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n Men heeft dikwerf aangemerkt, dat de spelling van onze taal, sehoon zij, in rijk. Reid, vloeijendheid en luister, voor Beene taal van Europa behoeft te wijken, op
zeer losse gronden staat ; terwij1 bijna elke schrijver zijne eigene bijzondere taalren gels volgt, en zich vergenoegt met zich daarin gelijk te blijven.
Het verdient opmerking, dat men de verwarring in de nederduitsche spelling van
dien tijd af moet berekenen, dat velen zich toegelegd hebben, om de oude en regel. matige wijs van spellen veranderingen te doen aannemen, welke zij meenden vern beteringen te molten noemen. Men schoof orde, gebruik en regelmaat genoegzaam
n geheel ter zijde, en stelde in derzelver plaats willekeurige rege(s, die geenen anderen
grond hadden, dan de uitspraak van deze of gene landstreken , of de zucht om
n bijzonder te wezen, en zekere, gelijk men het noemde, kieschheden in de taal te
n brengen.
n Om deze verwarring welt te nemen, en de spelling van onze taal op goede regeln matige gronden te vestiges, hebben geleerde Taaloefenaars zich om strijd beijverd.
Getuigen hiervan zijn de werken, onder de titels : Idea gramm. linguae belgicae
Aenleiding tot de kennis van het verhevene deel der nederduitsche sprake, door
».
n L. ten Kate Oude en nieuwe taal- en dichtk. Bijdragen — Proeve van oudh. taal- en
dichtkunde, onder de spreuk : dulces ante omnia Musae — Proeve van taal- en dichtkunde

van B. Huydecoper, uitgegeven door Fr. van Lelyveld en N. Hinlopen, en anderen.
Dan, ter bereiking van dit heilzame oogmerk was de oprigting van de Maat,) schappij der nederlandsche letterkunde, te Leide, in de daad , het geschiktste middel,
zijnde eene verzameling van mannen , die zich in het vak der nederduitsche
letterkunde niet weinig beroemd gemaakt hadden. En van derzelver vlijt , welke
ors reeds uitmuntende taalkundige verhandelingep mededeelde, zouden wij de rijkste
vruchten ingezameld hebben, ware het niet , dat de dood de werkzaamheden van
eenigen der bekwaamste en ijverigste Leden gestaakt, en de loop der tijden, in ors
Vaderland, sedert eenige jaren, anderen, in de voortzetting en voltooijing van hunne
taalkundige Antwerpen, verhinderd had.
), "net Bemis, hierdoor veroorzaakt, geheel to vergoeden, kan onmogelijk gerekend
worden de taak van een enkel mensch te zijn, maar zal het gevolg van de vereenigde
werkzaamheden der overgeblevene en op nieuw aangekomene Leden van genoemde
n Maatschappij moeten wezen.
n leder,, die met de inrigting en werkzaamheden dezer Maatschappij eenigzins
bekend is, weet, dat dezelve . reeds voor meer dan twintig jaren, een ontwerp
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beraamde » tot het vervaardigen van een algemeen omschrijvend woordenboek der
nederlandsche tale, bedoelende daarmede, niet alleen de nederduitsche taal in
zooverre te doen kennen, als noodig is, om de schriften, die in dezelve zijn opge. steld, voor ieder verstaanbaar te maken ; maar om den geheelen schat onzer tale bij
» een te vatten, enz. »
Doch zulk een werk vorderde natuurlijk, al waren de boven aangevoerde beletselen zelfs niet tusschen beide gekomen, ten aanzien van deszelfs uitvoering, eenen
onbepaalden tijd. En wie is, heden nog, in staat, om, onverminderd de kundigheid
en vlijt der overig zijnde Leden dezer Maatschappij, een einde aan hetzelve te zien ?
» Het een en ander bragt mij op het denkbeeld, of ik mijnen Landgenooten, intusschen , niet van eenige dienst zoude kunnen wezen , met een gedeelte van dit
groote ontwerp uit te voeren , en een NEDERDUITSCH TAALKUNDIG WOORDENBOEK
zamen te stellen, beantwoordende aan eenige vereischten , in het beredeneerde plan
tot het vervaardigen van een algemeen omschrijvend woordenboek der nederlandsche taal, door de genoemde Maatschappij opgegeven , namelijk : om bij ieder
woord aan te teekenen , of het een substantivum, adjectivum, of een verbum ,
of een adverbium enz. zij : bij de substantiva de genera en de declinatie
• bij de adjectiva de gradus comparationis : bij de verba de vorming van het
imperfectum en praeteritum, en in welken zin zij als activa, passive, of neutra, of
communia, gebezigd worden ; en bij de verba composite, waar de praepositio
separabilis, en waar inseparabilis zij , op te geven ; en daarbij ieder woord,
9 volgens zijnen oorsprong, te spellen, voor zoo veel die te ontdekken is, en tot
hetzelve die sluitletters te bezigen , welke in het meervoud en de derivata voor» komen, uitgezonderd de v en z, welke men in F en s zal verwisselen : wijders,
iederen klinker, die eene verlenging noodig heeft, met zijns gelijken te verlengen ;
9 en voorts het onderscheid fusschen ei en ij, e en ee, o en oo , met alle mogelijke
naauwkeurigheid, in acht te nemen.
Zulk een woordenboek is immer eene dringende behoefte voor velen mijner
Landgenooten geweest ; en het zou dit blijven, zelfs dan nog, wanneer het door
de letterkundige Maatschappij ontworpen, algemeen omschrijvend woordenboek
voortgezet en voltooid wierd. Velen, in Beene talon onderwezen , zijn buiten staat,
om van de voorgeschrevene regels der Taalkunstenaren gebruik te maken, of dezelve
op de spelling toe te passen en in oefening te brengen ; dear zij, met behulp van
zoodanig een woordenboek , als ik hier bedoel, eene regelmatige en eenparige
spelling, op eene gemakkelijke wijze, zouden kunnen verkrijgen.
Ik nam dan het besluit, om deze taak te aanvaarden, deelde mijn daartoe gemaakt
ontwerp, op de, in oogstmaand 1796, gehoudene , algemeene vergadering van de
Maatschappij der nederlandsche letterkunde, te Leide, mode, en had het genoegen,
deze mijne onderneming met de aanmoedigendste goedkeuring vereerd te zien ;
terwijl mij tevens, op mijn verzoek, toegestaan werd, om van den voorraad, tot het
vervaardigen van een algemeen omschrijvend woordenboek onzer taal , door de
Maatschappij reeds verzameld, zoodanig gebruik te maken, als ik tot de zamenstelling van mijn nederduitsch taalkundig woordenboek mogt noodig oordeelen ; voor
Welk gunstig besluit ik den Bestuurderen dier Maatschappij, hier, mijnen opregten
dank betuig.
Nu ging ik aan het werk, doch werd daarin, door bijkomende omstandigheden,
onder welke mijne wankele gezondheid niet de minste was, dikwerf verhinderd.
Ik gevoelde daarbij, weldra, de moeijelijkheid der taak, welke ik op mij genomen
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had ; le meer, dewijl ik het niet ondienstig oordeelde, om, in navolging van J. C.
Adelung, tevens de verschillende beteekenissen der woorden op te geven, en derzel. ver oorsprong, voor zoo ver ik dien konde ontdekken, aan te wijzen.
Eindelijk was ik in staat, om een gedeelte van het werk, namelijk de letter A van het
woordenboek, en eene Inleiding voor hetzelve, in het licht te geven ; waartoe ik
» besloot, nit aanmerking van het voordeel, hetwelk ik, bij de voortzetting van mijnen
arbeid, uit de bedenkingen en onderrigtingen van kundige Taaloefenaren, ligtelijk,
zou kunnen trekken.
Ik heb van al de bouwstof, Welke mij bekend en onder mijn bereik was,
gebruik gemaakt , en zal daarvan verder gebruik maken , inzonderheid van de
boven genoemde taalkundige werken , als mede van J. G. Wachteri glossarium
» germanicum — J. G. Scherzii, en C. G. Haltaus glossarium germanicum medii aevi
— F. Junii Etymologicum anglicanum — J. C. Adelungs grammatisch- kritisches
WOrterburch der hochdeutschen Mundart, en umstandliches Lehrgebaude der deutschen
Sprache
K. Ph. Moritz grammatisches WOrterbuch , en anderen.

Dit Voorberigt schreef ik in grasmaand 1799. Thans voeg ik daarbij, dat de
eigenaars van het genoemde werk op het denkbeeld zijn gekomen, om eene verkorting van hetzelve in het licht te geven, onder den titel van : Beknopt nederduitsch
taalkundig woordenboek, geheel ingerigt naar de naderhand door het Gouvernement
aangenomen, en nog in algemeen gebruik zijnde spelling ; terwijl, door weglating van
al datgeen, hetwelk, door de meerdere beoefening onzer taal, in de laatste zes en
twintig jaren, reeds onnoodig geworden is, het werk natuurlijk eenen kleineren omyang verkrijgen, minder kostbaar, en dus ligter verkrijgbaar, en hierdoor meer algemeen nuttig moest worden.
Van de breede Inleiding, voor het in 1799 uitgekomen werk geplaatst, zal ik
hier weinig of niets behoeven over te nemen, dewijl mijne, in naam en op last van
het Staatsbestuur der Bataafsche Republiek, in het licht verschenen nederduitsche
spraakkunst, daaruit , voor een groot gedeelte , ontleend is, met verandering echter
van eenige daarin voorkomende spelregels, naar aanleiding en op grond der verhandeling over de nederduitsche spelling van den hoogleeraar M. Siegenbeek ; waarom
ik den gebruiker van het beknopt woordenboek, waar het noodig is, naar deze mijne
nederd. spraakkunst verwijs.
Van de, zoo in de algemeene Konst- en Letterbode, als in andere tijdschriften, mij, bij
de uitgave van het groote woordenboek medegedeelde aanmerkingen, heb ik het noodige gebruik gemaakt ; terwiji het onlangs in het licht verschenen uitlegkundig woordenboek der tweede klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, zoo ver hetzelve in
druk is uitgegeven, mij, bij de behandeling der uitgave van dit beknopt woordenboek,
van het grootste nut geweest is.
Sedert het taalkundig nederduitsch woordenboek, en vooral, sedert mijne nederduitsche
spraakkunst in het licht verscheen, is het onderwijs op de scholen zoodanig veranderd
en verbeterd, en zijn de leerlingen zoo zeer in de kennis onzer taal gevorderd, dat

vele aanwijzingen van het genoemde woordenboek reeds overtollig gewordén zijn,
naardien zij, die het hier aangeboden beknopt woordenboek zullen gebruiken, uit
hoofde van het ontvange n eter onderrigt, geacht kunnen worden, dezelve niet meer
te behoeven , waarom ik mij daarvan, als een der verkortingsmiddelen, onthouden heb.
Om het werk meer verkrijgbaar en dus meer algemeen nuttig te maker, heb ik
hetzelve zoo veel mogelijk verkort, — de vergezochte taalkundige afleidingen, en de
opeenstapeling van voorbeelden, die hetzelfde aanduiden, weggelaten, en alleen datgeen aangevoerd, hetwelk als noodzakelijk tot beter verstand der woorden kan
beschouwd worden.
Onaangezien vele nieuwe, of in het vorige werk overgeslagen, woorden in het
tegenwoordige opgenomen zijn, zal dit werk echter niet meer, dan vier zulke stukken
beslaan, als dit is, hetwelk thans het Publiek wordt aangeboden ; waardoor de prijs
van hetzelve aanmerkelijk minder zal worden, dan die van het vorige, hetwelk uit elf
stukken bestaat.
Voor dat mijn nederduitsch taalkundig woordenboek, in 1799, werd uitgegeven, was
de verlenging der a met e, nog bij velen, zelfs bij taal- en dichtkundige genootschappen, in gebruik, op grond, dat de Ouden, die de klinkletters met e verlengden, nadat
zij daarvan, in opzigt tot de o en u, afgegaan waren, zich aan de verlenging van a met e
standvastig gehouden hebben. De taalkundige B. Huydecoper, intusschen, verwondert
zich daarover, in zijne Proeve van taal- en dichtkunde, dat Vondel zich, ten aanzien der
spelling van ae, niet, op het voorbeeld van Hooft, verbeterd, — en daarover nog meer,
dat Ten Kate, in zijn nooit volprezen werk, de schrijfwijs van ae gebruikt heeft ;
terwijl hij deze spelling, in deszelfs werk, aanziet als een klein vlekje in een schoon
aangezigt (D. 1, bl. 347). En schoon sommigen wel Bens beweerden, dat er woorden
zijn, waarin men de ae volstrektelijk niet kan missen, b. v. zulke, die door eene zamentrekking (crasis) ingekort worden, als : versmaen van versmaden, vergaerd van vergaderd,
blaen van bladen; zoo voerde men hiertegen aan, dat, bij de inkorting van versmaden
enz. niet alleen de d, maar ook de e wordt weggeworpen, terwijl de staartmedeklinker
in de vorige lettergreep smelt, en derzelver klinker verdubbeld wordt ; waardoor men
van versmaden, versmaan, van vergaderd, vergaard, van bladen, blaan krijgt , gelijk van
zoden zoon, van stadig staag (niet staig) komt ; terwijl hier dan niet slechts de d, maar
ook de e en i verloren gaan. De taalkundige Fr. van Lelyveld zegt, in zijne aanteekeningen op Huydecop. Proeve, over dit onderwerp handelende, ), dat de spelling van aa,
), tegenwoordig, genoegzaam algemeen is doorgedrongen, in zoo verre, dat alien, die
I, niet zonderling willen wezen, den gewonen loop volgen. (D. I, bl. 348). n En, hoewel er, onaangezien dit alles, hier en daar nog een enkele gevonden wordt, die ae
boven aa verkiest, zoo is het getal der zulken toch zoo goring, en derzelver gezag zoo
weinig beteekenend, dat deze zonderlingheid niet in aanmerking kan komen. Ik herhaal derhalve, en eindig hiermede dit voorberigt, dat de spelling van aa volstrekt te
verkiezen is, boven die van ae, om de twee volgende redenen, vooreerst, omdat dezelve
geacht kan worden, de algemeene spelling te zijn ; en ten andere, omdat daarbij de
eenparigheid wordt in acht genomen, en al de klinkers nu met hun gelijken verlengd
worden.
P. WEILAND.

,
September 1826.

ROTTERDAM

-

Het bovenstaande berigt, door P. Weiland aan het hoofd der tweede uitgave van
zijn Nederduitsch Woordenboek geplaatst, duet genoegzaam kennen in welke omstandigheden dit werk in het Licht gegeven, en op welken voet hetzelve ingerigt is. Wij
zullen hier eenige woorden bijvoegen enkel betrekkelijk tot deze nieuwe uitgaaf;
immers over de waarde en verdiensten van het werk, is het onnoodig hier iets aan
te roeren ; het gevoelen van al de letterkundigen is het hier over eens. Maar wordt het
woordenboek van Wetland, in zich, algemeen zoo hoog gewaardeerd, de twee uitgaven
die er tot nu toe van bestaan, zijn ver van dezelfde melding te verdienen. Tot staving
van dit gevoelen , en zonder ons hier in een diep en streng onderzoek in te laten,
zullen wij slechts eenige algemeene gebreken van die beide uitgaven aanhalen.
Dan, wanneer de nederduitsche taal nog geene vaste regelen had aangenomen, of
ten minste, er nog geene eenparigheid deswegens bestond, verscheen de eerste uitgaaf.
Zij is diensvolgens ook geschreven in eene spelling die later verworpen, en in welkers
plaats eene andere ingevoerd is. Eenige woorden zullen genoeg zijn om een denkbeeld
te geven van het groot verschil tusschen die twee spellingen, en tevens te doen zien dat
die eerste uitgaaf niet meer bruikbaar is. Men leest daar : andwoord voor antwoord ;
huuwlijk voor huwelijk ; nogthands voor nogtans ; beeldnis voor beeldtenis ; mooglijk
voor mogelijk ; dogter voor dochter ; kragtloos voor krachteloos ; keetenen voor ketenen ;
voerer voor voerder ; bestierer voor bestuurder ; abtdij voor abdij ; agt, agttien , voor
acht, achttien ; voordgaan, voordduren enz. voor voortgaan, voortduren ; zaaklijk voor
zakelijk ; oorspronglijk voor oorspronkelijk ; moeilijk voor moeijelijk ; zedenlijk voor
zedelijk ; belachlijk voor belagchelijk ; en duizend andere. Niet alleen de spelling, maar
ook eenige takken van de spraakkunst hebben sedert dien tijd groote veranderingen
ondergaan : sommige zelfstandige naamwoorden hebben een ander geslacht verkregen ;
verscheidene verleden deelwoorden der werkwoorden zijn verworpen, sours andere
in derzelver plaats aangenomen, enz. Indien men daarbij nog aanmerkt dat een groot
getal woorden in die uitgave overgeslagen zijn, mag men met grond verzekeren, dat
zij noel' voor een volledig , noch voor een naauwkeurig woordenboek mag gerekend
worden.
De tweede uitgave, in welke al die woorden ingelascht zijn die in de eerste overgeslagen waren, moest, volgens den Schrijver zelven , slechts eene verkorting van deze
zijn; maar de betrachting om kort te zijn heeft den Schrijver zoo ver gebragt dat hij,
bij zeer vele woorden , de ware afleiding , de noodige omschrijving en de veelvoudige
beteekenissen achtergelaten heeft. Daar zij echter in die spelling , en volgens die
spraakkundige regelen, die thans algemeen aangenomen zijn, opgesteld is, blijft zij,
hoe onvolledig ook, in vele gevallen, boven de eerste verkiesselijk.
Deze en andere aanmerkingen deden ons besluiten, bij het uitgeven van het
nederduitsch woordenboek van P. WETLAND , noch de eene , noch de andere
uitgave volkomen te volgen, maar uit elke te nemen hetgeen noodig is om een
volledig eu opregt woordenboek te vormen. Om dat doel te bereiken, hebben wij
al de uitleggingen, woordenafleidingen en menigvuldige voorbeelden , in de eerste
uitgave voorkomende, in de onze overgenomen, en daarbij ingelascht al de woorden
die daar overgeslagen waren ; daar, waar zich eene verbeterde of uitgebreidere
opheldering in de tweede uitgaaf opdoet, hebben wij dezelve gevolgd ; wanneer de
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uitleggingen der twee uitgaven to ver uit een loopen, hebben wij sours eene en andere
medegedeeld, met aanteekening welke uit de eerste , en welke uit de tweede is
opgenomen ; voor de spelling en andere regelen der taal hebben wij, voor zooveel
do naauwkeurigheid toelaat, de tweede uitgave gevolgd.
De hebreeuwsche en arabische woorden, welke in die vorige uitgaven voorkomen,
zijn aan de meeste personen onbekend, en hun dus van Been nut ; wij gelooven onze
uitgave te verbeteren met die woorden in romeinsche letteren over te brengen, we!
zorg dragende den waren klank en uitspraak derzelver,, zoo veel mogelijk, te
bewaren ; de grieksche letters, meer algemeen bekend, hebben wij overal behouden.
Op dien voet voortgezet , durven wij ons vleijen dat ons werk voordeelig aan de
verwachting van het Publiek beantwoorden, en eene ware dienst aan de nederduitsche
taal zal toebrengen.
DE UITGEVER,

J. F. NAN TICHELT.
.A.NTNVERPErf,

October 1845.
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ZeIfstandig naamwoord.
Mannelijk , vrouwelijk
onzijdig.
Meervoud.
Meerv.
Bijvoegelijk naamwoord
Bijv. n. en bijw.
en bijwoord.
Bedrijvend werkwoord.
Bedr. of b. w.
Onzijdig werkwoord.
Onz. of o. w.
Onregelmatig werkwoord.
Onreg. w.
Wederkeerig werkwoord.
Wederk. w.
Deelwoord.
Deelw.
Verleden deelwoord.
Verl. deelw.
Voorzetsel.
Voorz.
Gelijkvloeijend.
Gelijkvl.
Ongelijkvloeijend.
Ongelijkvl.
Scheidb. en onscheidb. Scheidbaar en onscheidbaar.
Hulpwoord.
Hulpw.
Voortdurend werkwoord.
V
oortd. w.
Onpersoonlijk.
Onpers.
Verkleinwoord.
Verkl.
Dat is.
D. i.
Bij voorbeeld.
B. v.
Oulings.
Oul.
Oudtijds.
Oudt.
Spreekd.
woor
S preekw.
Overdragtelijk.
Overdr.
Z. n.
M., v., o.

Ang.
Eng.
Fr.

IJsl.
Got.
Deem
Zweed.
Gr.
Arab.
Lat.
Heb.
Ital.
Pers.
Saks.
Neders.
Gron.
Gelder'.
Middeleeuw.
La 1.
Chid.
Opperd.
Zwab.
Boh.
Dor.
Eol.
Scijt.
Lett.

Angelsaksisch.
Engelsch.
Fransch.
IJslandsch.
Gothisch.
Deensch.
Zweedsch.
Grieksch.
Arabisch.
Latijnsch.
Hebreeuwsch.
Italiaansch.
Persisch.
Saksisch.
Nedersaksisch.
Groningen.
Gelderland.
Middeleeuwsch.
Laplandseh.
Chaldeeuwsch.
Opperduitschland.
Zwabisch.
Boheemsch.
Dorisch.
Eolisch,
Scijtisch.
Lettisch.

Finl.
Noordh.
Vriesl.
Ond.
Abijs.
Vond.
Vollenh.
Hoogvl.
Flor.
Se h.
Walew.
D. v. Ass.
Aldeg.
Notk.
Otfr.
Kil.
Veld.
Reder.
A. Harts.
Cl. Spieg.
K. d. S. Hoorn.

Bijbelv.
Bijb. 1477.
Fab. v. Esop.
Handy. v. Dordr.
H. v. Al.

Ferg.
Guld. Thr.
Jonct.
Phil. Ruychr.
Tatian.
J. Rev.
Boxh.
M. St., — Mel. St
A. Myl.
D. Deck.
Sp. v. Sinn.
Mat. d. Sond.
Six v. Chand.
J. Moerm.
E. Herckm.
R. Vissch.
Claudian.
Priv. v. Dordr.
J. d. Marr.
H. Dull.
Houw.
Anton.
V. Hass.
Tuinm.
M. L. Tydw.

Finlandsch.
Noordholland.
Vriesland.
Onduitsch.
Abijssinie.
Vondel.
Vollenhove.
Hoogvliet.
Florianus.
Seghelyn.
Walewein.
D. van Assenede.
Aldegonde.
Notkerus.
Otfridus.
Kiliaan.
Veldenaar.
Rederijkers.
A. Hartsen.
Clare Spiegel der warachtiger christelijcke
Maechden. Antw. 1569.
Keuren der Stad Hoorn,
1429.[bijbel.
De vertaling der StatenDe vertaling des bijbels,
van het jaar 1477.
Fabelen van Esopes.
Handvesten van Dordrecht.
Hystory, leven en re m.
van Alex. Delft. 1491.
Ferguut — (Roman van)
Gulden Tbroen, 1484.
Dan. Jonctys.
Philipp. Ruychrok van de
Werve.
Tatianus.
Jacob Revius.
Boxhorn.
Melis Stoke.
Abr. v. d. MyIe.
De Decker.
Spelen van Sinnen.
Materie der Sonden.
J. Six van Chandelier.
J. Moerman.
E. Herckmans.
Roemer Visscher.
Claudianus.
Privilegien van Dordrecht.
J. de Marre.
Heim. Dullaert.
Houwaert.
Antonides.
Van Hasselt.
[uuren.
Tuinman.
M. L. Tijdwinst in ledige

Did. Camphuysen.
Leven Jesu Christi.
Huig de Groot.
Paffenrode,
J. Oudaan.
Fr. van Hoogstraten.
Ulphilas.
Dirk Volkerts Coornhert.
Wagenaar.
Nik. Hinlopen.
(Historic van de nederl.
overzetting des Bijbels.)
L.D. S. P. De Psalmen van het Genootschap Laus Deo Salus Populo.
Lucret. Wilh. van MerL.W. V. Merk.
ken.
Taal- en Dichtkundige
T. en Dichtk. Bydr.
Bydragen.
B. Huydecoper.
Huydec.
A Moonen.
Moon.
Pluimers Gedichten.
Pluim.
Adelung.
Adel.
Geschier.
Gesch.
Plantyn.
Plant.
Frischius.
Frisch.
Isidorus.
Isidor.
Zorgdrager.
Zorgdr.
Frans van Lel veld.
Fr. v. Lel.
Nozem.
Nozeman.
Verst.
N. Versteeg.
Hesych.
Hesychius.
Rab. Maur.
Raban Maurus.
Westerbaan.
Westerb.
Palud.
Paludanus.
Frantz.
Frantzen.
J. de Brun.
J. de Brune.
Plin.
Plinius.
Const-th. Juw.
Const-thoonend Juweel.
Const. der Minn.
Conste der Minne.
Hui r.
Constant. Hui ens.
Ker.
Kero.
Vel.
Velius.
K. v. Mand.
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WOORDW\BOEK.

A.
A, de eerste letter van het

ABE, en de eerste en
enkelvoudigste der vijf klinkeren , die door
de ongedwongenste opening van den mond,
zonder moeite, wordt voortgebragt. Zij is
kort , als man , rad • en wordt lang , door
bijvoeging van eene tweede A , als maan,
raad. Over de verlenging van A met A, of
met E, zie het Foorberigt.
A wordt, somtijds, als een naamwoord gebezigd , en is van het vrouwelijke geslacht,
(gelijk al de overige letters vrouwelijk zijn)
als eene kleine A • de omtrek der groote A, enz.
A was, oudtijds ,
het bepalende lidwoord voor
een zelfstandig naamwoord • en men zeide
a man, voor een man. In zamenstelling werd
het als een beroovend voorzetselgebezigd,
waarvoor wij thans on gebruiken. Men schreef
amagtig, voor onmagtig, awl 's voor onwejs,
awaard, voor onwaard.
AA, aha, of ahe, (water) z. n., waarvan vele
riviertjes, bij ons, den naam nog hebben,
zijnde vrouwelijk gebruikt , als blijkt uit de
namen vanplaatsen en personen, daarvan
ontleend, als: het huis ter A a , van der Aa enz.
Voorheen droeg water ook den naam van ee,
of ei, als in eeland, nu eiland, zijnde land,
met water omgeven. Het fransche eau schijnt
hiervan, of van het angelsaksische ea (water)
ontleend to zijn.
AAFSCH, bijv. n., beteekenende hetzelfde, als
averegtsch, slinksch, verkeerd. Het is zameng
esteld uit aaf, oulings aye, nu af , en den
uit an sch. Aafsche treken zijn slinksche
treken. Kilian heeft aafsche hand. Ook zegt

men thans nog aafschhands. (Niet aapshands;
gelijk dit, in het spreken, dikwijls voorkomt.)
AAFSCHELIJK bijw., (verouderd) van aafsch.
Zooveel als verkeerdelijk, kwalijk gepast.
AAGT, z. n., v., meerv. as ten. Zekere appel
(aagtappel.)

(bij Kiliaan ook nake) z. n., v., meerv. aken.
Eene soort van lastschepen met platte bodems. Keulsche aak.
AAKSE, (ook akse) z. n., v., meerv. aaksen. Van
het latijnsche ascia, een timmerbijl.
AAKSTER, (thans meestekster) zie ekster.
AAL, een voorzetsel, dat alleenlijk in zamenstelling gebruikt wordt, en de beteekenis der
woorden, voor welke hetgeplaatst is, sterker
maakt, als : aaloud, dat is zeer oud. Thans
schrijft men meest al:: alhier, aldaar, aldus,

AAK,

alreeds , aleer,, algeheel , algemeen, alma gtig enz.

In eeriegelijke beteekenis worth het bij
eigennamen gebezigd ,-, b. v. van het oude
brecht, (helder) komt Aalbrecht, of Albrecht
(zeer helder). Aalbert, of Albert is van Adelbertus.

z. n., m. , meerv. alen. Eene soort van
visch. Waarschijnlijk van het ijsl. ala, voeden, vet maken. De latijnsche benaming
anguilla is van de slangswijze gedaante van
dezen visch afkomstig. Uit hoofde van deszelfs
glibberigheid , zegt men , figuurlijk , eenen
gladden aal bif den staart hebben , beteekenende, geen vat aan eene zaak hebben
iets ondernemen, dat waarschijnlijk mislukken zal.

AAL,

A/ill.

—

AAL, (ook eel) z. n., een woord in de en-gelsche en noordsche talen gebruikelijk, afkomstig van het ijsl. ala, vocden, vet makers
beteekenende zekere soort van drank,
bij de
Engelschen ale genoemd, zijnde zwaar,
vet en voedzaam bier. Hiertoe behoort ook
het angelsaksische ealhus, bierkroeg.
AALBEZIE, (ook aalbes) z. n., v.. , meerv. aalbezien. Van hier.:
Jalbezieboont, z. n., m.
AALGEER , Z. m. , des aalgeers , of van den
aalgeer • meerv. aalgeren. Van aal, en het
verouderde geren , haken , trachten.. Eene
drietandige vork,
waarmede men aal steekt.
That's zegt men el er. Zie aalspeer. Hiertoe
behoort ook :
Aalkaar, z. n., v.
Aalkorf, z. n., m.
Jalrtjk , b. n. • aalrifke waterers , waarin
veel aal is.
AALLIJK, bijw. , beteekenende gansch, geheel,
bij Hooft en anderen gebruikelijk. Titans
zegt men geheellijk, geheel en al.
AALMOES, Z. 11,, V. meerv. aalmoezen. Eene
vrijwillige gift aan behoeftigen. Pit woord
beteekende, oulings, ook cene broodtafel,
welke, de maaltijd geeindigd zijride, den
armen toegediend , en , als eene vrijwillige
ift , geschonken werd. Van hier werd het
g
ook voor een tafelbord (bij Kiliaan broodtailloor) gebezigd. Het is van griekschen oorsprong , ii,En frtoo-uyn. In het latijn hest het
eleemosyna. Van hier :
Jalmoezenier, z. n., m., iemand die aalmoezen uitdeelt.
Aalmoezeniershuis, z. n., onz., een gesticht
tot onderhoud van arme en gebrekkelijke
menschen, of van kinderen der armen.
AALOUD , b. n., beteekenende zoo -veel als zeer
oud. Dit woord heeft derhalve geene trapA van vergelijking. Sommige al te kiesche
Taalmeesters schrijven adelond ; doch verkeerdelijk. Van aal (of al) en °ltd. Thans
schrijft men, gemeenlijk, aloud •; zie aal en
al, Van hier :
Aaloudheid, z. n., v.
AALSHUID, Z, n., v., meerv. aalshuiden.
AALSPEEII, (ook aalsperre) z. H., V. meerv. aalsperen. Eene drielandige vork, waarmede
men aal steekt, in Zeeland palingscheer, in
Utrecht el er en elders aalsteker genoemd.
AALSTEEK, z. n., m. Het steken van aal, en ook
bet re st om zulks te doen. Van hier aalsteker, zie g als peer.
AALSVEL, z. n. , onz., des aalsvels , of van het
aalsvel • meerv. aalsvellen. Van aal en vel.
Een aalsvel , genoegzaam , niets waardig
zijude zegt men , figuurlijk , van eenen
kramer in weinig beteekenende zaken, hij
is een koopman in aalsvellen.

Axm, z. n., onz., meerv. amen. Een wijnvat
houdende vier ankers.

A AN.

—

bijv. n., aantachtiger, aamachtigst. Zulk een, die zich door

AANIACHf1G, (00k aa»techtig)

loo en of werken enz., bijna buiten adem
gebragt heeft. Aamachti g , heeft niets ge'neon met antagtig , voor onmagtig , als
zamengesteld uit a , nu on , en magtig.
Aantachtig en aamechtig zip' in gebruik
niet ademachtig,
AAMBEELD, zie Aanbeeld.
AAMBEI, zie Aanbei.
AAMBORSTIG, bijv. n., aamborstiger, aambor-

stigst. Ade»tborstig is niet in gebruik. Van
flier:

Jamborstigheid, z. n., v.
AAMECHTIG, zie Aamachtig.
AAMTOGT, z. n., m., meerv. aamtogten.

Van

aam, voor adem, en togt, van to en.
A AN, oulings ane, verwantschapt met het griek-

sche a'Ytt. Het gewone voorzetsel voor zelfstandige naamwoorden,
waarmede de derde
naamval wordt uitgedrukt : iets geven aan
iemand, enz., waarvoor men ook, met we glacing van aan, ze e en kart : iemand iets
geven. Het heeft zoo wel den vierden, als den
derden naamval bij zich, hetwelk afhangt
van de betrekking, waarin het voorkomt.
In den stand der rust. of met den derden
naamval, wordt hetgebruikt. in de spreekwizen : aan alle plaatsen : de sterren aan
den kernel • aan de keten liggen • aan mijne
zifde is hi' gesneuveld • aan ligchaam en ziel
krank zijn • het hangt aan den wand, enz.

In den stand der beweging , of met deli
vierden naamval , in de spreekwijzen iets
aan den wand hang en; aan eenen paal bin; aan boo
den ; het vies aan de keel zetten •rd,
aan den arbeid gaan • zich aan, eenen steen
stooten • iets aan het licht , aan den man
brengen, enz.
Suniwijlen wordt bij dit aan bet woordje
totgevoegd, wanneer het de grens der handeling aanduidt • I). V. de viand drop tot aan
de poort der stall door • tot aan den mond in
het water; tot aan het einde der wereld gaan.
Ook wordt aan als een bijwoord gebruikt,
wanneer het bij van, boven, onder, of nevens
staat, b. v. ran kindsbeen aan • van stonden aan • boven aan zitten • onder aan staan
nevens aan woven.
Men vindt ook van af aan : van den beginne af aan • van nu af aan, enz., maar dit

geeft veelal eene afzigtigheid. Men zegt en
schrijft derhalve betel , van den beginne
aan, enz.
Bii de gebiedende wijs van werkwoorden
g
ep,laatst
wordt het gebruikt, in den zin van
voort, haastig • b. v. kom aan • loop, schnjf
wat aan enz.
d drukt het
Achter een werkwoordgevoeg,
de mogelijkheid eener zaak uit, als : is er
nog het en aan? daar is geen doen aan, enz.
Met andere woorden zamengevoegd, heeft

A ANB.
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aan onderscheidene beteekenissen, als die AANBEDEELEN, b. w. ik bedeelde aan , heb aanbedeeld. Toedeelen : die huizen zijn ntij aanvan den oars roe en het begin eerier zaak •;
bedeeld. Van hier
b. v. aanvang, aanheffen, aanheer (grootvaAanbedeeler, z. n., m.
der), aanvrouw (grootmoeder), welke twee
Aanbedeeling, z. n., v.
laatste woorden verouderd zijn : die van
Aanbedeelster, z. n., v.
zamenkoppeling en vereeniging; als aanbinden, aanhechten, aanitjmen, aanmaken, AANBEDEN , verouderd deelw. Van aanbidden,
aannagelen, aangeboren, aanhang • die van
voor aangebeden.
versterking en nadruk •; b. v. aanlokken, aan- A ANBEELD, z. n., onz., des aanbeelds, of van het
aanbeeld • meerv. aanbeelden. Van aan en
re ten aantoonen, aankouden, aangenaam
beeld, (of held) waarschijnlijk van het oude
die van eerie beweging naar eerie plaats •; als
aanloopen, aanblikken, aanbidden, aanlagbatten, dat slaan beteekend hceft • gelijk het
chen, aanbassen, aanroepen, aanblazen • die
la tijnsche incus van in en curio en het angelvan eene beweging in eerie plaats •; als aansaksische an It van an en fillen, dat insgelijks
treffen, aanbranden, aanteekenen • die van
slaan beteekent. Aan is hier een zinverstereen langzaam toenemen •; als aanzweeren,
trend voorzetsel. Aanbeeld is, derhalve refs,
aanslappen, aanwinnen, enz. En eindelijk
waarop, met kracht, geslagen wordt. Figuurlijk zegt men : ik zal nog dikwijls op dat
komt het voor, in de beteekenis van zekere
hoedanigheid •; als aanstaan, d.
aanbeeld slaan, d. i. van deze of gene zaak
behagen.
Voor een werkwoordgevoegd , en aan
spreken.
hetzelve vastgemaakt, is het een scheidbaar AANBEENEN, b. en o. w., ik beende aan , heb
aangebeend. In den gemeenen spreektr. ,
voorzetsel. en wordt het, als zoodanig, door
de Dichters veil gebezigd • als aanlonken,
voor beloopen, aanloopen. Onzijd., gij moet
aanjuichen enz. •; waarvoor het gemeene
wat aanbeenen, wat harder loo n, Bedr.,
gebruik toelonken , toeknikken , toejuichen
ik zal (let wel aanbeenen, klaar krijgen.
zegt. Sommigen zijn hierin to vet gegaan, AANBEEREN, onz. in de zeevaart gebruikelijk.
en hebben, zelfs, aanschreeuwen, actnweenen,
Hetzelfde als aanbaren, beteekenende alle
zeilen bijzetten.
enz.geschreven.
AANADEMEN, (aanasemen) b. w., ik adentde aan,
AANBEGIN, (niet bij Kiliaan, maar bij onze taalverheb aangeademd. Met den aclem tegen iets
wanten bekend) z. n., o. Hetzelfde als begin,
aanblazen. Een woord bij de vergulders gede aanvang eener zaak. Niet zeer gebruikebruikelijk : het goud aanadernen.
lijk , dan in de spreekwijs ran aanbegin ;
AANBAFFEN, bedr. w., gehjkvl. 1k bate aan, heb
van 's aardrijks aanbegin. Van aanbegin
aangebaft. Van het scheidb. voorz. aan, en
is dan zoo veel als ran het eerste begin af.
baffen. Aan is hier zooveel als naar, of tegen, AANBEROOREN, onz. w., ^ elijkvI., met het hulpw.
en heeft, derhalve, den vierden naamval bij
hebben ik behoorde aan , heb aanbehoord.
zich : die bond bat alle ntenschen aan, niet
Van het scheidb. voorz, atm en behooren.
alien menschen.
Het heeft den derden naanival des persoons
AANBAKKEN, onz.gelijkvl. met het hulpw.
bij zich : dit bock behoort aan • men
zijn : bet brood bakte aan, is aangebakken.
geve de gerondene goederen den genen terng,
Van het scheidb. voorz. aan, en bakken.
Wien zij aanbehooren, of aan Wien zij
Van hier
behooren.
Aanbaksel, z. n., onz.
AANBEI, z. n., v., der, of van de aanbei; rneerv.
A ANBAREN, onz. w., beteekenende zooveel als
aanbeijen.
aanboorden, d. aan boord korner]; en nicer AANBELANG, Z. U., onz., des aanbelangs, of ran
in het gemeen : aankomen, aanvaren, aanhet aanbelang • zonder ineerv. Van aan en
landen • ook : alle zeilen bijzetten. Van hier:
belang. Aan maakt hier eerie onnoodige verAanbaring , z. n., v., zonder meerv. De
lenging van het woord •; gelijk ook in
aanlanding, of aankomst aan een schip.
AANBELANGEN, (betreffen) onz.
onvolledig.
AANBASSEN, bedr. w., gelijkvl. 1k baste aan,
Wat mij, hen, u, enz. aanbelangt. Vorder
heb aangebassen. Van het scheidb. voorz.
niet in gebruik. Gemeenlijk ze s t men • wat
aan en bassen. Aan is hier zooveel als naar, of
mij, wat a enz. belangt • zonder aan.
tegen, en heeft dell vierden naamval bij zich, AANBELLEN, (aanschellen) onz. w., gelijkvl., met
even als in aanbaffen. De bond heeft leder
hebben. Van het scheidb. voorz. aan en
aangebassen. Overdragtelijk, in den zin van
bellen : ik belde aan, heb aangebeld.
iemand onbeschaamd bejegenen en openlijk AANBERG, z. n., m., des aanbergs , of van den
lasteren : (le laster moor ntij aanbassen.
aanberg • meerv. aanbergen. Van can, dat
AANBASSER, z. n., m., des aanbassers, of ran
hier het begin der zaak beteekent, welke het
(len aanbasser • meerv. aanbassers. Van aanbijgevoegde woord aanduidt, en berg. Eene
bassen. lien bond , of, bij overdragt, iernand,
langzaam opgaande hoogte voor het gebergte,
die anderen aanbast , (1. i, onbeschaamd
of een voorgebergte.
bejegent.
kNBISTEDEN. bedr, w.„gel ijk
vl Van het scheidb.

AANB.
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voorz, aan en besteden : ik besteedde aan
heb aanbesteed. Hier van :
Aanbesteder, z. n., m.
Aanbesteding, z. n., v.
Aanbesteedster, z. ti., v.
AANBESTERVEN onz• ongelijkvl., met ztjn :
diegoederen zlyn mij aanbestorven, door een
sterfgeval mijn eigendom geworden. Van het
scheidb. voorz• aan en besterven.
AANBESTORVEN, deelw. Van aanbesterven : aanbestorvenegoederen.
AANBETROUWD,

deelw. Van aanbetrouwen : aan-

betrouwdegelden.

beck. w. gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan en betrouwen : ik be-

AANBETROUWEN

trouwde aan, heb aanbetrouwd.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan en bevelen : ik bevalaan,
heb aanbevolen. Hier van :
Aanbeveler, z. n., m.
Aanbeveling,
z. n., V.
Aanbevolen, deelw., de zaak was mij aan-

AANBEVELEN ,

bevolen.

bedr. w., ongelijkvl. Van aan en
bidden. _Janis, eigenlijk, een scheidb. voorz.;

AANBIDDEN

doch het komt ook als onscheidb. voor, en
men zegt zoo wet aanbidden, als cianbidden;
van hier ook ik bad aan, en aanbad, aan to
bidden, en to aanbidden. Het bij Melis Stoke
voorkomende deelwoord aanbeden, voor aangebeden , is geheel verouderd, en men gebruikt, thans, alleenlijk, ik heb aangebeden.
Aan in aanbidden, is zoo veel als naar, tot,
of beteekent eene wending, of rigting van
hetgebed naar het voorwerp der aanbidding,
en heeft, derhalve, den vierden naamval bij
zich : de Goden, (niet den Goden) aanbidden.
Het komt voor, in de beteekenis van goddeltjke eer bewtjzen, en ook in den zin van eene
eerbiedige lie de toonen, b. v. hi' bidt naar
aan. Hier van :
Aanbidder, z. n., m.
Aanbidding, z. n., v.
Aanbidster, z. n., v.

bijv. n., en bijw. AanbiddelOker,
aanbiddelajkst. Het beteekent hetzelfde ais
aanbiddenswaardig ; b. v. God alleen is aanbiddelzjk. Ook worth het in den zin van nitmuntend, uitstekend gebruikt : eene aanbiddelijke schoonheid. Bij andere bijvoegelijke

AANBIDDELIJK,

naamwoordengevoegd , wordt het als een
bijwoord gebezigd, b. v. is aanbiddelijk
schoon, enz. Hier van :
Aanbiddelljkheid, z. n., v.
AANBIEDEN bedr. w. ongelijkvl. , met het
scheidb, voorz. aan : ik bood aan, heb aangeboden. Pit werkw. heeft den derden naamvat van denpersoon 7 en den vierden van de
zaak bij zich. lets aan iemand bieden, of
iemand iets aanbieden is hetzelfde. Van bier:
Janbieder, z. n., m.
Aanbieding, z. n., V.

AANB.
Aanbiedster, z, n., v.

een verouderd z. n., voor ontbijt.
Kiliaan heeft aanbtjt, inbtjt. Zie ontbijt.
AANBLITEN, bedr.w., ongelijkvl. met het scheid b.
voorz. aan : ik beet aan, heb aangebeten. Bij
Kiliaan vindt men aanbijten, inbtjten, voor
AA.NBUT

ontbtjten.

zie aanbeeld.
bedr.w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat hier de beteekenis van zamenkoppeling en vereeniging heeft, en binden :
ik bond aan,
heb aangebonden. In den stand
der beweging heeft het twee vierde naamvallen bij zich, b. v. iets aan eenen boom
binden. Ook wordt hetgebruikt voor doorzetten en bevorderen , b. v. ik zal die zaak,
zoo veel ik kan, aanbinden. Van hier :
Aanbinder, z. n., m.
Aanbinding, z. n., V.
Aanbindster, z, n., v.
AANBLAFFEN, zie aanbassen.
AANBLAZEN
bedr. w. , ongelijkvl. , met het
scheidb, voorz. aan : ik blies aan, heb aangeblazen. Jan is hier zoo veel als tot, naar,
en heeft den vierden naamval bij zich : het
vuur aanblazen. Ook in den zin van aan-

AANBILKT,

AANBINDEN,

zetten, aanhitsen : hij blies, overal, de onlusten aan. Van hier :
Janblaaster, z. n., v.
Janblazer, z. n., m.
Aanblazing, z. n., V.
AAINBLUVEN, onz.w.,

ongelijkv1., met zifn. Van
het scheidb. voorz. aan, en bltyven : ik bleef
aan ,
ben aangebleven. Het beteekent zooveel
als, in zijn ambt blijven , zijne bediening
behouden. Ook ze st men niets bleef er aan
den wand, enz.
AANBLIK, z. n., tn., des aanbliks, of van den
aanblik, zonder meervoud. Eene schielijke
wending der oogen naar iemand. Van
aanblikken.
A ANBLIKKEN, onz.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, aan, en blikken : ik blikte aan, heb
aangeblikt. Aan beteekent hier eene beweg
in naar eene plaats, en heeft den vierden
naamval bij zich : iemand aanblikken, d. i.
de oogen naar iemand wenden.
AANBOD, z. n., onz., des aanbods, of van het
aanbod • zonder meervoud. Van aanbieden.
AANBONZEN, onz• w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, en bonzen : ik bonsde aan, heb
aangebonsd. Aan is bier zooveel als tegen,
beteekent eene beweging naar eene plaats,
en heeft den vierden naamval bij zich aan
de deur bonzen.
AANBOORDEN, zie

aanbaren.
w., dat niet meer ingebruik
is. Het beteekende, oudtijds : uit regt van
maagschap, of anderszins, iets naasten. Tuinman leidt het of van het oude oor, erfgenaam
zoodat aanboorden, zoo veel als aanbeoorden
zich door erfregt iets
zoude wezen,

A ANBOORDEN, bedr.

AANB.

_

aanmatigen.
AANBOTSEN,

onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.

voorz. aan, en botsen : ik botste aan, heb aangebotst. Aan is hier zooveel als tegen, beteekep t eene beweging naar eene plaats , en
heeft, derhalve , den vierden naamval bij
zich. Zij botsten tegen elkander aan. Van
hier :
Aanbotsing, z. n., v.
AANBOUW, z. n., m., des aanbouws, of van den
aanbouw, zonder meerv. Van aanbouwen.
AANBOUWEN, bedr. w., gel ijk
vl., met het scheid b.
voorz. aan : ik bouwde aan, heb aangebouwd.
Landertjen, schepen, huizen, steden, enz.
aanbouwen : eenen vleugel aan het huis
bouwen. Van hier :
Aanbouwer, z. n., In.
Aanbouwing, z. n., V.
AANBRANDEN, onz. w.gelijkvi., met zijn. Van
het scheidb. voorz. aan , en branders : de
spijs brandde aan, is aangebrand. Van hier:
Aanbranding, z. n., v.
Aanbrandsel, z. n., onz.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan en brassen : ik braste aan, heb
aangebrast. Eene spreekwijs, in de scheepvaartgebruikelijk.
AANBREKEN, onz. onregelm. met zijn : de
dag brak aan , is aangebroken. Van het
scheidb. voorz. aan en breken. Pit breken
komt van het oude brechen , dat is lichten,
schtjnen. De day breekt aan is, derhalve,
zooveel als de day licht aan. Figuurlijk zegt
men : de dageraad van m4n geluk brak aan.
Ook wordt hetgebruikt in den zin van zich
beginnen te vertoonen, ten aanzien van den
avond en den nacht • de nacht brak aan, enz.
AANBRENGEN bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan en brengen : ik bragt
aan, heb aangebragt. Aan is hier zooveel
als naar, tot, en heeft den vierden naamval
bij zich. Het beteekent, eigenlijk, iets naar
zekereplaats brengen, voeren, dragen enz.,
b. v. bout en steen aanbrengen, om een huis
te bouwen. Overdragtelijk komt het voor in
de spreekwijzen : lets aan den man brengen ;
AANBRASSEN,

die zaak heeft ntzi veel voordeel , maar ook
veel verdriet aangebragt. Het wordt ook
gebezigd in den zin van melden , bekend
maken en aanklagen • b. v. hij heeft het reeds
aangebragt, (bij den schout ik zal de
zaak bz:j het geregt aanbrengen. In de laatste
beteekenis zegt men alleenlijk, iemand lets
aanbrengen, en niet iets aan iemand brengen.

Van hier :
Aanbrenger, z. n., tn.
Aanbrenging, z. n., v.
Aanbrengster, z. n., v.
AANBRIESCHEN, onz. w, ,
gelijkvl., met hebben :
ik brieschte aanheb
,
aangebriescht. Van het
scheidb. voorz. aan en brieschen. Aan beteekent hier naar, tot, en heeft den vierden

AAND.
naamval bij zich. Brieschen en aanbrieschen
wordt van depaarden gezegd.
AANBRUISEN onz• w., gelijkvl., met hebben :
ik bruiste aanheb
,
aangebruist. Van het
scheidb. voorz, aan en bruisen. Aan is bier
zooveel als naar, tot, en heeft den vierden
naamval bij zich : de zee bruist aan. Ook
van schepen : wij willen nu een oogst van
vloten aan zien bruisen. [Antonid.]
Ook figuurlijk: teen iemand aanbruisen,
d. iemand onstuimiglijk bejegenen.
AANBRULLEN, bedr. w.gelijkvl.
brulde aan,
heb aangebruld. Van het scheidb. voorz.
aan en brullen. Aan is hier zooveel als naar,
tot, en heeft den vierden naamval bij zich.:
die leeuw bruit alle dienen aan.

bedr. w., ongelijkvl. Ik boo aan,
heb aangebogen. Van het scheidb. voorz.
aan en buigen. Aan is hier zooveel als naar.
tot. Aanbuigen is,
derhalve, naar iets anders

AANBU1GEN,

toebuigen.
AANDACHT, z.

n., v., der, of van de aandacht
zonder meerv. Van aandenken. Aan duidt
hier de rigting van de gedachten naar zeker
voorwerp aan. Aandacht is, derhalve, zooveel als gedachten aan. Van hier :
Aandachtig, bijv. n Aandachtiger , aan-

dachtigst.
A andachtig lzjk , bijW.
AANDEEL, z. n., onz., des aandeels , or van het
aandeel • meerv. aandeelen. Van aan en
deel. Aandeel aan iets hebben , zoowel ten

kwade, als tengoede. Een bepaald deel van
lets : hi' heeft nog aandeel aan het huis ;
heb mijne twee aandeelen verkocht •; ik heb
mijn aandeel daarvangekregen, enz.
AANDENKEN, Z. n., onz. Van denken. Geheugenis,
herinnering : tot aandenken.
AANDICHTEN, bedr. w., gelijkvl. Ik dichtte aan,
heb aangedicht. Van het scheidb. voorz.
aan en dichten , voor verzinnen. iemand
iets aandichten , d. iets van iemand ver-

dichten , of iemand lets te last le en Met
den vierden naamval der zaak, en de derden despersoons.
AANDIENEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan en dienen : ik diende aan, heb
aangediend. Voor berigten , bekend maken :
ik heb het, terstond, aangediend. Voor aanmelden : ik zal u aandienen • zich laten
aandienen.

bedr. w., gelijkvl. Ik die to aan,
heb aangediept. Van het scheidb. voorz. aan
en die en. Aan versterkt den zin. Aandiepen is, derhalve, nog dieper maken : ik zal
denput nog aandiepen. Aandiepen is bij

AAND1EPEN,

de zeelieden ookgebruikelijk, voor, al peilende naar land varen.
AANDISSCHEIV, bedr. w., gelijkvl. Ik dischte aan,
heb aangedischt. Van het scheidb. voorz.
aan en disschen, van disch.
ANDOEN bedr. w., onregelm. Be deed aan, heb
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aangedaan. Van het scheidb, voorz. aan en
doen. Kleederen aandoen. Dit aandoen heeft
veel overeenkomst met het latij nsche induere,
en het grieksche ;YNE1Y. En deze woorden

hebben , waarschijnlijk , denzelfden wortel
in het saksische teon, en beteekenen niets
anders, dan aantrekken. Wij gebruiken het
woord aandoen alleenlijk van naauwe kleederen • van wijde sprekende , zeggen wij
onidoen : ik heb ntlynen rok aangedaan, aangetrokken. In eene ruimere en overdragtige
beteekenis zegt men ook : liver aandoen,
geregtigheid aandoen, d. i. zich met ijver
enz., als bekleeden. Aandoen heeft ook nog
verscheidene andere beteekenissen, als, voor
aanranden : ientand lnj den avond, aandoen.
Voor veroorzaken, toebrengen : iemand eer,
schande, vermaak, smart enz. aandoen : den
oorlog aandoen. Voor zich ergens been begeven : ik zal Frankrijk, op pi/line reis, niet
aandoen; ik kan die haven niet aandoen.
Voor treffen : die zaak heeft mij geweldiglj
ik
aangedaan. Het enkelvoudige doen laat zich

bij alle voorvoegselen plaatsen , van welke
kracht die ook zijn mogen. Zoo zeggen wij
aandoen, afdoen, indoen, opdoen, toedoen
uitdoen enz.
AANDOENING , Z. n., V. der, of van de aendoening • meerv. aandoeningen. Van aandoen.
Hij heeft er eene aandoening ran, d. i. hi'

worth er niet doorgeraakt, getroffen.
AANDOENLL1K , bijv. n. en bijwoord : aandoenHiker, aandoenitjkst.

Dit woord wordt in eenen bedrijvenden
en lijdenden zin gebezigd •; bedr., hi/ hield
eene aandoenlijke redevoering, d. i. die den
zij is eene
toehoorder sterk aandeed • lijd.,
zeer aandoenlijke rrouw, d. i. die ligtelijk
aangedaan wordt. Ms bijwoord komt het
voor, in de spreekwijs : hi' sprak aandoenlijk, enz. Van bier :
Aandoenlijkheid,

Z. 11., V.

AANDOUWEN, bedr.

w., gelijkvl. Ik douwde aan,
heb aangedouwd. 'Van het scheidb. voorz.
aan en douwen. Aan is bier zooveel als tot,
naar, en heeft den vierden naamval bij zich.
A ANDRAALJEN, bedr. w., gelijkvl. lk draaide aan,
heb aangcdraaid. Van het scheidb. voorz.
aan en draaijen. De schroef aandraaijen.
Overdragteiijk : het onweder draait op onze
stall aan • ik zal hem dat wel aandraatjen
dear komt zij weer aandraajen.
i
A ANDRAGEN, bedr. w., ongelijkvi. 1k droeg aan,
heb aangedragcn. Van het scheidb• voorz.
can en dragen. Jan beteekent hier tot,

heeft den vierden naamval bij zich.
Oudtijds werd het ook gebezigd in den zin
van aanhebben, b. v. eenen mantel aandragen, d. i. aanhebben. Van bier :
Jandrager, z. n., m.
A ANDIUNG, Z. n., m., des aandrangs, of ran
den aandrany ; zonder meerv. Aran clan/mar, en

AAND.

drip en. e'en sterke aandrang van yolk :
hij gebruikt den sterksten aandrang, ont enz.
A ANDRAVEN , onz. w.,gelijkvl., met hebben :
ik draafde aan,
heb aangedraafd. Van het
scheidb, voorz. aan en draven. Aan beteekent hier naar, tot. Vanpaarden : de paarden
mogen wel wet aandraven. Ook van menschen, voor hard loo en : zij kwamen wakleer aandraven.
A ANDRENTELEN, OEIZ. W., gelijkvl., met hebben :
ik drentelde aan, heb aangedrenteld. Van
het scheidb. voorz. aan, dat hier zooveel
als naar, tot, is, en drentelen, bij Kiliaan
trantselen, d. i. tragelijk voortgaan. Zie
drentelen, en elen.
A ANDRIBBELEN, onz. w., gelijkv1., met hebben :
ik dribbelde aan,
heb aangedribbeld. Van het
scheidb. voorz. aan, dat bier naar, tot, beteekent, en dribbelen, d. i. kleine sprongen
doen.
AANDRIFT, Z. 11., v., der , of van de aandrift
meerv. aandriften. Van aan, en drift, van
drijven. Aandrift is, derhalve, zooveel, als
de aandrijving tot iets : eene natuurlijke
aandrift is eene neiging der natuur tot ceni-

ge zaak. Ook beteekent het de aandrijving,
of aanblazing van eenen profetischen geest :
hij spelde door zijne aandri de orakels.

[Vond.]
bedr. en onz. w., ongelijkvl. lk
dreef aan, heb aangedreven. Van bet scheidb.
voorz. aan, dat bier nactr, tot, beteekent,
en driiven.
Bedrijvend : den spiiker aandrifven ; de
koeijen aandrijven •; figu
: iemand tot
urlijk
het kwaad aandrijven • ztjne eergierigheid
dreef hem daartoe aan.
Onzijdig, met zljn: van lets, dat aan zich
zelf overgelaten, op het water drift : het
wrak dreef aan den oever • de lijken dreven
aan het strand. Van bier :
Aandrijfster, z. n., v.
Aandriiver, z. n., m.
Aandrijving, z. n., v.
AANDRINGEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Ik
drong aan, heb aangedrongen. Van het
scheidb. voorz. aan , dat bier naar , tot,
beteekent, en drip en.
Bedrijvend : zij drongen elkander aan
den hoop yolks aandringen •; figuurlijk: men
moet hem alb: id sterk aandringen.
Onzijdig, met zijn : de viand dringt aan;
op den viand aandringen ; zij waren met
geweld op ons aangedrongen. Van hier :
Aandringer,
z. n., m.
Aandring ing , z. n., v.
AANDRUKKEN, bedr. w., gelijkvl. Ik drukte aan,
heb aangedrukt. Van het scheidb. voorz.
aan, dat hier tot, naar, beteekent„ en drukken. Ientand teen den ntuur aandruklcen.
In den zin van boekdrukken, zegt men : nog
cent bled aan cent bock drukken.

AANDRLIVEN,
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bedr. W., gelijkvl. duidde aan,
heb aangeduid. Van het scheidb. voorz. aan,
dat den zin versterkt, en duiden, d. doer
kennen, verklaren , uitleggen. Aanduiden
is, derhalve, klaar aantoonen, duidelzjk uitle en. Ook in den zin van toeschrijven,
na even : men heeft hem dat aangeduid.
zie Aandouwen.
AANDUWEN,
AANEEN, bijw., van aan en een. Viermaal aaneen, d. na elkander. Bij andere woorden
gevoegd, heeft het de beteekenis van zamen,
te zamen.
AANEENBINDEN bedr. w., ongelijkvl. lk bond
aaneen, heb aaneengebonden. Van aaneen,
en bi»den.
A ANEENHANGEN onz. W. ongelijkvl., met hebben : het hing aaneen, heeft aaneengehangen.
Van aaneen en hangen. Zijne redevoering
king niet aaneen.
AINEENHECHTEN, bedr. w., gelijkvl. lk hechtte
aaneen, heb aaneengehecht. Van aaneen en
hechten. Van bier :
Aaneenhechting, z. n., V.
A ANEENKETENEN, bedr. w., gelijkvl. 1k ketende
aaneen , heb aaneengeketend. Van aaneen
en ketenen
kNEENKNOOPEN, bedr. w., gelijkvl. 1k knoopte
aaneen , heb aaneengeknoopt. Van aaneen
en knoopen. Van hier :
Aaneenknooping, z. n., v.
AANEENLASSCHEN bedr. W., gelijkvi. 1k laschte
aaneen, heb aaneengelascht. Van aaneen en
lasschen. Van hier:
Aaneenlassching, z. n., v.
A ANEENLIJMEN bedr. w., gelijkvi. lk lijnide
aaneen, heb aaneengelejned. Van aaneen en
lijmen. Van hier:
Aaneenlijming, z. n., V.
ANNEENNAMJEN, bedr. ,gelijkvl. 1k naaide
aaneen, heb aaneengenaaid. Van aaneen en
naaijen.
AANEENSCHAKELEN, bedr. w., gelijkvl. 1k schakelde aaneen,
heb aaneengeschakeld. Van
aaneen en schakelen. Van hier :
Aaneenschakeling, z. n., v.
A ANEENSPIJKEREN, bedr. W., gelijkvl. lk spijkerde aaneen, heb aaneengespijkerd. Van aaneen en spijkeren.
AANEENVOEGEN bedr. w., gelijkvi. 1k voegde
aaneen, heb aaneengevoegd. Van aaneen en
voegen. Van hier :
Aaneenvoeg
ing
, z. n., v.
AANERVEN bedr. w., gelijkvl. 1k erfde aan,
heb aangeerfd. Van het scheidh. voorz. aan
en erven. Eigenlijk erfelijk ontvangen :
heeftgroote rijkdonemen aangeerld.

AANDUIDEN,

figuurlijk, voor bij, of met de geboorte ontvan en: de losbandigheid der ouderen rer-

AANG.

'Wien : ik hoot aan, heb aanefloten.
J Tot

een teeken van afkeuring en verachting
gebruikt een ieder , die daar doortrekt,
zal ze aanfluiten. [Bijbelvert.]
AANFLUITING, z. n., v., der, of van de aanfluitiny • het meerv. is niet in gebruik. Van
aantluiten, waarvoor thans uittluiten. Aantluiting wordt in den zin van schimp en
verachting gebezigd : zaj ziin tot eene aanfluiting hunner njanden gesteld, enz. Het
flui ten der aanschouwers, in den schouwburg,
is nog eene soort van beschimping omtrent
slechte tooneelspelers : zij werden deerlzjk
uitgetloten.

bedr. w.,
gelijkvl. fokte aan
aangefokt. Van het scheidb. voorz. aan en
fokken. Men zegt , hoenderen , kalveren,
paarden, boomen aanfokken.
AA.NFOKK1NG, z. n., v., der, of van de aanfokking • het meerv. is niet in gebruik. Van
aanfokken. Voor aanfokking gebruikt men
gemeenlijk fokkerij.
A ANGA_kF, z. n., v., der, of van de aangaaf
meerv. aangaven. Van aan even.
AANG AA.N, onz. en bedr. w., onregelm. ging
aan, ben en heb aangegaan. Van het scheidb.
voorz. aan en gaan.
Onzijdig, met de hulpwoorden zejn en
hebben : bij iemand aan aan. Figuurlijk,

A ANFOKKEN,

voor betreffen, met den vierden naamval des
persoons : die zaak heeft mij alleen niet aangegaan •; het ging ons alien aan. Voor
be inner in het algemeen wij in en aan
het werk, en zij aan het drinken •; wanneer
zal de slag aan aan ? Voor beginnen te
branden : het vuur wil niet aangaan ; het
andere huis is ook aangegaan. Voor betamen:
datgaat zoo niet aan. Voor mogelijk zijn •
twee din en te gelijk (Then, gaat niet aan.

Voor verdragelijk zijn, of geleden kunnen
worden : zifn reviles gaat nog al aan; mijne
smartengingen wet aan. Voor razen, tieren :
hijging verschrikkeltjk aan. Voor tegenstaan,
afweren : hoegaat men hem dan best met
klent van woorden aan [Vondel.]
Bedrijvend : een verdrag aan aan •; hi'
heeft een huwelzyk met hear aangegaan •;
hadden een verbond aangegaan.

zef

voorzets., met den vierden naamval aangaande ons , en ons aangaande ;

A ANG AA.NDE,

aangaande hem •; aangaande die menschen
aangaande de zaak, van Welke ik u gesproken
heb. Onze voorzetsels hadden , oudtijds,

meestal, den tweeden naamval bij zich
waarvan bij sommigen nog sporen gevonden worden • zie voorzetsel. Order deze
behoort ook aangaande, al blijkt uit des-

oorzaakt dikwzjls , dat de kinderen ziekten
engebreken aanerven.

aangaande.
Aangaande is eigenlijk een deelwoord van
het. werkm oord aangaan, dat als een voor

bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidh. voorz. aan, (naar, tot, of tegen) en

zetsel gebruikt wordt.
A A NGXNG z. H. m., des aangangs, of van den

AA.NFLUITEN
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aan an ; het meerv. is niet in gebruik. Van
aangaan. Op den aan an komen, d. i.

komen, wanneer eene zaak eenen aanvang
neemt, of wanneer ietsgeschiedt : zij ontmoetten elkander, en ik kwam, gevallig, op
den aan an , d. i. toen zij elkander ont-

moetten.
bedr. w., gelijkvl. Ik as to aan,
heb aangegaapt. Van het scheidb. voorz. aan,
dat tot, naar, teen beteekent, en gapen.

AA APEN,

Met eenvoudige verwondering f en opgesperden mond, aanzien.
A ANGAVE, aan as z. n., v., der, of van de
aangave •; meerv: aangaven. Van aan en
gave, van geven.

deelw., van aan, in de beteekenis van zamenkoppeling en vereeniging,
en het oude beren. Zie baar. Aangeboren is
zoo veel als door degeboorte verkregen, en
dus het tegengestelde van hetgeen ons door
tijd of omstandigheden is eigen geworden :

A A.NGEBOREN, verl.

de aangeboren zwartheid der Mooren •; deze
kwaal is hem aangeboren •; aangeboren aard ;
aangeborene begrippen •; aangeboren wet (lex
naturalis) ; alle wet is aangeboren, ofte
g egeven. [H. de Groot. ]
A ANGEDA.A.N, verl. deelw., van aandoen. Meer
aangedaan, meest aangedaan : zij was meest
aangedaan •; hi' is schielijk aangedaan, ont-

steld, getroffen.
A ANGEHAALD, verl.

deelw., van aanhalen. .11leer,
meest aangehaald • in den zin van naar iets
toegehaald ,
of getrokken. Voor achterhaald
en verbeurd verklaard, lijdt het geene ver-

grooting.
verl. deelw., van aankleeden.
Aangekleeder, aangekleedst --meet. en meest
aangekleed.
AANGELEGEN
,
verl. deelw., van aanliggen. Meer
n zen :
en meest aangelegen. Voor aangrede
Amsterdam is aan het Y gelegen. Voor van
belang zijn : daar is mij veel aangelegen • gij
laat u to veel aan die zaakgelegen zijn.
Aanliggen is, in deze beteekenis, verouderd:
deze zaak lit
mij zeer aan enz. is niet meer
g
in gebruik, daarvoor ze st men thans : ligt
nu)" aan het hart ; aangelegen zijn , echter
is van dit verouderde aanliggen nog over-

AANGEKLEED

gebleven. Verkeerdelijk zegt en schrijlt men,
dikwerf : daar LIGT it niet aangelegen, voor
daar is enz. Waarschijnlijk is deze misstelonze
ling ontstaan uit de,
oudtijds,
in taal
gewone spreekwijs , wat lit mij aan u, aan
deze zaak ? enz, gelijk Melis Stoke schrijft :
Wat lath hem an dezen spele? hetwelk niets
antlers is, dan : wat was hem daar aan ele en ? Wij vinden dezelve nog bij Poot :
Wat LEIT (voor lit mt:j aan Eool, dien bulderensgezinde ?
n., V. der, of van de aangelegenheid •; meerv. aangelegenheden. Van
aangelegen , voor belang en waarde : eene

A ANGELEG ENHEID, Z.

AANG.
zaak vangroote aangelegenheid •; een schrijver van die aangelegenheid.
AANGEMERKT, verl. deelw., van aanmerken. Ook
wordt dit aangemerkt als een koppelwoord
gebezigd , in de beteekenis van aangezien,
naardien, dewijl : ik kon hem over die zaak
niet spreken, aangemerkt zljn broeder tegenwoordig was.
AANGENA.AM, bijv. n., aangenamer , aangenaamst.
Van het zinversterkende voorzets. aan en
genaam. Oudtijds zeide men ook genaam.
Bij Kitiaan vinden wij ghenaem, ghenaemigh,
aenghenaem. Genehm en genehmhalten is bij
de Hoogd. nog in gebruik. — Aangenaam
is, waarschijnlijk , afkomstig van nemen
aannemen • althans zoo denkt Junius • en
Wachter zegt : angenem, hetzelfde als genem,
gratus , acceptus , van nemen , acceptare.
Aangenaam beteekent dan, eigenlijk, iets,

dat men gaarn neemt, of aanneemt. Van hier:
Aangenaantheid, z. n., v.
Aangenamelijk, bijw.
AANGESCHAPEN , verl. deelw. , dat alleen nog;
overig is van het verouderde werkw. aanscheppen. Aangeschapen is zoo veel als
aangeboren.
A ANGETOGEN, verl.

deelw., van het oude aan-

tie en aantuigen : aangetogene (bijgebragte)
bewijzen •; aangetogene (aangetrokkene) kleederen.

bedr. werkw., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan engeven : ik gaf aan,
heb aangegeven. lets aan even , voor overgeven, toereiken : geef mij dat boek eens aan.
Voor opheffen : den toon aan even, Voor
aanmelden, ter verkrijging van eenig deel
aan iets : ik heb mU bij het zanggezelschap
aangegeven. Voor aanmelden , ter betaling
vangewone lasten : ik geef twee ankers wijn,
en Brie tonnen boter, aan. Voor bij den
re ter aanklagen : ik heb den moordenaar
aangegeven. Van hier :
Aangever,
z. n., m.
Aangeving, z. n., v.
AANGEZIEN, verl. deelw., van aanzien. Ook voor
een voegwoord gebruikt : aangezien het

AANGEVEN,

verhaal met de waarheid overeenkomt.
n., onz., des aangezigts, of van
het aangezigt •; meerv. aangezigten. Van
aanzien. Voor aangezigt gebruikt men ook
het eenvoudigere gezigt. Eigenlijk het voor-

AANGEZIGT, Z.

ste, gladde gedeelte van het menschelijke
hoofd : een schoon aangezigt • op zijn aangezigt vallen •; ik ken hem van aangezigt•;
iemand in het aangezigt (op eerie onbeschaamde wijs) tegenspreken. Figuurlijk ,
voor tegenwoordigheid : voor het aangezigt
van God. Ook wordt dit woord dikwijls, bij
inkorting, zonder ge gebezigd : het geeft de
zaek eengansch ander aenzigt. [Vond.]

bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan en gieten : ik goot aan,

A A.NGIETEN .
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heb aangegoten. Een vloeibaar gemaakt lig-

chaam, door gieten, met een ander ligchaatn
verbinden : het eene stuk ijzers aan het
anderegieten.

onz. w., ongelijkvl., met hebben.
Van het scheidb. voorz. aan en glijden : ik
gleed aan, heb aangegleden. Glijden, voor
gelliden , van het verouderde lijden , dat
g
aan , voortgaan beteekende.
AANGLIMMEN, onz. w., ongelijkvl., met zijn. Van
het scheidb. voorz, aan englimmen. Het

AANGLUDEN,

vuurglom aan, is aangeglommen.

onz. w., gelijkv1., met hebben.
Van het scheidb. voorz. aan, dat naar, tot,
of tegen beteekent, en glinsteren : ik glin-

AANGLINSTEREN,

sterde aan, heb aangeglinsterd.

bedr. en onz. w. ,
gelijkvl. Van
bet scheidb. voorz. aan, en gloeijen : ik
gloeide aan, heb, of ben, aangegloeid.
Bedrijvend : het lizer aangloetjen , d. i.
gloeijend, of meer gloeijend, maken.
Onzijdig, met zijn : het vuur is reeds

AANGLOEIJEN,

aangeg loeid.

bedr. w.,
gelijkvl. , met hebben.
Van het scheidb. voorz. aan, dat naar , tot,
of tegen beteekent, en gluren : ik gluurde
aan, heb aangegluurd. Heimelijk aanzien.
AANGOOLIEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat hier tot, naar , of tegen
beteekent, en goozjen : ik gooide aan, heb

AANGLUREN,

aangegooid.
AANGORDEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, en gorden, dat, buiten menstelling, weinig in gebruik is : ik gordde aan,
heb aangegord. Een zwaard aangorden; ook
fig., voor trachten zich to verdedigen. Van
bier :
Aangording, z. n., v.
AANGRAAUWEN , bedr. w. , gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, dat near, tot, of tegen
beteekent, en graauwen : ik graauwde aan,
heb aangegraauwd. Van hier :
Aangraauwer, z. n., m.
Aangraauwster, z. n., v.
AANGRENIKEN, bedr. w. gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, dat tot, naar, of tegen
beteekent, en greniken : ik grenikte aan, heb
aangegrenikt.

onz. w., gelijkvi., met hebben. Van
het scheidb. voorz. aan, dat eerie vereeniging aanduidt, en grenzen : ik grensde aan,

AANGRENZEN,

heb aangegrensd. Aangrenzende landen •;
Hollandgrenst aan Utrecht.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, zoo veel als tot, naar,
of tegen, en grijnzen : ik grijnsde aan, heb

A ANGRIJNZEN ,

aangegrijnsd.

bedr. w. ,
ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, zoo veel als tot, naar,

AANGRIJPEN,

engrzjpen : ik greep aan, heb aangegrepen.

Eigenlijk, iets met de opene hand aanvatten,
en met degesloten vuist vasthouden. Hi

AANH.

g
reep een mes aan. En in eenen ruimeren
zin , iets met de tanden, of met eene tang
aangrtjpen.

Figuurlijk : onze helden re en het vijandeWke leer aan •; verwondering greep mil aan •;
die ziekte heeft hemgeweldiglijk aangegrepen.
Van dit aangrzjpen is het verouderde zelfst.
naamw. aangriip afkomstig, dat bij Kiliaan
en Wachter voorkomt, in de beteekenis van
gewelddadige aanranding van iets, dat Bens
anderen eigendom is. Van hier :
Aangrzjper, z. n., m.
Aang rzjping, z. n., v.
AANGRIMMEN
,
bedr. w., gelijkv
l. Van het
scheidb. voorz, aan, dat tot, naar, tegen
beteekent, en grimmen : ik grimde aan, heb
aangegrimd.

gelijkvl., met het hulpw.
zz:in. Van het scheidb. voorz. aan, en groeijen : ikgroeide aan, ben aangegroeid. Voor
wel opgroeijen : dat kind, die boom, is wel
aangegroeid. Voor ergens aan vast groeijen :
die pruimen zejn aan elkander gegroeid. Van
bier :
ylangroei, z. n., m.
AANGROMMEN, bedr. w., gelijkv1., met hebben.
Van het scheidb. voorz, aan, dat zoo veelals
naar, tegen, tot, beteekent, en grommen : ik

AANGROELIEN, 011Z. W.,

gromde aan, heb aangegromd.
AANHAKEN, bedr.

en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, en haken : ik haakte

aan, heb aangehaakt.
Bedrijvend : hi:' haakte de eene keten aan
de andere.
Onzijdig, met hebben : zijne schaats heeft
aan de mtjne gehaakt.
AANHALEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb,
voorz. aan (naar, tot) en halen. Ik haalde
aan, heb aangehaald.

Dit werkwoord wordt in verscheidene
beteekenissengebezigd, b. v. voor naar zich
toe trekken : eene schuit aanhalen; voor aanhouden : degansche lading is aangehaald
•;
voor verrigten, of uitvoeren : ik kan dat alles
niet aanhalen • daar is een aanhalen aan •;

voor aanlokken : Zij begint hem weer aan to
halen • voor bijbrengen : hi' haalt altoos
oude schriivers aan •;o v or aanteekenen, aanstye en : zeven namen van de veertien moeten
aangehaald worden. Van hier :
A anhalig , bijv. n., aanhaliger, aanhaligst ;
een aanhalig (aanlokkend, aanvallig) kind.
Aanhaligheid, z. n., v.
Aanhaling,
z. n., V.
AANHANG, z. n., m., des aanhangs, of van den
aanhang. Het meerv. is niet in gebruik. Van
aanhangen. Voor personen , die eenerlei
bedoeling hebben : eenen grooten aanhang
maken • de aanleggers van het oproer
werden, met hunnen geheelen aanhang,
gevangen genomen.
AANHANGEN,

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
2
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AANH.

het scheidb. voorz. aan, in de beteekenis van
zamenkoppeling en vereeniging, en hangen:

voorz. aan, dat het begin en den oorsprong
eener zaak aanduidt, en he en oul. heven:

ik hing aan, heb aangehangen.
Bedrijvend : lets aan den wand hangen •;
hang uwen hoed aan den kapstok. Figuurlijk : zijn geld aan lets hangen, besteden.
De kat de bel aanhangen , eene gevaarlijke,

ik hief aan, heb aangeheven. ]Vieheeft den
oproerkreet aangeheven, begonnen ? 1k zal
aanheffen, beginnen to zin en. Van hier :
Aanheffer, z. n., m.
Aanheffing, z. n., v.
Aanhefster, z. n., V.
AANHIJGEN, onz. w., gelijkv1., met hebben. Van
g)
het scheidb. voorz. aan, (naar, tot, teen
en hi' en : ik hi' de aan, heb aangehijgd.
Ook ongelijkvl. : ik heeg aan, heb aangehe en.

f bedenkelijke zaak ondernemen.
o
aan
i
hoed heeft
Onzijdig, met hebben : mjn
eenen spijker gehangen. Ook figuurlijk : de
zaak hangt aan den spijker, voor is verschoven, wordt nog niet afgedaan. lemand
aanhangen, voor zeer met hem ingenomen
zijn, het met hem houden. Zoo ook , die

bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan (naar, tot) en hejschen :
ik heesch aan, heb aangeheschen. Ook gelijkvl. : ik htjschte aan, heb aangehijscht.
, bedr.
kvl.
AANHITSEN
w.Van
, g elij het scheidb.
voorz. aan, dat kracht en nadruk aan het
woordgeeft , en hitsen : bij Kiliaan ook
hangt daar van af.
hetsen, van heet, hitte : ik hitste aan, heb
AANHANGER, z. n., m., des aanhangers, of van
aangehitst.Aanhitsen is dan zooveel als.aanden aanhanger •; meerv., aanhangers. Van
vuren. Eenen bond aanhitsen. Ook figuuraanhangen. Een voorstander , of navolger
lijk : hi' hitste den noon teen den vader
van iemand, of iemands gevoelen : hi' is een
aan. Van hier :
aanhanger van Plato.
Aanhitser, z. n., m.
AINHANGSEL , z. n., onz., des aanhangsels , of
Aanhitsing, z. n., v.
van het aanhangsel •; meerv. aanhangsels.
Aanhitsster, z. n., v.
Van aanhangen. Eigenlijk , lets , dat aan
eene andere zaak aangehangen wordt. In AANHOOGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat hier een langzaam toenemen
eene ruimere beteekenis genomen, jets, dat
aanduidt , en hoogen : ik hoogde aan , heb
bij eene andere zaak gevoegd wordt : het
aangehoogd. Zoo veel als hooger maken : ik
aanhangsel van een geschrift, boek, enz.
zal dat land laten aanhoogen. Van hier :
AANHANGSTER, Z. n., V. , der, of van de aanAanhooging, z. n., V.
hangster •; meerv. aanhangsters. Van aanANHOOPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
A
hang en. Eene voorstandster, of navolgster.
voorz. aan, dat hier een langzaam toenemen
AANHEBBEN , bedr. w. , onregelm. Van het
beteekent , en hoopen , ik hoopte aan , heb
scheidb. voorz. aan en hebben : ik had aan,
aangehoopt. Zoo veel als ophoopen : de aarde
heb aangehad. Hi' heeft zijn beste kleed aan;
om deplanten aanhoopen.
wat zoudtgij daar aan hebben? In de gemeenzame verkeering, en van het spel gesproken, AANHOOREN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan , dat den zin versterkt,
beteekent aanhebben zoo veel als verliezen ,
en hooren : ik hoorde aan, heb aangehoord.
b. v. ik zal het waarschijnlijk aanhebben,
Aanhooren (in eenen bedrijvenden zin) is
d. i. het spel verliezen.
dan zoo veel, als opmerkzaam hooren.
AANHECHTEN , (ook aanheften, oul. aanhaften)
Bedrijvend : eene redevoering aanhooren ;
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb. voorz.
hi' hoort mij gaarn aan.
aan, dat hier eene zamenkoppeling en verOnzijdig : het hoort aan u, het is van u,
eeniging beteekent, en hechten : ik hechtte
het behoort u toe • in welke beteekenis dit
aan, heb aangehecht. Jets aan lets anders
woord bij Kiliaan niet gevonden wordt.
vastmaken. Van hier :
Wachter brengt het tot hooren, gehooren,
Aanhechting, z. n., V.
(pertinere, spectare ad aliquem) zie hooren.
AI.NHEER, verouderd z. n., m., beteekenende
Van bier :
grootvader. Het voorzetsel aan geeft hier het
Aanhoorder, z. n., m.
begin en den oorsprong der zaak to kennen.
Aanhoorster, z. n., v.
Aanheer en aanvrouw zijn beide in gebruik
geweest, voor grootvader en grootmoeder, als AANHOORIG , veroud. bijv. naamw. , van het
werkw. aanhooren, toebehooren. Het meerv.
de eerste van
welke anderen het Leven
,
aanhoorigen, als zelfstandig , is in gebruik,
ontvingen.
voor huisgenooten , of hen, die tot zeker
AANHEF, Z. n., m., des aanhefs , of van den
huis en geslacht behooren. Zie hooren.
aanhef, zonder meerv. Van aanheffen. Voor
het begin eener zaak, bijzonderlijk van een AANHOUDEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. aan, en houden : ik hield
zangstuk : de aanhef deugde niet.
aan, (van het oude holden) heb aangehouden.
AANHEFFEN, bedr.w., on gelij kvI.Van het scheidb.
ziekte heeft hem, reeds vroeg, aangehangen,
getroffen. Zijn flood zal mij lang aanhangen,
in treurig nadenken bij mij zijn. Het hangt
aan eenen zijden draad, is zeer wisselvallig
en onzeker. Degansche zaak hangt daaraan,

AANHIJSCHEN ,

AANK.
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I het voorz. aan den
Bedrijvend , terwij
zin versterkt : de hand aan iets houden
schelmen aanhouden, ophouden, verbergen ;
verbodenegoederen aanhouden , in beslag
nemen • zijnen rok aanhouden, aan het lijf
houden.
Onzijdig 9 met hebben , voor volharden ,
voortduren,
aandringen, in welke beteekenis
het voorz. aan eene beweging in eene plasts
aanduidt : de re en heeft den ganschen nacht
aangehouden ; ik zal zoo lang aanhouden
als ik kan • zij houden sterk bzj tnij aan om
die zaak. Voor aangehouden worden : de
schuit zal bier aanhouden, aanleggen. Van

hier :
Aanhouder, z. n., m.
Aanhouding, z. n., v.
Aanhoudster, z. n.,v.

bedr. w., g
AANHUILEN
,

elijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan , (naar, tot) en huilen : ik huilde
aan, heb aangehuild.

bedr. w., gelijkvl.
AANHUWEN,

Van het scheidb.
voorz. aan, dat bier eene zamenkoppefing
en vereeniging aanduidt , en huwen : ik
huwde aan, heb aangehuwd.

bedr. en onz. w., ongelijkvi. Van
het scheidb. voorz. aan, (naar, tot) en jagen :

AANJAGEN,

ik joeg aan, heb aangejaagd.
Bedrijvend : de koeijen aanjagen , aandrijven ; iemand eenen schrik aanjagen.
Onzijdig , met hebben , voor sterk aanrijden : hi heeft hard aangejaagd.
AANJUICHEN,
bedr. w., gelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. aan, (naar, tot) en juichen : ik juichte
aan, heb aangejuicht. Voor dit aanjuichen
verkiest hetgemeene gebruik toejuichen.
AANKANTEN, wederk. w., gelijkvl., zich aankanten. Van het scheidb. voorz. aan, (naar,
tot, tegen) en kanten , kantig maken : ik
kautte mij aan , heb mij aangekant. Zich
tegen iets aankanten is dan zoo veel, als zich

teen den kant, of de zijde, van iets stellen,
zich teen jets verzetten. 1k zal md, zoo
reel ik kan, teen
hem aankanten.
g

bedr. w.ongelijkvl.
, Van het
scheidb. voorz. aan, (naar, tot) en kdken :

AANKIJKEN ,

ik keek aan, heb aangekeken.
n., V., der, of van de aanklage
zonder meerv. Beschuldiging : zij schreven
eene aanklage teen enz. [Bijbelvert.] Zie
aanklagt.

AANKLAGE , Z.

AANKLAGEN, bedr.

w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, en klagen : ik klaagde aan, heb
aangeklaagd. Iemand bij den re ter aanklagen. Figuurlijk , voor, van een misdrijf
beschuldigen 9 of schuldig verklaren : zijn
geweten klaagt hem aan ; titans moet ik mine
eigene dwaasheidaanklagen. Het onderscheid
tusschen aan iemand klag en, en iemand aanklagen, is merkbaar genoeg. Van hier :
Aanklaagster,
z. n., v.
Aanklager, z. n., m.

AANK.

AANKLAGT , z.

n., v., der, of van de aanklagt •
meerv. aanklagten. Van aanklagen. Eene
teen iemand ingebragte beschuldiging. Ook
voor hetgeschrift, waarin zoodanige aanklagt, of beschuldiging, vervat is.
AANKLAMPEN,
bedr. w. gelijkvi. Van het scheid b.
voorz. aan , en klampen : ik klample aan,
heb aangeklampt. Met klampen aan iets vastmaken. Voor op zijde schieten , aan boord
leggen : iemand aanklampen; een schip aanklampen; aan boord klampen. Voor zich met
iemand inlaten : hi' zal mij niet ligtelijk
aan boord klampen.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan , en kleeden : ik kleedde aan, heb
aangekleed. Kleederen aantrekken : iemand

AINKLEEDEN,

aankleeden, zich aankleeden.
onz., des aankleefsels , of
van het aankleefsel • meerv. aankleefsels.
Van aankleven. Het een aan iets kleeft. Ook

A ANKLEEFSEL , Z. 11.,

voor het een tot eene zaak behoort • loch
dan is het woord aankleve meest ingebruik.
AANKLEMMEN, bedr. w. ,
gel ijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, en klemmen : ik klemde aan, heb
aangeklemd. lets teen iets aanklemmen, of
vast drukken. Ook figuurlijk : zijne stalling
met de duchtigste bewijzen aanklemmen ,

verdedig,
en staven.
Z. n., v., der, of van de aankleve •;
zonder meerv. Van aankleven. De zaak met
haregansche aankleve. In het gebruik zegt
men met den aankleve van dien.
AANKLEVEN, bedr. en onzijdig w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. aan en kleven : ik kleefde

AANKLEVE,

aan, heb aangekleefd.

Bedrijvend, iets met kleefsel aan jets anders vastmaken : eenpapier teen den tnuur
aankleven, aanplakken.
Onzijdig,
met hebben, door middel van
kleefsel aan jets vastgemaakt zijn : het papier
kleeft aan den wand. Ook in eene ruimere
beteekenis : de klitten kleven aan de kleederen . Figuurlijk : de wereld, eene vrouw, eenen
man, aankleven, aanhangen, beminnen • op
eene zedelijke wijs naauw met iets verbonden zijn : die ongeschiktheid heeft hem, van
zijne jeugd af, aangekleefd.

onz. W. met het hulpw. hebben,
g
elijkvl. Van het scheidb. voorz. aan, en

AINKLOPPEN,

kloppen : ik klopte aan, heb aangeklopt. Aan
de deur kloppen. Ook overdragtelijk : blj
iemand aankloppen, aanzoek doen om eene
zaak : ik zal nog eens bij hem aankloppen.
AANKLOUWEN, (opklouwen)

bedr. w., gelijkvl.
Van het scheidb. voorz. aan , en kloutven •
ik klouwde aan , heb aangekloutvd. Een
woord, bij de tuinlieden gebruikelijk : den
tuin aanklouwen.

bedr. w, gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, en kneeden : ik kneedde aan
heb aangekneed. Het eene deeg aan het an-

AANKNEEDEN,

dere kneeden.

AANK.
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onz. w., gelijkvl., met het hulpwoord zijn. Van het scheidb. voorz, aan en

AANKNIELEN,

knielen : ik knielde aan, ben aangeknield.
Zij waren ten outer aangeknield. [Vond.]

bedr. w.,
ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz, aan, en knijpen : ik knee
aan, heb aangeknepen. lets door knijpen aan
lets antlers brengen.
AANKNIKKEN, bedr, w., gelijkvl. Van het scheidb,
voorz. aan, en knikken : ik knikte aan, heb
aangeknikt. Het gemeene gebruik .verkiest

AANKNIJPEN

toeknikken.
AANKNOOPEN,
bedr. w., gelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. aan, en knoopen : ik knoopte aan,
heb aangeknoopt. Door micldet van eenen
knoop aan iets vastmaken. Den eenen draad
aan den anderen knoopen. Figuurlijk : zijne
redengoed aan elkander knoopen, verbin den.
AANKOMELING , z. n., In. en v., des aankomelings, of van den aankomeling; der, of van de
aankomeling • meerv. aankomelingen. Van
aankomen. Alle zelfst, naamwoorden, van
grondwoorden afgeleid, en in ling uitgaande
zijn mannel., wanneer men dezelve van
mannen, en vrouwel., wanneer men die van
vrouwen gebruikt. Zoo zegt men, b. v. van
eenen jongeling , die nog maar korten tijd,
in het eene of het andere vak van wetenschappen onderwijs genoten heeft : hij is
een aankomeling, en van een meisje : zij is
eene aankonteling.
AANKOMEN,

onz. w., ongelijkvl. met het hulpw.

zijn. Van het scheidb. voorz. aan (naar, tot)
en komen : ik kwam aan, ben aangekonten.
Nader komen, naderen : ik zag hem van
verve aankomen. Wanneer zultgij bij In&
aankomen ? aan huffs komen. De day komt
aan, nadert, breekt aan. De schuit kan hier
niet aankomen, aanleggen. Die ziekte is mij
langzamerhand aangekomen, overgekomen.
Dat kind komt van dag tot day aan, groeit,
wordtgroot. Hoe zoude hij aan dat geld
konten ? bekomen, verkrijgen. De goederen,
die haar door erfenis, of anderzins,ztjn aangekomen, haar eigendom geworden. [Hooft.]

Ook in den zin van het werkelijke bestaan
eener zaak to verwachten, maar met op en
het werkw. laten: hi' laat alles op het uiterste aankomen • ik kan het op ztjn oordeel
filet laten aankomen • een dwaas laat alles
maar op het geluk aankonten; voor den grond

van lets bevatten, het voorwerp eener handeling zijn •, in welke beteekenis aankomen,
meestendeels, als een onpersoonlijk werkw,
voorkomt, en met op gebruikt worth : het
komt alles maar op nuj aan ; het komt hier
op mine eer aan ; het komt op geenen enkelen day aan.
Degebiedende wijs van aankomen worth
dikwerf als een bijwoord gebruikt: kont aan,
kornt aan, welaan, lustig.Van bier :
Aankontst, z, n., v,

AANK.

bedr, w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan , en kondigen, van
kondig (kundig) bekend : ik kondigde aan,
heb aangekondigd. Op eene plegtige wijze
aanzeggen , bekend makers. Met den derden
naamval despersoons, en den vierden der
zaak : iemand het doodvonnis aankondigen.
Figuurlijk : de avondster kondigt hun het
einde van den arbeid aan. Van hier :
Aankondig,
er z. n., m.
Aankondiging, z. n., v.
Aankondigster, z. n., v.
AANKOOP, z. n., m., des aankoops, of van den
aankoop. Het meerv. is niet in gebruik. Van
aankoopen. Door aankoop eigenaar van jets
word en .
AA.NKOOPEN, bedr, w. ,
onregelm . Van het scheidb.
voorz, aan en koopen : ik kocht aan, heb aangekocht. Door koopen in eigendom verkrijgen:

AANKONDIGEN ,

hi' kocht een landgoed aan.

AANKoppELEN,bedr.w.,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan in de beteekenis van vereeniging,
en koppelen : ik koppelde aan heb aangekoppeld. Zamenbinden : hi' moet de honden aan
elkander koppelen. Ook figuurlijk, maar in
dengemeenen spreektrant : hr' heeft mij aan
ztjne zuster gekoppeld, tusschen mij en zijne
zuster een huwelijk bewerkt. Van hier :
Aankoppeling, z. n., V.
AANKRAMMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb, voorz. aan en krammen : ik kramde
aan , heb aangekramd. Door middel van
krammen aan iets vastmaken.
AANKRLITEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb, voorz. aan (naar, tot) en krijten : ik
kreet aan, heb aangekreten. Gemeenlijk van
kinderen : het wichtjekrtjt zijne moeder aan.
Andersgebruikt men aanschreijen.
AANKRUIJEN , bedr.w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, en kruijen : ik krooi
aan ,heb aan. ekrootje
n. In Amstelland wordt
dit woordgelijkvl. gebruikt : kruide aan,
aangekruid. Door kruijen nader brengen.
AANKRUIPEN, onz. w., ongelijkvl., met het hulpw.
ztjn. Van het scheidb. voorz. aan (naar, tot)
en kruipen : ik kroop aan, ben aangekropen.
Kruipende tot lets naderen.
AANKWAKKEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz, aan en kwakken, dock
gewoonlijk met tegen : ik kwakte aan, heb
en ben aangekwakt.
Bedrijvend : Ittj heeft hem tegen den muur
aangekwakt, aangesmeten.
Onzijdig , met ztjn : hi' viel en kwakte
tegen den muur aan • hij is tegen den wand
aangekwakt. In gemeenzamen stijl alleen

gebruikelijk.
z. n., m. en v., des aankweekelings of van den aankweekeling • der of van
de aankweekeling • meerv. aankweekelingen.
Van aankweeken. Eene 'one telg of plant.

AANKWEEKELING,

Ook voor iemand, die tot de eene of andere
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, opg
kunst, of wetenschapeleid
wordt. Zie
over hetgemeene geslacht der woorden, in
ling uitgaande, aankomeling, en ling.
AANKWEEKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, dat den zin versterkt,
en kweeken, met zorg en vlijt kweeken, opkweeken : ik kweekte aan, heb aangekweekt.
Jonge planten en boomen aankweeken : die
pruimenboomen heb ik zelf aangekweekt. In
eene ruimere beteekenis : goede neigingen
aankweeken. Van hier :
Aankweeker, z. n., m.
Aankweeking, z. n., v.
Aankweekster, z. n.,

V.

AANKWISPELEN, onz.

w., gel ijkvl., met het hulpw.
hebben. Van het scheidb. voorz. aan, (tot,
naar) en kwispelen, van kwispel, dat oudtijds
eenen staart beteekende : ik kwispelde aan,
heb aangekwispeld. Aankwispelen is eigenlijk, zekere beweging met den staart maken,
hetwelk sommigen beesten, en voornamelijk
den honden eigen is, tot een bewijs van
vriendschap en vleijerij. Lie kwispelen, kwis-

pelstaarten.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, (tot, naar) en la then :

AINLAGCHEN,

ik lachte aan, heb aangelagchen. Iemand
vriendelijk aanlagchen. Ook figuurlijk, voor

zich omtrent iemandgunstig, liefderijk betoonen : hetgeluk lacht hem allerwegen aan :
aangename gewaarwordingen verwekken :
stille rreugd lacht mij aan.
AANLANDEN, OW. w.,

gelijkvl., met het hulpw.

zi jn. Van het scheidb. voorz. aan, (naar, tot)
en landen, van land : ik landde aan, ben
aan eland. Aan land varen, komen, in de
scheepvaart gebruikelijk. De schepen zzjn
aan eland. Nan hier :
Aanlanding, z. n., V.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, en langen : ik langde aan, heb
aan eland. Aanreiken, overreiken : tang

AANLANGEN,

wily dat boek eens aan.
AANLAPPEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, in den zin van zamenkoppeling,
en la en van lap : ik late aan, heb aangelapt. Met la en aan elkander maken : een
kleed aanlappen.

A kNLASSCHEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat hier eene zamenkoppeling
beteekent, en lasschen : ik laschte aan, heb
aangelascht. Met lasschen aan elkander
hechten. Hr' heeft bier een stuk aangelascht,
aangesmeed, aangenaaid.
A ANLATEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan , en laten : ik liet aan, heb aanelaten. Bijdit woord wordt een ander
g
woord ondersteld : ik zal hem zijnen rok nu
maar aanlaten, voor laten aanhouden ; ik
weet niet , of ik den lap daar afsnijden, of
aanlaten wil , voor aangehecht , aan vast

laten.

AANL.

onz, w., gelijkvl, met hebben. Van
het scheidb. voorz, aan, dat den zin van het
woord versterkt, en leeren : ik leerde aan,
heb aangeleerd. Toenemen met leeren : de

AANLEEREN,

kinderen beginnen wel aan te leeren.
z. n., m., des aanlegs, of van den
aanleg. Zonder meerv. Van aanleggen. Het
ontwerp eener zaak : de aanleg van een huis,
van eenen tuin, van een schilderstuk, enz.
Toeleg, bedoeling: ik wist zijnen aanleg te
verijdelen, zoodra ik dies gewaarwerd. Na-

AANLEG,

tuurlijke geschiktheid, of bekwaamheid tot
iets : hi' heeft eenen ongemeenen aanleg tot
de dichtkunst.
AANLEGGEN, bedr.

en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, (naar, tot) en l e en :
ik le de aan , heb aangelegd. Hiervoor gebruikt men ook : ik leide aan, heb aangeleid.
Zie le en.
Bedrijvend : de eene zaak digt aan de
andere le en , in verscheidene, zoo wel
eigenlijke als figuurlijke beteekenissen : een
kind aan de Borst le en ; eenen hond aan de
ketting le en •; vuur aanleggen. De hand aan
iets le en • deze spreekwijs is zeer oud, in

de beteekenis van eenenpersoon, of eene
zaak gewelddadig aangrijpen ; zoo zeide reeds
Tatiaan (vers. theot. Harm. Euang. cap. 184)
inti legitun iro hart in then Ileilant. Thans
zegt men in dezen zin, de handen aan iemand,
of iets slaan • en men bezigt de spreekwijs
de hand aan iets le en, voor eene zaak werkelijk beginnen te behandelen. De laatste
hand aan iets le en is zoo veel als de laatste
gedaante aan eerie zaak geven, dezelve voltooijen. lets wel aanleggen ; zijn geld tot iets
aanleggen , besteden • zijne krachten aanleggen, aanwenden • eene stall, een dorp aanleggen , de eerste inrigting daartoe maken
rzjtuig aanleggen, beginnen te houden • aanle en in re to zijri regt vervolgen.
Onzijdig, met het hulpw. hebben : aanle en , zich gereed maken, om te schieten :
leg aan • op iets aanleggen, de noodige middelen ter bereiking van zeker oogmerk aanwenden : loch let daar vrt:1 op aan, J. de
Decker.] Ook zegt men hi' let het daarop
aan • met iemand aanleggen , zich inlaten,
afspraak maken (in eenen kwaden zin) • de
schuit moet hier aanleggen, stil houden, aan
den wal leggen. Van hier :
Aanlegger, z. n., m. De ontwerper, veroorzaker van iets : hi' is de aanlegger van die
zaak. Aanlegger in re to eischer.
Aanlegging, z. n., v.
Aanlegster, z. n., V.
bedr. w. , gelijkvl. Van het scheidb.
AANLEIDEN
,
voorz. aan, (naar, tot) en leiden : ik leidde
aan, heb aangeleid. De paarden aanleiden.
In eene uitgestrektere beteekenis : eenen
boom aan den muur leiden , binden. Het
beck. deelw. aanleidend , komt in de betee-

AANL.
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kenis van aanleiding, gelegenheid gevend
voor, b. v. de aanleidende oorzaak. Van hier :
Aanleider, z. n., m. Hij, die aanleidt, in
al de beteekenissen van het werkw.
Aanleiding, z. n., v. Het aanleiden, in al
de beteekenissen van het werkw. Onder
aanleiding (begunstiging , medewerking)
van Alaba. [Hooft.] Aanleiding (opleiding,
aanwijzing) ter nederduitsche spraakkunst.
Meestal komt dit woord voor, in de beteekenis van gelegenheid: iemand aanleiding
tot ietsgeven.
Aanleidster, z. n., v. In al de beteekenissen

van het werkw.
zie aanleunen.
AANLENGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat een langzaam toenemen aanduidt, en lengen : ik lengde aan, heb aangelend.
g
Eerie vloeibare stof met eene andere
vermengen , en daardoor dunner maken.
Van hier :
Aanlenging, z. n., V.
AANLEUNEN, onz.' w., gelijkvl., met het hulpw.
hebben. Van het scheidb. voorz. aan (tot,
g
,
teen)
en leunen, (lenen) : ik leunde
aan
heb aangeleund. Angelsaks. onhlinian, alem.
AANLENEN,

anahlinen. Aan den wand leunen , teen
g
eenen boom aanleunen. Figuurlijk : zich iets
laten aanleunen, d. i. het een anderen

ons , boven verdiensten, toeschrijven, zich
toeeigenen.
AANLICHTEN, onz. w., gelijkvl. , met het hulpw.
hebben. Van het scheidb voorz. aan, dat den
oorsprong en het begin der zaak aanduidt,
en lichten : ik lichtte aan, heb aangelicht.
Beginnen te lichten , aanschijnen : de dag
licht aan, breekt aan.
AA1NLIGGEN, onz. w., ongelijkvl., met het hulpw.
hebben. Van het scheidb. voorz. aan, (tot,
teen en liggen : ik lag aan, heb aangelegen.
De hond ligt aan de deur •; aan de to el liggen, gelijk de ouden.
AA1NLIGTEN, bedr.

w. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, (naar, tot) en ligten, tillen : ik
ligtte aan, heb aangeligt. lets naar iets anders
dat blok wat aan.
toe ligten. Litg
AANLIJDEN, door Hooft en G. Brandt verkeerdelijk gebruikt voor Wden. Zie lijden.
AANLIJMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat hier eene zamenkoppeling
en vereeniging aanduidt , en Wmen : ik
lijmde aan, heb aangelijmd. Jets, met lijm,
aan iets anders verbinden.
AANLOEVEN, onz. w., gelijkvl., met het hulpw.
hebben. Van het scheidb. voorz. aan, dat
een langzaam toenemen aanduidt, en loeyen : ik loefde aan : heb aangeloefd. Een
woord, in de scheepvaart gebruikelijk.
AANLOKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat hier den zin van het woord
sterker maakt, en lokken : ik lokte aan, heb
aangelokt. Eigenlijk naar zich lokken. Eenen

AANM.

hond , een kind aanlokken, lemand met
schoone woorden aanlokken, in zijn belang
overhalen. Indien de zondaars u aanlokken,

trachten te verleiden.[Bijbelvert.] Van hier:
Aanlokkelajk, bijv. n., aanlokkelijker, aanlokkelijkst. Een
en aanlokkelt:jk (bevallig) kind.
Aanlokkelijkheid, z. n., v.
Aanlokker, z. n., m.
Aanlokking, z. n., v.
Aanloksel, z. n., onz.
.4anlokster, z. n., v.
AANLONKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, (tot, naar, tegen) en lonken : ik
lonkteaan, heb aangelonkt. Anders toelonken.
AANLOOP, z. n., m., des aanloops, of van den
aanloop. Het meerv. is niet in gebruik. Van
aanloopen. Eenen aanloop nemen , d. i.
eenige schreden terugtreden, om met kracht
op iets te kunnen aanloopen. Om de vaart
van den aanloop te stuiten. [Hooft.] Feel
aanloop hebben, door vele menschen bezocht
worden.
AANLOOPEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. aan, (naar, tot) en loopen : ik lie aan, heb aangeloopen.
Bedrijvend : iemand aanloopen, (met den

vierden naamval) naar iemand toeloopen,
doch alleenlijk in de beteekenis van zich
met eenig verzoek, of eenige belle bij iemand
vervoegen : bidt niet voor dit yolk, noch en
loot mij niet aan. [Bijbelvert.] Den God
van Isrel smeekte en aanliep door gebeden.

N. Versteeg.]
Onzijdig, met het hulpw. zijn : de soldaten lie en aan, (op den viand ; hi' is, met
zt:in hood , teen den muur aangeloopen ;
gij moet hard aanloopen, voortloopen. Figuurlijk : dat loot teen de gezonde rede
aan, strijdt met de gezonde rede ; hi' zal
daarover aanloopen, slecht ontvangen, be'gend worden •, het is reeds te lang aangeloopen,

(van den tijd) het heeft reeds te lang geduurd.
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat hier eene zamenkoppeling,
of verbinden g,
aanduidt , en maken: ik
maakte aan, heb aangentaakt. Het eene met
het andere verbinden, aanzetten : hi' heeft
daar een nieuu, stuk aangemaakt. Zoo zegt
men ook vuur aanmaken, d. i. vuur met
andere brandstof verbinden, of zamenvoegen, en daardoor meer vuur maken.
AA.NMANEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat den zin des woords versterkt,
en manen : ik maande aan, heb aangemaand.
Aanzetten, aanporren : iemand tot de deugd
gebruikt
aanmanen. Voor dit aanmanen ,
men, veelal, vermanen, opwekken. Van hier:
Aanmaanster, z. n., v.
Aanmaner, z, n., m.
Aanmaning, z. n., v.
AANMARSCH, z, n., m., van den aanmarsch
het meerv. is niet ingebruik. Van het

AAINMAKEN,

AANM.
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fransche woord marche, en het nederduitsche
voorz. aan. Optogt , of aanrukking van
krijgsvolk. Het leer
g
is in aanmarsch. Zie
marsch.

(zicb) wederk. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. aan, dat den zin des
woords versterkt, en co ati en , misschien
voor magtigen : ik matigde mij aan, heb mij
aangematigd. Zich wederregtlijk iets toeeigenen. Zich de regering, eenen eernaam
enz. aanmatigen.
Men zoude dit woord, (even als vele Hoogd ui tschers hun anmassen van Mass, messen)
van maat, meten kunnen afleiden, als beteekenende zich zdn deel toemeten • welke
afleiding Vondel scbijnt voorgestaan te heb9
bengebruikende
daarom aanmeten voor

AANMATIGEN,

aanmatigen : voorts het ankersmeden zich
aanmeeten de Thijrrenen. [Poez.] Doch de
gissing dat het van het woord m at zijnen

oorsprong ontleent, en hetzelfde is , als het
oudegothische anamathian , bemagtigen
metgeweld ontrukken , is waarschijnlijker.
Van hier :
Aanmatiging, z. n., v.
AANMELDEN, bedr.w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan en melden : ik meldde aan, heb
aangemeld. lemand aanmelden •; iemand iets
aanmelden • zich aanmelden ; zich laten
aanmelden • zich tot iets aanmelden , per-

soonlijk aanbieden.
w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. aan, dat hier de beteekenis van een
langzaam toenemen heeft, en men en : ik

AANMENGEN, bedr.

men de aan, heb aangemengd. Aanmengen

is dan zoo veel als een weinig verrnengen.
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan (naar, tot) en mennen , met den
toom bestieren : ik mende aan, heb aange-

AANMENNEN,

mend. Depaarden aanmennen.

bijv. n. en bijw., aanmerkeaanmerkelijkst. Eene aanmerkeldke
gebeurtenis ; het aanmerkelijkste van alles
is enz. Ook als bijw. gebruikt : het verschilde
aanmerkeldk veel • de zaak was aanmerkelijk
van natuur veranderd.

AANMERKELIJK

AANMERKEN, bedr.

w. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat den zin versterkt, en merken :
ik merkte aan, heb aangemerkt. In overweging nemen, gadeslaan : vele din en aan-

merken , die anderen onachtzaam voorbijg
aan. De Bijbelv. gebruiken het voorz. aan
in aanmerken, ook somwijlen als onscheidbaar
: aanmerkt dat alles aanmerkt de lelien
des velds, enz. Van hier :
A anmerker z. n., m.
Aanmerking, z. n., v.
Aanmerkster, Z. n., v.
AANMETSELEN, bedr.

w., gelijkvl .Van bet scheidb.
voorz. aan, dat eene vereeniging aanduidt,
en metselen : ik metselde aan, heb aangemetseld. Eenen muur aan eengebouiv metselen.

AANN.

bijv. n. en bijw., aanminneldker, aanminnelijkst. Van het zinversterkende voorz. aan en minneldk. Eene aanminnelijke schoonheid. Ook alss bijw. gebruikt:
zij ziet er aanminnelijk nit. Van hier :
Aanminnelijkheid, z. n., v.
Aanminnig, hetzelfde als aanminnelijk.
Aanminnigheid, hetzelfde als aanminnelzjkheid.
Aanminniglijk, hetzelfde als aanminneldk.

AANMINNELIJK

AANMOEDIGEN,
bedr. w., gelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. aan , dat den zin sterker maakt, en

moedigen : ik moedigde aan, heb aangemoedig d lemand totiets aanmoedigen, aanzetten.
Ons woord aanmoedigen heeft met het
hood. anmuthen niets gemeen, gelijk Wach-

ter verkeerdelijk gelooft. Het komt eigenlijk
van ons moedig, en dit van het oude moeden,
en beteekent zoo veel als moedig makers
opwekken, aanvuren. Van hier :
Aanmoediger, z. n., m.
Aanmoediging, z. n., v.
AANMOEDING (bli Kiliaan aanmoedinghe) een
oud z. n., v., van het oude moeden, moed
geven.
AANNAAIJEN, bedr. w. ,
gelijkvl.Van het scheidb.
voorz. aan, eene zamenkoppeling en vereeniging aanduidende , en naaden : ik naaide
aan, heb aangenaaid. Door naaijen , of door
middel van eene naafi , aan iets vastmaken •
eene moues aan eenen rok naatjen. Gij zult
mij eene ooren aannaaijen , spreekw. voor

misleiden bedriegen : in den gemeenen
spreektrant.
AANNADEREN, onz. w., gelijkvl., met het hulpw.
zdn : ik naderde aan, heb aangenaderd. Van
het scheidb. voorz. aan (naar, tot) en naderen, van den vergrootenden trap nader.
Aannaderen is derhalve zoo veel als nader
komen. 1k zag het leger aannaderen. In
eenen figuurlijken zin : de aannaderende
winter • terwdl het gevaar aannaderde. Van
hier :
Aannadering, z. n., V.
AANNAGELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat eene zamenkoppeling aanduidt, en nagelen : ik nagelde aan, heb aangenageld. Jets met nagelen vastmaken.
AANNEMELUK bijv. n., aannemelijker, aannemeldkst, van aannemen. Het een aangenomen kan worden, of behoort aangenomen
te worden. Een aannemelijke voorslag. Van
hier
Aannemelijkheid , z. n., v., zonder meerv.
De eigenschap , door welke eene zaak
aannemelijk is : ik ben van de aannemeldkheid der voorwaarde overtuigd.

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz, aan en nemen : ik wam
aan,
heb aangenomen. Dit woord heeft vele
onderscheidene, zoo eigenlijke als figuurlike beteekenissen.

AANNEMEN,

AANP.
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Bedrijvend, voor aanvaarden, ontvangen :
geld van iemand aannemen •; geschenken
aannemen • neem dit boek eens aan. In eenen
uitgestrekteren zin : een ambt , eenen wisselbrief, eenen last aannemen. Verder : eene
ing aannemen
verontschuldig
, daarmede te
vreden zijn •; eene uitnoodiging aannemen,
daarin bewilligen •; het een gij daar zegt, kan
ik niet aannemen, gelooven •; goeden raad
aannemen, denzelven billijken en opvolgen ;
een kind aannemen, tot zich nemen, om het
op te voeden •; iemand in gevade aannemen,

hem zijne misdaad kwijtschelden, en met
hem in vorige verbintenis treden •; eenen
arts, biechtvader , regtsgeleerden, taalmeester
enz. aannemen , zich, voor eenen tijd, aan

derzelver dienst,geleide, onderwijs, enz.
toebetrouwen • de reis aannemen, sterven,
(ingemeene spreektaal); krijgsvolk aannemen,
;•wervn lets aannemen, op zich nemen, om
het te maken, of te leveren.
Onzijdig, voor toenemen : de leerlingen
nemen wel aan, vorderen wel, nemen wel
toe in het een zij leeren. Van hier :
Aannemer, z. n., m.
Aanneming, z. n., v.
AANNOPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat den zin versterkt, en no en:
ik noopte aan, heb aangenoopt. Aanmoedigen,
uitlokken.
gelijkvl. Van het scheidb.
AANPAKKEN, bedr. w. ,
voorz. aan, dat den zin versterkt, en pakken:
ikpakte aan, heb aangepakt. Met geweld
aangrijpen. Pak and zoo niet aan. Insgelijks
van de honden, voor aanvallen : die hond pakt
alle menschen aan. Ook figuurlijk voor opzettelijk zijne . rede tot iemand wenden :
overal, waar hij mij ontmoet, pakt hij mij aan.

Van hier :
Aanpakker, z. n., m.
AANPALEN, onz. w., gelijkvl., met het hulpw.
hebben. Van het scheidb. voorz. aan, dat
eene vereeniging aanduidt, en palen, dat
buiten zamenstaing niet in gebruik is : ik
paalde aan, heb aangepaald. Aangrenzen :
zijn land paalt aan het mijne •; aanpalende
volkeren.
AANPASSE1N
bedr. w. , gelijkvl.
,

Van het scheidb.
voorz. aan, en passen : ik paste aan, heb

aangepast. Van kleederen enz. Voor beproeven, of lets wetpasse : ik zal hem het kleed
eens aanpassen •; hi' heeft zijne schoenen
aangepast.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat den zin versterkt, en persen :

AINPERSEN,

ikperste aan, heb aangeperst.

bedr. w.,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, (naar, tot) en piepen : ik piepte

AANPIEPEN,

aan, heb aangepiept.
w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat eene zamenkoppeling en
vereeniging beteekent, en plakken : ik plakte

AANPLAKKEN, bedr.

AANR.

aan,
heb aangeplakt. Vlor aankleven : eene
bekendmaking, of waarschuwing, aanplakken. Overdragtelijk voor te duur verkoopen :
ik zal het hem wel aanplakken , anders aan-

smeren. Van hier :
Aanplakker, z. n., m.
Aanplakking, z. n., v.

bedr. w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. aan, en planten : ik plantte aan, heb
aangeplant. Boomen aanplanten. Van hier :
Aanplanting, z. n., v.
AANPLEISTEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, dat eene zamenkoppeling en vereeniging beteekent, en pleisteren:
ikpleisterde aan, heb aangepleisterd. Met
kalk bepleisteren : eenen muur aanpleisteren.
A ANPLOEGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat eene zamenkoppeling aan-

AANPLANTEN,

duidt, en ploegen. Een stuk land aan zijnen
akkerploegen, door ploegen met zijnen akker

verbinden.
AANPORREN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat den zin sterker maakt, en
porren : ik porde aan, heb aangepord. Sterk
aanzetten : iemand tot lets aanporren. Van
hier :
Stan order,
z. n., m.
Aanporring, z. n., v.
Aanporster,
z. n., v.

AANPRATEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat den zin versterkt, en praten:

ikpraatte aan, heb aangepraat. Hi' weet
zdne waren wel aan te praten.
AANPREKEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat den zin versterkt, en preken
(van prediken) : ikpreekte aan, heb acngepreekt. Smakelijk, of aannemelijk trachten
te maken : hi' heeft md die boeken al weder
aangepreekt.

AANPRIJZEN,

bedr. w., ongelijkvl. Van het

scheidb. voorz. aan, dat den zin sterker
maakt, en prdzen : ik prees aan, heb aangeprezen. Jets prijzen , met oogmerk , om
anderen tot aannemen g van hetzelve te bewe en : men heeft md dit boek --dezen
man,
zeer aangeprezen. In de middeleeuw
werd appretiari, in het latijn, voor aanprijzen gebruikt. Van hier :
Aanprdzer, z. n., m.
Aanprzjzing, z. n., V.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat een langzaam toenemen aanduidt, en punten, van punt : ik puntte aan,
heb aangepunt. Eene punt aan icts maken•:
een mes aanpunten. In gemeene spreektaal
gebruikt men iemand aanpunten, figuurlijk,
voor iemand in eerie woordenwisseling, of
eenen woordenstrijd, inwikkelen : zoodra ik

AANPUNTEN,

hem ontmoet, zal ik hem aanpunten.

bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, dat den zin versterkt,
en raden : ik ried aan, heb aangeraden.

AANRADEN,

— 17 —

AANR.

Door goeden raad tot lets trachten te bewegen : den vrede aanraden • ik heb het, op zijn
aanraden, gedaan ; men heeft mij dezen koop
niet aangeraden. Van hier :
anrader, z. n., m.
Aanrading, z. n., V.

bedr. en onz. w. ,
gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan en raken : ik raakte aan,

AANRAKEN,

heb en ben aangeraakt.
Bedrijvend : ik heb het niet aangeraakt,
aangeroerd. Overdragtelijk hi' raakte den
staat desgeschils niet aan.
Onzijdig hi). is daar gentakkelijk aan eraakt. Van bier :
Aanraking, z. n, v. ; het meerv. niet in gebr.

bedr. w., elijkvl. Van het scheidb.
g
voorz. aan en randen,
dat, in dezen zin,
buiten zamenstellingebruik
: ik
, niet inisg
randde aan, heb aan Brand. Van hier :
Aanrander z. n., rn.
Aanranding, z. n., v.
Aanrandster, z. n., v.
AANRANZEN, bedr. w., gelijkvl. : ik ransde aan,
heb aangeransd. Hetzelfde als aanranden.
Van hier :
Aanranzer, z. n., m.
AANREGTBANK, z. n., v., der, of van de aanregtbank ; meerv. aanregtbanken. Van aanregten
en bank. Eene bank, of tafel, waarop spijzen
aangeregt, of klaar gemaakt worden ; ook
aanregttafel. Gewoonlijk zegt men regtbank,
zonder voorzetsel.
AANREGTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, en re ten dat in dezen zin,
buiten zamenstelling, Diet gebruikelijk is : ik
regtte aan, heb aangeregt. Eigenlijk, iets tot
gebruik in behoorlijke orde lei en •; voornamelijk van de spijzen spijzen aanregten,
(in de keukengebruikelijk) dezelve in behoorlijke orde le en en gereed maken, om
opgedragen te worden, ook opdisschen. Een

AANRANDEN,

gastmaal aanregten •; voor iemand aanre ten spijzen Breed maken en opdisschen.
Voor veroorzaken, bedrijven : onheil aanre ten ; heeft een root schelmstuk, en
door hetzelve veel onheil, aangeregt. Waarschijnlijk is dit woord van regt afkomstig,
beteekenende aanregten dan zooveel als regt
maken , in orde brengen. Anriten wordt,

in de beteekenis van toebereiden, hi' Notkerusgevonden. Van hier :
Aanregter, z. n., m.
Aanregting, z. n., v.
Aanregtster,z. n., v.
Aanregttafel, (aanregtbank) z. n.,

V.

AA.IIREIKEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, (naar, tot) en reiken : ik reikte
aan, heb aangereikt. Toereiken: reik mij
dat boek eens aan.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan en rekenen : ik rekende aan, heb
aangerekend. Eigenlijk op iemands rekening

AANREKENEN,

AANR.

stellen : men heeft mij te veel aangerekend.
Figuurlijk, voor toeeigenen : iemand iets
als eene weldaad, of tot eene weldaad, aanrekenen. Voor uitleggen : velen rekenen den
mensch zzjne neiging tot verandering als eene
volmaaktheid aan.

onz. w.,gelijkvl., met de hulpwoorden zijn en hebben. Van het scheidb.
voorz. aan, dat den zin versterkt, en rennen:
ik rende aan, ben en heb aangerend. Sterk
aanrijden : de Iluzaren tenden, van alle

AANRENNEN,

kanten, aan • zij hebben sterk aangerend,
zijn op den viand aangerend.
AANRID, z. n., m., des aanrids, of van den
aanrid • het meerv. is niet in gebruik. Van
aan en rid. De nadering der ruiterij : in
het heetste des aanrids. [Ilooft.]

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan en ridselen,voortd. w., van ridsen:
ik ridselde aan, heb aangeridseld. Dikwerf
aanzetten, bij herhaling tot iets aanporren,
waarvan aanridseling • loch aanridsen is,
in dezen zingebruikelijker. Aanridselen
wordt doorgaans voor aanroeren zachtjes
bewegen, gebezigd gij moet het (daar) niet
aanridselen. Van hier :

AANRIDSELEN,

AanridselinO, z. n., v. Men moet de eerste
aanridselingen tot het kwaad tegengaan.
AANRIDSEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat den zin versterkt, en ridsen,
hood. reitzen : ik ridsde aan, heb aangeridsd. Tot eenen hoogen trap van werkzaamheld aanzetten • dock bij ons gewoonlijk,
in eenen kwaden zin : iemand tot oproer
aanridsen.

AANRIDSGELD, Z.

n., onz., des aanridsgelds, of van
het aanridsgeld •; meerv. aanridsgelden. Van
aanrid, en geld. Oorspronkelijk beteekent

dit woord hetgeld, dat aan de ruiters, bij
hunne aanneming, gegeven werd. Naderhand
heeft men het ook tenaanzien van het voety olk gebezigd • en thans is het gebruikelijk,
in den zin vangeld, waardoor men tot de
krijgsdienst aangeridsd en bewogen wordt.
AANRIDSING, Z. n., v., der, of van de aanridsing ;
meerv. aanridsingen. Van aanridsen.
AANRIJDEN, onz. w., ongelijkvl., met de hulpwoorden zijn en hebben. Van het scheidb.
voorz. aan, dat den zin sterker maakt, en
ridden : ik reed aan, ben en heb aangereden.
moeten wat aanrilden, om tijdig daar to
zzjn. Iltj heeft sterk aangereden. On het

rijden, aan eene plaats, of bij iemand, stil
houden : ik ben bij ntijnen broeder aangereden. Figuurlijk, doch alleenlijk in de gemeene
spreektaal, voor slecht van eene zaak afkomen, of kwalijk ontvangen worden•: hi zal
verschrikkelzjk aanrzjden. Dit woord wordt,
in degemeene spreektaal, ook als bedrijvend
gebezigd hij reed ons sterk aan ; loch dit is
eigenlijk zoo veel als hi' reed met ons enz.
AANRIJGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
a

AANS.
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scheidb. voorz, aan, dat hier eene vereeniging beteekent, en rijgen : ik reeg aan, heb
aangeregen. Jets in eene rij aan lets vastmaken, bijzonderlijk aan eenen draad : peerlen
aanrijgen. Zoo ook aan den de en rijgen.
Aanrzjgen worth ook gebruikt in de beteekenis van lets met wijde steken aannaaijen.
Van hier •
Aannjging, z. n.,

V.

AA.NROEIJEN, bedr,

en onz. w., gelijkvi. Van het
scheidb.
voorz.
(naar,
tot) en roeijen :•an

ik roeide aan, heb aangeroeid.
Bedrijvend: ik zal deschuit wat aanroojen.
Onzijdig, met de hulpwoorden hebben en
zljn : zij hebben sterk aangeroeid, en zij zijn
aan landgeroeid.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb.
voorz. aan,(tot, naar) en roepen :•
ik riep aan, heb aangeroepen. Den roep Haar
iemand rigten : de schildwacht riep ons aan.
Figuurlijk, om eene weldaad tot iemand
roe en hem luid en dri p end daarom bidden • iemand om bescherming, God om hulp
aanroepen,
Van hier :
_danroeper, z, n., m.
Aanroeping, z. n., v. •; meerv. niet in gebr.
AANROEREN, bedr, w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, aan en roeren : ik roerde aan, heb

AANROEPEN,

aangeroerd. Jets met de hand, of met den
vinger, aanroeren. Voor aanhalen, melden :
hi' roerde die zaak, slechts van ter zUde, aan.
Schnjvers, die, in 't voorbijgaan, lets van
onze taken aangeroerd hebben. [Wagenaar.]

bedr. en onz. w.,
gelijkvi. Van het
scheidb. voorz. aan, (naar, tot) en rollen •: ik

AANROLLEN,

rolde aan, heb aangerold.

Bedrijvend, naar lets toerollen : zij rolden
de eaten aan.

Onzijdig, rollend aan iets naderen, met
zzyn : de bal rolde langzaam aan. Ook met
komen, in den vertrouwelijken spreektrant :
eindelzjk kwam de wagen aanrollen.
AANRUKKEN, bedr.

en onz. w. ,
gelijkvi. Van het
scheidb. voorz. aan (naar, tot) en rukken :
ik rukte aan, heb en ben aangerukt.
Bedrijvend, met rukken nader brengen :
den stoel aanrukken.

Onzijdig, met rukken naderen : de vi 'and
rukt aan, is aangerukt.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat den zin versterkt, en sarren:
ik sarde aan, heb aangesard. Sterk aanhitsen : eenen hond teen
iemand aansarren.
g
AANSCHAFFEN, (zich) bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb.voorz. aan en schaffen : ik schafte
aan, heb aangeschaft. Zich van jets verzorg
en , zich in het bezit van lets stellen ik heb
AANSARREN,

ml] geld aangeschaft •; zich boeken, kleederen
enz. aanschaffen.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, dat eene zamenkoppeling beteekent, en schakelen : ik schakelde

AANSCHAKELEN,

AANS.

aan ,
heb aangeschakeld. Van hier :
Aanschakeling, z. n., v.

onz. w. , gelijkvl. , met het
hulpw. zijn. Van het scheidb. voorz. aan,
en scharrelen: ik scharrelde aan, ben aangescharreld. Met ongelijke schreden aankomen : daar komt hzj aanscharrelen.
AANSCHELLEN, (aanbellen) onz, w., gelijkv1., met
het hulpw. hebben. Van het scheidb. voorz.

AANSCHARRELEN,

aan, en schellen : ik schelde aan, heb aangescheld. Aan lets schellen ; aan de schel
trekken : ik zal hier aanschellen.

bedr. en onz, w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. min, en schieten : ik

AANSCHIETEN,

schoot aan, heb en ben aangeschoten.
Bedrijvend : een geweer aanschieten, voor
de eerstemaal daarmede schieten • eenen rok
aanschieten, aantrekken.
Onzijdig, met het hulpw. zi:in : de hond
schoot telkens op ons aan; het water schiet
snellijk aan •; die tijd zal haast aanschieten,
aankomen • het werk is wel aangeschoten,

g
evorderd.
z. n., o., des aanschijns, of van het
aanschijn • zonder meerv. Van aanschijnen.
De uiterlijke gedaante eener zaak : het aansckin des hemels. Aangezigt : wonden in het
aanschijn. V. Mieris.] In het tweet owes
aanschijns. [Bijbelvert.] In het aanschijn
der bondkist. [Vond.]
AANSCHIJNEN, bedr, w., ongelijkvi. Van het
scheidb. voorz. aan (naar, tot) en schljnen :

AANSCHIJN,

ik scheen aan, heb aangeschenen. De zone
scheen mij aan.
AANSCH1KKEN, onz.

w., gelijkvl., met het hulpw.

hebben. Van het scheidb. voorz. aan, en
schikken : ik schikte aan, heb aangeschikt.

Thans alleengebruikelijk in den zin van
zittende naderen: schik nog wat aan.

l. Van het
gelijkv
scheidb. voorz. aan (naar, tot) en schitteren:

bedr. w.,
AANSCHITTEREN
,

ik schilterde aan, heb aangeschitterd : het
goud schitterde hem bekoorlijk aan.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb, voorz. aan, dat eerie vereeniging
aanduidt, en schoeijen : ik schoeide aan, heb
aangeschoeid. Schoenen aandoen : zich aan-

AANSCHOEIJEN,

schoeijen. Zie schoen.
des aanschouws, of van
den aanschouw • zonder meerv. Met den
eersten aanschouw, (op het eerste gezigt)
Llialma.1 Aanschouw nemen van lets. [Kiliaan.] Jets in aanschouw nemen, aanschou-

z. n., m.,
AANSCHOUW
,

wen, beschouwen.
bedr. w., gelijkvl. Van het voorz.
aan, en schouwen. Aan is eigenlijk een
scheidb. voorz. • loch hier wordt het meestal
onscheidb.gebruikt, en men ze st zoowel aanschoiwen als aanschouwen, ik aanschouw,
als ik schouw aan, ik aanschouwde, als ik
schowwde aan. Voor het overige is het voorz,
hier, doorgaans, onscheidb. : ik heb aan-

AANSCHOUWEN,

AANS.

— 19 —

schouwd; aanschouw gi j ; te aanschouwen
niet ik heb aangeschoutvd, enz.
Het beteekent hetzelfde, als aanzien. In

het dagelijksche Leven worth dit woord zelden
gebruikt; alleenlijk in den verhevenen schrijfstij1 , en wanneer men met eerbied spreekt,
houdt men het voorgepaster en edeler, dal,
aanzien.

scheidb voorz. aan (naar, tot) en schuiven
•:
ik school aanheb
aangeschoven. Iets door
,

schuiven naderaan iets anders brengen •
schuif de to el aan.

Ook wordtdit woord onzijdig gebruikt,
in den zin van zittende naderen, even als
aanschikken : schuif nog wat aan.

bedr.en onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, en slaan : ik sloe aan,

AANSLAAN,

In eene ruimere beteekenis wordtdi t woord
ook voor gewaarworden genomen , zonder
hetzelve tot degewaarwording des gezigts
alleen te be glen. In deze beteekenis wordt
van het aanschouwen van God, in een ander
leven, gesproken •; en in de wijsbegeerte verstaat men door de aanschouwende kennis, die
kennis, welke wij door de gewaarwording
erlangen.
Bat aanschouwen, oudtijds, ook gebruikelijk geweest is voor onderzoeken, blijkt uit
eene aanteekening van Van Bassett op 10liaansWoordenboek, bij aanschouwen. Van
hier :
Aanschouwelijk, b. n. enbijw., aanschouwelijker, aanschouwelijkst.
Aanschouwer, z. n., m.
Aanschouwing, z. n., v. Anscouunga was

reeds ten tide van Notkerus bekend.
Aanschouwster, z. n., v.
— Anascouuen, anscouuen komt reeds bij

Tatianus voor.
bedr, w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan , en schrappen
•: ik
schrapte aan , heb aangeschrapt. Met eene
schrap teekenen, aanhalen •: ik heb uwen

AANSCHRAPPEN ,

naam, op de lijst, aangeschrapt.

bedr. w. , gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan (naar, tot) en schreiJen •
ik schreide aan , heb aangeschreid. Het geschrei naar iemand
rigten•: iemand om, hulp

AANSCHREIJEN,

aanschreijen.

bedr. w. , gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, en schrtYven : ik schreef
aan, heb aangeschreven. Schriftelijk opteekenen : lets aanschrz:iven • iemand iets aanschnjven , het op zijne rekening stellen.
Schriftelijk bevel
geven• : de Generaal had
hem aangeschreven, dat enz. Van hier :
Aanschriyver, z. n., m.
Aanschnjving, z. n., v.
AANSCHROEVEN , bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan , dat hier eerie vereeniging beteekent, en schroeven : ik schroefde
aan, heb aangeschroefd. Jets met eene schroef
aan lets anders vastmaken : een slotAANSCHRUVEN,

schroeven.

bedr. w. , gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan,en schudden : ik schudde
aan, heb aangeschud. Ileen en weer bewegen :
iemand aanschudden, b. V. eenen slapenden,
om hem wakker te makers • aan den zand-

AANSCRUDDEN ,

looper schudden.
AANSCHUIVEN,

AANS.

bedr. w. , ongelijkvl. Van het

heb aangeslagen.
Bedrijvend : zekeren toon aanslaan, b, v.
op het or el. De hand aan
werkhet
slaan•;
de handen aan zich zelven slaan • een bord
aan een huffs slaan • van hier een huis aanslaan , te koop zetten •; zijne goederen zijn
reeds aangeslagen. Voor vastmaken •: de lijn
aanslaan; de zeilen aanslaan; het aas aan den
angel slaan; de boeijen aanslaan, bij Kilian).
Voor aanvaarden: den boedel aanslaan. Voor
schatten, berekenen : dit is te duur, te hoog
aangeslagen.
Onzijdig, met zijn en hebben. Met zijn •:
hij is met zijn hood teen den muur aangeslagen •; zij sloe en aan het razen en schelden, begonnen te razen, enz. Met hebben :
de vogel sloe aan, be on te zin en •; de honden hebben aangeslagen, geblaft.
AANSLAG, z, n.,m., des aanslags, of van den
aanslag •; meerv. aanslagen. Van het bovenstaande werkw, aanslaan, of liever van het
oude aanslagen, waarvoor wij thans aanslaan

gebruiken. De plaats, waar de lijn aan eene
trekschuitgeslagen wordtt : h i' kwam, aan
den aanslag , in de schuit. Toeleg, voornemen,
gewoonlijk in eenen kwaden zin : zij maakten,
eenen aanslag op mijn leven •; hun aanslag is
mislukt. Het begin eerier zaak : ik kw
juist op den aanslag.
AANSLA.PPEN, onz. w., gelijkvl., met zijn. Van
het scheidb. voorz. aan, dat een langzaam
tocnemen aanduidt, en slappen, ik slate
aan, ben aangeslapt. Slap worden : de leden
slapten aan ten slaap,]
enz. [Hooft.
AANSLEPEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, (naar, tot) en slepen : ik sleepto
aan, heb aangesleept. lets door slepen nader
brengen : sleep dat pak wat aan.
Ook wordt dit woord onz.gebruikt, in den
zin van traag en sleepvoetend naderen : loch
met het werkw. komen : daar komt /IV weer
aanslepen.

onz. w., gelijkvl., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. aan, dat hier
een langzaam toenemen aanduidt, en slzYken,
(van slz:ik) dat buiten zamenstelling niet in
gebruik is : slUkte aan , is aangeslijkt. Door
aangezet slijk rooter worden : dit land slijkt,
van tijd tot tijd, aan. Van hier:
Aanslijking, z. n., v.
AANSLINGEREN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. aan, (naar, tot) en slinAINSLIJKEN,

geren : ik slingerde aan, heb aangeslingerd.

AANS.
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Door slingeren nailer brengen : slinger dat
touw eens aan.

Ook onz., met komen, voor langzaam, en
met de voeten slingerende, naderen : toen hij

AANS.

vereeniging aanduidt, en spelden : ik speldde
aanheb aangespeld. Met spelden aan iets

vastmaken.
zie toespeling.
kwam aanslingeren.
AANSPETE1N, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
A ANSLUIPEN, onz. w., ongelijkvl., met het hulpw.
voorz. aan, dat hier eene zamenkoppeling en
zijn. Van het scheidb, voorz. aan, (naar, tot)
vereeniging aanduidt , en speten : ik speette
en sluff en : ik sloop aan , ben aangeslopen.
aan, heb aangespeet. Aan het spit steken.
Stil en heimelijk aankomen.
AANSPLIKEREN bedr. w.,gelijkvl. Van het
de bevende ouderdom,
scheidb. voorz. aan, dat hier eene vereeniDie al vast, op wollen schoenen,
ging aanduidt, en spljkeren : ik spijkerde
diansluipt, enz. Toot.]
aan, heb aangespzjkerd. Jets met spijkers
AANSMEDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
vastmaken : een bord aanspijkeren.
voorz. aan , dat hier eene vereeniging aan- AANSPINNEN, bedr. w. , ongelijkvl. Van het
duidt, en smeden : ik smeedde aan, heb aanscheidb. voorz. aan, dat eene zamenkopgesmeed. Door smeden met iets verbinden •
peling beteekent, en spinnen : ik son aan,
het eene stuk ijzer aan het andere smeden.
heb aangesponnen. Door spinnen met iets
AANSMELTEN bedr. w. ,
ongelijkvl. Van het
verbinden : den eenen draad aan den anscheidb. voorz. aan, dat hier eene vereenideren sinnen.
p
ging beteekent, en smelten : ik smolt aan, AANSPOEGEN, zie aanspugen.
heb aangesmolten. Door smelten met iets AA.NSPOELEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. Van
verbinden : het eene stuk lood aan het andere
het scheidb. voorz. aan (naar) en spoelen :
smelten.

ik spoelde aan, heb aangespoeld.

AANSMEREN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, aan, dat hier eene vereeniging bete ekent, en smeren : ik smeerde aan, heb aangesmeerd. Doorgaans wordt dit woord gebruikt , om zich met verachting uit te
drukken : eenen muur aansnteren,
ongeschikt
met kalk aanstrijken. Figuurlijk : iemand
lets aansmeren, op zijne rekening schrijven,
of op eene bedriegelijke wijze opdringen.
AANSMUTEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. aan (naar, tot) en smijten •
ik smeet aan, heb aangesmeten.

Bedrijvend, voor aanwerpen, door smijten
nailer brengen •; doch alleenlijk in den lagen
spreektrant smift dat hoot eens aan.
Onzijdig , met het hulpw. zUn, voor hard
teen jets aanvallen : hi/ smeet teen den
muur aan.
AANSNELLEN,

AANSPELING,

onz. w., gelijkvl., met het hulpw.

zijn. Van het scheidb. voorz. aan (naar, tot)
en snellen, spoeden : ik snelde aan, ben aangesneld. Wij zagen de krzjgsknechten aansnellen. Met komen : zij kwamen aansnellen.

A ANSNOEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat hier eerie zamenkoppeling en
vereeniging aanduidt, en snoeren : ik snoerde
aan, heb aangesnoerd. Door snoeren verbinden.
AANSPANNEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz, aan, eene vereeniging
aanduidende, en spannen : ik spande aan,
heb aangespannen.

Bedrijvend, voor, door spannen vastmaken:
depaarden aan den wagen spannen •; een
zeil sterk aanspannen.
Onzijdig , met het hulpw. hebben : met
iemand aanspannen,
lets ondernemen.
AANSPELDEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat hier eene zamenkoppeling en

Onzijdig , met het hulpw. hebben : het
water heeft , te voren, teen dit huis aang
espoeld.
Bedrijvend : de zee spoelde de wrakken
aan. De rivier spoelt altijd nieuw land aan.
Van hier
Aanspoeling, z. n., v.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat den zin versterkt, en sporen:
ik spoorde aan, heb aangespoord. Met de
sporen aandrijven een paard aansporen.
Figuurlij,
k voor sterk aanzetten : de eer

AANSPOREN

spoort edelegemoederen tot groote daden
aan. Van hier :
Aansporing, z. n., v.
AANSPRAAK, z. n., v., der, of van de aanspraak;
meerv. aanspraken. Van het werkw. aanspreken. Eene aanspraak doen, voor, op eene
plegtige wijze aanspreken. Aanspraak komt
ook voor in de beteekenis van regt : aanspraak op iets hebben , maken. Insgelijks
figuurlijk aanspraak op deugd, op verstand
maken, d. i. bet bezit daarvan, op eene be-

dekte wijze beweren.
bijw. zooveel als verantwoordelijk ik ben daarvoor niet aansprakelijk.
AANSPREKEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. aan , (naar, tot) en

AA.NSPRAKELLTK,

spreken ik sprak aan, heb aangesproken,
Bedrijvend : iemand aanspreken zijne
rede tot iemand rigten. Iemand om eene
aalmoes aanspreken, bidden •; iemand over
zekere zaak aanspreken, onderhouden. Voor,

bij iemand aankomen, hem komen afhalen :
ik zal u ntorgen komen aanspreken. Ook
figuurlijk : ztjne goederen aanspreken , gebruiken, ofverkoopen.
Onzijdig, met het hulpw. hebben: de
plj pen spreken goed clan, even goed geluid.
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z. n., m., des aansprekers, of van
den aanspreker ; meerv. aansprekers. Va n
aanspreken. In al de beteekenissen van het

A ANSPREKER,

werkw. Ook voor iemand, die ter begrafenis noodigt • anders lijkbidder, roe bidder
genoemd.
of bidder,
A ANSPUGEN, bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, (naar, tot) en spugen :
ik spoog aan, heb aangespogen. Iemand aanspugen , bijzonderlijk als een teeken der

hoogste verach ti ng.
w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, en spuwen : ik spuuwde aan, heb
aangespuwd. Iletzelfde als aanspugen.
AANSTAAN, onz. w., onregelm., met het hulpw.
hebben. Van het scheidb. voorz. aan , en

AANSPUWEN, bedr.

staan : ik stond aan,
heb aangestaan. Jan
de deur staan • de deur staat aan. Voor
behagen , gevallen : zijn gedrag staat mij
aan • dat stond hem wel aan. Voor afhangen : het staat aan mij niet. Ook voor toekomend zij,
,) waarvan het deelw. aanstaande

nog overig is. In den gemeenen spreektrant,
heeft dit woord ook de beteekenis van lijden,
verd uren : ik heb daar wat moeten aanstaan.
AANSTAANDE , deelw., van aanstaan • in al de
beteekenissen van het werkw. Ook voor
toekomend zijnde : in de aanstaande week.
AANSTAMPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat den zin versterkt, en stantpen : ik staat to aan, heb aangestampt.
AANSTAPPEN,

onz. w., gelijka , met het hulpw.

hebben. Van het scheidb. voorz. aan , dat
den zin versterkt, en stappen : ik staple aan,
heb aangestapt. Sterk stappen : wii moeten
wat aanstappen.
AANSTAREN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb,
voorz. aan, (naar, tot) en staren : ik staarde
aan, heb aangestaard. Sterk aanzien, en met
verwondering beschouwen.
A ANSTEKEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. aan, dat eene zamenkoppeling en vereeniging aanduidt, en steken : ik stak aan, heb aangestoken.

Bedrijven_d , iets aan jets anders steken,
en wel eigenlijk : vleesch aan het spit steken,
eenen ring 'aan den ringer steken ; figuurlijk : eene kaars aansteken , doen branden •,
het vuur stak de naast bUgelegene huizen aan.
Besmetten : eene aanstekende ziekte • in

eenen nog uitgestrekteren zin, van dwalingen , dwaasheden enz. : het bdgeloof heeft
geheele landen met zijn gift aangestoken.
Opsteken, ontsteken : een vat bier aansteken,

d. i. de kraan in het vat steken , en beginnen te to en,
Onzijdig : de appelen begonnen reeds aan
te steken. Van hier :
2Iansteker, z. n., m.
.4ansteking, z. n., V.
AANSTELLEN, bedr. w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. aan en stellen : ili- stel(le aan, heb
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aangesteld. De eene zaak aan de andere stellen : hi' liet de stormladders tegen den muur
aanstellen. In eenen uitgestrekteren zin :
arbeiders aanstellen • iemand tot bevelhebber
aanstellen. Voor, zich gedragen : zijnen weg
aanstellen, [Bij belvert.]Zich belagchelijk aanstellen.
AANSTERVEN, onz.

w. , ongelijkvl. , met het
hulpw. zzYn. Van het scheidb. voorz. aan,
en sterven. Door den flood van iemand ten
deel vallen • met den derden naamval des
persoons : dat huis is mij aangestorven.
Janbesterren is gebruikelijker.
AANSTIKKEN, bedr. w. ,
gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. aan, dat Kier eene zamenkoppeling
beteekent, en stikken : ik stikte aan, heb
aangestikt. Door stikken met iets anders
verbinden.
AANSTIPPEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, en stippen : ik stipte aan, heb
aangestipt. Figuurlijk : ik heb die zaak slechts
aangestip,
t met een enkel woord daar van
gesproken, of geschreven.
AANSTOFFEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, (naar, tot) en stoffen : ik stofte
aan ,
heb aangestoft. De stof verzamelen : de
kamer aanstoffen.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat den zin versterkt, en stoken :

AANSTOKEN,

ik stookte aan, heb aangestookt. Vuur aanstokers. Figuurlijk : iemand tot jets aanstoken,

in eenen kwaden zin. Van hier :
Janstoker, z. n., m.
Janstoking, z. n., V.
AANSTONDS, bijw. van tijd • hetzelfde als terstond.
AINSTOOT, z. n., m., des aanstoots, of van den
aanstoot • meerv. aanstooten. Van het werkw.
aanstooten. Het aanstooten, zoowel in eenen
bedrijvenden , als lijdenden zin , en wel,
eigenlijk, het aanstooten aan een hard ligchaam : een steen des aanstoots, d. i. waaraari
men zich stoot. Figuurlijk : hi' was, overal,
een steen des aanstoots, een voorwerp van
berisping. lk wil niemand aanstoot, ergernis,
geven. Yeel aanstoots lijden, moeijelijkheid,
tegenkanting ondervinden. Het meervoud
komt in de btjbelvertaling voor : opdat de
aanstooten vermenigvuldigen.
n. en bijw. Janstootelijker,
aanstootelljkst. Als bijv. n. : ont de nederlandschepennen voor de aanstootelijke klippen
deter misselUke misspelling te waarschuwen.
[Vond.] Een aanstootelzjk, ergerlijk, gedrag;
als bijw. : h i' gedroeg zich aanstootelijk.

AANSTOOTELIJK, bijv.

Van hier :
Janstooteldkheid, z. n., v.

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. aan, en stooten : ik stiet

AANSTOOTEN,

aan, heb aangestooten.
Bedrijvend : hi' stiet mij aan, en ik ontwaakte • den voet aan eenen steen stooten ;
het hoofd tegen den mum' aanstooten • de
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steenen aanstooten, dieper in den muur
ergeren.
stooten. Zich aan lets stooten,
Onzijdig, met het hulpw. hebben •; voor
aangrenzen : de linker role el van het leer
stietaan het alpische gebergte. Van pier :
Janstooting, z. n., v.
AANSTORMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, (naar, tot) en stormen : ik stormde aan, heb aangestormd. De vi 'and stormde,
op de stad elan.
(viel) metgeweld ,
AANSTOUWEN, (ook aanstuwen) bedr. w., gelijkvl.
Van het scheidb. voorz. aan, en stouwen :
ik stouwde aan, heb aangestouwd. Aanzetten,
aanporren.
AANSTRALEN,
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, (naar, tot) en stralen : ik straalde
aan, heb aangestraald. Zijne stralen naar en
op iets werpen.
AANSTRANDEN, onz. w., gelijkvl., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. aan, (naar,
tot, teen en stranden : ik strandde aan,
ben aangestrand.
AANSTREVEN, onz. w., gelijkvl., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. aan, (naar, tot)
en streven : ik streefde aan, ben aangestreefd.
AANSTRIJKEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb.voorz. aan, (naar, tot) en strijken : ik streek aan, heb aangestreken.
Bedrijvend : den muur aanstrijken.
Onzijdig : het paard strijkt aan, schuurt
depooten, onder het loo en teen elkander.
Ook voor aannaderen,vooral van de vogelen :
de kraal:fen kwamen op de kerk aanstrijken.
AANSTRIKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van scheidb.
voorz. aan, eene zamenkoppeling aanduidende, en strikken : ik strikte aan, heb aang estrikt. Door middel van strikken aanzetten,
vastmaken : een stuk aan een net strikken.
AANSTROMPELEN, onz. w., gelijkvl., met zifti.
Van het scheidb. voorz. aan, (naar, tot) en
strompelen : ik strompelde aan, ben aangestrompeld. Struikelende naderen daar komt
hij aanstrompelen.
AANSTROOMEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. aan, (naar, tot) en stroomen : ik stroomde aan, heb aangestroomd.
Onzijdig
,
met hebben : de vloed stroomt
g
teen
de stad aan.
Bedrijvend: een land, hetwelk de vloed aang
estroomd heeft.
AANSTRUIKELEN, onz. w., gelijkvi., met het
hulpw. ztjn. Van het scheidb. voorz. aan,
(naar, tot) en struikelen : ik struikelde aan,
ben aangestruikeld. Gemeenlijk met komen :
hij kwam gisterett weer aanstruikelen.
AANSTUWEN, (ook aanstouwen) bedr. w., gelijkvi. Van het scheidb. voorz. aan, en stuwen :
ik stuwde aan, heb aangestuwd.
AANSULLEN, onz. w., gelijkvI., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. aan, (naar, tot)
en sullen : ik sulde aan, ben aangesuld.
Doorgaans met komen : daar komen ztj
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aansullen, aanglijden.
verouderd z, n., v. Van aantalen.
Aanspraak in regt. Sonder aantale van ons.
V. Mieris.]
AANTAL, Z. n., O. des aantals, of van het aantal;
zonder meerv.Van het voorz. aan, dat den
nadruk aan het woordgeeft, en . tal, getal.
Eene zekere menigte : een aantal troepen,
eene onbepaalde menigte. Er is reeds .een
goed aantal kooplieden op de beurs.
Het woord getal duidt alleenlijk aan, dat
meer dan een ding bedoeld wordt ;• maar het
woord aantal heeft betrekking op zekere
menigte. Voor, onder het aantal der wizen
gerekend, onder het aantal der Goden geplaatst
worden
,
zegt men derhalve beter : onder
het getal der w#zen wider het getal der
Goden enz. • dewijI het denkbeeld der menigte biergeene plaats vindt.
AANTALEN, bedr. w., (verou.derd) gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. aan, en talen : ik taaldo
aan, heb aangetaald. In regt aanspreken.
AANT TEN bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, en tasten ik tastte aan, heb aangetast. Eigenlijk met de voile hand aanvatten.
lets iemand aantasten. Figuurlijk : den
vijand aantasten, bevechten •; iemands goeden naam aantasten , schenden, lasteren
de zekerheid eenergeschiedenis aantasten,
twijfelachtig maken ; het is , otn zich zelven
aan te tasten, de handen aan zich zelven te
slaan ; die ziekte heeft hem geweldiglijk aangetast, getroffen •; ik zal mime vaste goederen
eindelzjk moeten aantasten , verkoopen, tot
geld maken dat is een heet Ozer, om aan
te tasten (spreekw.) , dat is eene bedenkelike en gevaarlijke onderneming.
AANTEEKENEOEK, Z. n., o., des aanteekenboeks,
of van hetaanteekenboek •; meerv. aanteekenboeken. Van aanteekenen en boek. Een
boek, waarin men aanteekent.
AANTEEKENEN, bedr. w. , gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, en teekenen : ik teekende
aan, heb aangeteekend. Iets met een teeken
bemerken : eeneplaats in een boek aanteekenen. Ook voor opteekenen, opschrijven, te
boek stellen, in het algemeen : wilt gij dit
eens aanteekenen ? Van hier :
Aanteekenaar, z. n., m.
AANTEEKENING, Z. n., v. der, of van de aanteekening • meerv. aanteekeningen. Van aanteekenen. De daad van aanteekenen. Hi'
houdt aanteekening van alles , wat hij leest.
Ook voor de aangeteekende zaken ik zal
mine aanteekeningen eens nazien.
AANTELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat den zin versterkt, en telen :
ik teelde aan, heb aangeteeld. Aankweeken ;
planten, boomen aanteelen. Van hier :
Aanteling, z. n. v.
AANTELLEN, bedr.w i g. elijkvl. Van het scheidb.
voorz, aan, en tellen : ik telde aan, heb aanAANTAAL,
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geteld. Toetellen : ik heb hem duizend guldens
aangeteld.

bedr. w. , ongelijkvi. Van het
scheidb. voorz. aan, en ti' en : ik tee aan,
heb aangetegen. Het tegenwoordige gebruik
bezigt dit woord ook gelijkvl. : ik ti' de aan,
heb aangetijgd. Beschuldigen : iemand jets
aanttjgen. Van hier :
Aantijger, z. n., m.

AANTIJGEN,

_dant-Wing, z. n., V.
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, (naar, tot) en tillen : ik tilde aan,
heb aangetild. Door tillen nader brengen •
men moet het blok nog wat aantillen.

AANTILLEN,

niet gebruikt; en men zegt derhalve niet
eene naalde, een stuk geld, aantreffen r maar
wel vinden. Van bier ;
Aantreffing, z. n., v. ;• meery niet in gebr.
AANTREKKEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. aan, en trekken : ik trok
aan, heb aangetrokken.

Bedrijvend , door middel van trekken
nader brengen : het venster aantrekken , naar
zich trekken, sluiten. De lapel aantrekken
eenen knoop sterk aantrekken; de zeilsteen
trekt het ijzer aan. De aantrekkende kracht,

w. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, en tokkelen, voortd. w. van

door middel van welke een ligchaam, ook van
verre, naar een ander ligchaam tracht to
naderen. De zeilen aantrekken • schoenen,
kleederen enz. aantrekken. Zie aandoen. Zich
aantrekken wordt ook (ingemeene spreektaa1) voor zich aankleeden gebezigd. Zaken,
die in, vele schri ften aangetrokken (bijgebragt,
vermeld) worden. Zich iets aantrekken, zich
eel?
h zich
met iets inlaten, bemoeijen : hi'
de zaak in hetgeheel niet aangetrokk-en •; op
zich toepassen : ik trek mij dat niet aan • ter
harte nemen : hi:' trok zieh het afsterven
zijner vrouw zoo zeer aan, dat enz.
Onzijdig, met de hulpwoorden hebben en

tokken : ik tokkelde aan, heb aangetokkeld.

zUlt. Met hebben : de lijm trekt goed aan,

Gedurig aanraken, Doorgaans wordt het in
eene ruimere beteekenis genomen, voor aanzetten, aandrijven : zijne geldgierigheid tok-

(verbindt de deelen, welke zij vereenigen
moet, goed met elkander) b eet goed aan-

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, dat eene zamenkoppeling en vereeniging aanduidt, en limmeren :

AANTIMMEREN ,

ik timmerde aan ,
heb aangetimmerd. Den
eenen balk aan den anderen timmeren.
Nieuwe schepen aantimmeren, aanbouwen.
AANTOGT, z. n., m., des aantogts, of van den
aantogt • bet meerv. is niet in gebruik. Van
aan, en tot. Het leer is in aantogt, in aan-

marsch.
AANTOKKELEN, bedr.

kelt hem dikwerf tot knevelarij aan.
AINTOKKELING, z. n., v., der , of van de aantokkeling •; meerv. aantokkelingen. Van aantokkelen. Gedurige aanraking • doch in eerie

ruimere beteekenis, aandrijving, aanporring:
de aantokkelingen der wellust storten hem in
het verderf.
AANTOKKEN, (verouderd) bedr. w., gelijkvl.,
waarvoor, gemeenlijk, aantokkelen gebezigd

wordt.
w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. aan, dat den zin versterkt, en toonen:
ik toonde aan, heb aangetoond. Aanwijzen,
kenbaar maken : iemand iets aantoonen.

AANTOONEN, bedr.

Van hier
Aantooner, z. n., m.
AANTREDEN, bedr.

en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. aan, (naar, tot) en treden:
ik trad aan, heb en ben aangetreden.
Bedrijvend,
jets door treden nader aan iets
anders brengen : aarde aan eenen boom aantreden.

Onzijdig, met het hulpw. zljn : ik was
nader aan den muurgetreden.
AANTREFFEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, en treffen : ik trot aan,
heb aangetroffen. Eigenlijk, bij toeval vinden,
ontmoeten, voornamelijk, met opzigt tot voorwen en van eenige grootte : ik heb hem op
den weg aangetroffen • ik trot:, in dit land,
eenegroote woestenij aan. Van kleine voorzoo veel ik weet
wen en wordt aantreffen,,

getrokken. Met zijn : het krijgsheer trekt reeds
aan • on ze soldaten zijn op den viand aangelrokken. Van Vier :
A antrekking, z. n., V.
AANTREKKER, Z. n., m., des aantrekkers, of tan
Glen aantrekken • meerv. aan trekkers. Van
aantrekken. Ook voor een werktuig, waar-

mede men zich het aantrekken van schoenen,
of laarzen,
gemakkelijk maakt, anders ook
schoeijer genoemd.
bijv. naamw., aantrekkeNker,
aantrekkelijkst. Van aantrekken. Hetgeen
ons naar zich trekt, bevallig : zij heeft een
zeer aantrekkelijk voorkomen. Verkeerdelijk
wordt voor aantrekkelijk, somwijien aantrekbaar gebezigd : Inv aantrekbre duivenoogen. J. Zoet.] Van bier :
Aantrekkelijkheid, z. n V.
AANTROUNNEN, bedr. w. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, aan, dat bier eerie vereeniging aAnduidt, en trouwen : ik trouwde aan, heb aangetrouwd. Door Karen man heeft zij een aanzienlijk geslacht aangetrouwd ; eene aangetrouwde dochter.

AANTREKKEEIJK,

AANVAARDEN,

bedr. w., gelijkvl. Van het voorz.

aan, en taarden , dat buiten zamenstelling

niet ingebruik is.
Het voorz. aan is bij het woord aanvaarden
zoowel onscheidb., als scheidb. •, en men zegt
derhalve zoo wel, zonder nadruk der uitspraak op het voorzetsel, aanvaarden , ills
met den nadruk aanvaarden: ik aanvaardde,
en ik vaardde aan, heb aanvaard, en as e-
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vaard, te aanvaarden, en aan to vaarden.
Aanvaarden, zonder den klemtoon op het

voorz. (dat derhalve als onscheidb.gebezigd
wordt) en dus ook aanvaardde, heb aanvaard
enz., is echter meest ingebruik. Op zich
nemen, in bezit nemen : eene zaak aanvaarden.
Aanvaarden werd , oudtijds , ook voor
aanvallen genomen : iemand met wapens
aanvaarden. Zie Kiliaan, bij aanvaarden •; in

de aanteek. van G. v. Hasselt. Van bier :
Aanvaarder, z. n., m.
Aanvaarding, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
Aanvaardster, z. n., V.
AANVAL, z. n., m., des aanvals, of van den aanval • meerv. aanvallen. Van het werkw.
aanvallen. In de eigenlijke beteekenis van
het werkw., onzijdig genomen : de aanval
van eenen boom teen een huis •; waarvoor
men echter liever de onbepaalde wijs des
werkwoords, het aanvallen gebruikt. In de
figuurlijke beteekenis van het werkw., onzijdig gebezigd : dat huis beet veel aanval,
aanloop. Voor het aanvallen, bedrijvend
genomen eenen aanval op den vt:jand doers.
In eene ruimere beteekenis, van ziekte, pijn,
drifter' enz. : de aanval van de koorts, het
odagra enz. iPlen moet den eersten aanval
p
der verleiding afkeeren.
AANVALLEN, onz.

en bedr. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. aan, (naar, tot) en vallen :
ik viel aan, ben en heb aangevallen.
Onzijdig, met het hulpw. zijn : de boom is
teen den muur aangevallen. Voor be inners•
zij vielen aan het werk enz.
Bedrijvend : iemand aanvallen, geweldig
aangrijpen : hi' heeft mij met den de en in
de hand aangevallen. De bond valt alle menschen aan. In eerie meer oneigenlijke betee-

kenis, van ziekte enz. :

de koorts heeft hem

aangevallen. Iemand in het regt aanvallen,

zijn regt teen iemand verdedigen.
Aanvallen, werd, oudtijds, ook voor voorvallen, gebeuren, gebezigd andere aanvallende (voorvallende) saecken. Zie Kiliaan, bij
aanvallen • in de aanteekening van G. v.
Hasselt.
Vol ens Wachter is er eenige overeenkomst tusschen aanvallen en hetgrieksche
iffiGAAelY en cc' vccAciAeo-Oott. Van hier :
Aanvaller, z. n., m.
AANVALLIG, bijv. n., aanvalliger, aanvalligst.
Lief, bevallig : het is een aanvallig kind.
AANVA1VG, z. D., in., des aanvangs, of van den
aanvang ; het meerv. is niet in algemeen
gebruik. Van het volgende werkw. aanvangen. Het begin eener zaak:: in den aanvang
der onderhandeling • eenen aanvang met iets
maken • van den aanvang der lente [Vond.]

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. aan, dat bier het begin
eener zaak aanduidt, en vangen: ik vin

AANVANGEN,
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aan, heb aangevangen.
Bedrijvend : gij hebt den strijd aan evan en •; weder van voren aanvangen •;
ving het bestuur, met afschaffing der misbruiken, aan • het geluk client, hem in alles, wat
hi' aanvangt, onderneemt • wat zal ik met
hem aanvangen ?
Onzijdig, met het hulpw. hebben
hi'
ving aan te spelen, zingen, arbeiden enz.
Aanvangen werd, oulings ook voor aangrijpen, gevangennemen, gebezigd : iemand
aanvangen en in hechtenis houden. Zie
Kiliaan, bij aanvangen • in de aanteek. van

G. v. Hasselt.
Vol ens Wachter , verschilt dit werkw.
niet in beteekenis van aanvatten, dewip
vatten en van en hetzelfde beteekenende
woorden zijn. Bij hem heeft aanvangen ook
de beteekenis van zich iets als zijn eigendom
aanmatigen •; doch in dezen zin is het, mijns
wetens, bij ons niet gebruikelijk.
AANVANGER, Z. n., m., des aanvangers, of van
den aanvanger •; meerv. aanvangers. Van
aanvangen. Iemand, die eenen aanvang met
iets maakt, doch alleenlijk in de bijbelsche
spreekwijs God is de aanvanger en voleinder
desgeloofs •; want anders wordt dit woord,
gemeenlijk, in eenen min voordeeligen zin
genomen : de aanvanger van den strijd,
twist enz. Hi' is de aanvanger. Iemand, die
de beginselen eener zaak leert, in tegenoverstelling van eenen geoefenden : ik ben nog
maar een aanvanger in die kunst.

bijv. naamw. en bijw. Bijv.
naamw. : de aanvankeltjke inrigting eens
werks. Bijw. : aanvankelt:jk heeft hzj het

AANVANKELIJK,

beloofd, doch naderhand zijn woord weder
ingetrokken.
A ANVAREN, onz.

en bedr. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. aan, (naar, tot) en varen :
ik voer aan, ben en heb aangevaren.
Onzijdig, met het hulpw. zijn, voor, vag
rend aan iets naderen : men kan niet teen

den wal aanvaren.
ztjn gisteren bij
onzen vriend aangevaren.

Bedrijvend, voor, varend nader brengen :
hij heeft ons wet aangevaren •; men voer hem
g
teen
de Palen aan.
AANVA.TTEN,
ijkvl.
bedr. w., gel

Van het scheidb.
voorz. aan, het begin eener zaak aanduidende, en vatten : ik vattede aan, heb aangevat. Aangrijpen, om iets vast te houden : lets

met de handers, met de tanden aanvatten.
Ondernemen : men moet het werk met lust
en tjver aanvatten. Men vindt het bij Otfrid.

Van hier
Aanvatting, z. n., v.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, (naar, tot) en vechkn :
ik vocht aan, heb aangevochten. Eigenlijk
vechtend, d. i. met de wapenen, aangrijpen •;
doch in deze beteekenis wordt dit woord niet

AANVECRTEN,
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meergebruikt. Figuurlijk, voor , tot het
kwade verzoeken • van den duivel, van de
zonde, aangevochten worden. Ook in deze
beteekenis is' woord oud, en komt reeds
bij Notkcrus voor. Van hier •
Aanvechter, z. n., m.
Aanvechting, z. n., v.
AANVEGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, (naar, tot) en vegen : ik veegde
aan, heb aangeveegd : de kamer aanvegen.

onz. w., ongelijkvl., met het
hulpw. zijn. Van het scheidb. voorz. aan,

AANVERSTERVEN,

en versterven : verstierf aan, is aanverstorven. Door den dood, ten deel vallen • die
goederen zullen u door den ti 'd aanversterven • aanverstorvene goederen.
AANVERTROUWEN, zie betrouwen, toevertrouwen.

bijv. naamw., zonder trappen van
vergrooting. Huydecoper brengt dit woord
tot den stam want, waarvan wenden.
Aanverwant is derhalve, eigenlijk, met
ieman
d vereenigd, verbonden •; doch wordt
alleenlijk gebezigd, in den zin van, door de
banden des bloeds verbonden hij is mij
aanverwant. Zoo zegt men ook aanverwante

AANVERWANT,

tales.

Schoon eigenlijk een bijv. naamw. zijnde,
wordt het echter ook als zelfstandig gebezigd:
hij is nizjn aanverwant •; zij is mime aanverwante.
Aan maakt bier eene onnoodige verlenging

van het woord, waardoor de nadruk niet
sterker wordt • het kortere verwant is derhalve to verkiezen.
AANVLECHTEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, dat hier eene zamenkoppeting en vereeniging aanduidt, en vlechten : ik vlocht aan, heb aangevlochten.
AANVLIEGEN,

onz.en bedr. w., ongelijkvl., met

de hulpwoorden zijn en hebben : ik vloog
aan, ben en heb aangevlogen. Zoo wel eigenlijk, van vliegende dieren, als ook in
eene ruimere beteekenis, van alle snelle

aannadering.
Onzijdig : de roofvogels zijn op de duiven
aangerlogen : de pip is tegen den muur aangevlogen ; de bode kwam aangevlogen. Ook
voor in brand vliegen ; zoo vlieght de hemel
aan. [Vond.]

Bedrijvend, voor, iemand woest en ruw
in het aangezigt vlieten , onverwacht op
het IV vallen ; de hond heeft nitj aangevlogen. Voor, iemand onbeschoft, met woorden,
bejegenen : zoo dra hij mzj zag, vloog hij
mij aan.

onz. w. , ongelijkvl. met het
hulpw. Van het scheidb. voorz. aan,
(naar , tot) en vlieten : ik vloot aan , ben
aangevloten. Vlietend naderen, zachtjes aanstroomen.
AANVOEDEN, bedr.w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. aan, dat den zin versterkt, en voeren :

AANVLIETEN
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ik voedde aan, heb aangevoed. Aankweeken.
A ANVOEGEN, bedr.

w. ,
gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. aan, bier eene vereeniging aanduidt, en voegen : ik voegde aan, heb aan evoegd. Eigenlijk, door middel eener voeg met
iets anders verbinden : tie eene plank aan

de andere voegen •; ik zal daar nog een stuk
aanvoegen. Van hier :
Aanvoeging, z. n., V.
AANVOEREN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, (naar, tot) en voeren : ik voerde
aan, heb aangevoerd. Eigenlijk, door middel
van eenig voertuig aanbrengen hout, steenen enz. aanvoeren. Figuurlijk iemands
woorden, eene plaats uit een boek, iets tot
bewijs , iemand tot getuige aanvoeren. Tot
den stria opleiden de soldaten teen den
viand aanvoeren. En in nog eenen ruimeren
zin, beteekent aanvoeren in het krijgswezen,

zoo veel als, aan het hoofd van een zeker
getal krijgsknechten gesteld zijn. Van hier •
Aanvoerder, z. n., m.
Aanvoering, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
Aanvoerster, z. n., v.
AANVRAAG, z. n., v., der, of van de aanvraag •
meerv. aanvragen. Aanvraag bij iemand
doers over eene zaak. 1k verbleekte over deze
aanvraag. Van het buiten gebruik zijnde
werkw. aanvragen.
AANVRIEZEN onz. , ongelijkvl. , met zijn.
Van het scheidb. voorz. aan, dat eene vereeniging aanduidt, en vriezen, outings vrieren , waarvan ; ik vroor aan , ben aang
evroren •; ook aangevrozen. Door de vorst
met iets verbonden worden : hetglas is aan
de tafelgevroren.
AANVRIJVEN
(ook aanwrifven,) bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb. voorz. aan, (naar,
tot) en vrifven : ik vreef aan, heb aangevreyen. Eigenlijk ; de eene zaak teen de andere
aanrrtjven. Figuurlijk : iemand iets aanvrijyen, met lets betichten.
AANVROUW, (grootmoeder) zie aanheer.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat hier een langzaam toenemen
aanduidt, en vidlen : ik vulde aan, heb aan-

AANVULLEN,

g
evuld. Tot boven volmaken : een vat met
water aanvullen • een gat aanvullen •; de
gapingen in eene verhandeling aanviillen.

Van hier :
Aanvulling
,
z. n.,

V.

bedr, w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz, aan, dat den zin versterkt, en vuren :
ik vuurde aan, heb aangevuurd. Dit woord
wordt bij oilsniet meer, dan in eene oneig
enlijke beteekenis gebezigd , en,
wel voor
sterk aanzetten , aansporen , bijzondertijk
van de hartstogten en driften : iemand tot de

AANVUREN,

beoefening der deugd aanvuren •; iemands
ifver aanvuren ; zij vuurt zijne liefde tot de
stoutste ondernemingen aan.
AANWAALIEN,

bedr. en onz. w., ougelijkvl. Van
4

AANW.

— 26 -

het scheidb. voorz. aan, (naar, tot) en waaijen : ik woei aan, heb en hen aangetvaaid.
Bedrijvend, teen iets aanwaaijen : de wind
waait mij aan •; de wind woei tegen de vensters aan. Waaijend nader brengen : de wind
heeft al het nand herwaarts aangewaaid.
Onzijdig, met het hulpw. zijn : het papier
is teen het huis aangewaaid. Overdragtelijk,
voor, onverwacht, bij geval, en zonder moeite
bekomen : zijne taalkennis is hem zoo maar
niet aangewaaid.
AANWARKEREN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. aan, dat den zin versterkt, en wakkeren : ik wakkerde aan, heb
en ben aangewakkerd.
Bedrijvend, voor aanmoedigen : het vooruitzigt op een goedgevolg zijner onderneming
wakkerde hem hiertoe aan.
Onzijdig, met het hulpw. zljn, voor sterker
worden : de wind is aangewakkerd, opgestoken. Van hier:
Aanwakkering, z. n., v.
AANWAS, z. n., m., van den aanwas • zonder
meerv. Van het volgende werkw. aanwassen.
Vermeerdering de aanwas des rijks •; de
aanwas van kunsten en wetenschappen •;
den aanwas derjaren ; den aanwas des
christendoms benzjdende. [VOND.]
AANWASSEN, onz. w., ongelijkv1., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. aan, dat hier
eene vereeniging aanduidt, en wassen ik
wies aan, ben aangewassen. Groeijend met
iets verbonden worden : de schors is weder
aan den boom aangewassen. Aangewassen
zijn zegt men van ossen en koeijen, welker
longen aan de ribben vastzitten.
Vermeerderen, grooter worden ; het onkruid wast te zeer aan • men kan het water
zien aanwassen • zdne schulden wassen
dagelzjks aan. Het aanwassend gezag der
Edelen • waardoor haar aanzien, van tijd
tot td d, aanwies. [Wagen.]
AA.NWENDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, (naar, tot) en wenden : ik wendde aan, heb aangewend. Eigenlijk, aankeeren,
naar lets toe wenden gej moet het schip meer
a,anwenden. Gebruiken, in het werk stellen
hi' Wendt zijnen tijd wel aan •; ik heb daartoe
tales aangewend. Van hier :
Aanwending, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
AANWENNEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat een langzaam toenemen aanduidt, en wennen : ik wende aan, heb aangewend. Gewend maken : iemand lets aanwennen • ik zal hem dat wel aanwennen.
Als wederkeerig, met zich : zich iets aantvennen. Van hier :
Alanteenning, z. n., v. Hetzelfde als aanwensel.
Aantvensel., z. n., onz. Het een dat men
zich aanwent : dat is een slecht aanwensel.
A anwenst, z. n., v. Hetzelfde als aanwen-

AANW.

sel, maar niet zoo gebruikelijk.
bedr.w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, (naar, tot) en wentelen,
voortd. w., van wenden : ik wentelde aan,
heb aangewenteld. Wentelend nader brenen : zij wentelden de eaten aan.
g
AANWERKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het seheidb.
voorz. aan, dat eene zamenkoppeling aanduidt, en werken : ik werkte aan, heb aangewerkt. Door werken met iets anders
verbinden : dat hout is te kort, men moet er
nog een stuk aanwerken.
AANWERPEN bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, (naar, tot) en werpen :
ik tvorp aan, heb aangeworpen. Door werpen
nader brengen : steenen aanwerpen • de vloed
werpt bestendiglijk zand ann. Figuurlijk,
voor schielijk aandoen : den slaaprok aanwerpen. Van hier :
Aanwerping, z. n., v. • het meerv. is niet
ingebruik. Notkerus gebruikt reeds anauuerfunga, voor immissio.
AANWERVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, dat den zin versterkt,
en werken : ik worf aan, heb aangeworven.
Tot den krijgsdienst overhalen : soldaten
aanwerven. Iemand bewegen, om in zekere
verbindtenis met ons te treden • maar in
gemeenzamen stiji: ik heb hem aangeworven.
Van bier :
Aanwerver, z. n., m.
Aanwerving, z. n., v.
A ANWEVEN, bedr. w. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, dat eene zamenkoppeling en
vereeniging aanduidt, en weven : ik wee de
aan, heb aangeweefd. Door weven met iets
verbinden : ik zal er nog een stuk aanwezen.
AANWEZEN, onz. onregelm., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. aan, en wezen,
ik was aan, ben aangeweest. De schuit zal
voor drie uren niet aanwezen, niet ter plaatse
zijn, waar zij gewoonlijk stil lit. lk ben er
niet aangeweest, heb er niet aangeroerd, niet
vangebruikt. De bat is aangeweest, heeft
geraakt. Hi' zal niet lang aanwezen, in bet
bewind wezen. Wanneer dat doers, zullen
zij er kwalijk aanwezen , zich slecht bij
bevinden.
Aanwezen, voor bestaan en tegenwoordig
zijn, is nog overig in het volgende a,anwezen, en aanwezend.
A ANWEZEN, de onbepaalde wijs van het voorgaande werkw. aanwezen, (in de beteekenis
van bestaan en tegenwoordig zijn) als een
zelfstandig naamwoord gebruikt. Onz. : des
aanwezens, of van het aanwezen • zonder
meerv. Hi' is zijn aanwezen, bestaan, aan
brave ouders verschuldigd • het is in mzjn
aanwezen, in mine tegenwoordigheid, geschied.
AANWEZEND deelw. Van aanwezen. Voor bestaande , tegenwoordig zijnde : toen dat
AANWENTELEN,
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gebeurde, was ik nog niet aanwezend • al de
aanwezenden hebben hetgehoord.
ANWEZIG bijv. naamw. zonder trappen van
vergrooting. Hetzelfde als aanwezend.
AANWIJZEN
bedr. w. , ongelijkvi. Van het
scheidb. voorz. aan, en wizen : ik wees aan,
heb aangewezen. Met den derden naamval
despersoons, en den vierden der zaak :
iemand iets aanwzjzen , en iets wizen aan
iemand. Van hier :
Aanwtjzer, z. n., m.
Aanwijzing, z. n., v.
AANWINDEN
bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, (naar, tot) en winden :
ik wond aan,
heb aangewonden. Door winder)
nailer brengen : men moet het blok nog wat
aanwinden.
AANWIJZEN bedr. enonz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. aan ,
hier een langzaam toenemen aanduidt , en winnen : ik
won aan, heb aangewonnen.
Bedrijvend : geld,
kinderen aanwinden.
Onzijdig , met het hulpw. hebben : de
dagen winnen zigtbaar aan. Van hier :
Aanwinning, z. n., v.
Aanwinst, z. n., v. Hetzelfde als aanwinning.
A ANWGEKEREN 9 bedr. w. gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan , dat een langzaam toenemen aanduidt , en woekeren : ik woekerde
aan, heb aangewoekerd. Door woekeren verkrijgen hi' heeft groote schatten aangewoekerd.
AANWORTELEN 9 onz. gelijkvl., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. aan, en wortelen : ik wortelde aan, ben aangeworteld.
De boom is reeds aangeworteld.
AANWRLIVEN bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, (naar, tot) en wrzyven :
ik wreef aan, heb aangewreven. Hetzelfde als
aanvrijven.

onz. w., gelijkv1., met het hulpw.
hebben. Van het scheidb. voorz. aan , (naar)
en wroeten : ik wroette aan, heb aangewroet.
Daar komt de mol weer aanwroeten.
AANWUIVEN 9 bedr. en onz. w., gelijkvi. Van het
scheidb. voorz. aan, (naar) en wuiven : ik
wuifde aan, lteb aangewuifd.
Bedrijvend : zij wuifden ons aan.
Onzijdig, met hebben : daar kwamen zij
aanwuiven, met den hoed zwaaijen.
A ANZAAIJEN 9 bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, en zaaijen : ik zaaide aan, heb
aangezaaid. Zoo veel als bezaaijen : eenen
akker aanzaaijen.
AANZAKKEN onz.gelijkvi., met het hulpw.
zzjn. Van het scheidb. voorz. aan, (naar, tot)
en zakken : ik zakte aan , ben aangezakt.
Laat het touw wat aanzakken • het eene huis
zakte teen het andere aan. Figuurlijk zegt
men , in dengemeenen spreektrant, voor
traag en langzaam naderen : daar komt
AANWROETEN,
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eindelijk aanzakken.
bedr. w., gelijkvi. Van het seheidb.
voorz. aan, en zanden ik zandde aan, heb
aangezand. De we en aanzanden , met zand
bestrooijen. Van hier :
Aanzanding, z. n., v.
AA.NNZEGELEN 9 bedr. w., gel ijkvi. Van het seheidb.
voorz. aan, dat hier eene zamenkoppeling
aanduidt, en zegelen : ik zegelde aan, heb aangezegeld. Door middel van een zegel met
iets anders verbinden : ik heb het eene papier
aan het anderegezegeld.
ANZEGGEN 9 bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. aan, en zeggen : ik zeide aan , heb
aangezegd. Door woorden bekend maken
•:
iemand iets aanzeggen •; den dood, de wacht
aanzeggen. Met den derden naamval des
persoons en den vierden der zaak. Van
hier •:
Aanzegger, z. n., m.
Aanzegg,
ing z. n., V.
AANZEILEN, onz. w., gelijkvi., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. aan, (naar, tot)
en zeilen : ik zeilde aan, ben aangezeild.
Zeilend aannaderen : terwtjl zij op de haven
aanzeilden. Onder het zeilen aan iets stooten
•:
ik zag het schip ten een klip aanzeilen •; het
schip zeilde aan , stiet , onder het zeilen,
teen een ander whip. Van hier, in den
gemeenen spreektrant, gij zult daar aanzeilen, kwalijk teas
pas komen.
AANZETTEN 9 bedr. en onz. w., gelijkvi. Van het
scheidb. voorz. aan, en zetten •: ik zettede
aan, heb en ben aangezet.
Bedrijvend, in eene eigenlijke beteekenis •:
gij moet den stool wat meer teen den muur
aanzetten • het glas aan den mond zetten •;
iemand aan land zetten. In eene ruimere
beteekenis, twee din en met elkander verbinden • aannaaijen : ik moet nog eenen arm
aan den rok zetten. Aanstampen : de lading
van eengeschut aanzetten. Wetten, seherp
makes een mes aanzetten. Aanporren •:
iemand tot iets aanzetten.
In eene figuurlijke beteekenis, voor aanschrijven : ik heb een gulden voor dat boek
aangezet. Met den derden naamval des persoons, en den vierden der zaak : iematul iets
aanzetten , de bekostiging van iets van
iemand vorderen, o'fo iemands rekening stellen • hi' heeft mij die ziekte aangezet, m e
gedeeld.
Onzijdig, met het hulpw. zijn : de spils zet
gemeenlijk aan, wanner zij niet omgeroerd
wordt. Van bier:
Aanzetter, z. n., m.
Aanzetting, z. n, V.
AANZIEN, bedr. w., onregelm. Van het seheidb.
voorz. aan, (naar, tot) en zien : ik zag aan,
heb aangezien. De oogen naar iets rigten.
Iemand aanzien • vriendelijk , over life#
schouder, met verachting, aanzien •; lets mei
schele, afgunstige, oogen aanzien.
AANZANDEN,
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In cene ruirnere beteekenis, voor dulden,
verdragen : dat kan ik niet langer aanzien.
Aanmerken : ziet men de vriendschap alleen,
van de zzjde der natuur aan, dan is ZZ:i enz.
Oordeelen : ik zag hem voor mijnen vriend
aan. Uit de uiterlijke gedaante een besluit
trekken : men kan het hem wel aanzien, dat
hi' gezond en sterk is. Medelijden met iets
hebben zage ik zdne jeugd niet aan , dan

AANZ.

zitten : het zit aan den muur ; aanzitten,
aan de to el zitten. Overdragt. aan het roer
van den staat zitten.
Schoon dit werkw. met het hulpw. hebben
vervoegd wordt, en men zeer wel zegt wij
hebben aangezeten, aan de to el gezeten ,

komt het echter ook met het hulpw. zijn
voor, als : degasten zijn reeds aangezeten,
aan de tafelgezeten ; doch daar hier de
zoude hi' mine gramschap ondervinden.
tegenwoordige , en niet de verledene tijd
Met achting, met hoogachting aanzien, waarplaats heeft , en dit zoo veel zegt, als, de
toe de bijbelsche uitdrukking behoort den
gasten zitten werkelijk aan, zoo is het duipersoon aanzien, d. zich, door de achting
delijk genoeg, dat het verledene deelw. als
jegens, en de betrekking tot iemand, in zijne
een bijvoegel. naamw. gebezigd, en aangezeten , eigenlijk, voor aanzittende , genomen
handelingen laten bepalen. Schijnen : het
laat zich aanzien, dat enz. Van hier :
wordt. Degasten zijn reeds aangezeten, is,
Aanziener, z. n., m.
derhalve , zoo veel als , de gasten zijn reeds
—Anasehan, anasiehen wordt reeds bij de
aanzittende, d. zitten reeds aan.
oudste frankduitsche schrijvers gevonden.
AANZOEK, Z. n., onz., des aanzoeks, of van het
aanzoek • meerv. aanzoeken. Van het volAANZIEN , de onbepaalde wijs van het vorige
werkw., als een zelfstandig naamw. gebruikt:
gende w. aanzoeken. Verzoek, bede : men
des aanziens , of van het aanzien • zonder
zal dit aanzoek zoo beleiden. [Vond.] lemands
aanzoek ondersteunen. Bit woord
meerv.
somwijlen, ook als mannelijk gebezigd • doch
In eene eigenlijke beteekenis deze zaak
het onzijdige geslacht is hier het verkiesisgeen aanziens waardig. Opzigt : ten aan.
lijkste
zien zijner werkzaamheid. Uiterlijke gestalte,
eigenlijk : het uiterldke aanzien maakt gee- AANZOEKEN, bedr. w., onregelm. Van het
scheidb. voorz. aan, dat den zin des woords
nengeleerden uit ; ik ken hem van aanzien.
versterkt, en zoeken : ik zocht aan, heb aanTegenwoordigheid : in zijn aanzien • in het
gezocht. Verzoeken, bidden, met aanvoering
aanzien vanden dood. Figuurlijk : de zaak
dergronden : iemand om eene zaak aanzoeheeft nu eengansch ander aanzien gekregen.
ken. Ook bij iemand om eene zaak aanzoeken.
Aanzien , voor gezag , achting, wordt aan
Hzj heeft mij bij mij — om een ambt aangehen toegeschreven, die door eenige deugd,
zocht. Van hier :
of waardigheid de oogen van anderen tot
Aanzoeker, z. n., m.
zich trekken : ingroot aanzien staan •; hi' is
Aanzoeking, z. n., v.
een man vangroot aanzien ; het yolk heeft
Het eenvoudige zoeken, bij Ulphilas sokjan,
hem ingroot aanzien geplaatst. In het
en in het angels. secan, beteekende oudtijds
angels. ansij,ne in het frank. anasiht.
ook bidden. En in dezen zingebruiken de
AANZIENLIJK
bijv. naamw. en bijw., aanzienZweden ansbkan.
Wker, aanzienlijkst. Datgeen , wat verdient
aangezien to worden, wat aanzien heeft. Als AANZOETEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. aan, dat een langzaam toebijvoegl. naamw. : een aanzienlzjk huis. In
nemen aanduidt, en zoeten : ik zoette aan,
eerie ruimere beteekenis : hi' is een aanheb aangezoet. Zoet maken : men ma die
zienlijk man •; eene aanzienlijke vergadering,
nielk nog wel wat aanzoeten.
welke niet alleen talrijk is , maar ook uit
Onzijdig, met het hulpw. hebben : het spel
aanzienlijle personen bestaat. Figuurlijk :
zoet aan, is verleidelijk.
een aanzienlzyk geschenk , van veel waarde
gelijkvl. Van het scheidb.
een aanzienlijk ambt , dat niet alleen eer A ANZUREN, bedr. w. ,
voorz. aan , dat een langzaam toenemeti
aanbrengt, maar ook voordeelig is; een aanaanduidt, en zuren : ik zuurde aan, heb
zienlzjke stuiver geld , eene aanmerkelijk
aangezuurd. Zuur maken : het brood, door
groote bezitting. Als bijw. : zijne goederen
middel van zuurdeeg, aanzuren.
waren aanzienlijk vermeerderd •; gaat
w., ongelijkvl., met het
aanzienlijk gekleed •; iemand aanzienlzjk be- AANZWELLEN,
• hulpw. zijn, Van het scheidb. voorz. aan,
graven. Van bier :
dat een langzaam toenemen aanduidt, en
Aanzienlzjkheid, z.n., v., meerv. niet in gebr.
zwellen : ik zwol aan, ben aangezwollen.
AANZIGT, zie aangezigt.
de hoogte zwellen, maar meestal figuurlijk,
AANZIJN onz. w., onregelm. Van het scheidb.
van wateren : de vloed is merkelijk aan evoorz. aan, en zijn : ik was aan, ben aanzwollen.
geweest. Hetzelfde als aanwezen.
AANZWEMMEN, onz. w., ongelijkvl., met de hulpAANZITTEN, 011Z. W., ongelijkvl., met het hulpw.
woorden zijn en hebben. Van het scheidb.
hebben. Van het scheidb. voorz. aan ,en
voorz. aan, (Haar, tot) en zwemmen :
zitten : ik zat aan, heb aangezeten. Aan iets
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zwom aan, ben en heb aangezwommen.

Zwemmend naderen : wij zagen hen aanzwemmen • zij zzjn aan het strand gezwommen • zij hebben sterk aangezwommen. Aanspoelen : het hoot is hier aangezwommen.
AAP, z. n., m., des aaps, of ran den aap
meerv. apen. Eigenlijk, een dier, dat, onder

,
alle bekende dieren
het naaste aan den
mensch komt. Een ongestaartte, kortgestaartte, of langgestaartte aap. heeft een
gezigt, als een aap. Oneigenlijk : den aap in
de mouw houden, (spreekw.) zijne loosheid
verbergen • den aap uit de mouw laten
springen, (spreekw.) zijnen aard toonen.

Ook wordt zeker werktuig,
waarmede men
eenen omtrek verkleinen, of vergrooten kan,
(in de wis- en teekenkunde) een aap genoemd.
En in dengemeenzamen omgang, heeft dit
woord de beteekenis van eene somgelds,
eenen schat : hij heeft eenen goeden aap
geerfd •; ik heb den aap al thuis , het geld
reeds ontvangen.
Wachter en Scherz. Leiden het woord aap
(hoogd. Affe, zweed. apa, deen. abe, eng.
ape, angels. apa, oudfr. ap, ijsl. ape.) van
aben, (goth. apa) nabootsen, af. Aap beteekent derhalve zoo veel, als nabootser der
menschen. En men behoeft de rede dezer
benaming niet ver te zoeken, dewijl er geen
Bier is, welk nader komt aan de menschelijke
gedaante, of de menschelijke verrigtingen
meer nabootst. Domme en belagchelijke navolgers van anderen dragen ook dikwijls den
naam van apen. Somtijds wordt zelfs de
loffelijke poging van navolging natiping genoemd. De voortreffelijke schilder Titiaan
droeg den naam van den aap van zijnen ti 'd
omdat hi' de natuur volmaaktelijk navolgde.
Ook vindt men de schilderkunst onder de
afbeelding van eenen aap voorgesteld.
Men wil, datAfrika van dit woord afkomsti g is ,
beteekenende zoo veel als het land
der apen.

Dit woord wordt met verscheidene andere
woorden zamengesteld, als : apenbakhuis,
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betcekenen , eigenlijk, iemand, die gewoon
is, eene zaak te verrigten , niet iemand,
die eene zaak werkelijk verrigt. Zoo is
lasteraar, woekeraar enz., iemand, die het
lasteren, woekeren, zich tot eenegewoonte
gemaakt heeft. Twijfelaar is iemand , die
gewoon is, aan alles te twijfelen. Wandelaar
iemand, die veel wandelt. Drinker en speler
beteekenen, eigenlijk, niet eenen dadelijk,
en misschien tegen zijne gewoonte, drinkenden, of spelenden • maar zulk eenen, die
zijn vermaak vindt in , en zijne gewoonte
maakt van te drinken en te spelen.
AAR, een water, eene rivier. In deze en andere
landen worden verscheidene rivierengevonden , welke dien naamgedragen hebben •7,
als de aar, in Zwitserland • de aar, in Rijnland, zijnde een watervliet , die tusschen
Oudshoorn en Aarlanderveen in den Rijn
valt. Van hier Aarlanderveen, Langeraar,
Korteraar.

z. n., v., der, of van de aar • meerv.
aren. Korenaar. Het bovenstegedeelte der
hairnet), waarin hetgraan zit : dan buigt do
zwangere air het hoofd op Karen halm. [Vond.]
De spelling van air, voor aar, is nog een

AAR, (air)

overblijfsel van de, oudtijds onder ons plaats
gehad hebbende , verlenging der klinkeren
met i • doch deze spelling is, reeds in het
begin van het 'aar 1400, met regt verlaten,
en alleenlijk nog aangehouden in woorden,
welke op r eindigen •; als air, hair, heir,
meir , doir , oir, voir, hair • waarvan air,
hair , heir , meir, en oir (in oirsprong) bij
velen nog in gebruik zijn •; hoe weinig gronds
daarvoor ook moge wezen.
AAR
,
(voor ader) zie ader.
AARD, z. n., m., des aards, of van den aard ;
het meerv. is niet ingebruik. Van aarden,
eene natuurlijke gesteldheid hebben, of verkrijgen , naar iemand aarden. Na t
inborst, eigenschap, neiging. (Oulings ook
afkomst,
geslacht). Een mensch van eenen

apenbek, apengezigt, apenkop, apenliefde,
apenrok, apenspel, enz.
AAPACHTIG, bijv. naamw. en bijw., aapachtiger,
aapachtigst. Pat naar eenen aap gelijkt, of

goeden, zachten aard •; het is de aard van
dat yolk • naar den aard der dieren • de aard
van die bloemen is, dat zij niet lang bloeijen
volgens den aard der taal •; naar den aard der
zaak • het heeft eenen aard , betaamt niet.
Van bier het verkleinende woord aard 'e

op de wijs der apen geschiedt. Bijv. naamw.:
hzj heeft een aapachtig gezigt. Bijw. : hij heeft

hetwelk men omtrent kinderen bezigt, in de
spreekwijs hij heeft een aardje naar zija

zich weer aapachtig gedragen.
of van het as 'e
meerv. aapjes. Het verkleinende woord van
aap. Overqragtelijk zegt men hij maakt aap'es • dat zijn maar aapjes. School) anderen
dit tot het lat. apinae, beuzelingen, brengen.
AAPSHANDS
,
voor aafschhands. Zie aafsch.
AAR, (ook er) uit an van sommige zelfstandie naamwoorden , als lasteraar , leeraar,
snoever enz.
De naamwoorden, die in aar, ofer, uit aan,
AAPJE, Z. II., 0., des aapjes,

vaartje.

AAR"), bij inkrimping en verzachting erd. Deze
uitgang, dienende, ern den land , de
gewoonte , of heerschende eigenschap van
iemand aan te duiden, vindt zijnen oorsprong en zijne kracht in het bovengenoemde
aard, afkomst, inborst. Spanjaard, Spanjerd • bastaard, basterd • dronkaard, dronkerd, enz. Men vindt (lit zelfde ook in andere
talen, als in het frans. babillard, en in het
engels. dullard.

AARD.

— 30 —

AARDACHTIG bij

v. naamw., aardachtiger, aardachtigst. Van aarde. Het een naar aarde

zweemt, of eene zekere maat van aardstof
in zich bevat, en voor aarde te achten, of le
houden is. Aardachtige klei.
AARDAKER, Z. n., m., des aardakers , of van
den aardaker • meerv. aardakers. Van aard
(aarde) en alter, ook akel, eekel, eikel. Voor
aardaker, zegt men ook aardmuis, aardnoot.
Zekere, naar eenen aker, of eikel, gelijkende
vrucht, die onder het koren wast.
ARDAPPEL, Z. II., m., des aardappels, of van
den aarde el •; meerv. aardappels , en
aardappelen. Van aarde en appel. De naam
van eene , naar eenen appel gelijkende
vrucht, die in de aarde wast.
A ARDBESCHRLIVER, z. n., m., des aardbeschrijvers , of van den aardbeschrzjver • meerv.
aardbeschrzjvers. Van aarde en beschrzjver.
Iemand, die eene beschrijving van de aarde
geeft.
AARDBESCHRLIVING, z. n., v., der, of van de aardbeschrijving ; meerv. aardbeschrzjvingen.
Van aarde, en beschrijving. Eene beschrijving van de rijken, staten, landen, steden,
dorpen, zeeen, meren , rivieren en bergen
des aardbodems • ook een boek, hetwelk deze
beschrijving in zich bevat.
AARDBEVING, z. n., v., der, of van de aardbeving • meerv. aardbevingen. Van aarde, en
beving, van beven. Het beven der aarde. Bij
Otfridus erdbiba,
bij Notkerus erdbiboth.
AARDBEZIE, z. n., v., der, of van de aardbezie •
meerv. aardbezien. Van aarde, en bezie.
Roode en Witte aardbezien. De vrucht eener
laag bij de aarde groeijende plant. In den
gemeenzamen om an zegt men, gewoonlijk
aardbei , aardbeijen • in Zeeland rein a.
Van hier :
Aardbezieplant, z. n. , v.
AARDBODEM, Z. IV., des aardbodems , of van

den aardbodem • zonder meerv. Van aarde
en bodem. De oppervlakte van den aardbol :
iemand op den aardbodem werpen. Somwijlen
ook voor degansche aarde, het aardrijk : de
staatsregeringen van den aardbodem. [HOOft.]
AA.RDBOL, Z. n., m., des aardbols , of van den
aardbol; zonder meerv. De wereld, welke wij

bewonen , als een rond ligchaam beschouwd,
vooral in den dichterlijken schrijfstijl.
A ARDE, (oudt. eerde, erde) z. n., v., der, of van
de aarde • meerv. aarden, het welk echter
maar in eenige gevallen gebruikelijk is.
Vruchtbare aarde. wanneer het woord aarde
als eengeslachtnaam gebruikt wordt, om
meer dan eene soort van aarde uit te drukken,
dan komt het ook in het meerv. voor : de
kalkachtige aarden trekken de ,wren uit de
lucht naar zich. De oppervlakte des aardbols,

dewip die grootendeels uit aarde bestaat
zonder meerv. : lets van de aarde opheffen •;
op de aarde vallen ; zich ter aarde buigen •;
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hij is islet waardig, dat de aarde hem draagt ;
een lijk ter aarde bestellen, plegtiglijk begraven • iemand onder de aarde brengen
(in gemeenzatne verkeering) begraven. De

gansche aardbol, welken wij bewonen •; ook
zonder meerv. : de aarde beweegt zich, Bens
in vier en twintig uren,
om hare as.
Kiliaangeeft het woord aarde op , als bij
de Vlatningen gebruikelijk voor markt; b. v.
korenaarde, voor korenmarkt.
Wachter houdt het keltische ar, er, beteekenende den oorsprong aller din en , voor
het stamwoord van aarde, in het goth. airtha,
angels. earth, eorth, cord, run. arta, ardaalem. erda ertha , bertha — en el. earth,
ijs1., zweed., seen. jord, gr. e,
Pa,
waarvan
het lat. terra.
met eene voorgevoegde t,
Van dit zelfst. naamw. aarde komt het
volgende werkw. aarden.
A ARDEN, onz.

w., gelijkvI., met het hulpw.

hebben : ik aardde, heb geaard. Eigenlijk zoo
veel als aarde vatten, hetwelk men van nieuw-

geplante boomen zegt , wanneer hunne wortels zich in de aarde vasthechten, en daardoor
wel tieren. Die boom aart daar wel, begint
daar wel tegroeijen en bloeijen. En dit overgebragt zijnde tot de menschen, zegt men
hij kan daar wel aarden, leeft, of woont daar
metgenoegen. Hiertoe behoort ook :
AARDEN , eene natuurlijke gesteldheid hebben
of verkrijgen : hij aardt naar zijnen vader
men kan Wet zeggen , naar Wien dit kind
aardt. Waarvan aard, natuur, inborst.
A ARDEN, bijv.

naamw., heeft eene trappen van
vergrooting, en wordt niet verbogen. Van
aardegemaakt eene aarden kruik •; aarden
kruiken. Notkerus heeft, in dezelfde beteekenis, erdin.
AARDEWERK, z. n., 0., des aardewerks, of van
het aardewerk • het meerv. is niet in gebruik.
In de vestingbouw wordt het teen metselwerk overgesteld , en beteekent den aanleg
van aarden wallen. Verder , alle keukengereedschappen, die van aarde gemaakt zijn,
als borders, pannen, enz., in tegenoverstelling
vanporselein • delfsch aardewerk. Van bier :
Aardeiverkswinkel, z. n., O.
AARDGEWAS, Z. II., 0., van het aardgewas

meerv. aardgewassen. Een gewas, dat op,
en in de aarde wast • in tegenoverstelling
van boomgewas.
AARDHOOP, z. n., m., des aardhoops, of van den
aardhoop • meerv. aardhoopen. Van aarde
en hoop. Een hoop van aarde.
AARDIG, bijv. naamw., aardiger, aardigst. Van
aard. Geschikt, geestig : een aardig antwoord • aangenaam , bevallig : een aardig
mensch, een aardig meisje. Het woord aardig
schijnt, in deze beteekenis, het meest gebruikt te worden omtrent iets, hetwelk klein
is. Aristoteles beweerde reeds , dat de
schoonheid in degrootte des ligchaams be-
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staat, en dat men 'one lieden, die niet
groot zijn, wel aardig en welgemaakt, maar
niet schoon kan noemen. Ook van levenlooze
din en : een aardig huis, een aardige tuin.
Van eenen zeldzamen,
wonderlijken aard :
gij zajt wet aardig ; dat is eene aardige
vraag • het is aardig, glj veroordeelt mij,
zonder ml] gehoord te hebben.
k en dus als
Het komt ook voor aardiglij,
bijwoord, voor, in de spreekwijzen : ztj
danst aardig • hi' weet de voorbeelden aardig
bij te brengen. Van hier :
Aardigheid, z. n., v.
Aardig li 1 k , bijw.
AARDICLOOT , z. n.
,
m des aardkloots, of van
den aardkloot • zonder meerv. Van aarde, en
kloot. Het wereldrond, hetwelk wij bewo-

ilardrijksbeschrtjving,zie aardbeschrijving.
flardrijkskunde, z. n., v., zonder meerv.
Van aardrijk en kunde, zoo veel als kennis,

wetenschap. De kennis van het aardrijk.
Aardrijkskundig, bijv. naamw.

bijv. naamw. , zonder trappen van
vergrooting. Tot de aarde behoorende: aard-

AARDSCH,

schegoederen.

(ook aardgezind) bijv. naamw.,
aardsgezinder,
aardsgezindst. Van aarde en
gezind. Gezind tot de aarde, of gehecht aan
de aardsche din en : aardsgezinde menschen. In tegenoverstelling van hemelsgezind.
Het woord aardsin
aardsg ezind, staat in
,

AARDSGEZIND,

den tweeden naamval • hetwelk blijkt uit
de achtergevoegde 5, die, oorspronkelijk, het
hoofdteeken des tweeden naamvals schijnt
nen, in zoo ver het de gedaante van eenen
geweest te zijn, zoo wel in vrouwelijke, als
kloot heeft. Ook een ronde kloot,
op welken
in mannelijke en onzijdige naamwoorden. Zie
de oppervlakte van onzen aardbol afgeteenederd. spraakk. D. I. S 156. Van bier :
kend is.
Aardsgezindheid,
AARDMANNETJE, z. n. o., des aardmannetjes, of
z. n., v. Gehechtheid aan
de aardsche din en.
van het aardmannetje • meerv. aardmannetjes. Van aarde en mannetje, het verkleinen- AARDSLANG, z. n., v., der, of van de aardslang
meerv. aardslangen.Vanaarde enslang. Veldde woord van man. Eene soort van dwergjes,
slang, in tegenoverstelling van waterslang.
die zich, volgens de bijgeloovigheid onzer
voorvaderen, in de aarde, onder de huizen AARDSPIN, z. n., v., der, of van de aardspin •
meerv. aardspinnen. Van aarde en spin.
zouden ophouden. Men gebruikt het, met
Eene soort van spinnen, welke zich in drooge
verachting van een klein kareltje sprekende.
slooten, omgeploegde voren, en op planten
AARDNEETKUNST, Z. n., v., der, of van de aardophoudt •, in onderscheiding van huis- muurmeetkunst • zonder meerv. Van aarde en
en waterspinnen.
meetkunst. De kunst, of wetenschap, om de
aarde, en alle zich op dezelve bevindende AARDVEIL, z. n., o., des aardveils, of van het
aardveil • zonder meerv. Zeker kruid, dat in
voorwerpen te meter. Anders landmeeten langs den grond wast, ook hondsdraf
kunst. (G6ometrie.)
genoemd. Het wordt teen boomveil, of
AARDMETER, Z. n., m., des aardmeters, of van
klimop, overgesteld.
den aardmeter • meerv. aardmeters. Van
aarde en meter. Anders landmeter. Iemand AARDWORM, z. n., m., des aardworms, of van
den aardworm • meerv. aardwormen. Van
die de bovengenoemde wetenschap verstaat
aarde en worm. Een worm, die in de vette
en oefent.
aarde zijn voedsel vindt, ook pier genoemd.
AARDMETING, Z. n., v., der, of van de aardmeHet komt ook overdragtelijk voor, in de
tiny • zonder meerv. Van aarde en meting.
beteekenis van een arm, ellendig mensch :
Anders landmeting. Het meter van de aarde.
hi' is een re to aardworm.
Ook hetzelfde als aardmeetkunst.
Axas, Z. n., m., van den aars • meerv. aarzen.
AARDMUIS, (ook relmuis, veldmuis) z. n., v .,
der, of van de aardmuis • meerv. aardmuiHet achterste deel des onderlijfs, of dat deel
des dierlijken , en bijzonder menschelijken
zen. Van aarde en muis. In tegenoverstelling
ligchaams , waardoor de natuur zich van
van huismuis. Om degelijkende gedaante,
het overbliffsel der verteerde spijzen ontlast,
wordt de aardaker ook aardmuis genoemd.
ook alleen het achterste genoemd. Veda(
AARDNOOT, z. n., v., der of van de aardnoot •
wordt dit woord, verkeerdelijk, met eene n
meerv. aardnoten. Van aarde en hoot. Hetvoorop, uitgesproken, en zelfs geschreven•:
zelfde als aardaker.
naars. Huydecoper beschouwt dit als eene
A ARDRIJK,Z. n., o., des aardrzjks, of van het aardrzj;
uitvinding van onze oude blijspeldichters,
k
het meerv. is niet in gebruik. Van aarde
die degewoonte hadden , om narm, voor
en rijk. Het rijk der aarde, d. i. de omvang en
arm, nelleboog voor elleboog, neglantier voor
geheele opperviakte des aardbodems, en alles,
eglantier, room voor oom, naars voor aars
wat op denzelven gevonden wordt. In dezen
te schrijven.
zin komt aerdrich reeds bij Isidorus, en
De Taaloefenaars verschillen in de be paerdrich bij Otfridus voor. De opperviakte
ling van de afkomst van dit woord niet weider aarde : het aardrtjk scheurt van droogte.
nig van elkander. Martinius leidt het of van
Van bier :
hetgr. dpxos — Scheller, in navolging van
Jardrzjksbeschrlyver, zie aardbeschrijver.
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anderen, van- Ihre van otipc, staart,
(dewijl dit deel , bij de dieren , tegelijk de
zitplaats des staarts is) — Frisch. van het
fransche arri&e. Adelung en anderen brengen het tot het oude ar, dat hoog, verheven
beteekent, naardien dit deel des menschelijken
ligchaams eene aanmerkelijke verhevenheid
heeft. In het hood. is het Arsch , in het
angels. ears, in het en el. arse, in het deen.
en zweed. ars.
AARTS, zoo veel als eerst. Kiliaan heeft artsch,
ertsch. Sommige schrijven, in plaats van
aartsengel, aartspriester, enz. eertsengel,
eerstpriester enz. Dan, de woorden, die, eer
onze taal nog tot genoegzame voiheid gekomen was, uit andere talen bij ons zijn overgenomen, kunnen gerekend worden, hun
burgerregt onder ons verkregen te hebben.
En zoo is het met dit aarts, dat, door middel
der roomsche taal , van het grieksche cipxt
(naar de italiaansche uitspraak arci) bij alle
noordsche volkeren, tegelijk met de christelike godsdienst, in gebruik is gekomen. Zie
Junius, Skinner, Wachter en anderen. Wij
verkiezen, derhalve, aartsengel, aartspriester enz.
spaan.
Dit aarts is in het italiaan. arci,
arco, fran. archi en arch, angels. arce, en el.
arch, zweed. erts, deen. arts, hood. erz.
Inal deze talen , gelijk ook in de onze
wordt het niet dan in zamenstelling gebezigd. Het schikt zich echter, in goed nederduitsch, alleenlijk aan het hoofd van zelfstandie
g
, niet van bzj voegelzjke naamwoorden.
Bij Vondel vinden wij aartshemelsch •; loch
buiten dieplaats zal men niet ligtt een voorbee
l d aantreffen. Bernardus De Bosch schreef
eens : daarze aartsbevallig opgetooid, loch
veranderde het, teregt, in : daar zij berallig
opgetooid.

Het beteekent, in alle talen, het voornaamste in zzjne soort, en bij ons, in cenen
oeden en kwaden zin tevens. In cenen
g
goeden zin, om de waarde, en voortreffelijkheid aan te duiden , komt het voor in de
woorden : aartsbisdwn , aartsengel , aartsp
riester , aartsvader enz. In cenen kwaden
m het voornaamste
ten aanzien van
zin ,
o
slechte eigenschappen aan te duiden, wordt
het , in de dagelijksche verkeering , zeer
gemeenzaam gebruikt in de woorden : aartsbedrieger , aartsboosw icht, aartsdief, aartsgek ,
aartsgierigaard, aartshuichelaar, aartshoer,
aartsketter, aartslogenaar , aartsschelm ,
aartstooveraar, aartswoekeraar, aartszweler , en duizend anderen. Doch van al deze
g

zullen, in het vervolg, slechts eenige aangevoerd worden.
AARTSBISDOM, z. n., 0., des aartsbisdoms, of van
het aartsbisdom • meerv. aartsbisdontmen.
Van aarts en bisdom, voor bisschoptioni. Het
geestelijke en wereldlijke gebied eens aarts-

bisschops. Dit woord is onz., volgens den
regel, dat woorden , in dam uitgaande, en
eene gemeenschap, een ambt, bestier, ofgezelschap van personen aanduidende, tot het
onzijd. geslacht behooren.
AARTSBISSCHOP, z. n., m., des aartbisschops , of
van den aartsbisschop ; meerv, aartsbisschoppen. Van aarts en bisschop. De eerste
bisschop onder velen. Van bier :
Aartsbisschoppelzjk, bijv. naamw. en bijw.
AA RTSDIEF, Z. a. , m. des aartsdiefs, of van den
aartsdief • meerv. aartsdieven. Van aarts en
diet'. Ingemeenzame verkeering, een hoofddief, die van het stelen zijn werk maakt.
A ARTSENO-EL, z. n., m., des aartsengels , of van
den aartsengel • meerv. aartsengelen. De
voornaamste onder de engelen. Notkerus
noemt de aartsengelen nog Furstpotin, Metpotin (magtboden) •, en dit is een bewijs, dat,
ten zijnen tijde, het gr. archi nog niet overgenomen was.
AARTSHERTOG 9 Z. n. 9 111. 9 des aartshertogs , of
van den aartshertog ; meerv. aartshertogen.
De voornaamste hertog. In het vrouwel.
geslacht : aartshertogin. Van bier:
Aartshertoglij,
k bijv. naamw.
AARTSHERTOGDOM, Z. n., o., des aartshertogdoms,
of van het aartshertogdom •; meerv. aartshertogdommen. Van aartshertog , en dom.
Het aartshertoglijke gebied, en de aartshertoglijke waardigheid.
AARTSKETTER, Z. n. , m. , des aartsketters, of
van den aartsketter • meerv. aartsketters.
Van aarts en ketter. Degrootste en voornaamste onder de ketters.
AARTSLOGENA AR, z. n., m., des aartslogenaars,
of van den aartslogenaar • meerv. aartslogenaars. Van aarts en logenaar. Iemand,
die zijn dagelijksch werk van lie en maakt.
AARTSPRIESTLR , z. n., m., des aartspriesters, of
van den aartspriester ; meerv. aartspriesters.
Van aarts enpriester. De voornaamste onder
depriesters.
AARTSSCHELM, Z. n., m., des aartsschelms , of
van den aartsschelm • meerv. aartsschelmen.
Van aarts en schelm. Een schelm bij uitstekendheid.
A ARTSVADER, Z. n., m., des aartsvaders, of van
den aartsvader • meerv. aartsvaders. Van
aarts en vader. Ecne benaming van de stamvaders der huisgezinnen, voor en kort na
den zundvloed. De aartsvader Seth, de aartsvader Abraham.
AARTSVIJ AND, z.

n. m, des aartsvijands, of van
den aartsvijand • meerv. aartsvijanden. Van
aarts en vzjand. Doodvijand.

A ARZELEN , 011Z .

w., gelijkvI., met het hulpw.

hebben : ik aarzelde, heb geaarzeld. Eigenlijk,

terugdeinzen. Thans meestal gebruikelijk ,
in den zin van in twijfel staan, tot geen besluit kunnen komen.
AARZELMAAND, (verouderd) z. n., v., der, of van
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de aarzelmaand. De maand october, oudtijds

dusgenoemd, omdat het jaar dan merkelijk
teruggaat.
AAS, z. n., o., van het aas • zonder meerv.
Spijs , voedsel , bijzonderlijk van de dieren.
De vogelen zoeken het aas voor hunne 'on en.
Figuurlijk : men gaf dat aas van ijdele hope.
[Hooft.] Ook voor lokaas , of despijs, waar-

mede men de dieren lokt. Overdragtelijk gebruikt men het voor alles , wat begeerlijk in
het eerste voorkomen , maar schadelijk in
zijne gevolgen is. Zoo wordt de verliefdheid
acts genoemd : die Naar genoegzaam te kennen
gaven, dat zij het aas reeds ingezwolgen had.
[Guardiaan.] Iemand het aas voorleggen ,

middelen in het werk stellen, om hem te verleiden. Wijders , voor een dood ligchaam,
kreng, als een
voor deaas
dieren•: de raven
zaten op het aas • hij stonk als een aas.

Overdragt., van een slecht vrouwspersoon :
zij is een regt aas. Waartoe misschien ons,

in dengemeenen spreektrant, gebruikelijk
kataas behoort, als niet meer waardig,
dan
om van de kattengegeten te worden. Zoo
ook galgenaas, als niet meer waardig, dan
om tot aas der vogelen, aan de galg gehangen te worden.
Dit aas (oul. aat, ate) staat, ten aanzien van
zijne afkomst, in de naauwste betrekking tot
het frankd. en hood. as, van ezan, essen,
eten • en het komt overeen met het latijnsche
esus en esca, het armenische haz, brood, en
het turksche as, spijs. Van dit ons aas komt
het werkw. azen.
AAS, z. n., o., van het aas • meerv. azen. Eigenlijk een. Van het lat. as, assis, of het
gr. g i g , met we lath der h (spiritus asper).
Verder, het kleinstegewigt, dat zelfs bij goud
gebruikt wordt •; ook voor bet minste, geringste : ik heb er een aas (of aasje) afgenomen. Wijders, een aas van het kaartspel en
op de dobbelsteenen, ruitenaas, schoppenaas
enz. • twee azen wen en. Overdragtelijk, het
wallonsche un as, zoo veel als iemand van
geringen staat. Van hier het spreekwoord op
de belastingen :
Un as en heeft niet,
Deux as en geeft niet,
Trois enquater moeten geven,
Daar cinq en six van moeten leven,

als zinspelende op de oogen van eenen dobbelsteen, waarvan een het laagste, en zes het
hoogste getal is.
AASZAK, z. n., m., des aaszaks, of van den
aaszak • meerv. aaszakken. Van aas, spijs,
en zak. Ook knapzak. Een zak, waarin de
reiziger zijne spijs steekt.
AATMAAL, (verouderd) voor eetmaal, nu etmaal,
de tijd van vierentwintig uren. Van het oude
aat,
ate, spijs. Zie etmaal.
ABBERDAAN, z. n., m., des abberdaans , of van
den abberdaan • het meerv. is niet in gebruik.

ACH.

Zekere soort vangezouten visch.
z. n., v., der, of van de abdtj • meerv.
abdijen. Een klooster, weiks opperhoofd een
abt is • wijders, het ambt van eenen abt •;
verder, hetgebied van zulk een klooster, en
eindelijk de wonen van eenen abt : in de

ABDIJ,

abdij wonen.

z. n. v., der, of van de abdis • meerv.
abdissen. De opperste bestuurster eerier
vrouwelijke abdij. Lat. abbatissa.
ABE, (antlers alphabet - abc - abece - a, b.) als
ABD1S,

zelfstandig gebezigd , komt het onz. voor.
Van het abe • het meerv. abeen, (met drie
lettergrepen , a - be - en uitgesproken). De
klemtoon valt op de laatste lettergreep, abê.
Het nederduitsche abë, enz.
Ons woord abe heeft degedaante van een
eigenlijk woord niet, en is echter boven alphabet te verkiezen.
ABEBANK, z. n., v., der, of van de abebank
meerv. abebanken. Van abe en bank. Op de
abebank zitten.
ABEBORD, z.

n., o., desabebords, of van het
abebord • meerv. abeborden. Van abe en bond.
Het verkleinende woord is abebordje.
ABEEL, (abeelboom, abeelenboom, ook popel,
populier, genoemd.) z. n., m., des abeels, of
van den abeel • meerv. abeelen. De bleekheid
van den abeel. L. Bake.]
Abeel schijnt eene verbastering van het
oude alb, alp, dat wit beteekende ; zijnde
abeel ook eigenlijk de witte populier.
bij Kiliaan) verouderd bijv. naamw.,
beteekenende handig, bekwaam, aardig. Van
bier abelaard, iemand, die handig, aardig
in zijn doen is. — Abelheid en abelltjk zijn
ook ingebruik geweest.
Ammoos, z. n., voor den abrikoosboom genomen, mannel., voor de vrucht, vrouwel.,
des, of der, van den, of van de abrikoos •
meerv. abrikozen. In het ital. is de naam
deter vrucht abricocco • en hieruit hebben,
waarschijnlijk, de Franschen abricot, de
Duitschen A- rikose, de Engelschen apricock,
en wij abrikoos, oul. abricoc, gemaakt.
ABT, Z. II., m., des abts, of van den abt •; meerv.
abten. De opperste bestuurder van een klooster, of eerie abdij. Gelijk de abt, zoo de
monniken,
spreekw.
Het woord abt (in het lat. abbas, angels.
abbad, Been. abbed, zweed. abbot, hoogd.
Abt) is een syriesch woord, vader beteekenende; zijnde de abten als vaders der monniken aan te merken.
ACH, een tusschenwerpsel, dat de natuurlijke
uitdrukking van alle gemoedsbewegingen en
levendige voorstellingen is. Het is derhalve,
1. eigenlijk, de uitdrukking van smart, en
wel, volgens al hare trappen
veranderingen : ach, ik ongelukkige dezen zin wordt
ach ook als zelfstandig gebruikt : mijn ach
is uwe vreugd. 2. Van angst : ach, hoe klopt

ABEL
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vii i het hart ! 5.Van vrees : ach, wat zal dit
voorteeken beduiden I^ 4. Van schrik •: ach,
mijn bloed stolt in de aderen I 5. Van misnoegdheid : ach ! wij behoeven uwe hulp niet!
dat die brave man
6. Van medelijden : ach,
gestorven is I 7. Van weemoed, kommer •
ach, lief kind I Julia wordt gelukkiger, dan
gi j. Vooral, van teedere weemoedigheid,

dewijl niemand met zijn ach ! en o ! verkwistender is, dan de verliefde : ach, zult gij
het dan nimmergelooven , hoe teederlijk ik

u beminne I 8. Van klagt : ach,
wat ben ik
moede I 9. Van verlangen : ach, wilde de hemel, dat ik nog eens in mijn vaderland terugkeerde ! 10. Van goedkeuring, welgevallen :
ach, dat is schoon I 11. Van verwondering :
ach, welk een voortrefrelijk mensch is kV

12. Eindelijk wordt dit woordje ook bij minder sterke aandoeningen en gewaarwordingen gebruikt, om aan te duiden, dat het hart
daaraan echter zijn aandeel heeft : ik heb u
veel te zeggen,
ach I zeer veel it
Dit ach is een zeer oud tusschenwerpsel,

dat zijne geboorte, naar alien schijn, aan de
natuur zelve verschuldigd is, als zijnde het
geluid, dat de, van eene beangstigde borst
uitgestooten, adem veroorzaakt •, en daarom
is het zich ook, even als dit, onder alle hemelstreken, en in alle talen, gelijk. De
Hebreen zuchten ah en ach , de Grieken
eli, :c, en ;‘, ;ii, de Latijnen aha, ah, de Perzen ah.
ACHT ,
een getal, tusschen de zeven en de
negen, dat als bijvoegelijk , en als zelfst. in
g
ebruik is.
Als een bijvoegel. naamw., in alle naamvallen engeslachten, onveranderlijk : acht
manners, acht steden, acht huizen • een vader
van acht kinderen. Heden over acht dagen,

ofgelijk men in de gemeenzame verkeering,
met uitlating van het voorzetsel, zegt, heden
acht dagen. Zoo pleegt men ook wel het
onbepaalde lidwoord een voor de talwoorden
teplaatsen, hetwelk dan zoo veel als uiterlijk,
ten hoogste, beteekent : ik zal nog eene acht
dagen wachten •; onaangezien het onbepaalde
lidwoord een zoo min eene meerderheid toelaat , als het talwoord een. Somwijlen wordt
het, even als alle andere talwoorden, buiten
betrekking op een zelfst. naamwoord, gebezigd • in welk geval het als een bijwoord
voorkomt : tweemaal acht is zestien • achtmaal acht is vier en zestig. Acht en twintig,
acht en veertig , de acht en twintigste , de
acht en veertigste enz. , niet zamengevoegd
achtentwintig enz , dewijI twee met en ver-

bondene woordengeen zamengesteld woord
kunnen maken, uitgezonderd, wanneer talwoorden tot zelfstandige naamwoorden gevormd worden • in welk geval de gemeenschappelijke eindlettergreep de zamenstelling
schijnt te verontschuldigen: een achtentivin-
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tiger, een achtenveertiger , een man van acht

en twintig jaren enz.
Als een zelfst. naamw., v., der acht, of van
de acht • meerv. achten : eene romeinsche
acht • eene arabische acht. De acht van ruiten,
klaveren enz., in het kaartspel. 1k heb vier
achten. Het meerv. achten wordt ookgebe-

zigd bij de persoonlijke voornaamwoorden,
in het meerv., b. v. : wij waren met ons
achten • het is voor u achten, enz. ; zoo ook
in de spreekwijs : zij kwamen na achten,
voor achten, d. i. voor — na acht uren • ik
sneed den koek in achtenin
acht deelen •,
,
stukken van achten,
zekere spaansche munt.
Acht wordt ook, even als andere talwoorden, met bijvoegel. naamwoorden zamengevoegd : achtdik , achtdubbel , achthoekig
achtvoetig, achtzijdig enz. Ook wordt half,
doch alleenlijk in de uurtelling, voor de talwoorden, en derhalve ook voor acht, gevoegd :
het is reeds half acht. Zie half. Van bier :
Achtderlei, bijv. naamw. onverbuigbaar.
Achtendeel, z. n., o. Het achtste gedeelte
van zekere maat, ton enz.
Achthalf , ook achthalve , onverbuigbaar
talwoord. Zeven en een half.
Achthoek, z. n., m.
Achthoekig, bijv. naamw.
Achtjarig, bijv. naamw.
Achtkantig , bij
v. naamw.
Achtmaal, zie maal.
Achtste, z. n., o. Hetzelfde als achtendeel :
een achtste boter , enz. Ook een achtste
in de toonkunst , eene noot met eenen
staart. — In de loterij, een achtste gedeelte
van een lot.
Achtste, bijv. naamw. , zonder trappen
van vergrooting. Op den achtsten dag , in
het achtste jaar.
Achtentig, zie tachtig.
Achttien, een onverbuigbaar talwoord.
Achttiende,
bijv. naamw.
Acht, gr. owno , lat. octo , goth. ahtau,
angels. eahta , frank. en alem. aht. De oor-

sprong van dit woord is onbekend.
Z. n. ,
v. Dit woord, dat alleen in het
enkelvoudige getal, en grootstendeels zonder
lidwoord, gebezigd wordt, heeft velerlei
beteekenissen.
Vooreerst, opmerkzaamheid, toezigt : acht

ACHT
,

hebben, geven, slaan, nemen op iets. Geef
wel acht, let wel op • neemt mt:jne woorden
wel in acht • ik heb er een acht opgeslagen.

Wijders, zorg, aanwending der opmerkzaarnheid, zoo wel om eengoed te bewaren,
als om een kwaad te vermijden : eene zaak
in acht nemen
zorgvuldiglijk voor schade
,
bewaren • neem het uwe wel in acht, zoek
het te behouden ; hij neemt zich in het geheel
niet in acht, is zeer onvoorzigtig in zijn
gedrag • ook, draagt geene behoorlijke zorg
voor zijne gezondheid. Zich voor iemand in
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acht nenten, zich voor hem wachten, op zijne

hoede zijn.
Verder, acht, voor achting, waarvan achtbaar, achten, nog overig is.
Eindelijk , voor de vervolging en gevangenneming eens schuldigen , op regterlijke
uitspraak : de Keizer beval, Groeningerland
te ruimen, op straffe der rijxacht. [Hooft.]
Iemand in de acht doen, of, gelijk de Duitschen ook zeggen , einen in die Acid erkletren, in den ban doen.
ACHTBAAR, bijv. naamw., achtbarer, achtbaarst.
Van acht, voor (tatting , en baar. Achting,
aanzien hebbend, achting verdienend : de
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achteren, van achteren. Van bier :
.4chteraan, bijw. : ik stond achteraan, lie
achteraan enz,
Achteraf, bijw.
ACHTERBAKS, bijw., beteekenende heimelijk. Ten
in den zin van
Kate leidt dit bijw. van bak,
rug, of , zoo dat achterbaks , volgens hem,
zoo veel is, als achter den rug • en hiermede

stemt ook B.Huydec. overeen •; doch V. Hasselt (in zijne aanteek. op Kiliaan, bl. 27, 28)
neemt bak, hier, voor bek, als in bakhuis,
en dit voor het aangezig,
t als in bullebak
enz. Bat echter bak ook rug beteekent, blijkt
uit het angels. bak, engels. back, hoogd.Back,
achtbare read • hij is een achtbaar man.
enz., alien, in dezen zin voorkomende • waarom ikgeene rede zie, om van de afleiding,
Het woord achtbaar komt, in oudegeschrifdoor Ten Kate en Huydec. opgegeven, of te
ten, ook nog in eenen anderen zin voor •; b.
gaan.
v., achtbare wonden, d. zulke wonden,
die, wegens hare grootte en die to acht, of' ACHTERBLUVEN, onz. W. met het hulpw. zijn.
Van het scheidh. voorz. achter en blijven :
aandacht en opmerking verdienen. Van bier :
ik bleef achter, ben achtergebleven. AchterAchtbaarheid , z. n., v. Aanzien , eer
aan komen, vertoeven, niet weerkomen.
waarde.
ACHTERBOUT, Z. n., m., des achterbouts, of van
ACHTELOOS, bijv. naamw., achteloozer, achteloost.
den achterbout • meerv. achterbouten. Van
toezigt, opmerkzaamheid, en loos.
Van acht,
achter en bout. De achterbout van een schaap.
Onachtzaam, zonder aandacht • hetzelfde als
ACHTERDEEL, Z. 11., 0., des achterdeels, of van
roekeloos. Van hier :
het achterdeel • meerv. achterdeelen. Van
Achteloosheid, z. n., v.
achter en deel. Het achterstegedeelte van
ACHTEN, bedr. w., gelijkvl.: ik achtte, heb geacht.
iets. Ook hetzelfde, als het thansgebruikelijke
Van acht. Opmerkzaam zijn, met het voorz.
nadeel. Doch in dezen zin is het reeds eenigop : ik acht op wive woorden niet •; maar ick
zins verouderd. Gij poogt
tot ons
en achte op een din h. [Bijbelvert.] Neenen,
achterdeel
u zelven root te maken. [J. de
,
gevoelen, van oordeel zijn iets voor schade,
schande achten • ik acht het spel reeds gewonDecker.] Van hier :
Ächterdeelig, bijv. naamw., voornadeelig, is
nen. Schatten, met bepaling der waarde daar, achten
g
• ik acht
ook ingebruik geweest.
voor houden : hoogering
oul., ook
Voor dit achterdeel bezigde men,
hem, om zijne geleerdheid • hi' is alttjd meer
interdeel.
geacht geweest, dan zijn brooder. Voor gewigtig houden, en zich daar naar gedragen : het ACHTERDENKEN de onbepaalde wijs van het
verouderde werkw. achterdenken, als een
, maar dat acht ik niet.
kost mij wel veel geld ,
zelfst. naamw. gebezigd, o., zonder meerv.
ACHTER, een voorzetsel, het tegengestelde van
Zorg voor het toekomstige. Hi' heeft in het
voor. In den stand der rust, heeft het den
geheel een achterdenken, denkt niet op het
derden, en in lien der beweging, den vierachterste , zorgt niet voor het volgende. Ook
den naamval bij zich. Achter de deur staan ;
vermoeden, achterdocht : eindelijk kreeg ik
de paarden achter den wagen spanners • ik
achterdenken. Van hier :
ben er al achtergekomen, ik heb het al ontAchterdenkig, bijv. naamw. Achterdochtig.
dekt • hi' is er niet achter, hi' begrijpt, of verstaat het niet • achter het net visschen, ver- ACHTERDEUR, Z. n., v., der achterdeur , of van de
achterdeur • meerv. achterdeuren. Het tegeefsche pogingen doen •; achter den rug,
gengestelde van voordeur. Overdragtelik
in het afwezen. Voor na ik kwrtm achter
voor uitvlugt : hi] houdt alttjd eene achterhem. Achter straat werd, oul.,gebezigd
deur open.
voor langs de straat. Varen achter lande was,
ACHTERDOCHT z. n. v. der , of van de achbij N. Stoke, omwandelen door het land.
terdocht ;• zonder meerv. Van achterdenken.
Dit voorzetsel wordt met woorden van
Een ongunstigeene
, op
zekerheid rustend
g
allerlei aard zamengevoegd • en deze zullen
gevoelen van iemands gezindheden. Arghierna op hunne plasts voorkomen. Met
waan , kwaad vermoeden : achterdocht omwerkwoorden zamengesteld, is het scheidtrent iemand hebben , verwekken • zejn goed
baar, of onscheidbaar, b. v. achterhalen, ik
voorkomen benam mij alle achterdocht.
achterhaalde enz. onscheidbaar • en achterVan bier :
stellen, ik stelde achter enz. scheidbaar. Ook
Achterdochtig, bijv. naamw.
wordt dit achter als een bijw. gebezigd, b.
AWITEREBBE z. n. , v. , der , of van de achv. ik woon achter. Voor ten achter, van
ferebbe • zonder meerv. Het laatste der ebbe.
achter, gebruikt men thans, door sans ten
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,
bijw. Van achter en een. Na
elkander : driemaal achtereen. Achtervolgens , zonder ophouden , onafgebroken :

ACHTEREEN

hij dronk twee pinters achtereen ult.

bijw. Om den dag aan
te duiden , die onmiddelijk voor died
van eergisteren geweest is -- voor vier dagen. Van achter en eergisteren. Thans zegt
men overeergisteren en gewoonlijkst vooreer-

ACHTEREERGISTEREN,

gisteren.
ACHTEREINDE , Z.

n. , 0. , van het achtereinde •

meerv. achtereinden. Van achter en einde.
Het achtereinde van een schip.
achteren, ook ten achter, bijw. :
ten achtergaan , in schuld geraken •; ten
achteren zzjn, in schuld steken • in zljn
werk ten achteren zijn het werk niet

ACHTEREN, ten

afgedaan hebben.
Van achteren, ook van achter : zij vieden vzjand van achteren aan. Naar
len
achteren, ook naar achter : schuif wat
naar achteren.

z. n. , m. wanneer van eenen
man, en yr. , wanneer van eene vrouw
gesproken wordt. Van den achtererve ,
der , of van de achtererve • meerv. achtererven. Van achter en erne, erfgenaam.

ACHTERERVE ,

Soo hebben sij verdient , met Jacobs achtererven. [Huygens.]
ÁCIITERGANG , z. n. , m. en V. ; m. , des achtergangs , of van den achter an • zonder
meervoud , voor buikloop ; maar v., der
of van de achter an • meerv. achtergangen.
Van achter engang. Het tegengestelde
van voor an of het achterste gedeelte van
eenegang. Hoewel gang , voor het gaan,
mannel. is, als : het jaer gaet altljd denzelfdengang. [Vond.] Zoo wordt echter
gang , voor den doorloop in huis , (gelijk
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voorgevel. De achtergevel van een huis.
achtergracht) z. n., v., der,
of van de achtergraft •; meerv. achtergraften.
Van achter engraft. In tegenoverstelling
van voorgraft,
ACHTERGROND, z. n., m., des achtergronds, of
van den achtergrond •; meerv. achtergronden.
Van achter engrond. In tegenoverstelling
van voorgrond. De achtergrond van een
schilderstuk • de achtergrond van een tooneel.
ACHTERHAAR, z. n., o., des achterhaars, of van het
achterhaar • meerv. achterharen. Van achter
en haar. In tegenoverstelling van voorhaar.

ACHTERGRA.FT, (ook

bedr. w., gelijkvl.
ACHTERHALEN
,

Van het voorz.

achter, dat hier onscheidb. is, en halen : ik
achterhaalde, heb achterhaald. Inhalers, one ik zal hem wel
derhalen : hoe hard hi'j loop,
achterhalen. Ontdekken, betrappen : zij zullen
wel achterhaaldworden. Verstrikken : iemand
in zijne reden achterhalen. Van hier :
Achterhaling, z. n., v.
ÄCHTERHALS, z. n., m., van den achterhals
meerv. achterhalzen. Van achter en hats. Nek.
ACHTERHOEDE, z. n., v., der, of van de achterhoede • het meerv. is niet in gebruik. De
g
achtertogt van een leer
: in de achterhoede
vallen.
ACHTERHOOFD, Z. n., o., des achterhoofds, of van
het achterhoofd • meerv. achterhoofden. Van
achter en hoofd. Het tegengesteIde van voor,
hood.
ACHTERHOUDEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. achter en houden : ik hield
achter, (Van het oude holden) heb achtergehouden. Terug houden : gz:j hebt mzjnen loon
achtergehouden. Verbergen : iets voor ientand
achterhouden. Van hier :
Achterhoudend, deelw., achterhoudender,
achterhoudendst, geheim •; ongenegen, om
iets te openbaren.
ook voor eeneplank aan boord van een
Achterhoudendheid, z. n., v. Het meerv. is
schip) en derhalve ook achtergang vrouwel.
niet ingebr. De neiging en gewoonte, om
gebezigd, op grond, dat het eerste eene
alles te verbergen.
wezenlijkc werking en dadelijkheid — het
Achterhouding, z. n., v. ; meerv. niet in gebr.
andere, daartegen , eerie voortgebragte of
hewerkte zaak beteekent • om welke rede ACHTERHUIS, Z. 11., O., des achterhuizes , of van
het achterhuis • meerv. achterhuizen. Van
onze voorouders aan het eerste het mannel.,
achter en huis. Een huis, dat achter aan een
en aan het andere het vrouwel.geslacht
ander huis aangebouwd is, ook het achterste
chijnen toegekend te hebben. En zoo is het
s
gedeelte van een huis. Beide in tegenoverook met greep , raart , en alle andere woorstelling van voorhuis.
den, die eene dadelijke bewerking te kennen
geven , en eene bewerkte zaak , tegelijk, ACHTERJAAR , Z. n., o., des achterjaars , of van
het achter haar • meerv. achter haren. Van
aanduiden.
achter enjaar. Najaar. Het tegengestelde
ACHTERGEBOUW, z. n., o., des achtergebouws, of
van voorjaar.
ran het achtergebouw •; meerv. achtergebouwen. Van achter engebouw. Een gebouw, ACHTERKAMER , Z. n., V. der, of van de achterkamer • meerv. achterkamers. Van achter
dat aan een ander gebouw, van achteren,
en kamer. Het tegengestelde van voorkamer.
aangebouwd is. Ook het achterste gedeelte
van een gebouw. In tegenoverstelling van ACHTERKASTEEL, Z. n., o., des achterkasteels , of
van het achterkasteel • meerv. achterkasteelen.
voorgebouw.
Van achter en kasteel. Het achterkasteel van
ACHTERGEVEL , z. n. , m., des achtergerels, of
een schip. Ook wordt het, in den gemeenen
van den achtergerel • meerv. achtergevels.
spreektrant, voor de bitten, het achterste
Van adder en gerel. In tegenoverstelling van
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gebruikt : ik viel op mijn achterkasteel.
m., des achterkelders, of
van den achterkelder • meerv. achterkelders.
Van achter en kelder. In tegenoverstelling
van voorkelder.
ACHTERKEUKEN, Z. n., V., der, of van de achterkeuken • meerv. achterkeukens. Van achter
en keuken. In tegenoverstelling van voorkeuken.
ACHTERKLAP, Z. n., m., des achterklaps, of van
den achterklap • zonder meerv. Van achter
en klap, van klappen, d. i. snappen, praten :
de vrouwen ten hoof voeren den achterklap.
achtertaal.
[Hooft.] Oudt, ook achterspraak,

ACHTERKELDER, Z. II.,

ACHTERKLAPPEN, onz.

w., gelijkvl. Van het voorz.

achter, dat hier onscheidb. is, en klappen :
ik achterklapte , heb achterklapt. Achter

iemands rug kwaad van hem spreken, den
oeden naam eens afwezenden schenden
g
,
heimelijk lasteren : van iemand achterklappen. De Bijbelvertalers gebruikten ook
iemand achterklappen : die zijnen naasten
achterklapt. Van hier :
A chterklapper, z. n., m.
ACHTERKOUSIG, bijv. naamw. achterkousiger
achterkousigst. In den gemeenen spreektrant

gebruikelijk, in den zin van achterdochtig :
Aij is altoos even achterkousig. Van achter
en kousig. Naar mijn inzien, is dit laatste
verbasterd, voor koutig , of kozig , van kouten of kozen , beteekenende spreken , waarvan zamenkouten , zamenspreken, liefkozen,

vriendelyk toespreken. Pit zoo zijnde , zoude achterkousig , eigenlijk , niet achterdochtig , maar heimelzjk kwaad sprekend beteekenen. En in ditgevoelen word ik versterkt
door J. G. Scherzius , die , in zijn Gloss.
Germ. med. aevi , het werkw. afterkosen
d. i. achterkozen , in den zin van calumniari,
lasteren, opgeeft. Zie verder kozen, kouten.
ACHTERLAND , Z. ri., o. , des achterlands , of
van het achterland • meerv. achterlanden.
Van achter en land. Het tegengestelde van
voorland.

n., m., des achterlaps, of van den
achterlap •; meerv. achterlappen. Van achter
en lap. Bij de schoenmakers gebruikelijk :

ACHTERLAP, z.

eenpaar achterlappen.

z. n. , m. , van den achterlast •
meerv. achterlasten. Van achter en last. De
achterlast van een schip. In tegenoverstelling
van den last , die voor in het schip geplaatst
is. Van hier achterlastig : het schip is achterlastig , heeft , van achterna , to veel last
in. Ook voor den aandrang der natuur tot
ontlasting van het nutteloos overschot der
verteerde spijs •;z onder meerv. : achterlast

ACHTERLAST ,

hebben , krijgen.

H TERLATEN , bedr. w. , ongelijkvl. Van
AC

het
scheidb. voorz, achter en laten : ik liet achter,
heb achtergelaten. Niet met zich voeren : ik

ging op reis , en liet mijne papieren achter.
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Bij den flood nalaten : mijn vriend is gestorven , en heeftgroote schatten achtergelaten.
ACHTERLIGGEN , onz. w., ongelijkvI., met het
hulpw. hebben. Van het scheidb. voorz.
achter en liggen : ik lag achter, heb achtergelegen. Eigenlijk , achteraan liggen , in

tegenoverstelling van voor- of vooraan liggen : ik zal maar achterliggen. Overdragtelijk, minder vermogen, van minder waarde
zijn : ik lig altoos bij hem achter.
ACHTERLIJF, Z. n., o., des achterlijfs, of van
het achterlijf ; meerv. achterlijven. Van
achter en lijf.
ACHTERLIJK , bijv. naamwoord , achterlijker,
achterlijkst. Achteraan komend : hoe .peer
ik hen aanmoedigde
,
om wat harder to
gaan, eenigen bleven no tans achterlzjk. Niet
genoegzaam vorderend : hi' is altijd achterlijk in het leeren geweest. Van hier :
AehterlOkheid, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
ACHTERMAAIJE , verouderd Z. IL ,

bij Plantyn

achtermade, hetzelfde als etgroen, bij Kiliaan
naweide. Zie etgroen.
ACHTERMIDDAG, Z.

n., m., des achtermiddags, of

van den achtermiddag • meerv. achtermiddagen. Van achter en middag . Ook achternoen • dock dit is reeds eenigzins verouderd.

Namiddag.
bijw. Achteraan : hi' loot haar
telkens achterna. Achternagaan, bespieden:
ikging hem achterna. Ook als een bijw.
van tijd , voor naderhand, eindelijk : om

ACHTERNA ,

dezelfde zaak, om ivelke men /4 thans laakt,
zultgij achterna geprezen worden.
ACHTERNEEF, z. n., m., des achterneefs , of van
den achterneef • meerv. achterneven. Van
achter en neef.
ACHTERNICHT, z. n., v., der, of van de achternicht • meerv. achternichten. Van achter
en nicht.
A CHTERNOEN, zie achtermiddag.
ACHTEROM, bijw. : ik ging achter de kerk om.
Jets achterom halen, sluiken, smokkelen.

zelfstandig gebruikt , vow- het
achterstegedeelte van een schip, onder het
dek, in tegenoverstelling van het vooronder;
onz., van het achteronder • zonder meerv.

ACHTERONDER ,

In het achteronder zitten.
: hi' sprong achterop het paard.
ACHTEROVER
,
bijw. : h0 viel achterover.
ACHTERPAAL, z. n., m., des achterpaals, of van
den achterpaal •; meerv. achterpalen. Van
achter en paal. In tegenoverstelling van
voorpaal. Aan den achterpaal staan, liggen ,
naar den achterpaal staan enz., zijn spreekACHTEROF, bijw.

wijzen, in het kolfspel gebruikelijk.
n., o., des achter ads , of van
het achter ad •; meerv. achterpaden. Van
achter enpad. In tegenoverstelling van

ACHTERPAD, Z.

voorpad.

n., o., des achter ands of van
het achter and •; meerv. achterpanden. Van

ACHTERPAND, z.
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achter en pand. In tegenoverstelling van
oorpand. Het ruggestuk van een kleed.
v
ACHTERPLEIN, z. n., o., des achterpleins, of van
het achterplein •; meerv. achterpleinen. Van
achter enpkin. In tegenoverstelling van
voorplein.
ACHTERPOORT, z. n., v., der, of van de achterpoort •; meerv. achterpoorten. Van achter en
poort. In tegenoverstelling van voorpoort.

Ook in dengemeenen spreektrant, voor het
achterste, de billen : kJ viel op zijne achterpoort.

n., m., des achterpoots, of van den
achterpoot •; meerv. achterpooten. Van achter
enpoot. In tegenoverstelling van voorpoot.
ACHTERRAD, z. n., o., des achterrads, of van het
achterrad • meerv. achterraderen. Van achter
en rad. In tegenoverstelling van voorrad.
ACHTERRIEM, z. n., m., des achterriems, of van
den achteiriem • meerv. achterriemen. Van
achter en rient. Staartriem.
ACHTERPOOT, Z.
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dat dit er in andere bijwoorden, bij den overtreffendentrap wegvalt, als schoon, schooner,
schoonst, groot, grooter, grootst enz., terwijl
het in het wooed achterste blijft.
Of achter, als bijvoegelijk, zonder eenen
vergelijkenden trap, bij ons, in gebruik geweest zij, (even als hinter, bij de Duitschen,
nog gebezigd wordt) kan ik niet be ales,
Liefst zoude ik hetdaarvoor houden, dat van
het bijwoord achter, met toevoeging van st,
een bijvoegel. naamw., alleen met den overtreffenden trap, gevormd is •; even als van
de bijwoorden onder, voor, boven, beneden,
de onderste, de voorste, de bovenste, de benedenste.
Van dit bijvoegel. achterste is het zelfstang
die
naamw. achterste gemaakt, van het
achterste • meerv. de achtersten. De aars,
de billen : iemand zijn achterste toekeeren.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. achter en stellen : ik stelde
achter, heb achtergesteld. Achteraan stellen :
ACHTERRUGGE , verouderd • thans zegt men
ruggesteun.
de ruiterij achter het voetvolk stellen. Minder
achten : hz:j heeft zijn eigen belang altijd
ACHTERSCHIP, z. n., o., des achterschips , of van
het achterschip • meerv. achterschepen. Van
achter dat van het vaderlandgesteld. Van
hier :
achter en schip. Voor het achterste schip, of
Achterstelling, z. n., v.
dat achter lit
g
; de bevelhebber deed sein aan
het achterschip, om op to zeilen. Het achter- ACHTERSTEVEN, (bij Kiliaan achtersteve) z. n., m.,
des achterstevens, of van den achtersteven
stegedeelte van een schip, zonder meerv. :
het meerv. achterstevens is mij niet voorgeik stond op het achterschip.
komen • en daarvoor, meen ik, zal men alACHTERSKIND, z. n., o., des achterskinds, of van
tool achtersteven gebruikt vinden, als zijnde
het achterskind • het meerv. achterskinderen
is meest alleen ingebruik, voor neven en
het meerv, van achtersteve, zonder n, gelijk
nichten van het tweede lid.
Kil. heeft. Van achter en steven. De aehtersteven van een schip : van uwen hoogen
ACHTERSPRAAK, geheel verouderd. Zie achterklap.
achtersteven. [Vond.] Zie steven.
ACHTERSTRAAT, Z. n., V., der, of van de achterACHTERSTAL , z. n., m., des achterstals , of van
straat • meerv. achterstraten. Van achter en
den achterstal • meerv. achterstallen. Van
achter en stal. Een stal , die achter eenen
straat. In tegenoverstelling van voorstraat.
Van hier, met bijvoeging van je, het verkleianderenstal gebouwd is. Ook het achterste
nende woord achterstraatje.
gedeelte van eenen stal.
ACHTERSTUK, Z. n., o., des achterstuks, of van
ACHTERSTAL, (bij Kiliaan, achterstel.) z. n., m.;
wordt op dezelfde wijs verbogen, als het
het achterstuk • meerv. achterstukken. Van
voorgaande, maar verschilt daarvan veel, in
achter en stuk. Het achterste stuk van eenig
beteekenis. Onbetaalde rente, achterstallige
ding, in tegenoverstelling van het voorstuk.
schuld : zi j eischen al den achterstal. [Hooft.] ACHTERTAAL, (verouderd) hetzelfde als achterklap.
Van hier :
Achterstallig, bijv. naamw. Dat nog niet ACHTERTOGT, Z. 11., ID., des achtertogts, of van
den ctchtertogt • het meerv. is niet in gebruik.
betaald is : achterstallige renten.
g
Hetzelfde als achterhoede.
Van achter en tot.
ACHTERSTE, bijv. naamw., zijnde de overtreffende trap, welke alleen nog in gebruik is.
Laat mij den achtertogt bevolen. [Vond.]
De achterste (de laatste) man in hetgelid, in ACHTERUIT, bijw. A.chterwaarts, terug • achteruitgaan, achteruit leeren, achteruit loo en
tegenoverstelling van den voorsten.
Pat dit achterste een overtreffende trap is,
enz. Zie bij gaan, leeren, loo en enz.
Bit achteruit wordt ook, in den dagelijkblijkt duidelijk genoeg nit den uitgang st,sle;
schen spreektrant, als zelfstandig gebezigd,
maar welke nu de stellende en vergelijkende
voor eeneplaats achter een huis, of voor
trappen hiervan zijn, of geweest zijn, is niet
eenen uitgang, in het onz. geslacht : dat
zoo klaar.
huis heeft een achteruit.
Mt de uiterlijke gedaante van het woord
achter zoude men kunnen opmaken, dat dit ACHTERVLAG, z. n., v., der, of van de achtervlag •; meerv, achtervlaggen. Van achter en
de vergelijkende trap zij, als uitgaande op
er • doch het tegendeel hiervan blijkt daaruit,
viag. De vlag, die op het achterste gedeelte
ACHTERSTELLEN,
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van het schip gesteld is, in onderscheiding
van de voorvlag.
ACHTERVOEGEN, bedr.gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. achter
•ik voegde
en voegen
achter, heb achtergevoegd. Achterplaatsen,
achterzetten : het eene achter het andere voegen •; ik zal er nog ids achtervoegen. In
onderscheiding van voorvoegen.
ACHTERVOLGEN, bedr. w. gelijkvl. Van het voorz.
achter, dat hier onscheidb. is, en volgen,
met den klemtoon op het zakelijke deel des
werkwoords, en niet op het voorzetsel : ik
achtervolgde, heb achtervolgd. Vervolgen :
den vi 'and achtervolgen. Opvolgen, nakomen : hi' heeft het bevel zijns meesters
achtervolgd. Voortzetten : men moet het
begonnen werk achtervolgen.
Achtervolgen, voor achteraan komen : ik
volg achter hem, wordt beter van elkander
gescheiden geschreven, achter volgen, dewip
achter hier, eigenlijk, voor het bijw. achteraan, achterna, genomen wordt. Van hier :
Achtervolging, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
ACHTERVOLGENS, voorz. en bijw. Van achter en
volgens. Voorz. : achtervolgens (volgens, naar)
de wetten van het land. Bijw. : ik heb de tien
eerste hoofddeelen van het boek achtervolgens
(het eene na het andere) gelezen.
,,
bijw. Terug achterwaarts zien
ACIITERWAARTS
achterwaartsgaan, achterwaarts drzjven,
achterwaarts leeren.

bedr. w., gelijkvi., thans buiten
gebruik •; oulings beteekende het verzorgen,
oppassen. Ten tide van Kiliaan zeide men,
in Braband, de kraamvrouw achterwaren
en achterwaarster was zulk eene, die bij ons
kraambewaarster beet.
ACHTERWEG, z. n., m., des achterwegs, of van
den achterweg • meerv. achterwegen. Van
achter en weg. In onderscheiding van voorweg.
ACHTERWEGE, bijw., zoo veel als op den weg ;
komt bij. M Stoke, ook in den
want achter,
zin van op en in, voor : achterwege blzjven,
niet voortgaan •; en overdragtelijk, niet voltooid worden : die aanslag bleef achterwege.
Achterwege houden, terughouden, niet voor
den dag brengen.
ACHTERWEZEN, z. n., o., des achterwezens, of
van het achterwezen • het meerv. is niet
gebruikelijk. Hetzelfde als achterstal.
T EL, z. n., o., des achterwiels, of van
ACHTERW
het achterwiel •; meerv. achterwielen. Van
achter en wiel. In tegenoverstelling van
A.CHTERWAREN,

voorwiel. De achterwielen van eenen wagen.
Z. n., m., des achterwinkels, of
van den achterwinkel; meerv. achterwinkels.
voor de plaats, of dat
Van achter en winkel,

CHTERWINKEL,
A

edeelte van een huis, waar iets te koop
g
gesteld is. Een winkel, die achter eenen anderen geplaatst is. Ook het achterste gedeelte
van eenen winkel. In tegenoverstelling van
voorwinkel.
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Dan, daar winkel, eigenlijk, hetzelfde met
hook is, zoo komt achterwinkel ook in den
zin van achterhoek, sluiphoek,
voor : Vol
achterwinklen en verborgene vertrekken ,
zegt Hooft van het menschelijke hart.
z. n., O. des achterzeils, of van
het achterzeil • meerv. achterzeilen. Van
achter en zeil. In tegenoverstelling van

ACHTERZEIL,

voorzeil.

z. n., m., des achterzolders, of
van den achterzolder • meerv. achterzolders.
Van achter en zolder. In tegenoverstelling
van voorzolder.
ACHTRALF, zie acht.
ACHTROEK, zie acht.
ACHTJARIG, zie acht.
ACHTKANTIG, zie acht.
ACHTNAAL, zie maal.
ACHTIG, een uitgang van zelfst. en bijvoegel.
naamwoorden, dienende, om aan te duiden,
dat de zaak als zoodanig geacht, of daarvoor
gehouden moet worden. Van achten, houden,
meenen. Zwartachtig, witachtig, glasachtig,
steenachtig , aardachtig , kleiachtig enz. is,
derhalve, het een voor mart, wit, glas,
steen, aarde, of klei, te houden is • dat zoo
veel van zwart, wit enz. heeft, dat het daarvoor ma g gehouden worden.
Op dezen grond zoude de aanmerking van
B. Huydecoper schijnen door te gaan, namelijk, dat waarachtig iets is, welk waar schijnt
te wezen. Maar waarachtig is, eigenlijk, voor
waarhaftig, gelijk de Duitschen ook wahrha ti zeggen en schrijven, van haben, hebben • beteekenende waarhaftig dan, zooveel
als het ware hebbende, gelijk deelachtig, voor
deelhaftig, deel hebbende, woonachtig, voor
woonhaftig, woon hebbende. Pat waarachtig,
deelachtig, woonachtig, voor waarhaftig,
deelhaftig enz., gebezigd wordt, blijkt ook
daaruit, dat, in deze, gelijk in alle andere
woorden, die in haftig uitgaan, als manhaftig, naamhaftig, ernsthaftig enz., de hooge
toon op de tweede lettergreep komt •; terwip
in die woorden, welke, oorspronkelijk, den
uitgang achtig hebben, als zwartachtig enz.,
de nadruk op de eerste lettergreep valt.
ACHTING, z. n., v., der, of van de achting • het
meerv. is niet ingebruik. Van achten. Het
gevoel en de erkenning van iemands waarde
en verdiensten : veel achting voor iemand

ACHTERZOLDER,

hebben • mine achting voor hem kent geene
grenzen. Aanzien : in achting staan •; hi' is
bij niemand in achting. Oulings werd achting
ook voor acht, in den zin van een re ter-

lijk vonnis, gebezigd. Van hier :
Achtingwaardig, bijv. n.
ACHTZAAN, bijv. naamw., achtzamer, achtzaamst. Van acht, in de beteekenis van zorg
en oplettendheid, en den uitgang zaam, van
zamen, tezamen, d. verbonden, waar van
het denkbeeld vangelijkheid, of overeen-
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komst, schijnt afgeleid to zijn. Achtzaam is,
derhalve, zoo veel, als het een dat tot achten, ac geven, opletten, behoort, en daarmede overeenkomt. Hi' is een achtzaam,
zorgvuldig en oplettend, man. Zie zaam.
ACHTZAAMILEID, Z. n., v., der , of van de achtzaamheid • het meerv. is niet in gebruik.
Van achtzaam , en den uitgang heid. Zorgvuldigheid, oplettendheid.
ADDER, Z. n., v., der, of van de adder •; meerv.
adders. Hi' kweekt eene adder , die hem
' thart Naas af zal steken. [Vond. ]
De gemakkelijkere uitspraak den adder

schijnt sommigen , bier , het mannelijke
geslacht to doers verkiezen •; loch hiernaar
ma men zich, in de bepaling der geslachten,
niet regelen. Het hood. Atter, IV-atter (hetzelfde als ons adder) is ook vrouwelijk.
ADDERBEET , Z. n., m., des adderbeets, of van
adderbeet •; meerv. adderbeten. Van
den
adder en beet. De beet van eene adder.
ADDERGEBROEDSEL, Z. n.,o., des

addergebroedsels,

of van het addergebroedsel •; meerv. addergebroedsels. Ook adderengebroedsel. Van
adder en gebroedsel, van broeden, uitbroeden.

Een broedsel van adders. Met verachting
van iemand gesproken : gij addergebroedsel,
of adderengebroedsel.
ADDERSPOG, Z. n., o., des adderspogs, of van het
adderspog • zonder meerv. Van adder en
spog. Overdragtelijk zegt men van eenen
beleedigenden, hatelijken schrijver, dat hi'
zijne pen in adderspog gedoopt heeft.
ADDERTONG, Z. n., v., der, of van de addertong;
meerv. addertongen. Van adder en tong. De
tong van eene adder. Figuurlijk wordt
eenen stekelachtigen , beleedigenden redenaar eene addertong toegeschreven. Ook
draagt zeker kruid den naam van addertong.
ADEL, Z. n., m., des adels, of van den adel
zonder meerv. In tegenoverstelling van den
burgerlijken stand : hi' is van adel • uit den
roomschen adel gesproten. [Vond.] Figuurlijk, voor waarde en verhevenheid van geest:
de adel der ziel is meer waardig,
dan alle
adel des geslachts. Ook voor personen, die

de adellijke waardigheid bezitten, — edelen :
degansche adel was genoodigd.
Ons adel heeft veel overeenkomst met het
goth. adall, beteekenende voornaam, voortreffeldk.
ADELAAR , (of adeler , ook arend) Z. n. , m., des
meerv. adeof van den adelaar •; meery
adel
laars en adelaren. Dc grootste en sterkste

onder de roofvogels, die eene snelle vlugt
heeft, en zich hooger dan alle andere vogele in de lucht verheft •; waarom hi' reeds
in de oudste tijden den naam van honing
der vogelen droeg.
Oudgeworden zijnde plukt hi' zijne vederen uit , en bekomt nieuwe vederen , waardoor hij als verjongd wordt •; eene bijzonder-
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held, van welke reeds de oudste oostersche
dichtersgebruik gemaakt hebben. Zie
arend.
Adelaar is zamengesteld uit adel , voor
edel, en aar , bij Wachter ar , am , bij
Scher& ar, are, zijnde de algemeene bena-

min van groote roofvogelen, en bijzonderlijk die der arenden •; zoodat adelaar dan
zoo veel is, als edele roofvogel, edele arend
dewiji hi' de edele , de voornaamste, de
koning onder de roofvogelen is.
ADELBORST , Z. n. , m. , van den adelborst
meerv. adelborsten. Bij Kiliaan , een edel,
voornaam krijgsman. Thans alleen gebruikelijk in den zin van iemand , die iets meer,
dangemeen soldaat is. Van adel en borst.
Schoon borst vrouwel. is , kan adelborst
echter niet antlers dan mannel. wezen , volens den reel , dat de naamwoorden, die
g
als eigene benamingen van mannen aangemkt orders , mannelijk zijn , schoon zij
ook, op zich zelven, tot een ander geslacht
behooren.
ADELDON, z. n., m., des adeldoms , of van den
adeldom • het meerv. is niet in gebruik.
Met al den adeldom. [Vond.] Somtijds zegt
men ook edeldom :p , die den edeldom
bijna schijnt ingeschapen. [De Deck.]
Ditwoord is mannel., volgens den regel,
dat woorden, in dom uitgaande, en den
staat , de matg
, of gesteldheid eener zaak
aanduidende, tot het mannel.geslacht behooren.
ADELEN , bedr. w., gelijkvl. : ik adelde , heb
geadeld. Eigenlijk , adellijke waardigheid
adellijke voorregten mededeelen. Zich laten
adelen, — door den keizer geadeld worden.

k boven andere verheffen , ten
Figuurlij,
aanzien van inwendige waarde : de deugd
adelt den nederigsten stand.

bijv. naamw. en bijw., adellijker,
adelldkst. Als bijv. naamw. •; met den adeldom bekleed : eene adellijhe geboorte • nit
adelldh bloed gesproten. Figuurlijk , naar

ADELLIJK ,

den aard des waren adels , dapper , grootmoedig , voortreffelijk : eene adellijke daad.
In deze figuurlijke beteekenis , zegt Adelung,
begint dit woord to verouderen •; vermoedelijk, omdat de zaak zelve bij den hedendaagschen adel niet meerplaats heeft.
ADELSTAND , z. n., m., des adelstands , of van
den adelstand • zonder meerv. Van adel en
stand. Adellijke waardigheid : iemand tot
den adelstand verheffen.
(ook asem z. n. , m. , des adems, of
van den adem • het meerv. is niet in gebraik.

ADEM ,

De lucht , welke men, door middel der long,
in zich trekt , en weder van zich stoot. Ook
voor dit intrekken en uitstooten der lucht
zelf. Adem haled , scheppen • den adem inhouden • naar zdnen adem hijgen • geheel
buiten adem zdn • zich buiten adem loo en •
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weder tot zijnen adem komen • lets in eenen
adem , onmiddelijk achter elkander, zonder

tusschenpoozen , zeggen. Dewij1 de adem
voor het natuurlijke !even onontbeerlijk is
wordt dit woord ook voor het leven zelfgenomen : den adem uitblazen • zoo lang nog adem
in mij is • al wat adem heeft , al wat leeft.
[Bijbelvert.] Wijders worth het woord adem
meer overdragtelijk gebezigd, in de spreekwizen : zijnen adem over alles hebben ,
latengaan , zich met alles bemoeijen , alles
beschikken • een werk van eenen langen
adem , waaraan lang moet gearbeid worden.
Adem, (angels. aethm, ethm) duidt eigenlijk
den wind aan, welke door het intrekken en uitstooten des adems veroorzaakt wordt ; waarin
het met hetgr. ciricc 4 9 van Ci Eil , , waaijen,
overeenkomt. Voor adem, gebruikt men ook
asem • asem halen, in hetgr. oc4ety.
ADEMACHTIG, zie aamachtig.
ADEMBORSTIG, zie aamborstig.
ADEMBORSTIGREID, zie aamborstigheid.
ADEMEN, onz. en bedr, w.,,
gelijkvl. : ik ademde
hebgeadenzd.

Onz., met het hulpw. hebben. Adem halen • doch meestal in den hoogen sehrijfstij1 : het hart is mz:j zoo beklemd , dat ik
naauwelijks ademen kan. Figuurlijk, voor leven : hzj ademt nog.
Bedr., voorgenieten : hier woont de rust
hier ademt men niets , dan vrede. Voor
mededeelen , rondotn zich verspreiden :
hier ademen de bloemen de aangenaamste
geuren.
Het bijv. naamw. ademig is alleenlijk in
het zamengestelde kortademig , gebruikelijk.
ADEMHALING , z. n., v., der, of van de ademhaling • meerv. ademhalingen. Het adem halen:
hij heeft eene neoeljelijke ademhaling • tot
mijne laatste ademhaling.
ADEniNG, z. n. , v. Van ademen. De ademhaling • welk woord meer in gebruik is. Ademing komt meestal in zamenstelling voor ,
b. v. inademing.
ADEMTOGT, ( 00k aanttogt) z. n., m., des ademtogts,
of van den ademtogt • meerv. ademtogten.
g
Van adem en tot.
Het in- en uitademen van

de lucht , door middel der longen •, ook
de lucht zelve, welke men in- en uitademt :
de kamer was vol van ademtogten.
bij zamentrekking , aar.) z. n. , v. ,
der, of van de ader • meerv. aderen. Bloedader, hartader, pols- of slagader enz. lemand eene ader openen, ook aderlaten. Figuurlijk , dichtader , voor geschiktheid tot

ADER , (

de dichtkunst. Ook worden de trekken in
levenlooze ligchamen , welke , even als aderen , uit- en in elkander loo en , aderen ge
noemd. Hiertoe behooren de aderen in de
bladen derplanten , in het hout , het marmer
enz. Zoo ook de kleine doorgangen van het
water onder de garde , en van den erts in

ADMI.

de bergen : wateraderen; eene bronader ;
goud- en zilverader , in de mijnen.
ADERACHTIG, bijv. naamw„ aderachtiger, aderachtigst.
Dit bijv. naamw. worth, doorgaans, voor
adernk
j, vol van aderen, gebezigd, doch dit

denkbeeld wordt, naar mijn inzien, veel beter
door het woord aderig uitgedrukt.
ADEREN, bedr. w., gelijkvl., waarvan het lijdel.
deelwoord, geaderd, het gebruikelijkste is:
een welgeaderd beeld •; bij de beeldhouwers,
een beeld, waaraan alle de aderen behoorlijk
uitgedrukt zijn.
ADERIG , bijv. naamw., aderiger, aderigst. Iets,
dat vele aderen heeft : aderig bout , aderig
marmer enz.
ADERLATEN, bedr. w., ongelijkvl. : ik liet ader,
heb adergelaten. Hi:' moet noodzakelijk adergelaten, hem moet eene ader geopend,
worden.

Dit woord komt mij voor, van eenen zonderlingen aard to zijn. Het is zamengesteld
van ader en laten • maar welke beteekenis
sluit nit ader laten , of aderlaten , in?
Waarschijnlijk is het eene verkorting van
het bloed nit de ader laten; waarvan, eindelijk , aderlaten overgebleven is; even als men
zegt een vat aftappen , en daaronder , echter , het bier , of den wijn , verstaat, die
in het vat is. Voor aderlaten, zegt men ook
enkel laten. Van hier :
Aderlating, z. n., v. Het aderlaten : terstond
na de eerste aderlating , werd hij beter. Voor
aderlating zegt men ook enkel lating.
ADERRIJK, bijv. naamw., aderrijker, aderrzjkst.
Van ader en rzjk. Vol van aderen : aderrijk
marmer.

z. n., m., des aderslags, of van den
aderslag • meerv. aderslagen. Van ader en
slag . De slag der polsader, welke, oat hare
slaande beweging, ook slagader genoemd

ADERSLAG,

wordt.

n., m., des admiraals, of van den
admiraal, meerv. admiraals. De voornaamste
bevelhebber eerier vloot : de admiraal De
Ruyter, enz. Ook voor het admiraalsschip •
de admiraal werd in dengrond geschoten.
Voor admiraal bezigt men ook ammiraal
(amiraal) : bij Clinton hunnen ammiraal.
[Hooft.] Van Ilollandsgrootsten ammiraal.
[Vond.] Doch de d wordt ook in het saansche
A
admirante gevonden.
Gemeenlijk wordt het woord admiraal van
het arabische amir , of emir, afgeleid
, dat

ADMIRAAL, Z.

eenen heer, of bevelhebber, beteekent
schoon sommigen gissen , dat het van het
oude ital. miraglio , dat den spiegel van het
schip beteekent, afkomstig is •; dewijl hier,
voorheen, deplaats des bevelhebbers was,
en hij dus zijne bevelen al miraglio gaf. DU
is zeker, dat dit woord in Italie het eerst
gebruikt is,

6
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z. n., o., des admiraalschaps,
of van het admiraalschap • het meerv. is niet
ingebruik. De waardigheid eens admiraals :

ADMIRAALSCHAP

het admiraalschap werd hem opgedragen.
Admiraalschap maken zegt men , wanneer

verscheidene vioten zamengevoegd tegelijk
zeilen.
ADMIRIALSSCRIP , Z. n., o., des admiraalsschips,
of van het admiraalsschip ; meerv. admiraalsschepen. Van admiraal en schip. Het
voornaamste schip eener vloot , waarop de
admiraal zich bevindt.
ADMIRAALSVLAG , Z. n., V. der, of van de admiraalsvlag ; meerv. admiraalsvlaggen. Van
admiraal en vlag . De vlag, die van het admiraalsschip waait.
AF, bijw. en voorz. (oudt. ave,) in het goth.,
zweed, en Been. af, angels. en eng. of, gr.
coro en tap, lat. ab, abs.
Als bijw., om eene scheiding, afzondering
te beteekenen, maar alleenlijk in het gemeene Leven : de kop was af.
Als voorz. , schoon achter het zelfst.
naamw.geplaatst , en derhalve eigenlijk,
nazetsel.) In verbinding met op en van : wij
gingen den berg op en af •; berg op, berg af ;
van dien tljd af , waarvoor men ook zegt
van dien tijd af aan • loch dit geeft, veelal
eene afzigtigheid. Lie bij Aan, bl. 2.

Meestal wordt het, in zamenstelling met,
werkwoorden, gebruikt. Het komt, alsdan,
gemeenlijk, voor van, waarmede geene werkwoorden kunnen zamengesteld worden , en
beteekent, over het algemeen, eerie scheiding
en afzondering , wier aard door het bijgevoegde werkwoord nader bepaald worth.
Bijzonderlijk duidt het
1. Eene strekking van zekere hoogte naar
beneden aan, als in afhellen, afstijgen, afgaan, afnemen, (b. v. schilderijen van den
muur afnemen) afvallen, enz.
2. Eene verwijdering van eene plaats, of
zaak : afreizen, afvaren, afgaan en aftreden,
b. v., hij is, als raad, afgegaan, afgetreden
aftred , aftogt , afstand, aftvezend, afgelegen , enz.
3. Eene scheiding, of afzondering : afbijten , afblazen, afbreken , afhouwen, afplukken,
afschuimen, afstrijken, afsni:fden, afborstezich zoo wel
enz., waarbijvoorzetsel
het
len,

tot de zaak bepaalt, welke afgezonderd wordt,
als tot die , van welke de afzondering geschiedt • want men zegt zoo wel het stof
afborstelen
,
(namelijk, van een kleed) als
een kleed arborstelen.

4. Eene versterking van de beteekenis des
woords, waarbij het gevoegd is : afsterven,
afkloppen, afscheiden afscheid, afbidden
arschrikken, afmatten, afmennen, afdanken,
zich afwerken, aflaat, enz.
5. De uiterste eindpaal eener zaak : afdoen,
afwachten, afkoken, afsptjzen, enz.

AFBE.

6. De overbrenging van de gedaante der
eene zaak tot de andere : afbeelden, afdrukken , afgieten , aftnalen , afschilderen afschrijven, afteekenen, enz.
7. En eindelijk duidt het woord af, even

als on, het tegendeel van datgeen aan
waarbij het gevoegd is, als : afgod, argrond,
afgunst.

In zamenstelling met werkwoorden , is af
een scheidbaar voorzetsel , en ontvangt
daarom den nadruk der uitspraak.
AFBAKENEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en bakenen, van baker : ik bakende
, heb
afg
afebakend.
Met bakens
afteekenen:
het vaarwater afbakenen.
AFBAKKEN, bedr.

en onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en bakken : ik bakte af,
heb afgebakken.

Bedr. , ten einde bakken : zij wil de koeken eerst afbakken.

Onzijd., voor , alles bakken wat gebakken moet worden • met het huipw. hebben :
wij zullen eerst maar afbakken.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en bedelen , het voortdur. werkw.
van bidden : ik bedelde af, heb afgebedeld.
Door bedelen , of veel bidden , trachten te
verkrijgen : iemand iets afbedelen.
AFBEELDEN, bedr. w.,
w.elijkvl. Van hetg
scheidb.
voorz. af en beetden : ik beeldde af , heb
afgebeeld. Eigenlijk, de gedaante eener zaak,
op eene zinnelijke wijs nabootsen een
beeld van iets maken : een landschap afbeel-

AFBEDELEN

den • God onder eene menschelijke gedaante
afbeelden. Overdragtelijk, iets levendig voorstellen, waarvoor echter schilderen gebruikelijker is : wanneer ik u de rampzalige
g
evol gen deter daad afbeeldde. Van hier :
Afbeelding , z. n., v.
Arbeeldsel, z. n., o. Afbeelding, schilderij.

l. Van het scheidb.
bedr. w., gel ijkv
voorz. af en beitelen : ik beitelde af , heb
afgebeiteld. Met eenen beitel afslaan 9 afhouwen : eenen hoek van lets afbeitelen.
AFEERNEN zie afbranden
AFBERSTEN, onz. w., ongelijkv1., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. ar en bersten:
ik borst af , ben afgeborsten. Bersten en afvallen, afspringen : de kalk is overal afgebor-

AFBEITELEN

sten.

bedr. w. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en betalen : ik betaalde af , heb
afbetaald. Geheel, alles betalen : ik heb nine
schuld afbetaald. Van bier :
Afbetaling , z. n. , v.
AFBETTEN bedr. w. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en betters : ik bettede af, heb afgebet.
Door natmaken afzonderen bij de wondheelersgebruikelijk : den etter abetters.
AFBEIIKEN bedr. w. , gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en beuken ik beukte af, heb afgebeukt. Afro en iemand afbeuken.

AFBETALEN
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AFBEULEN, ( zich

) bedr. w. , gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en beulen : ik beurde a f ,
heb afgebeuld. Zich afwerken : (in den gemeenen spreektrant) hij heeft zich , in zijne
laatste jaren, afgebeuld.

,
bedr. w. , gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en beuren : ik beurde af , heb afgebeard. Aftillen : ik beurde hem van zijn

AFBEUREN

paard af.
AFBIDDEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en bidden : ik bad af, heb afgebeden.
Met bidden trachten af te weren : zzj baden
het dreigende onheil af. Om iets bidden : ik
bad dezegunst van hem al , en ik bad hem
dezegunst af. Een zeker getal van gebeden
uitspreken : den rozenkrans afbidden.

bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en bijten • ik beet af, heb afgebeten.
Door bijten afscheiden : een stuk van iets af-

APEMEN,

bijten •; de nagels afbajten.

bedr. w. , gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en bikken : ik bikte af , heb afgebikt. Bij de steenhouwers gebruikelijk : ee-

AFBIKKEN ,

nen steep afbikken.

bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en binden : ik bond af , heb afgebonden. Losmaken : den mantelzak afbinden.
Door binden afzonderen : een gezwel , eene
wrat afbinden. Van hier :
Afbinding, z. n., v.
AFBLA.DEN, bedr. w. ,
elijkvl. Van
het scheidb.
g
voorz. af en bladen : ik blaadde af, heb afgeblaad. De bladen van eenen boom , of eene
plant , afbreken : de koolen moeten afgeblaad

AFBINDEN,

worden.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en bladeren : ik bladerde
af , heb afgebladerd. Hetzelfde als afbladen.
A FBLAZEN bedr. en onz. w. , ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. af en blazen : ik blies

AFBLADEREN ,

af, heb afgeblazen.

Bedrijv. 9 door blazen afzonderen : het
stof afblazen, ook het bock afblazen , d. i.
het stof van het boek afblazen.
Onzijd. met het hulpw. hebben, voor den aftotg
blazen : de krijgsoverste beval af te blazen.
AFBLUVEN,

onz. w., ongelijkv1., met het hulpw.

zzjn. Van het scheidb. voorz. af en blzjven :
ik bleef af , ben afgebleven. Niet komen : hij
blijft dikwijls van de vergadering af. Niet
aanroeren :gij moet daar afblijven.

bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en toenen : ik boende af, heb afgeboend. De stoelenafboenen. Figuurlijk, in den
gemeenen spreektrant, voor wegjagen, verdriven : indien hij andermaal komt, zal ik

AFBOENEN ,

hem van de kamer afboenen.
AFBOETEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en boeten : ik boette af, heb afgeboet.
Door boete, d. i. door berouw, straf, of genoegdoening, uitdelgen : zijne zonde afboeten • eene misdaad, met geld, afboeten.

AFBR.

AFBORGEN, bedr,

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, af en borgen : ik borgde af, heb afgeborgd. Van iemand borgen : hij heeft mij
alles afgeborgd. Ook voor ontleenen : Wen
hebt gtj deze tegentverping afgeborgd?
AFBORSTELEN, bedr. w., gelijkvl. Van hetscheidb.
voorz. af en borstelen : ik borstelde af, heb
afgeborsteld. Met den borstel wegdoen : het
stof afborstelen. Ook met den borstel reinigen, schoonmaken : een kleed (d. i. het stof
van een kleed) afborstelen.
AFBOTTELEN, bedr. w. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, af en bottelen : ik bottelde af, heb
afgebotteld. Bier of wijn afbottelen, d. i. op
flesschen, of kruiken, aftappen : het bier
moet afgebotteld worden.
z. n., v., der, of van de afbraak
meerv. afbraken. Van afbreken. 1k heb het
huis, tot eene afbraak, gekocht, om het af te
breken. Zie afbrek, afbreuk.

AFBRAAK,

AFBRANDEN, bedr.

en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en brander : ik brandde

af, heb afgebrand.

Bedrijv., door vuur afzonderen : de haren,
eene wrat, met een gloeijend ijzer, afbranden.
Door vuur verwoesten, in de asch le en :
de viand brandde de stall af. Aansteken,
losbranden, inzonderheid van schietgeweer :
eengeweer, een kanon afbranden.

Onzijd., met het hulpw. zijn. Door vuur
verwoest worden : het huis brandde af • de
geheele stall is afgebrand. Het geweer mod
schielijk afbranden.
AFBREK, z. n., v., der, of van de afbrek, zonder
meerv. Van afbreken. Hetzelfde als afbraak,
afbreuk. Hooft gebruikt dit woord mannel.,
b. v., die van den afbrek des lands zajne
hoogheid trachtte te timmeren. Doch daar
Vondel en anderen het woord afbreuk, dat
hetzelfde als afbrek is, doorgaans vrouwelijk
bezigen, en dit brek, voor breuk, bij M. Stoke

reeds in het vrouwel, geslacht voorkomt, b.
v., hadden allegroote breke , zoo is het
vrouwel.geslacht, naar mijn inzien, hier,
het verkiesselijkste.
AFBREKEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. af en breken : ik brak af,
heb afgebroken.

v. door breken afzonderen : eene
Bedrij,
bloem van den steel afbreken. Slechten : een
huis, tot den grond toe, afbreken. Eindigen :
hier brak hij zijne redenen af. Doen eindigen,
verhinderen : ik brak de vredesonderhandelingen af •; breekt uwe zonde af. [Bijbelvert.]
Plotseling ophouden, bijzonderlijk van woorden, uitdrukkingen, enz. • in welk geval
echter het verledenz, deelw. alleengebruikelijk is : afgebrokene woorden •; hi' antwoordde
mij niet, dan met tranen en afgebrokene
zuchten. Aftrekken, afzonderen : hij breekt
dagelzjks eenige wren ran zijnen ti 'd tot
zijne uitspanning, af.
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Onzljd., met het hulpw. zijn : de naald is
afgebroken •; daar breekt een stuk van het glas
af • inzjn arm breke van zijne pijpe af. [Bijbelvert.] Met het hulpw. hebben, voor ophouden, niet verder voortgaan : met het tweede
deel heeft hij afgebroken. Van bier :
Afbreking, z. n., V.
bedr. w., onregelm. Van het
scheidb. voorz. af en brengen : ik brat af,
heb afgebragt. Beneden brengen : boeken
afbrengen. Afvoeren : die goederen moeten
den rijn afgebragt worden. Redden, behouden : hzj heeft er al de schepen gelukkiglijk
afgebragt. Verwijderen : iemand van den

AFBRENGEN,

re ten we afbrengen. 1k werd, door dit toeval, geheel van intjn onderwerp afgebragt.
Bewegen, om jets to laten varen : ik zal hem
ran dat voornemen wel afbrengen. Van hier :
ilfbrenger, z. n., m.
Afbrenging, z. n., v.
AFBREUK, z. n., v., der, of van de afbreuk • het
meerv. is niet ingebruik. Van afbreken.
Hetzelfde als afbraak. Ook voor verminde-

ring van vermogen, aanzien, regt, waardigheid, waarvoor ook het zich verder uitstrekkende woord nadeel gebruikt worth : iemand
afbreuk doen • iemands eer, vermogen enz,
afbreuk doen. Ook voor schade, nadeel, over
het aigemeen : den vi 'and afbreuk doen.
Van
gel
AFBROKKELEN, bedr. en onz. w.,ijkvl.
het scheidb. voorz. af en brokkelen : ik brokkelde af, heb afgebrokkeld.

Bedrijv., met kleine brokken afbreken :

AFDO.

wagen en paarden afdanken, afschaffen ; een
kleed afdanken, afleggen.

Onzijd., dank betuigen voor de tegenwoordigheid der aanwezenden, inzonderheid bij
de begrafenissen gebruikelijk; met het hulpw.
hebben : ik zal, na de begrafenis,
afdanken.

Van bier :
Afdanking , z. n., V.
AFDANSEN, bedr.

en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en dansen : ik danste af,
heb afgedanst.

Bedrijv., door dansen, of under het dansen,
onttrekken : ik heb hem zijn meisje afgedanst.
Door dansen afzonderen : hi' danste de ache schoenen af. Zich door
terlappen van zijn
veel dansen afmatten : zz:j zullen zich afdansen.
hebben,
den dans
, met het
hulp
Onzijd.w.
eindigen : dezen moeten afdansen.
bedr. w., g elijkvl. Van het scheidb.
AFDEELEN
,
voorz. af en deelen : ik deelde af, heb afgedeeld. Verdeelen : een veld, eene kamer, een
boek afdeelen • den dag in twaalf uren
afdeelen. Van hier :
Afdeeling, z. n., v. Het afdeelen : ik was bij
de afdeeling tegenwoordig. Een van die
deelen, waarin een geheel afgedeeld is : de
eerste, tweede afdeeling van een boek, enz.
AFDEINZEN,

onz. w., gelijkv1., met het hulpw.

zijn. Van het scheidb. voorz. af en deinzen :
ik deinsde af, ben afgedeinsd. Wijken, tern
: de vijand deinsde af. Van bier :
gaan
Aideinzing, z. n., v.

Van het scheidb.
b edr. w.elijkvl.
,g
voorz. af en dekken : ik dekte af, heb afgedekt.
Het dek afnemen : de to el afdekken. Afslaan,
afrossen, in den gemeenen spreektrant, gelijk
ook toedekken : hi' werd deerlijk afqedekt. In
AFBUITELEN, onz. w., gelijkvl., met het hulpw.
Welke beteekenis afdekken, eigenlijk, niet tot
zzjn. Van het scheidb. voorz. af en buitelen :
dek behoort, maar veeleer eene klanknabootik buitelde af, ben afgebuiteld. Aftuimelen,
sing (onomatopoeia) is, om het geluid der
afvallen : hij is van den berg afgebuitetd.
slagen uit to drukken • even als in het lat. tax
AFDAK, z. n., o., des afdaks, of van het afdak ;
tax tergo meo Brit. [Plaut.] Van hier :
meerv. afdaken. Van al' en dak. Een dak,
Afdekker, z. n., m.
dat over eene opene lasts hangt, om voor
Afdekking, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
den re en to beveiligen : wzj stonden onder
AFDIJKEN, bedr. w., geiijkvl. Van het scheidb.
het afdak.
voorz. af en dUken : ik dijkle af, heb afgedijkt.
A FDALEN, onz. w., gelijkvl., met het hulpw. zifn.
Hetzelfde als afdammen. Van hier :
Van het scheidb. voorz, af en dalen : ik daalAfdijking, z. n., v.
de af, ben afgedaald. Nederdalen : hi' daaldc
l. Van het scheidb.
AFDINGEN, bedr. w., ongelijkv
van den berg af.
voorz. af en din en : ik don af, heb afgedonAFD,UtIMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
gen. Door dingen den gevraagden koopprijs
voorz. af en dammen: ik damde af, heb afgeverminderen : ik heb hem tien stuivers afgedam d. Door eenen dam afhouden, of alleiden:
don en. Van hier :
het water afdammen. Van hier :
.Afdinger, z. n., m.
Afdamming, z. n., V.
Afdinging, z. n., v.
AFDANKEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en danken : ik dankte af, AFDISSELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en disselen : ik disselde af, heb afheb afgedankt.
gedisseld. Met eenen dissel afhakken : den
Bedr., afscheid geven, uit de dienst ontbast van eenen boom afdisselen.
slaan, eigenlijk, in eenen goeden zin, en ander dankbetuiging voor gedane diensten : AFDOBBELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en dobbelen : ik dobbelde af, heb
hedienden, soldaten, afdanken. Figuurlijk :
hi' heeft de kalk van den muur afgebrokkeld.
Onzijd., met het hulpw. zijn ; met Wine
brokken afvallen : de kalk brokkelt van den
muur af, ook de muur brokkelt af.

AFDEKKEN,

AFDR.
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afgedobbeld. Met dobbelen vrijmaken : hij
heeft zich van degalg afgedobbeld.

bedr. en onz. w., onregelm. Van het
scheidb. voorz. af en doen : ik deed af, heb af-

AFDOEN,

g
edaan.

AFDR.

die van vergoeden, bij Kiliaan : den kooper
de schade afdragen, en die van veraehten,
waarvan, mede bij Kil., afdragendheid, d. i.
verachting.
bedr, en onz, w., ongelijkvi. Van
het scheidb. voorz. af en drzjven : ik dreef

AFDRUVEN,

Bedrijv., afnemen : den hoed, den ring, afdoen • ook iemand den mantel afdoen, uittrekken. Het stof van de schoenen afdoen,
ook : de schoenen afdoen, schoonmaken. lk
heb u het gansche verhaal medegedeeld, zonder
daarvan een woord af te doen. Ten einde brengen : die zaak is afgedaan •; zij heeft hare taak
afgedaan. Beslech ten : de zaak is bij den raad
reeds afgedaan. Betalen : oude schulden afdoen. Oudt. had afdoen ook de beteekenis van
afzetten, vaarvan V. Hasselt een voorbeeld

bijbrengt, in zijne aanteek. op Kiliaan, b1.12.
Onzij,
d. met het hulpw. hebben, in den
volmaakt verledenen tijd : hij heeft afgedaan,
heeft uitgediend. Ook van levenlooze zaken :
diepen heeft afgedaan, kan niet meet gebruikt worden. Van hier :
Afdoening, z. n., V. • meerv. niet in gebr.
AFDONDEREN, onzijcl. w., gelijkvl. met het hulpw.
hebben. Van het scheidb. voorz. af en donderen : donderde af, heeft afgedonderd. Ophouden met donderen : het heeft afgedonderd.
In degemeene straattaal wordt dit woord ook
bedrijv. gebezigd : iemand van de trappen
afdonderen, razend en vloekend afwerpen.
AFDORREN, onz. w., gelijkvl., met bet hulpw.
zejn. Van het scheidb. voorz. af en dorren :
ik dorde af, ben afgedord. Door uitdroogen dor
worden en arvallen : de bloemen zijn afgedord .
AFDOUWEN, (afduwen) bedr. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. af en douwen : ik douwde
af, heb afgedouwd. Door douwen verwijderen : douw de schuit wat af • hi' drong op
Intj aan, maar ik douwde hem van mij af.
AFDRA.AIJEN, bedr.

en onz. w., gelijkvl. Van bet

scheidb. voorz. af en draaijen ik draaide
af, heb afgedraaid.

Bedrij,
v. door omdraaije
n afzonderen :
eenen vogel den kop afdraaijen • hij draaide
de knoopen van zijnen rok af.
Onzijdig, met het hulpw. zijn, voor zich
verwijderen : hij scheen op mif aan te komen,
maar draaide, eindelijk, weder af. Ook in de

af, heb afgedreven.

Bedrijv., voor we driven : zij dreven den
viand van de stall af. In de geneeskunst :
door dat middel drijft men het graveel af.
Zzj zocht hare vrucht af te driiven, derzelver
ontijdige geboorte, door afdrijvende middelen, te veroorzaken. Naar beneden driven :
hi' dreef zzjne kudde den berg af. Aftrekken :
want hij heeft ugezocht af te drijven van den
Heer uwen God. [Bijbelvert.] Door driven
afmatten : het vee wasgeheel afgedreven.
Onzij,
d, voor met den stroom afzakken,
in de scheepvaart gebruikelijk, met het hulpw.
zijn : zij dreven den rijn af. Van hier :
fdrijvend, deelw., afdrijvender, afdrzjrendst. Als bedr. : afdrzjvende middelen.
Als onz. : een afdrijvend houtvlot • dock

zonder trappen van vergrooting.
Afdrijving, z. n., v. • zonder meerv.
AFDRUNGEN, bedr.

w. ongelijkvi. Van het scheidb.
voorz. af en drip en : ik drong af, heb afgedrongen. Door dri p en verwijderen hij
drong mij van de bank af. Door sterk aanhouden, dreigen, of ook op eene gewelddadie wijs, van iemand bekomen, afpersen :
iemand geld, eenen eed, eene belofte, eene
verklaring, enz., afdringen. Hi' heeft mij al
mijngeld afgedrongen.

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz, af en drinken : ik dronk

AFDRINKEN,

af, heb afgedronken.

Bedrijv., het bovenste eener vloeistof
drinken : het schuiin, van het bier afdrinken
de wzjn is reeds op de helft van het rat
afgedronken. Door zamendrinken afwenden,
bile en : zij hebben den twist, het geschil,
afgedronken.
Onzijd., met het hulpw. hebben, ten einde
drinken wij zullen eerst maar afdrinken.
AFDROOGEN, bedr.

w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, af en droogen : ik droogde af, heb afgedroogd. Afwisschen : droog use zweet af ;

scheepvaart gebruikelijk, voor afhouden
afwenden, het tegengestelde van bijdraailen :

zijne tranen afdroogen. Overdragtelijk :
iemands tranen afdroogen,,
hem vertroosten

zoodra zzj onze vloot in het gezigt kregen,
draaiden
af.

hem, met raad en daad, in zijne droefheid,
bijstaan.
AFDRUIPEN, onz, w., ongelijkvl., met het hulpw.
ziln. Van het scheidb. voorz. af en druipen:
ik droop af, ben afgedropen. Met droppelen
afvallen. Figuurl. : zich stil we makes : zij

AFDRAGEN,

bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.

voorz. af en dragen : ik droeg af, heb afgedragen. Naar beneden dragen : turf afdragen. Met dragen verslijten heeft zzjn
kleed al weer afgedragen. Zich door veal
dragen afmatten : hij zal zich nog afdragen.

Van boomers, die, door tegroote vruchtbaarheid, ophouden te dragen : die boom
heeft zich afgedragen. Twee beteekenissen
van dit afdragen zijn reeds verouderd, namel.

dropen, een voor een, af.
n. , m. , des afdruks, of van den afdruk • meerv. afdrukken. Het afdrukken : na
den afdruk van het eerste blad. Afdruksel : er
zijn slechts u,vinige afdrukken van dat boek,
ran dieplaat •e; e nen afdruk in was maken.

AFDRUK, Z.

AFGA.

bedr. w.3gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, af en drukken: ik drukte af, heb afgedrukt. Door drukken nabootsen, of afbeelden : een zegel in was afdrukken •; een boek,
een blad afdrukken. Ten einde drukken : het
blad is nog niet afgedrukt. Door veel drukken verslijten : die letters zijn, die plaat is
afgedrukt. Van bier :
Afdrukking, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
Afdruksel, z. n. , o. Hetzelfde als afdruk.
Overdragtelijk wordt het ook gebezigd voor
het evenbeeldvan iets : hi is het ware afdruksel zijns vaders, is hem zeer gelijk.
AFDRUPPELEN, onz. w., gelijkvi., met het hulpw.
zzyn. Van het scheidb. voorz. af en druppelen : ik druppelde af, ben afgedruppeld. M et
kleine droppelen afvallen. Van hier :

AFDRUKIEN,

Afdruppeling, z. n., v.
zie afdouwen.

AFDIFWEN,

onz. w., gelijkv1., met het hulpw.
z z:in . Van het scheidb, voorz. af en dwalen:
ik dwaalde af, ben afgedwaald. Door dwaling
van lets verwijderd worden : van den re ten
weg afdwalen. Overdragtelijk : van het geloof
afdwalen, tot ongeloof vervallen. Van bier :
Afdwaling, z. n., v. Zonde : reinig mij van
mijne verborgene afdwalingen. [Bijbelvert.]
AFDWEILEN, bedr, w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz• af en dweilen : ik dweilde at, heb afgedweild. Met eenen dwell afvegen, afdoen,
reinigen: de stoep afdweilen.
AFDWINGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb.voorz. af en dwingen: ik dwong af,
heb afgedwongen. Door dwang bekomen :
iemandgeld, eenen eed enz. afdtvingen. De
AFDWALEN,

vrees dwingt, dikwerf, den boozers de beken-

tenis zijner misdaad af.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, af en eischen: ik eischte af, (ook eesch
af) heb afgeeischt (ook afgeeschen). Afvorderen : iemand lets afeischen, het van hem
eischen. Zij eischten ons geen geld af. Eenen
gevangenen den de en afeischen. Van bier :
Afeisching , z.
, V. Zonder
n.
meerv.
AFETEN, bedr, en onz, w., ongelijkvi. Van het
scheidb, voorz. af en eten : ik at af, heb af-

AFEISCHEN,

gegeten.

Bedr., door eten wegdoen : kersen van den
boom afeten;het vleesch van de beenen afeten.
Onzijd., ten einde eten, den maaltijd eindigen • met het hulpw. hebben •: zij hebben
nog niet afgegeten.

onduitsch z, n., v. door Vondel gebruikt • de raden van de affuit. Van het
fransche alrut. Zie rolpaard.
AFGAAF, Z. n., v., der, of van de afgaaf ; meerv.
afgaven. Van af en as van
geven.
van
• Het afgeven, in de eigenlijke:beteekenis des woords:

AMIT

de afgaaf van eenen brief, van een boek.

en bedr. w. 9 onregelm. Van het
scheidb. voorz.
af en gaan•: ik ging af, ben

AFGAAN, onz.

afgegaan.

AFGE.
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n naar beneOnzijd., met het hulpw. zij,
dengaan : de trappen afgaan. Hellen, overnijgen : in het afgaan van het gebergte. We
gaan, zich verwijderen : de post is reeds
afgegaan •; van de stoep, van den re ten tveg,
afgaan •; eensklaps is hij van ons afgegaan.
Verlaten : hi'j ging van zijne vrouw af. Zich

elders been wenden ter verkrijging eener
zaak : op een ambt — op een meisje afgaan.
De verbinding met iemand opheffen : van
eenen koopman, metselaar enz. afgaan. Eenen
dienst, of een ambt, nederleggen: hi' is als
schepen afgegaan. Laten varen : van zijn onderwerp — van zzjn voornemen — van zzjn
g
egeven woord afgaan, niet houden. Allerlei

afnemen in stand, groei, waarde, gedaante,
kleur enz., zoo van zaken, als vanpersonen : een afgaand , afnemend, dichter •; een
die van ouderdom verzwakt
afgaand man,
en vervalt • eene afgaande maan •; de verve
gaat af •; de koorts ging des avonds af. Uit het
gebruik geraken : die gewoonte gaat geheel
af. Niet voortgaan : het huwelijk ging weer af.
Verminderd, afgetrokken worden : van dit
geld ma een stuiver afgaan. Gezocht worden, koopers vinden, inzonderheid van koopwaren : die waren gaan niet af •; dat boek gaat
goed af. Handig en bevallig verrigten : al
wat hi' doet gaat hem zeer wel af. Eindelijk
k voor zich ontlasten
is afgaan gebruikelij,
van het nuttelooze overschot der verteerde
spijs, anders, zijn gevoeg doen •; met het
hulpw. hebben : ik heb van die pillen driemaal
afgegaan.

Bedrijv., doorgaan , of onder het gaan,
afzonderen, verslijten : hij ging het vel van
zijne voeten af. Met schreden afmeten : wij
hebben hetgansche veld afgegaan. Als een
wederkeerig werkwoord : zich afgaan, door
veelgaan afmatten.
AFGANG, z. n., m., des afgangs, of van den
afgang • meerv. afgangen. Van afgaan. De
afgang eens bergs ; en in dezen zin is het
meerv. alleengebruikelijk •, de afgangen des
bergs waren gevaarlOk. Vrijheid om heen
tegaan •: m im e huisvrouw den afgang benemende. [II. de Groot.] Verval, afneming : in
den afgang der roomsche taal. [Vond.] De
afgang der maan, der koorts. Verkoop : hij
zocht overal, den afgang dier waren , van
dat boek, to bevorderen. Stoeigang, buikontlasting : ik heb heden nog eenen afgang
eh ad. Uitgeworpen overschot der verteerde
g
spijs •: zijn afgang was met bloed vermend.
AFGAVE, hetzelfde als afgaaf._
AFGELEEFD, val.

deelw. van bet verouderde w.

afleven.

Uitgeleefd, door ouderdom verzwakt : een
afgeleefd man — eene afgeleefde vrouw. Van
hier :
Afgeleefdheid, z. n., v.

AFGO.
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veil. deelw. van arliggen. Van hier :
Afgelegenheid, z. n., v. •; meerv. niet in
g
ebruik. Afstand.
AFGEVEN , bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. af engeven : ik gat af,
heb afgegeven.
Bedr., van zich geven, aan anderen overgeven : ik heb jets aan u af to even •; aan
Wien hebgij den brief afgegeven ?
Onz., met het hulpw. hebben : die verw
i af,
geeft af •; zwarte houses even dikwjls
behouden hare verw niet. Van bier :
z. n., m.
Afgever,
Afgeving, z. n., v.; zonder meerv.
AFGEVLEESCRD 9 veroud. bijV. naamw. 9 voor
vleeschloos. .Afgevleeschde beenen. F. v.
Dorp.]
AFGEZANT, z. n., m., des afgezants, of van den
afgezant • meerv. afgezanten. Van het voorz.
af engezant. lemand, die van eenen staat,
of vorst,
gezonden worth, om de taken des
lands waar to nemen.— Door verloop,
heeft
dit woord de letter d, welke oorspronkelijk
tot hetzelve behoort, als van zenden afkomstigeheel
verloren.
, g
AFGIEREN , onz. w., gelijkv1., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. af en gieren: ik
gierde af, ben afgegierd. Bij de zeelieden gebruikelijk : het schip gierde van het hood af.
AFGIETEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af engieten : ik goot af, heb afgegoten.
De vloeibare stof,
door gieten , afzonderen :
het vet van het vleesch afgieten ; al het water
van de boonen afgieten. Door gieten afbeelden:
een kop in was afgieten. Van hier :
Afgieter, z. n., m.
Afgieting, z. n., v.
Afgietsel,
z. n., o.
AFGLIJDEN, onz. w., ongelijkvl., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. af en glzjden :
ikgleed af, ben afgegleden. Naar beneden glijden : van den trap, van de ladder, afglijden.
AFGLIPPEN, onz. w., gelijkvl., met het hulpw.
myna Van het scheidb. voorz. af en glippen:
ikglipte af, ben afgeglipt. Glippen en vallen :
zzj glipte van den drempel af. Van hier :
Afglipping, z. n., V.
AFGLIPPEREN, 0I1Z. w., gelijkvl., met het hulpw.
zzjn. Van het scheidb. voorz. af en glipperen , voortdur. werkw. van glippen : ik
glipperde af, ben afgeglipperd.
A FGOD, Z. n., m., des afgods, of van den afgod ;
meerv. ago n. Een eindig , of verdicht
wezen, hetwelk mengoddelijke eer bewijst.
Inzonderheid de ligchamelijke afbeelding van
zulk eene verzierdegodheid. Doorgaans gebruikt men het woord afgod, in deze eigenlike beteekenis , zoo wet voor eene vrouwelike als manse godheid. Figuurlijk
wordt het genomen voor het voorwerp eener
zeer hooge, overdrevene vereering, of liefde:
eenen afgod van iemand maken. En, in deze

AFGELEGEN,

AFGR.

beteekenis, wordt ook wel het vrouwelijke
afgodes , afgodin, gebruikt : afgodin mijner
ziel. In het angels. wordt dit woord, op
dezelfde wijs geschreven, afgod, in het deeps.
en zweeds. afgud.
Af is hier een bijwoord van ontkenning,
van dezelfde kracht als on, het tegendeel van
datgeen aanduidende , waarbij het gevoegd
is. Afgod is, derhalve, zoo veel als ongod,
een God.
g
AFGODENDIENAAR, (bij Kiliaan , ook afgoderer)
z. n., In. , des afgodendienaars, of van den
afgodendienaar • meerv. afgodendienaars.
Van afgod en dienaar. Iemand, die verdicht
godheden vereert, of ligchamelijke dingen,
of afbeeldsels, goddelijke eer bewijst. Van
zoodanig eene vrouw sprekende, zegl, men
afgodendienares. Van hier :
Afgodendienst, (ook afgodsdienst) z. n., v.
Zander meerv.
AFGODERIJ, z. n., v., der , of van de afgoderij •
meerv. afgoderijen. Eigenlijk, de vereering
van eene valschegodheid •; zonder meerv.
Figuurlijk , de overdrevene vereering van
andere voorwerpen •; zonder meerv. : afgoderd met iemand driven. Enkele afgodische
handelingen •; met het meerv. : grouwelijke
afgoderijen. [Bijbelvert.] H. L. Spieghel
gebruikt voor dit woord ook afgodij.
AFGODISCH, bijv. naamw. en bijw.; afgodischer,
meest afgodisch. Aan de afgoderij gelijk, op
dezelvegegrond : eene afgodische handeling.
Als bijw. : iemand afgodisch vereeren. J. Oudaan bezigt ook afgodelijk.
AFGOOIJEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en gooijen : ik gooide af, heb afgegooid. Afsmijten , afwerpen : bout van den
zolder afgooden.
AFGORDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af engorden : ik gordde af , heb afg
egord. Losmaken , afdoen : het zwaard
afgorden.
AFGRAAUWEN, bedr. w. , gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en graauwen: ik graauwde
af, heb afgegraauwd. Graauwend bejegenen,
en van zich verwijderen : hoe hunt gij my
altdd zoo afgraauwen ?
AFGRAVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af engraven : ik groef af, heb afgegraven. Door graven lager makers : eenen
heuvel afgraven. Door graven afzondereii :
ik heb dezen akker van het land argegraven.
Van hier :
Afgraving, z. n., v.
AFGRAZEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af engrazen : ik graasde af , heb
afgegraasd. Het gras afeten : de koeijen
hebben dit land reeds afgegraasd.
AFGREPPELEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het scheid b.
voorz. af engreppelen : ik greppelde af, heb
afgegreppeld. Met greppels afscheiden •: het
weiland van het hooiland afgreppelen.

AFHA.
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bijv. naamw. en bijw., afgrijsselijker, afgrUsselijkst. lets, dat afgrijzen

A FGRUSSELLIK

verwekt, of waarvan men een afgrijzen heeft :
dat was een afgrzjsselijke daad. Als bijw. :
hij heeft afgrijsselijk gelogen. Van afgrzjzen.
Van hier :
21fgrzjsselijkheid, z. n., v.
AFGRIJZEN , de onbepaalde wijs van het verouderde werkw. afgrzjzen, zelfstandig gebruikt,
onz., des afgrzjzens, of van het afgrijzen
zonder meerv. Afschrik een afgrijzen van
lets hebben, lets verfoeijen. Hooft gebruikt
het nog als een werkwoord : het dier om
al tegrzjzen.
AFGROND, z.

n., m., des afgronds, of van den
afgrond •; meerv. afgronden. Eigenlijk eene
plaats, die eenen grond heeft , of welker
grond niet wel bereikt, of gepeild, kan worden ; ook eene zeer groote diepte. De afgrond
der zee • zzj zonken naar den afgrond • de
afgrond tusschen twee bergen. Oneigenlijk,

iederegroote verwijdering, of afgelegenheid :
mzjne ziel was, trots de afgronden, die ons
van elkander scheidden, steeds blj u. Eene
onberekenbaregrootte : zij storten zich in
eenen afgrond van ellende neder. Een ver-

schrikkelijk gevaar, een oogenschijnlijk verderf : aan welk eenen afgrond stond ik !
difis hier een bijw. van ontkenning, even
als in afgod , van dezelfde kracht als on.
Äfgrond is, derhalve, zoo veel als ongrond,
een grond. In het deens. en zweeds. wordt
g
dit woord afgrund geschreven •; zoo ook bij
Ulphilas, en in den vierden naamval, afgrunditha • bij Kero, Otfried en Notker abcrunt,
en abgrund • en het is, reeds van de oudste
tijden af, in de beteekenis van eene grondelooze die to gebruikelijk geweest.
AFGRONDIG, veroud. bijv. naamw., voor grondeloos. Bij Kiliaan.
AFGRONDIGHEID, veroud. z. n. , voor grondeloosheld. [Gulden Throen.]
AFGUNST, z. n., v., der, of rande afgunst; zonder
meerv. Degemoedsgesteldheid, waarbij men
anderen hetgoede, hetwelk zij bezitten,
Dietgunt. Ook wangunst. AT is hier een
bijw. van ontkenning, en duidt gebrek van
gunst, of goeden wil, aan. Van bier :
Afgunstig, bijv. naamw.
..elfgunstigheid, (bij Kiliaan) hetzelfde als
afgunst.
fgunstig lzjk , bijw.

,
bedr. w., g
AFHAKEN

elijkvl. Van het scheidb.

voorz. af en haken : ik haakte af, heb afgehaakt. Het een dat aan eenen haak vast is,
losmaken : de schalen afhaken. Van hier :
difhaker, z, n., m.
Afhaking, z. n., v.
AFHAKKEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en hakken : ik hakte af,
heb afgehakt.

Bedrijvend
door hakken afzonderen :
,

AFHA.

iemand den kop, de hand afhakken. Eenen os
aan geschikte stukken hakken.
afhakken,
Onziklig, met het hulpw. hebben, voor ten
einde hakken : hi' heeft nog niet afgehakt.

Van hier :
Afhakker, z. n., m.
2Ifhakking, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
AFHALEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en halen : ik haalde af, heb afgehaald. Van boven halen ik moet nog turf
afhalen. Aftrekken : eenen aal het vel afhalen. Van eeneplaats halen : ik kom u, van
avond, afhalen. Met geweld, of list, onttrekken : zij heeft hem alles afgehaald, wat hij
bezat. Van hier :
Afhaalster, z. n., v.
_Whaler, z. n., m.
halin z. n., V. •; meerv. niet in gebr.
AFHANDELEN, bedr. en onz, w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. af en handelen : ik handelde af, heb afgehandeld.

Bedrijv., door wederzijdsche overlegging,
door beoordeeling van het een dat voor en
teen eene zaak is, tot stand brengen : laat
ons deze zaak eerst afhandelen. Mondeling,
of schriftelijk behandelen •; de leer der onsterfelijkheid, in eene redevoering, afhandelen. Beslissen, beslechten, door eene uitspraak afdoen : de zaak is, bij den raad,
reeds afgehandeld.
Onzijd., met het hulpw. hebben, voor ten
einde handelen : wij hebben afgehandeld.

Van hier :
Afhandeling, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
van het voorz. af, voor van,
en handig, van hand. _dfhandig is, derhalve,
zoo veel als van de hand, afwezig. Het komt
bij ons alleen voor met het werkw. maken :
iemand lets afhandig maken, ontnemen, ont-

AFHANDIG, bijw.,

trekken.
Kiliaan heeft afhendig • zoo ook J. B. Houwaert: 't land soudenafhendich maken. Mans
echter is afhandig in algemeen gebruik,
schoon men, daartegen, behendig, en niet behandig zegt.
In het hoogd. der middeleeuw. werd abhändig ook als een bijv. naamw. gebruikt,
waarvan Haltaus verscheidene voorbeelden
aanvoert.
AFHANGEN, onz. en bedr. w., ongclijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en hangen : ik hing af,
heb afgehangen.

Onzijd., met het hulpw. hebben. Naar beneden hanger' : het touw hing van het dak der
kerk af. In eenigen afstand van iets hangen :
de schilderijen hangen ver genoeg van den
muur af. Figuurlijk : van iemand afhangen,
in deszelfs mat
g
zijn, onder deszelfs bevelen
staan. Al wat bestaat, hangt van God af,

heeft zijn aanwezen en zijne bestemming aan
hem to danken. Dit hangt van m(i niet af,
staat niet in mine magt.

— —

AHIO.

AFJO.

Bedrijv., voor afnemen , nederlaten : de
schilderijen afhangen •; de gewigten van een
uurwerk afhangen. Van hier :
fhanging, z. n., v. • meerv. niet in gebr.
AFHANKELIJK, bijv. naamw., afhankelljker, afhankeli.jkst. Van afhangen. Tot iets anders

voorz. af en hoeren : ik hoerde af, heb afgehoerd. Zich afhoeren, zich door hoererij verzwakken en bederven.
AFHOOREN, bedr. w.,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en hooren : ik hoorde af, heb argehoord. Door hetgehoor vernemen : wij heb-

,
,
behoorendezijnen
grond daarin hebbende
aan hetzelve onderworpen : deze zaak is van

ben hun al hunnegeheimen afgehoord •; ik heb
alles afgehoord. Ten einde aanhooren : de
getuigen zzjn nog niet afgehoord.

gene eheel afhankelzjk. De gansche natuur
is van God afhankelzjk. Van bier :
Afhankelijkheid z.n, i v., meerv. nict in gebr.
AFHAREN, onz. W. gelijkv1., met het hulpw. hebben. Van het scheidb. voorz. af en haren,

hetwelk bui ten zamenstelling niet in gebruik
is : ik haarde af, heb afgehaard. De haren
loslaten : de pels haart af.
AFHASPELEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz, af en haspelen : ik haspelde
af, heb afgehaspeld.

Bedr., door haspelen van iets afdoen : het
garen van de klossen afhaspelen. Overdragtelijk, voor iets langzaam en gebrekkelijk verrigten, in den gemeenen spreektrant : hebt
gij uwe taak haast afgehaspeld ?
Onzijd.,
met het hulpw. hebben : voor ten
einde haspelen : wzj zullen eerst maar afhaspelen.
AFHEBBEN, bedr.

w., onregelm. Van het scheidb.
voorz. afen hebben : ik had af, heb afgehad.
Voleindigd hebben : ik heb intjn werk eerder

afgehad, dan gij het uwe.

bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en heffen : ik hief af, heb afgeheven.
Door heffen van iets afnemen : afligten : den
ketel afheffen, van bet vuur, De kaart afher
fen. Van hier :
Afheffer, z. n., m.
Afheffing, z. n., v.
AFHEINEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en heinen : ik heinde af, heb afgeheind. Met eene heining bezetten, besluiten :
de twin is rondom afgeheind. Ook voor afgeperkt : in Twentes afgeheinde plekken. [Moonen.] Van hier :
Afheining, z. n., v.
AFHELLEN, OCIZ. w.,gelijkv1., met het hulpw.
hebben. Van het scheidb. voorz. af en hellen:
ik helde af, heb afgeheld. Naar beneden nijgen :
de we g belt bier rerschrikkelijk af. Van hier :
Afhelling, z. n., v.
AFHELPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en hellen • ik holp af, heb afgeholpen. Van de hoogte naar beneden helpen : ik
AFHEFFEN,

holp haar van den wagen af •; iemand van het
paard afhelpen. Bevrijden, verlosEen,
doen : iemand van de koorts afhelpen; hij heeft
zijn huffs nog niet kunnen rerkoopen,maar ik
zal er hem wel afhelpen. Onttrekken, helpen
verspillen : zij zal hem wel van zijn goed
afhelpen. We does verdrijven : men moet
de honden van de straat afhelpen.
AFHOEREN, wederk.

w.,

ijkvl . Van het scheidb.

AFHOUDEN, bedr.

en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. af en houden : ik hield
af, (van het oude holden) heb afgehouden.
Bedrijv., op zekeren afstand van iets houden : iets van zich — iets van den muur enz.,
afhouden. De aannadering van eenen persoon, of eene zaak, verhinderen : den viand
van de stad afhouden. In de volbrenging
eener zaak verhinderen : iemand van eene
schandelijke daad, van den arbeid, van de
kerk afhouden. Verwijderen , afzonderen :
hij houdt zich van dat gezelschap af. Terughouden : ik zal er tien stuivers afhouden.
Onzijd., met het hulpw. hebben, in de
scheepvaart gebruikelijk onze vloot hield
af, en ging op den vi 'and los. Ook wordt dit
afhouden als een spreekw. gebezigd, b.v. :
eerst scheen hi' onverzettelzjk, dock daarna
be on hij wat af to houden, van zijn eerste

oogmerk af to zien. Van bier :
Afhouder, z. n., m.
Afhouding, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
AFHOUIVEN, bedr.w., ongelijkvl .Van het scheidb,
voorz. af en houwen : ik hieuw af, heb afgehouwen. Door houwen afzonderen, afhakken : eenen boom afhouwen •; iemand het
hood afhouwen. Tatiaangebruikt abafurhouuan voor afhouwen. Van hier :
Afhouwer, z. n., m.
Afhouwing, z. n., v.
AFHUICHELEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en huichelen : ik huichelde af,
heb
afgehuicheld. Door huichelen verkrijgen :
iemand iets afhuichelen • God laat zich niets
afhuichelen.

wederk. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en huilen : ik huilde af, heb afgehuild. Door huilen afmatten : hi' heeft zich

AFHUILEN,

afgehuild.
AFHUREN
,
bedr. w., gelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. af en huren : ik huurde af, heb afgehuurd. Door huren bekomen : wzj zullen de
schuit afhuren. Van bier :
Afhuurder, z. n., M.
AFJAGEPT, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en jagen : ik joeg af, heb afgejaagd.
Naar beneden 'a en wegjagen : ik joeg hem
van den berg , van de kamer af. Jaag den
hoed van het vuur af. Door 'a en afmatten •
een paard afjagen •; zich afjagen. Van bier :
Afjager, z. n., m.
AFJONST, veroud. z. n., voor afgunst. Bij Kiliaan.
AFJONSTIG,

veroud. bijv. naamw., voorafgunstig.
7

AFKE.
AFJONSTIGREID ,
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veroud. z. n., voor afgunstig-

held. Bij Houwaert.
AFKAATSEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en kaatsen : ik kaatste af, heb afgekaatst. Door kaatsen van zich verwijderen :
den bal afkaatsen, terug kaatsen. Ook figuurlijk, als een spreekw., voor afwenden, afkeeren : hij wilde hem voor den re ter roe en
maar ik heb het nog gelukkiglzjk afgekaatst.

Van hier :
Afkaatser, z. n., m.
Afkaatsing, z. n., V.

bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en kabbelen : ik kabbelde af, heb afgekabbeld. Door kabbelen verwijderen : het
water heeft hier een stuk van den dzjk afge-

AFKABBELEN,

kabbeld.

AFKAKELEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en kakelen : ik kakelde af,
heb afgekakeld.

Bedrijv., door kakelen, d. i. veel praten en
snappen, doen ophouden, afweren : hi' zal
dat wel afkakelen.

Onzijdig, voor, ten einde kakelen, met het
hulpw. hebben: laat haar maar eerst afkakelen •
AFKALKEN, onz. w., gelijkvl., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. af en kalken:
kalkte ,afekalkt.
is De
afg
kalk loslaten, laten
afvallen : die muur kalkt overal af. Van hier
Afkalking, z. n., V.
AFKALVEN, onz. w., gelijkv1., met het hulpw.
hebben. Van het scheidb. voorz. af en kalven:
afg
ik kalfde, heb
afekalfd. Ten
einde kalven :
de koeden hebben afgekalfd.
AFKA111111iN, bedr.

w., gelijkvl. Van bet scheidb.
voorz. af en kammen : ik kamde af, heb afgekamd. Door kammen verwijderen •; ook met
den kam reinigen : ik heb al het veil van zijn
hood afgekamd. Van hier :
Afkammer, z. n., m.
Afkamming, z. n., V.
AFKANTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en kanten : ik kantte af, heb afgekant. De kanten wegnemen : die steen moet
nog wat afgekant worden. Van hier :
Afkanter, z. n., m.
Afkanting, z. n., V.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en happen: ik kapte af, heb afgekapt. Afhouwen : de takken van de boomen afkappen. Van hier :

AFKAPPEN,

Afkapper, z. n. m.
Afkapping, z. n., v.
AFKEER, z. n., m., des afkeers, of van den afkeer ; zonder meerv. Tegenzin, weerzin :
eenen afkeer van lets hebben. Waardoor zij
eenen afkeer van hem kreeg. Oul. werd
afkeer ook voor wederkeering gebezigd.
AFKEEREN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en keeren : ik keerde af, heb afgekeerd. Afwenden, in de eigenlijke en oneigenlijkc beteekenis : zich van iemand afkee-

AMU.

ren • het gezigt van lets afkeeren, den rug
toekeeren • zich van de wereld afkeeren, alle
gemeenschap met Naar opheffen •; den viand
afkeeren, afweren, tern driven; een gevaar,
een ongeluk afkeeren. Oul. werd afkeeren

ook als een onz. werkw.gebezigd, in den
zin van afunjken : wi en sullen niet afkeeren
in den ackers noch in den wijngaerden.

[Bijb. 1477.] Van hier :
Afkeerder, z. n., m. Iemand, die lets afkeert. Van het oude onz. werkw. afkeeren,
in den zin van afwijken, is ook het zelfst.
afkeerder, voor afwtjker, afvallige, in gebruikgeweest.
AFKEERIG, bijv. naamw., afkeeriger, afkeerigst.
Van afkeer. Eenen tegenzin hebbende : hi'
wasgeheel afkeerig van die daad •; iemand
van eene zaak afkeerig maken. Ook komt
afkeerig in den zin van afwijkende, afdwalende voor :gzj afkeerige kinderen I [Bijbel-

vert.] Van hier :
Afkeerigheid, z. n., v.; het meerv. is niet
ingebruik. Hetzelfde als afkeer.
Afkeerigld,
k bijw. Met afkeer.
.4 fkeering, z. n., v.
AFKEIIIMEN, zie afkammen.
A FKERVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en kerven : ik korf af, heb afgekoryen. Door kerven afzonderen, afsnijden :
eenen visch den staart, den kop afkerven.
Oul. had afkerven nog andere beteekenissen,

waarin het thans niet meergebezigd wordt,
b. v. schepen afkerven, voor losmaken, het
gebod afkerven, voor overtreden. [Spelen van
Sinnen.] Van hier :
Afkerver, z. n., m.
Afkerving, Z. 11., v.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en keuren : ik keurde af, heb afgekeurd. Kwaad keuren, veroordeelen, verwerpen : het zilver afkeuren, als een goed
zilver zijnde ; eene ingezondene verhandeling
afkeuren, niet voldoende oordeelen, nietgoed
keuren. Welk redelijk mensch zal het kwaadspreken niet afkeuren ? Van hier :
Afkeurder, z. n., m.

AFKEUREN,

Afkeuring, z. n.,
AFKLIKEN, bedr.

V.

w., ongelijkvl. Van het scheidb.

voorz. af en kdken: ik keek af, heb afgekeken.
Heimelijk, steelswijze, afzien, door kijken
zich eigen maken : ik heb hem de kunst afgekeken. In den vertrouwelijken spreektrant :
ik zal het eens afkdken, het einde afwachten,
zien, wat er van worde.
A FKLAREN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en klaren : ik klaarde af, heb afgeklaard. Geheel afmaken : eene rekening afklaren, geheel afdoen, volkomen zuiver en
effen maken. Bij Kiliaan.
AFKLAUTEREN, onz. w., gelijkvl. , met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. afen klauteren:
ik klauterde af, ben afgeklauterd. Op handers

AFKO.
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het scheidb.
elij Vang
bedr. w.kvl.
,
voorz. af en koelen : ik koclde af, heb afgekoeld. Behoorlijk koel, of koud maken : dzer

AFKOELEN,

in water afkoelen. Zich afkoelen : ik zettede
mij onder dezen boom neder, om Ind wat al
te koelen. Van bier :
Afkoeler, z. n., m.
Afkoeling, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
AFKOKEN, bedr.

w., gelijkvl. Van bet scheidb.
voorz. af en koken : ik kookte af, heb afgekookt. Genoeg, naar vereisch koken : groente
'afkoken • eenen drank afkoken. Van bier :
Afkoking, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
AFKOMELING , z. n., m. en v., des afkomelings,
of van den afkomeling •; der, of van de afkomeling • meerv. afkomelingen. Van afkomen.
Een afstammeling van eenen persoon, of een
geslacht : hij is een, zd is eene afkomeling
van Barneveld. Zie over hetgemeene geslacht van (lit woord, bij Aankomeling en ling
AFKOMEN, onz. w., ongelijkvl., met het hulpw.
zdn. Van het scheidb. voorz. af en komen :
ben afg
ik kwam, afekomen.
Van boven
komen : ik kwam terstond af, van mijne
kamer af. Vervoerd worden : die gouderen
komen den rdn af. Zich van eene plaats, of
zaak, verwijderen : ik kwam van mdns broetiers huis af ; ik konde van het gezelschap
niet afkomen. Zij kwamen van hurtvoornemen af, lieten het varen. Om van de zaak
af te komen, dezelve ten einde te brengen ;
er isgeen afkonten aan die zaak. Gij zult niet
schieltjk van hem afkomen, ontslagen worden. Zoo doende komen wij nimmer van
elkander af, treffen wij nimmer een vergelijk. Hi' is er slecht afgekomen, de uitslag

der zaak is nadeelig voor hem. Afstammen : hi' is van brave ouderen afgekomen •;
en daar van hebben -wij nog de woorden
afkomeling en afkontst.
n., v., der, of van de afkomst
het meerv. is niet ingebruik. Van afkomen.

AFKOMST , Z.

Afstarnming, herkomst, oorsprong, geslacht:
van zeer achtbare afkontst. [Hooft.] Een
duitscher van a fkomst. De afkomst , oorprong, van een woord. Ook kroost, afstammelingen : 1V atuur boezemde den ouden in,
hunne afkomst op te kweeken. [Vondel.] Van
bier :
difkomstig, bijv. naamw. Geboren , oorspronkelijk : zij zdn van eerlijke ouderen
afkomstig.

AmoNDIGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en kondigen : ik kondigde af, heb
afgekondigd. Van eene verhevene plaats bekend maken : een huwelijk afkondigen •; den
vrede afkondigen. Van bier :
Afkondiger, z. n., m.
Afkondiging, z. n.,
AFKONNEN, hetzelfde

V.

als afkunnen.
AFKOOKSEL, z. n., o., des afkooksels , of van het
afkooksel • meerv. afkooksels. Van afkoken.

AFKR.

Het een afgekookt is : een afkooksel van den
koortsbast.
AFKOOP, z.

n., m., des afkoops, of van den afkoop; meerv. afkoopen • doch dit is niet zeer
ingebruik. Van afkoopen.

AFKOOPEN
,
bedr. w., onregelm.

Van het scheidb.
voorz. af en koopen : ik kocht af, heb afgekocht. Door koopen verkrijgen: iemand lets
afkoopen. Eene zaak door geld verhinderen,
iemand doorgeld van lets bevrijden : straf
afkoopen • zich van den dienst afkoopen;
de burgers hebben de plundering afgekocht.

Van bier :
Afkooper, z. n.,
m.
Afkooping,
z. n., v.
AFKORSTEN
,
bedr. w. , gelijkvl.

Van het scheidb.
voorz, af en korsten: ik korstte af, heb afgekorst. De korst afdoen : brood afkorsten.
AFKORTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, afen korten : ik lcortte af, heb afgekort.
Korter maken : ik heb mijnen mantel laten
afkorten; zdne woorden, onder het schrijten,
afkorten, nietgeheel uitschrijven. A II rekken :
ik heb tien stuivers op zijne rekening afgekort. Van hier :
Afkorter, z. n., m.
Afkorting, z. n., V. Verkorting: de afkorting der 'woorden veroorzaakt dikwijls
moeijelijkheid onder het lezen. Aftrekking :
zonder afkorting betalen.

bedr. w.. gelijkvl .Van het scheidb.
voorz. af en krabbelen, voortdur. werkw.

AFKRAEBELEN,

van krabben : ik krabbelde af, heb afgekrabbald. Door veel krabben afzonderen : hij
krabbelde het vel van zijne hand af.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en krabben : ik krabde af, heb
afgekrabd. Door krabben afzonderen : de
verve van de deur afkrabben. Van hier :
Afkrabber, z. n., m.

AFKRAEBEN,

Afkrabbing, z. n., v. •, nieerv. niet in gebr.
AFKRASSEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en krassen : ik kraste af, heb afgekrast. Door krassen afdoen : de kalk van den
muur afkrassen. Van bier :
A fkrasser, z. n., in.
Afkrassing, z. n., v. •; meerv. niet in gebr.
AFKRIJGEN , bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb, voorz. af en krdgen : ik kreeg af,
heb afgekregen. Van zekere hoogte krijgen :
ik kan , zonder ladder , de boeken van de
bovensteplank niet afkrdgen. Afdoen, verdriven : ik zal er het vuil eerst zien af te
krijgen. Aandeel verkrijgen : gij zult er niets
afkrdgen. Schade bekomen : gij kunt er
ligtelijk lets afkrdgen. Duch in de twee
laatste beteelienissen is van, thans, gebruikelijker : gd zult er niets van krijgen, enz.
AFKRUIPEN, onz. w., ongelijkvl., met het hulpw.
zljn. Van het scheidb. voorz. af en kruipen:
ik kroop af, ben afgekropen. Naar beneden
kruipen : de slang kroop van den berg af.
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en voeten afklimmen : htj klauterde van de
trappen af.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en klemmen : ik klemde af, heb afgeklemd. Door klemmen afzonderen : zich
eenen vinger afklemmen. Van bier :
Afklemmer, z. n. , m.
Afklemming, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
AFKLEPPEN
,
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en kleppen : ik klepte at, heb afgeklept. Met klokkengeklep afkondigen : de bekendmaking is reeds afgeklept. Van hier :
Afklepper, z. n., tn.
Afklepping,
z. n., V.
AFKLIMMEN, onz. w., ongelijkvI., met het hulpw.
zzjn. Van het scheidb. voorz. afen klimmen:
ik klom af, ben afgeklominen. Naar beneden
klimmen : hi' klom van het dak af. Van hier :
.Afklimmer, z. n., m.
Afklimming, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
, w.,
AFKLOPPEN
bedr.gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en kloppen : ik klopte af, heb afgeklopt. Door kloppen verwijderen ; klop het
stof van mijnen rok af. Ook door kloppen
zuiveren, schoonmaken : den hoed afkloppen.
Afslaan, afrossen : hi' heeft hem deerlijk afg
eklopt. Van hier :
Afklopper, z. n., m.
Afklopping, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
AFKLIJIVEN, bedr. w., ongelijkaVan het scheidb.
voorz. af en kluiven, oul. knuiven : ik kloof
af, heb afgekloven. Door kluiven afzonderen:
AFKLEDIMEN,

het vleesch van de beenen afkluiren • ook een
been afkluiven. Van hier :
Afkluiver, z. n., m.
Afkluiving, z. n., v.; meerv. niet in gebr.

bedr. w., gelijkvl .Van het scheidb.
voorz. af en knaauwen : ik knaauwde af, heb
afgeknaauwd. Hetzelfde als afknabbelen. Van
bier :
Afknaauwer, z. n., m.
Afknaauwing, z. n., V.
AFKNABBELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en knabbelen : ik knabbelde af, heb
afgeknabbeld. Door knabbelen afzonderen : het
vleesch van de beenen afknabbelen; ook een been
apnabbelen. De nagels afknabbelen. Van bier:
Afknabbeler, z. n., m.
Afknabbeling, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
AFKNAGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en knagen : ik knaagde af, heb algeknaagd. Hetzelfde als afkluiven, afknabbelen. Door knagen afzonderen : het vleesch
van de beenen afknagen; ook een been afknagen. Overdragtelijk zegt men ook : de kommen knaagt hem het hart af, h i wordt door
heimelijk verdriet verteerd. Van hier :
Afknager, z. n., m.
Afknaging, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
AFKNAKKEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. of en knakken : ik knakte af,

AFKNAAUWEN,

heb afgeknakt.

AFKN.
v, knakken en afbreken : hi' knakte
Bedrij,

de bloem van haren steel af.

Onzijd., met het hulpw. z(in : de bloem
knakte van haren steel af. — Afknakken is
een klanknabootsend woord. Van hier :
Afknakker z, n., m.
Afknakking, z. n., v., meerv. niet in gebr.
AFKNAPPEN , bedr. en onz, w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. af en knappen: ik knapte
af, heb afgeknapt.

Bedrijv., knappen en afbreken : hi' knapte
een stuk van hetglas af.

Onzijd., met het hulpw.zijn:ik wond mijn
uurwerk op, en de veer knapte af. — Afknapp
en is een klanknabootsend woord. Van bier:
Afknapping, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
AFKNELLEN, bedr.

w.,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en knellen : ik knelde af, heb afgekneld. Door knellen afscheiden : zij knelde
haren winger af.

bedr. w. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en knevelen : ik knevelde af, heb
afgekneveld. Door knevelen verkrijgen, met
geweld afpersen : hi' heeft ztjnen broeder
schatten afgekneveld. Van hier :
Alkneveler, z. n., m.
Alkneveling, z. n., v.
AFKNIBBELEN, bedr. w. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en knibbelen : ik knibbelde af, heb
afgeknibbeld. Door knibbelen, door twisten
en kijven , bekomen : ik heb hem nog dric
stuivers afgeknibbeld. Van bier :
Afknibbeler, z, n., m.
Afknibbeling, z. n., v.

AFKNEVELEN,

Afknibbelster, z. n.,

V.

bedr. w., ongelijkvl. Van het,
scheidb. voorz, af en knzjpen : ik kneep af,
heb afgeknepen. Door knijpen afscheiden :

AFKNIJPEN,

een stuk van het deeg afknzjpen.— AfnzYpen,
zonder k, is even zeer ingebruik. Van hier :
Afknijper, z. n., m.
Aflaiiiping, z, n., v.; meerv. niet in gebr.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en knippen : ik knipte af, heb afgeknipt. Door knippen afscheiden •; met eene
schaar afsnijden : hi' knipte een stukje van
hetpapier af. Van hier :
Afknippe r , z. n., in.
Afknipping, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
gelijkvl. Van het scheidb.
AFKNOTTEN, bedr. W.,
voorz, af en knotten : ik knottede af, heb
afgeknot. De knotten afplukken (namelijk ,
van het vlas) : het vlas is reeds afgeknot.
Knotten beteekent, in de vlasteelt, ook in
knotten binden • en dan is afknotten , zoo
veel als ten einde knotten, al het vlas in
knotten binden : wzj zullen het vlas eerst
maar alknotten. Afkappen , afhouwen : de
takken van de boomen afknotten , ook de
boomen afknotten. Van hier :
Afknotter, z. n., m.
Afknotting, z. n., v.; meerv. niet in gebr.

AFKNIPPEN,
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Op handers en voeten afklimmen : 110 kroop
van het bed, van het dak.

onz. w., onregelm., met het hulpw.
hebben. Van het scheidb. voorz. af en kunnen : ik konde
afekonnen.
afg
, heb
In de
mogelijkheid zijn , om zich van jets te ontdoen, te bevrijden : ik heb mij tot die zaak
verbonden, en nu kan ik er niet af. Afgetrokken, afgenomen kunnen worden : er konden

AFKUNNEN

maar Brie stuivers af • er kan geene letter af.

MILE.

Attanger, z. n., m.
AFLATEN, bedr.

en onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en laten : ik liet af, heb
afgelaten.

Bedrijv., nederlaten: iets aan eentouw, van
den zolder, atlaten, laten afzakken • hem aflatende in eene mande. [Bijbelvert.] Wijn aflaten, van het vat laten afloopen , aftappen,
overgieten, waarvoor men gemeenlijk verlaten gebruikt.
Onzijd., met het hulpw. hebben; ophouden

bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
iets te doen, eene zaak niet verder voortvoorz. a fen kussen : ik kuste af, heb afgekust.
zetten doch meestal , met het voorzetscl
We kussen heeft Potiphar zoo vroeg den
ran :gij en laat niet af van moorden en
bloesem afgekust. [Vond.] Gij ,cult er al de
branden. J. B. Houwaart.] Van het kwade
schoonheid afkussen. Den twist bile en
atlaten • ran iemand aflaten, ophouden geden vrede maken, met eenen kus : zij hebben
meenschap met hem te hebben , zich aan
elkander afgekust. Zich afkussen, met kussen
hem
onttrekken,
hem ontwijk
afmatten.
en. Zander van :
maar deze heeft niet afgelaten, mime voeten
AFLAAT , z. n., m., des atlaats , of van den
te kussen. [Itijbelvert.] Ook zonder ander
afloat • meerv. atlaten. Van aflaten. De verwerkw., of zelfst. naamw. : laat af, gij onzachting van de kerkelijke straf , (in de
taarde ! toen hij naderde, lieten zij terroomsche kerk) schoon dit woord ook dikstond af. En 'tgruwzaam onweer laatniet af.
werf voor de vergeving der zonde zelve
G. Bake.] — Aflaten is in hetgoth. afletan.
gebruikt wordt : de Paus had rooters aflaat
beloofd. A tlaatgeren , verleenen,
Van bier :
Atlating, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
bekonten, krijgen ; atlaat prediken. Van hier
aflaalbrief , de brief, of oorkonde, waarin AFLEENEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, af en leenen : ik leende af, heb afgedeze aflaat verleend worth : atlaatprediker,
leend. Door leenen bekomen, ter leen nemen :
die den aflaat , bij plegtige gelegenheden,
hi' heeft mzj schatten afgeleend. Van hier :
openlijk afkondigt : atlaatkraam , ongeoorAtleener, z. n., m.
lofde handel met den aflaat : atlaatkramer,
Alleening, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
die zoodanigen handel drift. Het woord
aflaat komt , in dezen zin , bij oudste AFLEEREN, bedr, w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. afen leeren : ik leerdeaf, heb afgeleerd.
schrijvers voor ; bij Otfrid. , ablazi , bij
Notker., ablaz. Goth. , ableta, ijsl. atiaat,
Door toezien en aandachtig opmerken, van
zweed. , ablata. M. Stokegebruikt het , in
iemand lecren : iemand eene kunst, eene
de beteekenis van kruistogt : deene bleep
handgreep atkeren. Ontwennen : ik .gal hem
doot voor Akers in den ofiategroot , d.
die streken wel afteeren.
in den krijgstogt, (of kruistogt) waarvoor veel AFLEGGEN, bedr. w., gelijkvl.Van het scheidb.
voorz. af en le en : ik lc de (ook leide) af,
aflaat beloofd werd. Voor attaat bezigt Van
Maarlant vertaat, in den eerstgenoemden zin.
heb afgekgd (ook afgeleid). Van de eene plaats
AFLADEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
op de andere le en en wel van de hoogte
voorz. af en laden : ik laadde ( out. toed af,
naar de laagte : een stuk geschut van de afruit
heb afgeladen. Eenen opgeladenen last afhefale en •; leg dat bock van de-tafel af. Wegfen :laadde de helft der vracht van zzjnen
lc en niet meer te gebruiken : een kleed
wagen af. Van eenen opgeladenen last bevrijatleggen • den roues (het rouwgewaad) atlegden : eenen wag en eenen ezel atladen. Geheel
gen. Overdragtelijk, voor betalen eene schuld,
laden, de voile vracht, of lading, in even : dit
de renters alleggen. Met het zelfst. naamw.
schip is afgeladen. Van bier :
leven : het leven atleggen, sterven. Ook het
Aflader, z. n., m.
ale en hi' heeft het afgelegd, waaronder
Aflatting, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
liven dan verstaan wordt. Van zich le en
AFLAGCHEN, bedr. w., wederkeer., ongelijkvl.
zich ontdoen : ztjnen haat atleggen : eene gewoonte, dwaasheden enz. atleggen. Leg toch de
Van het scheidb. voorz. af en lagchen : ik

AFKUSSEN,

lachte af, heb afgelagchen. Zich aflagchen,

door lagchen afmatten.
AFLANGEN, bedr. w. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en langen : ik langde af, heb afgeland. Afreiken, van boven toereiken : wilt
mij dat boek ran de bovenste plank eens
afiangen? Overreiken : gij moot den brief aan
dat huis atlangen. Geven, we even : hi' houdt
niet reel ran atlangen, hi' is karig. Van hier:

rooroordeelen des yolks af. Zijne kinderschoenen ale en de kinderjaren verlaten. In

zwaarte verliezen • doch alleenlijk ten aanzien
vangeslagte beesten, nadat het ingewand er
uitgehaald is : die os heeft zeer weinig akelegd. Zich van de verrigting eener zaak kwijten : eene boodschap, eenen eed, eenegetuigenis, een bezoek atleggen. Volbrengen : eene
refs afleggen. Door van den stam te verwij-
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deren, voortplanten: eenen wijnstok afteggen,
eene rank daarvan ombuigen en met aarde
bedekken, opdat die wortel vatte,en een eigen,
afzonderlijke wijnstok worde. Ook is afleggen, in eenen bedrijvenden zin, gebruikelijk,
ten aanzien van doode ligchamen •; daarmede
aanduidende het uittrekken van degewone
kieederen, waarin iemand gestorven is, en
het aandoen van een zoogenoemd doodkleed:
den overledenen, het lijk atteggen. En zij, die
dit werk verrigten, worden afleggers en afle stern genoemd. Van hier :
Aflegging, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
Bij Kiliaari komt het woord afteggen ook
als onzijd. voor, in den zin van kalven : de
koe heeft afgelegd, heeft gekalfd. Atleggen is
in hetgoth. aflegjan.
AFLEGGER, z. n., m., des afleggers, of van den
aflegger •; meerv. afleggers. Van atleggen, in
de meeste beteekenissen van dit werkwoord.
Hetgebruikelijkste echter is het woord aflegger, in den zin van iemand, die eenen gestorvenen, een lijk aflegt : de atleggers zt:in
riftelijk voor hunne moeite beloond geworden.

AFL'.

bruikt men, doorgaans, token : ik zag de
tranen van hare wan en afleken.
AFLEVEREN
,
bedr. w., gelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. afen leveren : ik leverde af, heb afgeleverd. Afgeven, afzenden : ik moet morgen
diegoederen afleveren. Van hier :
Afteverer, (afleveraar) z. n., m.
Atlevering,
z. n., V.
AFLEZEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en lezen : ik las af, heb afgelezen.
Afnemen en verzamelen : de druiven van
eenen wijngaard aflezen • ook eenen wljngaard aftezen. lets, dat geschreven, of gedrukt is, luid afkondigen : eenen brief, een
bevel atlezen. Zich aftezen, door lezen afmatten. Van hier :
Aflezer, z. H.,
Afiezing, z. n., v.
AFLIGGEN, onz. w., ongelijkvl., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. af en liggen :
ik lag af, heb afgelegen, en ben afgelegen geweest. Verwijderd liggen : *in huis lit te
ver van den gemeenen weg af, of is te verre
van dengemeenen we afgelegen ; want af-

liggen en afgelegen zijn beteekenen hetzelfde.
Ook wordt het, in den gemeenen spreektrant,
Jilijn bal heeft drie voeten van denpaal afgegebezigd voor jets, hetwelk afgelegd is, b. v.
deze wzjnstok is een aflegger, is van eene
le en of is drie voeten van den paal afgelegen
rank voortgekomen, die van eenen anderen
geweest.
Ook wordt het als bedrijv. gebezigd, in
wijnstok afgelegd is. Zoo ook wordt datgeen
den zin van, door liggen afzonderen : het
een aflegger genoemd, hetwelk afgelegd , of
paard heeft al zijne Karen afgelegen. Door
weggelegd, is, om niet meet gebruikt te worveel en lang liggen verzwakken : zij heeft
den, van welkgeslacht de daardoor bedoelde
zich afgelegen. Van hier :
zaak ook moo g wezen : deze pen, deze hoed,
Afligging, z. n., V.
dit mes enz., is een aftegger. In dezen zin
gebruikt men ook dikwerf het verklein. woord AnAGTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en ligten : ik ligtte af, heb afgeligt.
afleggertje. Van bier :
Door ligten afzonderen : het deksel van den
Aflegster, z. n., v. Meestal in de beteekepot atligten. De schellen van de oogen attigten;
nis van vrouwen, diegesteld zijn, om eene
ookals een spreekw., voor klaar doen zien.
gestorvene af te le en of het doodkleed
Van hier:
aan te doen.
Atligter,
z. n., m.
AFLEIDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
Arligting, z. n., v.; meerv. niet in gebruik.
voorz. afen leiden : ik leidde af, heb afgeleid.
Naar beneden leiden : ik leidde haar van de AFLIJVIG, bijv. naamw., zonder trappen van
vergrooting, beteekenende dood, gestorven :
trappen af • het water van het dak atleiden
verledenjaar was nog niet afttjvig. Arlijden bliksem atleiden. Figuurlijk, door bevig worden, overlijden, sterven • arlijvig
weeggronden van jets afbrengen : iemand
maken, dooden, ombrengen. Aflijvig is zavan den re ten we van
v an zijn voornemen,
mengesteld van ar, dat hier het tegendeel
van de deugd afleiden. De afkomst van jets,
van datgeen aanduidt, waarbij het gevoegd
inzonderheid van een woord, bepalen : velen
is, en lijvig, van lzjf, hetwelk oudtijds in de
leiden het woord neus van het latijnsche
beteekenis van leven gebezigd werd. Aflijvig
nasus af. Van hier :
is derhalve zoo veel als levenloos, zonder
Weider, z. n., m. In al de beteekenissen
leven. Van hier :
van het wet w. Ook voor een werktuig,
Aflijvigheid, z. n., v. • zonder meerv. Dood,
waarmede de bliksem afgeleid wordt : ik
overlijden : na des vaders aftzjvigheid.
heb eenen atleider op mzjn huis geplaatst.
AFLIKKEN, bedr. w., gelijkvi. Van het scheidb.
Welding, z. n., V.
voorz. af en likken : ik likte af, heb afgelikt.
zie aftekken.
,
AFLEKEN
Door likken afzonderen : de suiker aflikken.
A FLEKKEN, (bij Kiliaan, afteken) onz. w., geOok met de tong schoonmaken : den le
lijkvi., met het hulpw. zijn. Van het scheidb.
atlikken • lik uwen vinger af. Van hier :
voorz. af en lekken : lekte af, is afgelekt.
Aflikker, z. n., m.
Afdruppen : al het bier lekte van het vat af.
4flikking, z. n., v.
Wanneer van tranen gesproken wordt, ge-

AFLO.
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bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en loeren : ik loerde af, heb afgeloerd.
Door loeren vernemen , in den gemeenen
spreektrant : iets van iemand aftoeren, ook

ÄFLOEREN,

iemand iets afloeren. Ik heb alles afgeloerd,

ben, door gluren en scherp kijken, achter
allesgekomen. Van hier
Afloerder, z. n., m.
Afloering, z. n., v.
AFLOKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en lokken : ik lokte af, heb afgelokt.
Van iemand, of jets, naar zich lokken : hi'
lokte mij mijnen hond af. Figuurlijk, door list,
of vleijerij,
van iemand bekomen : iemand
geld aflokken. Tot het tegengestelde van iets
overhalen : iemand van den re ten we —
van de deugd — van zzjn voornemen aflokken.

Van hier :

bedr. w., gelijkv
,
l. Van
AFLOSSEN

het scheidb.
voorz. af en lossen : ik loste af, heb afgelost.
Afschieten, inzonderheid vangrof geschut
•:
een stuk kanon arlossen • loch meestal zegt
men slechts lossen. Iemand allossen, deszelfs
plaats vervangen, of door eenen anderen laten vervangen, en hem daardoor van zijne
bezigheid, of van eenige verpligting, ontslaan:
iemand van den arbeid allossen • de wacht
allossen • zij lossen elkander telkens af. Afdoes , betalen : eenen rentebrief aflossen.

Van hier :
Aflosser, z. n., m.
Aflossing, z, n., v.
AFLUISTEREN, bedr.

w. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, af en luisteren : ik luisterde af, heb
afgeluisterd.Door luisteren vernemen: zaj hebben onsgansche gesprek afgeluisterd.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en luizen : ik luisde af, heb afgeluisd. Listiglijk ontnemen, in den gemeenen
spreektrant : zij luisden hem al zijn geld af.
AFMAAIJEN
,
bedr. w. , gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en maaijen : ik maaide af , heb
afgemaaid. Met eene zeissen afsnijden : het
gras afmaaijen • den akker afmaazjen. Zoo
ds zonder meerv:
Het einde eens bepaalden tij,
ik heb mine reis tot na den afloop dezer zaak
zegt men van den dood , met eene zeissen
verbeeld , dat hi' het Leven der menschen
uitgesteld. Voor den afloop van dit jaar •; met
afmaait. Ook bezigt men het gras voor
den atloop dezer week enz.
iemands voeten afmaaijen , als een spreekAFL EN onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van het
woord, in den zin van iemand, in hetgeniescheidbaar voorz. af en loo en : ik liep af,
ten van voordeelen engenoegens, voorkomen:
heb afgeloopen.
hzj maait al het gras voor mine voeten af.
Onzijd., met de hulpwoorden zzjn en hebUlphilas heeft reeds afmaitan , in den zin
ben. Naar beneden loo en : wij hebben den
van afsnzjden. Van hier :
ganschen dag op- en afgeloopen, en wzj zzjn
Afmaatjer, z. n., m.
de trappen afgeloopen. Zie nederd. spraakk.
Afmaaijing, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
l e D. S 237. Het water loot af •; een schip laten afloopen, van de werf in het water laten AFMAKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en maken : ik maakte af, heb afgeeinpen,
loo en daarom ophouloopen. Teneinde
maakt. Geheel klaar maken, de laatste hand
den : het uurwerk is afgeloopen. Figuurlijk,
aan jets le en : een werk , een kleed enz.
van den tijd, ten elude gaan : totdat mijn
afmaken, voltooijen. Bile en afdoen : hi'
proeftijd zal afgeloopen zijn • hij zag zijne
heeft het voor eene geringe som afgemaakt.
jaren treurig afloopen. Eenen uitslag bekoOmbrengen, van kant maken : iemand afmamen : de zaak is wel—naar wensch afgeloopen.
WU willen zien, hoe die aanslag zal afloopen.
ken. Ook zegt men zich afmaken van iets,
d. i. iets van zich afschuiven , zich van jets
Ook met bijvoeging van met : hoe zal het nog
ontdoen : ik heb mij van die netelige zaak
met mzj afloopen ! het zal haast met hem afmaar afgernaakt.
geloopen (hij zal haast aan zijn einde genaAfmaken is ook in de walvischvangst gederd) zijn.
bruikelijk , en wel in dezen zin : het spek
Bedrijvend , door loo en verslijten : zijne
weder, nit het ens at boven op het schip to
schoenen afloopen • het vet van zijne voeten
halen, aan vinken to snzjden en to kappen, en
afloopen. Door loo afmatten : zich arloodit heet men afmaken. [Zorgdrag.] Van hier •:
pen. Ook iemand afloopen : en loot de vrzjAfntaker, z. n., m.
steraf. [Vond.] Zich metgeweld meester maArmaking, z. n., v.
ken : een schip atloopen •; het platte land
uitplunderen en verwoesten. Door AFMALEN, bedr.mok, ongelijkvl. Van het scheidb.
afloopen,
voorz. af en malen : ik maalde (oudt. moel)
loo en iets van iemand afwinnen, met den
af, heb afgemalen.11et op den moles gebragte
derden naamval des persoons •; inzonderheid
graan geheel malen , of zooveel malen , als
in de wedloopen en renspelen : ik heb hem
gemalen moet worden : wij zullen dozen zak
denprzjs algeloopen. Van bier :
(hetgraan, dat in dezen zak is) maar eerst
Aflooper, z. n., m.
afmalen.
Aflooping, z. n., V. •; meerv. niet in gebr.

Aflokker, z. n., m.
Aflokking, z. n., v.
AFLOOP, z. H., m., des alloops, of van den afloop
meerv. afloopen. Voor het afloopen, zonder
meer y : de afloop des waters, de ebbe; het 'water moet zijnen afloop hebben. Een afloopende weg, al an : deze afloop is mtj to steil.

AFLUIZEN,

AFME.

Ook wordt het als, onzijd. gebezigd, in de
spreekwijs : na twee uren, kunnen wij afgemalen hebben.

bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en malen : ik maalde af, heb afgemaald. Afschilderen • de gedaante eener zaak,
door malen, afbeelden : eene stall, een landschap, eenen persoon afmalen. Overdragtelijk, levendig beschrijven : konde ik de af-

AFMALEN,

grijsselijkheid dier zaak , naar het leven,
aftnalen ! men heeft hem mij hatelijk afgemaald. Van hier :
Afmaler, z. n., m.
Afmaling, z. n., V.
AFMANEN,

AFNE.
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bedr. w.,
gelijkvl. Van het scheidb.

voorz. af en manen : ik maande af, heb afgemaand. Vermanen, iets na te laten, of te
vermijden: iemand van het kwaad afm,anen.
Van hier :
.Afmaner, z. n., m.
Afmaning, z. n., v.
AFMARTELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, ctf en martelen : ik martelde af , heb
afgemarteld. Zeer martelen , in eerie overdragtelijke beteckenis : iemand 'met iets
afmartelen :gij martelt mij met uwe verwtjten af • het treurige vooruitzigt martelt hem
af. Zich afmartelen : hij martelt zich, dageks met de akeligste denkbeelden af. Van
W,

hier :
Afmarteler (afmartelaar), z. n., m.
Afmarteling, z, n., v.

bedr. w., gelijkv1., van het scheidb.
voorz. af en mattes ik mattede af , heb
afgemat. Mat en krachteloos maken : zich

AFNATTEN,

g
door arbeid afmatten. De hate heeft het leer
afgemat. Van hier :
Afmatter, z, n., m.
Afmatting, z. n., V.

bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. at en melken : ik molk al, heb afgemolken. Ten einde melken — al de beesten
melken,
die gemolken mocten worden : de
koeijen zijn reeds afgemolken. Overdragtelijk,
en in dengemeenen spreektrant : zij heeft
hem schatten afgemolken, van hem afgetroggeld en verspild.
Ook worth het als onzijd. gebezigd , in de
spreekwijs : ik heb nog niet afgemolken, enz.
l. Van het scheidb.
bedr. w., gclijkv
AFMENNEN
,
voorz. af en mennen ik mende af, heb afgemend. Door mennen afmatten, afrijden : de
paarden afmennen. Overdragtelijk, van menschen : hij is wel gewillig , maar laat zich

AFMELKEN,

niet atmennen. Ment ons niet af. L. Spieghel.] Bij Kiliaan komt dit.voord ook in de
beteekenis van volroeren, roltootjen, voor :
eene zaak a/Mennen. Doch in dezen zin is

dit woord reeds verouderd. Van hier :
Afmenner, z. n., m.
g elijkvl. Van het scheidb.
AFMERGELEN, bedr. W.,
voorz, af en mergelen : ik mergelde af, heb

afgemergeld. Geheel krachteloos maken, in-

zonderheid, door zwaren arbeid en vermoeijing : een afgemergeld paard. Zich
aftnergelen. De ziekte heeft hem afgemergeld.
Nergelen komt van merg • afmergelen (ook
uitmergelen) is derhalve, eigentijk, zoo veel
als het merg uit de beenen persen, en dus

verzwakken, krachteloos maken. Van hier :
Afmergeler, z. n., m.
Afmergeling, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
AFMETEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz, af en meten : ik mat af, heb afgemeten.
De maat eener zaak naauwkeuriglijk be glen :
eene kamer met den duimstok aftneten. Verzen, lettergrepen afmeten. Inzonderheid, ter
berciking van zeker oogmerk, afineten : een
stukgronds tot een huis, eenen akker tot
eenen tuin, apneten. Zes ellen van een stuk
laken afmeten, om die af te snijden. Over-

dragtelijk, voor, eene behoorliike verdeeling
van iets maken : hij weet zljnen ttjd wel
af te meten. De eene zaak naar de andere
inrigten en bepalen : de straf naar de misdaad afmeten. Onze verpligtingen zijn naar
onze krachten afgenwten. lIzj, die 9'eene lie
voor zijn vaderland gevoelt , zal al zijne
diensten naar ztjnbijzonder voordeel afmeten.

Naar degesteldheid van iets anders beoordeelen : hetgeluk naar den rtjkdom afmeten.
Afnemen, gissen : men kan daaruit ligtelijk
afmeten, dat enz. L. Bake gebruikt afmeten,
in den zin van onderscheiden, afscheiden :
gij duisternis, die nacht van dag afmeet.
Van hier :
Aftneter, z. n., m.
Afmeting, z. n.,

V.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en metselen (bijKiliaan ook metsen):
ik metselde af, heb afgemetseld. Ten einde
metselen : ik zal dezen muur eerst afmet-

AFMETSELEN,

selen; dit huis is, in Brie weken, afgemetseld.

Ook wordt het als onzijd. gebezigd, in de
spreekwijs : wij zullen eerst maarafmetselen, het metselen ten einde brengen.
AFMIKKEN, bedr. w., gclijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en mikken : ik mikte af, heb afgemikt. Afoogen, afzien •; door mikken vernemen : ik had de breedte van den tuin net
afgemikt.
AFMOLMEN,

onz. gelijkvl., met het hulpw.

zijn. Van het scheidb. voorz. af en molmen :
ik molmde af, ben afgemolmd. Vermolmen :
dat hoot begint, overal, af te molmen.
AFMUREN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en muren : ik muurde af, heb
afgemuurd. Met eenen muur afschieten :
ik heb den tuin rondom afemuurd.
g

bedr, w., gelijkvl. Van bet scheidb.
voorz, af en naatjen : ik naaide af, heb
afgenaaid. Ten einde naaijen : al uw goed is

AFNAATJEN,

reeds afgenaaid.
ACUMEN,

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van het

AFOO.

AFPE.
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scheidb. voorz. af en nemen ik nant af, heb
afgenomen.

Bedrijv., van de hoogte, of van de oppervlakte eens dings, nemen: den hoed afnemen;
het kleed van de tafel aptemen • de kaarten
afnenten, afheffen. De tafel afnemen, d. i.

de overige spjis enz. van de tafel afnemen.
Jets van iemand nemen : ik heb hem zzjnen
de en afgenomen •; iemand eenen last afnemen, hem daarvan ontheffen •; iemand zijn
geldafnemen, met list, of geweld, ontriemen.
Den room van de melk afnemen, afscheppen.

Door middel van eene schaar, zaag, een mes,
of eenig ander werktuig, we nemen : iemand
een lid afnemen, afsnijden • zich het haar,
den baard, laten afnemen. moet deze
plank nog wat afnemen, afschaven, afzagen,
enz. Ook worth afnemen, in den gemeenen

spreektrant, voor met eenen doek afvegen,
reinigen, gebezigd : neem de stoelen, de
re thank (d. i. het stof van de stoelen, het
nat van de regtbank) nog wat af. Overdragtelijk, voor bevrijden : gij hcbt een zwaar
ak van het hart afgenomen. Laten doen :
p
iemand eenen eed afnemen. Laten betalen
iemand eene geldboete afnemen. Opmaken,
besluiten : hetgevolg der zaak was nit derzelver toedragt ligtelijk af te nemen. Ten
goede, of ten kwade, duiden ik neem u dit
roekeloosgezegde thans niet kwalijk af ;

waarvoor men ook enkel nemen zegt.
Onzijd., met het hulpw. zijn, voor, in
grootte, duur, kracht en waarde verminderen, zoo vanpersonen, als van zaken : de
jnbaar,
kleiner.
schi
maan neemt af, wordt,
De koorts is aan het afnemen, begint te verminderen. Hi' is zeer afgenomen, door
ziekte verzwakt en mager geworden. De
dagen nemen aanmerkelijk af, beginner]
korter te worden. De boekhandel neentt,
hand over hand, af, geraakt in verval.
Van hier :
Afnenter, z. n., m.
Afnenting , z. n., v. • meerv. niet in gebr.
AFNEUZEN, bedr. w., gelijkvl. Van bet scheidb.
voorz. af en neuzen , van neus : ik neusde
af, heb afgeneusd. Door neuzen, of snuffelen,
vernemen : zij hebben alles afgeneusd. Van
hier :
Afneuzer, z. n., m.
Afneuzing, z. n., v.
AFNIJPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en nijpen : ik nee af, heb afgenepen. Hetzelfde als iffloajpen. Van hier :
Afnzjper, z. n., m.
Afnijping , z. n., v. •; meerv. niet in gebr.
gelijkvi. Van het scheidb.
AFOOGEN, bedr. w. ,
voorz. af en oogen : ik oogde af, heb afgeoogd. Door oogen , d. scherp toezien,
vernemen : ik kan hier alles afoogen.
AFOOGSTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en oogsten : ik oogstte af, heb af-

geoogst. Al de vruchten inzamelen : gij en
sult den hoeck owes velts nietganschelajk
afoogsten. [Bijbelvert.]

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en pachten : ik pachtte af, heb afgepacht. Door pachten bekomen, in tegenoverstelling van verpachten ik heb hem al zijn

AFPACHTEN,

land afgepacht.
AFPAKKEN
,
bedr. w., gelijkvl.

Van het scheidb.
voorz, af en pakken : ik pakte af, heb afgepakt. Het een opgepakt was (b. v. op eenen
wagen) afnemen : die koffer moet weder
afgepakt worden. Eenen wagen afpakken,

• ontpakken. Ten einde pakken alles, wat
gepakt moet worden, tot pakken maken : wij
hebben al de snufff afgepakt. Ook kan dit
woord , in dezen zin, als onzijd. gebruikt
worden na een uur zullenafgepakt
hebben. Het hood. abpacken wordt alleenlijk
in den zin van ons ontpakken gebezigd. In
dengemeenen spreektrant , komt afpakken
ook voor, in de beteekenis van, metgeweid
afnemen : ikpakte hem den de en af.
AFPALEN bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en paten : ik paalde af, heb afgepaald. Met paten afscheiden ik heb dezen
akker laten afpalen. Van hier :
Afpaling, z. n., V.
AFPASSEN, bedr. w. ,
geiijkvl. Van het scheidb.
voorz. afenpassen : ik paste af, heb afgepast.
Met den passer afrneten : gij moet de lento
en de breedte wel afpassen. Afpassen wordt
ook in den zin van aftellen gebezigd : het
geld ligt afgepast. Van hier:
Afpasser, z. n., m.
Afpassing, z. n., v.
AFPEILEN
,
bedr. w. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en peilen : ik peilde af, heb afgepeild. Door peilen vernemen : ik heb de
die to afgepeild.

(zieh) wederk. w.,gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en peinzen : ik peinsde
af, heb afgepeinsd. Door peinzen afmatten :

AFPEINZEN,

zich afpeinzen. heb mij op die zaak
afgepeinsd.

bedr. w. ,.
gelijkvl. Van het scheidb
voorz, alertpellen: ik pelde af, heb afgepeld.
Den bast van iets afdoen noten afpellen.
Ook voor, ten einde pellen : de boonen zUn
afgepeld, afgedopt, uitgedopt. Van bier :
Afpeller, z. 11., 111.
Afpelling, z. n., v. •; meerv. niet in gebr.
AFPERKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, af en perken : ik perkte af, heb afgeperkt. Door perken afscheiden : de grond,

AFPELLEN

dien ik tot eenen tuin zal aanleggen,
is reeds
afgeperkt. Van bier :
Afperker, z. n., m.
Afperking, z. n., v.

,
bedr.
AFPERSEN
gelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. af en persen : ik perste af, heb afgeperst. Ten einde persen (in de perserijen
8

AFPR.

— 58 —

gebruikelijk) wij hebben al het laken afgeperst. Door persen en dri p en verkrijgen,
afdwingen : persten mij de helft miner
bezitting af •; iemand een geheim afpersen.

nietgeschiede zij dat ik langer
zoude vertoeven, maar ikpraatte het nog af..
Somwijlen ook als onzijdig, b. v., eindelljk
hebben wij afgepraat , het raters geein.
digd
AFPREKEN, bedr.

Van bier :
Afperser, z. n., m.
Afpersing, z. n., v.
AFPEUTEREN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. a enpeuteren : ik peuterde af, heb
afgepeuterd. Door peuteren , of met den
vinger wroeten, afzonderen, in den gemeenen
spreektrant hi' heeft de korst van de taart

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af enpreken (van prediken) : ik preekte
af, heb afgepreekt. Door preken, of lang praten, tot het tegengestelde trachten over te halen, ontraden : hi' Wilde vertrekken, maar ik
heb het hem afgepreekt. Ook wordt afpreken
als onzijd. gebezigd, in den zin van ten einde
preken, ophouden met preken : hi' had nog
niet afgepreekt.

afgepeuterd.

(zich) wederk. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af enpijnen : ik pijnde af,
heb afgeptjnd. Zich afpzjnen, afmartelen.
AFPLAKKEN
,
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af enplakken : ik plakte af, heb afgeplakt. Ten einde plakken wanneer gij de
zakken afgeplakt hebt. Dit woord wordt ook
als onzijd. gebezigd : hebt gij haast afge-

AFPIJNEN,

plakt ?

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, af en pleiten ik pleitte af, heb afgepled. Door pleiten bevrijden ik heb hem
van dealg afgepleit. Ten einde pleiten :
die zaak is reeds afgepleit. Somwijlen wordt
dit woord ook als onzijd. gebezigd : morgen

AFPLEITEN,

zullen wij afgepleit hebben.
AFP LOEGEII, bedr.

w. ,gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af enploegen : ik ploegde af, heb
afgeploegd. Ten einde ploegen : de akker
is afgeploegd. Dit woord wordt ook, somwijlen, als onzijd, gebruikt, b. v., wij hebben afgeploegd.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af enplooijen : ik plooide af, heb afplooid. Ten einde plooijen : gzj moet deze
muts eerst afploozjen. Somwijlen ook als
onzijd., b. v., wij hebben afgeplooid.
AFPLUIZEN bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af enpluizen : ik loos af,
heb afgeplozen. Met de vingeren aftrekken :
de roofjes van eene zweer afpluizen. Van hier:

AFPLOODEN,

Afpluizer, z. n., m.
Afpluizing, z. n., v. • meerv. niet in gebr.
AFPLUKKEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.

voorz. al enplukken : ik plukte af , heb
afgeplukt. Met de twee voorste vingeren
afbreken : eenebloem, eene vrucht afplukken.
Ook doorplukken kaal maken : een hoen
afplukken. Somwijlen als onzijd. : in een
uur zullen wzj afgeplukt hebben. Van hier :
Afplukker, z. n., m.
meerv. niet in gebr.
Afplukking, z. n.,
bedr. w. , gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af enpragchen : ik prachte
heb afgepracht. Afbedelen : kusjens

AFPRAGCHEN

afpragchen.
AFPRATEN, bedr.

AFRE.

w., gelijkvl. Van het scheidb.

voorz. af en raden : praatte af, heb afgepraat. Door raden veroorzaken , dat iets

AFPUNTEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en punten: ik puntte af, heb afgepunt. De punt wegnemen : gij moet uwe pen
nog wat meer afpunten. Van hier
Afpunter, z. n., m.
Afpunting, z. n., V.
AFRADEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en raden : ik ried af (ik raadde af
wordt ook reeds gebruikt), heb afgeraden.
Door raden, raad geven, van eene zaak trachten af te houden ik heb hem die zaak sterk
afgeraden. Ook iemand van iets afraden. Van
hier :
Afrader, z. n., m.
Afrading, z. H., V.
AFRAKEN, onz. w., gelijkvi., met het hulpw.
Van het scheidb. voorz. af en raken: ik raakte
af, ben afgeraakt. Verwijderd worden : van
den re ten we rakers •; hij raakte al sehielijk
van ztjn onderiverp af •; van zijn stuk afraken,
in de war raken. Los, vrij raken : het schip is
nog gelukkiglijk van de bank afgeraakt. Zich
ontdoen ik raakte, in korten tzjd, van de
zaakgeheel af; ik zal wel van hem afraken.
Niet meerplaats hebben : die wet, die gewoonte, is geheel afgeraakt. Laten varen : hoe zal
hi nog van den drank, het spel, afraken !
AFRANDEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en randen : ik randde af, heb afgerand. Den rand kleiner maken, den rand
afdoen : ik zal den hoed wat laten afranden.
Van hier :
Afrander, z. n., m.
Afranding, z. n., v. • meerv. niet in gebr.

.AFRASPEN, hedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en raspen : ik raspte af, heb afgeraspt. Met de rasp wegnemen : een stuk van
de kaas afraspen. Somwijlen ook als onzijd. :
wij hebben afgeraspt, ten einde geraspt, houden op met raspen. Van hier :
Afrasper, z. n., m.
Afrasping, z. n., v.; meerv. niet in gebr.
AFREDE, zie besluit.
AFREDENEN, zie rede, narede.
AFREGENEN, onpers. w., gelijkvl., met het hulpw.

hebben. Van het scheidb. voorz. afen re even:
regende af, heeft afgeregend. Ten einde regenen, geheel uitregenen : het heeft reeds afgereend.
9
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afrigten.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, af en reiken : ik reikte af, heb afgereikt.
Met uitgestrekte armen bereiken : ik kan het
naauwelijks afreiken, daaraan reiken. Ook
zoo veel als of even of aanreiken : eenen

AFREIKEN,

brief 1)0 iemand afreiken.

A FRES, z. n., v. der of van de afreis; het meerv,
is niet ingebruik. Vertrek, de reis van eene
plaats : twee dagen na mijne afreis •; onze afreis is op morgen bepaald.

AFRETzEN, onz. w., gelijkvl., met het hulpw. zijn.
Van het scheidb. voorz. af en reizen : ik reisde af, ben afgereisd. Van eene plaats reizen :
wanneer zultgij afreizen? Somwijlen ook als
wederk. : zich afreizen, door veel reizen afmatten.
AFREKENEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en rekenen ik rekende af,
heb afgerekend.

., doo or rekenen afzonderen, aftrekken:
Bedr
deze tienguldens moeten van de sons afgerekend worden.
Onz., met het hulpw. hebben • verrekenen,
de rekening effenen morgen zullen wij afrekenen. Ook overdragtelijk, voor straffen ,
kastijden, in den gemeenen spreektrant : wanneer unj eens afrekenen,
zal het er slecht met
uitzien.
AFREKENING, z. n., v., der, of van de afrekening
meerv. afrekeningen. Van afrekenen. Aftrekking van de rekening, zonder meerv. : iewand iets op afrekening geven,om afgerekend

to worden. Verrekening,
het sluiten eener
rekening afrekening doers houden. Ook overdragtelijk, voor straffen, kastijden, in den
gemeenen spreektrant : ik zal terstond afrekening met u houden.

onz. en bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en rennen : ik rende af,

AFRENNEN,

ben en heb afgerend.

Onz., met het hulpw. zijn; rennende zich
van eeneplaats verwijderen : zzj zzjn van
hier afgerend. De paarden renden van den
weg af.
Bedr. ; zich afrennen, door rennen afmat-

ten. Door rennen, of °rider het rennen, afzonderen : hetpaard rende zijn eene hoefijzer
af.

,
AFRIGTEN
bedr. w., gelijkvl.

Van het scheidb.
voorz, af en rigten : ik rigtte af, heb afgerigt.
Zekere vathaarheden mededeelen, bekwaam
makers, zoo wel van dieren, als van menschen:
eenpaard — eenen hand, tot de jagt afrigten.
Hij is op zijn voordeel zeer wel afgerigt • zij
rigtten hunne kinderen op het stelen af •; hi
is op allerhande schelmstukken afgerigt.
Schoon afrigten, als van regt afkomstig,
eigenlijk afregten zou moeten zijn, verkiest
hetgebruik echter, in vele der, van regt af-

geleide, woorden, eene in plaats van eene
e, als onderrigten, verrigten, inrigten, rigt-

AFRI.

snoer enz.Vondel gebruikt nogtans afregten,
maar in den zin van afdanken, wegzenden :
haer man hadde uwen knecht,
op zijn beleeft
verzoeck, ondanckbaer afgerecht. Van hier :
Afrigter, z. n., m.
Afrigting, z. n., v. • meerv. niet in gebr.

onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en rijden : ik reed af, ben
en heb afgereden.
Onz., met het hulpw. zzjn • naar beneden
rijden : zij zijn van den berg afgereden. Van
eeneplaats wegrijden : zij zullen morgen,
van huis, van Rotterdam, afrijden.
Bedr., door rijden afzonderen : hi' heeft
hetpaard de beide hoefijzers afgereden. Door
rijden afmatten : een paard afrzjden, zich
afrijden. Van hier :
Afrzjder, z. n., m.
AFRTJGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb,
voorz, af en rdgen : ik reeg af, heb afgeregen.
Jets, dat aangeregen, d. i., in eene rij aan
iets anders, bijzonderlijk aan eenen draad,
vastgemaakt is, weder afdoen, uit een nemen:
peerlen afrzjgen. Van hier :
Afrijg,
er z. n., m.
AfrOing, z. n., v.
AFRIJSELEN, onz. w., gelijkvl., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. af en rijselen :
rijselde af, is afgerUseld. Brokkelen en afvallen : de muur begint af to rijselen. Van hier :
Afrijseling, z. n., v.
Afrijselen is het voortdur. w. van het
veroud, afrijsen, bij Kit. afvallen.
AFRIJTEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb,
voorz. af en rijten (gr. 1.10-crely) ik reet
af, heb afgereten. Afscheuren : hi' reet een
stuk van zzjnen mantel af. Van hier :
Afrijter, z. n., m.
.Afrijting, z. n., v.
AFRIJZEN, onz. w., ongelijkvl., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. af en rzyzen :
ik rees af, ben afgerezen. Van eene plasts
opstaan zij vielen, maar rezen terstond we-

AFRIJDEN,

der van dengrond af.
n., o., van het Afrika, ook Afrika's.
Een der werelddeelen : van het vruchtbare
Afrika. [Vondel.] Van hier het bijv. naamw.
afrikaansch, aan dit werelddeel eigen , of
tot hetzelve behoorende : eene afrikaansche
vrouw , afrikaansche zeden , en het zelfst.
naamw. afrikaan, afrikanen, een inwoner,

AFRIKA, z.

of inwoners van dit werelddeel.
Men wil, dat Afrika van af (aap, hoogd.
Affe) en rice, eene landstreek, een rijk, afkomstig is, en zoo veel als het land der apen
beteekent, welken naam de Frigiers en Celten aan dit werelddeelgegeven hebben, dewijl dit dier het eerste en gewigtigste geweest
is, dat de eerste zeebouwers aldaar ontdekt
hebben. Deze afleiding zal niet vreemd voorkomen, wanneer men overweegt dat de Frigiers, oudtijds, eene taal gebruikt hebben,

AFRO.
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Van het scheidb.
voorz. af en rossen : ik roste af, heb afgerost.
Afrijden, door veel rossen (rijden) afmatten :
hi' rost de paarden af. In den gemeenen
spreektrant, door op bankers of stoelen, te
ben en heb afgeroeid.
rijden, ook door kruipen en klimmen, verOnz., met het hulpw. ztjn • door middel
slijten, bederven : vj rossen al hunne kleedevan roeispanen 9 of riemen, zich van eene
plaats verwijderen : zij zijn van het groote
ren af. Afslaan, stokslagen even : hi' liet hem
deerldk afrossen. Van hier :
hood afgeroeid.
Bedr., roeijende van eene plaats verwijdeAfrosser, z. n., m.
Afrossing, z. n., V.
ren : zij hebben ons van de stall afgeroeid.
Door roeijen zich afmatten: wij roeiden ons af. AFROTTEPI, onz. w., gelijkvI., met het hulpw.
zljn. Van het scheidb. voorz. af en rotten :
AFROEPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
ik rottede af, ben afgerot. Door rotten afgevoorz. af en roe en : ik riep af, heb afgeroescheiden worden : de appelen rotten van de
pen. Van boven roe en : iemand afroepen,
boomen af, al de appelen ztjn mij afgerot.
om naar beneden te komen. Door roe en afscheiden, verwijderen : hi' riep ntij ran mijVan hier :
Afrotting, z. n., V.
ne bezigheden af. Van eene verhevene plaats
luid afkondigen : de huwelijksgeboden zijn AFRUILLN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en ruilen : ik ruilde af, heb afgereeds afgeroepen. Door roc en afmatten : zich
guild. Door ruilen bekomen : ik ruilde hem
afroepen. Van hier :
zijn paard af.
Afroeper, z. n., m.
AFRUKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
A froeping, z. n., v.
voorz. af en rukken : ik rukte af, heb afgeAFROESTEN, oriz. w., gelijkvl. 9 met het hulpw.
rukt. Metgeweld aftrekken : ik rukte hem den
zijn. Van het scheidb. voorz. af en roesten :
hoed van het hoofd af. Van hier :
roestte af, is afgeroest. Door roest afgescheiAfrukker, z. n., m.
den worden : de knop is van de tang afgeroest.
Afrukking, z. n., V.
bedr. w. , gelijkvl. Van het scheidb.
AFROFFELEN,
voorz. af en rofrelen : ik roffelde a f, heb afge- AFSABELEN, bedr, w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en sabelen : ik sabelde af, heb afgeroffeld.Retruigste afschaven, met eenc schaaf,
sabeld. Met de sabel afhouwen : iemand het
Welke roffel genoemd , en gebruikt wordt,
hoofd — eenen arm, afsabelen. Van hier :
het ruwste van het hout af te schaven :
om
Afsabeler, z. n., m.
dezeplanken moeten afgeroffeld , met de
Afsabeling, z. n., v.
roffel of es worden. Met de roffel ten
einde schaven : wanneer deze deelen afgerol- AFSCHADUWEN, bedr. w., gelijkvl. Van hetscheidb.
voorz. af en schaduwen : ik schaduwde al,
feld zijn, moeten ztj met den voorlooper overheb afgeschaduwd. De schaduw van iets vergeschaafd worden. Overdragtelijk worth tit
toonen — duisterlijk afbeelden — een schaword gebruikt, in den zin van haastig
duwbeeld van iets maken : iemand afschaen ruw werken, zonder te zien, of het net, of
duwen (franc. silhouetter). Van hier :
slordig geschiede : gij hebt dat maar wat

waarmede de hoogduitsche veel overeenkomst
heeft.
AFROEUEN, onz. en bedr. w., gelijkvi. Van het
scheidb. voorz. af en roetjen : ik roeide af,

argeroffeld.

onz. en bedr. w. , gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en rollen : ik rolde af, ben
en heb afgerold.
Onz. , met het hulpw. ztjn ; rollende afvallen : de steenen rollen van den berg af ;
zzj waren van den dijk afgerold ; terwijl de
tranen van zijne wan en afrolden. Met het
hulpw. hebben, voor, ten einde rollen : tvij
hebben afgerold, in de pikmakerijen gebruikelijk omtrent diegenen , die de klei rollen.
Bedr, ,
naar beneden rollen : eenen steen van
den berg afrollen. H et een opgerold was, uit
elkander rollen : een stuk lint afrollen. Van
hier :
Afroller, z. n., m.
Afrolling, z. n., V.
AFRONDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en ronden: ik rondde af, heb afgerond. Behoorlijk rond maken : eene houten
hijf — een stuk metaal afronden. Van hier
sc
ook afronder, afronding.

AFROLLEN,

FROSSEN, bedr. w., gelijkvl.
A

Afschaduwer, z. n., m.
Afschaduwing, z. n., v.

elijkvl. Van het scheidb.
w. ,g
voorz. af en schaffen : ik schafte af, heb afgeschaft. Hetgeen men gewoonlijk bij zich,
of tot zijne dienst heeft, we doers, van menschen en dieren : eenen knecht afschaffen.
Paarden, honden afschaffen. Doen ophouden, opheffen : eene wet, een gebruik, eene
gewoonte afschaffen. Van hier :
Afschaffer, z• n., m.
Afschaffing, z • n., V.
AFSCRAMPEN, onz. w., gelijkvl., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. afen schampen:
ik schampte af, heb afgeschampt. Even raken
en afglippen • de bijl schampte af. In den gemeenen spreektrant, bezigt men het hiervan
afkomstige zelfst. naamw. afschamper voor
betafschampen, en men zegt, wanneer de bijl,
b. v., onder het hout hakken, afschampt, dat
is een afschamper. Van hier :
Afschamping, z• n., v.

AFSCRAFFEN, bedr,
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bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, af en schansen : ik schanste af, heb
afgeschanst. Met schansen omgeven : het leger lag rondom afgeschanst. Van bier
Afschansing,
z. n., V.
AFSCHEID, Z. n., o., des afscheids, of van het afscheid zonder meerv. Van afscheiden. Het
bevat, over hetgeheel, het denkbeeld van afzondering en afdeeling, en worth alleenlijk
in de figuurlijke beteekenis van het werkwoordgebruikt. Naar den bedrijvenden vorm
des werkwoords : iemand zijn afscheid geven,
uit zijne dienst laten gaan. Zzjn afscheid

A FSCHANSEN,

verlangen, vorderen. Zz:jn afscheid nemen,

eene dienst verlaten. Figuurlijk zegt men :
de zonde, de ondeugd afscheid geven, die
verlaten, afleggen •; de wereld afscheid geven,
zoo wel, zich aan de verbintenis met de
wereld en alle aardsche dingen onttrekken,
als ook sterven. Kiliaan zegt : arscheid des
houwelz:jks, voor echtscheiding. Naar den
lijdenden vorm des werkwoords, voor de afreis van eeneplaats, of bet verlaten van een
gezelschap • nog meer echter, voor de plegtie omstandigheden, welke wellevendheid, in zulkegevallen, ingevoerd heeft :
afscheid van iemand nemen • zonder afscheid
to nemen, voortreizen. Van hier ook afscheidbrief, afscheidmaal, afscheidredevoering.
AFSCHEIDEN (goth. afskaidan), bedr. en onz.

werkw., ongelijkvl. Van het scheidb. voorz,
af en scheiden, ik scheidde af, heb en ben
afgescheiden.

Bedr., zaken, die met elkander vermengd
zijn, van elkander afzonderen, in de scheidkunstgebruikelijk : goud van zilver afscheiden • in welk geval, echter, het eenvoudige
scheiden gebruikelijker is ; de bokken van de
schapen afscheiden. Zich afscheiden, afzonderen :heeft zich van de wereld afgescheiden.

Onz., met het hulpw. zijn • zich verwijderen : van iemand afscheiden • ik ben gisteren van hem afgescheiden. Laten varen,
laten steken : zz:j kan er niet van afscheiden
ik zal van dat werk maar afscheiden. Eindigen : het eerste boek scheidt hier af. Van bier:
Afscheider, z. n., m.
Afscheiding, z. n., v.

Het zamengestelde afscheiden is, in de
meestegevallen, van geene andere beteekenis, dan het enkelvoudige scheiden.
A FSCREIDSEL, z. n., o., des afscheidsels, of van
het afscheidsel ; meerv. afscheidsels. Van
afscheiden. Hetzelfde als afscheiding : de
middelmuur des afscheidsels. [Bijbel v.]
A FSCHELFEREN, onz. w., gelijkvi., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. al en schelferen : ik schelferde af, ben afgeschelferd.
schelfers afvallen : die muur schelfert overal
af.

A FSCHELLEN, bedr. w., gelijkvi. Van het scheidb.

AFSC.

voorz, af en schellen : ik schelde af, heb afgescheld. Door het trekken aan — of roeren
van de schel, van boven doen komen : de
knechts afschellen.
bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en schenken : ik schonk
af, heb afgeschonken. Door schenken afscheiden :gij schenkt den room van de melk af.
AFSCHEPEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van bet scheidb.
voorz. af en schepen : ik scheepte af, heb
afgescheept. Met een schip vervoeren : goederen afschepen. In den gemeenen spreektrant, zegt men ook : iemand afschepen,
hem van zich zenden, zich van hem ontdoen.
Van hier :
Afscheper, z. n., m.
Afscheping, z. n., v.
AFSCHEPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en scheppen : ik schepte af, heb
afgeschept. Door scheppen afscheiden : de
AFSCHENKEN,

boter van de melk afscheppen.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb, voorz. af en scheren : ik schoor af,
heb afgeschoren. Met eene schaar, of een
scheermes,
we nemen : het haar, den baard
afscheren. Van hier :

AFSCHEREN,

Afscheerder, z. n., m.
Afschering, z. n., v.
AFSCHERMEN, bedr.

w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. af en schermen : ik schermde af, heb
afgeschermd. Door schermen afwenden hi'
schermde den stoot behendiglijk af. Door
schermen afmatten : zich afschermen.
AFSCHETSEN, bedr, w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en schetsen : ik schetste af, heb
afgeschetst. Eene schets van iets makes :
iemand afschetsen. Eene beschrijving van
letsgeven hi' schetste vrijheid in hare
waregedaante af. Van hier :
.Afschetser, z. n., m.
Afschetsing, z. n., V.
AFSCHEITREN, bedr.

w. gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. af en scheuren : ik scheurde af, heb
afgescheurd. Door scheuren afzonderen : hi'
scheurde een stuk van zijnen mantel af.
Overdragtelijk, voor, met geweld afscheiden :
hz:j was van haar niet af to scheuren. Van hier:
Afscheurder, z. n., m.
Afscheuring, z. n., V.

AFSCHIETEN, bedr.

en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. af en schieten : ik schoot

af, heb en ben afgeschoten.

Bedr., door eene snelle beweging voortdriven : eenen pijl afschieten. Zoo ook ten
aanzien van allerlei schietgeweer : een pistool — een kanon afschieten. Door middel
van eenen schoot, afzonderen eenen vogel
van bet dak afschieten ; iemand eene hand,
eenen arm afschieten. Door een middelschot
verdeelen, afscheiden : ik heb deze kamer van
de andere laten afschieten.
Onz., met het hulpw.
; afglippen.
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uitglijden : het mes schoot, onder het snljden, af. Van hier
Afschieter, z. n., m.
Afschieting, Z. 11., V.
onz. w. ongelijkvl. , met het
hulpw. hebben. Van het scheidb. voorz. af

AFSCHIJNEN,

en schzjnen : ik scheen af, heb afgeschenen.
Afblinken : het vuur schijnt wel af.
AFSCHIJNSEL, Z. n., o., des afschijnsels, of van
het afschijnsel ; het meerv. is niet in gebruik.
Van afschijnen. Weer fans : het afschzjnsel
van het vuur.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. ar en schilderen : ik schilderde af, heb afgeschilderd. Eigenlijk, zoo veel
als afmalen : iemand eene bloem afschilderen. Ten einde schilderen : morgen zal ik
het landschap afgeschilderd hebben. Figuurlijk, zinnelijk afbeelden zij vloog op hem

AFSCHILDEREN,

AFSC.

(ook afschrappen , afschrapen.)
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb. voorz. af

AFSCHRABEEN

en schrabben : ik schrabde af, heb afgeschrabd.

Door schrabben afscheiden : met een mes den
roest van den ketel afschrabben. Van hier :
Afschrabber, z. n.,
Ook voor het werktuig, waarmede men schrabt.
Afschrabbing, z. n., V.
(ook afschrapsel, afschraapsel.)
z. n., o., des afschrabsels, of van het afschrabsel • meerv. afschrabsels. Van afschrabben. Dat van iets afgeschrabd wordt. Overdragtelijk afschrabsel van eenen nagel,

AFSCHRABSEL

iets, dat zcer gering en van geene waarde
is, in dengemeenen spreektrant : hi' is mij
geen afschrabsel van eenen nagel waardig.

A FSCHRAPEN, bedr. w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. af en schrapen ik schraapte af, heb
afgeschraapt. Hetzelfde als afschrabben. Ook
aan, met een gelaat, waarop de razernij
in dengemeenen spreektrant , voor , naar
afgeschilderd was. In dezen zin, bezigt men,
zich trek en afhalen, ontnemen gij zoudt
meestal, het enkelvoudige schilderen. Ins emzj wel alles komen afschrapen. Van hier :
lijks, levendig beschrijven : ach, dat ik u het
Afschraapsel, z. n., o.
treurige tooneel mijns jammers afschildere
Afsehraper, z. n., m.
AFSCHRAPPEN bedr.w. , gelijkvl. Van het
Van bier :
Afschildering,
z. n., v.
scheidb, voorz. af en schrappen : ik schrapte
AFSCHILFEREN, zie afschelferen.
af, heb afgeschrapt. Hetzelfde als afschrabben. Ook metschrappen afteekenen : ik heb
AFSCHILLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en schillen : ik schilde af, heb afde lento en de breedte der to el op eene
geschild. De schil afdoen : eenen tak, eenen
plank, afgeschrapt. Van hier :
Afschrapper, z. n., m.
appel afschillen. Van hier :
Arschiller, z. n., m.
Afschilling, z. n., V.
AFSCHOPPEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en schoppen : ik schopte af , heb
afgeschopt.Naar beneden schoppen : ik schopto hem van de trappen af. Figuurlijk : eenen
honing van den troon afschoppen, afzetten.
Van bier :
Afschopper, z. n., m.
Afschopping, z. n.,

V.

AFSCHOUWEN, de

onbepaalde wijs van het verouderde werkw. afschouwen, zelfst. gebruikt,
onz, van het afschouwen ; milder meerv.
Hetgevoel der hoogste afkeerigheid : een
afschouwen van iets hebben. Hetzelfde als
afschuwen.

(afschuwelijk), bijv. n. en bijw.,
afschouwelzjker , afschouwelijkst. Als bijv.
naamw., verfoeijelijk dat was eene afschoudaad Als bijw. : hij heeft zich
afschouwelijk, op eene afschouwelijke wijs,
gedragen. Jonktys gebruikt afschouwbaar,
voor afschouwelijk.
AFSCHOUWELIJKHEID Z. n., V. der , of van de
afschouwelijkheid ; meerv. afschouwelzjkheden. Van afschouwelijk. De eigenschap, om
afschouwen to verwekken : ik kan de afschouwelijkheid van dezen aanslag met, geene
woorden uitdrukken • zonder meerv. Voor

AFSCHOUWELLIK

eene afschouwelijke zaak , met het meerv.
Ook afschuwelijkheid.

Afschrapping, z. n., v.
Afschrapsel, z. n., 0.
AFSCHRIFT, Z. n., o., des afschrifts, of van het
afschrift; meerv. afschriften. Een afgeschre-

ven schrift , in tegenoverstelling van een
oorspronkelijk schrift : een afschrift van iets
nemen, vorderen enz. • iemand een afschrift
van ietsgeven.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en schrijven : ik schreef af,
heb afgeschreven. Door veel schrijven verslijten : eene pen afschrijven. Ik heb bzjna
de vingers afgeschreven. Schrijven naar een
voorbeeld , dat men voor zich heeft , naschrijven, uitschrijven : een boek, een stuk
nit een boek een gedicht afschrijven. Door
schrijven wegnemen, het tegengestelde van
aanschrijven : eene som op eene rekening afschrajven. Schriftelijk afzeggen : iemand iets
afschrijven. Van hier :
./Ifschrijver, z. n., m.
.4fschrijving, z. n., v.
AFscuRni, z. n., m., des afschriks, of van den
afschrik ; het meerv. is niet in gebruik. De
hoogste afkeerigheid : eenen afschrik van lets

AFSCHRLIVEN

hebben.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en schrikkcn ik schrikte
af, heb afgeschrikt. Afkeerig maken : iemand

AFSCHRIKKEN,

van zijn voornemen afschrikken. Hi' laat
zich door niets afschrikken. Van pier :
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fifschrikker, z. n., m.
Afschrikking, z. n., v.
AFSCHROBBEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheid b,
voorz. af en schrobben : ik schrobde af, heb
afgeschrobd.Door schrobben afscheiden, ook
reinigen : het veil van den vloer afschrobben;
ook den vloer afschrobben. Van hier :
Afschrobber, z. n., m.
Afschrobbing, z. n., v.
Afschrobster, z. n.,

AFSCHROEIJEN, bedr.

V.

w., gel ij kvl. Van het scheid b.

voorz. af en schroeijen : ik schroeide af, heb
afgeschroeid. Door schroeijen afscheiden : hi'
schroeide mtjne haren af. Van hier :
Afschroeljer, z. n., m.
Afschroeijing, Z. 11., V.
AFSCHROEVEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en schroeven : ik schroefde af, heb
afgeschroefd. Los schroeven en afnemen : het

slot van de deur — den haan van hetgeweer
afschroeven. Van bier :
Afschroever, z. n., m.
Al schroeven z. n., V.
AFSCHUDDEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, af en schudden : ik schuddede af, heb
afgeschud. Door schudden van boven wegnemen : de maat is to vol, schud er nog wat af.
Door schudden afzonderen : appelen van de
boomen afschudden. De hond schudt de vlooijen
van mjnen bast af. Zichafschudden, gelijk de

hondengewoon zijn, die uit het water komen. Overdragtelijk zegt men : iets van zijnen hals afschudden, van zich afschuiven,
zich niet mede inlaten • het juk afschudden,
zich van eene slavernij, of onderdrukking,
bevrijden. Van bier :
Afschudder, z. n, m.
Afschudding, z. n., V.
AFSCHUIJEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en schutjeren : ik schuijerde af, heb afgeschwjerd. Door schuijeren
afscheiden, ook schoonmaken : schutjer het
stof van uwen rok af. Ook enkel, den rok
afschuijeren.
AFSCHUIMEN, bedr.

w. ,
gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. af en schuinten : ik schuimde af, heb
afgeschuimd.Het schuim van boven afdoen :
het vleesch, den visch afschuimen. Door schuimen afzonderen : het veil van de sulker afschuimen. Van bier :
Afschuimer, z. n., m.
Arschuiming, z. n., v.
AFSCHUIVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en schuiven : ik school af,
heb afgeschoven.Door schuiven van eene lasts
verwijderen : de to el afschuiven, van den
wand. Figuurlijk : iets van zich — van den
hals, afschuiven, zich van iets onttrekken,
van iets afdoen. Van hier :
Afschuiver, z. n., m.
Afschuiving, z. n., V.
het scheidb.
elij Vang
AFSCHUREN, bedr. w.kvl.
,

AFSL.

voorz. af en schuren : ik schuurde af, heb afgeschuurd. Door schuren afzonderen, ook
schoonmaken : den roest van het ijzer afschuren • ook het ljzer afschuren. Van hier
•:
Afschuurder, z• n., m.
Atschuring, z. n., V.
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en schutten : ik schuttede af, heb
afgeschut. Door middel van een schutsel, of
schutbalken, den loop des waters tegenhouden : eene sloot afschutten. Door eene schuttin g a fscheiden : ik heb mijnen moestuin laten
afschutten. Van bier :
21 fschutsel, z. n., o.
Afschutting, z. n., V.
AFSCHUWEN, zoo ook afschuwelijk , afschuweltjkheid. Hetzelfde als afschouwen, afschouwelijk enz.
AFSLAAN, bedr. en onz. w., onregelm. Van het,
scheidb. voorz. af en slaan •: ik sloeg a! (van
het oude slagen), heb en ben afgeslagen.
Bedr., door slaan afscheiden: notenafslaani
van den boom. Len stnk van eenen steen afslaan • iemand den hoed afslaan. Afhouwen,
afhakken : iemand het hoofd afslaan. Figuurlijk, afweren, afkeeren : den
•;
vijand afslaan
den storm, d. i. den stormenden vijand, afslaan. Hard slaan, afrossen : hi' is duchtig
afgeslagen geworden. Ook voor laten a floopen ,
laten vlieten : zijn water afslaan. Denprijs
verminderen : de brouwers hebben het bier
afgeslagen. Ontzeggen, weigeren •: hij zal

AFSCHUTTEN,

Int:Pt verzoek, mtjne bede, gewisselajk afslaan.
Bij den afslag verkoopen •: het huffs zal geveild en afgeslagen worden.

Onz., met het hulpw. zijn ; verminderd
worden, afnetnen, ten aanzien van denprijs
der koopwaren, in tegenoverstelling van opslaan : degranen slaan af, warden goedkooper.
AFSLAG, Z. n., m., desafslags, of van den afslag ;
het meerv. is niet ingebruik. Van afslaan.
Ontzegging, weigering : h i' stond verb
over den afslag van zijn verzoek. V ermindering van straf : de gevangenen kregen eenen
afstag van zes jaren, ook zes jaren afslag.
Dating van prijs : de afslag van brood duurde niet lang. Baj den afstag verkoopen. Van
hier :
Afslager, z. n., m.
AFSLAVEN, (ZiCh) wederk. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en slaven : ik slaafde af,
heb afgeslaafd. Zich, door eenen gedurigen,
zwaren en slaafschen arbeid, afmatten • hij
heeft zich afgeslaafd.
AFSLEPEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en slepen : ik sleepte af, heb afgesleept. Van boven slepen : hij sleepte hem van
de trap en af. Gij sleept alles met uwe kleederen af. Door veel slepen verslijten : glj
p
sleet
uwe schoenen, uwe kleederen af. Van

hier :
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"Ifsleper, z. n., v.
Afsleping, z. n., v.
AFSLIJPEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en slijpen : ik sleep af, heb afgeslepen. Door slijpen wegnemen : de punt van,
een
afslijpen;
mes
den roest zer
van het ij afslijpen. Volkomen slijpen, ten einde slijpen:
de messen zijn afgeslepen. Van hier :
z. n., m.
Afslijper,
Afslijping, z. n., V.

bedr. en onz, w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz, af en sltjten : ik sleet af,

AFSLIJTEN,

heb en ben afgesleten.
Bedr., verslijten : hebt gij dat kleed reeds
afgesleten ?
Onz., met het hulpw. zijn : hoe lang ik die
schoenen ook drage, ztj slijten genoegzaam
niet af. Van hier ook afslijter, afslijting.
AFSLINGEREN, bedr.

en onz, w. ,
gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en slingeren: ik slingerde
af, heb en ben afgeslingerd.

Bedr., slingerende naar beneden werpen :
hi' slingerde hem van den berg af.

Onz., met het hulpw. zdnidoor slingeren
van jets afvallen : hi' is van het schip afgeslingerd.

onz. w., gelijkv1., met het huipw.
zdn. Van het scheidb. voorz. af en slippen :
ik slipte af, ben afgeslipt. Afglijden, afschieten : het touw slipte af. Van hier ook afslip-

AFSLIPPEN,

ping.
AFSLONZEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, af en slonzen : ik slonsde af, heb afgeslonsd. Op eene slordige wijze verslijten :
zzj slonst al hare kleederen af. Van hier ook
afslonzer, afslonzing.

(zich) wederk. w., gclijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en slooven : ik sloofde af,
heb afgesloofd. Zich afwerken, afmatten : hi'

AFSLOOVEN,

heeft zich afgesloofd. Om d' afgesloofde ziel to
redden. Illoet afgesloofd de wijnpers treén. L.
BAKE.] Van hier ook afsloofster, afsloover, afslooving.
AFSLUIPEN,

onz. w., ongelijkvl., met het hulpw.

zijn. Van het scheidb. voorz. af en s luff en:
Zich stil van eene
ik sloop
afen.
afgeslop
, ben
plaats verwijderen : zd slopen de kamer af.

bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en sluiten: ik stool af, heb afgesloten. Door sluiten afscheiden : de achterste kamer was afgesloten. Met een afschutsel, eene
heining omgeven : eenen akker afsluiten. Van
hier ook afsluiting.
AFSMAKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en smakken : ik smakte af, heb afg
esrnakt. Met geweld afgooijen : hi' smakte

AFSLUITEN,

den bond van den stoel af.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, af en smeden : ik smeedde af, heb afge
smeed. Door smeden afzonderen : een stuk
van een zjzer afsmeden. Door smeden afmatten, htj smeedt zich af. Door smeden verslij-

AFSMEDEN,

AFSN.

ten : deze harp ers ztjn reeds afgesmeed. Ook,
somwijlen, als onzijd.,ten einde smeden: wij
zullen eerst afsmeden.
A FSMEEKEN,
bedr. w. , gelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. af en smeeken : ik smeekte af, heb afgesmeekt. Door smeeken trachten to verkrijgen : iemand jets afsmeeken. Van hier ook
afsmeeker, afsmeeking.

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. af en smelten : ik smolt
af, heb en ben afgesmolten.
Bedr., door smelten afscheiden, laten afsmelten : hij smolt den steel van den le el —
den voet van den kandelaar 'af.
Onz., met het hulpw. ztjn, afgesmolten
worden smelten en afvallen : het deksel van
de kan was afgesmolten. Ten einde smelter),
ophouden. to smelten , met het hulpw. hebben : wzj hebben afgesmolten. Van hier ook

AFSMELTEN,

afsmelting.

bedr. w., gelijkvl. Van bet scheidb.
voorz. af en smeren : ik smeerde af, heb afgesmeerd. Door smeren afzonderen, afstrijken : ik zal nog wat boter van mijn brood afsmeren. Ten einde smeren : wij hebben de
pleisters afgesmeerd. Ook met op, voor afvegen : hi' smeert het mes op zijne broek af.
Overdragtelijk, voor afkloppen, afrossen : ie-

AFSMEREN,

mand duchtig afsmeren.

bedr. w. ongelijkvl. Van het scheid b.
voorz. af en smilten : ik smeet af, heb afgesmeten. Door smijten, of hard gooijen, afscheiden : appelen van de boomen afsmijten.
Naar beneden smijten, afgooijen : het paard
heeft hem afgesmeten. Van hier ook afsmijter.
AFSNEDE, z. n., v., der, of van de afsnede
meerv. afsneden. Van afsnijden, in de overdragtelijke beteekenis, de afsnede in een
dichtstuk, dieplaats in hetzelve, waar de lezer
gevoegelijk ophouden en adem scheppen kan.
De afsneding eener redevoering, een afgezonderd deel van dezelve.
AFSNIJDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en snijden; ik sneed af, heb afgesneden. Door snijden alzonderen, en wel eigenlij,
k dmiddel van een mes, eerie schaar,
oor
era.: haar afsnzjden •; hi' heeft zijne harm

AFSMIJTEN,

afgesneden. Een stuk brood — eenige ellen
van een stuk taken afsnijden. Zich den hals
afsnzjden. Door snijden korter waken : zljne
nagels afsnzjden. lemands levensdraad afsnzjden, voor dooden, is eene zinnebeeldige

spreekwijs uit de oude fabelleer, welke het
menschelijke Leven met eenen, door de Schikgodinnen gesponnen draad vergelijkt. In eenen overdragtelijken zin : iemand den weg,
den toe an afsnijden, hem beletten, het oogmerk waarmede hi' gaat, to bereiken •, den
viand de levensiniddelen afsnijden, den toevoer van dezelve verhinderen. Door het afbroken van eene brug, den vi 'and de vlugt
afsnijden, hem beletten to vlugten. De ruite-
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een schip afsnijden, dezelve verhinderen,
bij het hoofdleger, bij de vloot te komen. lem,andsgezelsehap afsnijden, vermijden. Iemand de hoop, de gelegenheid enz. afsnijden,
benemen. Eengesprek afsnijden, eindigen.
Van bier ook afsnijder, afsnijding , afsnijdsel.
Bij ICero heel, dit werkwoord abasnidan.
AFSNIPPEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en snipperen, het voortdur. w. van
het verouderde snippen, bij Kiliaan : ik snipperde af, heb afgesnipperd. Door snipperen,
d. aan kleine stukken snijden, afzonderen:
gij hebt reeds de helft van het papier afgesnipperd. Overdragtelijk, van den tijd, dien

e den noodigheeft,
men tot zijne ge wone bezigh
lets, met spaarzaamheid, afnemen : hoe dik wijls hebt ge, och arm ! in afgesnipperde uren.
[Moonen.] Van hier ook afsnippering.

bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en snoeijen : ik snoeide af, heb afgesnoeid. Door snoeijen. afzonderen : de taleken van de boomers afsnoeijen. Ook, somwijlen, als onzijd., met het hulpw. hebben, voor
ten einde snoeijen : de tuinman heeft nog niet
afgesnoeid. Van hier ook afsnoeijer , al-

AFSNOEIJEN,

snoeijing.
AFSNUITEN, bedr.

w., on gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en snuiten : ik snoot af, heb (Tyesnoten. Door snuiten afscheiden :gij snuit
alloos te reel van de kaars af • snuit de kaars
wat af. Van hier ook afsnuiter, afsnuiting •
AFSOLLEN, bedr. w., gefijkvi. Van het scheidb.
voorz. afen sollen : ik solde af, heb afgesold.
Door sollen, d. opgooijen, (bij Kiliaan, eenen bal opgooijen) afmatten : iemand afsollen,
doorgooijen en rollen vermoeijen • zich afsollen.
AFSPANEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.

voorz. af en spanen : ik spaande af, heb afgespaand. Door spanen, (met eene spaan spitten) afzonderen : boter van het vat afspanen
eengedeelte van de boter afspanen.
AFSPANNEN, bedr.

w., ongeli jkvl .Va n het scheid b.
voorz. af en spannen : ik spande af, heb afgespannen. Ontspan nen, het een stijf gespannen is, zijne spanning benemen, Iosmaken :
de snaren afspannen, eenen boo afspannen;
den haan van een schietgeweer afspannen.
Het beteekent ook uitspannen, en wordt, in

dien zin, van paarden gebezigd, die, door
middel van zelen, aan eenen wagen vastgehecht zijn : de paarden afspannen, het tegengestelde van aan- of inspannen. Van hier ook
afspanner, afspanning.
AFSPIEGELEN, bedr.

w. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en spiegelen : ik spiegelde af, heb
afgespiegeld. De gedaante eener zaak in eenen spiegel, of ook, als in eenen spiegel, vertoonen het beekje spiegelde de wolken af .Van
hier : afspiegeling.
AFSPIJZEN, onz, w., gelijkvl., met het hulpw.
hebben. Van het scheidb. voorz, af en spljzen:

AFSP.

ik spijsde af, heb afgespijsd. Het spijzen eindigen, ophouden te spijzen, inzonderheid van
voornamepersonen, aan eerie rijke tafel : zij
zullen aanstonds afgespijsd hebben.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. afen sinners : ik spon
heb afgesponnen. Door spinnen afzonderen •:

AFSPINNEN,

ik heb reeds eengoed gedeelte van het vlas
afgesponnen. Ten einde spinnen : z?j heeft
hare taak afgesponnen.
AFSPITTEN, bedr.

w.,gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en spitten : ik spittede af, heb afgespit. Door spitten afzonderen : gtj moet nog
meer aarde van dezen hoop afspitten. Ten
einde spitten wij hebben den tuin afgespit.
Van het spit doen : het vleesch moet afgespit
worden.

ArsprAJTEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl.Van het
scheidb. voorz. af en splijten : ik sleet af,
heb en ben afgespleten.
Bedr., door splijten afzonderen :
spleet
de helft van den hoe el af.

Onz., met het hulpw. zijn, door splijten
afgezonderd worden : groote stukken spleten
van de to el af. Van hier afsplijting.
AFSPLINTEREN, bedr. en onz. w.,
gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. af en splinteren : ik splinterde af, heb en ben afgesplinterd.

Bedr., door splinteren afzonderen • gij
hebt een stuk van dezeplank afgesplinterd.
Onz., met het hulpw. ztjn, splinteren en
afvallen : de to el splintert overal af. Van
hier ook afsplintering.
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. of en spoelen : ik spoelde af, heb afgespoeld. Door spoelen afscheiden : de rivier

AFSPOELEN,

spoelde een stuk van den dijk af. Het veil van
eenglas arspoelen. Door spoelen reinigen :
eenafspoelen. Overdragtelijk : de zwarigheid, met eenen frisschen teug, van het
hart afspoelen, verdrijven. Van hier afspoe.
ling.
Afspoelen wordt ook als onz. gebezigd,
met het hulpw. hebben •; dock in eenen geheel anderen zin, namel. van spoelen, d.

garen, of zijde, met een wiel, op klossen
winders, bij de wevers gebruikelijk, voor ten
einde spoefen wij hebben algespoeld.
AFSPRAAK, z. n., v., der, of van de afspraak
meerv. afspraken. Van afspreken. Mondeline overeenkomst met iemand afspraak
waken • wif hebben we ens once reis afspraak
gemaakt. Tool ens afspraak, zal ik u morgen
verwachten.

bedr. w. ongelijkvl. Van het scheid b.
voorz. af en spreken : ik sprak af, heb afgesproken. Eene mandelinge overeenkomst met
iemand treffen : lets met iemand afspreken.
Spreek gij het noodige met hem af. Door
spreken afmatten : zich afspreken. — Hooft
bezigt afspreken voor afraden.
AFSPRINGEN, onz. w., ongelijkvl., met het hulpw.
9

AFSPREKEN,

AFST.
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zijn. Van het scheidb, voorz. af en springen:
ik sprong af, ben afgesprongen. In de eigen-

Figuurlijk, het onderscheid in ma ten waarde : hoe blind zoude ik moeten zijn , wan-

lijkste beteekenis, zich, met eenen sprong,
van jets verwijderen : de haas is van den
weg afgesprongen. Insgelijks , naar beneden
springen : van het paard, van den wagen
afspringen. In eene uitgestrektere beteekenis, met eene snelle vaart van iets verwijderd
worden : de bzjl sprong van den steel af. Aan
stukken springen en afvallen : de lijm, het

neer ik den grooten afstand tusschen u en
mij niet konde gewaarworden ! --Afstand
doen , over even , overlaten : hi' deed , bij
zijn leven, al:stand van al zljne goederen.
Afstand doen van zijnre t. Afstand doen van
zijne slechte levenswijs, die laten varen, niet

vernis springt af. Be snaar is afgesprongen.

uwen druk, op korter afstand , u bejegend
door 'tgeluk, d. i. spoediger, binnen korter

Figuurlijk , zich plotseling van iets verwijderen en tot jets anders hepalen : hi' springt
telkens van zijn onderwerp af. Verhinderd
worden, niet doorgaan : onze reis is weder
afgesprongen.

Somwijlen neemt dit werkw. ook het
hulpw. hebben aan •; b. v. : zd hebben, den
ganschen dag , op- en afgesprongen. Zie
nederd. spraakk. D. I. 5 273.
AFSTAAN, onz. en bedr. w., onregelm. Van het
scheidb. voorz. af en staan : ik stond af,
heb afgestaan.

met het hulpw. hebben , van jets
Oz met
verwijderd, of afgezonderd, staan : de tafel
staat ver van den muur af • de stoel staat
niet ver genoeg van de to el af. Figuurlijk,

aflaten, niet voortzetten, laten varen, afstand
doen : hij stond van den koop af. Van zdne
meening, van zijnvoornemen, van zijn regt
afstaan • sta van uw wangedrag af.
Bedr. • iemand jets afstaan, het hem overlaten : ik heb hem mijn beste paard afgestaan.
Hooft bezigt het uiterste afstaan, voor uitstaan.
Afstaan
,
in het goth. afstandan, zweed.
afstet.
AFSTAMMELING, z. n., in. en v., des afstammelings, of van den afstammeling •; der, of van
de afstammeling ; meerv. afstammelingen.
Van afstammen. Hijis een — zij is eene,
afstammeling van Hugo de Groot. Zie aankomeling.
AFSTAMMEN,

onz. w., gelijkvl., met het hulpw.

zijn. Van het scheidb. voorz. afen stammen:
ik stamde af, ben afgestamd. Afkomstig zijn :
hi' stamt van eerlijke ouderen af ; wij zijn
allen van Adam afgestamd. Zoo ook van
woorden : dit woord stamt vangeen ander
af. Van bier ook afstamming.

elijkvl. Van het scheidb.
bedr. w. ,g
voorz. af en stamen : ik stain to af , heb
afgestampt. Door stamper' afzonderen : hi'
m pte een stuk van den steen af. Door
sta
stampen verslijten : de vdzel is reeds half
afgestampt. Ten einde stamen : wij hebben
al de peper afgestampt, Door stamen afmatters : zij zullen zich afstampen.
AFSTAND z. n., m., des afstands, of van den
afstand • meerv. afstanden. Van afstaan.
De afgelegenheid der eene plaats van de
ndere : de afstand der zon van de aarde.
a

AFSTAMPEN,

vender voortzetten , veranderen. Ook van
den tijd •; bij A. Harts. : dan zaagtge in
tijd.
AFSTAPPEN,

onz. w., gelijkvi., met het hulpw.

zijn. Van het scheidb. voorz. af en sta en:
ik state af, ben afgestapt. Naar beneden
sta en : hi' state van de stoep af. Overdragtelijk, toe even afzien, laten varen : ik
zal, in dit geval, van min regt afstappen.
Van zijnvoornemen, van ztjne meening, afsta en. Hi kan van zijn huis, van zijngeld,
niet a fstappen.

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. af en steken : ik stak af,
heb en ben afgestoken.
Bedr., naar beneden steken , met steken
van de hoogte naar de laagte brengen :zz:inen
vi 'and van het paard afsteken. Zoo ook, een
voer hooi afsteken , met de hooivork naar
beneden brengen. Met steken afzonderen :
een dier de keel afsteken. Afleiden, aftappen :
een vat wijn, ook enkel, wijn afsteken. Met
steken, ofgraven, afteekenen : een leger, eenen twin afsteken, door uitgestokene, of uitgegravene aarde afteekenen. Figuurlijk, afnemen, en dus verminderen : ik kan niets

AFSTEKEN,

meer van mine bezittingen afsteken. iemand
de loef afsteken, is een zeemans woord, en

beteekent, eigenlijk, boven den wind komen,
in opzigt tot een ander schip, dat daardoor,
beneden den wind geraakt. Ook wordt het
oneigenlijk, en als een spreekwoord, gebezigd
voor, iemand to bovengaan, hem overtreffen.
Onz., met de hulpwoorden zijnen hebben.
n voor, afvaren, van land steken ;
Met zij,
de schuit stak af, was reeds afgestoken. ffrzj
zullen terstond afsteken. Van het land afsteken. Met hebben • als zeer onderscheiden voorkomen, in vergelijking met jets anders : die
oude broek steekt bd dat nieuwe kleed slecht af.
Zwart op wit steekt wel af. Zdne geaardheid
heeft bij die van haar altdd zeer afgestoken.
Vondelgebruikt afsteken, in de beteekenis

van schijnsel geven :
Het steigrende Agragras, slat puik van paarden gaf
Voorheene, toont zijn' muur , en steektop't water af.
Van bier ook afsteker, afsteking.
AFSTELEN, bedr.

w., ongelijkvl.Van het scheidb.
voorz. af en stelen : ik stal af, heb afgestolen.
Hetgeen eens anders eigendom is, heimelijk,
of metgeweld wegnemen, ontvreemden : men

AFST.

heeft mi j veel afgestolen • er zijn tier guldens
van ditgeld afgestolen.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. a en stellen : ik stelde af, heb afgesteld. Afzetten hi' is, als raad, afgesteld.
Afschaffen, doen ophouden : schattingen af-

AFSTELLEN,

stellen. Deze slechtegetvoonte moet afgesteld
worden. Van hier :
Afstelling , z, n, , v Aan hem stond de aan- en
afstelling van eenen schout.

bedr. w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. af en stemmen : ik stemde af, heb afgestemd. Door stemmen, of bij stemming,
verwerpen : wij hebben den voorslag afgestentd. Van hier :

AFSTEMMEN,

Afstemming, z. n.,
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V.

onz. w., ongelijkvl., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. al en sterven :
veel als het
ben Zoo
afg
ik storf, afestorven.
eenvoudige sterven • terwijl, echter, het voorzetsel den zin sterker maakt, overlijden. in
deze beteekenis is alleen de onbepaalde wijs,
als zelfst.gebruikelijk, en wel in plaats van
het woord dood. Voor min afsterven •; bij
ons afsterven enz. Door den dood van iets
gescheiden worden : zijne ouderen zijn hem
zeer vroeg afgestorven. Al zijn wee is hem
afgestotven. Figuurlijk, zich voor altoos van
iets afscheiden
een gevoel meer van en
,
voor iets hebben ; de zonde, de wereld, de
ijdelheid, (ook der) afsterven. Afnemen, verminderen : onze vriendschap schijnt geheel

AFSTERVEN,

af te sterven.

onz. ongelijkvi. met het huipw.
zijn.Van het scheidb. voorz. af en stijgen :
ik steeg af, ben afqestegen. Afklimmen : van
hetpaard , van den wagen afsteigen •; ook
enkel afstijgen, in het goth. asteigan. Van
hier ook afstijging.
bedr. w., g elijkvl. Van het scheidb.
AFSTOFFEN
,
voorz. af en stoffen : ik stofte af, heb afgestoft. Het stof afvegen : de trappen , de ban-

AFSTHGEN,

ken afstofren.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en stoken : ik stookte af, heb afgestookt. Ten einde stoken : wanneergij den
oven afgestookt hebt enz. Ook, somwijlen,
°rm.': 21,4 zullen eerst afstoken. Van hier ook

AFSTOKEN,

afstoking.

bedr. w. ,gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. af en stompen : ik stompte af, heb afden de
gestompt. Stomp maken : de
afstompen. De scherpe kanten we semen :

,
AFS TOMPEN

eenen steen afstompen.
AFSTOOTEN, bed

r. w. ongelijkv. Van het scheidb.
voorz. af en stooten: ik stiet af, heb afgestooten. Van boven stooten hi'j stiet hem van de
trappen af. Met eenen stoot afscheiden , afzonderen : een stuk van den muur , de neuzen van de schoenen afstooten. De os heeft
zijne horens afgestooten. Zijne horens afstooten wordt ook, als een spreekw., gebezigd,

voor, doorgevondenen wederstand behoedzamer , toegevender , bezadigder worden.
Van hier ook arstooter, afstooting.
AFSTORTEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en storten : ik stortte af,
heb en ben afgestort.

Bedr., naar beneden storten, afwerpen :
eene lading kolen afstorten •; zich van den berg
afstorten. De assche werd van den altaer afgestort. [Bijbelvert.]
Onz., met het hulpw. zijn, afvallen hij
stortte van het dak af, is van den berg afgestort.Ende de kudde stortede van de steylte af.

[Bijbelvert.]
AFsTRAFFEN, bedr. w.
gelijkvl. Van het scheidb.
,
voorz. af en strafren : ik strafte af, heb afgestrait. Behoorlijk straffen, de verdiende straf
laten ontvangen, doch alleenlijk van ligte
straffen : een kind met de roede, afstraffen.
Zich laten afstraffen, aan de verdiende straf
onderwerpen.
Van hier ook afstraffing.
AFsTRALEN, onz. w., gelijkvl., met het hulpw,
hebben. Van het scheidb. voorz. afen stralen:
straalde af, heeft afgestraald. Met stralen
afschijnen een heldere glans straalde van
ztjn aangezigt af.
Van hier ook arstraling.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en strijden : ik streed af,
heb afgestreden. Ten einde strijden: de stria
is afgestreden. Zich afstrtjden, door strijden
(oorlogen) afmatten,krachteloos maken.
g
estreden zwaarden. [Hooft.] Ook wordt dit
werkw., somwijien
onz. gebruikt : zij
hebben afgestreden , den stria geeindigd.
A FSTRUKEN, bedr. w.,
ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en strijken : ik streek af,
heb afgestreken. Door strijken afscheiden : de

AFSTRIJDEN,

broek afstrtjken; de muts van het hoofd afstrijken • de zalf van de pleister afstrijken
het koren van de maat afstrzjken, ook de korenmaat afstrzjken. Door strijken reinigen :
strijk uw mes op het brood af.

onz. en bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en stroomen : ik stroomde

AFSTROOMEN,

af, heb en ben afgestroomd.
Onz., met het hulpw. zijn, in de scheep-

vaart gebruikelijk, door den stroorn afgedreven worden : de boot stroomde van ons af.
Bedr., door stroomen afscheiden : de rtjn
stroomt wed van zijnen oever af.

bedr. w., geliikvl. Van het scheidb.
voorz. af en stroopen : ik stro p to af, heb afgestroopt. Door stroopen afzonderen : eenen

AFSTROOPEN,

aal het vel, eenen Naas de huid afstroopen,

zonder dezelve aan den buik te openen •; welke afgestroopte huid, oudtijds, balg genoemd
werd. Ook enkel, eenen haas, aal enz. afstroopen. Figuurlijk, het land afstroopen, planderen.
Van bier afstrooper, afstrooping.
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AFSTUITEN, onz.

w., gelijkvi., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. af en stuiten :
ik stuitte af, ben afgestuit. Gemeenlijk met
op : de bal stuitte op den paal af. Overdragtelijk, voor aankomen : het stuit alles maar
op mij af: ik zal het op hem laten afstuiten.
Van hier ook afstuiting.

onz. w., ongelijkvl., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. af en stuiven :
ik stool af, ben afgestoven. Wegstuiven : hel
nand stoof van den berg af. Overdragtelijk,
zich schielijk, en als wegstuivende verwijderen : hij stoof van de kamer al • ik gooide hem,

AFSTUIVEN,

dat hij van de kamer afstoof.
Van hier ook afstuiving.
AFSTUREN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.

voorz, af en sturen : ik stuurde af, heb afgestuurd. In de scheepvaart gebruikelijk, voor
afhouden , door sturen verwijderen : het
schip van den kant,
van den wal afsturen.
Afzenden, afvaardigen : ik stuurde hem ran
huis af • ik zal hem, morgen , op die zaak
eens afsturen.
AFSULLEN,

onz. w., gelijkvl., met het hulpw.

zijn. Van het scheidb. voorz. of en sullen :
ik sulde a f, heb afgesuld. Afglijden. afglipA en : de sneeuw veroorzaakte, dat ik van de
stoep afsulde.
AFTAFELEN„

onz. w.„ gelijkv1., met het but w.

AFTR.

ontstane beeldtenis eener zaak,
w., gelijkvl. Van het seheidb.
voorz. af en tellen : ik tilde af, heb afgeteld.
Door tellen afscheiden : ik heb van daze honderdguldens vi j flig afgeteld. Naar een gegeven
getal naauvvkeuriglijk bepalen : geld aftellen.
Dit geld is afgeteld. Ook somwijlen onz.,
voor ten einde tellen, ophouden met tellen:
wij hebben afgeteld. Van hier ook aftelling.
AFTILLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en tillen : ik tilde af , heb afgetild.
Jets, well( eene aanmerkelijke zwaarte heeft9
met moeite afheffen, afligten : zij tilden de
kap van de kas af. lemand van zijnen stoel,

AFTELLEN, bedr.

een aanbeeld van den grand aftillen.
AFTOBBEN
,
bedr. w., g

elijkvl. Van bet scheidb.
voorz. af en tobben : ik iobde af, heb afgetobd.
In den gerneenen spreektrant, zich aftobben,
door veel slaven en zwoegen afmatten. Ook
enkel voor afmatten : hij tobde haar met zijne

telkens herhaalde aanzoeken af.
n., m., des aftogts, of van den aftogt • het meerv. is niet in gebruik. Van af
en togt , van tier en , to en , trekken. Het
aftrekken van een leer:: de aftogt des vijands.
Den aftogt blazen, slaan • toen liet de veldheer den aftogt blazen. [Vond.1 De bezetting
bedong eenen vrijen aftogt.
AFTORNEN, zie aftarnen.

AFTOGT, z.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en touwen, (bij Kil. drukken, per-

hebben. Van het scheidb. voorz. afen tafelen:
ik tafelde af, heb afgetafeld. Het aan de tafel

AFTOUIVEN,

zitten eneten eindigen, ophouden to spijzen :

sen, bereiden, zacht makers) : ik touwde af,
heb afgetouwd. Ten einde touwen (in de
looijerijen gebruikelijk) : de vellen zijn afgetouwd. Afslaan, met een touw afrossen : hi'
liet hem duchtig aftouwen.
AFTRAPPEN, bedr. en onz. w., gelijkvl, Van het
scheidb. voorz. af en trappen : ik trapte af,
heb afgetrapt.
Bedr., naar beneden trappen, schoppen :
hij trapte hem van den zolder, van de kamer
af. Poor trappen en schoppen, verwijderen :
wanneer de hond andermaal naar mt:j toekomt, zal ik hem van mij aftrappen.
Onz. , met de hulpwoorden zijn en hebben.
Met zijn •; aftreden 9 afstappen : van de sloe
aftrappen. Met hebben : van zich aftrappen,
zich met trappen verweren : hi' het woelend van zich afgetrapt.
AFTRED, z. n., m., des aftreds, of van den aftred • het meerv. is niet in gebruik. Van
aftreden. Eeneplaats , waar men van de
hoogte naar de laagte treedt : vat niet, hier
is een aftred. Kiliaan en Plant .n hebben
aftredinghe.
AFTIMEN , bedr. en onz. w., ongelijkvi. Van
het scheidb. voorz. af en treden : ik trad af,
heb en ben afgetreden.
Bedr., door treden afscheiden : ik heb
een auk van eenen nagel afgetreden. Door
treden bemerken, afmeten : een pad in den
tuin aftreden. II. De Groot gebruikt dit

zouden zij nog niet afgetafeld hebben ?
AFTAKELEN, zie onttakelen.
AFTALEN, (bij

Kil.) veroud. w., voor, in krachi,
van zeggen, in welsprekendheid, overtreffen.
AFTAPPEN, bedr. w.. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en to en : ik to to af, heb afgetapt.
Eigenlijk, eene vloeistof, door middel van
eenen tap, of eene kraan, laten afloopen :
bier, in: in enz. aftappen; ook een vat aftappen.
Door to en afscheiden : wl:jn van een vat
aftappen. in eene ruimere beteekenis, door
eenepijp, of eenen koker, laten afloopen :

het water 'eenergracht, en eene gracht aftappen. lemand liet water aftappen. Zich bloed
zich doen aderlaten.
laten aftappen,
Van hier aftapper, aftapping.
AFTARNEN, (bij Kul. afterren) bedr. w., gelijkvi.
Van het scheidb. voorz. cif en tarnen • ik
tarnde af , heb afgetarnd. Door tarnen afzonderen : hetpand van een kleed aftarnen.
T EEKENEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
AF

heb
voorz. af en teekenen : ik teekende af,
afgeteekend. De gedaante eener zaak, door
teekenen, aanduiden : een leger afteekenen,
afsteken. Eeneplaats tot een huis, eenen
tuin enz. afteekenen. Afbeelden : eene bloem,
eenenpersoon, met houtskool , afteekenen.
Ili' is naar het levee afgeteekend. Van hier :
Afteekenaar, z. n., m., die iets afteekent.
Afteekening, z. n., v.; de door afteekenen
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woord, in den zinvan verlaten leer ons
aldus de schepsels af te treden.
Onz., met het hulpw. zdn ; afstijgen :
van den wagen aftreden •; bij iemand aftreden, afstijgen en inkomen. Zich verwijderen :
hi' trad van het tooneel af. Overdragtelijk :
van hetpad der deugd aftreden. Eene dienst,
of een ambt, nederleggen hij is als schepen
afgetreden. Van bier ook aftreding.
AFTREK , Z. n., m., des aftreks, of van den aftrek • het meerv. is niet in gebruik. Van
aftrekken. Vertier : diegoederen hebben
geenen aftrek • door den dageltjkschen aftrek.

[Hooft.] Het geen van lets afgetrokken wordt :
na aftrek van de schulden, zal er niet veel
overschieten.
Bij Kiliaan komt aftrek ook voor, in den
zin van afkeer. Ook bij Houwaert : en eenen
aftreck te maken, met eenen loosen 'vont,
tusschen den Coninck en sdn Vassalen enz.

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. af en trekken: ik trok af,
heb en ben afgetrokken.
Bedr., door trekken van lets afzonderen :

AFTREKKEN,

zij trok den ring van haren vin er •; een
dier het re, aftrekken. Afrukken : hi: ' trok
mij den hoed van het hoofd af. Een geladen
geweer aftrekken, den schoot uit den loop
trekken. Overdragtelijk iemand de mom
of trekken hem, onaangezien zijne vermom-

ming, in zijne ware gedaante, vertoonens
De hand van iemand aftrekken, hem de

dusver verleende hulp en ondersteuning
onttrekken. Wegnenrien , afnemen , inzonderheid ten aanzien van het getal, gewigi
en de maat der dingen : zekere som van
eene rekening aftrekken • ook iemand lets
aftrekken, van zijnen loon, zijne bezolding,
van den gevorderden prijs afhouden , afkorten. lemand van ziju voornemen, van
den weg del . deugd enz. aftrekken, door aan-

gevoerde beweegredenen daarvan afbrengen. Zoo ook zun hart van iets aftrekken ;
zij heeft hear hart geheel van hem afgetrokken. Zich van de were Id a ftrekken, alle verbin-

tenis met hare dwaasheden en ijdelheden opheffen. Wijn, of bier aftrekken, aftappen, in
een ander vat, of in 'flesschen, laten loo en.
Afdrukken, in de boek- ofplaatdrukkerijen
gebruikelijk, loch alleenlijk ten aanzien van
deproevcn, of proefbladen : een blad ctftrekken. Zich aftrekken, door veel trekken afmatten krachteloos maken : de paarden
bben .sich a fgetrokken. In de redeneerkunde
he
is het verled. deelw. afgetrokken gebruikelijk, voor, in gedachten afgezonderd, waarbij
men zich alleenlijk de gemeenschappelijke
kenteekens van verscheidene dingen, met
uitsluiting van de bijzondere, voorstelt : een
afgetrokken denkbeeld.

Onz., met het hulpw. zijn • zich verwijderep , wegtrekken : de vijand is van de stad

AFVA.

afgetrokken heeft de belegering der stad
opgebroken. wacht afgetrokken , in

tegenoverstelling van optrekken. In den gemeenzamen spreektrant : morgen ochtend
zal ik aftrekken, vertrekken. Van hier ook
aftrekking.

bedr, w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en troeven : ik troefde af, heb
afgetroefd. Een in het kaartspel gebruikelijk
woord iemand aftroeven,hem eenen slag, of
steek, door troef te le afnemen.
afnemen. Overdragtelijk, met harde tegenredenen, benen, afzetten : hi' is wakker afgetroefd ge-

AFTROETEN,

worden.

AFTRoGGELEN,bedr.w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en troggelen : troggelde af, heb
afgetroggeld. Door bedrog, of vleijerij, trachten te verkrijgen
Iteeft mij al mdn geld
afgetrogg el d.
aftrommen) bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb, voorz. af en from-

AFTROMMELEN, (00k

melee : ik trommelde af, heb afgetrommehl.

Op het roeren van de trom, of bij trommelslag , afkondigen : tie k,rijgsoverste liet het
bevel aftrommeten. Aftrommelen is eigenlijk
het voortdur. w. van aftrontnten.
AFTROMMEN, Z ie aftrommelen.
AFTROMPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en trom p en : ik trompte af, heb
afgetrontpt. Onder het blazen op de tromp,
( verbasterd in from et of met trom petgeblaas , afkondigen. `khans bezigt men
gemeenlijk , het basterdw. aftrompetten.
Hooft bezigt het voor aftroggelen ; gelijk ook
Kiliaan, als van trompen, fr. tromper.
A FTROMPETTEN bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb, voorz. af en trompetten : ik trompeltede af, heb afgetrompet. Hetzelfde als
aftrompen hetwelk echt nederduitsch , en
waarvan, met eenen basterduitgang, aftrompetten gemaaki, is.
AFTROONEN, bedr,

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en troonen : lie troonde af , heb
afgetroond. Vleijende verzoeken, trachten te

verkrijgen : hi' komt dagelijks, dan het
eene, dan het andere, aftroonen.
AFTUIMELEN onz. w., gelijkvl. , met het hulpw.

zijn. Van het scheidb. voorz. of en tuintelen :
afg
, ben
ik tuimelde
afetuimeld.
Tuimelende
naar beneden vallen hi'
j tuimelde van de
trappers af.
AFTUINEN, bedr. w., geliikvl. Van het scheidb.
voorz. afen lumen : ik tuinde a heb afgetuind. Afheinen : eenen akker aftuinett. Van
hier aftuining.
AFVAARDIGEN 7 bedr. w. , gelijkvi. Van het
scheidb. voorz. af en vaardigen : ik vaardi{ de af, heb afgevaardigd. Vaardig maken
en afzenden , zoo wel vanpersonen , als
zaken : eenen brief, eenen bode , een schip
afvaardigen. Figuurlijk : iemand koel afvaardigen, hem een koel antwoord geven en
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daarmede latengaan. Doch in dezen zin, is
afzeffengebruikelijker. Van hier afvaardiger,
afvaardiging.

afvegen.
m., des afvals, of van den afval •
Z.
het meerv. is niet ingebruik. Van afvallen.
In eenen natuurlijken zin. Het vallen van
de hoogte naar de laagte : de arval der bladeren van de boomen. Datgeen,
wat van iets
afvalt, bijzonderlijk in eenen overdragtelijken
zin. Zoo noemt men, bij verscheidene werklieden, hetgeen van hun werk afvalt, den
afval • b. v. bij de timmerlieden, krullen,
spaanders enz. ; bij de vleeschhouwers, verscheidene deelen dergeslagte dieren, als kop,
pooten, pens enz. Vruchten, door den wind
van de boomen afgewaaid, worden ook afval
genoemd. Zoo ook de afval van granen enz.
In eenen zedelijken zin. Het verlaten van
iemand, aan wiens belang men zich verpand
had, het verzaken van eenegodsdienst : de

AFVAGEN, zie
AFVAL,

afval van hetgeloof. Galba gehoord hebbende
de tzjding van den afval der keurbenden.
[Hooft.] De afval tot den viand. [Kiliaan.3
Iemand tot afval verleiden, vervoeren.

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en vallen : ik viel af, heb

AFVALLEN,

en ben afgevallen.

Bedr., doorvallen, of onder het vallen,
afscheiden : hi' viel een stuk van den muur
af • hzj heeft zzjnen news bijna afgevallen.

Meestal, echter, komt het voor als
Onz., met het hulpw. zijn. In eenen natuurlijken zin. Naar beneden vallen : zij vielen van het dak af; de bladeren, de vruchten

enz. zijn afgevallen. Het gras verdort, de
bloem valt af. [Bijbelvert.] Zoo ook de kalk
valt af, van den muur. iffijn hoed is afgevallen. In eenen zedelijken zin. Iemand, of eene
erkende waarheid, opzettelijk verlaten : van
iemand, of iemand afvallen • zij vielen hunnen koning af • van het geloof, van de godsdienst , afvallen. Van de deugd afvallen.
Van het verbond afvallen, verbreken. [Kili-

aan.] Eene vermindering, uitzondering lijden, onderscheiden zijn : die man is mij zeer
afgevallen • deze wijn valt bij den anderen te
veel af. In krachten en gezondheid afnemen :
hzj valt dagelijks af is reeds merkelijk afgevallen.
AFVALLIG, bijv. naamw., afvalliger, arvalligst.
Van arval, in de overdragtelijke beteekenis.

Eigenlijk, volgens den aard der bijvoegelijke
naamwoorden, in ig uitgaande, tot afval geneigd : maar dit yolk heeft een afvallig en
wederspannig hart •; zij zin de afvalligsten
der apvalligen. [Bijbelvert.] V oor afvallige,
in den zin van iemand, die werkelijk of evallen is, gebruikt men, derhalve, liever afgevallene.
Afvallig worden, makers.
Van bier ook afvalligheid.
ArVA.NGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.

AFVI.

voorz. af en van en ik vin af, heb afgevangen. Door vangen den regtmatigen bezitter
onttrekken : iemand de duiven arvangen.
Figuurlijk, en als een gemeen spreekwoord,
zegt men ook : iemand eene vlieg afvangen,
hem eene kans afkijken , hem verschalkcii
enz. : hij zal mij geene vlieg afvangen.
AFVAREN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en varen : ik voer af, heb
en ben afgevaren.
Bedr., door varen, of in het varen, afscheiden : een stuk van de brug afvaren ;
iemand eenen arm , of een been afvaren.
Varende verwijderen : ik voer hem van het
groote hood af.

Onz., met het hulpw. zijn • van land varen : de schuit, de schipper, zal terstond
afvaren • tvij zzjn reeds vroeg afgevaren.

bedr. w., ongelijkvi. Van het
scheidb. voorz. af en vechten ik vocht af,
heb afgevochten. Vechtende afkeeren, we
vechten : wij vochten den viand dapper af.
Zich afvechten, door vechten afmatten. Ook
overdragtelijk : gewis het heeft wat in, de
wanhoop af te vechten. [Vond.]
AFVEGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en vegen : ik veegde af, heb afgeveegd. Door vegen afzonderen : veeg het stof
van wive boeken af. Door vegen schoonmaken, reinigen : veeg uwe boeken af. Overdragtelijk, en in den gemeenen spreektrant,
voor verdrijven, wegiagen ik veegde hem
van de kamer af.
Van hier afveger, afveging.
AFVERGEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en vergen : ik vergde af, heb afgevergd. Afeischen, afvorderen : iemand iets
afvergen. Van hier ook afverging.
AFVERVEN, zie afverwen.
AFVERWEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en verwen : ik verwde af,

AFVECHTEN,

heb afgevertvd.

Bedr., ten einde verwen : ik zal deze deur
eerst afverwen.

Onz., met het hulpw. hebben •; de verw
loslaten, of even : het blaauwe Laken verwt
dikwijis af. Ophouden te verwen : unj hebben
afgeverwd.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en vzjlen : ik vi fide af, heb afgevijld. Door vi l len afzonderen : den hop van
eenen spzjker afvijlen. Door vi l len korter,
of kleiner maken eenen spijker afvijlen. Van
hier arm:fling, afvifisel.
AFVILLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. ar en villen : ik vilde af, heb afgevild.
Door villen afzonderen een kalf de huid af-

AFVIJLEN

villen.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en visschen : ik vischte af, heb afgevischt. Uitvisschen eene sloot afvisschen,
al de visschen nit dezelve van en. Oak, som-

AFVISSCHEN,

AFVO.

— 71 —

wijlen,
als onzijdig, voor ten einde
visschen
,
het visschen ten einde brengen : zoodra wij
afgevischt hadden, in en wij Haar huis.

onz. w., ongelijkvl., met het hulpw.
zijn. Van het scheidb. voorz. af en vliegen :
ik vloog ar, ben afgevlogen. Zich vliegende
verwijderen, wegvliegen : de kraaijen vlogen
van de kerk af. Figuurlijk ook van andere
snelle bewegingen : de piji is van de pees af-

AFVLIEGEN 9

gevlogen. Hij vigil dat hem de hoed afvloog.
Schielijk afloopen : hij vloog de trappen af.
Van iemands wenken afvliegen 9 zich, op ie-

mands wenken, haasten, om deszelfs bevelen
uit te voeren.
AFVLIETEN 9 onz. w., ongelijkvl., met het hulpw.
zijn: Van het scheidb. voorz. ar en vlieten •
ik vloot af, heb afgevloten. Naar beneden vlieten : het bloed der helden vloot van den berg
af. lk zag de tranen van hare bleeke wan en
afvlieten. De beke, die van den berg afvliet.

[Bijbelvert.]
bedr. w., gelijkvl.Van het scheidb.
voorz. af en vlijmen : ik vlijmde af, heb afgevlOnd. Met eene vlijm afsnijden : ik liet

AFVLIJMEN,

hetgezwel maar afvlijmen.
AFVLOE1JEN,

onz. w., gelijkv1., met het hulpw.

zijn. Van het scheidb. voorz. af en vloezjen:
ik vloeide af , ben
evloeid.afg
Hetzelfde als
afvlieten.
AFVOEDEREN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en voederen : ik voederde af, heb
afgevoederd. Voor voederen gebruikt men
thans, meestal voeren, zoo wel in den zin van
voeder geven : de beesten voeren, als in dien
van eene voering, of voedering, in een kleed
naaijen. Zie afvoeren.
AFVOEREIN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en voeren : ik voerde af, heb afgevoerd. Van eeneplaats we voeren : de wijn
wordt, in schepen, den rtjn afgevoerd. Kooptvaren, op wagens afvoeren. Afleiden, aflokken , door overreding,
voorbeeld enz. : iemand
van zijn voornemen, van de deug,
d van den
regtenweg,
afvoeren.
Afvoeren is ook eene zamentrekking van
afvoederen, in den zin van voer, of voeder,

geven, en eene voering, of voedering, in een
kleed zetten. Afvoeren is dan ten einde
voeren, geheel voeren : de koeijen zijn afgevoerd, (afgevoederd) hebben het noodige,
ofgewone voeder gekregen. 1k zal den rok
eerst afvoeren, (afvoederen) degeheele voering in denzelven naaijen.
AFVORDEREN, bedr. w. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en vorderen : ik vorderde af, heb afafvorderen
g
evorderd. Afeischen : iemand iets,
het van hem vorderen. En vordert telkens
nieuwe straf het martelziek Gerechtshof af.
den degen a Ivor[D.Smi ts.] Eenengevangenen
•
deren. _remand eenen eed afvorderen. Van hier
ook afvorderer, of afvorderaar, afvordering.
AFVORMEN 9

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.

AFWA.

voorz, af en vormen : ik vormde af, heb afgevormd. lets in een week ligchaam drukken,
om hierin, door afdrukken,of afgieten, de
zelfdegedaante over te brengen : eene klok
afvormen. Somwij1en ook als onzijdig, voor
ten einde vormen : wi j zullen eerstafvormen.
AFVRAGEN 9
bedr. w. 9 ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en vragen : ik vroeg af,
heb afgevraagd; (oudt. afgevragen.) Door vrag
en trachten te vernemen, of te bekomen :
iemand iets afvragen. Zoo vraagt men den
boeren de konst af, zoo pleegt men eenvou-

die menschen nit te hooren, is eene,
in degemeenzame verkeering, gebruikelijke
spreekwijs. Zoo zegt men ook, in eenen zeer
gemeenzamen en eenigzins la en spreektrant:
iemand het hemd van het lijf afvragen, ten

naauwkeurigste uitvragen.
onz. w., ongelijkv1., met de hulpwoorden zijn en hebben. Van het scheidb.
voorz. af en vriezen : vroor af, is en heeft afgevroren (van het oude vrieren) ook afgevrozen.
Met zijn • door vorst afgezonderd worden : De

AFVRIEZEIN 9

vingers waren mij bijna afgevroren. Met hebben • ten einde vriezen, ophouden te vriezen •
het heeft afgevroren.
AFVRIJVEN, hetzelfde als arwrzjven.

bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en vuren : ik vuurde af,

AFVUREN,

heb afgevuurd.

Bedr., voor afsteken : een geschut afvuren
onder het afvuren der kanonnen.
Onz., voor ten einde vuren, ophouden te
vuren, met het hulpw. hebben : toen wzj
afgevuurd hadden,
deed de veldoverste eene
aanspraak. Van hier ook afvuring.

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz, af en waaijen: ik woei
af, heb en ben afgewaaid.
Bedr., door waaijen afscheiden : de wind

AFWAALIEN 9

heeft al de appelen van de boomen afgewaaid.
Onz., met de hulpwoorden zijn en hebben.
Met zijn •; door den wind afgezonderd worden : mlyn hoed woei , is van mi:in hoofd
afgewaaid. Met hebben •; van zekere hoogte
waaijen : de via heeft, drie dagen, van het
stadhuis afgewaaid.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en wachten : ik wachtte af, heb
afgewacht. Wachten, totdat iemand kome,
totdat ietsgeschiede •, verwachten : wi j zullen

AFWACHTEN,

hem hier afwachten • zij durfden den vi 'and
niet afwachten • het einde, of den uitslag
eener zaak afwachten. WU zullen het afwachten. Van hier ook afwachting.

bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en wallen : ik walde af, heb afgewald. Omwallen , met wallen besluiten : de

AFWALLEN,

stad is behoorlijk afgewald.

bedr; en onz. w. ,
gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. af en wandelen : ik wan-

AFWANDELEN,

delde af, heb en ben afgewandeld.
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Bedr., door wandelen afzonderen : wij
hebben de schoenen van onze voeten afgewandeld. Doorwandelen afmatten zich
aftvandelen.
Onz., met het hulpwoord zijn ; wandelende zich van eeneplaats verwijderen wij
zijn reeds vroeg van de stall afgewandeld.
bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en wasschen : ik wiesch
af, heb afgewasschen. Door wasschen afscheiden : het veil van .zijne handers , het nand
van degroente afwasschen. Door wasschen,
of met water, reinigen : het gezigt, de tafelborden afwasschen. Figuurlijk, geen deel in
jets nemen : ik heb mine handen van die
zaak afgewasschen, daarin een deel genomen. Ultwissehen , uitdelgen : al het water

AFWASSCilEN

van de zee katt die schande niet afwasm;hen.
Van hier ook afwasscher, afwassching.
AFWA.TER, veroud. z. n., o. Van af en water.
Thans noemt men het opperwater : dit jaer
wasser een groot afwater, daerdeur 't koorn
— den rijn tangs to niet gin g. [Velius.]
AFWATEREN, B edr.

en onz. w., ge/ijkvl. Van het
scheidb. voorz, af en wateren : ik waterde
ef, heb afgewaterd.

Bedr., met golven persen, of drukken, in
deperserijen gebruikelijk, ten einde wateren : wzj hebben de gordijnen afgewaterd.
Onz., met het hulpw. hebben •; zich van het
overvloedige water ontlasten, eene afwatering, d. eenen afloop van het water hebben : mijit tuin watert, aan deze zzjde , af.
Van hier ook afwatering.
AFWEEKEN, hedr, en onz, w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz: al en weeken : ik weekte af,
heb en ben afgeweekt.

Bedr. , door weeken afzonderen : eene
pleister afweeken.

Onz., met het hulpw. zijn • week worden
en afvallen : depteister is afgeweekt. Van
hier ook afweeking.
AFWEENEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en weenen : ik weende of, heb
afgeweend. Door tranen boeten, uitdelgen :
o ! dat ik, aan uwe voeten , dit alles konde
afweenen i Ook als wederkeer., door weenen
zich afmatten : zij heeft zich afgeweend.
AFWEG, z. m., des afwegs, of van den awe
meerv. afwegen. Van het voorvoegsel af, dat
hier een gebrek aanduidt , en weg. Eigenlijk

die van den gewonen en re ten
een we die
we alleidt, ook een zijdweg, omweg, sluff
weg : deze straat heeft Tele afwegen. Door
afwegen ontkomen. Eenen afweg nemen.
Wij waren ongelukkiglijk op eenen afweg geraakt. Figuurlijk, voor eerie afwijking van

het pad der deugd en regtschapenheid : hi'
geraakte reeds vroeg op afwegen.
Van afweg, bij Otfrid. auuigg, heeft men,

oulings, ook een bijv. naamw. gemaakt,
we boos, bedorven beteekende. Bij Notker.

AFWE.

vindt men auuekkiu slahta, voor een, boos,
bedorvengealacht •; en Kiliaan heeft afweghigh, voor het een van den we afgelegen is,
of van den we g alleidt. Doch dit is verouderd.
AFWEGEN,
bedr. w., ongelijkvi. Van het scheidb.
voorz. af en we en : ik woo af, heb afqewogen. Door we en afzonderen : ik liet de helft
van de suiker afwegen. Door we en de zwaorte
van jets bepalen ik heb at de pakken afgewogen. Ten einde vregen : wij zullen de pakken
eerst afwegen. Figuurlijk, voor, de overeenkomst van verschillende zaken berekenen :
ik ging aan het werk, nadal ik, alvorens mijne krachten naar den arbeid had afgewogen.

Ook, somwiiien, als onzijdig, (loch in de eigenlijke beteekenis : voor den under an der
zon moeten wij afgewogen hebben. Van hier
afweging.

hedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz, af en weiden : ik weidde af,

AFWEIDEN,

heb en ben afgeweid.

Bedr., hetgras afeten : de paarden hebben
dit land reeds afgeweid. J. B. Houwaert bezigt dit woord, in den zin van verwoesten :
gtj, die u draeght als Princen triumphant,en
't vruchtbaer landt van Germ,anien afweyt •
en •Vondel kent bet aan het vuur toe :
Een alverteerend vier rijst door de lone keen
En weitme inwendig af door elk mijne leen.
Onz., met het htitpw. zijn ; afwijken hi'
weidde to verre van zijn onderwerp af. Van
bier ook afweiding.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en wenden wendde af, heb af-

AFWENDEN,

gewend. Afkeeren : het gezigt van iemand afwenden ; met afgewende oogen tot iemand
spreken • een schip afwenden ; eenen slag, of
sleek, afwenden, ook van zich afivenden • en
overdragtelijk : de kernel heeft den slag afgewend, die ntijn, levee zon geeindigd hebben.
Figuurlijk, de nadering van zeker kwaad verhinderen : het geraar afwenden •; een ongeluk
van iemand afwenden. In opzigi, tot het hart

en deszelfs neiging, van *leis verwijderen :
blijft ma hart, even als uwe oogen, van mij
afgewend? Ook als wederkeerig : zich van
iemand aftvenden, zoo wel alle verbindtenis

met hem opheffen , als afkeerig van hem
worden. Zich van het kwade afwenden.
Van hier ook afwendér, afwent!ing, en het
verouderde biiv. naamw. aftvendig, voor afkeerig afwendig makers bij Kiliaan.
AFWENNEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, af en wennen : ik wende af, heb afgewend. Door gewoonte, of gedurige oefening
alleeren : iemand het drinkers, zich het vloeken afwennen. De spreekwijs iemand, of
zich, van lets afwennen, welke men ook,
somwifien, aantreft, is, voor het minste,
niet in algemeen gebruik. Men zegt nogtans,
een kind van de borst afwennen. In de,
anders ook gebruikelijke, spreekwijs, lets
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afwennen, b. v., ik wen het spelen geheel
af, heeft, zekerlijk , eene uitlating van het

wederkeerige voornaamwoord plasts. Van
hier afwenner, afwenning.
AFWENTELEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en wentelen • eigenlijk wendtelen,
oul. wendelen, voortdur. werkw. van wenden:
ik wentelde af, heb afgewenteld. Naar beneden wentelen : hij wentelde den boom van
den dzjk af. Door wentelen verwijderen :
wentel dat blok van de deur af. Van hier
afwenteling.
AFWEREN,

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.

voorz. af en weren : ik weerde af, heb
afgeweerd. Afkeeren, de aannadering eener
zaak verhinderen, met nadruk afwenden :
het free van het zaailand afweren. Zzj weerden den vi 'and ntanneldk af. De vliegen van
zich afweren. Een pels weert de koude af.
Van hier ook afwering.

en onz. w. ,
gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en werken : ik werkte af,

AFWERKEN, bedr.

heb afgewerkt.

Bedr., door werken afzonderen : hij heeft
het vel van zdne handen afgewerkt. Ten
einde werken : ik heb mijne taak afgewerkt.
Door veel werken afmatten : zich afwerken.
Onz., met het hulpw. hebben •; ophouden
to werken : zoodra wij afgewerkt hebben,
zullen wzy eten.
AFWERPEN, bedr.

w. ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en weren : ik worp af, heb afgeworpen. Hetzelfde als afsmdten ; doch al=
weren is eene wellevender uitdrukking.
Met een worp afzonderen : appelen afwerpen,
een beeld den arm afwerpen
,
door middel
van een ander, daarnaargeworpen, ding.
Naar beneden weren
p
: het paard heeft den
ruiter afgeworpen. Figuurlijk: het juk aftverpen, zich, metgeweld, aan de slavernij onttrekken. Van hier ook afwerper, afwerping.
Winschootengeeft afwerpen op, in den
zin van opbrengen, voordeel aanbrengen
dat kan zoo reel niet afwerpen , opbrengen.
En zoo komt het ook in het hood. voor :
dieses Gut wirftjahrlich viol ab, d. i., dit
goed brengt jaarlijks veel op.
Bij Kil., Houw. en Hooft wordt het voor
onderscheppen genomen : afgeworpene brieyen. Voordeel aanbrengen : dat kan zoo reel
niet afwerpen. Ook is afwerpen, bij de zeelieden, als onzijd. in gebruik, in den zin van
van A fgieren, schielijk afzeilen.
AFWEVEN,
bedr. w., ongelijkv1. Van het scheidb.
voorz. af en weven : ik wee de af, heb afgeweven. Een weefsel afweven, ten einde weven:
het linnen is afgeweven.
afzdn) onz. w., onregelm., vormt

AFWEZEN

zijnen volmaaktverledenen tijd met zich zelf.
Van het scheidb. voorz. af en wezen : ik was
af, ben afgeweest. A fgezonderd, afgebroken,
afgesiagen, afgevalien zin : de kop was ran

AFWIL

het houtenpaard al schielijk af. Afgelegen,
verwijderd zijn : Rotterdam is drie uren van
Gouda af. Buiten verbindtenis met iemand, of
iets, zijn : ik ben geheel van dat gezelschap
af • hij is van zdne vrouw af. Bevrijd, ontslagen, ontlast zijn : hij is gelukkig van de
hem opgelegde boete af •; ach, dat ik reeds van
hem aware I morgen zal ik geheel van de
zaak afzijn. Afwezen, voor niet tegenwoordig ztjn, is verouderd, uitgezonderd het
deelw. afwezend, dat, in dezen zin, bij de

Bijbelvertalers , op verscheidene plaatsen,
voorkomt : met den lichame afwesende ;
daerom schrdve ick afwesende dese din en.

de onbepaalde wijs van het werkw.
afwezen, in den verouderden zin van niet
tegenwoordig zijn, zelfst. gebruikt, onz., des
afwezens, of van het afwezen • zonder meerv.
Het tegengestelde van aanwezen, tegenwoordigheid : het is, in mijn afwezen, geschied.
AFWEZEND, deelw. van het werkw. afwezen, in
de verouderde beteekenis van niet to genwoordig zijn, ook als een bijv. naamw.,
zonder trappen van vergrooting. Niet tegenwoordig zijn : hij was afwezend. Een afwezende, iemand, die niet tegenwoordig is.
Figuurlijk zegt men van iemand, die met
zijne gedachten veraf, of verstrooid is : h i' is
afwezend • antlers ook : hij is met zijne gedachten ver van huis. Voor afwezend is ook
afwezig in gebruik, dat bij Kiliaan (afwesigh)
reeds voorkomt. Van hier :
Afwezendheid, z. n., v. Het meerv. is niet,
ingebruik. Hetzelfde als afwezen. Plantyn
heeft ook afwesinge.
AFWEZIG, zie afwezend.
AFVUJKEN, onz. w., ongelijkvl., met het hulpw.
z7 'n. Van het scheidb. voorz. af en wzjken :
ik week af,
ben afgeweken. Afdeinzen, zich
langzamerhand verwijderen : van den regten
AFWEZEN,

weg afwijken. De vi 'and week eindelijk af.

Van elkander wijken : de ntuur wijkt hier
merkelijk af. Figuurlijk, onderscheiden zijn •
de menschen wdken, voornamelijk, naar
gelang hunner oproeding, van elkander af.

'Lich van iets verwijderen, in eenen zedelijken zin, verlaten : van de zeden der voorraderen , van degebruiken der ouden , van
zijnen leermeester afwUken. Van den weg
der deugd , van de waarheid , van zijne
godsdienst , van zijne grondstellingen afwijken. lei 'k van het kwade af. Van hier ook
afwzjker, afwijking.

bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en wijzen : ik wees af, heb afgewezen. Eigenlijk, met de hand een teekengeven, om zich to verwijderen : iemand aftvdzen. Overdragtelijk, iemands belle verlangen, of aanbieding, niet willen aannemen,
hemgem gehoor geven : eenen bedelaar

AFWIJZEN,

afwdzen. Ik wees zdn verzoek terstond af.
Afslaan, tern driven : de rdanden werden

10
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met bebloede koppen afgewezen. Van hier ook
afwzjzing.
AFWINDEN, bedr.

w., on gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en winden : ik wand af, heb afgewonders. Door winden afdoen, in tegenoverstelling van opwinden : garen, zijde, van
eenen klos afwinden • ook een kluwen afwinden. Ten einde winden : wij zullen al de wol
eerst afwinden. Somwijlen, wordt dit woord
als onzijd. gebezigd : zij hebben afgewonden.
Van hier ook afwinder, afwinding.
AFWINNEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en winden : ik won af, heb afgewonnen. Door eene verrigting, met geluk
verbonden, van iemand verkrijgen, bijzonderlijk in het spel : iemand zijn geld (Twinnen. Op eene andere wijs, waaraan het geluk
insgelijks deel heeft, van iemand bekomen :
den viand eenen veldslag afwinnen. lemand
in lets voorkomen, overtreffen : laj wint het

schoonmaken : de tafel afwrijven. Door wrijven afmatten : zich afwrzjven • ik heb mij
op die stoelen afgewreven. Ten einde wrijven : wanneer .wij de tafel afgewreven hebben. Somwijlen als onzijd. : wij zullen eerst
afwrijven. Van hier ook afwrijving.
AFWRINGEN , bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en wringen : ik wrong
af, heb afgewrongen. Door wringen afscheiden : hij wrong de knoppen van de stoelen
af. Ten einde wrin gers : al het natte goed moet
eerst afgewrongen worden. Oak , somwijlen,
als onzijd. : binnen een uur kunt gij afgewrongen hebben. Figuurlijk , met geweld
afpersen : h4 heeftmij het geld afgewrongen •
iemand eengeheim , zijne toestemming afwringen.
AFZADELEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en zadelen : ik zadelde af, heb
afgezadeld. Den zadel afnemen : een paard

mij af in het schrijven, ik hem in het lezen.

arzadelen.

bedr. en onz. w. ,
gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en wippen : ik wipte of,
heb en ben afgewipt.
Bedr., met eene wip afgooijen : Illj wipte

AFZAGEN, bedr.

AFWIPPEN,

mij van de bank af.

Onz., met het hulpw. zijn •; afspringen :
van de stoep afwippen. Wippende afvallen :
de plank wipte van de stelling af. Van hier
ook afwipping.
AFWISSCHEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, a f en wisschen : ik wischte af, heb
afgewischt. Door wisschen wegdoen : het slof
van de lapel, bet zweet van het gezigt, het

bloed van de handen afwisschen. lemand de
tranen afwisschen, figuurlijk, deszelfs smart
verzachten, hem vertroosten. Tranen, die
tvij niet afwisschen, wanneer wij kunnen,
zijn zoo veel als tranen, die wij afpersen.
Het schrif,
t eene sons van de lei afwisschen.
Door wisschen reinigen : de tafel, de handen,
hetgezigt afwisschen. Van hier ook afwisscher, afwissching.
AFWISSELEN, bedr. w., gelijkvl. ik wisselde af,
heb afgewisseld. Vervangen. Van hier :
Afwisseling, z. n., V.
AFWITTEN, bedr,

en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. af en witten : ik wittede af,
heb afgewit.

Bedr., geheel wit makers, ten einde witten, met kalk, of witte verw : eenen muur,
eene kamer afwitten.

Onz., met het hulpw. hebben • de witte
verw of even , loslaten : de kamer wit
overal at:
AFWOEKEREN, bedr.

w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en woekeren : ik woekerde af, heb
afgewoekerd. Door woeker verkrijgen: iemand
lets afwoekeren. Van hier afwoekering.
afvrijven) bedr. w. ongelijkvl.
AFWRIJVEN
Van het scheidb. voorz. af en wnjven : ik
tvreef af , heb afgewreven. Door wrijven

AFZE.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en zagen : ik zaagde af, heb afgezaagd. Met de zaag afscheiden : eenen tak
van eenen boom, eenen boom„ een been alzagen. Die balk is tekortafgezaagd. Door zagen
afmatten : zich afzagen. Ten einde zagen •:
al het bout is afgezaagd. Ook, somwijlen, als
onz. : wij hebben afgezaagd. Van hier ook
afzager, afzaging.

bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. of en zakken : ik zakte af,
heb en ben afgezakt.
Bedr., ten einde zakken, of alles zakken,
watgezakt, d. i. in zakken gepakt, moet
worden : wij hebben bet vlas afgezakt.
Onz., met het hulpw. zijn a• n ar beneden
zakken : hi'j liet zich van den muur afzakken.
Figuurlijk, aftrekken : het leger zakte den
rijn of. Afdrijven : met den stroom afzakken.
Afdeinzen, de vlugt nemen (in eenen zeeslag) : een gedeelte der vloot begon of to zakken. Zich stilwegmaken, wegsluipen (in den
gemeenen spreektrant) : wij zogten hem

AFZAKKEN ,

under den hoop, moor hij was reeds afgezakt.

Van hier ook afzakker, afzakking.
AFZEGGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en zeggen : ik zeide af, heb afgezegd. Eene gemaakte afspraak herroepen,
eene afgesprokene zaak opzeggen : een besteld werk afzeggen ; een bezoek laten afzeggen. Ik had de vergadering reeds belegd,
maar liet dezelve weder afzeggen.

onz. en bedr. w., gelijkvi. Van het
scheidb. voorz. af en zeilen : ik zeilde af,

AFZEILEN,

heb en ben afqezeild.

Onz., met het hulpw. zijn •; van eene
plaats we zeilen : het schip is reeds van
Amsterdam afgezeild; de whipper zal aanstonds afzeilen.
Bedr., door zeilen afzonderen : h i' zeilde
mijnen boegspriet af.
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FZENDEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en zenden ik zond af, heb afgezenden. We zenden : eenen bode , eenen
brief, koopwaren afzenden. Van hier afzender,
afzending, afgezant. Zie het laatste.
AFZENGEN, bedr. w., gelijkvl.Van het scheidb.
voorz. of en zengen ik zengde af, heb afgezengd. Door zengen afscheiden, wegdoen :
zich de haren, eenen rogel de vederen afzengen. De mug vliegt in de kaars, en zengt
hare vleugelen af.

bedr. w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. af en zetten : ik zettede af, heb afgezet.Van boven afnemen en nederzetten : den

AFZETTEN,

ketel van het vuur arzetten; den hoed arzetten.
Van eeneplaats verwijderen : z etde
de tafelwat
van den muur a!. Snel en voor eenen korten
tijd van iets verwijderen : hetgeweerafzetten,

nadat men het eerst aangelegd heeft, om to
vuren. Afsnijden, afzagen, bij de wondheelersgebruikelijk : eene borst, eenen arm, een
been arzetten. Ui tzetten en achteriaten : eenen
kofferbij iemand afzetten ;iemand
•
aan zekere
plaats afzetten, bij de voerlieden gebruikelijk.

Ten einde zetten, een boekdrukkers woord •
het blad is afgezet. Figuurlijk, met geweld
berooven : struikroovers hebben hens, in het
bosch, afgezet. Afwijzen, laten gaan : iemand
koel, onvriendelijk afzetten. Verkoopen : ik
heb die waren voor eenen redelijken prijs afgezet. Van de uiterlijke waarde berooven :
datgeld is afgezet, is niet meer gangbaar.

Eene opgedragene waardigheid ontncmen :
eenen ambtenaar afzetten • iemand van zzjn
ambt afzetten.Eenen koning, priester,krzjgsbevelhebber enz. afzetten. Daar afzetten, in

deze beteekenis, het denkbeeld der verwijdering van eene verhevene plaats in zich bevat,
zoo litg
daarin ook, deels, het denkbeeld van
zekere waardigheid, deels, dat van wezenlijk,
of ondersteldpligtverzuim • waardoor het
zich van afdanken aanmerkelijk onderscheidt.
Doen afsteken, voornamelijk bij de schilders
ingebruik •: de vakken eener Icamer groen afzetten, het lijstwerk groen schilderen, terwiji
het overige van eene andere kleur is. Met
verschillende kleuren de verschillende deelen
eener zaak ophelderen, onderscheiden, en het
eene voor het andere doen voorkomen : eene
teekening, eene landkaart afzetten. Schmitt
achter het werkstulc , afgezet naar 1V-asoos
schildergeest. [Vondel.] Zoo zegt Anslo:
Indicn noch de eigenschap van 't afgezette beeld
van 't (even veelverscheelt.
Naar 't Leven afgemaelt,
Afdrijven jenever zet het water af; afzettende middelen.
Van hier ook afzetsel, afzetter, (bijzonderlijk in de beteekenis van roover, straatschender) en afzetting.

bedr. w., onregelm. Van het scheidb.
voorz. af en zien : ik zag af, heb afgezien.
Hetgezigt afwenden, zoowel in eenen eigen-

AFZIEN,

A FZO.

liken ,
als figuurlijken zin : laat ons van dit
voorwerp afzien. heb van die zaak geheel
afgezien, die laten varen. Afstand doen hi
zag van ztjn regt af. Zij heeft mij beloofd, dat
zlj van hem af zal zien, alle onderhandeling
en verbindtenis met hem zal opheffen. Het
einde van lets met hetgezigt bereiken :
g
enlijk : ik kan deze vlakte niet afzien. Rest
tuin, wiens lento niet af to zien is. Overdragtelijk, het oogmerk, de gevolgen eener zaak,
met de oogen des verstands , bereiken :
wij kunnen het einde Bier onderneming nog
niet afzien. Bemerken, bespeuren : ik had
eerst afgezien,
wat er van de zaak ware. Door
achtgeven , toezien, leeren : zoo ziet men
den besten meesleren de kunst af. [Vond.]
Zich vergenoegen : ik zal het hiermede maar
afzien.
AFZIGTIG, bijv. naamw., afzigtiger, afzigtigst.

Leelijk, waarvan men het gezigt afwendt :
dat is een afzigtig mensch.
Engeene zag men ooit het eene zij beminden,
Afzichtiger dan 't was ,
maer wel veel schoonder
vinden. [Hooft.] Van bier :
Afzig tigheid, z. n., v. Het meerv. is niet in
gebruik. Leelijkheid Gz:j weet afzichtigheld eenglintp, ems ver to geven. [Vondel.]
AFZIJN, hetzelfde als afwezen. De onbepaalde
wijs van afzjn, en wel met niet, wordt echter
in
cenen
zin gebruikt, waarin afwezen zelden, of niet, voorkomt, namelijk, in
dien van nalaten • b. v. : ilc lean niet afzijn,
mijnen dank to betuigen enz. Zie verder
afwezen.
AFUIPELEN, (ook a fztjpen, arztjperen), onz. w.,

gelijkvi.,met het hul pw. zijn.Van het scheidb.
voorz. af en zijpelen : zijpelde af, is afgezijpeld. Zachtjes afloopen het water zijpelt
(zijpt, zijpert) langs den muur af. Van hier
ook afzijpeling.
AFZINGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en zin en : ik zong af, heb afgezongen. Ten einde zinger): Zoo ras de groote Held
ziju lied had afgezongen. N. Versteeg.] Uitzingen is, in dezen zin, gebruikelijker.
AFZINNIG bij Kil.), veroud. bijvoegel. naamw.
Zie onzinnig.
AFZITTEN, 011Z.
ongelijkvl., met de hulpwoorden zJn en hebben. Van het scheidb.
voorz. afenzitten : ik zat af, ben en heb afgezeten.Met zijn • afstijgen (van het paard) : de
veldoverste liet de ruiterij afzitten. De ruiterij
is afgezeten. Met hebben •; verwijderd zitten :
ik heb ver van u afgezeten. Ook, somwijlen,
als wederkeeri g : zich ,
afzitten door lang

zitten afmatten.
bedr. w., onregelm. Van het scheidb.
voorz. af en zoeken : ik zocht af, heb afgezocht. Zoeken en afnemen : de rupsen van de
boomen afzoeken. Van hier ook arzoeker,

AFZOEKEN,

arzoeking.
AMENEN,

bedr, w., gelijkvl. Van bet scheidb.
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voorz. af en zoenen : ik zoende af, heb afgezoend. Met eenen zoen den twist bile en
den vrede herstellen : zaj hebben elkander
reeds afgezoend.

of van den agaat ; meerv. agaten. 1k heb in
dezen ring eenen agaat laten zetten. Voor de

A FZOETEN, voor onaangenaam zijn, niet behagen,
is verouderd, schoon nog bij Hooft voorkomende : lien het roomschgeroelen afzoette.
AFZONDEREN, (angels. asyndrian, zweed. afsindra) bedr. -w.,gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en zonderen, dat buiten zamenstelling niet in gebruik is : ik zonderde af, heb
afgezonderd. Van andere din en afscheiden ;

van zeer fraai agaat laten maken. Van bier
het bijv. naamw. agaten, d. i., van agaat,
hetwelk niet verbogen wordt : een mes met

de lammeren van de schapen afzonderen. Hi
leeft van alle menschen afgezonderd. Zij
zonderen zich van allegezelschappen af.
Eene afgezonderde plasts. Van hier ook
afzondering, in de afzondering (afgezonderd)
leven.
AFZONDERLIJK, bijv. naamw. en bijw., afzonderlzjker, afzonderlijkst. Hetgeen afgezonderd

kan worden, en werkelijk afgezonderd is.
Als bijv. naamw. •; ei en bijzonder : dit onderwerp vereischt eene atzonderlijke behandeling. Eene arzonderlae kamer. Als bijw.
alleen, eenzaam : arzonderlijk wonen, slapen,
eten, enz. diet iemand afzonderlzjk spreken.
AFZOOMEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. af en zoomen : ik zoomde af, heb afgezoomd. Geheel zoomen, ten einde zoomen :
de lakens zijn afgezoomd.

AFZUIGEN,

bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.

voorz. af en zuigen : ik zoo af, heb afgezogen. Door zuigen afzonderen : dat kind zuigt
de moeder heel wat af. Door veel zuigen
afmatten : het kind heeft de minnegansch
afgezogen.

stof, in het gemeen genomen, is het onz. :
het kunstig geslepen agaat. 1k heb eene loos

een agaten hecht •; een rotting met eenen
agaten knop.

Dit woord wordt, algemeen, bij ons met
eerie gg, agaat g
eschreven, schoon het met
eerie ch, achaat behoorde gespeld to worden,
als afkomstig van het gr. eizaT fs , dat de
naam eener rivier, in Sicilien, was, welke
thans den naam van Drillo draagt, en aan
welke de eerste agaat is gevonden geworden.
ARORN, ahornboom, (bij Kil. ook aenhorn, lat.
acer, platanus.) z. n., m. , des ahorns ,
ahornbooms, of van den ahorn, ahornboom
meerv. ahornen, ahornboomen.
Adelung acht den naam dezes booms, door
middel eener niet ongewone verwisseling
van c met h, van het lat. acer afkomstig.
Ai, eel) tweeklank, voor welken de ouden ei,
gebruikten. In de schriften van Hooft is de
zelve zeergemeen, die deze spelling, gelijk
Huydecoper gist, van de kamer in lied'
bloeijende geleerd had, in Welker Tweespraake, 1584, men onder anderen leest :
in ay. is de a kort, zo ghy hoort in lay, hay,
kay,blayenz. Huydecoper gist verder, dat ay.
voor ei , of ey, een tongval is, den Amster-

dammeren, voorheen , bijzonder eigen ; dewijl men daar , onder anderen , in eenen
ouden steen, nog schrayershouck leest. Vondel schreef, nu en dan, azjeren, berkemazjer;
doch antlers eijeren, berkentezjer, enz. Thans
AFZUIPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
bezigt men, genoegzaam algemeen, ei, in
voorz. af en zuipen, onmatiglijk drinkers :
plaa ts van ai, en men schrij ft lei, hei, kei, klei,
ik zoop af, heb afgezopen. Door zuipen we
ei, berkemezjer, enz. In sommige oorden van
nemen : iets van boven afzuipen. 111j heeft
mij al mzjnen wijn afgezopen. Door zuipen
ons vaderland, heeft men tot het verlengen
der a, ook de i gebruikt • en men schreef
krachteloos maken : zich afzuipen. Dit woord,
rait, dait, wainig , airde enz. • doch in het
gelijk ook het eenvoudige zuipen, behoort
tot den laagsten schrijf- en spreektrant.
begin van het jaar 1400 werd de i reeds niet
meer, dan voor de r gebezigd, als air, airde,
AFZWEMMEN, onz. w., ongelijkvl., met het hulpw.
hair, waarvan air en hair bij sommigen nog
zijn. Van het scheidb. voorz. af en zwemmen : ik zworn af, ben afgezwommen. Zwemingebruik zijn, hoe weinig gronds daarvoor
ook moog wezen.
mend zich van eeneplaats verwijderen : van
den offer afzwemmen. Hij is van het land Ai, tusschenwerpsel. Zie ei.
afgezwommen. Ook, sornwijlen, als weder- AIR, zie aar.
keerig : zich afzwemmen, door lang zwem- AJUIN, (bij Kil. ook oiuyn) z. n., m., des ajuins,
of van den ajuin •; meerv. ajuinen. Ook uzjen.
men afmatten.
Aardajuin, zeeajuin. Van hier het bijv.
AFZWEREN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. af en zweren : ik zwoer
naamw. en bijw. ajuinachtig.
AKIDEMIE, z. n., v., der , of van de akademie
af, heb en ben afgezworen.
meerv. akademien. Van het gr. ocxac4q-cto:
Bedr., met eenen eed verwerpen : het
gansche yolk zwoer den dwingeland af.
waarvoor wij het woord hoogeschool hebben.
Lichten der keurpaltsische akademien. [MooOnz., met het hulpw. zijn • door eene
nen.] Zie hoogeschool.
zweer, of verzwering, afgezonderd worden :
mijn nagel is afgezworen. Van hier ook AKELEI, z. n., v., der, of van de akelei; meerv.
akeleijen. Eene bloem : de blaauwe akelei
afzwering.
deze was het blazoen der rederijkkamer,
AGAAT, (011i. ook akaat) z. n., m., des agaats,
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door Adolf van Bourgondie, in het jaar 130,
te Vlissingen opgerigt, onder de spreuk : de
Geest ondersoecket al. Diestijds schreef men
de blaue accolye.
Lat. aquilegia , aquilia , h ood. akeley,
frans, ancolie, ital. aquileia.
AKELIG, bijv. naamw. en bijw., akeliger, akelig st. Naar, yerschrikkelijk : een akelig gezigt,
een akelig bosch. Ook voor treurig, onopgeruimd, onvermakelijk : dit was een akelig
gezelschap ! Ook als bijw. : h i' ziet er akelig
ult. Dit woord werd oudt. ackelick geschre-

AL.

dagh aan dagh in d'aarde van Gods akker?
Akker, in het gr. e'pypOc, lat. ager, camb.
atcor, armor. acre, goth. akrs, angels. aecer,
ook aeccer, frank. akar, accar, alem. achra;
van daar in het basterdlat. acra, zeker of e-

meten deelgronds.
In de oostersche talen, namelijk, de hebreeuwsche, syrische en arabische, heeft men
ickar, akoro en akaron, welke woorden niet
eenen akker, een stuk gronds, maar iemand
die aarde omspit en bebouwt, eenen landman, aanduiden. De afleiding dezes woords

ven, gelijk Kiliaan heeft, bij wien ook het
werkw. ackelen, in den zin van schroomen,
voorkomt. Van hier :
Akeligheid, z. n., V.
Misschien moet men denwortel van ons
akelig in het oude,
en door de natuur zelve
gevormde tusschenwerpsel ach zoeken, waarvan de Grieken hun azefly , d. i. zuchten,
hebben. [WEIL. WOORDENB. eerste uitgare.]
Waarschijnlijk is ons akelig afkomstig van
ekel • althans in beteekenis hebben deze
woorden veel overeenkomst • en de verwisseling van e en a is gemeenzaam. [WEIL. WOOR-

van het oostersche, en bijzonderlijk arabische, akar, hi' heeft gegraven, is, derhalve,
niet van allengrond ontbloot.
AKKERBOUW, z. n., m., des akkerbouws, of van
den akkerbouw • zonder meerv. Van akker
en bouw,van bouwen. Eigenlijk de bezigheid
van het bebouwen van den akker. Verder,
de landbouw, in het algemeen : zich op den

DENB. tweede

AKKEREN

uitgave].
n., m., des akers, of van den aker
meerv. akers. De vrucht van den eikenboom,
bij Kil. ook aeckel, aecker, eeckel. In dezen
zin zeggen wij ook eikel, eikelspek, eikelvarken , waarvoor anders akerspek, akervarken. Voor eik, eikenboom heeft Kiliaan
ook eeckel-aeckerboom, welk laatste ook in

AKER, Z.

den Bijbel van 1477, op verscheidene plaatsen, voorkomt : en szj groeuen (lie gebeente
van Saul en szjne sonen onder een akerboom.
Wachter. heeft aeckern, en teekent hierbij

aan, dat dit woord door de Angelsaksen in
Nederduitschlandgebragt is : want bij hen is
ac, aee, een eikenboom • van daar komt acern,
accern, accorn, de vrucht van den eikenboom,
bij ons aker, eikel genoemd. De Hoogduitschers zeggen Eichel (waarvan ons eikel) van
eiche, een eikenboom, dat frankisch is. Bij
de Gothen beteekent akran allerlei vrucht.
Van hier ook aardaker.
Om degelijkheid en uiterlijke gedaante
met de vrucht van den eikenboom, draagt
een watervat, of emmer om water teputten,
ook den naam van aker.
AKKER, z. n., m., des akkers, of van den akker
meerv. akkers. , Het verklein. woord is akkertje. Een sink bouwland : in wat saizoen
men denploeg door den akker moet drijren.
[Vondel.] Den akker bezaazjen , beplanten
bemesten. Ook, somwijlen, voor het op
den akker wa g : litl:in gansche akker is door
den ha el rerwoest. In het hood. is het woord
Gottesacker,
voor begraafplaats, kerkhof, in
algemeen gebruik •, (Adelung keurt Leichepacker beter) • bij Moonen , echter , komt
Gods akker ook reeds voor : Wat wroetgij

akkerbouw toeleggen ; van den akkerbouw
leven. Wijders de kunst, of wetenschap, van
den akkerbouw : den akkerbouw leeren. De
akkerbouw is de nuttigste onder alle wetenschappen.

bij Kiliaan) bedr. w., gelijkvl. Van

akker : ik akkerde, heb geakkerd. Eigenlijk
ploegen : die ossen akkerden. Bijb. '1477
in den Statenbijb. heet dit de runderen
waren ploegende.
AKKERLAND, Z. n., o., des akkerlands, of van
het akkerland • meerv. akkerlanden.Van
akker en land. Land, dat bebouwd worth,

of voor den akkerbouwgeschikt is, bouwland • in tegenoverstelling van weiland, enz.
AKKERMAN, Z. n. m., des akkermans, of van
den akkerman • meerv. akkermans, akkermannen, of akkerlieden. Een man , die den
akkerbouw verstaat en oefent , eene wellevender benaming van datgene, wat men
anders eenen boer noemt :
Dees kloofden 't konings hoofd zoo stout,
Met d'ijsre moordbljl, scherp van snede,
Als d'ackermans een eick in 't woud. [Vond.]
Angels. aecer- mon, aecer- ceorl, frank.
en alem. acharman, zweed. akerman.
AKKERVELD, Z. n., o., des akkervelds, of van
het akkerveld; meerv. akkervelden. Een veld,

dat uit akkeren , of bebouwde landerijen
bestaat : In Cypren let eenackervelt. [J. Florianus.]
AKKERWERK, Z. n., O., des akkerwerks, of van
het akkerwerk • het meerv. is niet in gebruik.
De akker- of landbouw, akkerarbeid.
AKKERWET, z.n., v., der, of van de akkerwet
meerv. akkerwetten. Eene wet bij de Romeinen, ter verdeeling der landerijen onder het
yolk.
AKSE, (aks), zie aakse.
AL, alle, alles, goth. all, alls, alemann, el
en all, angels. eal, eng. all, Been. al, ald,
ijsl. all, ier. oll, is een zeer oud vvoord, dat
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met hetgr. 0' Ads veal overeenkomst heeft.
Het drukt, in de meeste gevaIlen, het denkbeeld van algemeenheid uit, en wordt onder
driederleigedaanten gebruikt. Als bijwoord.
Reeds : het is al gedaan, ik heb al geschreven.
Alhoewel : al kwam hi' niet, zouden wij
echter met de zaak voortgaan. En al heb is
al dit enz.[BOO, 1477.] Deze evenwel, al
is ze verkregen door oefening enz. [Hooft.] Alsof : al waar Inj verwacht, so komt hzj hier
ghaande. [Rederijk. 1561.] Zie als.

Als bijvoegel. naamwoord, zonder trappen
van vergrooting. 1. Om eene veelheid , of
algemeenheid van getal aan te duiden, in
opzigt tot de verscheidene enkele dingen van
eerie zekere soort, die als zamengenomen
voorgesteld moeten worden •, in welk geval
het, met zijn zelfst. naamw. , of persoonlijk voornaamw., alleen in het meervoud
staat : alle menschen moeten sterven • de vergankelijkheid alter din en. Dat wenschen wij
alien • wij allen, die bier zijn enz.
Men ziet, uit deze voorbeelden , dat alle

voor het zelfst. naamw., en onmiddelijk na
het voornaamw.geplaatst wordt. Dan, somwijlen, staat het, eenigzins van het voornaamw. verwijderd,
b. V. : ziej zullen alien
komen • gzj moet niet alien gelzjk spreken •;
wzj hebben alien onze gebreken enz.
Ook wordt alle, omzekeren nadruk te
geven, bij eenige telwoorden gevoegd : alle
beiden • zij kwamen alle drie •; ik heb met
alle tiengesproked, enz.
Insgelijks komt alle zonder zelfst. naamw.

en .persoonl. voornaamw. voor, en wet in
het meerv., terwiji de woorden menschen,
enz. daaronder verstaan worden : alien ze g-

AL.

[Kero.) Ellagiuualto, alle geweld. (Otfr.]
Allen day, den ganschen dag. [Notk.]
4. Om den zin van hetwoord, waar i • het
gevoegd is, te versterken • ik heb daertoe alle
redegehad •; ik ze het u in alien ernst •; hi
sprak met mij in alle gelegenheid •; ik heb
alle achting voor haar •; hi heeft met alle
vlijt daaraan gearbeid.
Moet het tegendeel van dit alle, in dezen

zin, uitgedrukt worden, dan wordt het woord
buiten voor hetzelvegeplaatst : buiten alien
twijfel •; hij geraakte buiten alle verdenking.
Als zelfstandig
, o.
, des
naamwoord. Al m. en
als,
of van den, van het al •; zonder meerv.

Mannel., voor God, den schepper van het al :
Dat hay.— den onyeschapen Al.— kennen
moet. [Vondel.] Onz., voor het heelal : De
ruimte van het zigtbaar al. F. de Haas.]

Ook voor denganschen omvang eener zaak:
zzyn troost, zijn al •; gi j, dierbre weder-

Z 1:i is

helft, mijn leven, ja mzyn al !
Voor alie ding en genomen, heeft al eenen

verzamelenden zin, en duldt een werkw. in
het meerv. bij zich, wanneer bet volgende
zelfst. naamw. meerv. is : at het overige zljn
leugens.
Alles, onz., zonder meerv. Alle menschen:
alles schijnt skit teen mij to verzetten •; alles
(ook al), wat de wapenen konde dragen, trok
g
teen
den viand uit. Alle zaken : ik, heb dit
alles reedsgeweten. Bit alles is oorzaak, dat
ik nietgekomen ben. De Hemel schenke u alles ,
watgij u zelven toewenscht ! Hij weet zich
mar alles te schikken. Dear hebtgij alles ;
datis alles, watik u te ze en had • alles wet
ik doen kan, is dit, of dit is alles , wat ik
doen kan.

gen het •; alter oogen hebben het gezien •, zijn
huis staat voor allen men.
p
2. In opzigt tot ieder deel, dat het geheel

Ook in eenen verzamelenden zin, met een
werkw. in het meerv., gelijk al : dat alles

mede uitmaakt, in het bijzonder •, in Welk
geval het de beteekenis van elk, leder, allerlei heeft, en zoowel in het enkelvoud, als in
het meerv.gebruikelijk is : alle begin is

Het is noodig, dat de volgende aanmerkin en bij de reeds gemaakte nog gevoegd
worden. Somwijlen worden zelfst. naamwoorden, in bet enkelvoud, even als het bovenstaande alles , verzamelbaar gebruikt
zoodat het even zooveel is, alsofzij in het meervoud uitgedrukt waren. In dit geval blijft
alto, voor woorden van allerlei geslachten
alle
geplaatst, onverbogen, b. v. : alle we alle

moeijelij,
k hij heeft zich aan alle wellust
(iedere soort van wellust) overgegeven •; zij
is eene vijandin van alle ijdelheid •; alle
oogenblikken (ieder oogenblik); alle weken
alle wren • in alle deelen •; alle acht dagen
(na iederen zevenden dag) • alle Brie meanden (na iedere tweede maand) • alle vier
jaren (na ieder derde jaar). Intusschen kan
alie niet altijd de plaats van ieder bekleeden :
alle mensch heeft zijne gebreken, enz. wordt

zijn onschuldige din en.

nietgezegd.
5. In den zin van geheel: ik had reeds alle

kant, alie ramp, alle yolk, alle ding, alie
land, voor alle wegen, alle kanten, alle
ram en alle volteren, alle din en alle tandem, of voor allerhande wegen enz. Die boos
is in zijn land, is boos aan alle karat. [Huygens.] Deze gewoonte heerscht onder alle yolk.
Men hoort er thans, alle dag,
van, enz. Dock

hoop op herstel opgegeven •; gij verdooft alle
gevoel van deugd, en stopt de bron van alle
weivaart.

g
elijk de bijvoegel. naamwoorden, voor het
niet bepalende lidwoord staande, niet verboen worden, als : hi deed zoo zwaar eenen
g

Ook in deze beteekenis was ditwoord den
ouden bekend : alia so baurgs , de gansche
stad.[Ulphil.] Alliuruahha , alle zorg.

arbeid, hi' beminde zoo schoon eene vrouw,
zoo wordt al voor het bepalende lidwoord en

de bezittelijke voornaamwoorden mede on-
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verbogen geplaatst : hi' deed al den arbeid;
al de menschen, die daar waren • al het yolk
(hetgansche yolk) zal juichen •; al de wergild
(degeheele wereld) door •; al het land (het
geheele land) staat onder water. Al den luister • al de goddeloozen • al de vier hoofdheerschappijen •; in al uwen wandel. [Vollenh.]
In al mijnen druk •; door al uwe bekommeringen. Pit is overeenkomstig met den reel
van Hooft , in zijne waarnem. op de holl.
taal : (C al voor het artikel schijnt niet gede«clineerd te willen zijn." En dit wordt door
B. Huydecoper toegestemd, die er bkivoegt„
« dat het voornaamw. mjn, enz. bier dezelf4( de uitwerking heeft, als het lidwoord." Dan,
daar B. llaydecoper (gelijk ook Z. II. Alewijn
in de werken van de Maatschappij der nederl.
Letterk. ) dezeonverbuigbaarheid van al
slechts tot de lidwoorden en bezittelijke voornaamwoorden bepaalt , zoo ma men hieruit
afleiden, dat hi' de verbuigbaarheid van hetzelve, in anderegevallen,,
gesteld heeft, b. v.
voor de bijvoegel. naamwoorden ; en dat men
derhalve moet schrijven : zzj zochten alley
verderfelijken omgang, enz. •, waartegen echter, de taalkundige A. Kluit, op het voetspoor van vele voorgangeren, het onverbogene alle voorstaat •, schoon het zeker is, dat
en.
ijk
deouden zich hierin niet altijd
gel blev
Al en alle, zoowel enkelv. als meerv., worden hij zelfst. naamwoorden gevoegd, die
daardoor bijwoorden worden, en het begrip
der algemeenheid verkrijgen, als : altijd, alzins, of allezins.
Aller, de tweede naamval van het meerv.,
bij den overtreffenden trap der bijvoegelijke
d is zoo veel als van
naamwoordengevoeg,
alley : de allerbeste , allergrootste is, derhalve, debeste, de grootste van alien, gelijk
Kiliaan het vertaald door omnium optimus,
omnium maximus. Hij was de allerlaatste.

Zoo ook in de, uit zulke bijvoegel. naamwoordengemaakte, bijwoorden, allereerst, alternaast, ten allerminste, ten allermeeste enz.
Daar de overtreffende trap reeds het hoogste
in zijne soort aanduidt, zoo client deze zoo enoemde nadruk , eigenlijk, nergens atiders
toe , dan dat, door de verlenging van het
woord, waarbij het gevoegd is, de opmerkzaamheid des toehoorders des te langer
daarbij verwijle. Verder moet hierotntrent
aangemerkt worden, dat wel van twee personen, of zaken, een de beste, grootste, eerste,
hoogste enz., maar niet de allerbeste, allergrootste, allereerste, allerhoogste enz. kan
wezen. Wanneer wij aller bij den overtreffenden trap gebruiken , b. v. allerbeste,
dan moeten velepersonen , of zaken (ten
minsten drie) voor handen zijn, van welke
alien eende beste, en dus de allerbeste, is.
Vondel zegt no tans : Toen Juno was gepaaid, kreeg JO, als voorheen, den allereersten

AL.

norm. JO had zich in twee vormen vertoond,
als vrouw en als koei • dan, daar dit allereerste
een, of meer, middenste tusschen het eerste
en het laatste onderstelt, zoo kan het, in dit
geval, eene plaats hebben.
Alter wordt ook wel bij zelfst. naamwoordengevoegd, welke daardoor bijwoorden en bijvoegel. naamwoorden worden, als
in allerwegen, allerhande, allerlei.
A lleromeist en allervortheroston komen
reeds bij Kero voor •, en wanneer Willeramus
het allerbestegoud wil noemen, drukt hij dit
door allergolde bezzesto uit.
Al wordt ook, in zamenstelling met andere
woorden, als een voorvoegsel gebruikt, dat
de beteekenis sterker maakt, schoon deze
versterking dikwijls zeer onnoodig en onmerkbaar is : alhier, aldaar, aldus enz.
Voor bijvoegel. en zelfst. naamwoorden geplaatst, duidt het, deels, eerie algemeenheid,
deels , eene inwendige volkomenheid en
sterkte aan, als in algemeen, algemeenheid,
almagt, almagtig, algoed, algoedheid enz.
Sommigen lei en zich toe op het uitvinden
van nieuwe en dikwerf te vergezochte zamenstellingen met dit al; van hier albelevend,
albegelukzaligend enz. Alsuslich is, bij Notker., zulk , zulke •; alatharba, bij Ulphil.,
zeer behoeflig ; alazioro en alafesti , bij
Otfrid., zeer sierlijk en zeer vast; en aluualt,
hij Tatian., zeer magtig. De Angelsaksen
zeiden aelgrene, voor zeer groen. Zie aal.
In al deze en verscheidene andere gevallen,
wordt al voor aan hetwoord gevoegd, in
overal, veelal, enz. staat het achteraan. Het
bovengenoemde denkbeeld van versterking
is, waarschijnlijk, oorzaak, dat men dit al
ook bij andere woorden gevoegd heeft, b, v.,
al willens : Eenigen schriiven al willens
duister • al raaskallende enz.[Vond.] Al
dapper : no tans zullenze een regtschapen
oordeel al dapper ten dienst staan. [Hooft.]
In degemeene spreektrant is dit al , niet
zelden, een looter stopwoord :
Wat deedtgij toen? gij laast ? wat hij ? hzj

las al nteé. [Harts.]

Het welk, in dichtstukken van eenen verhevenen aard zorgvuldiglijk behoort vermijd
te worden. N. Versteeg zegt, nogtans , in
zijnen Mozes, op eene zeer onbevallige wijs:
zegt elk, al even teer en even zeer verblijd.
Oudtijds was al met alle (en bi er voor zelfs
albedalle) ook ingebruik , in den zin van
ganschelz:jk, volstrektelijk : en hi en saghet
al met allenghene ghelijkenisse. [Bijbe11477.]
Het tegengestelde hiervan is niet metalle, (in
dengemeenen spreektrant niemendal) in den
zin van niets gebruikelijk.
Al, in al te, voor bijvoegel. naamwoorden,
of bijwoorden gesteld, als een
•;
al te dik boek
niet al te lzjmachtig spreken, enz., heeft de
beteekenis van veel, en vergroot het denk-
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beeld van teveelheid , welk het enkele te in
zich bevat • waarom het ook dikwerf met veel
verwisseld wordt, en men zoo wel veel te
klein, als al te klein zegt. Oudtijds beteekende al te ook zeer, b. v. : doe sagen die
van Egipten dat wi' , dat si al te schoon,
d. i. zeer sehoon, was. [Bijb. 1477.]
ALABASTER, (bij Kiliaan abast, alabast) z. n., o.,
des alabasters, of van het alabaster • het
meerv. alabasters is alleenlijk in gebruik,
wanneer van verscheidene soortengesproken
wordt. Eene soort van steen , die bij ons
alabaster, alabast, albaster, of albast genoemd worth. Van hetgr. cbtaiSce5-po y . Een
stuk alabaster. Daar zekere soort van dezen
steen zeer schoon wit van kleur is, bedient
men zich dikwerf van deszelfs naam , om
een fielder en fraai wit uit to drukken :
tanden, zoo wit als alabaster. In den dichterlijken stij,l worden de hals, boezem en
handen eener vrouw, insgelijks, met dezen
naam bestempeld : bedekt het poezelig albast.
[Vondel.]
Lat. alabastrites, ital. en spaan. alabastro,
eng. alabaster.
ALABASTEREN, bijv. n., onverbuigbaar, en zonder
trappen van vergrooting. Van alabaster gemaakt: eene albasteren kruik • een alabasteren voetstuk. Aan alabaster in witheidgelijk :
alabasteren handen.
ALABASTERWIT, bijv.

II., zonder trappen van
vergrooting. Van alabaster en wit: zij heeft
eenen alabasterwitten hals.

A LBEDIL, z. n .,m., des albedils, of van den albedil;
meerv. albedillen. temand, die op alle y aan'p erking maakt, alles bedilt, of berispt: hi'
is een re to albedil. Schoon bedil onz. is,
wordt albedil, echter, voor eenenpersoon genomen, mannel.gebruikt. Voor albedil zest
men ook bedilal.
ALBEDBUF, Z. n., m., des albedrzys,

of van den
albedrijf • meerv. albedrijven. Iemand, die

alles beschikt. Pit woord is mannel., om dezefde redenen, als albedil. Voor albedrijf,
zegt men ook bedrzffal.
ALBEREIDS, bijw. van tijd, beteekenende alreeds,
reeds. Van al en bereids. Zie aal.
ALBESCHIK, hetzelfde als albednjf.
ALDAAR, een bijw. van plaats. Van al en daar :
hij bezocht zijnen vriend, lien hij aldaar had.

Dit woord geeft, somwijlen, aan de uitdrukking meer sterkte dan het enkelvoudige daar;
b. v. : ik zochtmijnen vriend in Amsterdam,
dock dewijl hij in Utrecht was, konde ik hem
aldaar onmogelijk vinden. Zie aal.
Al thar komt reeds bij Otfrid. voor.
ALDER, zie al, alley.
ALDUS, bijw. van aanwijzing. Van al en dus.
Dusdanig, op deze wijs : de brief begint aldus. Zie aal.
ALDUSDA1NIG, bijv.

naamw. en bijw., beteekenende op deze wijs •; zonder trappen van ver-

ALLE.

grooting. Van al en dusdanig. Het enkelvoudie is meest in gebruik. Oudtijds schreef
en sprak men aldustaen , aldustanich : wi
hoerden aldustane din en •; aldustanighe
huysraet, [Bijbel 1477.]
ALEER, bijw. van tijd. Van al en eer. Eer dat •
aleergij vertrekt, wensch ik u nog te spreken.
Zie aal.
ALGENEEN bijv. naamw., algemeener, algemeenst. Allen, of den meesten,
gemeen : eene
algemeene ziekte. Zich naar het algemeene
gebruik schikken. Het gesprek werd weldra
algemeen, alle aanwezende personen namen
daaraan deel. Ook wordt algemeen als bijw.
gebezigd, in de spreekwijzen : in het algemeer
y, over het algemeen. Zij werden algemeen bewonderd. Bat is algemeen bekend.
Men moet den overtreffenden trap algemeenst met den door alley verlengden overtreffenden trap van gemeen (gering, slecht)
allergemeenste , niet verwisselen , dewiji

beiden eene zeer onderscheidene beteekenis
hebben. Van hier :
Algemeenheid, z. n., v.; het meerv. is niet
ingebruik. De eigenschap eener zaak,
door welke zij alien, of den meesten, gemeen is : de algemeenheid eens bevels ,
eener wet, enz.
ALGENoEGzAAm, bijv. naamw., zonder trappen
van vergrooting. Voor alien genoeg. Een
bijv. naamw., waarmede men eene eigenschap des goddelijken Wezens uitdrukt,
waardoor God voor zich en alle schepselen,
op de volmaakste wijs, genoeg, of toereikend
is. Van hier ook algenoegzaamheid.
ALGOED, bijv. naamw., zonder trappen van
vergrooting. Van al en goed. Zeer goed, ten
hoogste goed. Pit wordt alleenlijk van God
gebruikt: de algoede God. Ook zelfstandig: de
Algoede. Van hier ook algoedheid; Gods algoedheid. Zie aal, al.
ALBIER, bijw. van plaats. Van al en hier. Hier,
aan dezeplaats. Zie aal.
ALHOEWEL, voegw., van al en hoewel. Al maakt
hier alleenlijk eene onnoodige verlenging.
Zie aal.
ALIJK, allijk, ook aallijk, voor geheel en al,
niet meer ingebruik, schoon het nog bij
Vondel en Poot voorkomt : Het raetslot hingh
alleen en alijk aan zijn stem. [V °rid.]
Ach 1 dat u aellijk waer bewust. [Not.]
ALING, alinge, veroud. bijv. naamw., beteeken e ride geheel : bij de alinghe ghemeente, H. De

Groot.]
ALIA, bijv. naamw. Zie al, alle.
ALLEDAAGSCH, bijv, naamw., zonder

trappen van
vergrooting. Van alle en daagsch, van dag.
Eigenlijk het een alle dagen voorkomt, of
geschiedt; doch alleenlijk in de benaming
van alledaagsche koorts. In eene bepaaldere
beteekenis, het een tot de weekdagen, of
werkdagen behoort, in tegenoverstelling van

ALLE.
de feestdagen, of hoogtijden : een alledaagsche rok, hoed enz. Oneigenlijk, gewoon, gemeen,gering , slecht, in tegenoverstelling
van dat een hetwelk zeldzaam, uitgezocht,
voortreffelijk is : een alledaagsch gezigt; een
alledaagsch verstand ; een alledaagsch dichter, enz.

een bijwoord , dienende , om eene
zaak, met uitsluiting van alle andere , aan
te duiden, of om iets van eene zaak,
met
uitsluiting van alle andere zaken , te beweren : wzjn alleen drinken, niets dan
wijn drinken.
Men ziet hieruit, dat alleen, even als vele
andere bijwoorden, ook bij zelfst. naamwoorden kan staan , namel. achter dezelve gevoegd. Wanner het gebezigd worth, om de
tegenwoordigheid , of het gezelschap van
anderen uit te sluiten, dan behoort het alleen
tot de werkwoorden : alleen wonen, slapen,
eten enz. Laat mij alleen ; ik zal u met hen
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zii alleen. [Notker.1 Imo einemo, hem alleen
In themo einen brote ni Tibet then man , de
mensch leeft niet van brood alleen. [Tatian.]
,
ALLEENIG
bijw. Hetzelfde als alleen, loch niet

zooveel ingebruik.
bijw. Hetzelfde als alleen, dock
wordt niet, gelijk dit ,
bijelfst.
z
naamwoorden
gevoegd. Ook komt het in den zin van maar,
en derhalve als een voegwoord voor, even
als alleen: alleenlick verlostons loch te desen
dage. [Bijbelvert.]
ALLEGAAR, allegader, altegader, bijw.Van alle,
of alte, en gaar, of gader. Alles, of alien, te
zamen : ik kan het, titans , allegaar niet geALLEENLIJK,

yen • zij hebben allegaar hunne pogingen
daartoe aangewend. Als de menschen zoo
zeer vermenigvuldigd zzjn geworden, dat zil
niet allegader onder een beleid hebben kunnen
staan. H. de Groot.]
Van dit allegaar heeft men het zelfst.

naamw. ailegaartja gemaakt, om daarmede
iets aan te duiden, hetwelk uit verscheidene
zaken zamengesteld is : dat is een allegaartje,
te versterken, wordt er dikwerf nog een
of verscheidene dranken onder elkander gewoord bijgevoegd, b. v. : gansch, geheel
mengd, een mengeldrank •; ook in het kaartalleen, hij lee 't eenig en alleen voor anderen.
sp,
el een spel waaraan alien deel nemen.
En, in dengemeenen spreektrant, zegt men ALLEGADER, zie allegaar.
zelfs : moeder ziel alleen. In eene engere ALLEGANG, allegangs, verouderd bijw., bete ebeteekenis, client het , om de hulp van ankenende altijd : ende alle an als ick ontderen uit te sluiten : het kind kan nog niet
waeck. [Aldeg.] Die in 't een en ander, ,rich
alleengaan. Die zaak hebben wij geheel
allegangs benart gevonden had. [Hooft.]
alleen verrigt.
ALLEMAAL, zie altemaal,
Dit woord wordt,
somwijl
en, zeer verkeerd ALLEMAN, voornaamw., beteekenende alle mengeplaatst, waaruit eene route dubbelzinnigschen : nadat alleman door de zoetheid der
heid ontstaat, b. v. : Nit heeft de worst des
ruste bekoort was. [Hooft.] Die goethertich es,
Taegs op ons het oog alleen. [Vond.] Di t moest
heeft met alleman melijen. [J. B. Houwaert.]
zijn : het oog op ons alleen.
Alleman wordt, aan elkandergehecht, als
Ook heeft men, door dit woord, verscheieen eigenaam gebruikt, verbeeldende alle
dene zamenstellingen gemaakt, als : alleenmenschen als eenen enkelenpersoon ; alle
heerscher, alleenspraak. Hierbij zou men
blijft derhalve onverbogen : men hoort alleook alleenhandel(monopolium) kunnen voeman zeggen, niet alien man. Ook plaatst men
gen, schoon ik niet weet, of dit woord nog
er dikwijls Jan voor, als de gemeenste van
wet ingebruik is.
alle namen : Jan alleman ieder een) spreekt
In het hoogd. wordt allein zeer gemeener over.
zaam als een voegwoord gebezigd, in den
Altmann komt reeds bij Otfrid. voor, in
zin van maar ; en in deze beteekenis wordt
de beteekenis van yolk, eene menigte menalleen bij ons ook reeds gebruikt, schoon
schen • en Notker. gebruikt alman chunne
meer in de spreektaal, dan in de schripaal :
voor het menschelijke geslacht. Het tegengehi' wilde gaarn met mij gaan • alleen hij
stelde van dit alman was bij de ouden
konde niet, Iiij is een bra gf man • alleen in
nieman, thans niemand.
het tegenwoordige geval zal hem dit niet ALLE1NGS , allengskens , bijw., beteekenende
baten. In de Bijbelvert. komt alleen, hier en
langzaam, bij trapper' : de koorts nam allengskens af. Die is van basterdwoorden
daar, ook in deze beteekenis voor • b. v. :
Ende Abraham seyde; wantick dachte, alleen
allengs geschuimt. [Vond.]
en is de vreese Godis in deseplaetse niet.
De ouden schreven allengken, al einsken,
Niet alleen , maar ook behoort tot de zaalien/4n, allencken en al ensktjn. Kiliaan
menbindende voegwoorden.
heeft alleenskens, aleenskens, allengskens,
Aileen is zamengesteld uit al en een. Het
allangskeng , allentskens, allensene, allinsvoorzetsel al vermeerdert hier de kracht der
kens, alltjnskens, alleydskens. — Allengs en
beteekenis van een. Dit heeft medeplaats in
allengskens zijn tegenwoordig alleen in
het engel. alone. Oudtijds werd een, ook, voor
g
ebruik.
alleen gebezigd : Ih eine, ik alleen • Si einu, ALLENTHALVE, bijw. van plaats, beteekenende
11
alleen laten • hij is niet gaarn alleen • een
ongeluk komt zelden alleen. Om den nadruk
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Angels. eorthcund aardsch, van de aarde
afkomstig : bij de Aleman. cofchund, goddelijk, van goddelijken oorsprong. Men begrijpt ligtelijk, hoe hiervan hand gekomen
zin van op allerhande wizen gebruikelijk
zij ; dewijl niets gemeener is, om van de
geweest.
DU woord is uit al, alien en halve, frank.
verwisseling der zelfklinkeren niet te sprehalba, de zijde beteekenende, zamengesteld.
ken, dan dat de k in h verwandele.
Allen halbon, in ala halba, an allen haluen,
Lei in allerlei is van de celtische taal
afkomstig. Bij die van Wales is lliw hetzelfde
allahalba komen bij Otfrid., Willer. en Notals bij ons kleur, zoodat allerlei eigenlijk
ker. voor. De letter t, zegt Wachter., is in
dit woord een nutteloos bijvoegsel,
afkomstig
zoude dienen, om de verscheidenheid van
van de latere Alemannen. Men behoudt
kleur aan te duiden • doch bij overdragt
worth dit woord ook in dezelfde beteekenis
dezelve nog, om de zoogenoemde welluials ons geslacht gebruikt, omdat de geslachdendheid.
ten der dingen, even als de kleuren, aan
Van allenthalve hebben sommige God eelkander gelijk zijn, of niet. Bit lliw is,
leerden het bijvoegel. naamwoord allenthalvige gemaakt, voor in alles genoegzaam : de
waarschijnlijk, van het grieksche ?wee, ik zie,
allenthalvige genade. Doch dit is niet na
afkomstig, omdat de kleur onder de zigtbare
te volgen.
dingen behoort. Ten Kate maakt de afleiding
van lei (ijsl. leyd), dat, oudtijds, den gang,
ALLER, zie al, alles.
ALLERRAINDE, zie allerlei.
het beloop en gelei, of de hoedanigheid der
ALLERREILIGEN, de naam van een feest in de
din en beteekende.
roomsche kerk, hetwelk den eersten Novem- ALLERLIEFST, bijv. naamw. en bijw., zijnde de
bet. gevierd wordt, en waaronder het woord
overtreffende trap van lief, met het voorfBest moet verstaan worden : op allerheiligen
voegsel aller. Ten hoogste geliefd. Als bijv.
zal ik bij u komen, d. i. op het feest van alle
naamw. : allerliefste rriend ; allerliefst kind.
Heiligen. Het gebruik hecht dit bijv. naamw.
illijn allerliefste. Als bijw. : ik draag deze
aan het zelfst. naamw. vast, en wettigt de
soort van hoeden het allerliefst. In het gezelschappelijke leven wordt dit woord ook voor
uitlating van het woord day of feest •; schoon
menanders aller Heiligen, of liever al ter
zeer lievenswaardig, zeer aardig, gebezigd :
.Heiligen day, of feest, behoorde te schrijven,
een allerliefst meisje. 0, dat is allerliefst !
even als men alter Zielen dag schrijft. Paus
als bijw.: zij heeft dat lied allerliefst gezongen.
Bonifacius de vierde, zegt men, heeft dit
Zie aller.
feest ingesteld, met oogmerk, om daardoor ALLERMEEST , de overtreffende trap van meer,
te vergoeden het een op het feest van iedemet het voorvoegsel alter. Pit allermeest
ren enkelen Heiligen, gedurende dat jaar,
worth ook als een bijwoord , en wel in de
uit onwetendheid verzuimd isgeworden.
beteekenis van vooral. hoofdzakelijk, inzonALLERHOOGST, bijv. naamw., zijnde de overtrefderheid, gebruikt : ik hoop spoedig een echt
berigt van de zaak to krijgen , allermeest ,
fende trap van hoog, hooger, met het voorvoegsel alter. Het worth van God gebruikt,
dewUl ik mil dan daarnaar kan gedragen.
om deszelfs verhevenheid boven al wat beIn dezen zelfden zin komt allerumeist reeds
staat, uit te drukken : de allerhoogste God.
bij Kero, en alleromeist bij Otfrid. voor.
Insgelijks als een zelfst. naamwoord : de ALLERNAAST , bijv. naamw. en bijw., zijnde de
Allerhoogste geleide u I Zie al, alter.
overtreffende trap van na, met het voorvoegALLERLEI, hetzelfde als allerhande, zijnde onsel alter.
verbuigbare bijv. naamwoorden. Allerhande, ALLERWEGEN , bijw. van plaats , beteekenende
allerlei menschen • hi' gaf mij allerhande,
allenthalve, overal, op alle wegen, aan alle
allerleigeld in betaling • allerhande straf,
plaatsen : men hoort allerwegen van hem
allerhande volken • allerlei bit* 'ken •; allerlei
spreken. De schepsels allerwegen. F. v. Dorp.]
handen. [Vollenhov.]
Voor allerwegen, heeft men ook alien 't weHande en lei zijn uitgangen, die de hoeen gebezigd, b. v. : Gelljk de goede God
veelheid in soorten aanduiden, als allerhanongierigh allen 't wegen ,.... H. De Groot.]
de, allerlei • eenerhande, eenerlei • tweederDoch allerwegen is thans alleen in gebruik.
hande, tweederlei enz.
Otfrid. heeft alla fart voor allenthalve,
Vol ens Wachter., is hand in allerhande
dat hetzelfde als allerwegen is. De Angelvan het angels. cind, geslacht, van cennan,
saksen zeiden reeds callewaege , voor altijd,
telen , afkomstig. De Engelschen hebben
waarvan het engelsche always afkomstig is.
kind voorgeslacht en soort. Bij de ouden ALLES, zie al, alle.
vindt men kund en chund, in dezelfde be- ALLEZINS, bijw., beteekenende in alle opzigten :
teekenis, doch alleenlijk in zamengestelde
het is allezins noodzakelzjk , dat /cif hem
woorden. Bij de Gothen is himinakund heheden spreken.
melsch, van hemelsche afkomst : bij de
Owitijds werd allezins in den zin van
overal, aan alle zijden : de booswicht is nergens vrzj; hi/ heeft allenthalve wetten teen
zich, die hi' moet vree,zen. Ook is het in den
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ALMO.
overal, aan alleplaatsen, gebezigd : want hi
verwan allesins die vianden : si ommeghinghen mi [Bijb. 1477.] Zoo ook van
allesins : is sake van allesins verghaderen.
[Bijb. 1477.] Wien des vzjandts ruiters staen
van allezins te ontzien. [Vond.] Doch in

dezen zin is dit woord reeds buiten gebruik
geraakt.
&Lux, zie
ALLIJKEWEL, allijkwel, veroud. voegwoord, beteekenende no tans. Bij Kiliaan. Ook bij
Vondel :

ALom, (alomme) bijw. van plaats. Overal, aan
alleplaatsen : men maakte het atom bekend.
Atom door Israel. L. Bake.] Ai ls Petrus alomme doortrok. [Bijbelvert.]
ALOMTEGENWOORDIG, bijv. naamw., zonder trapP van vergrooting. Van atom en tegenwoordig. Hetzelfde als overaltegenwoordig,
aan alleplaatsen tegeiijk tegenwoordig • hetwelk van het hoogste Wezen alleen kan gezed worden. Van hier ook alomtegenwoordigheid.

bijv. naamw., zonder trappen van
vergrooting. Van het zin versterkende al en
oud. Zeer oud, van eerie grijze , van de
eerste oudheid : de vorsten der aloude stainmen. L. Bake.] Men vindt in aloude boeken. Zie aal.
ste magt, welke, eigenlijk, God alleen toe- ALPEN, z. n., v.; meerv., der, of van de al en
komt : Gods alma t. In den dichterlijken
het enkelv. is niet ingebruik. Eene der
stip wordt dit woord, dikwerf, ook gebezigd,
oudste benamingen van alle hooge bergen
om daarmede elke ongemeen groote magi,
waarom de bewoners van zoodanige bergen,
aan te duiden : de almagt barer aantrekkebij de ouden, den naam van A 1pini dragen.
lzjkheid.
Deze benaming is, heden nog, aan die berALMAGTIG, bijv. naamw., zonder trappen van
en eigen , welke Duitschland van Italien
g
vergrooting. Van het zin versterkende al en
scheiden : d'Alpes kosten zzjne vlught niet
magtig. Met almagt begaard : de almagtige
beletten met haer kruinen. [Vond.]
God. Ook als een zelfst. naamw. : de AlSommigen leiden dit woord, weiks hooge
g
matige.
ouderdom algemeen erkend wordt, van het
Dit woord is oud. Reeds in de achtste
lat. albus, bij ons wit, (in het gr. oblos)
eeuw kenden de Franken het woord almahtig.
ar, omdat de to en van zulke bergen steeds
Van alma ti komt het zelfst. naamwoord
wit besneeuwd zijn. Intusschen blijft deze
almagtigheid, hetwelk gebruikt wordt, om
afleiding slechts eene gissing, welke op niets
de eigenschap, in het afgetrokkene, van de
antlers , dan op de overeenkomst van den
almagt, of hoogste mat zelve te onderklank der beide woorden, rust. Wachter.
scheiden.
toont, dat alp eene weide in eene bergachtige
ALMANAK, z. n., m., des almanaks, of van den
plaats beteekent. De bergbewoners kenden,
almanak • meerv. almanakken. Tijdwijzer :
waarschijnlijk, ook eene weide , dan op
in den almanach. [Hooft.]
hunne bergen. En hiervan zoude, naar zijn
Wachter. vraagt : komt dit woord ook van
gevoelen deze benaming afkomstig zijn.
inanen (vermanen) , waarschuwen , omdat
Notker.gebruikt dit woord nog als eene
wij er door gewaarschuwd worden, we ens
algemeene benaming voor berg : mus pergis
iederen dag ? Bit is, zegt hij, om meer dan
in dien lochen dero al on de bergmuis in de
eene rede, niet waarschijnlijk. Sommigen
holen der bergen.
leiden het of van het hebr. mana, dat tellen ALREEDE, alreeds, bijw. van tijd. Reeds, bereids :
beteekent : anderen van hetgr. 1.4;;Y of
ende is ook alreede de bzjle aan den wortel
pc41, 4 , de maan, eene maand. Doch het is
der boomengeleght. [Bijbelvert.] Sommigen
aannemelijker, dat dit woord geheel arabezigen hier voor alree : men laat alree de
bisch, en met de sterrekunde, welke wij van
stegn, enz. J. de Deck.]
de Arabierengekregen hebben, tot ons ge- ALs, een voegw000rd , dat in verscheidene bekomen is, zamengesteld zijnde uit het arateekenissen voorkomt , en in eenige nog
bische lidwoord al en manach, dat, volgens
gebruikelijk is.
Velschius en Reland, eene nieuwjaarsgift
A/8 duidt, vooreerst, eenegelijkheid tusbeteekent. En deze benaming is tot de dagschenpersonen en zaken aan, en kan, in
deze betrekking, bijna overal, met gelzjk
tafels overgebrag,t omdat men die van ieder
jaar aan de koningen van het oosten ter
verwisseld worden : zoo beet als vuur • zoo
goed als oud •; ik drink zoo carne water,
nieuwjaarsgift aanbood.
ALMEI, almeiboom, veroud. z. n. Zie amei,
als wzjn. In eenige gevallen kan het woordje
hamei.
zoo ook weggelaten worden : hij spreekt als
een en el • ik snelde haar te gemoet, als op
ALMOGEND, bijv. naamw., zonder trappen van
vergrooting. Van het zin versterkende al en
vleugelen •; de een is als de ander , d. zij
het deelw. mogend, van mogen. Hetzelfde
zijn gelijk •; schoon als de godin der liefde. Zoo
als almagtig. Van hier ook almogendheid.
ook kan als, somwijlen , uitgelaten wor-

Acht zuilen op de
een brug van zwaeren last.
Begront den Amstel niet, en staet allijkwel vast.
ALMAGT, z. n., v., der, of van de almagt • zonder meerv. Van het voorvoegsel al, dat den
zin des woords versterkt. en mat. De hoog-
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den • b. V. : zoo ziek hi' was, ging hi] echter
te voet. In anderegaat dit nogtans niet aan • b. v. : h i' ma een zoo zeldzaam vernuft bezitten, als hi' wil.
Ook wordt als bij of gevoegd, of voor
alsof gebezigd : Inj was zoo gerust, also hi
niets te vreezen hackie • ik moest mi:j houden,
also! ik van de zaak niets wiste • zzj kwamen
also ook
o ok even alsof, zij geroepen waren.
Zonder of, in dezelfde beteekenis : als sy met
Judas seyden. [Aldeg.]Doch, in dit geval vor-

Bert het tegenwoordige gebruik verandering
in de woordvoeging, en wil dat het werkwoord onmiddelijk achter Os geplaatst worde:
als zeiden zij met Judas. _ills stond hem niets
te vreezen • als knersteze op de tanden.
[Vond.] Als ware het; waarvoor men dikwerf,
schoon verkeerdelij,
k hoort en leest : als 't
ware. Als wistetgij niet, dat ik zoude komen. Alsof, en als, in den zin van, alsof,

hebben de aanvoegende wijs der werkwoorden achter zich • niet alsof zij dezelve regeren, maar dewijl de onzekere toestand der
rede die vordert.
Als worth ook in de onderrigtende schrijfwijs gebezigd, wanneer men een voorbeeld
bijbrengt, of enkele deelen van een geheel
aanvoert : de woorden, op heid uitgaande,
zijn van het vrouwelUke geslacht, als : waarheld enz.

Om eene nadere bepaling van dat een te
geven, waarvan gesproken wordt, gebruikt
men als,
op deze wijze
:
ik moet dit als eenen
pligt beschouwen • ik wil u dit als eene kleine
erkentelijkheid even •; het kleed, hetwelk ik
als bruidegom aanhad. Men kan hierbij aanmerken, dat wanneer als tusschen naam-

woorden staat ,
dezelfde naamvallen voor en
achter hetzelveplaats hebben : hi' spreekt
als eengeleerd man •; ik behandelde hem, als
den noon van nz'jnen vriend. Bij wederkee-

ri se werkwoorden kan het, somwijlen, twijfelachtig schijnen, of het zelfst. naamw., dat
als voor zich heeft, in denzelfden naamval,
als de werkendepersoon, en dus in den
eersten naamval, moete staan, dan of hetzelve het wederk. voornaamw. behoore te
volgen. Men behoeft, in dit geval, het werkwoord slechts te herhalenom
,
den waren
naamval te kennen : hi'j gedraagt zich als
een eerlijk man, d. i. zoo, als een eerlijk
man zichgedraagt • derhalve niet als eenen
eerli:iken man.

Om twee zaken, op eene eenvoudige wijze,
met elkander te verbinden , wordt als ook
bij zoo wel gevoegd : zoo wet de kleine als
ook degroote •; hij bezit zoo wel deugd als
verstand.
Ook wordt als zeer dikwij,
ls in den zin van
toen, terwijl, wanneer en indien, gebezigd.
Toen, terwijl : ik meende juist te vertrekken,
als ik uwen brief ontving, als ik daarntede

ALTA.

bezig was. Wanneer, indien : naanivelijks
had ik lien jaren bereikt, als ik merkte enz.
Gij zult mit/ gelooven, als ik u zeg enz. •; als
g
ij het goedvindt.
Oudtijds was als ook in den zin van daar,
dewijl, gebruikelijk : als du een mensche
sifiste en nietGod.
God. [Bij b. 1477 ;] dock in deze

beteekenis wordt het niet meergebezigd.
Eindelijk moet nog aangemerkt worden,
dat als zeerdikwijls, schoon verkeerdelijk, in
deplaats van dan, achter den vergrootenden
trap der bijvoegel. naamwoorden, gelijk ook
achter niet, niets, niemand, geen, anders, te
veel, enz, gebruikt wordt, b. V. : zoeter als,
voor dan, honig ; ik weet , dat gij meer
doorzigt hebt, als, voor dan, ik • ik heb
niets anders, als, voor dan, dit • gij hebt
het van niemand, als, voor dan, van mij
gehoord, enz. Deze misstelling, waarvoor men
zich zorgvuldiglijk moet wachten, is, onmiddelijk na de komst van den Hertog van Alva
(1568.) ingebruik gekomen •; en, voor dien
tijd, zal men bezwaarlijk eene enkele plaats
kunnen aantoonen, waar als achter den vergrootenden trap, en dus voor dan, gebezigd
wordt. Zie verder bij dan.
ALSDAN, bijw. van tijd. Van als en dan. Het heeft
altoos zijne betrekking op eene vooraf gegane
uitspraak : wanneer gij uw woord gehouden
hebt, alsdan zal ik het mine houden. Hi' wil
morgen bij mij komen
maar alsdan zal ik
,
geene gelegenheid hebben, om hem af te wachten. Het enkelv. dan is meest ingebruik.
ALSEM, z. n., m., des alsems, of van den alsem;

het meerv. is niet ingebruik. Zeker bitter
kruid • ook het aftreksel daarvan : witte wijn
met alsem. Overdragtelijk wordt het gebezigd
ten aanzien van eenen schrijver, die zich in
bittere en bijtende bewoordingen uitlaat, in
de spreekwijs : hij heeft zijne pen in gal en
alsemgedoopt. Kiliaan heeft alssen • de Bijb.
1477 alsen en alsene :hi verwandelt die
vrucht der rechtvaerdicheit in alsen • is sal
dit vole spisen met bitteren alsenen. Van hier
ook alsemwijn.
ALSNU, bijw. van tijd. Van als en nu. Thans,
tegenwoordig : hij is lang ziek geweest, dock
alsnugeniet hif eene volkomene gezondheid.
Oulings werd alsnu, alsnu, voor nu eens,
dan eens, gebezigd : al ist dat hi alsnu spreect
van den rijc van iuda en alsnu van den ryc
van hesrahel. [Bijb. 1477.] Het enkelvoudige

nu is meest ingebruik.
ALSOF, zie

als.

z. n., o., des altaars , of van het
altaar • meervoud, altaren. Eigenlijk eene
verhevenheid boven den aardboclem, waarop
y ourgeplaatst en der Godheid geofferd
wordt — een offerhaard. Ook eene steenen tafel in eene kerk, voor welke het avondmaal uitgedeeld, en andere godsdienstige
handelingen verrigt worden •; en, in eene rui-

ALTAAR ,
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ALTO.

mere beteekenis, elke totgodsdienstige verrigtingen afgezonderde tafel : het altaar be-

Altaardoek, z. a., m. De doek, waarmede

dienen. Aan 't altaer des eenigen Verlossers.
[Vond.] Ook autaer en outer : v6or 't autaer
des viers. [Hooft.] — Gewijt voor 't bloedig
outer. [Vond.] Voorheen werd het mannelijk
gebruikt : IV oach bouwde den Heere eenen
altaer. [Bijbelvert.] Zoo ook M. Stoke : van
den outaer.
Huydecoper geeft altaer op, als verbasterd
van outer • doch de gegrondheid dezer stelling is mij nog niet gebleken. Bat outaer en
autaer door N. Stoke en andere oude schrij-

Altaarkaars, z. n., v. Eene lane en dikke

vers reedsgebezigd zijn, is ontwijfelbaar zeker • maar het is even zeker, dat de 1 en u
wisselletters zijn, en dat wij in meer andere
woorden de ugebruiken, waar voorheen de 1
gebezigd werd, b. v. : goud, koud, houden,
oud, enz. voor gold, kold, holden, old, enz. •
hetwelk ten aanzien van altaar en autaar,
(ook outaar en outer) insgelijks zeerwel kan
plaats hebben, en zelfs hoogstwaarschijnlijk
plaats heeft.
Ons woord altaar is hetzelfde als het lat.
altare, hetwelk met de christelijke godsdienst
tegelijk in Nederland ingevoerd geworden is.
Men vindt bij de Gothen en Angelsaksen niets,
dat met dit woord eenige overeenkomst heeft :
de eersten noemden een altaar Hunslastads
(offerplaats), de anderen Weorod , Weobod
(gewijdde tafel), en bij Otfrid. vindt men
Gotesbiete (Godstafel). Intusschen is de latijnsche benamin bij alemannische schrijvers reeds zeer oud ; en altarre komt bij Kero,
den oudsten onder hen, en altar bij Isidor.
voor. Dat het latijnsche altare niet van altus
afstamt, maar van een oud woord, alt (vuur),
hetwelk nog in het noordsche elt , en het
angelsaksische eald (vuur) , en van ar (een
haard) zamengesteld is, en derhalve, eigenlijk, eenen vuurhaard beteekent, heeft Ihre
zeer waarschijnlijk gemaakt.
Huydecoper en anderen beweren , daartegen, dat aar, in ons altaar, een verbasterde uit an is, en derhalve nimmer den
klemtoon kan ontvangen, die altijd op het
zakelijke deel eens woords, en nooit op
..
deszelfs uit an valt •; waarom zij altaar,
of a ltaar afkeuren , en altaar, of Wlter,
auter, of outer, in deszelfs plasts stellen.
Dan, behalve dat de bovengenoemde zamenstelling van dit woord nit twee woorden,
namelijk alt en ar, hier teen inloopt, zoo
is het zeker, dat IVI. Stoke en anderen outaer
en altaer, met den klemtoon op de laatste
lettergreep gebezigd hebben •; b. v. :
In velsen, lant en den autaer. M. Stoke.]
Op 't vlak van Godts altaer. R. Anslo.]
Aen ons gehaet altaer. [Vond.] Van hier :
Altaardienaar, z. n., m. Iemand, die het
altaar bedient.

het altaar, tot sieraad, bedekt wordt.
waskaars , Welke op en bij het altaar gebrand wordt.
Altaarkleed , z. n., o. Hetzelfde als altaardoek. Ook hetpriesterlijke gewaad , bij
de bediening van het altaar.
Altaarstuk, z. n., o. Het schilderwerk boven het altaar.
ALTEGADER, zie allegaar.
ALTEMAAL, (allemaal) bijw. Van alte en maal.
Hetzelfde als allegaar, voor al te zamen,
geheel en op eens, bij Hooft voorkomende.
Ook is dit woord in de beteekenis vangeheellijk , geheel en al, gebruikelijk geweest •;
b. v. : en hij verbrande den ram opten outaer
altemael. [Bijb. 1477] ; doch in dezen zin is
het verouderd. Zie maal.
ALTEMET, bijw. van tijd. Van al en tercet beteekenende somwijlen, nu en dan •, meestal in
den dagelijkschen spreektrant gebruikelijk :
indien gij er altemet van mot hooren. Gij
moet van dien drank altemet wat innemen.
Tercet, zonder al, is evenzeer ingebruik.
ALUMS, bijw. van tijd. Van al en thans, bij
inkorting voor te hands. Tegenwoordig : ik
heb althans niets sneer van diegoederen. Wit
di hooren al te hant, d. i., wiltgij hooren
nu. [M. Stoke.] Al wat bij de hand is, is tegenwoordig : en hiervan is althans, in de-

zen zin,
bij overdragt ontleend. Ten minste:
ik althans heb er niet vangesproken. Oudtijds beteekende althans (altehands) aanstonds, een weinig daarna ; ook werd het in
den zin van reedsgebezigd. Zie thans.
ALTLID, bijw. van tijd. In alle tijden, zoo wel
om waarmede eene onafgebrokene voortduring aan te duiden, als om alle voorkomende
tijden en gelegenheden uit te drukken : men.
moet altijd deugdzaam zijn. Niemand is alti 'd opgeruimd. In haar gezelsehap zal ik
intj altijd wel bevinden. Ztjne klagten gaan
mij altifd aan het hart. Dit altijd wordt ook
voor ten minstegebezigd, even als althans :
wie er moog geweest zijn, ik altijd ben er niet
g
eweest. Zie verder altoos.
ALTOOS, bijw. van tijd. Hetzelfde als altjd.
i
Oo
Ook

wordt het in den zin van ten minstegebezigd : ben ik niet rij,
k ik ben altoos zonder
schulden. Nog is altoos, gelijk ook altijd, bij
eene ontkenning gevoeg,
d in de beteekenis
van volstrektelijk niet, in het minste niet,
gebruikelijk : ik zal hem geen antwoord altoosgeven.

Sommigen beweren, dat altoos niet antlers,
dan in den zin van ten minste, no tans ma
gebezigd worden, in onderscheiding van
altijd •; doch zonder grond, dewiejl toos, volgens Ten Kate, ouwelings, ook ttjd beteekende. L. W. van Merken zingt, hiermede
overeenkomstig :
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De vorstvormt daar de zee tot altoos glinstrend ijs.

Reeds in het jaar 1484, was dit woord, in
dezen zin, gebruikelijk : ende die genade
Goods sel in mi syn, ende sel altoes in mi
bliven. [Guld. Troen.]
ALIJIN, z. n. m., des aluins, of van den aluin •
meerv. aluinen, wanneer van verscheidene

soortengesproken wordt. Zekere bergstof :
ikgebruik daartoe den witten aluin.
Alui n, deen. en zweed. alun , ho od.
Alaun, eng. allum, allom, ital. alume, fran.
alun, zijn van het lat. alumen, en dit van

hetgr. cixo-, ciAfroi , dewijI Plinius deze
bergstof uitdrukkelijk salsuginem terrae
noemt. Van hier :
Aluinaarde, z. n., v. Aarde, welke aluin
in zich bevat.
Aluinwater, z. n., o.
ALVERMOGEN, z. n., o., des alvermogens, of van
het alvermogen • zonder meerv. Van het zin
versterkende voorvoegsel al en vermogen.
Hetzelfde als almagt. Ook voor het Opperwezen zelf : hetgunstrzjke Alvermogen
schenke u enz.
ALVERMOGEND, bijv. naamw., zonder trappen
van vergrooting. Van het voorvoegsel al, dat
den zin versterkt, en het deelw. vermogend.
Hetzelfde als almogend, almagtig.
ALVORENS, bijw. van tijd, en voegw. Als bijw. •
ik heb er hem alvorens over gesproken. Als
voegw. : alvorens ik er hem over gesproken
heb.

bijw. van plaats. Van al en waar.
Hetzelfde als waar, dat meest in gebruik is:

ALWAAR,

ik heb hem de plasts genoemd, alwaar hi' mi'
zal vinden. Zie aal.
ALWEDER
alweer) bijw. van tijd. Van al en
weder. Hetzelfde als wader : hoe ernstig hi'
ookgewaarschuwd wierd, deed hij het echter
alweder. Zie aal.

bijv. naamw., zonder trappen van
vergrooting. Van al, d. i. alles, en het
deelw. wetend, van weten. Alles wetend • die
van alles de voimaakste wetenschap been :

ALWETEND,

niemand is alwetend, dan God • de alwetende
God. Ook als een zelfst. naamw., voor het
Opperwezen zelf : de Alwetende ziet en hoort
alles. Van bier :
Alwetendheid, z. n., V.

bijv. naamw., zonder trappen van
vergrooting. Van al, alles, en het deelw.
ziend, van zien : niets is verborgen voor

ALZIEND,

zzjne alziende oogen.

&zoo, bijw. van aanwijzing, en voegw. Van
al en zoo. Als bijw., hetzelfde als zoo, op die
wijze : wanneer het alzoo gebeurde. Men bedient zich van dit verlengde bijwoord vooral
dan, wanneer de rede eenigen nadruk vordert, en derzelver rondheid bij het enkelvoudige zoo zoude lijden, b. v. : was dit
uwe ware meening ? Sprak uw hart alzoo ?

AM.

Men beyond de zaak alzoo. Als voegw., naardien, dewijl : alzoo hi' een man van groot
vermogen is. Derhalve, bij gevolg : zij erfde
degansche bezitting, en alzoo ook het landgoed. Eene enkele vermaning zou niet toereikendgeweest zijn •; ik moest alzoo nadrukkelijke maatregelen nemen. Oulings is dit alzoo

ook in den zin van indien, wanneer, gebruikelijk geweest : Also du die vrucht van den
olzjven gaderen sults. [Bijb. 1477.]
Al zoo (in twee woorden) wordt ook voor
bijvoegelijke naamwoorden gebruikt, b. v. :
al zoogroot,
al zoo geleerd enz., en schoon
men regelmatig zoo root als zegt, vordert
al zoogroot echter dan achter zich •; dewijI
dit al eene vermeerdering aanduidt, en er
dus eene ongelijkheid plaats heeft, en al zoo
groot eigenlijk als de vergrootende trap kan
beschouwd worden , waarop noodzakelijk
dan volt : deze is al zoo groot, dan die, d. i.,
ietsgrooter. Zoo ook nog al zoo, ruim zoo
—dan.Wanneer men achter al zoo, als, in
plaats van dan voegt, ondergaat de zin eene
aanmerkelijke verandering, dewijI het woordje al dan de beteekenis van reeds bekomt,
b. v. : daze is al zoogroot, als de andere,
d. i., reeds zoo groot. Iii' is al zoo geleerd,
als zijn meester, d. i., reeds zoo geleerd •
maar hi' is al zoo geleerd, dan zzjn meester,
d. i., lets geleerder.
ALZOODANIG, alzoodanige, bijv. naamw. en bijw.,
zonder trappen van vergrooting. Van al,
hetwelk bier niet meer, dan eene onnoodige
verlenging van het woord is, en zoodanig.
Hetzelfde als zoodanig : hi' nam alzoodanige
maatregelen. Alzoodanig zzjn de menschen.
Oulings sprak en schreef men ook alzoo
edaan.
g
ALzum, alzulke, bijv. naamw., zonder trappen
van vergrooting. Van al en zulk. Hetzelfde
als zulk, zulke : hi' is een liefhebber van
alzulke boeken. Zoo ook alzulks.
Am, amme, z. n., v., der, of van de am • meerv.
ammen. Eene moeder , die een vreemd

kind, voor zeker loon, zoogt • voedster, zoogvrouw, minne : bint deze am met boei et
keten. [Vond.]
Dit woord, hetwelk reeds hegira buiten
g
ebruik to geraken, is een der oudste, niet
alleen in het nederduitsch, maar zelfs in alle
andere talen. Het is, even als abba, appa,
babba, papa, atta, tatta, mama, door de
natuur zelvegevormd, naardien deze woorden niets anders dan het stamelen van jonge
kinderen zijn, die de lettergrepen am, ma,
ap, pa, het eerst en gemakkelijkst voortbrengen.
Am, hoogd. Amme, deer'. amme, zweed.
amma, gr. c;f-tex, Nebr. am , beteekenen,
eigenlijk, eene moeder, maar ook eene zoo
vrouw. De Hebreeuwen hadden daarvan het
werkw. amma, dat voeden , opkweeken be-
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teekent •; en bij ons is ammen, in denzelfden
zin, voorheen, in gebruik geweest , zoo als
uitKiliaan blijkt ,. bij wien wij ammen,
pascere, nutrire, alere vinden.
Dat am, oulings, ook van eenen man gebruikt werd, blijkt insgelijks nit Kiliaan, die
am, nutritius, prcefectus, dominus, patronus : qui pascit et re it heeft, loch hetzelve,

in dezen zin, verouderd noemt.
veroud. z. n., v. Van het beroovende
voorzetsel a, waarvoor wij thans on gebruiken, en ma t. Zie onm,agt.
AMAGTIG, veroud. bijv. naamw. Van amagt,
voor onmagt •; derhalve amagtig, voor onma ti Ons nog in gebruik zijnde aamachtig
is dus van dit verouderde amagtig geheel
onderscheiden. Zie onmagtig.
AMANDEL, z. n., m., des amandels, of van den
amandel • meerv. amandelen. De eetbare,
aalronde , platte vrucht des amandelbooms :
ov

AMAGT,

kraakamandelen • zoete amandelen • bittere
amandelen. Figuurlijk voeren de keelklieren,

om deovereenkomst van gedaante, ook dezen naam.
Been. zweed. en hood. mandel, eng.
almond , fran. amande , en ons nederd.
amandel , alien van het ital. amandola ,
mandola , lat. amygdalum, en dit van het
gr. ,it.,tyyjcaoy. Van hier :
Amandelboom, z. n., m.
Amandelmelk, z. n., v. • meerv. niet in
gebruik.
Amandelolie, z. n., v.
Amandeltaart, z. n., v.
AMARANT, z. n., v., der, of van de amarant
meerv. amaranten. De naam van zekere
plant met fraaije purperkleurige bloemen,
welke hare schoonheid, ook dan nog, wanneer zij afgesneden worden, nog lang behouden.
Amarant is van hetgr. dczapayros van
1.6 apaiy to , ik verivelk , met de co privat. ,
dewijl hare bloem lang onverwelkt blijft. De
schrijfwijs amaranth is derhalve verkeeerd,
schoon de meeste talen dezelve aangenomen
hebben,
vermoedelijk omdat men dit woord
als eene zamenstelling met ei y Oos , bloem ,
beschouwd heeft.
AMAREL, (K11. amarelle) veroud. z. n., v., der,
of van de amarel • meerv. amarellen. Eene
soort van zure, of wrange kersen, welke wij
thans morellen noemen. De naam dezer
vrucht is het Haas t van het ital. amarino,
amarella, en dit van het lat. amarus, at'komstig.
AMARIL, Z. n., m., des amarils, of van den
amaril • het meerv. is niet in gebruik. Steen
om tepolijsten.
AMAZONE, z. n., v., der, of van de amazone •;
meerv. amazonen. De naam van zekere strijdbare vrouwen, van welke verhaald wordt,
dat zij in klein Azie, bij den vloed Thermo-
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don, een eigen rijk gesticht hebben, en geene
mannen onder zich lieten wonen, enz., Wier
eschiedenis, echter, voor een verdichtsel to
g
houden is. Ook wordt iedere moedige, heldhaftige vrouw eene amazon genoemd. Eindelijk wordt aan zekere kleederdragt der
vrouwen de naam van amazone(amazonenkleed) gegeven, om dat zij aan de mannelijke
kleeding gelijk is, en het schoone geslacht
een mannelijk aanzien geeft.
AMBACHT, z. n., o., des ambachts, of van het
ambacht • meerv. ambachten. Daar ik mij
op dit ambacht luttel versta. [Hooft.3 Oorspronkelijk beteekende het woord ambacht,
goth. andbahts, eenen dienaar, of bedienden ;
en in het ijsl. is ambaat eene dienstmaagd.
Vervolgens werd het woord ambacht , in
den zin van dienst, bediening, gebezigd, en
tot amt, ampt, en ambt zamengetrokken,
welk laatste, als van ambacht, de warespelling is. Bij ons komt het woord ambacht in
verscheidene beteekenissen voor, 1. in die
van dienst, of bediening : en Bede dat ambacht der heilige missen. [Clar. Spiegel] enz.
In oudegetijdeboeken is dat ambacht doers
hetzelfdeals de mis doers , waarvoor ook
enkel dienst doen gebezigd wordt. Dat ambacht der missen volbrengen • — ende volbracht dat heylig ambacht. [Vaderb.] Pat
ambacht der Apostelen , het predikambt.
[Velden.] 2. Gilde, bij Kil. collegium artificum. 3. Hooge heerlijkheid : gelegen in het
hulsterambacht. 4. Handwerk : hij leert een
goed ambacht.
Van hier ook ambachtsgezel, ambachtsheer,
ambachtsheerlijkheid, ambachtskamer. Zoo
ook ambachtsman, werkman, die door zijn

handwerk anderen client, in het meerv.
ambachtslieden • ambachtsvrouiv, vrouw

eener hooge heerlijkheid, en het verouderde
ambachter, bij Kil., proefectus, officiarius.
Het woord ambacht, lat. ambactus , het-

welk, gelijk boven gezegd is, oorspronkelijk,
eenen dienaar, of bedienden beteekende, is
celtisch, en afkomstig van amb, dat om,
rondom beteekent, en van aht, acht, waarvan
nog ons acht geven, onachtzaam enz., zoodat
ambacht, eigenlijk, iemand is, die, in de
dienst van anderen zijnde, rondom wel toeziet, en op alles, wat den post betreft, dien
hi' bekleedt, naauwkeuriglijk acht geeft.
Dan, ambacht is, voor eenenpersoon genomen, verouderd, en voorlang reeds niet
anders, clan voor eene zaakgebezigd.
In eene oorkonde van 1083, door Halt aus
aangehaald, komt dit woord reeds
voor •:
judiciariam potestatem in Alcmere quae
ambacht vocatur.
Ambahtan was bij de Alemannen en Franken, andbachtjan bij de Gothen, en embethan
bij de Angelsaksen, voor dienen gebruikelijk.
AMBASSADE, z. n., v., der, of van de ambassade ;
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zonder meerv. De waardigheid en het ambt
eens afgezants : in het drukste der bezigheden
van staate en haare wichtige ambassade.

[Hooft.]
n., m., des ambassadeurs, of
van den ambassadeur • meerv. ambassadeurs.
Een afgezant van staat.
Dit woord is, tegelijk met het fr. ambassadeur, het ital. imbasciatore, het spaan.
embazador, en het eng. ambassadour, van
het middeleeuwsche ambasciator afkomstig,
dat zijnen oorsprong in het boven genoemde
ambacht, in de beteekenis van eenen zorgvuldig toezienden dienaar, vindt. Zoodat
ambassadeur eigenlijk iemand is, die, in
dienst van den staat, de zaken van het land
bij eene andere Mogendheid waarneemt.
AmbassadeurliA wordt bij Hooft gebezigd.
ANBEELD, zie aanbeeld.
ANBEI, zie aanbei.
ANBER, (bij Kil. ammer, emmer) z. n., m., des
ambers, of van den amber • zonder meerv.
Zekere welriekende gom, ook barnsteen genoemd : indien uw neus den amber verfoeit.
Hooft. Vondel bezigt dit woord, meestal, in
het onz. geslacht • hetwelk ook door Dekker
gevolgd wordt; doch het gebruik stelt het
mannelijk, zoo als blijkt uit Hooft, J. Cats,
J. de Haes, en anderen • terwijl Vondel zelf
hi' brengt den glinsterenden amner (om het
rijm, voor amber) schrijft.
Amber, in het middeleeuwsche latijn ,
ambar, amber, ambra, ambrum, pers. amber, is van het arab. ambar afkomstig. Van
hier :
Ambergeur, z. n., m.
Ambergrtjs, bijv. n. en bijw.
ANBORSTIG, zie aamborstig.
ANBT, z. n., o., des ambts, of van het ambt •
meerv. ambten. Eene met voordeelengepaard gaande bediening, welke aan iemand,
door anderen, worth opgedragen : het ampt
(voor ambt) verviel aan den tolpachter.
[Hooft.] Ztjn ambt wel waarnemen. Naar

ANBASSADEUR, Z.

een ambt staan. Een eerambt. Het predikambt. Wien God een ambtgeeft, lien
geeft hij ook verstand, spreekw. Ook is het
woord ambt, in sommige plaatsen, gebrui-

AMEN.

g
old. Geld , dat bij
t he

aanvaarden van een
ambt gegeven worth : hi' heeft z zjn ambt-

geld reeds betaald.

z. n., m., des ambtgenoots , of
van den ambtgenoot •; meerv. ambtgenooten.
Van ambt engenoot , dat eenen gelijken, of

ANBTGENOOT ,

iemand, die ons in zeker opzigt gelijk is,
beteekent. Iemand, die hetzelfde ambt met
ons bekleedt : hi' is mijn ambtgenoot. Zie
genoot.

(bij Kil. amman) z. n., m., des ambtmans, of van den ambtman • meerv. ambtmannen, ook ambtlieden.
Oudtijds beteekende ambt, d. i. ambacht,

ANBTNAN,

eenen dienaar. Wanneer dit woord, naderhand, ook inde beteekenis van de dienst
zelve, en de daarmede verbondene waardigheld, gebezigd werd, voegde men het woord
man daarbij, om eenen dienaar, of waarnemer van eenig ambt, aan to duiden •; en zoo
ontstond ons woord ambtman, dat, eertijds,
van elken dienaar, of bedienden, en naderhand van voorname en aanzienlijke ambtenarengebruikt werd •; gelijk heden nog, in
sommige plaatsen , diegene ambtman genoemd wordt , die elders den naam van
schout of drost, drag t.
ANBTSBEZIGHEID, z. n., v., der, of van de ambtsbezigheid •; meerv. ambtsbezigheden. Van
ambt en bezigheid. De bezigheid , welke de
waarneming van het ambt, dat wij bekleeden, van ons vordert : mine ambtsbezigheden laten mtj thans niet toe, van huis to gaan.
ANBTSRALVE, bijw. Uit kracht van eenig ambt :
hij was, ambtshalve, daartoe verpligt.
z. n., m. , des ambtsnaam of van
den ambtsnaam • meerv. ambtsnamen. De

ANBTSNAAN,

naam, dien iemand, van wee zijn ambt
draagt.
ANBTSVERRIGTING, Z. II., V. der, of van de
ambtsverrigting • meerv. ambtsverrigtingen.
Verrigtingen, waartoe men, van wee zijn
ambt, verbonden is; ambtsbezigheid: iemand
in zijne ambtsverrigtingen hinderen.
zie hamei.

ANEI,

bij Kil.) veroud. z. n., waarvoor
wij titans het woord stijfsel gebruiken. In
het middeleeuwsche lat. antidonum, waarvan de Franschen hun amidon hebben. Zie
kelijk, om de uitgestrektheid van zeker geverder het volgende amelmeel.
regt aan to duiden. Ambt is , eigenlijk
ANELNEEL, veroud. z. n., o., Thans stijfsel. Van
zamengetrokken van ambacht.
het gr. ci 6uAoy , om dat tit meel, ecrtijds,
ANBTELOOS, b1 v. naamw. en bijw., zonder trapzonder molengemaakt werd.
P van vergrooting. Van ambt en het
d. i., zonder. AMEN, veroud. werkw., beteekenende navolgen,
beroovende toevoegsel loos,
hetzelfde doers. Wachter. acht het afkomsZonder ambt ; een ambteloos burger. Als
ti g van het gr. 4c5. , gelijk. Zamengesteld is
bijw. : h i' lee ft titans ambteloos. Zie loos.
het bij ons nog overig in beamen.
ANBTENAAR, z. n., m., des ambtenaars, of van
den ambtenaar • meerv. ambtenaars, ambte- AMEN, een, door de overzetting van den bijbel,
uit hetgr. cifrop, en Nebr. amen, tot ons overnaren. Iemand , die eenig ambt bekleedt :
een staatsambtenaar.
gekomen woord , waarmede ieder gebed
ANBTGELD, Z. II., 0., des ambtgelds, of van het
pleegt gesloten to worden, en hetwelk zoo
ambtgeld •; meerv. ambtgelden. Van ambt en
veel als waarlijk, dat dit waar zij, beteeANELDONK
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kent. Onder de ouden, komt het alleen bij
Ulphilas voor. Kero vertaalt het door sosi,
het zij zoo. Daarop zeg ik amen , dat bevestig, bewillig ik, en het is zoo waar als amen,
zijn spreekwijzen , die in het dagelijksche
levengebruikt worden.
AMERIJ, in een amen* j, bijw. van tijd, beteekenende in eenen oogenblik.Fr. Halma zegt,
dat het,
eigenlijk, een duitsch woord is, en
voor ave Mari j, of Maria , genomen wordt.
Het zegt, derhalve, zoo veel als : den tijd, of
in den tijd, dat men een are Maria kan uitspreken,
d. i., in eenen oogenblik.
AMETIST, Z. n., m., van den ametist • meerv.
ametisten. Een edel gesteente : dat den ametist
doet scheiden. [Vond.] Van hetgr. oi frceeu i os ;
dewij l men beweerd heeft, dat deze Steen de
dronkenschap tegengaat. Van hier :
Ametiststeen, z. n., m.
AMMELAKEN, veroud. z. n., o., bij Kil. Thans
zegt men tafellaken. Ammelaken is, eigenlijk, zooveel als spijs- of eetlaken , van het
oude ammen, voeden, spijzigen.
AMMIRAAL, zie admiraal.
AMSTEL, z. n., m., des amstels, of van den amstel • zonder meerv. Eene bekende rivier bij
de stad Amsterdam : die tot in den amstel
strekte. [Hooft.] Ook eenegracht in dezelfde
stad ,• hij woont op den binnenamstel. Men
plagt ook aemstel te schrijven, doch amstel
is thans het meest ingebruik.
AMSTERDAM, Z. n., o. A msterdams — van het
Amsterdam • zonder meerv. Eene bekende
stad, degrootste en de volkrijkste van het
bataafsche Gemeenebest : het kooprz:jke Amsterdam.
AMSTERDAMMER, Z. II., m. • des Amsterdammers,
of van den Amsterdammer • meerv. Amsterdammers. Te Amsterdam geboren, ook voor
aldaar woonachtig : men kan aan zijne uitspraak wel hooren,
dat hi een amsterdammer
is. Ook wordt amsterdammer als een onveranderlijk bijv. naamw. gebezigd : eene amsterdammer schuit, amsterdammer schippers.
Ditgebruik van er, achter de namen van
d om daarmede
landen , steden enz.gevoeg,
volksnamen uit te drukken, is bij de oudheid schaarsch te vinden • schoon men in
het tegenwoordige ijsl., voor duitscher, thisker schrijft.
AMSTERDAMSCH, bijv. naamw. Het een tot Amsterdam behoort, of van Amsterdam afkomstig is : de amsterdamsche uitspraak •; hi'
heeft eene amsterdamsche vrouw getrouwd.
ANDER, de, het andere, bijv. naamw., hetwelk
gemeenlijk dan gebezigd wordt, wanneer
men alleen van twee din en spreekt, en iets
teen een overstelt : om den anderen dag.
flier zijn twee vreemdelingen, de eene is een
duitscher, de andere een spanjaard. Den
eenen bevalt dit, den anderen dat. Het eene
is als het andere.
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Somwijlen worden beide, een en ander,
weggelaten, terwij1 men, in plaats daarvan,
het zelfst. naamw. herhaalt : hi' hoot misdaad op misdaad , de eene misdaad op de
andere ; ik reisde van stad tot stad, van de
eene stad naar de andere.
Ook duidt dit bijv. woord, in vele gevallen, alleen daigeen aan, wat in tegenoverstelling van iets anders is : h i' doet, all
dagen, een ander kleed aan. Iemand naar de
andere wereld zenden, hem otnbrengen,
zijnen dood bevorderen. Het andere geslacht,
het vrouwelijke, in tegenoverstelling van het
mannelijke. Ik ben van een gansch ander
gevoelen. Er is ons geheel iets anders overgekomen. Dat is wet anders.
Somwijlen wordt het voor beter gebezigd :
hij is een gansch ander mensch geworden •;
dat was eengansch andere brief, dan de
eerste. Somwijlen ook voor slechter •; en dan
bedient men zich daarvan,wanneer men
een onvoegelijk woord, hetwelk men in gedachten heeft, niet gaarn wil uitbrengen :
ik had haast wat anders gezegd.
Ook wordt het als een voornaamwoord
gebezigd : een ander heeft het gezegd. _IN
ontnam het den eenen engal het den anderen.
In dezen zie wordt ook anders gebruikt •:
daar was niemand anders dan hij • zij verwachtten iemand anders. Niement anders.
K. D. S. Hoorn , 1429.] Ook zonder lidwoord : dat moogt gij anderen wijs maken.
Ik heb het van anderengehoord. Hierbij
moet men aanmerken, dat het meerv. andere
van de andere veel verschilt, beteekenende
het laatste zoo veel als de overigen : ik heb
Brie van de tien gekocht , de andere (de overige) stonden mij niet aan.
Weleer word ander, somwijlen, onverbogen gebezigd : als ander gemeene menschen.
[Aldeg.] En der ander rivier naam is.
[Bijbel, 1477.] Des ander daghes. [K. D. S.
Hoorn , 1429.] Ook schreef ensprak men
anderde, in de beteekenis van tweede : ende
hier begint dat anderde boeck. [Bijb. 1477.]
Dit nochtans was, naast het stuk van de
voorrechten, het anderde en wichtighste.
abort.]
Men kan dit woord van het verouderde
and, goth. anda, angels. and, gr. dY71, afleiden, dat eene tegenstelling beteekent, en in
ons antwoord nog voorhanden is. Ander zou
derhalve, oorspronkelijk, het tegengestelde
van een aanduiden. Intusschen hebben ander,
alter , ipepoc, alius en (alto; vole overeenkomst met elkander. Goth. anthar ,ijsl.
annar, alem. andrer, angels. othre, eng.
other, fr. autre, deen. andar. Casaubonus
leidt het saksische woord van hetgr. irepog af.
ANDERDEELS, bijw. Van ander en deel. Aan de
andere zijde : eensdeels deed ik het ons hem,
anderdeels om haar.
12
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werkw., waarvoor
thans veranderen gebezigd wordt : anderen
van zinnen. [Spiegel.]
ANDERENDAAGSCR, bijv. naamw., zonder trappen
van vergrooting. Het een om den anderen
dag , of iederen tweeden dag, plaats heeft :

ANGE.

veroud. voorz., waarvoor thans aan gebezigd wordt : siet uwen staet ane. [CI. Sp.
1569.]
ANEMOON, z. n., v., der, of van de anemoon •
meerv. anemonen. Eene bloem, ook klapperroosgeheten. Van het gr. dy 6140s, wind
de anderdaagsche koorts.
niet , omdat de wind haren wasdom meest
ANDERBALF , anderhalve, onverbuigbaar talbevordert, maar dewij1 zij,
uithoofde harer
woord , beteekenende een en een half :
teederheid, door dengeringsten wind beanderhalf pond, anderhalve maat.
wogen wordt.
Anderhalf is zamengetrokken van ander- ANG, bijv. naamw. Hetzelfde als eng. Eigenlijk
dehalf, d. i. ter heeft van de tweede • want
naauw, dock hiervoor gebruikt men dooranderde beteekende, oulings, tweede. Tweegaans eng. M. Stoke bezigt de spreekwijs
half zou, eigerilijk, maar een zijn •; en tweedhet wordt, of is, hem eng, voor hij wordt, of
half, of ttveedehalf, is niet in gebruik.
is, bang, benaauwd, dewij1 den even , die
Anderthalb komt reeds bij Notker. voor,
benaauwd is, alles te eng, of to naauw is.
schoon niet in de tegenwoordige beteekenis,
Tharis zegt men , meestal, bang, d. i., beang,
maar voor, aan de andere zijde. Zie half.
benaauwd. Hiervan onverschillig (zegt HuyANDERMAAL, bijw., van ander (anderde), tweede,
decoper), het is hem bang , of hij is bang.
en maael. Voor de tweede maal : ik zal het
En, dewijI an , eigenlijk naauw is, zest
u andermaal zeggen ; ik had hem eens en
maar zeer wel
men verkeerdelijk hi' is an maar
andermaal (bij herhaling, dikwerf) gewaarhet is, of wordt hem any.
schuwd. Zie maal.
ANGEL, Z. n., m., des angels, of van den angel
meerv. angels. Eene scherpe spits, waarmede
ANDERS, bijw. en voegwoord. Als bijw., op
eene andere wijs : dat had ik anders gedacht.
men steekt, als de angel der bijen : de baj stak
De zaak heeft zichgeheel anders toegedragen,
mij met haren angel. Vischangel, zijnde een
dan men vermoedde. Gij spreekt anders,
haak met eenen weerhaak : met zijnen bedan gr:j denkt. Anders gezind, van eene andere
driegelzjken angel. [Vond.] IVerpt den angel
uit. [Bijhelv.]
gezindheid , of geneigdheid : hij is thans
geheel anders gezind. Het is niet anders,
Angel is, volg ens de vlaamsche en zeeuweene in dengezelschappelijken om an
sche uitspraak, hangel, waarvan nog ons hengewone wijs van toestemming : zal hij met
get, vischhengel, hengelstok, hengelen, hengelaar enz. Ingevolge hiervan, leidt men angel,
den doodgestraft worden ? Het is niet anders.
Als voegw. : indien gij anders nog voorneel van hangen af, zoo wel om
d. i. dan hang,
mens zijt, om deze zaak ten einde te brengen.
het afhangen van den haak aan het snoer,
Hzj moet zich, in dit geval, naar den raad
als om het vasthechten en doen hangen van
van zijnen vriend gedragen, wanneer hij anhet een men wil ophalen. Dan, het schijnt,
ders verstandig is.
dat angel, in zijne twee verschillende beteeANDERWERF, bijw. Van ander en werf (bij Kil.
kenissen, ook eenen dubbelen oorsprong
actio, actus). Hetzelfde als andermaal : ik
heeft, uit welken, enkel bij toeval, een en het
vervoegde mij anderwerf NJ haar. Ga er eens
zelfde woord ontstaan is. Angel schijnt, door
en anderwerf over. [Vond.]
middel van den uitgang el, van het wortelHooft heeft hiervan het bijv. n. anderwoord ang, gevormd te zijn, waarvan nog
werfsch gevormd.
sporen bij de Ouden voorkomen. De oudste
ANDERZINS,
bijw. en voegw.Van ander en zin. Als
Franken hadden eene soort van spitsen
bijw., in eenen anderen zin , op eene andere
met weerhaken , welke an ones genoemd
wijze : deze woorden moeten anderzins opgewerden. Het denkbeeld van kromte schijnt
vat worden. Als voegw.. behalve dat : anderhier, gelijk ook in angel, het heerschende,
tins was hi' een eerlijk man. In een ander
en ons zelfst. naamwoord met hetgr. cirtuAoC,
geval : andersins soo sonde ick het u geseght
krom, en het lat. uncus, verwant te zijn.
hebben. [Bijbelvert.]
Angel, in de eerste beteekenis, of die van eerie
ANDIJVIE, z. n., v., der, of van de andijvie ; het
scherpe spits , schijnt tot het lat. aculeus,
meerv. is niet ingebruik. Zeker gewas : de
acus, te behooren. Men bedenke hierbij, dat
andijvie is reeds opgebonden, om geel te
de n, voor de klinkletters, niet zelden ingeworden.
schoven wordt.
iindijvie, bij Kil. endivie, lat. enital. endiVan hier ook voetangel, en de spreekwijs
via, spaan. endibia, fr. endive, eng. endyve.
daar is een angel onder verborgen, daar
ANDOREN, z. n., m., des andorens, of van den
schuilt eenig kwaad achter. Zoo ook het verandoren • het rneerv. is niet ingebruik. Eene
kleinende woord angeltje : zij zijn wel verzoendgeworden, dock er is echter nog een
plant., waarvan drie soorten zijn, witte, zwarangeltje, een klein overblijfsel van haat, in
te en waterandoren : hij poot er den andoren.
[Vond.]
hun hart blijven zitten.
ANE,
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Van angel is angelen(bij Kil. piscari hamo,
sales, angelen , eng. angle), thans hengelen.
ANGELIER, Z. n., m., des angeliers, of van den
angelier • meerv. angelieren. Zekere bloem.
Van angel, om de angelbaardjes, die deze
bloem heeft. Bij Kil. angiere. Bij de Rederijkers : de Witte anghieren.
ANGELA, (ook en en veroud. w., gelijkvl. : ik
d. Van
geang
het boven staande
an de , heb
ang. Krenken, benaauwen, verontrusten :
want Naar an de de wasdom van Vrankrzjk.
[Hooft.] Zie verder angst.
ANGST, z. n., in., van den angst • meerv. angsten. De beklemdheid der horst, als het uit-

werksel der inwendige gewaarwording van
vrees en droefheid : hij was bedaert van
zijnen angst. [Vond.] In stadigen anxt.
[Hooft.] Hzj weet van angst niet, waar hij
blijven zal. In doodsangst — in duizend
an step zijn. Soo voerden hij se uyt hare
an step , [Bijbelvert.] Oudtijds werd angst
ook voor vreesgebezigd : die anxt des Heren
— die anxt oases Gods. [Bijb. 1477.] Oorspronkelijk is het woord angst van het vrou-

welijke geslacht, doch door verloop in het
mannelijke overgegaan. Men zeide oudtijds
namelijk ook den ang,
st den in het lidwoord
niet als kerimerk vangeslacht en naamval
maar eenvoudig, als eerie toegevoegde hulplettergebruikende, om de smelting van twee
opeenvolgende vokalen voor te komen • het
zelfde heeft bij het woord oorlog plasts.
Angst, hoogd. Angst, zweed. angest, eng.
anguish • oud fr. angoise, frank. en alem.
august, komen met het lat. angustia overeen.
Het naaste stamwoord is, ongetwijfeld, het
boven staande verouderdeangen, d. i. drukken, krenken, verontrusten, hetwelk met het
lat. an ere en gr. diyxety verwant is. Men
vindt het bij Otfrid. en Notker. •; en Hooft
heeft het nog dikwerf gebezigd, zoo als,
onder anderen, uit het boven aangehaalde
voorbeeld blijkt. An en wordt van an , eng ,
afgeleid, zoo dat het eigenlijk, in de en to
drijven, en angst eerie verenging, beklemming, of benaauwing der horst, zoude aanduiden.
ANGSTELIJK, bijw. Hetzelfde als angstiglijk. Ouderdw
dit woord in onderscheidene
tijds
beteekenissen gebezigd. Als bijw., (anxtelic,
anxtelick, anxtelike, anxteliken) in den zin
van zeer,geweldiglijk : want de wateren
vloeyden anxtelick. So dwanc die honer al
dat lant anxtelic. Ende die Here Wert anxtelike gram op israhel. Ende iudas was anxteliken naerstich,
om die quade te verslaen.

[Bijb. 1477.] Als bijv. naamw., in den zin
vangroot, sterk : so quam haestelijc een
anxtelike wint, een anxtelike dorst. Verdat een anxteliken
schrikkelijk : een paerd,
man op hadde, een groet hoep, ende een
anxtelic heir. [Bijb. 1477.]

veroud. onz. w., van angst, in den
zin van vreezen, beducht zijn : angst niet
voor den morgen. [Spiegh.]
ANGSTIG, bijv. naamw., angstiger, angstigst.
Met angst vervuld, angst gewaarwordend, en
daaruit voortkomend : hij is altoos even an
ANGSTEN,

stig. Angstige zorgen.
bijw.Van angstig en lijk. Met vrees
en bekommering : zij zag mij angstiglijk
aan.
ANGSTVALLIG , bijv. naamw. , angstvalliger ,
angstvalligst. Vreesachtig, bekommerd : een
angstvallig mensch, iemand, die, bij alle din-

ANGSTIGLIJK,

gen ongegronde vrees en bekommering
voedt. Akelig : angstvallige gedachten. Men
vindt dit woord ook bij voorwerpen gebruikt,
die geschikt zin , om angst te verwekken :
om niet te duchten in d'angstvallige woestzjnen. N. Versteeg.] Van hier ook angstvalligheid, angstvallig lijk .
ANUS, z. n., m., van den anijs ; het meerv. is
Diet ingebruik.Zeker gewas, ook anijsboom,
anijskruid genoemd. Ook een bekende sterke
drank : ik had anijs gedronken. Van het gr.
gYITOY. Lat. anisum, fr. anis. Van hier :
Anzjsbeschuit, z. n., v., met anijszaad toe-

bereide beschuit.
Anijszaad, z. n., o., het zaad van den anijs.
ANKEN, veroud. w., (bij Kil.) voor vast hechten,
inslaan.
ANKER, z. n., o., des ankers, of van het anker •
meerv. ankers. Zekere maat van vloeibare
din en : een anker wijn, drieankers jenever.
Anker, hoogd. Anker , zweed. ankare
Been. _tinker. Ihre acht het met weinig groads
van het lat. amphora afkomstig. Het oud fr.
anche en ancere, en het latere lat. anceria,

komen in dezelfde beteekenis voor.
z. n., o., des ankers, of van het anker •
meerv. ankers. Een bekend ijzeren werktuig,
waardoor een schip tegengehouden wordt

ANKER,

boeganker, le tanker stopanker, tuianker,
vertuianker, wen anker : het anker wen en

of laten vallen, het aan zijne eigene zwaarte
overlaten, opdat het in den grond der zee
zinke. Voor anker liggen, ook figuurlijk, voor
op zekere lasts stil liggen, en op jets wachten. Ten anker komen, het anker uitwerpen.
.Het anker ligten, het weder in de hoogte
winden. Het anker happen, het ankertouw
afhouwen. Voor z(in anker rtjden, voor anker liggende op en neer geslingerd worden.
Het anker slepen, voor anker drijven, worth
gezegd, wanneer het anker niet vast in den
grond hecht, en door het schip medegesleept
wordt. Figuurlijk wordt het woord anker
genomen voor alles, wat vastheid en zekerheid verschaft , en als een zinnebeeld van
standvastigheid en gelatenheid. Wanneer aan
de Hoop een anker toegeschreven wordt, zoo
beteekent dit niets antlers, dan dat dezegemoedsgesteldheid ons, in wederwaardighe-
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den, opbeurt en ondersteunt : hi' is het
anker miner hoop. Het anker onzer hoop op
een toekomend levee is in eenen vastengrond
gehecht.

In de bouwkunst gebruikt men het woord
anker, om de overeenkomst in uiterlijke

gedaante, voor een ijzer, dat in de muren
gelegd wordt, om derzelver vastheid te bevorderen.
Ingemeenzame verkeering in de spreekwijs gebruikelijk : hi' is zoo vet als een
ankerstok, ook als een spaansch anker, d. i.
zoo mager als een bout.
Anker, hood. Anker, angels. ancer, ancre, eng. anker, sp. ancla, ital. ancora, fr.
ancre, pool. ankra.
Gemeenlijk acht men den naam van dit,
in de scheepsvaart zoo onontbeerlijk, werktuig van het gr. en lat. drove en ancora
afkomstig • doch L. Ten Kate leidt dit woord
van het oude anken af, dat in de beteekenis
van in dengrand slaan , vast hechten , gebruikelijk geweest is •; schoon hi' het tevens
twijfelachtig stelt, of het lat. ancora niet wet
de moeder van ons anker, of dat ook dit met
het onze van eenen zelfden scam afkomstig
zij.
Ankerheeft verscheidene zamenstellingen,
als ankerarmen , ankerhand , ankerkruis
ankeroog, ankerring, ankerschacht , ankerschoen , ankersteel , ankerstok , ankertalie
ankertouw enz.
ANKEREN, onz.

w., gelijkvl., met het hulpw.

hebben : ik ankerde, heb geankerd. Van anker. Het anker werpen , laten vallen •; ten
anker komen : wij zullen voor de haven
ankeren.

APEN.

die zich bijzonderlijk op het smeden en
vervaardigen van ankers toelegt. Deszelfs
werkplaats draagt den naam van ankersmederij, ook ankersmids. Zie smid.
..krisJovis, (drielettergrepig) z. n., v., der, of
van de ansjovis • meerv. ansjovissen. Zeker
vischje, dat gezouten gegeten wordt : bergsche ansjovis. In het fr. anchois. Van bier
ook ansjovissaus.
ANTWOORD, z. n., o., des antwoords, of van het
antwoord • meerv. antwoorden. Eene rede,
welke door eene andere rede, en bijzonderlijk
door eene vraag, veroorzaakt wordt : hierop
was het antwoord der Koninginne van Navarre. [Hooft.] Iemand op iets antwoord geven.
Antwoord ontvangen, bekomen. Iemand antwoord schuldig blijven. Hierop client tot antwoord. In antwoord op uwen brief. Figuur-

lijk, het een de plasts van een antwoord bekleedt: een honende lath was al het antwoord,
enz. Zie het volgende.
ANTWOORDEN, onz. w., gelijkvl., met het hulpw.
hebben. Van antwoord : ik antwoordde, heb
geantwoord. Antwoord geven, met den derden naamval despersoons, en het voorz. op
voor de zaak : ik heb hem op al zijne vragen
geantwoord. Ook figuurlijk : hare oogen ant-woordden zijne oogen, door de ongedwongenste uitdrukkingen van vreugd. Van bier
ook antwoorder.
Antwoord is zamengesteld van ant, gr.
COVTI, goth. anda, angels. and, dat tegen, weder
beteekent, en woord. Het is, derhalve, zooveel
als tegenwoord, wederwoord, en antwoorden,
zooveel als tegenwoorden, wederwoorden. M.

Stoke en vele andere der Ouden (ook de
Bijbelvertalers en Vondel) bezigen antwoord,
meestal, in het yr. geslacht • doch het tegenHooft bezigt dit woord in eenen overdragwoordige gebruik, overeenkomstig met het
telijken zin : zijn besluit ankeren , d. i.
goth. andawaurdi, het fr. th. antwurti, en
nemen, vestigen. Om de vlotte gemoederen
het angels. andwyrd, verkiest het onz. geop hare zzjde te doen ankeren, over te halen,
slacht, dat ook het gesiacht van het enkelvouop hare zijde te krijg.
en
dige woord is. Oudtijds werd antwoord ook
ANKERGELD, Z. n., o., des ankergelds, of van
antworde, antwerde, geschreven • doch het
het ankergeld •; meerv. ankergelden. Het geld,
verschil dezer spelling is, waarschijnlijk, uit
hetwelk voor de vrijheid, om in eene haven,
het verschil van tongval ontstaan.
of op eene reede, voor anker te liggen, betaald, en ook ankerregt, ankertol genoemd APENBAKHUIS, zie apengezigt.
wordt. In het fr. ancrage , basterdlat. anco- APENREK, zie apengezigt.
APENGEZIGT, Z. 0., o., des apengezigts, of van
ragium.
het apengezigt • meerv. apengezigten. Het
ANKERGROND , Z. 11., Ill. , des ankergronds , of
van den ankergrond •; meerv. ankergronden.
gezigt van eenen aap. Ook voor iemand, die
een mismaakt, belagchelijk gezigt heeft, geEengrond geschikt om te ankeren : in de
lijk aan dat van eenen aap : h i' is een regt
zee zijn velegoede ankergronden.
apeng ezigt.
ANKERPLAATS, z. n., v., der, of van de ankerplaats •; meerv. ankerplaatsen. Eerie plaats, APENKON1NG, z, n., m., des apenkonings, of van
den apenkoning • meerv. apenkoningen. De
geschikt om te ankeren : eene goede, slechte
anker lasts. Ook de plaats, waar een schip
koning order de apen •; eene waardigheid,
welke men den brazilischen apen, aquiqui
voor anker lit
g
: de haven van Helvoet zal
genoemd, toekent, order dewelke zich een
onze ankerplaat zijn.
ANKERSMID , z. n. , m. , des ankersmids , of
zou bevinden, die de anderen, op zekere
van den ankersmid • meerv. ankersmeden
tijden, door zijn geschreeuw, zamenroept.
van het oude smell , nu smid). Een smid, APINLIEFDZ, Z. n., v., der, of van de apenliefde;
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zonder meerv. Eeneblindeonverstandige liefde, vooral van ouderen omtrent hunne kinderen, even als die der apen jegens hunne
jongen, die dezelve, somwijlen, uit al te
groote teederheid, dood drukken.
APENSPEL, z. n., o., des apenspels, of van het
apenspel •; meerv. apenspelen. Eene belagchelijke nabootsing van anderen, op de wijs der
apen •; ook niets beduidende, nuttelooze verrigtingen — aperij, apenwerk : zijne houding
en al zijne gebaren zi:jn een volmaakt apenspel. Zzjn al die din en niet maar touter
apenspel ?
Want naer het apenspel van Venus dartel wicht,
Soogaet het tweede deel tot aen den zedenplicht.

J. Cats.]
z. n., lc, der, of van de aperij • meerv.
aperijen. Hetzelfde als apenspel.
ANN, Z. n., v., der, of van de apin ; meerv.
apinnen. Het wijfje van eenen aap.
APOSTEL, Z. n., m., des apostels
,
of van den
apostel •; meerv. apostelen. Een, uit de gr.
taal overgenomen, hekend bijbelwoord, beteekenende eenenGodsgezant. Inzonderheid
dragen de leerlingen van Christus dezen
naam, die door hem ter verkondiging zijner
leer uitgezonden werden : de handelingen
der Apostelen,
een boek in het n. T., hetwelk
de daden en lot gevallen der Apostelen bevat.
Te Geneve, en in verscheidene andere plaatsen van Zwitserland, worden jonge, nog
onberoepene kerkleeraars ook apostelen genoemd. Hij is een ruige apostel, gemeen
spreekw., voor, hi' is een onbeschaafd , ruw
mensch.
A postel, gr. azocoAos , lat. apostolus, bij
Illphil. apaustaulus en bij Tatian. postul,
eigenlijk, een bode. In de Leg. van M. Magd.
1478, worth dit woord niet onaardig in het
vrouw el., apostelin, gebezigd : ende maectese der Apostelen Apostelinne. Van hier :
Apostelambt, z. n., o. •; meerv. niet in
gebruik.
Aposteldom, z. n., o. • meerv. niet in
gebruik. Hetzelfde als de apostelschap.
Zie dom.
Apostelschap, z. n., onz. en v., naar mate
der beteekenis. Onz., voor het apostelambt. — Vrouwl., voor hetgansche
ligchaam der Apostelen ; het meerv. is
niet ingebruik.
APOTREEK, Apoteek, (bij Kil. ook apteke) z. n.,
v., der, of van de apotheek •; meerv. apotheken. Van hetgr. 0;7roevx-4 , en het lat, apotheca. Eeneplaats, waar eenvoudige en
g
emengde artsenijen bereid en verkocht
worden — een artsenijwinkel : de hoogduitAPERIJ,

sche apotheek. Ik help d'aptheek, rot luchts
engeurs ,
en harem oefenaer de dalers in de
bears. [De Deck.] Eene verzameling van ver-

scheidene artsenij,
en welke tot een zeker
bijzonder gebruik bestemd zijn •: eene huis-

APPS.

apotheek, een voorraad van zulke artsenijen,
welken men totgebruik van zijn huisgezin
noodig heeft — eene reisapotheek, welke
geschikt is , om op reis medegevoerd te
worden.
Oudtijds werd dit woord ook in den zin
van voorraad, schat, gebezigd, b. v., in den
Bijbel 1477 : mer ouer die apteken des olz:js
was ioas, waarvoor in de statenoverzetting
gelezen wordt : maer Joas was over de
schatten der olie.

(bij Kil. ook apteker) z.
n., m., des apothekers, of van den apotheker;
meerv. apothekers. Iemand, die eerie apotheek, (in de eerste beteekenis) bezit, of
artsenijen bereidt en verkoopt — een artsenijbereider. Van her apothekersgezel., apothekersjonge, apothekersknecht enz.
APPEL, z. n., m., des appels, of van den appel ;•
meerv. appelen. Zekere boomvrucht : ziet
gij dien appel ? [llooft.] Zure, zoete appel •
aagjesappel, oranjeappel, wijnappel •enz.;

APOTREKER, Apoteker,

appelenplukken, appelen van de boomen
schudden. In eenen zuren appel bijten, in de

gemeenzame verkeering, voor, zich tot eene
onaangename zaak be g len, De boom draagt
voor zich zelvengeene appelen, wij worden
voor ons zelven alleen nietgeboren •;
spreekw. Om de ronde gedaante worden
ook andere voortbrengsels van het plantenrijk appelen e n em waartoe de aardappel, haagappel enz. behooren. Ook dragen
andere ronde ligchamen dezen naani, b. v. :•
de appel van een zijdgeweer : als hij tot den
appel van hetgevest in zUnen de en yid.
[Vond.] RUksappel, twist- tweedragtsappel,
oogappel •; zoo ook adamsappel, zijnde zeke-

re uitwendige dikte aan den voorhals des
menschelijken ligchaams, van welke het
bijgeloof wil, dat zij door het stuk van den
verboden appel veroorzaakt is, hetwelk in
Adams keel is blijven zitten.
Het woord appel heeft zeer vele zamenstellingen, als appelbeet, appelbloesem, appelboom, appeldrank, appelflaauwte, appelgraauw, appelgroen, appelman, appelmand,
appelmarkt, appelmelk, appelmoes, appelschel, appelschip, appelsteel, appeltaart
appelteef, appelton, appeltuin, appelvrouw,
appelwzil, appelzak, appelzolder enz. Eenige

dezer zullen, hier, aangevoerd worden.
De naam dezer vrucht is zeer oud, en
deszelfs afkomst onzeker. In het hoogd. Apfel , frank. en alem. aphul, aphol, apfel,
in het meerv. epfele en effeli, angels. apl,
aepple, eple, eng. apple, deen. Abild en
Able, zweed. aeple, ierl. aval, pool. jablko,
russ. jabloko. Sommigen leiden het woord
appel van het gr. cirioC af. Wachter. ho
zich aan de rondegedaante van den appel,
en meent den oorsprong van deszelfs bonamin g in het woord bol te vinden.
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z. n., m., des appelbloesems, of
van den appelbloesem •; meerv. appelbloesems. Van appel en bloesem. De bloesem
van den appelboom. Ook wordt dit woord
als een bijvoegel. naamw. gebezigd, voor
iets, hetwelk de kleur van den bloesem des
appelbooms heeft : een appelbloesem kleed.
Somwijlen, ook als bijwoord : ik heb mijne

APPELBLOESEM,

kamer appelbloesem laten verwen.
n., m., des appelbooms, of
van den appelboom •; meerv. appelboomen.
Onder den appelboom hebbe ick u opgeweckt.

APPELBOON, z.

[Bij belvert.]
z. n., m., des appeldranks, of van
den appeldrank •; meerv. appeldranken. Van
appel en drank. Een drank, van uitgeperste
appelen gemaakt, in Frankrijk, En eland en
Zwitserland het meest bekend, welke ook
appelwijn en cider genoemd wordt.
APPELFLAAUWTE, Z. n., v., der, of van de appeltlaauwte • het meerv. is niet in gebruik.
Schertsend, voor bezwijming, onmagt : zij

APPELDRANK,

is in eene aiweltlaauwte.

bijv. naamw. en bijw., zonder
trappen van vergrooting •; voornamelijk van
depaarden, graauw en met ronde vlekken,
welke appelen gelijken. Als bijv. naamw. :
twee appelgraauwe hen step. Als bijw. : de

APPELGRAAUW,

paarden zijn appelgraauw geteekend.

bijv. naamw. en bijw., zonder
trappen van vergrooting. Van eene groene
kleur,welke naar de kleur van sommige
appelen gelijkt. Als bijv. naamw.: een appelgroen behangsel. Als bijw. : die kamer is

APPELGROEN,

appelgroen geverwd.
z. n., m., des appelmans, of van den
appelman •; meerv. appelmannen. Van appel
en man. Appelverkooper. De appelman (het
appelmannetje) komtom z iin geld: spreekw.,

APPELMAN,

hetwelk tegen die genen pleegt gebezigd te
worden, die zich, door te veel vruchten te
eten, ziek inaken.
APPELMOES, z. n., o., van het appelmoes •; het
meerv. is niet in gebruik. Tot moes gekookte
appelen.
APPELROND, bijv. naamw. en bijw., zonder trapP van vergrooting. Rond als een appel.
APPELSINA, z. n., v., der, of van de appelsina ;
meerv. appelsinas. De vrucht van den appelg
sinaboom. De benamin
dezer vrucht is
naar het fr. Pomme de Sine gevormd, en
geeft
te ken nen, dat men dezelve het eerst
uit Sina (China) gekregen heeft. Ook sinasappel, lat. malus aurantia sinensis, hoo d.
Apfelsine.

n., v., der, of van de appeltaart ;
meerv. appeltaarten. Van appel en taart.
Eene metappelen toebereide taart.
APPELTEEF, z. n., v., der , of van de appelteef
meerv. appelteven. Van appel en teef. Scheidwoord op de vrouwen , die vruchten verkoopen.

APPELTAART, z.
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z. n., v., der, of van de appelvrouw • meerv. appelvrouwen. Van appel en
vrouw. Vruchtverkoopster.
APPELWIJF, z. n., o., des appelwijfs, of van het
appeltvijf •; meerv. appelwijven. Van appel
en wtjf. Hetzelfde als appelvrouw , maar

APPELVROUW,

minder wellevend.
z. n., m., des appelwzjits, of van
den appelwzjn; het meerv. is niet in gebruik.
Zie appeldrank.
APRIL, z. n., m., des Aprils of van den April ;
zonder meerv. De vierde maand van het jaar,
welke dertig dagen heeft: den derden April,
of van April, d. i. den derden. dag der vierde
maand.
Dikwerf wordt de naam dezer maand van
het latijnsche aperire, dat openen beteekent,
afgeleid, omdat de Lenle alles opent •; doch
aannemelijker is de afleiding van het gr. cieppos,
aan welke
eenen naam der Godin Venus,
deze maand, weleer, toegeheiligd was. Karel
de Grootegaf aan deze maand den naam
ostarmanoth. Bij ons worth zij ook grasmaand genoemd ; schoon de van het lat.
ontleende naam April nog het meest in
gebruik is.
ARABIE, (vier lettergrepig) z. n., o., van het
Arabie • zonder meerv. De naam van een
bekend land in Azie. Van hier de Arabier,
des A rabiers, of van den Arabier • meerv.
Arabiers, Arabieren, iemand uit dit land.
Zooook het bijv. naamw. arabisch, uit Arable afkomstig,
tot dit land behoorende.
ARBEID, z. n, m., des arbeids, of van den arbeid,
het meerv. is niet ingebruik : in den arbeid.
[Hooft.]
Hetwoord arbeid wordt gebruikt, zoo wel
om daarmede de aanwending der ligchaamsen zielskrachten, alsook datgeen, wat door
dezeaanwending voortgebragt wordt, aan te
duiden. Ten aanzien van de eerste beteekenis. zegt men in eenen eigenlijken zin : een

APPELWIJN,

zware, zure, ligte arbeid. Zijnen arbeid verrigten •; aan den arbeid aan •; vergeefschen
rbeid doers Figuurlijk, voor de inwendige
a

beweging van levenlooze ligchamen, bijzonderlijk die, welke door gisting veroorzaakt
wordt : de wijn, het bier is in den arbeid,
is aan hetgisten. Ook voor moeite, last, bezwaar : dat heeft mij veel arbeid gekost. De
krzjgsraet gaet belaén in arbeid, om't Belegh
te wederstaen. [Vond.] Insgelijks is arbeid,

eertijds, voor ellende, smart, verdriet enz.
gebruikelijk geweest, dewij1 smart als een gedurige arbeid is, door welken de vermogens
van ligchaam en geest gekrenkt worden •;
waarom Virgilius de ram en en onheilen,
welkede Tr troffen, iliacos labores
noemde. Bij Otfrid. komt arabeit , meermalen, indezen zin, voor. Ook vindt men het
dus in de Bijb. gebezigd : gzj hebt tnij arbeyt
gemaeckt met uwe sondes. En nog zegt men,
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van eene barende vrouw : in arbeidgaan , in
arbeid zitten, enz. Ook worth arbeid alleen,
somwijlen, voor het baren genomen: hebt gij
waergenomen den arbeydt der hinden? [Bijbelvert.], bij Kil. labor parturientium • in
welken zin Tatianus dit woord reedsgebezigd heeft: thanne thas uuib gebiret then
kneht, ju ni huget thera arbeiti, d. i. volgens de tegenwoordige overzetting, wanneer
eene vrouw het kindekengebaard heeft, zoo
edenkt zij de benaauwdheid niet meer. Zoo
g
heeft ook de Bijb. 1477, in arbeide szjn en
g
aen van kinde : doe daer Rachel in arbeide
van kinde was.

In de andere beteekenis, of voor datgeen,
wat door de aanwending onzer ligchaams- en
zielskrachten voortgebragt worth : dat is
zijner handen arbeid, dat heeft hi' vervaardid. Ende hij gaf haer gewas ende haren
arbeyt den sprinckhanen. [Bijbelvert.]
Omde voetmaat in verzen te vinden,
hebben de dichters dit woord, somwijlen
verlengd en arrebeid geschreven : b. v.
[Vond.] : En moede van den last des arrebets te dragen. Doch dit is niet na te volgen.
Arbeid, alem. en frank. arabeit, oud
zweed. arfwode, ijsl. erfide, is, waarschijnlijk, van ons, oudtijds algemeen, doch thans
alleenlijk in den Bommelerwaard, en in de
Betuwe, nog gebruikelijke eeren, voor ploegen , gr. eipouy , lat. arare , goth. arjan,
angels. erian, ijsl. eria, afkomstig, welke
alle hunnengrond vinden in het verouderde
zelfst. naamw. ar, of er, voor aarde, en de
moeijelijke bezigheid van ploeg- en landwerk,
voornamelijk, schijnen aan te dui-den •; waarom ons arbeid, oorspronkelijk, ten aanzien
van den landbouwplagt gebezigd te worden,
naardien der menschen eerste arbeid, zekerlijk, in het omspitten en bewerken van de
aarde bestond, terwij1 het, vervolgens, tot
de overige bezigheden des menschelijken
levens overgebragt is.
ARBEIDEN, 011Z. w., gelijkv1., met het hulpw.
,
hebben : ik arbeidde
heb gearbeid. Van het
z. n. arbeid. Zijne krachten inspannen, gebruik van zijne krachten maken : vlijtig ar-

AREN.

Als bedrijvend werkw., en derbalve met
den vierden naamval, komt het, in de spreekwijs arbeid arbeiden, bij de Bijbelvertalers
voor: van al szjnen arbeyt, dien hzj arbeydet
onder de sonne.
Arbeiden, hood. arbeiten, goth. arbaidjan, ijsl. erfida, oud zweed. arfwada, to enwoordig zweed. arbeta,
bije K ro en Notker.
arabeitan. Oorspronkelijk be aarde het zich,
even als arbeid, tot den landbouw, het ak-

kerwerk ; intusschen komt het echte,
r reeds
zeer vroeg, voor arbeiden, werken, in het
algemeen voor.
ARBEIDER, z. n., m., des arbeiders, of van den
arbeider • meerv. arbeiders. Van arbeiden.
lemand, die arbeidt, inzonderheid met de
handen : eengoede, een slechte arbeider •; een
arbeider is zzjnen loon waardig ; arbeiders
aannemen. Van bier arbeidster, werkster •
arbeidsman, werkman • arbeidsvolk, werk-

yolk enz. Ook dragen verkondigers van de
godsdienst, doch alleenlijk in de bijbelsche
schrijfwij,
s den naam van arbeiders: want
sulcke valsche Apostelen zijn bedrieghlicke
arbeiders. [Bijbelvert.] Van hier ook inedearbeider, in denzelfden zin.
ARBEIDSLOON, z. n., m., des arbeidsloons, of van
den arbeidsloon • het meerv. is niet in ge-

bruik. De loon, welke eenen arbeider, voor
zijnen arbeid, toekomt : iemand zijnenarbeidsloon betalen, onthouden.

bijv. naamw. en bijw., arbeidzamer, arbeidzaamst. Tot arbeid
rbeid geneigd, gaarn

ARBEIDZAAM,

arbeidend, naarstig, vlijtig. Als bijvoegel.
naamw. : een arbeidzaam man. Als bijw. :
zeer arbeidzaam zijn. Van hier ook arbeidzaamheid.

bijv. naamw., arbeidzaliger, arbeidzaligst. Van arbeid en zalig. Dit zalig ,

ARBEIDZALIG,

achter een ander woordgevoegd, geeft aan
hetzelve de beteekenis van veelheid, of overvloed, zoowel in eenen kwaden, alsgoeden
zin. Arbeidzalig beteekent derhalve, eigenlijk
veel arbeid hebbend, even als werkzalig, Welk
Vlaming door overkropt van werk verklaart.
R. Visscher heeft de neerstighe arbeids-salighe man, en Hooft arbeidzalige zjver. Bij
Brandt komt het, in de beteekenis van arbeidbeiden. lic heb drie dagen daaraan gearbeid.
zaam, voor. Dit woord kan reeds als verouOm loon arbeiden. Ter verlichting en verderd beschouwd worden. Zie verder zalig.
betering van anderen werkzaam zijn : erkent
degenen, die onder u arbeiden. [Bijbelvert.] ARCHANGEL, zie Aartsengel.
ARDUIN, arduinsteen, (bij Kil. orduin.) z. n., o.
Figuurlijk, in eene hevige beweging zijn
en m., des ardgins, of van het arduin , van
de wijn, het bier arbeidt, gist.
den arduin ; meerv. arduinen. Voor de stof
In den Bijbe11477, worth het voor moede
onzijd., voor den Steen mannel. Zie op doek.
worden gebezigd : nine en sal niet gebreken,
Arduin, van het lat. arduus.
ttoch arbeiden, waarvoor in de tegenwoordige
overzetting : noch moede noch mat worden. AREND, z. n., m., des arends, of van den arend
meerv. arenden. Een roofvogel : met eenen
Die kinderen sullenghebreken en arbeiden,
arent. [Hooft.] Ook het afbeeldsel van eenen
in onze overzetting : de 'on en zullen moede
arend in een wapen : de pruisische arend, de
en mat worden. Si sullen loo en ende niet
poolsche arend • en , in den verhevenen
arbeiden, in onze overzetting : zzj zullen
schrijftrant, het rijk zelf, hetwelk zulk eenen
loo en en niet moede worden.
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arend in zijn wapen voert, inzonderheid het
roomsche rijk , welks voornaamste krijgsteeken, reeds in de oudste tijden, een arend
was. Eindelijk een gesternte aan den hemel.
Om de vurigheid der oogen van dezen vogel, worden scherpe, glinsterende oogen
arendsoogengenoemd. En hiervan is de spreekwijs afkomstig : met arends oogen rondzien.
Zie adelaar.
Om de snelle vlugt van den arend, wordt
de schielijke voortgang eenen zaak dikwerf
verbeeld, als op arendsvleugelen te geschieden, vooral bi' de Dichters : de tijd vliegt op
arendsvleugelen voorbi j.

Weleer schreef men ook aren,
in plaats van
arend: oft sal die aren opvaren. [Bijb. 1477.]
Doe was die vossinnegram
En liep tes si ten borne quam
Daar die aren op sat. [Fab. v. Esop.1
Arenen, du yen enz. [Florian.]
Angels. earn, ijsl. ern, zweed. brn. Bij
Notker. leest men geniuuot uuird din jugent
samo so aren, d. i. uwe jeugd zal vernieuwd
tvorden, als die eens arends. Junius en anderen meenen, dat arend, aren, germ. ar,
ant, van het gr. 4 y is , avis, afkomstig is,
zijnde de arend een vogel , bi' uitnemendheld, of de voornaamste onder de vogelen.
Wachter. leidt dit woord, met meergronds,
van het oude eren, d. i. van en rooven, af,
omdat de arend de voornaamste onder de
roolvogelen is.
ARG, erg, bijv. naamw. en bijw., arger, er er
argst, ergst. In de meeste beteekenissen, het
tegendeel van dat een wat goed is. Als bijv.
naamw., voor hevig, gevaarlijk : dat is eene
are
g
ziekte. Als bijw.
'fr
, voor slecht : de fond
ziet er zeer arg uit. Zedelijk kwaad, ons en
anderen nadeel aanbrengende : arge gedachten van iemand hebben; iets tenargste duiden;
hij meent het zoo arg niet • de tijden worden hoe lap er hoe arger •; het argste van alles
is enz. De menschen zelven zijn der menschen
argste vtjanden. Scherp, gestreng : h?"/ had
nog wel een arger verwtjt rerdiend. Groot,
gewigtig : gij maakt alles arger, dan het is.
Eischtgij daarvoor tien guldens? Dat is te
arg. _illy genoeg. Ook worth arg als een zelfst.

naamw.gebezigd, voor snoodheid, bedrog :
ik heb het zonder arg of list gedaan ; hij heeft
ergeen arg in. Arg denken, d. i. kwaad, of

bedrog vermoeden.
Van arg laat zich, door achterplaatsing van
loos, zeergevoegelijk het bijv. naamw. argeloos vormen, in den zin van zonder arg, of
erg; even als bi' de Hoogduitschers arglos.
Voor arg, in al de boven opgegevene beteekenissen, gebruikt men thans, meestal,
erg ; doch in arglist, arglistig, arglistigheid
en argwaan, wordt het behouden. Val ens
Kil., die arg, argutus, heeft, is de grondbeteekenis van dit woord loos. Maar omdat

ARGW.

dezegaaf ,
veeltijds, misbruikt wordt, zoo
bezigde men arg ook in eenen kwaden zin.
Wachter.geeft nog eene andere beteekenis
van arg op, namelijk die van traag, lui, in
welke het, echter, bi' ons, niet in gebruik is.
De hooge ouderdom van dit woord maakt
deszelfs afkomst twijfelachtig. Wachters afleiding van a (intens.) en rug , (arug, perversus,) is niet zeer waarschijnelijk. In zoo
lui, beteekent, komt het met
ver arg traag,
hetgr. cipyos, hetwelk men gemeenlijk, van
de ei privat. en iryos , werk , afleidt , zeer
duidelijk overeen.
ARGENT, veroud. werkw. Van arg. In de beteeke p is van bederven : want dese hantveste
gearcht was, bi groten ongeralle van brande.
[Handy . v. Dordr.]
ARGEREN, (thans ergeren) bedr. w., gelijkvl.
Van den vergrootenden trap arger. Zie ergeTen.
Argeren werd, eertijds, ook in den zin van
schendengebezigd : ist dat errant arghert
enen acker of enen wijngaert. [Bijb. 1477.]
ARGERLIJK, bijv. naamw. en bijw. Zie ergerhjk.
ARGERNiS, Z. n. Zie ergernis.
ARGLIST, z. n., v., der, of van de arglist • zonder meerv. Van arg en list. De, tot nadeel
van anderen aangewende, list, welke, of
bedekte ongeoorlofde oogmerken heeft, of
regtmatige oogmerken, door bedekte ongeoorlofde middelen , tracht te bereiken :

hoezeer hij zijne arglist zocht te verbergen,
werd zij no tarns ontdekt. Hi is rot arglist.
Eertijds schreef men ook are list, van

elkandergescheiden, als een bijv. en zelfst.
naamw. : met arghen liste. [Houwaert.]
Sij zijn vol van arghe listen.
En verwecken niet dan twisten. [Geschier.]
Argliste komt reeds bij Notker. voor. List
werd, eertijds, ook in eenen goeden zin, voor
schranderheid, loosheid, gebruikt, et derhalve was arg, om het tegenwoordige denkbeeld uit te drukken, onontbeerlijk.
ARGLISTIG, bijv. naamw. Arglistiger, arglistigst.
Van argils& Arglist hebbend , op dezelve
gegrond: eene arglistige vrouw • eene arglistige handeling. Arglistigh in het herte.
[Bijbelvert.] Van hier ook arglistigheid, arglistiglijk.
ARGUSOOG, z. n., o., des argusoogs, of van het
argusoog • meerv. argusoogen. Van Argus
(nit de gr. fabelleer) en oog. Een scherp,
argwanig oog : h i' heeft argusoogen • zzj
keek maj met argusoogen na.
ARGWAAN, z. n., m., des argwaans, of van den
argwaan •; zonder meerv. Van arg en waan.

Het nadeelige, onzekere gevoelen van iemands
ezindheden, inzonderheid, voor zoo ver dit
g
evoelen ongegrond is , waardoor het zich
g
van verdenking onderscheidt : argwaan omtrent iemand hebben • eenen argwaan teen
iemand opvatten. Argwaan verwekken ;
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iemand denargtvaan benemen. Hoe kunt gij
zulk eenen argwaan bij u laten opkomen ?
ARGWANEN , bedr, w., gelijkvl. : ik argwaande,
hebgeargtvaand. Van arg en wanen. Argwaan, kwaad vermoeden, hebben : lets argtvanen • toen be on ik het grutvelijkste bedrog
te argwanen.
ARGWANIG, bijv. naamw. en bijw., argwaniger,
argwanigst. Argwaan hebbend, lit argwaan
opvattend. Als bijv. naamw. : hij is een argwanig mensch. Als bijw. : hij gedroeg zich
zeer argwanig omirent mij.
ARK, z. n., v., der, of van de ark • meerv. arken:
door middel van deze ark. [Vond.] Be arke
des verbonds. [Bijbelvert.] Het vaartuig van
Noach : maack u eene arke vangopherhout.

[Bijbelvert.]
Ark, hood. Arche, deen, en zweed. Ark,
goth. arka, angels. earc, erc, en g, ark, is
naar het lat. arca gevormd, of komt, mogelijk,
m
et hetzelve
uit eene en dezelfde veel
oudere, doch thans onbekende, bron voort.
Wachter. leidthet van het lat. arca, et dit
van hetgr. itryety, sluiten, o f •; waaram het
ook iets datgesloten is, of gesloten kan worden, te kennengeeft, gelijk men in het goth,
arka, voor beurs , of buidel, vindt. Adelung
merkt aan, dat de ouderdom van dit woord
en deszelfs beteekenis uit den naam van het
grieksche schip ei peyoc blijkt , waarnaar de
Argonauten genoemd zijn geworden , en
welks overeenkomst met ons ark, zekerlijk,
niet toevallig is.
ARM, bijv. naamw. en bijw., armer, armst. In
eenen eigenlijken zin •; van tijdelijk vermogen
beroofd, behoeftig : een arm mensch, een
arm man, eene arme vroutv • arm zijn, arm
worden, iemand arm maken. Hi' is niet arm,
die weinig heeft, maar hi j, die veel be Bert,
Armen, bet meerv, van arm, komt in
eenige gemeenzame spreekwijzen, voor het
armenbestuur voor : hij is aan de armen,

wordt door het armenbestuur bedeeld ; zoo
ook hij trekt, hij lee ft van de armen. Hli
heeft tien duizendguldens aan de armen,

aan het armenbestuur, tot onderhoud der
armen, gemaakt.
In eenen overdragtelijken zin •; van iedere
andere zaak beroofd, met het voorzetsel van:
arm van vrienden, arm van troost. Wat
zouden de vereenighde gewesten, dan, zoo
arm van krijgsoversten enz. [liooft.] .Eerie
arme taal, welkegebrek aan woorden heeft.
Ongelukkig , beklagenswaardig : die arme
man !at arme meisje! hare ligtgeloovigheld heeft Naar ongelukkig gemaakt. _De
Hemel ver eve het u, dat gij met eene arme
oude vrouw den spot drz:ift.

De Dichters veroorloven zich, somwijlen,
eene verlenging van dit woord, en schrijven
arrem, b. v. [Poot]: mij arrem schepsel enz.
Dit arrem, in plaats van arm, komt mede,

ARM.

bij Vondel, zeer dikwijls, voor, die ook verscheidene andere woorden, naar willekeur,
uitrekt, om de maat te vinden ; b. v. •
storremwind, vollek, ollem, berreg, sterrefdag, omarremt, arrempijp, burregwal, pallemtak, wollef, enz. Doch bij de tegenwoor-

die Dichters van naam wordt dit niet nagevolgd.
Arm heet bij Kero aram, en komt met
het hebr. arom , naakt , overeen , welke
beteekenis het, oorspronkelijk, ook wel kan
gehad hebben. Het gr. imicos, woest, en
het lat. aerumnae zijn, vermoedelijk, ook
niet ver daar van verwijderd. Arm beteekende reeds bij Ulphilas ellendig.
ARM, z. n., m., des arms, of van den arm •
meerv. armen. Verkleinw. armpje. Eigenlijk , het gedeelte des menschelijken ligchaams, van den schouder tot de vuist •
de armen naar iemand uitstrekken • iemand
in de armen sluiten • iemand met opene
armen ontvangen; eon kind op den arm
nemen, dragen. HO had zzjnen arm ern,
mzjnen hall geslagen. Twee armen vol. Arm
inarm, waarvoor ook, in de dagelijksche
verkeering, gearmd , zij in en gearmd ,

zijnde het verled. deelwoord van het ongewane werkw, armen, welk deelw, ook nog in
het zamengestelde langgearmd, kortgearmd,
met lange, korte armen verzien, over' is.
Het veelvuldige gebruik , het elk men
van dit lid des menschelijken ligchaams
maakt, heeft tot verscheidene overdragtelijke
spreekwijzen aanleiding gegeven. Zoo wordt
daardoor, b. v., sterkte, magt, aangeduid,
bijzonderlijk in den bijbelschen schrijftant :
iemands arm versterken, verbreken, enz.
Wiens arm alleen uw yolk behoedt. [L. Bake.]
Insgelijks, wanneer van Gods arm gesproken
wordt : de straffende arm van God; op mijnen arm zullen zij ho en • met den arm
uwer sterkte ; een arm met mat. [Bijbelveil.] De arm des wereldlijken Re tern ook
de wereldlijke arm, de overheid. Koningen
hebben lane armen, lemand in de armen
vallen, zich vrijwillig aan hem onderwer-

pen, ook zijnen toevlugt tot hem nemen.
Magt, heerschappij, met teederheid verbonden : o lie de en vriendschap ! niets zal mij,
in het toekomstig,
e uit uwe armen scheuren.
.Diets had u moeten terughouden, om u in
de opene armen uwer vrienden te werpen.
Hulp, bijstand: iemand in den arm nemen,
in het dagelijksche leven. Om eenige over-

eenkomst in de uiterlijke gedaante , wordt
datgedeelte der zee, hetwelk die in een land
loopt, een arm der zee genoemd. Om dezelfde rede dragen de zijdelings uitstekende
deelen eener kerkkroon, waarop de lichten
eplaatst worden, den naam van armen.
g
Arm, hood. Arm, bij Ulphilas arms, bij
Kero arame, bij Otfrid. en Notker. arim,
13
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arum, arm, bij de Angels. earm, corm, bij
deEngels., een. en Zwed. arm, heeft met
hetgr. cip,ccos en lat. armus te veel over-

eenkomst, om dezelve niet te bemerken.
z. n., v., der, of van de armader
meerv. armaderen. Van arm en ader. Eene
ader aan den arm.
ARMBAND, z. n. , m, , des armbands, of van den
armband; meerv. armbanden. Van arm en
band. Een sieraad, hetwelk in banden , of
kettingen bestaat, en door de vrouwen aan
hare armenplagt gedragen te worden. Deze
soort van opschik is van eenen zeer hoogen
ouderdom, dock heeft, door den tijd, aanmerkelijke veranderingen onder aan, De
Romeinen kenden dezelve, onder den naam
armilla, bij de Gothen beet zij arntelior,
van melia, keeten, en bij de Alemannen arm-

ARMADER,

ARMS.

rmen, en kas. Het
a

tot onderhoud der armen
bestemde geld. Ook de plaats, waar dit geld
bewaard wordt.
ARMGESMIJDE, veroud. z. n., o., van het arm esmOde • meerv. armgesmijden. Allerhande
gouden en zilveren sieraden, welke men,
weleer, aan de armenplagt te dragen : en
het armgesmzjde, dat aen szjnen arm was.

[Bijbelvert.]
A RNHARTIG, bijv.

naamw., armhartiger, armhartigst. Van arm en hartig, van hart. Arm,

d. i. bekrompen, van hart. Ook overdragtelijk, voor slecht, gering : lay is een armhartie schrifver. Van hier ook armhartigheid,
armhartiglijk.

z. n., o., van het armhuis • meerv.
armhuizen. Van arm, voor armen, en huis.

ARNIM'S,

Een huis, waarin men arme engebrekkelijke
personen onderhoudt en verzorgt.
ARMKIND, z. n., o., des armkinds, of van het
armkind; meerv. armkinderen. Van arm en
kind. Een kind, dat , in een armhuis,
verzorgd
en opgevoed wordt.
personen, strekkende om denzelven werk ARMELIJK , bijw., armelijker, armelijkst. Armoediglijk, kommerlijk : armelijk leven. Hi lath
en onderhoud te verschaffen.
onmachtich en armelzjc. [Bijb. 1477.]
ARNBEZORGER, Z. n., m., des armbezorgers , of
van den arntbezorger ; meerv. armbezorgers. ARMOEDE, Z. n., v., der, of van de armoede •
zonder meerv. Gebrek aan eigendom en ti'
Van arm, voor armen, en bezorger • ook
delijk vermogen : in bittere armoede. [Vond.]
armmeester, d. i., iemand, die tot verzorIn armoede lever', geraken,. Iemand in arging, of bedeeling der armen aangesteld is.
moede storten. Figuurlijk, gebrek aan andeARMBOOG, veroud. z. n. (bij Kil.). Zie elleboog.
re zaken :geestelijke armoede, armoede des
ARNBORST, (bij Kil.) z. n., v., der, of van de
geestes, het levendige gevoel van gebrek aan
armborst • meerv. armborsten. Eene verbeg
eestelijke volmaaktheden. Een zelve zaak
terde soort van hand- en voetbogen, met
dikwils te zeggen en herzeggen geeft armoede
eenen drukker, door middel van welken men
engebrek van stoffe te kennen. [Vond.] Om
depees doet afschieten : en sie maecten
de armoede der ervarenheid te boeten. [Hooft.]
armborsten. [Bijb. 1477.] Na de uitviuding
frij verteerden ons geld daar, in armoede,
van de vuurroeren, of het tegenwoordige
wij werden voor ons geld slecht onthaald.
filet geweer, zijn de armborsten buiten
sc
Het verkleinwoord van armoede is armoedje,
gebruik geraakt.
in dengemeenen spreektrant, voor gering
In bet middeleeuwsche lat. arcubalista,
vermogen, gebruikelijk : ik heb mijn geheele
arbalista, fr. arbalete, deep . Arm,bosse,
armoedje daaraan besteed. Na mijnen flood
zweed. arborst. Dit woord schijnt, door eene
hunt gij mzjn armoedje deelen.
bedorvene uitspraak, van het lat. arbalista
Armoede, hood. Armuth, angels. yrmth,
gekomen te zijn.
ermth, ijsl. armaeda, zweed. en deen. armod,
RMBUS, z. n., v., der, of van de armbus ;
A
bij Kero armida , bij Otfrid. armuat , bij
meerv. armbussen. Van arm, voor armen,
Notker. arrrtuotigi.
en bus. Eene bus, waarin de aalmoezen voor
A RMOEDIG, bijv. naamw. en bijw., armoediger,
de armen opgezameld worden.
armoedigst. Van armoede. Arm, behoeftig:
ARMEN, veroud. w., van arm, even als het lat.
het is een armoedig huisgezin ; zij leven zeer
misereri van miser. Het beteekent door eens
armoedig. Van hier
er ook armoedigheid, armoeanders ongeluk aangedaan worden, of een
dig Wk.
teeder hart over eens anders ellende hebben.
Thans gebruiken wij erbarmen. Ulphilas ARMPIJP, z. n., v., der, of van de armpijp
meerv. armpljpen. Van arm en pijp. Het
heeft armai unsis, ontferm u onzer.
holle been van den arm,
hetwelk van den
ARMENBEST UUR, zie armbestuur.
schouder tot aan den elleboog loot.
ARMENGELD, (armgeld) z. n., o., des armengelds,
of van het armengeld •; meerv. armengelden. A RMRING, Z. n., m., des armrings, of van den
armring • meerv. armringen. Van arm en
arnten, en geld. Het voor de armen
Van arm,
ring. Een ring, welke, eertijds, tot sieraad
afgezonderde geld.
aan den armgedragen werd.
ARMENKAS, (armkas) z. n., v., der, of van de
ormenkas • meerv. armenkassen. Van arm, ARNSCHOOL , Z. n., v., der, of van de armschool ;

pouch, arampouc.
ARMEESTUUR (armenbestuur), z. n., o., des
armbestuurs, of van het armbestuur • het
meerv, is niet ingebruik. Van arm, voor
armen, en bestuur. Een bestuur over arme
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ARCH.

meerv. armscholen. Van arm en school.
Eene school, waarin armkinderen onderwezen worden.
ARMSNOER, hetzelfde als armband.
ARMSTOEL, Z. n., m., des armstoels, of van den
armstoel • meerv. armstoelen. Van arm en
stoel. Een met armleningen verziene stoel.
ARDIZALIG, bijv. naamw. en bijw., armzaliger,
armzaligst. Door groote en aanhoudende
armoede ellendig. Als bijv. naamw. : een
armzalig mensch •; een armzalig leven. Figuurlijk, voor slecht, gering, nietswaardig :

gedrag, met bijgevoegde straffen, op de
overtreding van hetzelve gesteld, voor de
zeekrijgsmagt.
ARTISJOK, z. n., v., der, of van de artisjok •
meerv. artisjokken. Zekere uit een ander
land tot ons overgebragte plant,welker naam
daarom ook vreemd is.
Ital. articiocco, en carciocco. spaan. artichola, en alcarchofa , fr. artichaut , eng.
artichoke, zweed. ertskocka, deen. Arteskok,
ool. karciof.
p
ARTS, z. n., m., van den arts ; meerv. artsen.
een armzalige troost • eenarmzalig geschenk;
Geneesmeester : Warts , wondarts. De
een armzalig dorp. Als bijw. :: wij lee
hoogduitschers bezigen ook tandarts (Zahndaar armzalig, ellendig • dat is armzalig
arzt), breukarts (Bruchartz) enz. , waarvoor
geschreven. Van hier ook armzaligheid. Zie
wij tandmeester, breukmeester gebruiken.
arbeidzalig en zalig.
Waarschijnlijk is het woord arts van het
ARN, z. n., v., der, of van de am • zonder
lat. artista afkomstig • en van dit arts heeft
meerv. Eene rivier in Italie : die over de
men het, nu verouderde, werkw. artsen, bij
am strekt. [Hooft.] Oudtijds werd ook een
Kil. artsenen, d. i. genezen, gevormd.
stroom in Walcheren de arne genoemd
ARTSCH, 'zie aarts.
waarvan nog Arnemuiden : hevet beleghen ARTSENLI, (oul. arstedij), z. n., v., der, of van
Middelborch ende oversleghen die Arne.
de artsentj • meerv. artsentjen. Een middel,
M. Stoke.]
om degezondheid te behouden, of te herARN, arne (bij Kit.), veroud. zelfst. naamw. Zie
stellen—geneesmiddel : met eene artsentj to
oogst.
helpen. [Vonds] Eene artsenij bereiden, ingeARNEN
bij Kil.) veroud. werkw. Zie oogsten,
yen, innemen.
inoogsten. of ens JUNIUS isarnen, in dezen ARTSENIJKUNDE, Z. II. V. der, of van de artsezin, bij de Frieschen en Gelderschen in genijkunde, zonder meerv. Van artsentj en
bruik.
kunde. De kennis van de artsenijen en derARNMAAND, (bij Kit.) veroud. z. n. Zie oogstzelvergebruik : zich op de artsenijkunde
maand, augustus,

veroud. bijv. naamw.,voor gram, toor-

toeleggen.

n., m., des artsenijwinkels,
nig : ende nye en zach mensche Marien acre.
of van den artsenz:twinkel ; meerv. artsenty[Tafelb.] In arren moede. J. De Marres.]
winkels. Van artseni en Winkel. Een winkel,
j
ARREN, zie narren. Zoo ook narrenslede, narwaar artsenijen bereid
en verkocht worden.
rentuig enz.
As, z. n., v., der, of 'van de as • meerv. assen.
ARSENIAL, Z. n des arsenaals, of van het
Eigenlijk, het dwarshout, waarop het bovenarsenaal ; meerv. arsenalen. Tuighuis, wastegedeelte, of de bak, van eenen wagen,eene
kar, of ander rijtuig, rust ,
en om hetwelk de
penhuis •; eene plaats , waar wapenen en
wielen zich bewegen : eene as aan eenen
antlere krijgsbehoeften vervaardigd . en bewagen Timken • de voorste as, of vooras • de
waardworden : bij het arsenaal. Hoof t.
spaan. arzenal.
achterste as, of achteras. leder rond ligVan het ital. arsenale,
chaam, om hetwelk zich een ander beweegt :
ARTIKEL, z. n., (onduitsch van oorsprong) o.,
ks in de wiskunst,
eene windas enz. Insgelij,
des artikels, of van het artikel • meerv. artiiedere re to lijn, welke door het middelpunt
kelen. Van het lat. articulus, een lid. Fen
van eenig ding loopt, of als zoodanig gedacht
deel eener rede, of eens geschrifts, of eene
wordt • ook in de aardrijks- en sterrekunde :
in bijzondere afsneden verdeelde oorkonde wereldassen • onder de kille noorderas.
de : het derde artikel van het tweede hoofdVoor overal, degeheele wereld door, zegt
stuk • de twaalf artikelen desgeloofs •; de
Antonides : van d'eene aen d'andere as.
vredesartikelen. Ook wordt, bij de kooplieAs, bij Kil. asse • ook axe, ackse, hood.
den, eene enkele soort van koopwaren, een
Achse, alem. ahsa, angels. eax, deen. ax,
artikel genoemd : ik heb dit artikel nog niet
russ. oss, zweed. axel, ital. asse, eng. het
verkocht • in het artikel van den tabak gaat
zamengestelde axeltree, van het lat. axis, of
thans niet eel ont. Eindelijk worden, in de
gr. ,44/1/ , hetwelk van ayetv afkomstig is,
taalkunde, de, het, een, door sommigen,
omdat de as het rad met zich omvoert.
artikelen genoemd: al voor het artikel, schijnt
%letgedeclineerd te willen zijn. [llooft.] ASCH, z. n., v., der, of van de asch • zonder
meerv. Het overgeblevene deel van een
Doch hiervoorgebruiken wij lidwoord.
verbrand ligchaam, inzonderheid van hout
ARTIKELBRIEF, Z. n., m., des artikelbriefs, of
en turf • met heete asch. [flooft.-i lets tot asch
van den artikelbrief • meerv. artikelbrieven.
rerbranden. Steden , dorpen in de asch
Een in artikelen afgedeeid voorschrift van

ARRE,
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le en verbranden •, in de asch liggen, verbrand zijn. Figuurlijk: daar lit nu al mine
hoop in de asch, is verdwenen. Zoo ook : het
vuur der lie de had, reeds lang, in mijn
hart, onder de asch, gesmeuld. De bijbelsche
spreekwijs in zak en asch boete doen, ziet op

hetgebruik der Joden , die zich, in groote
droefheid, met asch bestrooiden. Het overblijfsel van een gestorven menschelijk lig-.
chasm : tot asch worden • zijne asch rust in
ditgraf. Ook voor een gestorven ligchaam
zelf, een lijk : zij bestelden zzYne asch ter aerde.
[Vond.] Deze spreekwijs is, waarschijnlijk,
van degewoonte Bier volkeren ontleend, die
hunne doodenplagten to verbranden. In den
dichterlijken schrijftrant , figuurlijk , voor
het aandenken aan eenengestorven : ik zal
dankbare tranenaan uwe asch widen. Troostelooze tranen zouden de asch van uwen
vriend ontwzjden. Van bier ook haardasch,
potasch enz.
Asch, asche, hood. A sche, bij Notk. en
Otfrid. ascu en asgu, goth. azgo, angels. axa,
ahse, zweed.aska, ijsl.asca, eng. ashes, komen

met het gr. 4,z , hetwelk Hesychius door
zots, d. i. stof, verklaart, waarvan het lat.
cinis, d. i. asch, overeen •, dewijI asch, eigenlijk, het stof van eenig verbrand ligchaam is.
ASCHACHTIG, bijv. naamw, aschachtiger, aschachtigst. Pat iets van asch heeft, naar asch
gelijkt. Zie achtig.
ASCHBAK, z. n., m., des aschbaks, of van den
aschbak • meerv. aschbakken. Van asch en
bak. Een bak, waarin de haardasch opgezameld wordt.
SCEZEM,
z. n., m., des aschbezems, of van
HB
A
den aschbezem ; meerv. aschbezems. Van
asch en bezem. Een bezem, waarmede de asch
weggeveegd wordt, in tegenoverstelling van
kamerbezem. Anders ook aschvarken.
ASCHBUS, zie lijkbus.
ASCHDAG, z, n., m., des aschdags, of van den
aschdag • meerv. aschdagen. Van asch en dag.
De eerste woensdag in de vasten, wanneer
men, in de roomsche kerk, de vasten daarmede begint, dat men, in de kerk, met gewide asch bestrooid wordt..
ASCHEPOESTER, z. n., v., der , of van de aschepoester •; meerv. aschepoesters. In den gemeenen spreektrant, een meisje, dat altoos in de
aschwroet, en er vuil, besmuld uitziet : gij
zijt eene re to aschepoester. Het verkleinwoord is aschepoestertje.
ASCHEVIJSTER, (aschvijster, bij Kil.) een veroud.
z. n., beteekenende iemand , die met asch
omgaat, altijd op den haard zit, ook een
traag, vuig, morsig vrouwspersoon.
ASCHGAT, z. n., o., des aschgats, of van het aschgat •; meerv. aschgaten. Van asch en gat. Een
g
at in den haard, waarin de asch valt :
anders kolk genoemd. Ook, in den gemeenen
spreektrant, hetzelfde als aschepoester.

ASPU.

bijv. naamw. en bijw. •, zonder
trappen van vergrooting. Graauw als asch •,
aschkleurig •: aschgraauw laken. Als bijw. •

ASCHGRAMTW,

eene kamer aschgraauw verwen.
o., des aschhoks, of van het
aschhok • meerv. aschhokken. Van asch en
hok. Een hok, waarin de asch verzameld

ASCHHOK, z.n.,

en bewaard wordt.
n., m., des aschhoops, of van den
aschhoop ; meerv. aschhoopen. Van asch
en hoop. Eene menigte, of verzameling van
asch.
ASCHIG , bijv. naamw., aschiger, aschigst.
Waaraan nog asch zit : een aschig brood.
ASCHKAR, z. n., v., der, of van de aschkar
meerv. aschkarren. Van asch en kar. Eenc
kar, waarmede de asch vervoerd wordt.
ASCHKETEL, z. n., m., des aschketels, of van den
aschketel • meerv. aschketels. Van asch en
ketel. Een ijzeren ketel , waarin de asch
bewaard—ook, waarin vuurgestookt wordt.
ASCHKRUIK, zie lijkbus.
ASCHMAN, z. n., m., des aschmans, of van den
aschman • meerv. aschmannen. Van asch en
man. Iemand, die met eene kar de asch aan
de huizen ophaalt , anders ook karreman
g
enoemd.
ASCHPOT, zie aschketel.
ASCHSCHOP, z. n., v., der, of van de aschschop;
meerv. aschschoppen. Van asch en schop,
schup. Een ijzeren werktuig, waarmede de
asch opgeschept , of weggeschopt wordt.
ASCHVARKEN, zie aschbezem.
ASPERS1E
drielettergrepig. Bij Kil. sperghel,
sparghel) z. n., v., der, of van de aspersie •
meerv. aspersies. De uit de aarde groeijende
vrucht van zekere bekendeplant : aspersies
steken. Van het lat. asparagus, of het spaan.
asparagos. Hood. Spargel, ital. sparago ,
fr. asperge, Been. Sparges, tweed. Saris.
Voor aspersie zegt men, in de gemeenzame
verkeering, ook spersie.
ASPERSIEBED, z. n., o., des aspersiebeds, of van
het aspersiebed •; meerv. aspersiebedden. Van
aspersie en bed. Een tuinbed, waarop as persiesgroeijen. Dewij1 de aspersieplant eenige
jaren moet gestaan hebben, eer zij eetbare
vruchtge.eft,
zoo zegt men van iemand, die
ergens eenen post bekleedt, en, waarschijnlijk,
niet lit naar eene hoogere standplaats zal
geroepen worden : hi heeft aspersiebedden

ASCHHOOP, z.

aangelegd.

n., v., der, of van de aspersieplant • meerv. aspersieplanten. Van aspersie en plant.
ASPUNT, z. n., o., des aspunts, of van het aspunt;
meerv. aspunten. Van as en punt. Het uiterASPERSIEPLANT, z.

ste einde eener as, inzonderheid in de aardrijks- en sterrekunde : het noorder, zuider
aspunt. Overdragtelijk : zij zijn de aspunten,
waarop alles draait, de manners op Welke
alles aankomt.
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AVON.

veroud. z. n., bij Kil. ook est, goth. asts, Au, tusschenwerpsel, zijnde de natuurlijke nitdrukking van ligchamelijke smert : au, is mij
alem. ast, est, gr. 405. , een'afgehouwen tak,
dat branden !
ook een knoest, of kwast,
van eenen boom.
AUGUSTUS, de achtste maand in het jaar, Welke
ATERLING, Z. n., m. en v., des aterlings, of van
dezen naam, bij de Rorneinen, ter eere van
den aterling — der, of van de aterling ; meerv.
Keizer Augustus gekregen heeft. Karel de
aterlingen. Bastaard,
basterd, onecht kind :
Grootegal haar den naam van aranmanoth,
een aterling en koningsbastert. [Noonen.] Van
overeenkomende met ons, in den deftigen
hier ook het bijv. naamw. aterlingsch. Insschrijf- en spreekstijl, gebruikelijke woord
gelijks is het woord aterling in gebruik voor
oogstmaand. Zie hetzelve.
duisterling. Zie aankomeling.
Waarschijnlijk is aterling eene zamentrek- AUTAAR, zie altaar.
king van achterling, d. i., in de eerste betee- AUWE, veroud. z. n., bij Kil. ook ouwe, beteekenende een van rivieren omringd en van
kenis, iemand, die heimelijk ter wereld gewateren doorsneden land, eene wel bewakomen is, en den echten kinderen achtergeterde, en, derhalve, vruchtbare weide • van
steld wordt, en, in de andere beteekenis,
het oude au, ea, aa, eau, d. i. water. Zie
iemand, die anderen, in het duister, in het
aa, aha, ook batavier en betuwe.
geheim, belaagt.
AVE, veroud. voorz., waarvoor men, in zamenATHENEN, z. n., o., van het Athenen. De naam
stelling, ook au bezigde. De Ouden gebruikder bloeijendste stad in het voormalige Grieten aye, en au, voor af, b. v. avegaen, ayekenland.
hanghen enz., d. i. afgaan, afhangen enz.
Sommigen schrijven 2Ithene, even als RoWij hebben er Limns on, of wan, voor. Door
me, Italie enz., zonder n; doch daar dit
de afkapping van de e (av), komt er ons af
woord, in hetgr., meervoudig is, en niet
van. Van hier de verouderde woorden ayeA0y/ , maar Atiyar, geschreven wordt, despraak, d. i. ongerijmde rede, avetronk, d. i.
wiji die stall uit verscheideneafdeelingen bebastaard, avezage, d. i. zottenklap.
stond, als de eigenlijke stall,
de voorstad, de
burg enz., zoo is, is 'en om dezelfde AVEGAAR bij Kil. ook aveger, eve er •; bij Plant.
egger) z. n., m., des avegaars, of van den
rede, bij ons, Athenen, met de n, als een teeavegaar •; meerv. avegaars, avegaren. Zekere
ken van het meerv., te verkiezen.
groote boor.
Voor de hiervan afgeleide woorden Athe'denser en atheniensisch, zou men korter en AVER, veroud. voorz. voor over, waarvan aver eloot averoud enz., voor overgeloof, overoud
beter Athener en atheensch kunnen zeggen.
enz., d.i. bijgeloof, aloud. H. de Groot bezigt
Voor het laatste is, in vele gevallen, attisch
de spreekwijs van aver tot aver , d. i. volgeschikter , van het landschap Attika, welks
g
ens de vlaamsche uitspraak, van auwer
hoofdstad Athenen was.
tot auwer, of van ouwer tot ouwer, voor van
ATLAS, z. n., m., ran den atlas , meerv. atlasouderen tot ouderen : 't schzjnt, dat itvelgesen. Een woord, waartoe de verdichtegebooren mannen van ouds zijn gheweest, die
schiedenis van den ouden Koning Atlas, in
van aver tot aver van vrije ende eerlicke
Afrika, aanleiding g egeven heft,
e en hetwelk
tegenwoordig nog, in de aardrijksbeschrijLuiden warenghekomen.
vin voor
Camphuisen bezigt het woord aver als een
voor eene verzameling van landkaarten,
gebruikt wordt •, eene benaming, welkeGerh.
bijv. naamw., in av'ren nacht, misschien,
in den zin van duister • doch buiten deze
Mercator, een bekende aardrijksbeschrijver
plaats, in ons een voorbeeld van dit gebruik
der zestiende eeuw, ingevoerd heeft, die zijn
bekend.
aardrijkskundig zamenstel, het eerst, zijnen
atlas noemde. Ook draagt zekere berg, in AVEREGTS, bijw. Van aye, d. i. af, en regts.
Verkeerd : hi' doet alles averegts. De wereld
Afrika, dezen naam : van den hemelhoogen atlas. [Vond.] Van den bovengenoemden Komag dit averegts beloonen. [Vollenh.] Outings
werd dit woord ook in den zin van omver
sin g Atlas heeft ook de atlantische zee hares
gebezigd , als : averegts (oudt. averecht)
naam bekomen.
werpen, averegts waaijen, enz.
ATLAS, z. n., o., van het atlas • meerv. atlassen,
wanneer van verscheidene soortengesproken AVEREGTSCH, bijv. naamw., averegtscher, zeer,
meest averegtsch. Van aye , d. i. af en
wordt. Zekere bekende stof, voor de kleederregtsch. Verkeerd : de averegtsche zijde van
dragt, welke, in de perzische taal, denzelfden
een kleed. Overdragt. : averegtsche oogmernaam draagt.
ken : averegtsche zachtzinnigheid. [Vollenh.)
Au, een tweeklank. Zie nederd. spraakk. D. 1.
Ook, van ter zijde : een averegtsche slag.
§ II.
Au, veroud.voorzetsel, in zamenstelling, voor AVERLI, zie haverij.
aue, of aye, beteekenende af, zonder, vane- AVOND (bij Kil. avend), z. n., m., des avonds,
of van den avond • meerv. avonden. Het
like kracht, als ons thans gebruikelijk on.
einde van den dag, of de tijd tusschen dag
Oudtijds schreef men, b. v. auwaard, auwijs
en nacht : het treurspel eindigt met den
enz., waarvoor thans onwaard, onwijs enz.
AST,
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avond.[Vond.] fret wordt avond • de avond
overviel ons ; teen den avond • dezen avond,
ook van avond, zal ik bij u komen •; des
avonds. Goeden avond I de gewone avondgroet. Overdragtelijk, en in den dichterlijken schrijfstiji , voor het einde des levens,
of den ouderdom : mijn avond nadert reeds;
dewijl de avond mijns levens nabzj is.
Van bier ook gisterenavond , eergisterenavond , schemeravond , winteravond enz.
avond beteekende, outings, ook den dag,

Welke eenig feest voorgaat , volgens Kil.
ook heiligavond genoemd. Wij hebben hiervan overblijfsels in vastenavond, de dag, of
thans liever, de avond, voor den eersteu
dag in de vasten • nieuwjaarsavond, kersavond enz.
Avond, bij Kero abunt, bij Notk. habant,
bij Otfrid. en Tatian. aband en abant,
hood. Abend , angels. aefen , eng. even,
evening , ijsl. apton , zweed. affton , Been.
wordt, g emeenlijk, als het deelw. van
aften,
het oude, en in onze taal niet meergebruikelijke, werkw. avers, (bij Kil. abire, deficere,
van aye, nu an d. vertrekken, (linemen,
beschouwd • zoodat avond , eigenlijk , zoo
veelbeteekent, als het afnemen van den dag,
of het vertrekken, het ondergaan van de zon.
Van dit z. n. avond had men, weleer, het
onpersoonl. werkw. avonden, (bij Kil. yesperascere) voor avond worden, even als men
van dag, thans, het daagt zegt. Bij Tatiaan
leest men : uuone mit ons uuanta iz abandet,
waarvoor de Statenoverzett. heeft : blijf bij
ons, want het is bij den avond.

a.voNDBEzom, Z. n., o., des avondbezoeks, of
van het avondbezoek •; meerv. avondbezoeken. Van avond en be zoek Een bezoek, hetWelk men, bij den avond, geeft, of ontvangt.
AVONDDA.UW, z. n., m., des avonddauws, of van
den avonddauw • zonder meerv. Van avond
en dauw. De dauw, die, bij den avond, uit
de lucht valt , en uit de dampen ontstaat,
welke,gedurende den da y , in de lucht
opgestegen zijn.
AVONDETEN, z. n., o., van het avondeten • zonder meerv. Van avond en het werkw. eten,
als een zelfst. naamw. gebruikt. De spijs,
welke me n, des avonds, gebruikt : ham is
geen goed avondeten. Het spijzen des avonds
— de avondmaaltijd : bij het avondeten heeft
hij weinig gesproken.
des avondgebeds , of
van het avondgebed •; meerv. avondgebeden.
Van avond en gibed. Het gebed, waarin
men, des avonds , voor den slaap, de bescherming der Voorzienigheid afsmeekt.
AVONDGEZANG, zie avondlied.
AVONDKOST, z, n., m. , van den avondkost • het
meerv. is niet in gebruik. Van avond en kost.
Het avondeten, in het dagelijksche leven.
AVONDLIED, Z. 11., 0., des avondlieds , of van

AVONDGEBED , Z. El., O. ,

AVON.

het avondlied • meerv. avondliederen. Van
avond en lied. Een lied, ofgezang, hetwelk

op den avond toepasselijk is.
z. n., v., der, of van de avondlucht • meerv. avondluchten. Van avond
en lucht. De lucht des avonds , na den onder an der zon : de koele avondlucht ge-

AVONDLUCHT,

nieten.

n. , o., des avondmaals, of van
het avondmaal • meerv. avondmalen. Van
avond en maal. Het avondeten, de avondmaaltijd : wanneer gij een middagmael, ofte
avontmael suit houden.[Bijbelvert.]En in deze

AVONDMAIL, z.

beteekenis komt ook hetgoth. nahtamatvoor,
en is het tweed. aftonmal nog gebruikelijk.
Gemeenlijkst wordt het woord avondmaal
voor het heilige avondmaal,
het avondmaal
he leven het
des Heerenin
het dagelijksc
,
nachtmaal, gebezigd : bet heilige avondmaal houden , genieten, uitdeelen , — ten
avondmaalgaan enz.
AVONDMAALGANGER, Z. n., m., des avondmaal angers, of van den avondmaalganger •; meerv.
avondmaalgangers. Van avondmaal en ganger. Iemand, die ten avondmaal gaat, het

heilige avondmaal gebruikt.
n., m., des avondmaaltz:ids,
of van den avondmaaltijd • meerv. avondmaaltijden. Van avond en maaltijd. De
d dien men des avonds houdt.
maaltij,
AVONDMUZIJK, z. n., v., der, of van de avondmuzijk • zonder meerv. Van avond en muzijk
De muzijk, welke men, ter eere van iemand,
des avondsgeeft. lemand eene avondmuzijk
geven, voor deszelfs woning. Ital. serenata,
fr. serenade.
VONDOFFER, z. n., o., des avondoffers, of van
A
het avondoffer • meerv. avondoffers. Van
avond en offer. Het brandoffer, hetwelk, bij
de oude Joden, des avonds, aangestoken werd,
en, denganschen nacht door, moest branden.
VONDREGEN, z. n., m., des avondregens, of van
A
den avondregen •; meerv. avondregens. Van
avonden re en. De re en die, des avonds,
valt : de koele avondregen.
VONDSCHEMERING , Z. 11., V., der, of van de
A
avondschemering • meerv. avondschemeringen. Van avond en schemering. De flaauwe
verlichting van den aardbodem, wanneer de
zon zich onder den gezigteinder verborgen
en avontschemeringen:
heeft

AVONDMAALTIJD, Z.

Gelific wanneer de zon, benein de kim gedaelt,
Nock schz:insel nalaet, dat een poos ter zee nitstraelt,
Dan is het nacht noch dag. [Vond.]
AVONDSCHOOL, Z. n., v., der, of van de avondschool • meerv. avondscholen. Van avond en
school. Het schoolonderwijs, hetwelk , des
houdt
.M
onds , gegeven wordt : die Meester
av
geeneavondschool; ik heb van de avondschool
het meeste nut getrokken. Lie school.
AVONDSPEL, Z. n., o., des avondspels, of van

AVON.
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het avondspel ; meerv. avondspelen. Van
avond en spel. Een spel, hetwelk, des avonds,

AZIA.

sin en gegeven , waarvan de voornaamste

door Ihre aangevoerd zijn. Het natuurlijkste
is, intusschen , dat men het van het lat.
adventus, of liever eventurus , d. i. h et een
zal geschieden, afleide, hetwelk, door middel
van het fr. avanture ,
tot ons gekomen is, en
waarvan adventure , eventura , adventurarius, eventurare enz., in het middeleeuwsche
latijn, voorkomen. Eertijds schreef en sprak
men de arontuur, in het vrouwel. geslacht,
g
elijk M. Stoke en anderen hebben. Even als
oog, oor, oorlog, uur, welke-, voorheen,
vrouwel. waren, doch nu, meestal, onzijdig
g
ebezigd worden, waarvan de rede is, dat
onze tongslag zoo zagt niet meer is , als die
der ouden.
AVONTUURLIJK, bijv. naamw. en bijw., avontuurlijker , avontuurlijkst. Het een bij geval,
en onverwacht,
plaats heeft : dat was eene
AVONDWANDELING, Z. 11., V., der , of van de
avontuurlzjke ontmoeting. — Wonderbaar,
avondwandeling • meerv. avondwandelingen.
onwaarschijnlijk : eene avontuurlzjke geschiedenis. Gevaarlijk, waarbij veel gewaagd
Van avond en wandeling. Eene wandeling
bij den avond.
wordt : avontuurlijke spelen.
AVONDWIND, z. n., m., des avondwinds, of van
AZEN , bedr, w. gelijkvl. : ik aasde, heb
den avondwind • meerv. avondwinden. Van
geaasd. Aas, of spijs , in den mond steken,
avond en wind. De wind, die, des avonds,
en, bij gevolg, voeden, zoo van rnenschen,
waait.
als van dieren : ende heeft onsgeaest, doe
AVONTUREN, bedr, w., gelijkvl. Van avontuur:
wij nog niet vlugghe en waren. [Aldeg.]
ik avontuurde, heb geavontuurd. Wagen :
De r2jke zuivelmarkt, die- Nederlant kan azen
Met voedzaem dischbanket :van vette edammer kazen.
ik zal dat Bens avonturen. Dit woord is in den
[Antonid.]
.
gemeenzamen spreektrant alleen nog gebruiTilj aest der raven kleine jongen.[Aldeg.]Illaar
kelijk.
azen met uw vleesch de vogels op het velt.
AVONTUIJR
bijKil. avendure) z. n., o., des
[Vond.] In den zin van eten, opeten, wordt
avontuurs , of van het avontuur • meerv.
het door Vond.gebezigd : als van kraien
avonturen. Een toeval, eene uitkomst, waaropgezwolgen, of een tijgerdier geaest. Deze
aan hetgeluk meer deel heeft , dan het
beteekenis vindt men ook in zich verazen,
overleg : iets, op avontuur, ondernemen. Op
d. i. zich vereten, of te veel eten : zegt wie
't wankele avontuur. [Vond.] Op avontuur
an brun of ekelgulzich zich veraast. [Spiegh.]
uitgaan. Bi avonture , ook bi avonturen
En overdragtelijk : want hit/ had zich ver(bij geval), veroud. Lot, lotgeval : ik zal u
aest aen zulk een hoe
g
hope. [Verhoek.] Door
mjne avonturen verhalen. Also la hen sine
menschelijke eere en eerzucktige gedachten
avonturen. [Walew.] Een zeldzaam, wonderaltzjd geaast enz. [Vollenh.] Ook is azen op
baar voorval : ik heb, op mijne reis, een zeer
iets ingebruik : te gretig azen mocht op uwe
aardig avontuur gehad. Stout bestaan, hachelekkermj. [Hoogvliet.] Raven en gieren azen
like onderneming : en quam dat avontuur
op krengen. Van hier ook azing.
dan avrechts te beslaan. [Vond.]
Azen komt van aas. Notker. bezigt het, in
Weleer werd het woord avontuur nog in
den zin van spijzen , spijs geven : daz du
verscheidene anderebeteekenissen gebezigd;
sin azest. Hiermede komt hetgr. ceo-as overb. v., voor eene geschiedenis, of het verhaal
een, hetwelk, bij Hesychius, voeden, weiden,
eenergesehiedenis : dat seide Diederic, die
beteekent. Thans wordt het , gemeenlijk
dese avonture in dietsche uten walsche vant.
van de vogelen gebruikt, die gewoon zijn,
[D. V. Assen.] Zoo ook ter avonture, ter
spjis in den bek te nemen , om er hunne
avonturen, voor misschien : slit daerom
jongen mede te voe4n.
altoos beanxt, oft ghi ter avontueren onder
datgetal der sotten mocht gerekent worden. ASIA, Azie drielettergrepig) z, n., o., van het
Azia, Azle •; zonder meerv. Het oostelijke
[Ct. Spieg.] Eindelijk, voor gevaar : want
deel des aardbols. Ook voor eengedeelte van
hi was doe selver ingroter avonturen.
dit werelddeel : klein azie. Van hier het
H. V. Al.]
zelfst. naamw, aziaat, aziaten , een persoon
Avontuur, hood, Abenteuer, deen. Evenuit Azie • ook het bijv. naamw. aziatisch,
tyr, en Aventyr, zweed. li fwentyr, bij Verel.
het een tot Azie behoort,uit Azie afkomstig is,
aefintyr. De oorsprong van dit woord heeft
of eenige betrekking op dat werelddeel heeft.
den Taalkundigen aanleiding tot allerlei gis-

vertoond wordt.
AVONDSPIJS, z. n., v., der, ofvan de avondspzjs
meerv. avondspijzen. Van avond en spijs.
Hetzelfde als avondeten.
AVONDSTER, (avondstar) z, n., v., der, of van
de avondster • het meerv. is niet in .gebruik.
Van avond en ster.
AVONDSTOND, Z. n., m., des avondstonds, of van
den avondstond ; meerv. avondstonden. Van
avund en stond. De avond, avondtijd : een
liefeltjke avondstond.
AVONDTIJD, Z. n., m., des avondtijds, of van
den avondtijd • het meerv. is niet in gebruik.
Van avond en tijd. Hetzelfde als avondstond.
AVONDUUR, z. n., o., des avonduurs, of van het
avonduur • meerv. avonduren. Van avond
en uur. Een der uren van den avond.
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De afkomst van dit woord is duister. Sommigen meenen, dat zekere Asia, dochter
s en huisvrouw van
van Oceanus enThetij,
Prometheus • anderen , dat Asius , zoon
s de oorsprong van dezen naam is.
van Cotij,
Bochart is van gevoelen , dat dit werelddeel
A zie genoemd is van het Nebr. Azi, d. i.
het middelste, dewijl klein Azle, in zeker
opzigt, tusschen Europa en Afrika gelegen is.
Wachter. leidt het van As af, hetwelk, bij
de ouden , God beteekende • omdat men
het als hetgeboorteland der Goden ma
aanmerken.
AWN, (ook edik) z. n., m., des azzjns, of van
den azijn • meerv. azijnen, wanneer van
verscheidene soorten gesproken worth. Azijn
maken. Zoo zuur als azzjn. Bierazijn, wijnazijn, kunstazijn enz. lets in azzin le en.
Bij Otfrid. , Notker. en Tatian. ezzich,
angels. ecet, goth. akeit, pool. ocet, hong.
eczete, hoogd. Essig, ijsl. edik, deen. Adikke,
zweed. aettika , ital. aceto , lat. acetum
gr. Otos. Van hier :
Azijnachtig, bijv. naamw.
Azzjnflesch, z. n., v.
Azzjnkan, z. n., v.
Azijmnaker, z. n., m.
Azzjnmakenj, z. n., v.
Azzjnplaats, z. n., V.
Azzjnton, z. n., v.
Azijnvat, z. n., 0.
Azzjnverkooper, z. n., m.
AZIJNEN , bedr. w., gelijkvl. Van azijn : ik
azijnde, heb geazzjnd. Azijn over jets gieten:
de salade is algeaztjnd.
AMEN ,

onverbuigbaar bijv. naamw., zonder

AZUU.

trappen van vergrooting. Van azuur , even
alsgouden, d. i. van goud, houten , d. i.
van hout, enz. : een doos met een azuren
deksel.
azuursteen, z. n., m., des azuurs, of
van den azuur • meerv. azuren. De naam

AZITIJII,

van zekeren schooners, hoogblaauwen steen,
die, in hetgemeene levers gewoonlijk lazuur
genoemd wordt. Van hier de spreekwijs :
zoo blaauw als een lazuur. Zie lazuur.
Azuua, bijv. naamw., zonder trappen van vergrooting. Azuurverwig, hemelsblaauw :
Thans daalt de Heilant uit d'azure stargewelven.

[Hoogvl.]
Sommige Dichters schrijven azuren , volgens den re dat
datalle stoffelijke bijvoegel. naamwoorden in en uitgaan •; doch
het is klaar, dat, hier , niet de stof, maar
wel de kleur bedoeld wordt • welk onderscheid de Ouden in acht namen, schrijvende,
b. v. : een purperen cleet, en integendeel :
dye zee metpurpere verve verciert:[Hist. van
Alex.] Hiermede overeenkomstig, bezigde
Hoogvliet altoos de zoogenoemde stoffelijke
bijvoegel.naamwoorden,met en, als: zilveren,
gouden, enz., doch azuur, azure, voor azuurverwig, hemelsblaauw ; terwij1 het Genootschap L. D. S .P.
, in de psalmberijming, echter nit zijn azuren zalen schrijft.
. :lzuur wordt ook als zelfstandig , voor
azuurverw
gebezigd -- het azuur. Daar de
,
blaauwe kleur eene voorname eigenschap
van den azuursteen is,
zoo is het blaauwe
azuur, dat door sommige Dichters gebruikt
wordt , eene overtolligheid. Van hier :
Azuursteen, z. n., m.

B.

B 1 volgens de gewone rangschikking der
letteren, de tweede letter van het nederduitsche ABE, en de eerste der medeklinkeren,
welke met de lippen uitgesproken, en, even
als de overige lipletters, het eerst en gemakkelijkst voortgebragt worth. De B behoort
tot de zachte medeklinkers • en, schoon anders de lettergrepen met scherpe medeklinkers gesloten worden,wordt zij, echter, ook
aan het einde van een woord, of eene lettergreep, gebruikt, als : rib, ribben, schub,
schubben, babbelen, knibbelen.
z. n., v., der, of van de baai; meerv.
baai 'en wartneer van verscheidenc soorten
gesproken wordt. Zekere wolleri stof : witte,
zwarte, gestreepte baai, enz. Onder de zee-

BAAI,

lieden is het hiervan afgeleide verkleinw.
baaitje gebruikelijk, voor een, van baai, of
anderegrove stof, gemaakt, kort wambuis.
In dengemeenzamen spreektrant wordt het
woord baai ook voor wijn gebezigd, b. v.
roode baai • en dit baai is, volgens Boxhorn,
van der Schijten bach, d. wijn, afkomstig.
Deen. baj, fr. bay, bays, ital. baietta,
zweed. boj. V. Heule bezigt dit woordt onzijdig ; doch het dagelijksehe gebruik verkiest
het vrouwel. geslacht : men moet thans reel
geld voor de beste witte baai geven.
BAAI, (hoogd. Bay, fr. baye, eng. bay, spaan.
baia.) z. n., v., der, of van de baai • meerv.
haatjen. Inham, kleine zeeboezem, zeearrn :
in de baai van Gibraltar.

Ten Kate meent, dat dit woord afkomstig
is van bad, niet zoo zeer als eene zwem- of
baadplaats, maar als eene vertoefplaats voor
de schepen. In het ital. is bada, bado, eerie
vertoeving.
Hiertoe kan men ons baaivanger betrekken, oorspronkelijk ontleend van die groenlandsvaarders , die allereerst de stoutheid
gehad hebben, om, met hunne schepen, in
de baaijen te visschen, dewijI aldaar de
meeste walvisschengevonden worden. Bij
overdragt, wordt dit woord somwijlen gebruikt, om iemand aan to duiden, die vin g
en zwierig op schaatsen rijdt. En hiervan

het onz. werkw. baaivangen, voor vlug en
zwierig op schaatsen rijden.
BAAIJEN, onverb. bijv. naamw., van baai,
zekere stof; beteekenende het woord, eigenlijk, zooveel als van baai een baaijen rok.
BA/MANGER, zie baai.
BAAK, (ook baken), z. n., v., der, of van de
baak, meerv. baken. Een teeken voor de
zeelieden, bestaande in eene op het water
drijvende ton, of in palen, om voor de ondie ten of gevaarlijke plaatsen, te waarschuwen. Ook een vuurtoren, zijnde eene
verheveneplaats, waarop, des nachts, eene
brandende lantaarngesteld worth, om de
haven aan te wizen. flat de IConing bestevent en bezeilt heeft eene andere baake. [Hooft.]
Baken zetten, de baken verzetten. Figuurlijk:
de baken zifn verzet, de zaken zijn veranderd — als het ti' verloopt, verzet men de
baken, (spreekw.) d. wanneer de omstandigheden veranderen, dan neemt men ook
andere maatregelen. De baken komen nit,
vertoonen zich 9 betgeheim komt aan den
dag, in den gemeenen spreektrant. Bij overdragt, -wordt het gebezigd voor iemand, die
anderen ten voorbeeld strekt : voor Wilhems
die heldre heldenbaeck.
dappren zoon ,
Van hier ook vraagbaa . Hooft heeft
[Vond.1_,
k
baakbewaarder, voor baakwachter,
of be-

waarder van eenen vuurtoren.
Hood. Bake, angels. beacn, eng. beacon.
BAAL, z. v., der, of van de baal • meerv.
balen. Een hoop in matter], linnen enz.
zamengepakte waren, in tegenoverstelling
van die waren, welke in vaten, kisten enz.
gedaan worden : eene baal boeken, eene baal
koffijboonen, ook eene kolfijbaal, eene wolbaal enz. Het verkleinwoord is baaltje.
Gemeenlijk leidt men dit woord, om de
rondheid der zaak, welke daardoor aangeduid wordt, van ons bal af. Wachter. vindt
deszelfs oorsprong in het gr. qrsitia, ik druk
zamen. Het eng. bail en bale, ital. balla, Been.
Ball, hood. Ballen, pool. bela, en lat. bala
en balla worden, insgelijks, voor een pak, of
eenen zamengepakten hoop waren, gebruikt.
14
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n., o., voor een dansgezelschap.
Zie Bal.
BAALJUW, zie Baljuir.
BAAN, z. n., v., der, of van de baan ; meerv.
banen. Eerie effene vlakte • een betreden,
gangbare we : buiten de baan des krilgs.
[Hooft.] Van dit woord zijn vele gemeenzame
spreekwijzen ontleend, als : op de baan komen , op de baan (ook ter baan) brengen,
BAAL, Z.

BAAR.

bande, lat. banda, d. i. eene menigte van

krijgsvolk, ook een krijgsteeken, af.
,
BAANGELD
zie baan.

zie baan.
BAAR, een, in de zamenstelling, gebruikelijk
woord, dat bij verscheidene naam- en werkwoordengevoegd wordt, en daarvan bijvoegelijke naamwoorden maakt.
Achter zelfst, naamwoorden, eene ontbering van dat een aanduidende, waarbij het
de baan klaar makers, lets op de lane baan
g
evoegd is, even als loos. Hiertoe behoort het
schuiven enz. Inzonderheid wordt de door
nog in sommige oorden van ons Vaderland
sneeuwgemaakte we eene baan genoemd :
gebruikelijke mondbaar, antlers mombaar,
de baan warm houden, zonder tusschenmomber,momboor)iemand, die eenen mond,
poozen over de sneeuw, of het ijs, glijden ;
d, i. voogd, heeft.Van bier mondbaarkamer,
overdragtelijk, zonder ophouden, in dezelfde
(momberkamer) d, i. weeskamer. In dezen,
bezigheid voiharden. Van hier glzjbaan,
bijna reeds geheel verouderden, zin, staat
sullebaan; ook baanveger • baangeld. Eene
het in betrekking tot baar, in de beteekenis
effen gemaakte plaats, waar allerlei oefeninvan naakt, van kleederen ontbloot. Eindelijk
gen verrigt worden •; van bier kaatsbaan,
is de ben min van mondbaar (momber) tot
kegelbaan, kolfbaan, lzjnbaan, loo baan
diegenen overgegaan , welke de verzorging
maliebaan, re baan rijbaan enz. Zie deze
van voogden behoevende kinderen, en de
woorden. Hooft heeft baanwijs, voor kundig
beheering van derzelver bezittingen is aanvan den weg. Figuurlijk drukt het woord
bevolen. Huydecoper, de schrijvers der taalk.
baan, dikwerf, der menschen zedelijke hanBijdragen en anderen geven van dit woord
delis en uit : voer nuj op de re to baan ; de
eenegeheel andere afleiding op • doch zie
baan der deugd .
Het verkleinwoord van baan is baantje.
bij mondbaar.
Achter zelfst. naamwoorden, in de beteeIn den gemeenen spreektrant, wordt dit
kenis van dragen, voortbrengen, b. v. vruchtbaantje ten aanzien van deze of gene bediebaar, wonderbaar, dankbaar, schzjnbaar,
ning gebezigd, om daarmede aan te duiden,
eerbaar, dienstbaar, blijkbaar, zigtbaar, nutdat dezelve voordeelig is : het is een goed
baar (dat nut aanbrengt) ruchtbaar (dat gebaantje. Zoo zegt men ook, in de zeedienst :
rucht engeroep verwek t) kostbaar (dat kosten
voor een baantje dienst nemen • Coen hi' een
veroorzaakt) enz. Ook het bezit eener zaak
half jaar aan boord geweest was, bezorgde ik
aanduidende, als : eene an bare munt, die
hem een baantje.
gang (koers) heeft •; een an bare weg, die
Baanwordt, in degemeenzameverkeering,
een bekwaamgaanpad heeft.
ook voor lijnbaan genomen : in de baan werken. Van hier baander, (baner), baanderij,
Achter werkwoorden, en wel achter derbands end — baandraader, iemand, die
zelver onbepaalde wijs, met wegwerping van
an draait.
den uitgang en, dan een vermogen om te
het rad in de lijnba
Hoogd. Bahn, zweed. ban, dee p . Bane,
doen, dan een vermogen om te lijden, of
volgens Adelung, van het oud noordsche bajets datgedaan kan worden, aanduidende.
Een vermogen om te doen, of in eenen bena, d. i. slaan, waarmede het gr. 13cetyw overdrijvenden zin : feilbaar en onfeilbaar, dat
eenkomt •; want gaan is niets anders, dan de
feilen kan, of niet feilen kan, brandbaar, dat
g arde met de voeten slaan. Deze vereeniging
branden kan , strijdbaar , dat strijden kan.
van denkbeelden had, in de eerste armoede
Huydecoper brengt het woord manbaar voor
der talen, niets zonderlings. In het fr. is
huwbaar, als van man en baar, tot de boven
chemin battu ook niet anders, dan een gegenoemde zelfst, naamwoorden, die door de
baande, effen weg.
achteraanvoeging van baar, tot bijvoegelijke
ons v de
Ook wordt het woord baan bijoor
naamwoorden gemaakt zijn • doch natuurbreedte der stof, gebezigd, waaruit sommige
lijker is de alleiding van het verouderde
vrouwenkleederen bestaan : een rok van zes
manners, d, i, eenen man nemen • en du s
banen, enz.
behoort manbaar, eigenlijk, tot die bijvoegel.
BAANDERHEER, z. n., m, des baanderheeren, of
woorden , Welke van werkwoorden , door
van denbaanderheer; meerv. baanderheeren.
achteraanvoeging van baar, gevormd zijn.
Wachter. en Huydec. nemen baanderheer
Een manbaar meisje is, derhalve, een meisje,
, de banier van
voor iemand, die, oudtijds
dat eenen man nemen, of in het huwelijk
zijn gewest droeg, in den gemeenen optogt
treden kan. Zie manbaar. In eenen lijdenden
tegen den viand •; en bij hen is derhalve
zin : troostbaar , eetbaar , drinkbaar , smeltbaanderheer (ook banderheer, banerheer, en,
baar , leesbaar , kenbaar, betaalbaar, heelbaar,
in dengemeenen spreektrant, banierheer)
hoorbaar , voelbaar , leverbaar , enz. , dat
veel als banierheer. Kiliaan leidt het van
zoo
BAANVEGER,
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getroost, gegeten, gedronken enz. kan worden met derzelver tegenstellingen, ontroostbaar , oneetbaar enz. Ook duidt dit baar,
achter werkwoordengeplaatst, merle in eenen
lijdenden zin, iets aan, dat verdient gedaan te
worden : een achtbaar man, die te achten is;
eene strafbare daad,
die gestraft moet worden.
Pit baar stamt van het oude baren, beren,
d. i. dragen, brengen, af.
Achter zelfst. naamwoorden en werkwoordengeplaatst, is het een zeer vruchtbaar hulpmiddel , om verscheidene beteekenissen aan een woord tegeven. Doch
deszelfsgebruik is niet minder dan willekeurig , naardien het niet geoorloofd is ,
door bijvoeging van dozen uit an , allerlei
nieuwe woorden te vormen,gelijk dit dikwerfplaats heeft omtrent zulke woorden,
die den uit an lijk , en niet baar vorderen. Zoo gebruikt Vondel, b. v., waarschijnbaar , voor waarschijnbjk , ontzachbaar, voor ontzaggelijk — Jonktijs afschouwbaar, voor afschouwelijk — Hoogvliet
verkwikbaar , voor verkwikkeltjk , of verkwikkend enz. Voor voedzaam, leest men,
bij Spieghel, voedbaar, voor verslindend, bij
Hoogvliet , verslindbaar , verslindbre tijd,
voor alverkwikkend, bij P. le Clercq, alverkwikbaar enz. Veilig,
echter, kan men den
uit an baar met werkwoorden , in eenen
lijdenden zin, verbinden. Zoo kunnen, b. v.
leesbaar, speelbaar, zin baar voor het een
zich laat lezen, spelen, zin en en honderd
anderen meer, wanneer het noodig is, immer
gebruikt worden , schoon men daarin ook
geene voorgangers mogt gehad hebben.
De, op deze wijs, met baar zamengestelde
bijv. naamwoorden hebben, even als andere,
hunne trapper' van vergrooting, als : vruchtbaarder , vruchtbaarst, kostbaarder , kostbaarst , strijdbaarder , strUdbaarst, hoorbaarder, hoorbaarst enz.

Reeds in de oudste talen vindt men eene
eindlettergreep, welke met ons baar , zoo
wel in klank, als in beteekenis, overeenkomt;
b. v., inhet hebr. bar alwaar gizbar een
schatmeester is. Bij de Perzen is ber iemand,
die iets draagt, of brengt , en eenen Profeet
dat is zooveel als
noemen zij Beigamber,
een nieuwsaanbrenger •, eene bijzonderheid,
welke den hoogen ouderdom van het werkw.
baren, beren, d. i. dragen, brengen, alleen
zoude bewijzen , wanneer dezelve anders
niet reedsblijkbaar ware.
BAAR, bijv. naamw., zonder trappen van vergrooting. Eigenlijk, naakt, van alle uiterlijk bekleedsel ontbloot •, b. V. met baren
sweerde, enz. Doch in deze beteekenis is dit
woord, bij ons, niet meer gebruikelijk, dan
alleen in het zamengestelde barvoets, waarvoor Kil. ook baarvoets, baarscherbeen,
heeft. Figuurlijk, open, bloot, geheel. Zoo

BAAR.

zegt men bare zee, d. i. enkel zee, eerie zee,
waaraan geen strand gezien wordt , bare,
thans barre, hei, barre klip, barre rots enz.,
d. i. niet anders, dan hei, klip en rots, zonder boom of struik (in het lat. nuda rupes).
Baargeld is bloot geld, niet anders dan
geld , eigenlijk geld , in tegenoverstelling
van al dat een , waarin, anders, iemands
bezitting ma bestaan : iemand in baar geld
betalen, waarvoor men thans, gemeenlijk,
ingereed geld, zegt. Behalve het bovengenoemde, nog gebruikelijke barvoets, d. i.
blootvoets
,
hadden wij
v
oorheen
ook het
zamengestelde baarhoofds, nu bloothoofds ,
en baarschuldig, dat zoo veel als overtuigd
van schuld (bijKiliaan manifeste rens) is.
Ten aanzien van de woorden openbaar en
openbaren, moet ik nog aanmerken, dat in
dezelve eene overtolligheid (pleonasmus)
plaats heeft , zijnde eene vereeniging van
twee woorden, welke , ieder op zich zelf,
zoo veel zeggen, als beiden te zamen, dewip
baar open, en openbaar, derhalve, tweemaal
hetzelfde is. De Oudengebruikten ook het
enkele baar en baren, am dezelfde begrippen
uit te drukken, waartoe wij, thans, openbaar
en openbaren bezigen , welke woorden
echter , zoo algemeen in gebruik zijn, dat
men, door dezelve tot hunne oorspronkelijke
eenvoudigheid terug te brengen, onverstaanbaar zou worden.
Ook dit baar , bar, hood. bar, en, volgens zekere duitsche uitspraak, par, vindt
zijnen oorsprong in ons oude baren , dat
voortbrengen, telen , beteekent. Het zegt,
namelijk, zoo veel als naakt, onbedekt,
gelijk men eerst ter wereld komt en voor
het lichtgebragt wordt •, en waarschijniijk
is het met het hebr. parah ontblooten, bar
zuiver, en bar openbaren, (oul. baren) verwantschapt.
BAAR, z. n., v., der, of van de baar • meerv,
baren. Een werktuig ors te dragen : de
beelden worden voor de baargedragen.
[Hooft.1 Eene lijkbaar, baar genoemd : geen
staatsie volgt de baar. [Vond.] Daar de beteekenis van dragen in baar zelve opgesloten
ligt, zoo is het zelfst. woord drag baar

eigenlijk, eene overtolligheid.
De naam van dit werktuig is, mede, zeer
oud, als afkomstig van het bovengenoemde
stamwoord baren, beren, d. i. dragen, voortbrengen. Het hood. Bahre, alem. bare ,
bara, tweed. bar, Been, Baar eng. barrow,
fr. bar en biere, ital. bara en barra, beteekenen alien een draagwerktuig, in het algemeen, of eene lijkbaar.
Oudtijds, was men gewoon, de lijken, in
plaats van in eene kist , op eene baar te
leggen, en daartoe gebruikte men het, van
baar afgeleide,
werkwoord baron.
BAAR
,
Z. n., v., der, of van de baar ; meerv.
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baren. Golf, waterbaar : de baren der zee.
Overdragtelijk, voor de scheepvaart , of de
zeedienst ik zal op de baren mtjn geluk
zoeken.

Ook worden de balken , of strepen, in de
wapens, baren genoemd.
BAAR, z. n., v., der, of van de baar ; meerv.
baren. Staaf : eene baar zilver. Van hier het
zamengestelde baarzilver. Zie Zilver.
BAARBLIJKELIJK, bijv. naamw., baarblijkelljker,
baarblijkelijkst. Van baar en bldkelijk. Volkomen blijkbaar, oogenschijnlijk, duidelijk :
eene baarblijkelijke waarheid. Van bier ook
baarblzykelijkheid.
n., m., des baards, of van den baard
meerv. baarden. Het haar aan de kin: dewijl
gij op mijnen langen baard schimpte. [Vond.]
kan
heeft nog eenen board, is nog 'on kan

BAARD, z.

nog onder de mannen niet gerekend worden.
Om des Keizers baard spelen, om jets spelen, waarop men een regt heeft. Van hier
het onz. werkw. baarden , eenen baard
krijgen. Overdr. en in den gemeenzamen
spreektrant, in den baard varen, vliegen,
zich tegen iemand verzetten , hem onbeschoft bejegenen. In den baard wrijven,
onvriendelijk onder het oog brengen, verwijten.
Ook worden aan sommige visschen en
gewassen baarden toegeschreven als de
baarden der walvisschen en oesters • de
baarden (stekels) der korenaren enz. Zie

BAAT.

[Hooft.] Hi' raasde, als de baarkke duicel.
z. n., v„ der, of van de baarmoeder; meerv. baarmoeders. Van baar, en dit
van baren, d. dragen, telen, voortbrengen,
en moeder .Deholligheid in het ligchaam eener
vrouw, waarin de vrucht ontvangen en tot
de geboorte gedragen wordt ; ook lijfmoeder,
en enkel de moeder, genoemd. Overdragt.
oorzaak, bron, teelster : deze zijne geaard-

BAARBOEDEll,

heid is de baarmoeder van degrootste onlustengeweest.
BAARS, z. n., m., van denbaars; meerv. baarden.
Zekere bekende riviervisch. Den baars vergallen, de gal, ander het schoonmaken, breken. Figuurlijk hij zal den baars vergallen,

d.hij wil zijne kunst toonen, loch hi' zal
de zaak bederven.
In het eng. wordt deze visch perch genoemd, in het ital. en lat. perca, in het gr.
7repicn, misschien, van %l imos, mart,
als met zwarte vlekkengeteekend. Ten Kate
stelt den oorsprong dezer benaming, om de
vruchttlaarheid van dezen visch, in baar, het
worteldeel van baren. Ook is het woord baars
voor eene breede kuipers biji gebruikelijk.
BAARSCHAP veroud. z. n., o., beteekenende
gereed geld : die hun baarschap, neering en
handtwerken in vreernde landen braghten.
[Hooft .
BA.ARITLIES, z.

n., o., van het baarvlies ; meerv.
baarvliezen. Van baar, baren, en vlies. Het

vlies, waarin de vrucht zich tot de geboorte
deze woorden.
bevindt.
In zamenstelling, wordt baard ook voor BAAs, z. n., m., van den baas • meerv. bazen.
eenenpersoon gebezigd , als melkbaard ,
Werkmeester, handwerker, die knechts in
vlaschbaard, zijnde schimpwoorden,om daarhet werk heeft. Een tim,mermans, metselaars
merle iemand aan to duiden, die nog geen
baas. De voornaamste, die gezag voert : ik
man is, en een kinderlijk voorkomen heeft.,
zal zorgen dat ik baas in mijn huis bljve.
i
Zoo ook graauwbaard, roodbaard enz. Zie
Van bier : den baas spelen. Ook voor iemand,
deze woorden.
die in eenige zaak uilmunt en anderen overHood. Bart, angels. en eng. barb en
treft hi' is een baas in het zin en • hi' is
beart, ital. en lat. barba. Wachter. behem de baas. Die wat verder komen , laten
schouwt het oude bar, d. i. man, als het
zich voorstaan , dat zij groote bazen zijn.
"stamwoord van baard, omdat de baard den
[Vond.] In de taal- en dichtk. Bijdragett
mannen eigen is. Van hier :
wordt dit baas van het oude bans, (ook bail)
bijv. n., zonder baard. Zie loos.
Baardeloos,
beteekenende het hoofd, afgeleid. De SikamBaardig, bijv. n. Met eenen baard voorbren noemden hunnen koning basan • en
zien. Ook overdragt. voor sterk.
bij de Turken is nog basha, bassa, zoo- veel
BAARDSCHEERDER, Z. n., M., des baardscheerders,
als hoofdman, stedehouder. Wiarda (alt
of van den baardscheerder • meerv. baardfries. w6rterb.) vindt deszelfs oorsprong in
scheerders. Bij Kil. draagt zulk een ook den
het oude bet, bat, bas, goed, beter • en dan
naam van baardmaker • in welken zin dit
is baas iemand, die zijn werk goed verstaat.
woord ook in den Bijb. 1477 , voorkomt : BAAT, z. n., v., der, of van de baat. Het meerv.
En sie riep een baertmaker en sever die
is niet in gebruik. Nut, voordeel : door
seuen haren van sinen hoofde.
inzicht van eenige baat. [Hooft.] Hulp, geneBAARDSCHRAPPER, z. n., m., des baardschrappers,
zing : hij vindt eene baat bij dat geneesof van den baardschrapper • meerv. baardmiddel. Die de natuur to baat heeft. [Vaud.]
schrappers. Met verachting van eenen baardVan bat, bet (bij Kil.) d. beter.
scheerder.
BAATZUCHT, Z. n., v., der, of van de baatzucht
BAARLIJK, bijv. n., zonder trappen van verzonder meerv. Zucht, of be eerie naar eigen
grooting. Van baar , d. i. open, bloat
voordeel. Hooftgebruikt hier voor baatgieduidelijk, klaarblijkelijk : bctarlOk gebleken.
righeid en baatzoekelzjkheid. Van hier ook
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gezet, of aan eenen ring has end edelgesteente. Van het stamwoord biegen, buigen.
De oudste beteekenis is die van eenen ring;
Kiliaan , noch bij Ten Kate , gevonden.
en dewijl paarlen en gesteenten aan ringen
Mogelijk is het afkomstig van babbelen.
gedragen werden, zijn deze daarvan baggen
Meestal worth
van hethetnasnapg
enoemd.
BAGAADJE, z. n., v., alles, wat men op reis, of in
P en der Echo :
Echo doet de nagalm baauwen. [Pluimer.]
den aorlog, medeneemt. Bij Kil. bagagie, van
1Vabaauwen is meest ingebruik.
het fr. bagage.
BABBELAAR , z. n., m., des babbelaars , of van
BAGGER, z. n., v., der, of van de bagger
den babbelaar • meerv. babbelaars. Snapper.
zonder meerv. Modder.
Van babbelen. Van hier ook babbelaarster, BAGGEREN, bedr. w., gelijkvl. Ik baggerde, heb
babbelatt.
gebaggerd. Den modder, met een baggernet,
BABBELEN, onz. w., gelijkvl. Ik babbelde, heb
uit de sloten, of grachten,
halen. Ook in het
gebabbeld. Veel praten, snappen. Voortdur.
veengebruikelijk, voor het ophalen der
werkw. van het verouderde babben, beuzelen.
veenaarde, tot het maken van turf.
Ook wordt het voor kaauwen zonder tan
Van hier baggerboer, baggerman, baggernet, baggerschuit enz.
gebezigd. Huydecoper zegt, dat men voor
dit babbelen beter babelen gebruikt.
BAGIJN, zie begijn.
BABIJN (bobzjn) z. n., v., meerv. babzjnen. Een
BAJERT, z. n, m., des bajerts , of van den bajert
garenklos. Van bier het werkw. bobijnen,
zonder meerv. Verwarde, vormlooze klomp:
garen op eenen klos winders waarvan bobijzlj noemde de eerste stof den bajert. [Vond.1
ner, bobijnster.
Zie ook bezjert.
BABOK, z. n., m., meerv. babokken, een ruw,
BAJONNET, z. n., v., meerv. bajonnetten. Geweeronheschoft mensch : in 't bestooten van den
dolk. De naam is ontleend van Bayonne, waar
babok. [Hooft.]
zij, in de zeventiende eeuw, uitgevonden is.
BAD, z. n., o., des bads, of van het bad • meerv.
BAK, z. n., In., des baks, of van den bak •
baden. Eigenlijk, de vloeistof, waarin men
meerv. bakken. Een houten bak. Kom aan
den bale, in den gemeenzamen spreektrant,
zich baadt : een warm, koud bad • de baden
gebruiken. Ook voor het gebruik van het
voor, aan de to el ontleend van de gewoonte
bad : de arts raadde hem het bad aan. Het
op de schepen uit
bad der wedergeboorte beteekent , in den
eenen bak eten.Dit woord heeft verscheidene
bijbelschen schrijfstijl , den doop. In het
zamenstellingen, als aschbak , re g enbak , tale lbak, vuilnisbak enz. Ook wordt het in verwoord bloedbad heeft badalleenlijk betrekking
op de menigte des vergoten bloeds. Wijders
schillende beteekenissengebezigd , als de
bak van een schip , de voorplecht • de bak
d in de beteekenis van het
wordt hetgebezig,
huis, of de kamer, waarin een bad is : naar
van eenen wagen , de bak van eene fontein,
het badgaan ; hier is het bad.
de bak in den schouwburg , eene platboomde
met dit bad
schuit, bak genoemd. Het verhevene geVerscheidene woorden zijn
deelte van bet aangezigt, onder de oogen,
za m en gesteld , als badgeld, badhuis, badkleed,
badknecht, badmantel, badstoof, enz.
aan beide zijden van den neus , draagt,
insgelijks, den naam van bak, bakke : rondo,
Bij Kern pad, angels. baeth, eng. bath,
ingevallene , opg
zweed. bad. De Frigiers noemden hetgeen
eblazene bakken. Van bier
baktand, groote tand, kies.
wij den naam van water even ook ,86ju.
Bak, nu bek, is nog voor hander in bakBADEN, bedr. w., gelijkvl. Ik baadde, heb gehuis en bakslageri j. Ook worth het voor het
baad. Van bad. Eigenlijk bet gansche liggansche aangezigt gebezigd, als in bullebak.
chaam, of een root gedeelte van hetzelve,
Ook is het woord bak in de beteekenis van
in eene vloeistof wasschen. Zich baden. Ook
rug gebruikelijk geweest. Zie achterbaks.
wordt het onzijdig gebezigd, met weglating
van den vierden naamval : baden, het bad BAKBAARD, (bakkebaard) z. n, m., des bakbaards,
of van den bakbaard • meerv. bakbaarden.
gebruiken. Ik zal morgen baden. Figuurlijk:
Van bak, bakke, wang, en baard. De harem
zich in het bloed der vijanden baden, veel
die aan de wan en groeijen, wanneer zij
bloed vergieten •; zich in de weelde, in de
niet afgenomen worden. Verkeerdelijk zegt
wellust baden, zich daaraan geheel overgemen hierveor , doorgaans, bokbaard, of
ven • zich in tranen baden, bitterlijk weenen.
bokkebaard.
BAHEN, basses onz. w., gelijkvl. Ik balk, heb
gebaft. Van de honden. Baffen bootst het BAKBEEST, z. n., 0., van het bakbeest • meerv.
bakbeesten. Eengroot , grof, ongeschikt
geluid na, hetwelk de honden maken, en
beest. Waarschijnlijk van het oude bak,
komt, waarin, met het gr. au 61Y en het lat.
baken, voor spek, of een zwijn, dal, bij Kil.
baubare avereen.
voorkomt • zoo dat bakbeest zoo veel is, als
BAG, (bagge) z. n., v., der, of van de bag
een zwaar, log, vet beest : een bakbeest van
(bagge) •; meerv. baggen. Een in mien ring
baatzuchtig, begeerig naar eigen voordeel.
onz. w., gelijkvl. Ik baauwde , heb
gebaauwd. Dit woord worth noch hij

BAAUWEN,

BAK1C.

— 410 —

een mensch. Ook van levenlooze taken een
bakbeest van een schip,
enz.
BAKBOORD, z. n., o., des bakboords, of van het
bakboord • meerv. bakboorden. Van het oude
bak, voor rug en booed. De linker zijde van

het schip ; omdat de stuurman, het roer aan
de regter hand hebbende, den rug naar de
linker zijde van het schip gekeerd heeft.
Bakboord is dan zoo veel als rugboord. Zie
ctchterbaks.

Z. n. v., meerv. bakelaars. Zekere
kern of bezie, bij Kil, lauwerbesie, bacca
lauri. Zoo bitter als bakelaar. [llooft.]
BAKEN, zie baak.
BAKENEN, onz, w., gelijkvl. bakende, heb
gebakend. Tonnen op het water leggen, of
andere teekens gebruiken, om de ondiepten
aan to wijzen.
BAKER, z. n., v., der, of van de baker • meerv.
bakers. Van het volgende bakeren.
BAKEREN, bedr. w., gelijkvl.
bakerde , heb
g
ebakerd. In doeken en win&elen doen :
een kind bakeren. Ook voor koesteren, warmen : zich in de zon bakeren. Heet gebakerd
zijn, spreekw., voor driftig, oploopend zijn.
Zamenstellingen zijn : b aker
en bakerschelling , bakerstoel enz. Ook bakermand,
bakermat, eene mand, waarin, voorheen, de
baker het kind zat teak
beren. Bij overdragt,
noemt men deplaats, waar iemand geboren
en opgevoed is, zijne wieg en bakermat.

BAKELAAR,

0 Amsteldam, verntaarde stad !
1111 'n wiege, lust en bakermat. [D. Willink.]
BAKIIIIIS z. n., o., van het bakhuis ; meerv.
bakhuizen. In dengemeenen spreektrant
(ook bakkes) , voor den mond en het aangezigt: met een zjsselijk bakhuis •; op 't bakkes
kleeft een korst. [Vond.] Zie bak , bakke.
Bakhuis, voor de plaats waar men bakt, zie
bakkerij.
BAKKEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Ik bakte,
(oul. biek en boek) hebgebakken. Bedrijv. :
brood, visch enz. bakken. Overdragtelijk

wordt dit woord, in den gemeenen spreektrant , ook voor doen, verrigten, uitvoeren, enz. gebezigd : hi' heeft mij bedrogen,
maar ik zal het hem weer bakken • ik zal dat
wel bakken. Iemand eene pots bakken, eenen
trek spelen, spreekw. Het zal, dezen nacht,
een koekje bakken , is eene, in het gemeene

leven, gebruikelijke spreekwijs , voor sterk
vriezen.Onzijd., met het hulpw. hebben :
het brood bakt reeds.

Vol ens Wachter. hebben wij , in dit
woord, welk bij Notker. pacchen , in het
deen. bage, zweed. baka , angels. bacian,
eng. to bake, pool. piece is, een overblijfsel
van het frigische Air.xos.
BkKKER, Z. n., m., des bakkers , of van den
bakker ; meerv. bakkers. Van bakken. Broodbakker, pastijbakker, suikerbakker enz. Van
hier ook bakkerin, bakster.

BAL.

Angels. baecere, eng. baker, zweed. bakare,
deen. bager , pool. Piekarsz.
BAKKERIJ, z. n., V. der, of van de bakkerij •
meerv. bakkerijen. Alles, wat tot het bakke-n,
inzonderheid van brood,behoort : de bakkerij
g
sat tegenwoordig slecht. Een huis, waar men
brood bakt en verkoopt : ik heb eene bakkerzj
g
ekocht. De p,
laats
waar het brood toebereid
engebakken wordt hi' is in de bakkeri j,
ook bakhuis genoemd. Van bier ook pottenbakkeraj, suikerbakkerij,steenbakkerij enz.
BAKOVEN, z. n. m., des bakovens, of van den
bakoven ; meerv. bakovens. Van bak (bakken)
en oven.

z. n., v., der, of van de bakpan ; meerv.
bakpannen. Van bak, (bakken) en pan.
BAKSEL, z. n., o., des baksels, of van het baksel;
meerv. baksels. Gebak.
BAKSTEEN, z. n., m., des baksteens, of van den
baksteen ; meerv. baksteenen . Van bak(bakken)
en steen. Gebakken
,
of gebrande steen, in
BAKPAN,

tegenoverstelling van gegraven, of in de lucht
g
edroo gde steen.
BA.KTAND, z. n., m., des baktands, of van den
baktand; meerv. baktanden. Van bak, bakke,
en land. Groote Land, tries,
BAKTROG, Z. n., m., des baktrogs, of van den
baktrog ; meerv. baktroggen. Van bak (bakken)
en trog. Een trog ,
of bak, waarin de bakkers
het deeg kneeden.
BAKVISCH, z. n., m., van den bakvisch • meerv.
bakvisschen.Visch, dien menpleegi, te bakken.
BAKWAGEN, Z n. m., des bakwagens, of van den
baku;agen •; meerv. bakwagens. Zekere wagen.
BAL, z. n., m., des bals, of van den bal • meerv.
ballen. leder rond ligchaam , en het een
daaraangelijk is : kaatsbal, kolfbal, sneeuwbal, zee bal bal van den voet, van de hand,
van het oog, enz. Bal slaan, zeker spel. Figuurlijk : hij zal dien bal wel keeren, dien
tegenstand wel afwenden. [Hooft.] Die kaatst
moet den bal verwachten, een aanvaller moet
verwachten , dat hij ook aangevallen zal
worden ; den bal misslaan, zich vergissen •;
een balletje opwerpen, opgoozjen, van iets
beginnen to spreken.
Eng. ball en pill, fr. balle, ital. balla, palla,
lat. pila , gr. TotAAct spaan. bolo, deen.
Bold. In zoover het eenen speelbal, b. v.
kaatsbal , kolfbal enz, beteekent, kan men het
gevoegelijk van het gr. Isowa, of vrocAArd ,
afleiden. De taal- en dichtk. Bijdragen
zeggen, ten aanzien van den wortel bal, bel,
bol, onder anderen, dat dezelve, eigenlijk,
in zich besluit het denkbeeld van eene opgezwollenheid , die eene zaak in eene voile
rondegedaante uitzet en als opblaast.
BAL, z. n., o., des bals, of van het bal • meerv.
bats. Eene verzameling van dansers en danseressen. Een balgeven , op eigene kosten
aanrigten. Naar het bal aan. Het bal openen,
den eersten dans doen.
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Wij hebben dit woord van de Italianen en
Franschen ontleend, die hun ballo en bal van
het gr. 131004eiv, dansen, hebben. Meyer
telt het onder de basterdwoorden, en verklaart het door huppelspel.
BALANS, z. n 2 v., der, of van de balans • meerv.
balansen. Weegschaal, evenwigt • ook voor
de berekening van ontvangst en uitgaaf :
zijne balans opmaken. Van hier balansenmaker. Bij Kil. balance, lat. bilanx, fr. balance.
BALDADIG, bijv.

naamw., baldadiger, baldadigst.
Van het vcrouderde bal, d. i. kwaad, en dadig .
Baldadig is, derhalve, eigenlijk , boos- of
kwaaddadig. Van hier ook baldadigheid, baldadiglijk.

BALDDADIG, bijv.

naamw., balddadiger, balddadigst. Van het veroud. bald, eigenlijk boud,
dat is stout, en dadig. Balddadig is, derhalve,
zoo veel als stout, ondernemend, roekeloos.

Kiliaan en Huydecoper maken dit onderscheid
tusschen baldadig en balddadig.
BALDEREN, (00k bulderen) 0I1Z. W., gelijkvl. Ik
balderde, heb gebalderd. Een root geraas
maken, inzonderheid vangeweer of geschut :
het balderen van het kanon.
BALEEN, z. n., wanneer het voor de stof zelve
genomen wordt, onz., desbaleins, of van het
balein • meerv. baleinen , van verschillende
soorten • in de beteekenis van het bewerkte
uit de stof, yr., der, of van de balein • meerv.
baleinen. Walvischbeen.
BALEINEN, bijv. naamw., zonder trappen van
vergrooting. Van balein gemaakt: een baleinen hoepelrok.
z. n., m., des balgs , of van den balg
meerv. bal en. Eigenlijk de afgestroopte huid

BALG,

van eenig.flier zonder dat dezelve aan den
buikgeopend is. Verder, het een van het
vel Bens diers gemaakt wordt, als balg, blaasbalg, blaasbalk. Wijders, de buik, doch met
verachting : den bal vullen.
Dit woord is zeer oud. Festus verzekert,
dat bulga, reeds bij de oude Galliers, eenen
lederen zak beteekende.
BALROORIG, zie baloorig.
BALIE
, z. n.,
v., der, of van de balie •; meerv.
balien. Eene scheepstobbe, eene kuip, een
doorgezaagde ton. Ook de lening van eene
stoep, van eene brug enz. : h i' lag . over de
balie. Wijders een hek, of afschutsel:, inzonderheid tusschen de regters en pleitbezorgers : ik ben met hem voor de balie geweest.
In den zin van eene tobbe, of kuip, beet
het in het deen. Balje, zweed. balla, eng.
pail. De Grieken noemden reeds eene soort
van houten vaten Zamenstell.: baliemand.
bailjuw), z. n., m., des baljuws, of van den baljuw • meerv. baljuws
baljuwen. Hoofdschout, drost.

BALJUW, (baaljuw,

Zeer verschillend zijn de gedachten om-

BALO.

trent de afstamming van dit woord. Sommigen willen , dat het, door letterverzetting ,
van het middeleeuwsche bajulare afkomstig
is , hetwelk niet slechts van hen, die als
voogden voor weeskinderen zorgden, maar
ook van zulken, die eenig ambt in den staat
bekleedden, gebezigd werd. Anderen leiden
het van het oude saksische bail, d. i. bill, af,
beteekende baljuw (bailjuw) , dan eenen
ambtenaar, of re ter die het regt van de
bijl, of het zwaard, heeft, om to straffen.
Nog anderen vinden deszelfs oorsprong in
het fr. baillzf. Doch natuurlijker is de afteiding van ons oude baal, bail , d. i. hoofd,
opperhoofd, waarvan dit baljuw, (baaljuw)
gelijk ook het fr. bailli , baillif, door middel
van het lat. balivus, zeer lit kan gekomen
zijn.
Van hier ook baljuwschap , het ambt van
eenen baljuw.
BALK, z. n., m., des balks , of van den balk
meerv. balken : beelden, die eenen balk onderstutten. [Vond.] Een balk in een wap,
en in
de muzij,
k enz.
Bij Tatian. balco, in het zweed. en ijsl.
bielka en balks, eng. balk , pool. balkw.
Sommigen zoeken den oorsprong van dit
woord , in het hebr. balag (hij heeft versterkt), omdat de balken de vastigheid van
eengebouw maken.
BALKEN, Onz. w., gelijkvl. Ik balkte, heb gebalkt.
Een onaangenaam geluid maken, even als de
ezels : hi' balkt, als een ezel.
BALLAST , z. n., m., van den ballast • zonder
meerv. De onderste last in een schip , welke
hetzelve in evenwigt houdt , doch voor het
overige eene nuttigheid heeft, bestaande
g
emeenlijk uit zand, of stee p en. Van het
verouderde bal, d. i. kwaad, (zie baldadig)
en last.
Bij overdragt zegt men : hi' is een ballast,
een onnut mensch, een nuttelooze last,
voor
de aarde.

bedr. w., gelijkvl. 1k ballastte, heb
geballast. Van ballast. Met ballast laden :
een schip ballasten.
BALLING, z. n., m. en v., des ballings, of van
den balling, der, of van de balling • meerv.
ballingen. Zie over het gemeene geslacht van
dit woord, Jankomeling. Het is zamengetrokken van banneling. Gebannene : hij moet
als balling omzwerren. In het gebruikelijke
balling 's lands heeft eene uitlating plaats,
en het wordtgesteld voor balling, d. i. banneling, of gebannen, buiten de grenzen des
lands. Van hier :
Ballingschap, z. n., v. meerv., niet in

BILLASTEN,

gebruik.
bijv. n., balooriger, baloorigst. Eigenlijk, afgemat door veel to hooren, verdoofd door eenig geraas, zoo dat men niet
nicer onderscheidenlijk hooren kan : iemand

BALOORIG,
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baloorig maken. Van het verouderde bal,
van oor. Van bier
kwaad, en oorig,
d.
ook baloorigheid.
BALSER, Z. n., m., des balsems, of van den balv (wanneer van verscheidene
se
m ; meer.
soorten gesproken worth) balsems. Eigenlijk,
de welriekende hars van den arabischen
balsemboom : balsem van Gilead, van Mekka
enz.Verder, alle welriekende zalf. Figuurles,alwat eenen aangenamen geur heeft„
lijk,
en zulk een aangename geur zelf : de bloemen wasemen balsem uit. Troost en opbeuring voor het gemoed, in eenen verhevenen
stijI : welk eenen balsem hebben uwe redenen

BANG.

kouseband enz. Den hond aan eenen band
le en. Een Cizeren band om het wiel van

den wagen. Een breukband. De band van
eene broek.De band van een boek. De banden,
waarmede een misdadige plagt gebonden en
gepijnigd te worden. Van bier buiten pijn en
banden. Figuurlijk wordt het woord band
gebezigd, in de spreekwijs iemand in den
band houden
,
bedwingen. Zoo ook de band
der vriendschap, des huwelijks, des vredes enz.
Van hier ook de spreekwijs door den band -zij zijn door den band zoo, de eene is zoo als
de andere • waarvoor men, in de dagelijksche
verkeering, genoegzaam altoos, door de bank
hoort zeggen, hetwelk echter door Tuinman
in mijn hart gegoten — die in haar zielen
en anderen afgekeurd wordt.
goot den balsem van zijn leer. [Vond.]
Band, bij Otfried. en Notker. band, panel,
Bit balsem, door Kiliaan onder de basis een oud woord, dat in alle met de nederterdwoorden geplaatst, is bij Ulphilas balsan,
duitsche verwantschapte talen aangetroffen
eng. balsam, balm, fr. baume, lat. balsaworth. Banda, bandellum, bandum, bandus,
mum, gr. /63aATeet,cov, van balessan, balsan,
en andere, komen in het latijn der middelzijnde de arabische naam van den waren
eeuw, in velerlei beteekenissen, voor. De
balsemboom.
Franschen hebben van daar, waarschijnlijk,
Van hier ook balsemachtig, bijv. naamw.,
hun bandage, bande, bandeau, bandelette,
balsemboom, z. n., m., balsemgeur, z. n.,
bander, bandereau enz., cm vangeene and em., balsemolie, z. n., v. enz.
re talen te spreken. In de perzische is bend,
BALSEMEN, bedr. w., gelijkvl. 1k balsemde, heb
een band, en banden, binden •; en eene gelijgebalsemd. Met balsem, of andere welrieke beteekenis heeft het hebr. banm
kende bars bestrijken, of opvullen •; een lijk
BANDELIER, onduitsch woord. Zie draagband.
balsemen. Van hier balseming.
BANDERHEER, zie baanderheer.
BALSTURIG, bijv. naamw., balsturiger, balstukwaad, en BA.NDIJT, (bandiet) ond. z. D., m., des bandzjts,
d.
,
rigst. Van bet oude bal
of van den bandijt •; meerv. bandijten. Van
sturig, van sturen. Wederspannig, hardhet ital. bandito, hetwelk van bandire, d.
nekkig.
verbannen, afstamt. Eengebannene, en wel
BAMBOES, z, n., o, meerv., bamboezen. Zeker
bijzonder zulk een, die zieh, na zijne verbanoostindisch riet met vele gelederen, waarvan
ning, op rooverij toelegt : dat God de he
men rottingen maakt. Nan bier bamboesriet.
der bandijten enz. M. L. Tydw.]
BAN, Z. n., m., des bans, of van den ban •; het
meerv. is niet in gebruik. Een, weleer, zeer BANDREKEL, z. n., m., des bandrekels, of van
den bandrekel ; meerv. bandrekels. Van band
gebruikelijk vioord van eene uitgestrekte been rekel, d. een hond. Een hond, die aan
teekenis, hetwelk al datgeen aanduidde, waareenen band, of een touw, vastgemaakt is.
door de vrije
d han elingen van den mensch
Thans is het, meestal, als scheldwoord, in
bepaald worden, deze bepaling zelve, en eingebruik, om een lui, vadzig mensch aan te
delijk de daardoor bepaalde zaak. Al deze
duiden gij lit daar als een bandrekel.
beteekenissen, Welke bij Kil. voorkomen, zijo
genoegzaam reeds verouderd, en het woord BANEN, bedr. w., gelijkvl, Ik baande, heb gebaand. Effen, gangbaar maken : eenen we
wordt, that's, meestgebezigd, om de uitsluibanen • een gebaande weg Figuurlijk, hinderting van de godsdienstige gemeensehap aan
nissen uit den weg ruimen : de Ouden hebben
te duiden, welke de ban, of kerkeban, geons den weg tot de wetenschappen gebaand.
noemd wordt, en in den zin van geregtelijke
Van baan.
verwijdering van zekere plaats, of den wereldlijken ban. Net eeuzvigen of tijdelzjken ban. BANERHEER, zie baanderheer.
[Hooft.] In den ban doen. Regtsgebied, ge- BANG, bijv. naamw. en bijw., banger, bangst,
hetwelk degewaarwording eerier smert verregtsban: die de wateren van de laeghte scheidoorzakende vrees aanduidt : een bang kind
de en stootze binnen hunnen ban. [Vond.]
enz. Als een bijw.: bang worden, ik ben bang,
BANBLIKSEM, Z. n., m., des banbliksems, of van
en het is mij bang, iemand bang maken. Fiden ban •; meerv. banbliksems. Fi guurguurlijk, voor dat een hetwelk eene smert
lajk voor den kerkeban : iemand met den banveroorzakende vrees aanbrengt, in welke bebliksem bedreigen.
teekenis dit woord alleenlijk als een bijv.
BAND, Z. n., tn., des bands, of van den band ;
naamw.gebezigd wordt : de bange eenzaammeerv. banden. Verkleinw. bandje. Van binheld.
den. Alles, wat dient, om andere din err te
Bang is voor beang, benaauwd, van ang,
nden, of te verbinden. Armband, halsband.
bi
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eng 5 dewijI de bangheid , werkelijk , met

BANK.

eene beenging, of beklemming der borst
gepaard gaat. Zie ang. Van hier ook bang-

milkeen kind het aanwezen ontvangt • en
bank wordt hier, als teen
g
het echte bed
overgesteld, gebezigd. Bankaard, zegt Kil.,

heid, bangigheid.
z. n., v., der, of van de barrier • meerv.
banieren. Een veldteeken : men zwaait de
veldbanier. [Vond.] Van ban, d. i. grensscheiding, bewind. Banier beteekent derhalve

non in lectogeniali, set quovis scamno fortuito, a matre conceptus. Ook schijnt het
p
oolsche Beckart, een onecht kind, met het
ijsl. Beck, eene bank, verwant tewezen. Bankacrd is, volgens Wachter., een onecht kind,

BA.NIER,

zoodanig iets, dat aanwijst, onder wiens bewind iedere krijgstroep behoort.
BA.NJERHEER, zie baanderheer.
BANK, z. n., v., der, of van de bank • meerv.
banken. Eene zitplaats, gemeenlijk van hout
g
emaakt : op de bank. [Hooft..] Van bier de
spreekwijzen : men behoeft het onder geene
stoelen, of banken, te steken, te verbergen,
te verhelen • lets achter de bank werpen, verwerpen. Door de bank, zonder onderscheid,
het eene zoo wet als het andere,
goed en
kwaad door elkander : lets door de bank
verkoopen. Ook komt de uitdrukking door
de bank voor, in de beteekenis van op de gewone wijs , en dan schijnt zij opzigt te
hebben op de oude zittingen bij de regtdagen, alwaar door onze Voorvaderen de geschillen afgehandeld werden, niet naar heschrevene wetten, maar volgens, van ouchher, gestaafde gewoonten. Adelung rnerkt
aan, dat de oorsprongdezer uitdrukking nog
duister is. Tuinman keurt dezelvegeheel af,
en neemt daarvoor door den band. Zie band.
Bij overdragt beteekent dit woord alle
verb en plaatsen, die geschikt zijn, om
op te zitten , te le en of daarop lets te
verrigten. In dezen zin heeft het woord bank
ook verscheidene zamenstellingen, als broodbank, draaibank, hoekbank, toenbank, vischbank enz. Eerie tafel, waarop men met dob-

belsteenen, of kaarten, speelt, en het daarop
liggende geld, waarom gespeeld wordt •, ook
deplaats, waar zulk eene tafel, of bank, gehouden wordt, ital. banco, fr. banque. Eene
openbare gerneene kas, welke, naar de verscheidenheid harer inrigting ook verscheidene names heeft, als beleenbank, bank van leetang, wisselbank, alle ook enkel bank genoemcl. Van hier bankgeld,bankhouder, bankier enz. — In de scheepvaart dragen de
ondiepten den naam van banken.
Het angels. bent en baence, het eng. bench
en bank, het ital. banca, banco en panca,
het fr. banque, het Been. Bank, het zweed.
baenk, het ijsl. Beck, en het lat. banca, bancha, bancus, zijn, in al de boven genoemde

beteekenissen, gebruikelijk.
n., m., des bankaards , of van
denbankaard • meerv. bankaarden. Van bank
en aard, bij inkrimping erd, bankerd. Dit
woord komt bij Kil. voor, en is bij de Gelderschen nog in gebruik, in den zin van een
onecht kind. Met deze benaming wordt,
waarschijnlijk, op de plaats gedoeld, waar

BANKA.A.RD, z.

welks vader niet bekend is.
n., v., der, of van de bankbreuk •
meerv. bankbreuken. Van bank en break.
Het onvermogen, om zijne schulden te betalen, en de openlijke uitbersting dezer o,nstandigheid. Van hier het bijv. naamw. en
bijw. bankbreukig, voor, tot zulk een onverma en gebragt. Doch voor dit alles verki-qt
hetgebruik het van elders ontleende bait:, eroet. Zie hetzelve.
J. Lublink, de Jonge , acht kasbreuk beter dan bankbreuk, dewijI het woord bank
wet de openbare bewaarplaats van gelden,
maar niet de kas van bijzondere personen
beteekent.
BANKEN, onz. w., gelijkvl. lk bankte, heb gebank& Van bank. Eigenlijk, aan de tafel zitten, eten en drinkers hetzelfde als tafelen •:

BA.NKBREUK, z.

hoe warner tavond bancken. [Brederode.:1
Thans is bet, in dengemeenen spreektrant,
gebruikelijk, voor zich ophouden, vertoeven:
hij zal daar niet lang banken; en voor spelen,

of zijn geld, door zeker dobbelspel,
wagen •:
ik heb tien dukaten met banken verloren.
BANKEROET, bankroet, bankerot, bankrot, z. n.,
o., des bankeroets, of van het bankeroet •
meerv. bankeroeten. Bankbreuk : een bankeroet maken • het is een bankeroet van honderd
duizend guldens.

Ook wordt het, als een bijw. gebezigd, in
de spreekwijzen bankeroet ztjn, gaan, spelen
enz.
Van hier ook bankeroetier, een bankbreu.-

kige.
Al deze woorden zijn nit het italiaansche
bancorotto ontleend, hetwelk eigenlijk eene
gebrokene wisselbank beteekent, en, in die
taal, in den bovengenoemden zin, gebruikt
worth. Naar het fr. banquerout spreekt men
dit woord bij ons meestal bankeroet Ult.
BANKET, z. n., o., des bankets, of van het banket • meerv. banketten. Van bank, waarvan
banken, zich met eten en drinker vermaken,
met eenen basterduitgang,
of van het ital.
banchetto. Eengastrnaal, eene smulpartij :
onder 't koninglijk banket. [Vond.] Op bruiloft of banketten. E. Kool.] In dezen zin begint dit woord reeds te verouderen. Thans
wordt hetgemeenlijk alleen gebruikt, voor
zeker suikergebak. Van hier banketbakker,
en met eenen basterduitgang, banketteren •:
Eneas en de trojaensche Jeught banketteren
van ossenharsten en dengewijden afval.

[Vond.] Hiervoor werd, weleer, bet echte
15
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nederduitsche bankers, zich met eten en
drinken vermaken, gebruikt. Zamenstellin-s
gen van banket zijn : banketbakker, banketdeeg, bankethamrnetje, eene kleine lekker
gebraden ham, banketwinkel,enz.
BANKGELD, z. n., o., des bankgelds, of van het
bankgeld •; het meerv. is niet in gebruik.
Van bank engeld. Zie bank.
BANKHOUDER, Z. n., m., des bankhouders, of van
den bankhouder ; meerv. bankhouders. Van
bank en houder van houden. Zie bank.
BANKIER, z. n., in., des bankiers, of van den
bankier • meerv. bankiers. Bankhouder. Zie
bank.

zie balling.
r w. ongelijkvl. 1k bande, heb gebannen. Dit woord heeft in het lot van het
zelfst. naamw. ban gedeeld, en is, ten aanzien van zijne meeste beteekenissen , welke
bij Kul. voorkomen,
verouderd. Thans is
k in den zin van
het alleen nog gebruikelij,
in ballingschap verzenden, uitbannen •, in
dengemeenen spreektrant, bij de kaartspelers, voor aftroeven, met eene hoogere troef
nemen • en eindelijk voor van zich verwijderen : de droefheid bannen,enz. Van hier ook

BANNELENG,

BA.NNEN, bedr.

banning.

(oul. baar) bijv. naamw. en bijw., barder, burst. Open, bloot, geheel : barre hei,
rots enz.,
niets dan hei, rots enz.
,
Koud
schraal, onaangenaam : bar weer. Van hier
ook barheid. Zie baar.
Van bar, bloot, komt barvoets, blootvoets
barvoeter, een blootvoets gaande tnonnik,
enoemd.
ook barrevoetbroederg
BARAK, z. n., v., der, of van de barak ; meerv.
barakken. Veldlegerhut •, soldatenverblijf ,
fr. baraque.
BAREAAR
,
z. n., m., des barbaars, of van den
barbaar • meerv. barbaren. Eigenlijk, een

BAR,

buitenlander, vreemdeling , iemand, die eene andere taal spreekt, en andere zeden en
gewoonten heeft, in welke beteekenis dit
woord bij de Grieken en Romeinen gebruikelijk geweest is. Dan, daar alle oudeVolkeren, buiten de Grieken en Romeinen, destijds, ruw, woest waren, zoo wordt dit
woord, ook, in eenen figuurlijken zin gebruikt, om daarmede niet alleen een wild,
woest, onbeschaafd, maar ook, en hoofdzakelijk, een hard, wreed mensch aan to duiden : hi' is een re to barbaar. Van bier ook
barbari j, voor een door wilde, onbeschaafde
menschen bewoond land, ook voor onwetendheid, onbeschaafdheid, en eindelijk voor edere slechte, onmenschelijke daad.
Vol gens Martin. is het van het chald.
bara, dat buiten, naar buiten, beteekent,
afkomstig. Wij hebben het van het lat. barbares en het gr. iSc4 14apos ontleend.
BARBAA.RSCH , bijv. naamw. en bijw., barbaarscher,barbaarscht.Vreemd, uitheemsch: eene

BARK.

barbaarsche taal ; figuurlijk, eene barbaarsche, met de taalregelen strijdende, woordvoeging. Wild, ruw, onbeschaafd : een barbaarsch yolk. Insgelijks hard, wreed, onmenschelijk : een barbaarsche varier. Hi' werd
seer barbaarsch behandeld.
BARBEEL, z. 0., m., des barbeels, of van den
barbeel • meerv. barbeelen. Zekere riviervisch, dusgenoemd van het lat. barba, als
eenen baard hebbende. In het ital. barbo,
fr. barbeau en barbon
, eng. barb en barbel ,
deen. barbe, russ. barbera, hood. Barbe.
BARRIER
,
Z. th, m., des barbiers , of van den
barbier ; meerv. barbieren, barbiers. Baardscheerder. Van bier ook barbiersknecht,
barbierswinkel. In dengemeenen spreektrant, is het werkw. barbieren, voor den baard

scheren,
gebruikelijk. Bit woord is uit het
middeleeuwsche latijn, barbarius, barberius,
ontstaan, waarvan het ital. barbiere, het fr.
barbier, en het zweed. barberare ontleend
zijn. De Perzianen gebruiken het woord berber.

z. n, m. van den bard ; meerv. barden.
Dus werden de Zangers der oude Gallen genoemd. Derzelver naam is bij grieksche
en latijnsche schrijvers met roem gemeld.
Hunne zangen waren zoo veel als jaarboeken.
Men vindt dien naam nog in verscheidene
woorden bij die van Wales, bij welke Bardd
dichter, profeet, bardas geschiedenis en
dichtkunst beteekent. Het stamwoord is, ongetwijfeld, het oude baren, hetwelk nietalleen
schreeuwen, brommen, maar, waarschijnlijk,
ook sin en beteekend heeft.
BAREN, (oul. ook beren, beeren), bedr. w., gelijkvl. 1k bliarde, heb gebaard. Ter wereld
brengen : eenen soon baren. Van hier barensnood, baring. in eene ruimere beteekenis, voor veroorzaken,
voortbrengen : hij

BARD,

heeft mij veelverdriet gebaard. Platuur baart
den dichter. [Vond.]

Dit woord, dat zeer oud, en met het alem.
peran, goth. bairan, zweed. baera, deen.
bare, angels. baeran, eng. to bear, lat. /erre,

engr. 9Epeiv , eenerlei is, wordt bij ons,
tegenwoOrdig, in B eene andere, dan de genoemde beteekenissengebruikt, schoon het,
weleer, ook in den zin van toonen, of vertoonen, gedragen, of gebaar makers geluid
geven, of schreeuwen, en genieten, of in
gebruik hebben, plagt gebezigd to worden.
BARG, (berg), z. n., m., des bargs, of van den
barg • meerv. b ar en. Een gesneden zwijn.
Ten Kate acht dit woord van het oude baren,
beren, afkomstig, als zinspelende op het nog
overige van de teeldrift. Wachter. houdt
het als afstammende van een veroud. werkw.
bar en d. i. snijden.
BARGIE, zie bark.
BARK, (barke, berke) z. n., v., der, of van de
bark; meerv. barkers. Eene soortvanschuiten.

BARN.

-

In' -

In het hood. en deensche Barke, eng.
barge, bark, fr. barque, en het ital. barca.
Men leidt dit woordgevoegelijk van ons verouderde baren, beren, af,, als dienende om
te vervoeren. Ook is het, bij ons, met eenen
walschen basterduitgang in gebruik : bargie,
bergie , bij Kil. barsie.
BARKHOUT, Z. n., o., des barkhouts, of van het
barkhout ; meerv. barkhouten. Een groot
hout, dienende tot vastigheid van een schip,
ook berkhout genoemd. Van bark , een
vaartuig,
en hout.
BARN,

baarm, barmte, baarmte, berm, berme.

Een in de meeste beteekenissen, welke bij
Kil. voorkomen , reeds verouderd woord,
uitgezonderd in die van eenen hoop, een
ophoopsel, als barm, of baarm, hoois, bij de
Gelderschen nog in gebruik , voor eenen
hoop hooi. Hooft heeft het gebruikt voor
eenen dij,
k een opwerpsel van aarde, eenen
aardhoop : men zaaide voetangels op de
barmte.

bijv. naamw. en bijw., barmhartiger, barmhartigst. Medelijdend jegens eenen
ellendigen : hi' is een barmhartig mensch.

BARNHART1G,

Barmhartigheid verdienend, dock alleenlijk,
in eene yertrouwelijke verkeering en al
schertsende : hij is een barmhartige ruiter ;
hi' ziet er barmhartig uit.
Angels. earmheort, zweed. barmhertig,
Been. barmhiertig, bij de Franken en Alemannen armherze.

Men heeft over de afkomst van de eerste
heeft dezes woords in het geheel niet eens
kunnen worden. Sommigen leiden het van
het ou de barm, voor schoot, anderen van een
verdicht woord barm voor klein , anderen
van barm, voor warm, wederom anderen
van barmen, voor bearmen, omarmen, en
nog anderen van arm , af, hetwelk weleer
g
oed en genadig zou beteekend hebben.
Intusschen is het woord barnahartig niets
antlers, clan eene letterlijke overzetting van
het latijnsche misericors. De nederduitsche
taal was, gelijk alle anderen, in hare kindschheid, zeer arm ten aanzien van woorden,
welke zedelijke onderwerpen aanduiden. De
eerste christenleeraars zochten zich daarorn
met letterlijke overzettingen der latijnsche
uitdrukkingen te helpen. Het woord barmhartig is een der menigvuldige voorbeelden
hiervan. Dewijl miser arm beteekent, zoo
maakten zij van misereri armen. De latere
Alemannenplaatsten voor dit armen het
voorzetsel be, hetwelk naderhand met de a
zamenvloeide, zoodat uit bearmen barmen,
(erbarmen) en daaruit barmhartig ontstond.
Van hier ook barmhartigheid, barmhartig lijk .
BARNEN, (barnen) bedr. en onz. werkw. 1k
barnde, heb gebarnd. Hetzelfde als branders,
welk laatste echter, in eenen eigenlijken zin,
doorgaans, gebruikt wordt. In eene tiguur-

BAST.

lijke beteekenis, b. v. van gevaren gesproken, wordt, meestal, barnen gebezigd: in
't barnen van 'tgevaar. Zie branden.
BARNING, (berning) z. n., v., der, of van de
barning • meerv. barningen. Hetzelfde als
branding, welk laatste meest in gebruik is,
uitgezonderd in sommige overdragtelijke
beteekenissen : zie die barrening eens woeden. [Vond.] Zie branding.
BARNNETEL, (bernnetel) zie brandnetel.
BARNSTEEN, (bernsteen), z. n., In., des barnsteens, of van den barnsteen • meerv. barnsteenen, wanneer van verschillende soorten
gesproken wordt. Van barnen, dus genoemd,
als lit vlam vattende. Zie amber. Van hier
barnsteenkracht.

onverbuigbaar bijv. naamw. Van
barnsteengemaakt •; een rotting met eenen

BARNSTEENEN,

barnsteenen knop.

Zie bar.
bijv. naamw. en bijw. barscher
barschst. Vermetel, trotsch, stuursch. Van
bar, naakt, bloot , de overdragtelijke beteekenis van wreed, guur, onaangenaam. Van
hier ook barschheid.
BARSIE, zie bark.
BARST, berst, borst. Zie berst.
MASTEN, zie bersten.
BARVOETER, barvoets, barvoetbroeder. Zie bar.
&is, z. n., m., van den bas • meerv. bassen.
De laagste toon in de muzijk, de grondstem :
den bas zingen. Een speeltuig, waarop de
basgespeeld wordt : ik heb eenen fraatjen
basgekocht. In beide deze beteekenissen is
dit woord van het ital. basso ontleend. Ook
draagt zeker geschut den naam van bas, en
schijnt, zegt Windschooten, zijnen naam te
hebben van het bassen der honden. Van hier
bassnaar, basspeler, basstem, draaibas, enz.
BAST, z. n., m., van den bast • meerv. basten.
De huid, de schors, schel, of het bekleedsel
van boomen, planten en gewassen : de bast
van boomers, erwten, enz. : nit den dunnen
bast. [Vond.] Van hier ook bastachtig, hetgeen naar zekeren bast zweemt. Zoo ook
bastig, d. i. dik van bast. In den gemeenen
spreektrant wordt het voor den bulk en het
geheele ligchaam genomen: hi' visit zdjnen

BARREVOETER
,
barrevoets.
BARSCH ,

bast metgebraad •; hi] viel met ztjnen bast
g
teen
de deur aan.

Wachter. en Ihre leiden dit woord van
band af, dewijl de bast van boomen, zeer

vroeg reeds, gebruikt werd, am daarmede
te binden. Van hier nog eene andere bete
kenis, waarin hetwoord bast bij ons voorkomt, namelijk, die van strop : t eens kling
en kogel waren, zij, niet teens den bast
opgewassen. [flooft.] Ook de scheldnaam
has bast galgebrok.
BASTAARD, basterd, z, n., m., des bastaards, of
van den bastaard • meerv. bastaarden. Een

onecht kind; een natuurlijk kind, wiens vader

BAZU.
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echter bekend is. Figuurlijk worth het genomen voor alles, wat van zijnen gewonen aard
afwijkt, inzonderheid,
wanneer het slechter
clangewoonlijk uitvalt : een bastaardwindhond • bastaardwzjn enz. Iemand bastaard
maken , onterven. Van bier ook bastaardmaking, onterving, bastaardij, de staat van
buiten het huwelijk geteeld te zijn • ook voor
plompheid en onbeschaafdheid van taal.
Cam h. bezigt het woord bastaard , in
den zin van ontbloot, of verstoken van iets :
Ons leven broos en boos
iflaakt ons schier bastert vangenade.
Bastaard, (fr. Ward, ital. bastard°, middeleeuwsch lat. bastardus) isgeen oorspron-

kelijk
nederduitsch woord, maar van de
Franschen, of Italianen, tot onsgekomen.
De eerste helft van dit woord is ontwijfelbaar het fr. bas, laag, nederig, hetwelk ook
bast genoemd werd. In fransche oorkonden
van 1377 en 1378 leest men bastart, fils de
bas, en filie de bast. De laatste heeft is de
uitgang aard, of erd.
BASTAARDWOORD, Z. n., o., des bastaardwoords,
of van het bastaardwoord • meerv. bastaardwoorden. Van bastaard en woord. Uitheemsch
woord, met eenen vreemden, aan onze taal
oneigenen, uitgang, b. v. felicitatie, inclineren enz.
BASTERD, zie bastaard.
BATAAF, z. n., m., des bataafs, of van den
bataaf • meerv. bataven. Ook batavier.
Van batauwe, nu betuwe, waarvan de Romeinen batavia gemaakt hebben •; en hieruit
is ons bataaf natuurlijk ontstaan. Zie betuwe.
BATAAFSCH, bijv. naamw., zonder trappen van
bataafsche gemeenebest.
vergrooting.
BATAVIER, z. n., m., des bataviers, of van den
batavier • meerv. batavieren. Zie bataaf.
Ten Kate acht het laatste gedeelte van dit
woord van het oudduitsche war, of wer,
(lat. vir) dat is man, afkomstig. Zoodat
batavier zoo veel als batauwman, betouwman (nu betuwman) zoude zijn.
BATEN, onz. w., gelijkvl. Baatte, heeft gebaat.
Dit werkw., hetwelk van baat, en dit van het
oude bat, bet, d. beter, afkomstig is, en
helpen, voordeelig zijn beteekent, heeft den
derden naamval bij zich : het zal u niet ba-

BE.

meerv. bazuinen. Zeker blaasspeeltnig, eenigzins gelijk aan eene trompet, uitgezonderd dat het langer is, en door beweegbare
deelen, welke, onder het blazen, op en neder
geschoven worden , de hoogte en laagte
der toonen maakt : de bazuin steken • met
de heldere bazuin. [Vond.1 Van bier bazuinblazer. Zweed. basun, ijsi. baesun, oud fr.
buisine, lat. buccina, waarvan het, waarschijnlijk, onder eenige veranderingen, tot
ons overgekomen is, dewijl wij toch onze
meeste speeltuigen , en dus ook derzelver
benamingen, van anderen gekregen hebben.
BAZU1NEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. Ik bazuinde, heb gebazuind. Met de bazuin blazen. Onzijd., met hebben : morgen ,sullen
wij bazuinen. Bedrijv., doch in eenen
figuurlijken zin, voor met luide stem bekend
maken : iemands heldendaden bazuinen • in
welkgeval, doorgaans uitbazuinen gebezigd
wordt.
BE, oudtijds bi, nu blj, is een der onscheidbare
voorzetselen, dat buiten zamenstelling niet
in gebruik is, en de werkw000rden, bij welke
hetgevoegd wordt, nimmer verlaat • terwijI
die werkwoorden hetgewonege, in den verledenen tijd, niet aannemen, als beminnen,
bemind, bestrij ken, bestreken enz. Hooft heeft
dit voorzetsel voor zeer vele woordengevoegd,
en daarmede zamengesteld • welke zamenstellingen niet meer in gebruik zijn als :
beaangenamen , beborstweren , bedeunen,
bedolen bedringen , beschelden bestillen,
bewachten, enz.

De onzijdige werkwoorden nemen, wanneer het voorzetsel be voor dezelvegeplaatst
wordt, eene werkende beteekenis aan,als
lagchen, iemand belagchen, slapen, beslapen,
enz.
Door middel van dit voorzetsel, worden,
somwijlen, werkwoorden van naamwoorden
gevormd. Van zelfst. naamwoorden, b. v.
bloem, di 'k , enz. bebloemen, bedzjken, enz.
Insgelijks van bijv. naamwoorden , b. v.
groot, vochtig, vrif enz. be rooter bevochti en bevrijen.

ten • het heeft den Leerlingen weinig gebaat.
Hooft heeft iernand het leven baten. Voor

Wijders client het voorzetsel be , bij een
werkwoordgeplaatst, out eene krachtige stijvin g van de bewerkingaan te duiden, en zegt
zoo veel als : ten voile, of, van alle zijden,
als : bedenken, beloopen • een stuk papier be-

doen ophouden.
naamw. en bijw., hetwelk reeds
begint te verouderen, beteekenende, bij Kil.
loos, bij Cam h. stout, trotsch : steekt, o !

schrtjven • eenen akker bezaatjen • met tout
bestrooijen enz.
Dit be maakt ook, even als de voorzetsels
ge, ont en ver, voor het zakelijke deel van

steekt dengrootschen kop niet zoo batsch ten
hemel op.
BAZIN, z. n., v., der, of van de bazin • meerv.
bazinnen. Het vrouwelijke naamw. van baas.

een werkwoordgeplaatst, met weglating van
den staart, dat worteldeel tot een zelfst.
naamw. van het onzijdige geslacht, van gelike waarde, als de onbepaalde wijs van het
werkw., b. V. : beloop, bereik enz.
Eindelijk moet nog aangemerkt worden,
dat dit voorzetsel, somtijds, de e verliest, en

BATSCH, bijv.

Op sommige plaatsen wordt de vrouw van
het huis de bazin genoemd.
BAZUIN, z. n., v., der, of van de bazuin
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tot eene lettergreep, met het zakelijke deel
des woords zamenvloeit, als blijkt uit bang,
barmhartig, biecht, blzjven enz.
BEAARDEN, bedr. W., gelijkvl. Van het onscheidb voorz. be en aarden ik beaardde,
heb beaard. Met aarde bedekken, be raven.
BEADEMEN, beasemen, bedr. w., gelijkvl. Van
het onscheidb. voorz. be en ademen : ik beademde, heb beademd. Zijnen adem over jets
latengaan, met zijnen adem bezwalken.
Cam h, gebruikt het overdragt., voor vergezellen: dat hem u we gunst beadem. Van trier
ook beademing, beaseming. Zie adem.
BEAMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en het verouderde amen, navolgen,
hetzelfde doen : ik beaamde, heb beaamd.
Toestemmen , hetzelfde zeggen : hij heeft
alles beaamd. Hooft bezigt : beamelen.
BEAMBTE, z. n., m., des beantbten, of ran den
beambte • meerv. beambten. Iemand, die een
ambt heeft, ambienaar. Dit woord is eigenlijk het verled. deelwoord van het werkw.
beambten, (iemand een ambt geven) hetwelk
niet in gebruik is, waarvan, echter, beambte
schrtjter, ook beambtschrzjver, voor regtschrijver, of notaris. Het deelw. wordt
hier, als een zelfst. naamw.gebezigd, even
als in verscheidene andere woorden, b. v.
geleerde enz., plaats heeft.
BEANGST, bijv. n. en bijw., zijnde het verled.
deelw. van het nietgebruikelijke werkw. beangsten. Bevreesd, benaauwd. Zie angst. Van
hier ook beangstheid. Weleer was in dezen
zin, beangd, van beangen, in gebruik.
BEANGSTIGEN, bedr. gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en angstigen : ik beangstigde, heb beangstigd. Van angst. Angst verwekken , bevreesd maken : de herinnering
van het verledene beangstigt inzjn geweten
Wet. Van hier ook beangstiging. Zie angst.
Oul. was ook bean en in gebruik.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en antwoorden : ik beantwoordde, heb beantwoord. Antwoord op iets
even : eene vraag , eenen brief beantwoorden.
g
Voldoen : de uitkomst heeft aan mijne verwachting niet beantwoord. Van hier ook beantwoording, beantwoordelijk, waarop men
kan antwoorden, en beantwoordelijkheid.
BEAREEIDEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en arbeiden : ik bearbeidde,
heb bearbeid. Aan iets arbeiden, door arbeid
volkomen trachten te maken : eenen akker,
een wijsgeerig onderwerp bearbeiden. Van
hier bearbeiding. Zie arbeiden.
BEASCHT, verled. deelw. van het nietgebruikelike werkw. beasschen. Met asch bemorst. •
BEDINDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz.be en binders ik bebond, heb
bebonden. Met een bindsel bedekken : zz:in

BEANTWOORDEN,

aensicht 'was oec bebonden mit even doeck.
[Leven J. C.

BED.

BEELOEDEN, bed

r.w., gelijkvl . Van het onscheid b.
voorz. be en bloeden : ik bebloedde, heb bebloed.
Met bloed bevochtigen, bevlekken. Het verled. deelw. bebloed is het meest in gebruik:
hr' was geheel bebloed.

BEBOETEN, bedr.

w.,gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en boeten : ik beboette, heb beboet.
Eenegeldboete opleggen : hij is daarover
beboet.

BEEOLWERKEN, bedr.

w., gelijkv. Van het onscheidb. voorz. be en bolwerken : ik bebolwerkte , heb bebolwerkt. Met bolwerken
versterken : eene stud bebolwerken. Overdragt., en in den gemeenen spreektrant : ik
zal dat wel bebolwerken , doen, uitvoeren,
klaar maken. Van hier ook bebolu;erking.
BEEOUWEN, bedr. w, ,
gel ijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en bouwen : ik bebouwde, heb bebouwd. Met gebouwen bezetten, aanvullen :
eene ledige plaats bebouwen.
(bedde) z. n., o., des beds, of van het bed •
meerv. bedden. Doodbed, reldbed, ziekbed,
enz. Het bed maken • te bed, naar bed gaan
te bed liggen •; een kind te bed le en. Om de

BED,

gelijkheid met een bed, waarop men slaapt,
worden de afgeperkte plaatsen in de tuinen,
geschikt voor planten en gewassen, ook bedden genoemd. Ook draagt de echt, bij overdragt, sornwijlen, den naam van bed : kinderen ran het eerste, tweede bed. Dat gij noch
bloed en stort,
noch breekt uws naastes bed.

[II. de Groot.] In den dichterlijken stijl,
wordt aan de zon een bed toegeschreven :
Nadien de voglezang , zoo schel, en zoetgebeckt,
In 't kriecken van den dagh, de zontenbeddeuitweckt. [Vond.]

Di t woord heeftverscheidene zamenstellingen, als beddedeken,beddejak , beddekleed, beddekwast, beddenkooper, —verkooper, —koopster, — verkoopster, beddenntaker, — maakster, beddenstopper,—stopster, beddenwinkel,
beddesprei, beddetijk, beddezak, bedgordzyn,
bedlaken, bedlegerig, bedpan, bedplank, bedsponde, bedstede, bedstok, bedstroo, bedtafel.
Hoogd. bett, alern, pet, ijsl. bed, angels.
en eng. bed, bedd, bedde, zweed. baedd.
Waarschijnlijk is ons bed van beed, zijnde de

onvolmaaktverleden tijd van het verouderde
bljden, nu beiden, d. vertoeven, afkomgig; beteekenende bed dan zoo veel als eene

plaats, waarop men rust en vertoeft. Door
middel van het werkw. beiden, is bed met
het chald. en arab. both en bith, overnachten,
en het heb. bith, woning, of oord, en beith
huffs, verwant.
Van dit bed is het bijna reeds verouderde
werkw. bedden gevormd, in de beteekenis
van het bed maken, opschudden, en in orde
le en : de dienstmaagd moet nog bedden.
Ook voor te bedde lei en : beddede ik mij
in de hel. [Bijbelvert.] Is 't ook liefd', dat
'nen 't kind beddet in tie doornen? [Cnornh.]

BEDD.
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lloogd. betien, angels. beddian, zweed. bedda.
bijv. naamw., bedaagder, bedaagdst,
zijnde het verled. deelw, van het verlorene
werkw. beds en voor oud worden. Oud, in
jaren gevorderd , doch alleenlijk van den
ouderdom eens menschen gesproken : een

BEDAAGD,

bedaagd man; eene beds de maagd. Abraham nu ende Sara waren oudt ende welbedaagt. [Bijbelv.] Van hier ook bedaagdheid.
BEDAARD, zie bedaren.
BEDAARDHEID, z. n., v., der, of van de bedaardheid. Het meerv. is niet ingebruik. Van
bedaard. Eene stille zachtegemoedsgesteldheid : iets met bedaardheid doen.
BEDACHT, zie bedenken.
BEDACHTZAAM , bijv. naamw. , bedachtzamer
bedachtzaamst. Van bedacht en den uit an
zaam. Met overleg handelende, voorzigtig.
Van hier bedachtzaamheid.
BEDAMMEN, bedr.

w. gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en dammen : ik bedamde, heb bedamd. Met eenen dam omzetten, of afzetten.
Van hier ook bedamming.
BEDAMPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en dampen : ik bedampte, heb
bedampt. Damp over jets verspreiden, bezwalken. Van hier ook bedamping.
BEDANKEN bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en danken: ik bedankte , heb bedankt. Dankzeggen ik bedankte hem voor
zijne gedane diensten. Beleefdelijk afslaan :
hij bood mij zijne medewerking aan , maar
ik bedankte hem. Ook in de beteekenis van
afdanken, uit de dienst ontslaan: hij heeft
Brie van ztjne dienstboden bedankt. Van hier
ook bedank ing .

onz. werkw., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en het verouderde daren,
darren • ik bedaarde, ben bedaard. Stil worden, tot zich zelven komen : eindelijk be on
hi' to bedaren ; het weder is bedaard. Het
verled. deelw. bedaard, als een bijv. naamw.
gebezigd , heeft doorgaans de beteekenis
vaneerie stille levenswijs en zachte gemoedsgesteldheid : hi' is een bedaard man, een

BEDAREN,

bedaardjongeling. Men kan, b4j zulke aantijgingen, naauwelijks,bedaard blijven. Bedaren wordt ook, sornwijlen, als bedrijvend
gebruikt : niets kan hun angst bedaren.
N. Versteeg.] (Hi j) bedaart Naar toorn.
[Hoogv1.] Van hier ook bedaardeltjk • bedaardheld, eene stifle, zachte gernoedsgesteldheid.

bedr. w., gelijkvI.Van het onscheidb.
voorz. be en dauwen : ik bedauwde , heb
bedauwd. Met dauw bevochtigen, in welke
beteekenis het verled. deelw. bedauwd meest
ingebruik is : bedauwde velden •; het land is
nat bedauwd. Figuurlijk, inzonderheid bij
de Dichters : met zegen bedauwen.
BEDDING, z. n., v., der, a van de bedding ;
meerv. beddingen. Eerie zoldering, waarop
bet geschut staat.

BEDAUWEN,

BEDE.

n., v., der, of van de bode •
beden. Het bidden ; verzoek , begeerte, ook

BEDE, Z.

de woorden, waarmede bet verlangen voorgedragenwordt het is op zijne bedegeschied.
Theseus spilt de leste bede. [Vond.1 Van hier
ook bededag, biddag, bedestond, biduur.
BEDEELEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en deelen : ik bedeelde, heb bedeeld.
Ten deel laten worden : ik heb hem van het
mine rijkezjk bedeeld. In eene ruimere
beteekenis zegt men bedeeld worden, voor,
uit de armenkas onderhouden worden.Van
hier ook bedeelaar, bedeeler, bedeeling • doch
door sans alleen in de laatste beteekenis,
b. v. iemands bedeeling vermeerderen, inhouden enz.
BEDEESD bijv. naamw. en bijw., bedeesder ,
bedeesdst. Verschrikt, ontsteld : een bedeesd
mensch. Als bijw. hij zag er bedeesd nit ;
bedeesd maken. Jantmerlijk bedeest en bevreest. [Vollenh.] Van bier ook bedeesdheid.
Bedeesd was oul. ook bedaesd, van het
verouderde daesen, bij Kil. delirare , insanire
phantasmate turban.
BEDEHUIS, Z. 0., van het bedehuis • meerv.
bedehuizen. Van bede en huis, leder ter

godsdienstoefening afgezonderd gebouw. In
dezen zin komt het woord betahus reeds bij
Otfried voor.
BEDEKKEN, bedr, w., gelijkvl.Van het onscheidb.
voorz, be en dekken : ik bedekte, heb bedekt.
geheel dekken : het aangezigt bedekken, de
sneeuw bedekt de garde. De dalen ztjn bedekt
met koorn. [Bijbelv.1
erbergen, aan het
gezigt onttrekken : Vde bedekte we in
in den
vestingbouw. Zljne overige goede eigenschappen bedekken dezen misslag. Van hier
ook bedekking, bedeksel, bedektelzjk.
BEDELAAR, z. n., m., des bedelaars, of van den
bedelaar • meerv. bedelaars, bedelaren. Van
bedelen. Iemand, die om eerie almoes bidt,

of vraagt. In eene ruimere beteekenis, een
zeer arm mensch : iemand tot eenen bedelaar maken, van al het zijne berooven • een
bedelaar wordenal
,
het zijne verliezen.
Van bier ook bedelaarster, bedelares.
Reeds bij Ulphilas komt het woord bidalar
voor. Bij Otfried is het betalor, bij Notker
betelar , in het zweed. bedlare, Tuinman
merkt aan, dat ons woord bedelaar, bij (le
Ouden,
in het gemeen, voor eenen bidder
genomen werd. Hierom spreect si tot hoer
oefenare ende bedelaer, dat is , zegt hi'
dienaar en aanbidder.
BEDELAARACHTIG, bijV naamw. en bijw., bodelaarachtiger, bedelaarachtigst. Op de wijze
der bedelaren, armzalig : dat is eene bedelaarachtige wijs van doen. Als bijw. : h i' zie
er bedelaarachtig uit.
z. n., v., der, of van de bedelarU •
meerv. bedelarzjen. Eigenlijk het bedelen,

BEDELARIJ,

de levenswijs der bedelaren, zonder meerv.:

BEDE.

— 119 —

zich aan de bedelarij over even. Onbeschaamd en lasts g vragen en bidden : ik ben
uwe bedelarzjen moede.
BEDELARM, bijv. naamw. en bijw., zonder trapP van vet rootin g . Zeer arm, zoo dat men
moet bedelen.
BEDELERIEF, Z. n., m., des bedelbriefs, of van
den bedelbrief ; meerv. bedelbrieven. Een
schriftelijk verlof om te bedelen. Ook een
brief, waarin men om iets bidt.
BEDELEROOD, z. n. o., des bedelbroods, of van
het bedelbrood • zonder meerv. Het brood,
of voedsel, dat men zich door bedelen verschaft : bedelbrood eten.
BEDELEN, bedr. en onz. werkw., gelijkvl., zijnde
het voortdurende werkwoord van bidden,
oul. beden : ik bedelde, heb gebedeld. Dikwerf en bij herhaling bidden, verzoeken;
om een ambt bedelen. Om eeriegift vragen,
tot levensonderhoud : aalmoezen bedelen
gaan bedelen.
BEDELMONNIK, Z. n., m., des bedelmonniks, of
van den bedelmonnik ; meerv. bedelmonniken. Een monnik, die tot eene der bedelorden
behoort.
BEDELOFTE, Z. n., v., der, of van de bedelofte ;
meerv. bedeloften. Een door Hooft, Vondel
en anderengebezigd, dock naderhand bijna
eheel in onbruik geraakt woord, waarvoor
g
wij thans gelofte zeggen : schoon bedelofte,
ze s t Huydecop., de zaak krachtiger uitdrukt •;
namelijk, zulk eene belofte, welke men den
Goden biddende doet, en waartoe men zich
verbindt, indien men de weidaad, waarom
men bidt, erlangt : ik betaale God jupdn
mljn bedeloften. [Vond.]
BEDELVEN, bed. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en delven : ik bedolf, heb
bedolven. Met aarde bedekken, begraven.
Het verieden deelw. bedolven is meest ingebruik, en wel overdragt. : in eenen die en
slaap bedolven liggen ; de wergild lit bedolven in onwetendheid.
BEDELZAK, z. n., m., des bedelzaks, of van den
bedelzak; meerv. bedelzakken. Een zak, waarin de bedelaars hetgebedelde met zich voeren. Overdragtelijk, voor de uiterste armoede : iemand aan den bedelzak helpen • tot den
bedelzakgebragt ztjn.
BEDENKELIJK. bijv. naamw. en bijw. : bedenkeldker, bedenkelijkst. Wat bedacht, of Hilgedacht kan worden : ik heb alle bedenkeldke
middelen daartoe aan emend. V/at bedenken,
nadenken, of overleg vordert : dat is eene be-.
denkeldke zaak. Insgelijks, verdacht, gevaarlijk : die onderneming komt mij bedenkelijk
voor. H. de Groot gebruikt voor bedenkeldk,
ook bedenkbaar. Van hi er ook bedenkeldkheid.
BEDENKEN, bedr. w., onregelm. Van het onscheidb. voorz. be en denken : ik bedacht,
heb bedacht. Over iets nadenken : ik heb die
zaak ernstiglijk bedacht. Ook als een weder-

BEDE.

keerig werkw. :i • zich nadenken, zich bedenken ; ik bedenk mij nog, of ik het doer
wil. Zijn besluit veranderen : ik heb mij weder bedacht. Zich beraden : bedenk u wel,
eergij de zaak onderneemt. Zich te binnen
brengen, uitdenken : 'JO bedacht een heilzaam middel. Met voorzorg aan lets denken :
op de rust zijns levens bedacht zijn. Deze
zorg dadelijk bewijzen : hi' zal mij in zij-nen uitersten wit (testament) nog wel bedenken. Van hier ook bedenken,
bedenkster.
Ook word t bedenken, als een zelfst. naamw.
van het onz. geslacht gebezigd, het bedenken,
zonder meerv. : iets in zijn bedenken nemen.
Buiten bedenken, zonder twijfel. Bedenken
hebben, achterdocht, kwaad vermoeden hebben : eenige Magistraten van de steden van,
Holland, bedenken hebbende op hare garnisoenen. H. de Groot.]
Bij Ulphilas bithagkjan, en het angels. bethencan, eng. bethink, tweed. betaenka, deen.
betanke.
BEDENKING, Z. n., v., der, of van de bedenking ;
meerv. bedenkingen. Beraad, overleg : ik zal
die zaak in bedenking nemen. Aanmerking :
ik zal u ntijne bedenkingen op die verhandeling mededeelen.
BEDENKTIJD, Z. n., m., des bedenktijds, of van
den bedenktdd • het meerv. is niet in gebruik,
behalve wanneer zekere be aarde tijden moeten uitgedrukt worden, bedenktdden. De nondie tijd, om eene zaak te bedetiken, te overle en : iemand eenige dagen bedenktijd
geven.
BEDERF, z. rt., o., des bederfs, of van het bedenf ;
zonder meerv. Van bederven. Ondergang,
ongeluk : hij loot in zijnbederf. Bederving:
het bedenf der zeden. [Vond.] Verlies van zijne natuur en waarde, verrotting : er is reeds
bedenf aan het rleesch • die goederen zijn aan
geen beden onderhevi g .
Het woord bedenf werd, oul., ook in den
zin van nooddruft, behoef, gebezigd, en wel
in het vrouwel.geslacht : on?, sine bederve, d.
i. tot zijn behoef.
BEDERFELIJK. bijv. naamw. en bijw., beden ellker, bederfelijkst. Het een ligtelijk bederven,
zijne vvaarde verliezen kan : bederfelzjke waren. Van bier ook bederfelijkheid.
BEDERVEN, bedr, en onz. werkw., ongelijkv1.
Van het onseheidb. voorz. be en derven : ik
bedorf, heb bedorven. Bedr., beschadigen,
onbruikbaar makes : hi' heeft mine pen
bedorren. Verleiden : zd bederven malkander. Van hier ook bederrer, beden stet
bederving. Onz., met het hulpw. zijn, besehadig,
d onbruikbaar worden : het vleesch
bederft ligteld,
k in den zomer.
Even als het zelfst. naamw. bederf, door
de Ouden, voor nooddruft, behoef, gebezigd
werd, zoo beteekende het werkw. bederven,
bij hen, ook behoeven, van noode hebben •
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God moet ons gheven, dat ons bedarf, dat is,
het een ons noodig is.
BEDEVAART, z. n., v., der, of wan de bedevaart
meerv. bedevaarten. Va n belle en vaart, van
het oude varen, goth. en angels. faran, d. i.
gaan, reizen. Eene reis naar eene afgelegene
plaats, oni aldaar te bidden : op uwe bedevaart.
BEDGENOOT, Z. n., m., en v., des bedgenoots,
of van den bedgenoot — der, of van de bedgemot • meerv. bedgenooten. Van bed en genoot.
Een man, die hetzelfde bed met de vrouw,
of eene vrouw,
die hetzelfde bed met den
mangeniet. Oudt. bedderik. Zie ambtgenoot.
BEDIEDEN, bedr. w., gel ijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en het oudedieden, d. te kennen
g
even ik bediedde, heb bedied. Beteekenen:
wat bediet dat ijsselijk getoet. [Vond.] Van
bier ook bediedsel, beteekenis : dewij1 dat
bediedsel niet wisselijk te bevroeden is. [Hooft.]
Ook is bedied, voor beduidenis, beteekenis,
ingebruik geweest. H. de Groot bezigt het
in den zin van onderrigting : door Gabriels
bedied.
BEDIENDE, z. n., m., des bedienden, of van den
bediende • meerv. bedienden. lemand, die
anderen dient, zoo wel ten aanzien van het
doen van huisselijke diensten : vele bedienden hebben, in welke beteekenis ook het
vrouwelijke bediende , der bediende , voor
eene dienstmaagd, gebruikt wordt, als in
opzigt tot iemand, die eenig ambt, eenige
bediening heeft : een postbediende enz.
Bediende, algeleid van het verledene deelwoord bediend, van bedienen, is, eigenlijk,
iemand, die van anderen bediend wordt, of
is • doch daar de verledene deelwoorden,
zoo wel eene bedrijvende, als lijdende beteekepis hebben, zoo worden zij, als bijvoegelike naamwoorden (en derhalve ook de
daaruitgevormde zellst. naamwoorden) somwijlen, in eenen bedrijvenden zin gebezigd.
bedr. w. , gelijkvl. Van het onscheidb.
BED1ENEN,
voorz. be en dienen: ik bediende, heb bediend.
Eigenlijk, dienst doen, ten dienst staan :
iemand aan de to el bedienen. Waarnemen,
bekleeden : een ambt bedienen. Zich van
lets bedienen, gebruik van iets maken.
Omtrent zekere voorwerpen het noodige
verrigten, doch slechts in eenige gevallen,
b. v. : de kanonnen worden wel bediend.
Van hier ook bedienaar : een bedienaar des
goddelijken woords ; bediening.
BEDIJEN, (oul. bedijden) ook gedijen, onz. W.,
g
elijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en
dijen, (oul, worden) toenemen, zich uitzetten:
ik bedijde (bedijdde, van bedUden) , heb bedijd onregtvaardig goed bedijt niet. Ilaar
dartelheidbedij,
t bij 's armen bloed en tranen.

[Vond.]
bedr. w. ,
gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en di 'ken : ik bedijkte, heb bedijkt.

BEDIJKEN,

BEDR.

Met eenen dijk omzetten: een meer bedijken ;
bedijkte landen. Van hier ook bedijking.
BEDILAL
,
zie albedil.
BEDILLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. been het verouderde dillen: ik bedilde,
heb bedild. Besehikken, bestieren : zij wit
alles in huis bedillen. Berispen : al wat ik
zeg wordt door u bedild. Van hier ook bediller, bedilster , bedilling.
BEDING, z. n., o., des bedings, of van het beding
meerv. bedingen. Voorwaarde , verdrag
met dit beding. [Vond.] Het beding nakomen.
Onder beding,
dat enz.
BED1NGEN, bedr. w., ongelijkvl. Tan het onscheidb. voorz. be en dingen : ik bedong,
heb bedongen. Bij verdrag bespreken : ik heb
dat huis voor mij bedongen. Een verdrag
wegens den prijs
eener zaak maken : iets
naauw bedingen. Zic dingen.
BEDISSELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en disselen : ik bedisselde,
heb bedisseld. Eigerilij,
k met den dissel (zeker
blokmakers — kuipers --of timmermans
g
ereedschap) bewerken : onbedisseld hoot.

[J. Oudaan.] Overdragtelijk, voor bereiden,
bij voorraad gereed maken eene zaak bedisselen • ik zal dat wel bedisselen.
n. en bijw. Zoo ziek, of zwak,
dat men te bed moet liggen. Van hier bedlegering.
BEDODDEN, zie bedotten.
BEDOEN. wederk. w., onregelm. Van het onscheidb. voorz. be en doen : ik bedeed, heb
bedaan. In dengemeenen spreektrant : zich
bedoen, bevuilen.
BEDOMPT, verled. deelw. Van het verouderde
bedompen, met damp, of uitwaseming, vervullen. Bedompter , bedomptst. Van domp,
nu damp. Met damp, of uitwaseming, vervuld : eene bedompte kamer. Ook wordt het,
om de, door damp, of uitwaseming, ver-

BEDLEGERIG, bijv.

oorzaakte belemmering voor het gezigt, in
den zin van duistergebezigd. Van bier
bedomptheid.
BEDONDEREN, bedr.

w.,gelijkfl. van het onscheidb. voorz. be en donderen : ik bedonderde, heb bedonderd. Eigenlijk, door den
Bonder treffen doch dit woord is alleen
gebruikelijk, in den zin van door verbazing
verstommen en verbijsteren : ik laat intj
stond bedonderd.
niet lit bedonderen •;
BEDOTTEN
bijKil. et Hooft. bedodden) bedr.
w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en
het verouderde dotten : ik bedottede, heb
bedot. Bedriegen, misleiden ik zal u niet
bedotten. Hooft, gebruikt het deelw. bedot, in
den zin van bedremmeld hij, alhoewel van
veele bedenkingen teens bedodt. Van hier
bedotter, bedotster, bedotting.
BEDOVEN, zie dompelen.
BEDRAAIJEN, bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. be en draaijen: ik bedraaide,

BEDR.
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in de beteekenis van het beloop eener som :

(fr. ressort), gelijk B. Huydec. op N. Stoke
aantoont.
BEDRIJFAL, zie albedrijf.
BEDRIJTEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz, be en drzjten, kakken : ik bedreet, heb bedreten. Bekakken : het kind heeft
zich bedreten. Bij overdragt, in den gemeenen
spreektrant, voor bedriegen hi' wade mij
bedrijten , maar enz. Van hier ook bedrijter,

het bedrag eener rekening • het bedrag zijner
inkomsten is niet groot.

BEDRIJVEN,

heb bedraaid. Inwikkelen, verwarren : laat
toch wergilds sorgh ons' sinnen nietbedramjen.
F. v. Dorp.] In , of met iets bedraaid zijn,
of zitten, in verlegenheid zijn. Van hier
ook bedraaidheid.
BEDRAG, Z. n., o., des bedrags, of van het bedrag • het meerv. is niet in gebruik. Van het
volgende bedragen,doch tegenwoordig, al leen

onz, werkw., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. be en dragen: ik bedroeg,
heb bedragen. Eerie zekere som uitmaken,
beloopen : de gansche som bedraagt honderd

BEDRAGEN,

guldens.

Oul. werd dit woord ook als bedrijvend
gebezigd, voor beschuldigen •; welke beteekenis het nog bij Sewel en Hooft voorkomt. Ookgebruiken het Kil. en de Bijb.
1477 als bedrijv., in onderscheidene beteekenissen.
BEDREIGEN, bedr. w. ,
gelijkvi. Van het onscheidb.
voorz. be en dreigen : ik bedreigde, heb bedreigd.lemand dreigen : ik heb hem met eene
zware straf bedreigd. Insgelijks figuurlijk :
waarmede wiltgij den storm afwenden
die ons bedreigt. Van hier bedreiging. Zie
dreigen.

bedr. w., gelijkvl. Van bet onscheidb. voorz be en dremmelen, ran en :
vrees enz, bedremmelt uwen geest. [Hooft.]
Hi'stond geheel bedremmeld, verlegen.
Bedremmelen, is hetzelfde met bedrommelen, en drommelen is een voortdurend werkw,
van drommen, dringen, persen, benaauwen.
BEDREVEN, verled. deelw. van bedrtjven. Ook
als een bijv. naamw., bedrevener, bedrevenst;
overclragt., als dikwerf bedreven bebbende,
en daardoorgeleerd zijnde, ervaren een

BEDREMMELEN,

bedreven koopman • in zekere zaak bedreven.
Van hier ook bedrerenheid.
BEDRIEGEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van het on-.
scheidb. voorz, be en het oude driegen, hetzelfde als ons tegenwoordig bedriegen: ik bedroog , heb bedrogen. Misleiden, teleurstellen:
iemand bedriegen. In het dagelijksche Leven
wordt zich bedriegen ook voor dwalen, mistastengenomen : wanneer gij dit waandet,
zoudtbedriegen. Van bier ook bedrie-

ger, bedriegster, bedriegerij,bedriegellik.
Angels. adreogen, eng. to betratj, zweed,
bedraga, bij Tatian. betriegen, bij Notker.
triegen.
BEDRIJF, Z. n., o., des bedrijfs, of van het bedrtjf • meerv. bedrtjven, Van het werkw. bedrijven. Werk, daad, handeling : de bedrijyen der menschen. Beroep, bantering hij
had een eerlijk, schoon geen aanzienitjk, bedrijf.De hoofdverdeeli ng van een tooneelspel:
het eerste en tweede bedrijf.

Redrijf

beteekende on'. ook regtsgebied

bedrtjtster.

bedr. w., ongelijkvl. Van bet onscheidb. voorz. be en driven : ik bedreef,
heb bedreven. Doen, verrigten wie heeft dat
bedreven ? Vreugd bedrijven, dat een doen,
waardoor men uiterlijk zijne vreugd toont.
Oudt. werd bedrt:jven in den zin van regt
doen, het regt handhaven, gebezigd, gelijk
B. Huydec. bij M. Stoke aantoont. Van hier
ook bedrijver, bedrijfster, bedrijving. Zie
bedreven.

BEDRILAL,

z, n.,

BEDRILLEN, bedr.

hetzelfde als bedriffal.
w., gelijkvl. Van het onscheidb,

voorz. be en drillen : ik bedrilde, heb bedrild.
Doen dreunen :
Niet om in kar of koets de straten te bedrillen.

[J. D. Dekker.]
In dengemeenen spreektrant, worth bedrillen ook voor bestieren, zich bemoeijen,
genomen : ik zal dat wel bedrillen. Van hier
bedriller, bedrilster, bedrilling.
BEDRINKEN, bedr,

w., ongelijkvi. Van het onscheidb, voorz, be en drinken : ik bedronk,
heb bedronken. Dronken maken : ietnand,
zich bedrinken.

Notker.gebruikt, voor bedrinken, intrenchen, Tatian. foltrincan, en bij Otfried is
iruuinen,
drunken maken.
door wijn
bijv. naamw. en bijw., zijnde eigenlijk, het verled. deelw. van bedroeven •; bedroerder, bedroefdst. Droefheid gewaarwordende : bedroefd ztjn, worden. Hi' kwam

BEDROEFD,

zeer bedroefd thuis. Een bedroefdgemoed.

Droefheid aanduidende: een bedroefd gezigt;
hij zag er zeer bedroefd uit. Op droetheid gegrond : bedroefde gedachten. Droefheid verwekkende, bedroeveude : bedroefde omstandigheden. In den gemeenen spreektrant,
word!, betook voor slecht, gebrekkelijk, genomen : eene bedroefde redevoering. Van hier
ook bedroefdheid. Bij Otfried, gidruabit bij
Notker., truobmuotig.
BEDROEVEN, hair. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en droeven : ik bedroefde,
heb bedroefd. Droevig maken : die tijding
heeft M 1:i zeer bedroefd • zich bedroeven. Oul.
werd dit woord ook in den zin van betreuren
gebezigd : Joab wert geboetscapt, dat die
coninc sijnen soen beweende en bedroefde.

[Bijb. 1447.] En bij Spieg. komt het voor, in
de beteekenis van bedroefd worden g een
mensch zou van gebrek bedroeven. Van bier
ook bedroeving.
16
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Voor zich bedroeven gebruikt Otfried het
enkelvoudige sih druaben. Bij Notker. is
g
etruoben hetzelfde als ons bedroeven.
BEDROG (oul. ook drog), z. n., o., des bedrogs,
of van het bedrog • zonder meerv. Eene beng
drieg
elijke
handeli : een mensch
, vol list
en bedrog. Zonder bedrog. Len heilig bedrog,

wanneer men, met zoogenoemde goede oogmerken, en uitgodsdienstigheid, de waarheld verberg,
t of iemand misleidt.
BEDROPPELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en droppelen : ik bedroppelde, heb bedroppeld. Droppelsgewijze nat
maken, even als bedruipen.
BEDRUIPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en druipen : ik bedroop,
heb bedropen. Hetzelfde als bedroppelen.
Hetgebraad bedruipen •; de kandelaar is
geheel bedropen. Een vette gans bedruipt zich
zelven, spreekw. •; van hier hi' kan zich
zelven zeer welbedruipen, d. heeft middelen
genoeg, om to bestaan. Van bier bedruiping.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb., voorz. be en drukken : ik bedrukte,
heb bedrukt. Vol drukken : dit blad is aan
beide de zijden bedrukt.
rukt . Overdragt., prangen,
benaauwen, verdrukken : want hij heeft ntij
bedrukt. [Bijbelvert.] Die 't volck langhe
bedruckt hadden. [Houwaert.] Bedroeven
loch in deze beteekenis is het veiled. deelw.
bedrukt, alleen ingebruik hi' ziet er zeer

BEDRUKKEN,

bedrukt uit.bevindt zich in bedrukte
omstandigheden. Van hier ook bedrukking,
bedruktheid, of bedroefdheid.
BEDSPONDE,
BEDSTROOI,

•

Zile bed.

BEDRUPPEN, zie

bedruipen.

BEDUCHT, verled.

deelw., van het verouderde

beduchten, waarvoor thans het enkelvoudige
duchten gebruikt wordt •; beduchter , beduchtst. Bevreesd , bekornmerd • voor lets
beducht zijn. Van bier ook beduchtheid.

bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz, be en duiden, doen kennen, verklaren :ik beduidde, heb beduid. Eigenlijk, door
hetgeven van een teeken aanwijzen : ik heb
hem het huis wel beduid. Onderrigten overreden : ik zal het hem wel beduiden. Beteekenen : deze twee woorden beduidengenoeg-

BEDUIDEN,

zaam hetzelfde. Abracadabra is een woord,
hetwelk niets beduidt. Van being zijn : dat
,heeft weinig to beduiden. Het teeken eener
toekomstige gebeurtenis zijn dat beduidt
niet veelgoeds. Wat zal dat beduiden? Oul.
had beduiden, (toen beduden) ook de beteekenis van uitleggen, verklaren •; b. v. die
ewe beduden, de wet verklaren.Van bier
ook beduidenis, beduiding.
Hood. bedeuten, deen. bet de zweed.
betyda, friesch. bethioten.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en duimelen : ik bedui-

BEDUIMELEN,

BEEK.

melde, heb beduimeld. Met duimen enyin-

s aanraken, veel behandelen ,
g eren dikwijI
en daardoor bezoedelen :gij moet uw papier
zoo niet beduimelen. Van bier beduimeling.
BEDUIVELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en duivelen : ik beduivelde, heb beduiveld. In den gemeenen spreektrantgebruikelijk, voor bedremmelen : ik
zalmtj door uniet laten beduivelen, ook overduivelen. Het verled. deelw. beduiveld : hij
stond beduiveld enz., is het meest ingebruik.
BEDUIZELD, bijv. naamw., zijode het verled.
deelw. van het ongewone beduizelen, doen
duivelen. Hetzelfde als duizelig : beduizeld
in het verstand • beduizeld maken. J. Oudaan.] Zie ook duizelig.
BEDUNKEN, z. n., 43., des bedunkens, of van het
bedunken • zonder meerv., zijnde, eigenlijk,
de onbepaalde wijs van het verouderde
werkw. bedunken, waarvoor thans het enkelvoud. dunken — het dunkt mij, alleen in
gebruik is. Meening, gevoelen naar mijn
bedunken • mijns bedunkens. Bij Hooft komt
het werkw. bedunken
,
nog voor in : zich
laten bedunken.

n., m., des bedvriends, of van,
den bedvriend • meerv. bedvrienden. Echtgenoot. Zoo ook bedvriendin. Zie bedgenoot.
BEDWANG, z. n., o., des bedwangs, of van het
bedwang • zonder meerv. Van bedwingen.
Onder ztjn bedwang houden.
BEDWARMER, Z. th in., des bedwarmers, of van
den bedwarmer • meerv. bedwarmers. Jets,

BEDVRIEND, z.

waarmede het bedgewarmd wordt.
w.,gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. be en het verouderde dwelmen, moesogoth. dwalmon, suffen, niet wijs
zijn ik bedwelmde,
heb bedwelmd. Het hoofd
doen draaij,
en verwarren, buiten zich zelven
brengen : die ti 'din bedwelmde geheel.
Van bier ook bedwelming.
BEDWELMD, bijv. n. en bijw., zijnde het verl.
deelw. van bedwelmen • bedwelmder, bedwelmdst. Suffend, verward : bedwelntde
personen. 1k was bedwelmd. Van hier be-

BEDWELMEN, bedr.

dwelmdheid.

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en dwingen : ik bedwong,
heb bedwongen. Door dwang onder zijn geweld brengen : ztjnen viand bedwingen.
Intoomen, inhouden : zich zelven, zijne
hartstogten, bedwingen. Van hier ook be-

BEDWINGEN,

dwinger, bedwingster.
(bij Kil ook keeden.) bedr. w., gelijkvl.
Vaonscheidb. voorz. be en bet
n het
buitengebruik zijnde eed' en, van eed : ik
beeedigde, heb beeedigd. Met eenen eed hevesti en lets plegtiglijk beeedigen. In den eed
nemen, met eenen eed verbinden : iemand,
1)0 het aanvaarden van zijn ambt, beeedigen.
Van bier ook beeediging.
BEEK, Z. n., v., der, of van de beek ; meerv. beBEtEDIGEN,

BEEL.
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ken. Het geruisch van eene snelle beck. [-V ond.)
(oul. bild, beld) z. n., o., des beelds, of
van het beeld • meerv. beelden. Het beeld te
schaken. [Vond.] Iedere klare of zinnelijke
voorstelling eener zaak ; denkbeeld : de treurige bemint al de beelden, die zijne treurigheld voedselgeven. De zigtbare voorstelling
eener zaak, beeldtenis: eengeschilderd, gegoten, of gesneden beeld •; beelden aanbidden.
Ook wordt door het woord beeld, voor eenen

BEELD,

persoon genomen, somwijlen, bet denkbeeld
van schoonheid uitgedrukt : zij is een beeld
van eene vrouw, eene schoone vrouw. Hiervan is het, in den gemeenen spreektrant,geook wet
bruikelijke bijv. naamw. beeld'ook
beelderig, voor schoon , afkomstig : het is een
beeldig(beelderig) kind.
Bij Otfrid. bilid, Kero Willeram.
bilide, Notker, pild, angels. bilith, Been.
Billede, zweed. belaette.
BEELDELLIK, bijv. naarnw. en bijw., beeldeltYker,
beeldelijkst. Een beeld gelijk, of een beeld in
zich bevattende : eene beeldelaj ke voorstelling ;
hij droeg het beeldeldk voor.
beeldde
BEELDEN,
,
bedr. w., gelijkvl . Van beeld: ik
hebgebeeld. lets eerie gedaante geven eenen
man van sneeuw beelden. Bat onze heer den
menschegebeeldet heeft enz. [Gulden Trout.]

De beeldhouwkunst, graveerkunst, schilderkunst,
teekenkunst, enz. worden beeldende
kunsten genoemd. Van bier ook beeldenaar :
de beeldenaar van dengeestrijken Bidder.
[Vond.]
BEELDENDIENAAR Z

m, ,

des beeldendienaars,

of van den beeldendienaar • meerv. beeldendienaars, Iemand, die aan beelden eenegodsdienstige eerbewijzing toebrengt.
BEELDENDIENST , Z. n., v. van de beeldendienst
zonder meerv. Degodsdienstige eerbewijzing
aan beelden.
BEELDENRIJK, bijv. naamw. en bijw., beeldenrijker, beeldenrOst. Rijk in beelden : eene
beeldenrijke teekening. Rijk in zinnelijke
voorstellingen : eene beeldenrijke beschnjving •

n., m., des beeldgieters, of van
den beeld Teter •; meerv. beeldgieters. Fen

BEELDGIETER Z.

kunstenaar, die beelden van metaal enz.giet.
bedr. w., gelijkvl. Van beeld en

BEELDIMUWEN,

houwen : ik beeldhouwde, heb gebeeldhouwd.

Beelden, of versierselen, uit bout of steep
houwen : dat loofwerk is fraaigebeeldhouwd.
Van hier ook beeldhouwer, beeldhouwerif,
beeldhouwersknecht beeldhouwerswinkel
beeldhouwkunst.
BEELDTENIS, z. n., v., der, of van de beeldtenis
meerv. beeldtenissen. Beeld.
BEELDSND DER, z. n., m., des beeldsnijders , of
van den beeldsnUder •; meerv. beeldsnljders.

Iemand, die beelden en sieraden uit hoot
snijdt, Van hier ook beeldsnijderij.
BEELDSPRAAK z. n., v., der, of van de beeld-

BEEN.

spraak • meerv. beeldspraken. Eene spraak,

of taal, welke de zaken niet met letters en
woorden, maar met beelden, uitdrukt, naar
het grieksch hieroglyphen genoemd; in onderscheiding van de woordspraak. Misschien
drukt beeldschrift, in tegenoverstelling van
letterschrift, het denkbeeld beter uit.
BEELDSTORMER, z. m., des beeldstormers, of
van den beeldstormer • meerv. beeldstormers.
Iemand, die de beelden bestormt • in de ker.
kelijke geschiedenis der oude tijden, iemand,
die de beelden, metgeweld uit de kerken
wegvoert, of vernielt. Van hierbeeldstormerij.
BEELDWERK, z. n. 0., des beeldwerks, of van
het beeldwerk • meerv. beeldwerken. Eene
algemeene uitdrukking, om het werk van
beeldende kunstenarcn aan te duiden.
BEEMD, z. n., m., desbeemds, of van den beemd •
meerv. beemden. Weide : in den beemt.
[Vond.] Bij de Dichters is het woord beemd
zeer gebruik, b. v. : een beemd van 't
reinstgenoegen. Zoo zegt men ook, in den
dichterlijken stijt : zi:jnen geest laten weiden
in den ruimen beemd van iemands lof.
z. n., o., des beens, of van het been
meerv. beenen. Het been, of depith), tusschen
de knie en den voet : een been breken. Daarvan ontleende spreekwijzen zijn : een leer
op de been brengen, oprigten, aanwerven •
van de been geraken, ziek worden • op de
been zijn, komen, van eene ziekte hersteld
worclen, zijn het yolk kwam op de been,
stond op, werd oproerig •; iemand beenen
in,aken, weghelpen, wegjagen •; zich op de
been houden, staande blijven, zijnen stand

BEEN,

behouden.
Uit de boven aangevoerde spreekwijzen
op de been brengen, op de been komen, op de
been geraken enz. is geenszins of te leiden,

dat het woord been van het yr, geslacht
zoude zijn, dewijt het eene verkorting is,
voor, op de beenen, van de beenen, even als
men zegt de visch koken, voor de visschen.
Figuurlijk, worden schonken en batten beenen,
ook beenderen, genoemd : de beenen uit
het vleesch nemen • er is niets dan vet en
been aan hem. Doodsbeenderen.
Deen. been , angels. ban , en el. bone
zweed. ben, hood. en ijsl. Bein. In het gr.
isgame) ik ga. Dewijl nu de beenen de

natuurlijke werktuigen zijn, van welke wij
ons in hetgaan bedienen, mag men veiliglijk stellen, dat er zekere gemeenschap
tusschen hetgrieksche en duitsche woord
plaats heeft. Van hier :
Beenachtig, bijv. naamw. Dat iets van been
heeft, naar beengelijkt.
Beenbreuk, z. n., v. De breuk eens beens.
DEENDEREIUTS, Z. n., o., van het beenderhuis •
meerv. beenderhuizen. Eene bewaarplaats
van de beenderen der lijken, op, of bij de
kerkhoven • knekelhuis.
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bijv. naamw. en bijw., zonder
trappen van vergrotiting. In het dagelijksche
leven voor zeer droog, zoo droog als een
been.
BEENEN, bijv. naamw., onveranderlijk. Van
beengemaakt : eene beenen kam.
BEENHAKKER, zie vleeschhouwer.
BEENIG, bijv. naamw. • zonder trappen van verrooting. Dat schonken en botten heeft :
g
beenig vleesch. Dat beenen heeft • doch in
dezen zin is het alleen in eenige zamenstelHagen gebruikelijk, als : tweebeenig , dikdunbeenig, kort- langbeenig,krombeenig enz.
BEER, z. n., m., des beers, of van den beer ;
meerv. beeren. Zeker viervoetig wild dier :
hetgrommen van den beer. [Vond.] In den
gemeenen spreektrant, zegt men : den beer
loslaten, voor, zich in alle mogelijke losbandigheid en razende onbezonnenheid toegeven. Ook een ongelikte beer, voor een onbeschaafd, onbeschaamd mensch. Ook wordt
het mannetje van eene zeug, een beer, beerverken, genoemd. Figuurlijk, dragen twee
sterrenbeelden, om eenige gelijkheid, dezen
naam, waarvan het eene degroote beer genoemd wordt, zijnde een gesternte, hetwelk
bij ons nooit ondergaat •, het andere, de
kleine beer, staat het naaste bij de noordP Vender wordt zeker krijgstuig der
Ouden, met een scherpruggig verdek, waarmede eenig krijgsvolk tot aan de muren gevoerd werd, om die to bestormen, een beer,
of stormbeer, genoemd. Wijders driagt
zekere dikke, in het watergemetselde muur,
vangedaante als een stormbeer, dienende,
om den slag van het water of to keeren, dezen
naam • gelijk ook het schuins opgaande metselwerk, aan den voet van eengroot gebouw,
een beer genoemd wordt. Van hier beerenhuid,beerenklaauw,zeker kruid,beerenleider.
Hood. Bar, eng. bear , deen. Biorn,
zweed. born.
Ten Kate leidt dit woord, in de eigenlijke
beteekenis van een viervoetig wild dier, van
het oude baren, beren (dragen, voortbrengen) af, als aanduidende de ongemeene teeldrift, aan deze dieren eigen. Anderen brengen het tot het oude baren, beren, in de
beteekenis van een sterkgeluid maker
brommen, dewijl dit dier zich door zijne
brommende stemgenoegzaam van andere
dieren onderscheidt. Nog anderen achten
het van hetgr. gElps , vlokkig , harig,
afkomstig, dewijl een beer, bij uitnemendheid, zoodanig is.
BEERIN, z. n., v., der, of ran de beeren • meerv.
beerinnen. Het wijfje van den beer.
BURVEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en erven : ik beer de heb beer d.
Door erven verkrijgen. Van bier ook beer-

BEENDROOG

ving.
BEEST, een

van het lat. bestia ontleend z. n., o.,

BEFA.

van het beest • meerv. beesten. Een onredelijk dier 't groote beest. [Oudaan.] In het
woord beest heeft eengeslachtverloop plaats.

Bij de Ouden is dit woord altijd vrouwelijk
geweest : omme dat hi' eener beetle gheleke.
A. Byns.] En bij latere schrijvers : al sittend'
op de beest. D. Heins.] En ditt geslacht heeft
bij ons nog stand gehouden in de spreekwijs
de beest spelen, niet den beest, noch het beest.
Met verachting van een slecht mensch sprekende, zegt men : hij, zd, is een beest.
BEESTACHTIG
beestig) bijv. naamw. en bijw.,
beestachtiger, beestachtigst. Dat iets van de
beesten heeft, onbeschoft, heneden de waarde der menschheid : het is een beestachtig
mensch • hij gedraagt zich beestachtig. Hooft
. Van hier ook beestgebruikt ook beestelijk
achtigheid.
beestachtig.
BEET, (bete) z. n„ m., des beets, of van den
beet • meerv. beten. Van bdten. Een hap :
eenen beet in lets doen. Figuurlij,
k van het
geweten, deszelfs verwijtingen : het gevoel
van schuld doorknaagt zijnen boezem met
geheime beten. Een brok, of zoo veel als de

BEESTIG, zie

mond tegelijk kan vatten, en de tanden kunnen malen : een beet broods. De door eenen
beet veroorzaakte verbreking, en de plaats,
waar ietsgebeten is geworden : den beet van
eenen appel afsndden • de beet van eene vloo.
Ook wordt het woord beet gebezigd in de
spreekwijs iemand beet hebben, beet krzjgen.
BEET, Z. n., v., der, of van de beet •; meerv. beeten. Zekere wortel, ook beetwortel en kroot

genoemd.
z. n., o., van het beet le • meerv. beet'es. Het verkleinwoord van beet, bete. Stukj e :
een beet le brood. Dit woord is, door het gebruik, op alle weinigheid betrekkelijk gemaakt, en men zegt, doch zeer oneigen, zoo
wel een beetle bier, wiln enz., als een beetle
vlecsch, kaas enz., schoon dit beetle, als
afkomstig van beet, en dat van bdten, eigenlijk, alleen op iets, hetwelk eetbaar is, of
gebeten kan worden, toepassellijk is.
BEF, z. n., v., der, of van de bef • meerv. beffen. Halskraag. Van dit bef, heeft men het
werkw. beffen, in den zin van eene bef
aandoen, gevormd, waarvan het verled.
deelw. gebeft in gebruik is •, b. v. gemanteld

BEETJE,

engebeft zijn.

bijv. naamw. en bijw., zijnde het
vented. deelw. van be amen. Befaamder,
befaamdst. Berucht, beroemd, overal bekend dit befaamt verstant. [Vond.] Bij
Kit. komt dit woord alleen in eenen kwaden
zin voor, gelijk de Ouden het meestal zoodanig gebruikten : die befaemt gheweest is van
tyrannde. [Houwaert.] Vondel gebruikt het
in eenengoeden zin : zd was geensins befaemt door haer geboortelant • en thans worth
hetgenoegzaam niet antlers gebezigd. Even

BEFAAMD,

BEG C.
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zoo is het werkw. be amen hetwelk weinig
meer voorkomt, oul., in eenen kwaden zin
ebezigd : maer is en wil niemant bisondert
g
be amen. A. Byns.] Hooft gebruikt het in
eenengoeden zin : zz:jns levens heele loop
doet hem voorgoet be amen, Van bier befaamdheid.

bijv. naamw. en bijw., zijnde het
verled. deelw. van begaven. Begaafder, begaafdst. Met iets als eene gaaf verrijkt, versierd : een man, die van de natuur met veel
verstand begaafd is. Het schijnt, dat dit
woord, oudtijds, ook in eenen algemeenen
zin, en ten aanzien van alles, wat ons door
God wordt toegezonden, zoo wel kwaad, als
goed, gebezigd is geworden ; althans Kiliaan
zegt gave Gods, donum Dei, pestis vel alia
lues, a Deo inmissa • hetwelk door het bekende verse voor het amsterdamsche dolhuis, dat men aan Vondel toeschrijft :

BEGAAFD,

Die met krankzinnigheydt zijn begaaft,
Die worden hier gespyst en gelaaft,

niet weinig bevestigd wordt. Van bier ook
begaafdheid
,
bekwaamheid.

bedr. w., onregelm. Van het onscheidb. voorz. be en gaan : ik beging, heb
begaan. Betreden : ik heb dat pad dikwills
begaan. Doers bcdrijven, doch meestal,
wanneer van slechte, ofgebrekkige handeling
en es Token wordt : een schelmstuk, eenen

BEGAAN,

moord, eene dwaasheid begaan. Laat Mij
met die zaak maar begaan. Hooft gebruikt

dit woord in den zin van bejagen, of verkrijgen : gunst to begaan. In de beteekenis
vanplegtiglijk vieren, waarin het, onder
anderen, bij M. Stoke en Kiliaan voorkon-it,
is dit woord verouderd. Het deelw. begaan,
voor bezorgd, bekommerd, b. v. om, over,
of met jets begaan zz:jn, is in algemeen
gebruik.
BEGAPEN
,
bedr. w., g elijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be engapen: ik begaapte, heb begaapt.
Eigenlijk, met opgesperden mond bezien,
nieuwsgieriglijk bekijken : zij begapen al
wat ik doe. Van hier ook begaper, begaping.
BEGAVEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
g ave:: ik bevoorz. be engaven. Van as gave
gaafde, heb begaafd. Met jets als eene gaaf
verzien : de natuur had hem met veel verstand
begaafd. Zie begaafd.
gelijkvl. Van het onscheidb.
BEGEEREN, bedr, w. ,
voorz. be en geeren : ik begeerde, heb begeerd.
Vurig, met drift, verlangen : hi heeft alles
wat zijn hart be Bert. Eene vrouw aanzien,
om haar to begeeren. Naar iets haken, trachten, het verkrijgen eener zaak zoeken : hi'
be Bert de gansche nalatenschap. Zijn verlangen uiten, to kennen geven : iemand ter
vrouw begeeren •; wat begeert gij ? Afvorderen :gehoorzaamheid van iemand begeeren.

De Ouden bezigden dit werkw. ook met den
tweeden naamval, b. v. dies begheerden,

BEGS.

d. i, die des begeerden. Ook worth begeeren,
voor begeerte,
als een zelfst. naamw. van het
onz.geslacht, gebezigd : verplichte sCin begeeren. Hu h, Wat is uw begeeren ? Voor
begeeren, hood. begehren, deen. begiare,
zweed. begaera, was, weleer, het eenvoudige
geeren gebruikelijk , bij Kero, keron, bij
Otfrid., Notker., Willeram. en Isidor. geron,
moesog. gairnan, angels. geornian, gyrnian.
De Ouden schreven geren en geeren, en dus
ook begeren en begeeren, met de zacht-lange
e en de scherp-lange ee,
doch meest het eerste.
De rotterdamsche, en zelfs de doorgenoegzaamgansch Nederland heerschende tongval,
die begeren heeft, van het verouderde geren,
haken , trachten , komt met het angelsaksische overeen ; doch begeeren, van het
verouderde geeren , waarvan gierig , zoo als
Kiliaan en de Staten Bijbel hebben, met het
moesogotische.
BEGEERIG, bijv. naamw. en bijw., begeeriger,
begeerigst. Verlangende, be eerie hebbende :
begeerig naar eer, rz:jkdom enz., hz:j was zeer
begeerig, om haar to zien. De ouden gebruikten dit begeerig ook met den tweeden naamval, b. v. AV illeram : ande machot hingiregan
thes ewigan rihduomes, d. i. ende maakt
hem begeerig des eeuwigen rz:jkdonts.

bijv. naamw. en bijw., begeerlijker, begeerlijkst. Het een begeerd, of verlangd, kan en ma worden : eene begeerlijke
zaak • al wat can hem is, is zeer begeerlijk.
Hebzuchtig, inhalig : een begeerlz:jk mensch ;
hz:j is al to begeerlijk. Van hier ook begeerlijkheid.
BEGEERTE, z. n., v., der, of van de begeerte
meerv. begeerten. Driftig verlangen : de
be eerie naar roent, tijdelz:jk vermogen enz.
Zijne be eerie voldoen. Hij brandde van
be eerie om u to zien. Wil : het is zijne
,
begeerte
dat men den vijand aanvalle.

BEGEERLIJK,

bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en gekken, van gek : ik
begekte, heb begekt. Bespotten, als gek behandelen : iemand begekken. Heliseus sach
men van de kinderen begecken. [Sp. van
Si n nen .]
BEGELEIDEN, bedr., w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en geleiden : ik begeleidde,
heb begeleid. Vergezellen : hij heeft mij, op
degansche reis, begeleid. Van hier ook bege-

BEGEKKEN,

leider, begeleiding, begeleidster.

bedr. werkw., gelijkvl. Van
het onscheidb. voorz. be en gelukzaligen,
van gelukzalig : ik begelukzaligde, heb begelukzaligd. Gelukzaligheid aanbrengen, gelukkig maken : de begelukzaligende leer van

BEGELUKZALIGEN,

Christus.

Een nieuw zamengesteld woord, dat vooral
bij de kerkelijke Redenaars , in gebruik
schijnt to komen.
BEGENADIGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het on-

BEGI.
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an gen ade :
scheidb. voorz. be en genadigen, van
ik begenadigde, heb begenadigd. Genade bewizen : eenen kwaaddoener begenadigen, de
verdiende straf, uitgenade, kwijtschelden.
Van hier ook begenadiging.
BEGEVRN, bedr. werkw., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. be en geven : ik begat,
heb be even. Schenken : een ambt be even.
Zich aan eene andere lasts vervoegen :
zich naar Amsterdam, naar huis, in het
veld, op het land, nit de stall, in gevaar,
op de vlugt, in een klooster, op den we ter
ter
rust, in den echt enz. be even. Verlaten :
ik zal u niet be even ; de moed begeeft mij.
hat touw zal u be even zal breken.Van
hier ook be ever begeving.

bedr. werkw., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. be engieten : ik begoot,
heb begoten. Door gieten, nat maken : de
planten begieten. In de gemeenzame verkeering, is de spreekwijs een werk begieten
gebruikelijk, voor, lustig drinken op den
goeden voortgang van eenig werk.
BEGIFTEN, zie het volgende.
BEGIFTIGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb• voorz. be en giftigen, zijnde het
voortd. werkw. van giften, en dit van gift :
ik begiftigde, heb begiftigd. Beschenken : hi'

BEGIETEN,

heeft mij met eenen kostbaren ring begiftigd.
Van bier ook begiftiger, begiftigster, begiftiging.
BEGUN, (Bagijn) z. n., v., der, of van de begijn ;
meerv. begijnen. Zekere geestelijke dochter,

maar diegeene gelofte doet.
In het middeleeuwsche latijn wordt deze
soort van Nonnen beguinae, beginae, en in
het fr. beguines getioemd. De oorsprong
dezerbenaming is nog onzeker. Eenigen
leiden dezelve van Begga, zuster der heilige
Geertruid af, die de stichtster dezer orde zoude
wezen • anderen van Lambert Le Begue,
eenenpriester, die insgelijks voor stichter
gehouden wordt, nog anderen van Begga,
Pipijns dochter, die in een klooster gegaan is.
Adelung acht dezen naam waarschijnlijkst,
afkomstig van het oude begge, d. bedelen,
dewijI de Begijnen voornamelijk van het
bedelen bestonden. Hopperus vindt den
waarschijnlijken oorsprong van dit woord
in beginnen, Wachter. in het angels. began,
bigan, biggan, eeren, waarnemen • zoodat
Begijn dan,eigenlijk, eene vrouw, of docater,
zou wezen, die de regels van hare orde met
zorgvuldigheid waarneemt. Ik vind, in de
nieuwe chronijcke van Brabant, 1363, wider
de beeldtenis van Begga, huisvrouw van
An is (Ansigisus,) twintigsten hertog van
Braband, dat Angjis, in het jaa
r 685, door
Goduiono vermoord zijnde, Begga het klooster
te Landengesticht heeft , en (c van Begga
hebben de Beghijnen haren naam behouden. »
In vervolg van tij,
d heeft men dezen naam

BEGR.

ookgegeven aan zekere sour!, van sluijers,
met welke de Begijnen haar hoofd dekten.
BEGIN, z. n., o., des begins, of van het begin
het meerv. is niet ingebruik. Van be inners.
Aanvang .1 het begin aller din en •; een begin
maken,

onzijd. en bedr. w., ongelijkvl. Van
bet onscheidb. voorz. be en ginnen : ik begon,
heb begonnen. Onzijd., eenen aanvang nemen : het begint te regenen •; het heeft begonnen te regenen. Bedr., den aanvang maken :
een werk beginnen. Figuurlijk, ondernemen:

BEGINNEN,

wat zultgij beginnen ?
Hood. beginnen, bij Kero pikinnen, bij
Willeram. en Otfrid. beginnan, goth. du innan, angels. beginnan tweed. be inns
deen. begijnde, en el. to begin. Junius wil,

dat dit woord afkomstig (en derhalve een
voortdurend werkw.) is van gaan, overeenkomstig met het lat. adgredi. Doch het eenvoudige ginnen , ordiri, is bij ons niet
onbekend. De onvolm. verleden tijd is nu,
meestal be one schoonanders begost bij velen
ingebruik geweest is : die dit spoor beg often
te le en, [Vend.] De ouden bezigden ook
be oust be ands began, in den ouvolm.
verled. tijd, en begost in het verled. deelw.
BEGINSEL, z. n., o., des beginsels, of van het
beginsel • meerv. beginsels. Het begin, de
grond : de beginsels zzin altoos moeijelzik.
BEGLIMPEN, bedr. w., van glimp, bij J. Oudaan
voorkomende, in den zin van eenen schooner'
schijn aan lets geven. Van hier ook beglimping.

bedr, w.gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be engluren : ik begluurde,
heb beglutird. Beloeren, glurende opmerken,
beschouwen : lentand be lure deszelfs
woorden en daden heimelijk opmerken, bespieden. Van hier ook beg luring, beg luurder,

BEGLUREN

begluurster.
(beguichelen) bedr, w., gelijkvl.
Van het onscheidb. voorz. be en goochelen :
ik begoochelde, heb begoocheld. Verblinden,
bedriegen. Van hier ook begoochelaar ,
begoochelaarster , begooche ling .

BEGOOCHELEN,

BEGOOLTEN, bedr.

w„ gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en gooljen : ik begooide,
hob begooid. Gooijende bereiken ik kon de

overzijde der rivier met eenen steen begooijen.
der, of van de begraafplaats •; meerv. begraafplaatsen. De plaats,

BEGRAAFPLAATS, Z. El., V.

waar men begraaft.
bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb, voorz. be en graauwen: ikbegraauwde, heb begraautvd. S cher berispen.
BEGRAPENIS, z. n., v., der, of van de begrafenis
meerv. be
Het be raven de
de uitvaart: eene deftige begrafenis.
BEGRAVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en graven : ik be roe
heb be raven. Ter aarde bestellen : eenen
BEGRAAUWEN,

BEGR.
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dooden be raven. Figuurlijk zegt men zich
be raven voor zich verschansen : het leer
heeft zich sterk be raven. Ook wordt het
voor verbergen gebezigd : ach dat het in de
diepste vergetelheid begraven ware ! Van
bier ook begraving.
Hood. begraben, deep . be rave zweed.
begrafwa, bij Kero picraban, bij Otfrid. bigraben. Het is een woord, zegt Wachter.,
hetwelk de Franken en Alemannen van graf

g
emaakt hebben.
w. ,
gelijkvi. Van het onscheidb.
voorz. be engrazen, van gras : ik begraasde,
heb begraasd. Met gras bedekken •; doch het
verled. deelw. begraasd is alleen in gebruik :
begraasde heuvelen. Bij Kil. vindt men begrasde boter, waarvoor wij grasboter gebruiken.
BEGRENZEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be engrenzen : ik begrensde,
heb begrensd. Met grenzen verzien ; doch in
dezen zin is het niet meer in gebruik. Figuurlijk, be glen : de to zeer begrensde ttjd, die
mzj nog overig is.
BEGRIJP, zie begrip.
BEGRUPELIJK, bijv. naamw. en bijw., begrijpeltjker, begrtjpelijkst. Het een zich met het
verstand begrijpen, bevatten, laat : eene be-

BEGRAZEN, bedr.

grzjpelijke zaak. lets begrzjpelzjk maken,
voorstellen, enz.Van bier ook begrijpeltjkheld.

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en grijpen : ik begreep,
heb begrepen. Vervatten : al wat de wereld

BEGRIJPEN,

in zich begrijpt ; dat is daaronder niet beg
re en. Met het verstand bevatten : wie kan
dat begrijpen ? Bij Kil. is begrtjpen ook berisen •; van waar nog de gemeene spreekwijs •: ik wil daarin niet begrepen zzjn. Van
hier begrijp, voor berisping, bij Hooft.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be engrintmen : ik begrimde,
heb begrimd. Met een grimmig gelaat aanzien. Ook straf bejegenen : iemand be rimmen. Zie grimmen.
BEGRIP, z. n., o., des begrips, of van het begrip;
meerv. begrippen. Verstand, oordeel : schrander van begrip zijn. Het een beknopt zamen
gevat is; inhoud : een kort begrip der christelzjke leer. Elke voorstelling der ziel : naar

BEGRIMMEN,

mijn begrip • ik kan mij geen begrip van die
zaak maken.
Begrip is van begrijpen, en hierom plagt
men ook begrtjp te schrijven •; doch thans is
begrip meest in gebruik.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en groeijen : ik begroeide,
heb begroeid. Het verled. deelw. begroeid is
thans, genoegzaam, alleen in gebruik : de
straat is geheel met gras begroeid. Vond.
zegt nog : B aer 't gras begroeit de straten.
BEGROETEN, bedr. w., gelijkvi. Van het on-

BEGROEIJEN,

BEHA.

scheidb. voorz. be engroeten : ik begroette,
heb begroet. Met eenen groet inhalen, ontvan en verwelkomen, geluk wenschen. Ook
spottende : den viand met kanonschoten begroeten. Van hier ook begroeting.
BEGROMMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be engrommen : ik begromde, heb begromd. Beknorren.
BEGROOTEN, bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz, be engrooten, van groot :
ik begrootte, heb be root. Schatten, berekenen : de schade begrooten. Van hier ook be
grooting.

bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. been gruizen : ik begruisde,
heb
begruisd. Bemorsen •: met stof en bloed
begruisd. L. Bake.] Voor begruisd werd ook
begruizeld gebezigd, van begruizelen.
BEGUICRELEN, Zie begoochelen.
BEGUNSTIGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz, be engunstigen, van gunst :
ik begunstigde, heb begunstigd. Gunst bewijzen : iemand met iets begunstigen. In eene
uitgestrektere beteekenis, voordeelig zijn :

BEGRUIZEN,

de omstandigheden hebben mijn oogmerk zeer
begunstigd. Van hier ook begunstiger, begunstiging, begunstigster. Begunstigen is,

eigenlijk, het voortd. werkw. van het in onbruikgeraakte begunsten.
BEHAGELIJK, bijv. naamw. en bijw., behagelifker,
behageltjkst. Behagen verwekkende, aangenaam : hij is een behageltjk man • hi' weet
zich overal behageltjk to maken. Van hier ook
behagelijkheid, oudt. gebruikelijk voor
schoonheid : wivelike behagelickheid. [Bijb.
1477] — en voor sieraed : met allerlei behaechlycheyt oznhangen. [CI. Sp.]
BEHAGEN, onz, w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en het oude ha en : behaagde ,
heeft behaagd. Gevallen • met den derden
naamvat despersoons : het behaagde hull.
Eigen I ijk is behageneen onpersoonlijkwerkw.:
het behaagt mij, heeft u behaagd enz. Doch
thans bezigt het gebruik hetzelve ook als
persoonlijk : gij behaagt mij niet enz. Behaen wordt ook als een zelfst. naamw. van
g
het onz.geslacht, zonder meerv., gebezigd:
behagen in iets hebben, scheppen enz. Van
hier behaging.
BERMAN
,
bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb.
voorz. be en halen : ik behaalde , heb behaald. Verkrijgen : de overwinning behalen •;
schande behalen. Betrekken , inwikkelen :
iemand in eene zaak behalen • ik wil daarin
niet behaald zijn. Van hier ook behaling.

voorz. en bijw. ITitgenotnen. Wij
gebruiken het voorz. behalve bij onderscheidene naamvallen , welke door de natuur
der zaak zelve gevorderd worden , b. v. :

BEHALVE,

niemand kon hem spneken, behalve ik. Ik
deelde hetgeheim niemand mede , behalve
hem ; hij wees ceders rand af, behalve dien

BEHE.

van mij. En dus zou behalve eigenlijk meer

een bijw., dan een voorz. zijn; en dit is het
zeker, wanneer men zegt : ik ga wandelen,
behalve wanneer het regent.

bedr. w. , gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. be en handelen : ik behandelde, heb behandeld. Eigenlijk , met de
n den aanraken , door de handen laten
ha
gaan : dat boek is zeer behandeld. Figuurlijk,
met den geest bearbeiden : een fraai onderwerp behandelen. Zich omtrent iemand
gedragen : hi' heeft mij slecht behandeld.
Van hier ook behandeling.
BEHANDIGEN , beclr. w., gelijkvl. Van het onscheidb, voorz. be en handigen : ik behandi de heb behandigd. Over even ter hand
stellen : iemand iets behandigen.
BEHANGEN, bedr, w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en hangen : ik behing, heb
behangen. Met eene aangehangene zaak bedekken : eene kamer met tapljt behangen.
Van hier ook behanger, behangsel.
BEHARTIGEN, bedr, w., gelijkvl. Van het onscheidb, voorz, be en het ongewone hartigen:
ik behartigde, heb behartigd. Ter harte nemen : eene zaak wel behartigen. Van hier
ook behartiger , be4artiging , behartigster.
Hooft bezigt zijn woord behartigen, voor gestand doen.
BERM, bijv. naamw. en bijw., zijnde, eigenlijk, het oude verled. deelw. van het niet ge
bruikelijke werkw. behebben. Beladen, onderhevig : met gierigheid, met vele kwalen be-

BEHANDELEN ,

hebt zljn.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz, be en heeren : ik beheerde,
heb beheerd. Regeren, bestieren : zifn eigen
goed beheeren. Van hier ook beheerder, be-

BEHEEREN,

heerster, beheering.
BEHEERSCHEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en heerschen : ik beheerschte, heb beheerscht. Heerschappij over
iets hebben, voeren, eta. : landen beheerschen • ztjne driften beheerschen. ZU beheerscht main hart. Van hier ook beheerScher, beheersching , beheerschster.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb,
voorz. be en heinen : ik beheinde, heb beheind.
Met eerie heining bezetten. Zie omheinen.
Hooftgehruikt beheind, bij overdragt : beheinde kuisheit(septa pudicitia) , of eer-

BEHEINEN,

baarheid.

wederk, w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en helpen: ik beholp mij,
heb mij beholpen. Zich helpen, bedienen :
hi' behelpt zich met leugens. Tevreden zijn,
zich laten welgevallen : ik moet mij met

BEHELPEN,

weinig behelpen.
BEHELZEN, bedr,

BEHO.
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w. ,
gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en het nietgebruikelijke helzen :
ik behelsde, heb behelsd. Eigenlijk behalzen,
van hats, even als omhelzen, d. i. iemands

hals met de armen omvatten. Behelzen
d in den zin van in
alleen wordtgebezig,
zich bevatten , vervatten, begrijpen : die
brief behelstgeen goed nieuws.

bijv. naamw. en bijw., behendiger,
behendigst. Eigenlijk, bekwaam in het uitvoeren van alles, wat men ter hand neemt :
of, gelijk men anders zegt, handig, die de

BEHENDIG,

zaken altijd aan het re to einde weet aan te
vatten : hi' is een behendig werkmeester •; hi'
weet behendig met die zaak om to aan, Vond,
en anderengebruiken het in den zin van
heimelijk : nu zegtze : ga behendigh enz.
[Vond.] Ook wordt het voor loos, schrander,
gebezigd :
Gelzjk een looze en nijvre vogelaar
Zz:in strikje weet behendig optehangen.

[H. Schim."J
Van hier ook behendigheid, behendiglzjk, in
al degenoemde beteekenissen.
Bij Kil, vinden wij behend als niet onderscheiden van behendig. Vol ens Wachter.
beteekent het eerste echter snel, vlug.
BEHOEDEN, bedr, w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en hoeden : ik behoedde, heb behoed.
Beschutten, beschermen: God behoede u voor
alle ongelukken ! Van hier ook behoeder, behoeding, behoedster.
BEHOEDZAAM, bijv.

naamw. en bijw., behoedzamer, behoedzaamst. Bezorgd, om zich voor
eenig gevaar te hoeden •; voorzigtig : h i-' is
een behoedzaam man. Men kan in deze zaak
niet behoedzaamgenoeg zijn. Van hier ook
behoedzaamheid.
BEHOEF, z. n., 0., des behoefs, of van het behoef;
zonder meerv. Al wat noodig is, of wat de
tegenwoordige staat van zaken vordert. Een
g
enoegzaam reeds verouderd woord, alleen
nog overig in de speeekwijs ten behoeve,
beteekenende tot nut, voordeel : t' zijnen
behoere. [Hooft.] Ten behoeve der armen.
Tot szjn behoef. [Bijb. 1477.1
Hood. Behuf, Been. Behov, angels. beheve, eng. behoof, zweed. hehof. Het stamwoord hof is nog in bet zweedsche voorhanden, en beteekent het een tot eene zaak
noodig is. Had Wachter. de verwantschap
van dit woordgekend, dan zou hi' behoef
niet van het lat, opus afgeleid hebben.
BEHOEFTE, z, n., v., der, of van de behoefte •
meerv. behoeften. Het een men behoeft,
nooddruft, gebrek : mine behoeften gaan
mljne inkomsten ver te boven • de sterke
drank is hem eene behoefte geworden. !Vie
zal Naar in hare behoefte helpen ? Pit woord

wordt ook zamengesteld gebezigd , doch
meest in het meerv. , als mondbehoeften,
levensmiddelen • schrijfbehoeften, alles wat
men noodig heeft om te schrijven, pennen,
papier enz.
BEHOEFTIG, bijv. naamw. en bijw., behoeftiger,
behoeftigst. Gebrek hebbende, armoedig :

BEIM
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een behoeftig mensch. Behoeftig worden. Van
hier ook behoeftigheid.

bedr. en onz. w., gelijkvl. Van bet
onscheidb. voorz. be en hoeven : ik behoefde,
heb behoefd. Bedr., noodig hebben een

BEHOEVEN,

kind behoeft niet veel tot zijn onderhoud.

Onz., met het hulpw. hebben. Verpligt zijn,
noodzakelijk zijn : gij behoeft dat niet te

BEID.

huwdzoon, behuwdzuster, voor aangehuwde

broeder enz.
bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz, be en huwelijken : ik behuwelijkte , heb behuweltjkt. Ten huwelijk
krijgen : hi' heeft veel geld met Naar behu-

BEHUWELIJKEN,

welat.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en huwen : ik behuwde, heb behuwd. Hetzelfde als behuwelijken.
BEHOOREN, onz. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en hooren : ik behoorde, heb be- BEI (voor bezie) z. n., v., der, of van de bei
meerv. beijen. Aardbei.
hoord. Betamen , noodzakelijk zijn dat
behoort zoo te zzjn. Toebehooren : dat huffs BEJAARD, bijv. naamw. en bijw., bejaarder,
bejaardst. In jaren toegenomen, oud, eigenbehoort mzj. In verband staan met iets : een
lijk van menschen : een bejaard man. Zij is
bevelhebber , die tot de bataafsche vloot
reeds bejaard. In den verhevenen t" ook
behoort. Behooren wordt ook als een zelfst.
van andere dingen : bejaarde eiken.
naamw. van het onz.geslacht gebruikt, zonBEJAEN, bedr. w. Van het onscheidb. voorz,
der meerv. naar behooren.
be enjaen. Ja zeggen, toestemmen. Een, in
BEHOORLIJK, biiv. naarnw. en bijw. Betamelijk,
de redeneerkunde,gebruikelijk woord, in
gevoegelijk : in behoorlijke orde. heeft
bet hood. bejahen , deen. be' , tweed,
zich daarin niet behoorlijk gedragen. Van
bejaka. Het is van eenen zeer hoogen ouderhier ook behoorlijkheid.
BEHOOZEN, bedr. w., gelijkvl. • ik behoosde, heb
dom, en beteekende, weleer, niet alleen ja
behoosd. Begieten, bevochtigen : en hovers
zeggen, toestemmen, maar ook bekennen,
belijden, in welken zin bijehan en bijahin
te behoozen. [1100ft.]
BEHOUD, z. n., o., des behouds, of van het
reeds bij Tatiaan voorkomen.
behoud • zonder meerv. Van behouden. Be- BEJAG, z. rt., o., des bejags, of van
•;
het bejag
houdenis, redding, welvaart : dat was zijn
zonder meerv. Van bejagen. Zooveel als
bejaging, najaging van iets, waarnaar men
behoud. M. Stokegebruikt het woord behoud
driftig haakt : hier rust de ziel van 't zjdele
ook in den zin van gevangenis.
bejagh. [Vond.] In beiach van ghelde, (tot
BEHOUDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het ongeldgewin.) [Bijb. 1477.]
scheidb. voorz. be en houden : ik behield
(van het oude holden), heb behouden. Bewa- BEJAGEN, bedr.w., ongelijkvI.Van hetonscheidb.
voorz. be en jagen : ik bejoeg, heb bejaagd.
ren, niet van zich laten aan : zijne oude
Naar iets trachten : zijn bzjzonder voordeel
g
ewoonten behouden. In het bezit van lets
bejagen. Verkrijgen : en d'ander soul
blijven : het veld, iemands gunst behouden.
tweemaal soo reel bejaghen. J. Moerm.] Van
Verlossen , bevrijden : de slad behouden.
bier ook bejager, bejaging.
Het verl. deelw. behouden wordt ook voor
veilig, zeker , gebezigd : het schip kwam BEJAMMEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be enjammeren : ik bejambehouden binnen • iemand behouden reis
merde, heb bejammerd. Zijn jammer over
wenschen enz. Van bier ook behouder, behoudenis, hetzelfde als behoud.
iets laten blijken • met woorden en gebaren
bekiagen : iemand bejammeren. Bat is te
BEHOUDENS, voorz., zijnde, eigenlijk, het bedrijbejammeren. Van hier ook bejammerensvende deelw. van behouden : behoudens uwe
tvaardig, bijv. naamw. en bijw., hetgeen
eer.
verdient bejammerd te worden •; en be'BEHUISD, zie gehuisd.
merenswaardigheid.
BEHULP, z. n., o., des behulps, of van het behulp •; het meerv. is niet in gebruik : inge- BEIDE, bijv. naamw., hetwelk alsdan gebruikt
wordt, wanneer twee dingen tezamen genozien ook 't behulp enz. [Hooft.] Out. schreef
men worden, of als tezamen genotnen bemen ook behelp , van hen en. Behulp is van
schouwd rnoeten worden, voor alle twee.
het oude behulpen, nu behelpen. Van bier
Het komt meest in het meerv.getal
behulpig, behulpelijk, waarvoor titans, doorvoor•:
beide handengebruiken •; aan beide oogen
gaans, behulpzaam gebezigd wordt.
blind ,z4jn • beide mine zusters. Ook wordt
bijKil. behelpzaam) bijv. naamw.
BEHULPZAAM
bet als een zelfst. naamw.gebruikt : ztj zijn
en bijw., behulpzamer, behulpzaamst. Hulp
beiden arm • een van beiden heeft hetgedaan •;
aanbrengende : een behulpzaant mensch ;
BEHUWEN,

betalen. Voor mij behoeft dat niet.

iemand de behulpzame hand bieden. Hi is
ntlj hierin zeer behulpzaam, geweest. Van
bier ook behulpzaamheid.
BEHUWD, verled. deelw., van behuwen. Aangelmwd. Van hier behutvdbroeder, behuwddeader, behulvdmoeder, behuivdcader, be-

geen van beiden •; met beider bewilliging.
Somwijlen wordt er het woord alle voorg
eplaatst , om meer nadruk aan beide te
geven : zij beschaamde ons alle beiden •; zij
zullen alle beiden ontkomen. Ook zegt men
beiden tegader, d.i. tegelijk : en si wandelden
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BEKA.

het oude baren, beren , d. i. geluid geven,
afkomstig.
BEIJERT, z. n., m., des beijerts, of van den
beijert •; het meerv. is niet in gebruik. De
plaats in eene Kerber waar elkeen den
toe an heeft ; de algemeene vergaderplaats,
waargeringen, zoo wel als aanzienlijken,
bedrog, maar beide is ongegrond. Ik veronder malkander , drinker , spelen enz.
haalde den arts, dat ik welgeslapen en sterk
Waarschijnlijk is dit woord hetzelfde als
bajert, een verwarde, vormlooze klomp, in
gezweet had ; beide is goed, antwoordde hij
eene overdragtelijke beteekenis genomen.
tnii. Intusschenkan men dit beide niet als enkelvoudig gebruiken , wanneer van personen, BEIJVEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en ilveren : ik betjverde,
maar alleen als van zakengesproken worth,
heb betjverd. Met ijver behartigen. Van hier
en wel van zulke zaken, welke als eengeheel
ook betjveraar, bojvering.
beschouwd kunnen worden. Men zeg,t b. v.
van twee boeken niet beide bevalt MY , maar BEIJZELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz, be en tjzelen : ik beijzelde, heb bebeiden bevallen mtj.
ijzeld. Met ijzel bedekken : mijn hoed is
Nog kan hier aangemerkt worden, dat de
geheel beijzeld.
Ouden het woord beide, meermalen, tot Brie
din en betrekkelijk maakten , b. v. beide BEITEL, z. n., m., des beitels, of van den beitel • meerv. beitels. Als met eenen beitel.
tvijn, tout ende Goren. M. Stoke.]
[Hooft.] De zamenstellingen van dit woord
Hoogd. b e de deen. baade, pool.. oba, eng.
zijn, kloofbeitel, steekbeitel, enz.
both, bij Kero pedo, bij Otfr. bethiu, bethe,
bediu, bij Tatian. beidu, angels. butu, butwo, BEITELA.A.K, z. n. m. des beitelaaks, of van den
beitelaak • meerv. beitelaken. Zeker vaartuig.
batwo. De afstamming van dit woord is nog
BEITELEN, bedr. w.,gelijkvl. Van beitel: ik
zeer twijfelachtig.
beitelde, heb gebeiteld. Met den beitel beBEIDEN, onz. w., gelijkvi.: ik beidde, heb gebeid.
werken.
Wachten, vertoeven: maar hoe lane wilt gij
beiden enz.[Huyghens.] Waar magh de BEK, z. n., m., des beks, of van den bek •
meerv. bekken. De bek van eenen vogel. Van
schoone zoo lang beiden. [Poot.] Voor dit beidit bek zijn verscheidene spreekwijzen ontden vind t men, somtijds, ontbeiden : maar nu,
leend, als stiff in den bek zijn, van paarden
zoets opborlen. [Vond.]
ontbeij, daar komt watzoets
en overdragt., van menschen, voor, hardneken zin,
Kil. heeft het in eenen bedrijvend
kig, ongezeggelijk. Eon paard den bek afriiwaarin het ook bij eenige anderen voorkomt,
den, te zeerafmatten. In den gerneenen spreekvoor, op jets wachten, verwachten, b. v.
trant, zegt men, van menschen : iemand den
Traert niet raserzje nochnatrecken te bet:Men.
bek ophouden, onderhoud verschaffen; iemand
[Koornh.]
den bek snoeren, doen zwijgen •; bek af zijn,
Beidan komt, in deze beteekenis, reeds bij
tot bezwijkens toe vermoeid zijn. Men moet
Ulphilas voor , b iidan bij Isidor., b iters bij
geen gegeven paard in den bek zien, spreekw.,
Notker., in het angels. is het bidan, abidan,
als men jets om niet ontvangt, moot men
eng. to bide, abide, Tweed. bida, deen. bie.
deszelfs deugdzaamheid of waarde niet te
Vermoedelijk hebben de Italianen van hier
vlijtig onderzoeken, gelijk men aan de tanden
hun badare, d. i. blijven.
derpaarden ziet, hoe oud zij zijn. Van dit
BEIDERLEI bijv. naamw. , hetwelk in alle gebek, ital. becco, spaan. pico, hebben wij nog
slachten, getallen en naamvallen onverbogen
gebekt zijn : ieder vogel zingt naar dat hi
blijft : een woord van beiderlei geslacht , dat
gebekt is , spreekw. ; bekken , bikken , nu
beidegeslachten heeft.
pikken. Ook beksnijder.
BEJEGE1NEN, (beteghenen, bij Kil.) bedr. .w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en jege- BEKAAID, bijv. naamw. en bijw., zijnde, eigenlijk, het veiled. deelw. van het ongewone
d. i. teen : ik
nen, van het oude 'een d.
bekaaijen. Bekaaider, bekaaidst.lietgeen fang
bejegende, heb bejegend. Op den we tegenop de kaai gelegen heeft, en daardoor in
komen, onverwacht ontmoeten : wij beewaarde verminderd is : bekaaide visch, die
genden hem, op de reis. Zich jegens iemand
begint te sterven. Ook voor beschaamd, verwel, ofkwalijk gedragen : iemand wel, slecht,
le en : bekaaid van eene zaak afkomen ;
vriendelijk, hard bejegenen. Vondel bezigt
k geen
bekaaid staan. Bekaaid is, zekerlij,
bejegenen ook voor antwoorden : bejegent
woord, hetwelk in een deftig dichtstuk te pas
hem aldus. Van bier ook bejegening, in beide
komt. N. Versteeg zegt no tans in zijnen
k enissen van het werkw.
betee
Nozes :
BEIJEREN, onz. w., gelijkvl. Ik beijerde, heb
Op dat men in een zaak van zulk een grootgewicht,
gebetjerd. Op de klokken spelen. Bij Kil.
Nugeenszins staebekaeid voor 't vorstelijk gezicht.
van beljaerd, betjerd, nu bojer
beijaerden,,
Bekaatjen, voor bedriegen , komt bij Six v.
klokkenspel. Misschien is dit betjeren van
beide tegader. [Bijb. 1477.1, waarvoor, in
straattaal, beidegaar, of beijegaar, gebezigd
word I.
Wanneer echter twee tezamengenomene
din en als een geheel beschouwd worden,
dan staat beide in bet enkelvoudige getal :
men beschuldigt hem van valschheid en,
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Chandel. voor : dat u nooit de bankroliers
bekaaijen.

bedr, w., gelijkvl. ; ik bekaadde, heb
bekaad. Met eene kade voorzien, bedijken.
Van de eene zijde deed hij bekaden de
loirstroom. [Hoofs.]

BEKADEN,

bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb, voorz. be en kakken : ik bekakte, heb
bekakt. Bevuilen.
BEKALKEN bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en kalken: ik bekalkte,
heb bekalkt. Met kalk bestrijken. Bekalkte
BEKAKKEN,

muren.
BEKALLEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en kallen : ik bekalde, heb bekald.
Bepraten. Ook door veel kallen en snapper),
benadeelen : iemand bekallen.
BEKAMEN, zie bekanen.
BEKAMPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en kampen : ik bekampte,
heb bekampt. Teen eenen persoon, of eene
zaak kampen : zijne vijanden bekampen.
Figuurlijk zijne driften bekampen.
BEKANEN onz. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en kanen: ik bekaande,
ben bekaand. Met kaan, of schimmel,
bedekt
worden, van bier, wijn, en azijn gesproken:
het bier is bekaand. Kil. en Halma hebben
ook bekamen.
BEKEEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en keeren : ik bekeerde,
heb bekeerd. Tot verbetering des !evens
brengen : iemand bekeeren •; zich bekeeren.
OW. werd dit woord ook in eenen kwaden
zingebezigd, b. V. : bekeeren tot ongeloovigheld. Zoo ook zich bekeeren, voor het eenvoudige zich keeren, of ergens naar toe
gaan : werwaerts dat hi u bekeert. [Seghel.]
Van hier ook bekeerder, bekeering, bekeerlijk, bekeerlijkheid.

bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en kennen : ik bekende,
heb bekend. Bekend maken, in eenen bijbelschen zin : Christus bekennen. Belijden, toestemmen, bijzonder van misdrijven en gebreken : schuld bekennen • hi' heeft den
diefstat reeds bekend. Onderscheiden hi'

BEKENNEN,

was zoo ver van mij af, dat ik hem niet kon
bekennen. Bijliggen, vleeschelijke gemeenschap hebben : eene vrouw bekennen. Troef
bekennen, de kleur bekennen, in hetkaart-

sp,
el troef, of eene kaart van dezelfde kleur
bijspelen. Van bekennen, voor kennen, is nog
het verled. deelw. bekend,
openbaar : eene
bekende zaak • het is bekend. Van het verled.
deelw. bekend, is ook bekende, zelfstandig
gebruikt, in het meerv. bekenden : vrienden
en bekenden. Van hier cook bekend maken,
bekend worden, bekendmaker, bekendmaking
bekenner, bekenning, bekentenis.
BEKER, z. n., in., des bekers, of van den beker;
bekers. Drinkvat : eenen beker eischende.

BEKL.

[Hooft.] Veel van den beker houden , den
drinken.
drank beminnen. Den beker ligten,
Sommigen vinden den oorsprong van dit
woord in buik, zijnde beker zoo veel als gebuikt vat; anderen, als Ten Kate, in bak, en
stellen de rede der benaming in de holligheid.
BEKEREN, onz. w., gelijkvl.Van beker : ik bekerde,
heb gebekerd. Sterk drinken.
BEKEUREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en keuren, van keure,
keur, oul. wet, besluit : ik bekeurde, heb bekeurd. Eenegeldboete opleggen. Van bier
ook bekeurder, bekeuring.
BEKJE, Z. n., o., van het bekje •; meerv. bek es.
Het verkleinw. van bek. Figuurlijk zegt men :
mOn bekje, voor, mijn kind, mijn lief enz,
BEKIJKEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en kt:jken : ik bekeek, heb
bekeken. Aandachtig beschouwen. Van hier
ook bekijker, bekijking, bekUkster.
BEKIJVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en kUven : ik bekeef, heb
bekeven. Op iemand kijven. Van hier ook bekijver, bekijfster, belajving.
n., o., des bekkens, of van het bekken
meerv. bekkens. Een zilveren bekken • scheerbekken • een bekken voor zieken, ondersteeksel. Koopmanschap in het bekken le en openbaar to kola') stellen • in het bekken verkoopen,
in het openbaar verkoopen. Deze spreekwijs

BEKKEN, Z.

is ontstaan uit een oud en nog in wezen zijndegehruik, dat, bij openbam opveiling, de
afslager op een koperen bekken slaat, ten
teeken van koopverbindtenis.
BEKKENEEL, Z. n., o., des bekkeneels, of van het
bekkeneel ; meerv. bekkeneelen. Hersenpan.
Van hier ook bekkeneelberg, bekken el
bekkeneelvlies. Oudt, beteekende bekkeneel
ook eenen helm.
BEKLADDEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en kladden : ik bekladde,
heb beklad. Bevlekken : papier bekladden.
Overdragt.: iemands eer bekladden. Van hier
ook bekladder, bekladding, bekladster.
BEKLAG, Z. n., o., des beklags, of van hetbeklag •;
zonder meerv. Betoon van medelijden •: hi is
in algemeen beklag. Klagt : zijn beklag over
iemand doen.

bijv. naamw., beklagelOker, beklagelijkst. Medelijden verdienende : hi' is in
eenen beklagelljken toestand.

BEKLAGELIJK,

BEKLAGEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het anscheidh.
voorz. be en klagen : ik beklaagde, heb beklaagd. Medelijden over iemand toonen : iemand beklagen. Eenig bezwaar omtrent iets
hehben, als een wederkeerig werkw. : zich
over iets, over iemand, beklagen. Zoudt gij,
o strUdenden, u van uw' staat beklagen?
W. v. Merk.] Aanklagen iemand bzj het geregt beklagen. Van hier ook beklager, beklaging, bektagenswaardig.

BEKLAPPEN,

bedr. w., gelijkvi. Van het on-

BEKN.

— 132 —

scheidb. voorz. bo en klappen : ik beklapte,
heb beklapt. Aan den dag brengen, ontdekken, verklikken. Van hier ook beklapper, beklapping, beklapster.

BEKO.

heb bekneld. Eigenlijk vastknellen -- de
duimen ..... . met eenen knoop te beknellen.

[Hooft.] Overdragtelijk, benaauwen. Van
bier ook beknelling.
BEKLAUTEREN, bedr. w., gelijkvl.Van het onBEKNIBBELEN , bedr. w. , gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. be en klauteren : ik beklauonscheidb. voorz. be en knibbelen : ik beterde, heb beklauterd. Beklimmen.Zie arklauknibbelde, heb beknibbeld. Naauw bedingen.
teren.
Van hier ook beknibbeling.
BEKLEEDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onBEKNIJPEN, zie benijpen.
scheidb. voorz. be en kleeden : ik bekleedde, BEKNOPT , bijv. naamw. en bijw., beknopter,
heb bekleed. Met een kleed bedekken, overbeknoptst. Kort, digt zamengevoegd : een
beknopt verhaal. Klein : een beknopt huis.
trekken : stoelen met tluweel bekleeden. OverVan hier ook beknoptheid, beknoptelzjk.
dr., beschieten : eenen muur met houtwerk
bekleeden. Met iets, als met een kleed, ver- BEKNORREN,
bedr.w. , gelijkvl .Van het onscheidb.
voorz. be en knorren : ik beknorde , heb
sieren : die 't veld metgras bekleedt. Bediebeknord. Hetzelfde als begrommen.
nen, waarnemen : een ambt bekleeden.
Vervullen : iemands plaats bekleeden. Met BEKOCHT , bijv. naamw. en bijw. , zijnde het
woorden opsieren : hi' weet de zaak zoo to
verleden deelw. van het werkw. bekoopen :
bekleeden. Van hier ookbekleeder, bekleeding ,
meer bekocht, meest bekocht. In den koop
bekleedsel
,
in at de genoemde beteekenissen.
bedrogen : met iets bekocht zijn. Betaald,
g
BEKLEMMEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het onh het met den dood bekocht.
eboet : hi'eeft
scheidb. voorz. be en klemmen : ik beklemde, BEKOELEN, bedr. en onz. werkw., gelijkvl. Van
heb beklemd. In de en to brengen en drukhet onscheidb. voorz. be en koelen : ik
bekoelde , heb en ben bekoeld. Bedr., koel
ken. Overdragt. , verlegenheid , beangstimaken : het zyzer in water bekoelen. Onz.,
ging veroorzaken : ik weet niet, welk een
angst ntzjntreurig hart beklemt. Beklemd van
koel worden : hier bekoelt men schielijk ; ik
begin reeds to bekoelen. Van bier ook behart zin. Van bier ook beklemdheid, beklemming.

onz. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en klijven : ik bekliffde,
heb belch:y*1(1.V ast en bestendig zijn, voortduren : eerie plant, die dikwzyls verzet wordt,
beklzjft niet. Voorspoedig zijn : hun opzet zal
niet beklzjven. Bekltjren is, eigenlijk, zoo
veel als bekleren, vast blijven.
BEKLIMMEN, bedr. w., ongelijkvl. Van hetor
oscheidb. voorz. be en klimmen : ik beklom,
heb beklommen. Van hier ook beklimmer, be-

BEWILIVEN ,

klimming .

bedr. w., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. be en klinken : ik beklonk,
heb beklonken. Door klinken, omklinken,
vaster maken, bij de smeden gebruikelijk.
Figuurlij,
k klaar maken : ik zal die zaak
wel beklinken. Fen beklonken oordeel hij
Hooft, voor een juist, schrander oordeel.
BEKLONTEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en klonteren : ik beklonterde , heb beklonterd. Bezoedelen , inzonderheid , door onachtzaam langs morsige
straten te gaan : gij moet u niet beklonteren;

BEKLINKEN ,

wat zag hi' er beklonterd uit !

bedr. w. , gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. be en knaauwen : ik beknaauwde , heb beknaauwd. Hetzelfde als

BEKNAKUWEN,

beknabbelen.

bedr. w. , gelijkv1. Van het
onscheidb. voorz. be en knabbelen : ik beknabbeide, heb beknabbeld. Hetzelfde als afknab-

BEKNAEBELEN,

belen.

bedr. w. , gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en knellen : ik beknelde,

BEKNELLEN,

koeling.

w. ,
gelijkvl. Van het oonscheidb.
voorz. be en koken : ik bekookte, heb bekookt.
In dengemeenen spreektrant : iemand
bekolcen, iemand spijs bezorgen. Figuurlijk,
zorgvuldig overwegen , overleggen : ik zal

BEKOKEN, bedr.

dat eerst eens wel bekoken. Die zaak is nog
nietgenoeg bekookt.

bedr. en onz. werkw., ongelijkvl.
Van het onscheidb. voorz. be en komen : ik
bekwant, heb en ben bekomen. Bedrijv.
verkrijgen , ontvan
en : ik heb de boeken

BEKOMEN,

bekomen • antwoord
een ambt
bekomen. Oraijd., met win, tot nut of schade
bekomen •

strekken, met opzigt tot de gezondheid des
ligchaams : de wandeling is mzj zeer wel
bekomen • die spijs bekomt mij altoos kwalijk;
wet bekome het u ! Ook in eenen zedelijken
zin : ztjne onbezonnenheid zal hem slecht

Beter worden, gezond worden,
opluiken : zij begint wat to bekomen. Van
gewassen : doze planten zijn zeer veel bekomen. Oudt., had bekomen ook de beteekenis
van behagen : die hen bequamen, d. i., die
hun behaagden. [M. Stok.] Van hier ook
bekomelijk, dat te bekomen is, bekoming.
Wachter vindt dengrond van bekomen,
in eenen bedrijvenden zin, voor verkrijgen,
niet in komen, venire , m ar in het oude
komen, ca ere , betwelk van kam , manus,
afstamt, als zijode de hand het natuurlijke
werktuig, waarmede wij iets nemen.
BEKOMMEREN, bedr. W., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en kommeren : ik bekombekomen.

merde,

heb

bekommerd. Kommer veroorza-
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ken , ontrusten : dat bekommert mij in het
geheel niet. Meest is het, in doze beteekenis,
als een wederk. werkw.gebruikelijk : zich
over jets bekommeren. Ook is het verled.
als bijv
. naamw. en als
deelw. bekommerd
,
bijw.,
in algemeen gebruik : een bekommerd
hart • dat ntaakt mij zeer bekommerd. Oul.
werd dit woord ook in (len zin van to enhouden, beletten, gebezigd. Van hier ook
bekommerd , bekommering , bekommerlijk
bekommernis.
BEKOMST, z. n., v., der, of van de bekomst

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en krassen : ik bekraste,
heb bekrast. Aan iets krassen, met krassen
bederven. Van hier ook bekrassing.
BEKRETEN, zie bekrijten.
BEKREUNEN, wederk. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en kreunen : ik bekreunde,
heb bekreund. Bemoeijen zich met jets bekreunen. Bekommeren : zich over jets bekreunen. J. Vollenhovegebruikt het met den
tweeden naamval : ik bekreune mtj des in

BEKRASSEN,

't minste niet.

zonder meerv. Van bekomen. Verzadiging,
genoegen : zljne bekomst hebben, eten. Figuurlijk : ik heb mine bekomst reeds van
die zaak,
niet meer inlaten.
wil mijarmede
da
BEKOOPEN bedr. w., onregelm. Van het onscheidb. voorz. be en koopen:ik bekocht, heb
bekocht. Boeten, betalen : iets met den hals
bekoopen. lets duur bekoopen, veel om jets
lijden. Met jets bekocht zljn, zie bekocht.
BEKOREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en koren : ik bekoorde, heb bekoord :
Verzoeken : hetgeld bekoorde hem. Verleiden:

BEKRIJGEN,

Aelius Sejanus , overste der ho benders bekoort Livia, gemalin van Drusus, tot overspel. [G. Brandt.] Van bier ook bekoorder, bekoorster, bekoring ,bekoorlijk, bekoorlijkheid.

BEKROMPEN,

bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. be en korsten : ik bekorstte,
heb bekorst. Met eene korst or even.
BEKORTEN, bedr. w. gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en korten : ik bekortte, heb bekort.
Kort maken, verkorten, (loch meestal figuurBEKORSTEN,

zich bekorten,
zijne redenen bekorten.

Van hier ook bekorting.
BEKOSTIGEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en kostigen, voortd.werkw.
van kosten : ik bekostigde, heb bekostigd. De
kosten dragen, betalen : ik zal het bekostigen.
Van hier ook bekostiger, bekostiging, bekostigster.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en kouten : ik bekoutte, heb bekout.
Bepraten.
BEKRABBELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en krabbelen, voortdur.
werkw. van krabben : ik bekrabbelde, heb
BEKOUTEN,

bekrabbeld.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en krabben : ik bekrabde,

BEKRABBEN,

heb bekrabt.
BEKRACHTIGEN bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en krachtigen : ik bekrachtide heb
heb bekrachtigd. Bevestigen, staven :
ik heb het met mtjne onderteekening , met
eenen eed, bekrachtigd. Van hier ook bekrachtiging.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en kransen: ik bekranste,
heb bekranst. Met eenen krans versieren.
Van hier ook bekransing.

BEKRANSEN,

BEKU.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en krzjgen, van krtjg ik
bekrtjgde , heb bekrtjgd. Beoorlog.
en
BEKRIJTEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en krijten ik bekreet,
heb bekreten. Beschreijen. Het verled. deelw.
bekreten is meest ingebruik zij zag er zeer
bekreten uit.
BLICRIMPEN, wederk.

w., ongelijkvl. ik bekromp mij, heb mij bekrompen. De uit avers
verminderen , spaarzamer worden

wij

zullen ons wat moeten bekrimpen.

bijv. naamw. en bijw., zijnde het
verled. deelw. van bekrimpen. Bekrompeklein : eene
ner, bekrompenst. Naauw, en klein

bekrompene woning ; bekrompen wonen.
Overdr., een bekrompen hart, verstand enz.
Van hier ook bekrompenheid.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheid b. voorz. be en kroonen ik bekroonde,
heb bekroond. Kroonen, eene kroon opzetten.
Figuurlijk, versieren : met roem en eer bekroond. Van bier ook bekrooner, bekrooning.
BEKRUIDEN, bedr. w., gelijkvl. Van bet onscheidb. voorz. be en kruiden, van kruid :
ik bekruidde , heb bekruid. Hetzelfde als
kruiden, van specerijen voorzien.
BEKRUIPEN , bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en kruipen : ik bekroop,
heb bekropen. Eigenlijk, langs, of op iets
kruipen : de aarde bekruipen. Cam h. Figuurlijk, kruipende, of heimelijk, naderen :
BEKROONEN,

de schildwacht bekruipen. De vreesbekroop
mtj, sloop heimelijk in mijn hart.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en kruisen ik bekruiste,
heb bekruist. Met een kruis teekenen : zich
bekruisen. Kruiswijze bestrijken : kanonnen,
die den in an der haven bekruisen. Ook
voor doorkruisen, bij Jonktys.
BEKRUIZEN
bijKil. ook het voortd. werkw.
bekruizelen
bekrozelen) veroud. werkw.
,
d in de beteekenis van met
weleergebezig,
roet besmeren, zwart maken. Wij vinden
het nog bij Poot : gescheurde kleén, van stof
nd.
, — en bij
bekroezen hair
Vo : bebloed ,
BEKRUISEN,

bekrozen en bezweet.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en kuipen, van kuip : ik bekuipte,
heb bekuipt. Heimelijk en door kuiperijen

BEKUIPEN,
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beleggen en verkrijgen dat was een bekuipt
werk • een ambt bekuipen. Van hier ook
bekuiping.
bijv. naamw. en bijw., dat Huydec.
van bekwam, de onvolm. verled. tijd van het
werkw. bekomen, afkomstig acht. Bekwamer,
bekwaamst. Ter bereiking van eenig oogmerk dienstig ik wacht den bekwaamsten
tijd daartoe al. Met goede hoedanigheden
versierd een bekwaam man • hi' is tot niets

BEKWAAN,

bekwaam • iemand, zich bekwaam maken.
Oudt., beteekende dit woord ook aangenaam,
behagelijk. Van hier ook bekwaantheid, bekwamelijk.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en kwamen : ik bekwaamde,
heb bekwaamd. Hier voor bezigt men, ge•
k bekwaam ',taken. Zich bekwamen
woonlij,
is , echter, nog in gebruik. Van hier bekwaming.
BEKWELE1Y, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en kwelen : ik bekweelde,
heb bekweeld. Beklagen , meestal van de
vogelen : de nachtegael bequelet weer haer
oudequael. [J. Revius.]
BEKWIJLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en kwijlen : ik bekwillde,
heb bekwijld. Met kwijI bezoedelen : het kind

BEKWAMEN,

heeft zich deerlijk bekwijld.
z. n., v., der, of van de bel • meerv. betlen. Schel : de bel trekken. Kinderbel, waterbel bellen of belletjes blazen, gelijk de kin-

BEL,

deren.
BELABBERD, bijv.

naamw. en bijw., zijnde het
verled, deelw. van het verouderdebelabberen,
bij Kil. hetzelfde als belammeren, nu belemmeren,verhinderen.Belabberder,belabberdst.

BELE.

lagching, belagchelijk, belagchelijkheid.
BELAGEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en la en : ik belaagde, heb belaagd.
La en le en : den viand belagen. Van hier
ook belager, belaying.
BELAKKEN, bedr. w, ,
gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en lakken : ik belakte, heb belakt.
Van lak, waarmede men brieven enz. verzegelt, toelakken, met lak voorzien ; eenen brief
belakken. Van lak, d. laster (lachter), belasteren, eenen lak op den hals wen en : zij
to belakken. School'
is zeergereed, om
het enkelv. werkw. laken en niet lakken, in
gebruik zij, zegt men no tans niet belaken,
maar wel belakken, van lak, bij Kil. ook
lakke. Van hier belakken, belakking , belakster.
BELANDEN, onz.

w. ,
gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en landen, van land : ik belandde,
ben beland. Aanlanden, aan land komen :
wz:j belandden to Amsterdam. Figuurlijk ,
er ens aankomen, waar zal hi' , eindelijk,

nog belanden ?

z. n., o., des belangs, of van het
belang ; meerv. belangen. Groot belang bij
lets hebben • eene zaak vangeen belang. Van
hier ook belangeloos, belangeloosheid, belanghebber, belangrz:jk, belangstelling, belangzoeker, belangzuchtig.

BELANG

bedr. w., gelijkvi.
BELANGEN,

Van het onscheidb.
voorz. be en langen : belangde, heeftbelangd.
Betreffen, aan aan alleen nog overig, in de
spreekwijzen wat mi j, u, haar, hem, ons
enz. belangt • wat dat belangt • belangende
deze zaak • wat onze spraak belangt. [Vond.]
BELANGENDE, voorz., van belangen. Betreffende :
belangende deze zaak. Men zegt ook aanbe-

g
lanende.
Thans is het meestal in gebruik, voor,gebrekkelijk van spraak : een belabberde rede- BELAppEN,bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en lappen : ik belapte, heb belapt.
naar ;spreekt belabberd. Ook worth het
La en inzetten, verstellen. Ook voor iemand
gebezigd , voor iemand, die zich niet wel
la en : ik moet hem belappen en benaaijen.
voordoet : hij is een belabberd mensch, ziet
bedr. w., g elijkvl. Van het onscheidb.
er belabberd uit. Echter is het niet, dan in BELASTEN,
voorz. be en lasten, van last : ik belastte, heb
dengemeenen spreektrant, gebruikelijk.
BELADDEREN, bedr. w., gelijkvI. Van het onbelast. Eenen last opleggen, beladen, bevrachten : eenen wagen, eenen ezel belasten. Bescheidb. voorz. be en ladderen, van ladder :
zwaren : het volk met vele schattingen belasik beladderde, heb beladderd. Met ladders beten. Bevelen, gebieden : iemand iets, of met
.klimmen : terwijl anderen de veslen beladderen. [Hooft.] Van hier ook beladdering.
iets, belasten. Hooft bezigt het voor beschulBELADEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het ondigen.
scheidb. voorz. be en laden : ik belaadde, heb BELASTEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onbeladen. Met eene lading voorzien : een schip,
scheidb. voorz. be en lasteren : ik belasterde,
heb belasterd. Zie lasteren.
eenen wagen beladen. Figuurlijk, een lastig
en moeijelijk werk overdragen : zich met BELASTING, z. n., v., der, of van de belasting
meerv. belastingen. Van belasten. Tot, bezorgen beladen. Het verled. deelw. beladen
komt, in den bijbelschen stijl, in den zin van
zwaarnis : vrij van alle belasting zijn. Ook
beschuldiging, bij Hooft.
bezwaard voor : met zonden beladen.
BELAGCHEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onBELATTEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en latten, van lat ik belattede, heb
scheidb. voorz. be en lagchen : ik belachte,
belat. Met latten voorzien : een dak belatten.
heb belagchen. Over jets lagchen : de dwaasheden der menschen belagchen. Van hier ook BELDEROM, zie gildos.
beetagchenswaardig,belagcher, belachster, be- BELEEDIGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het on-

BELE.
scheidb. voorz. be en leedigen, zijnde beleedi en het voortd.werkw. van het oude beleeden : ik beleedigde, heb beleedigd. Leed toebrengen, verongelijken : iemand met woorden, of daden, beleedigen • zich beleedigd achten ; beleedigende uitdrukkingen. Van hier
ook beleediger, beleedigster, beleediging.
De rotterdamsche tongval geeft aan het
woord leed het scherp-lange, doch aan beleedi en hetwelk onmiddelijk daarvan afstamt,
het zacht-lange geluid, spreekt beledigen;
zoodat daarin, bij de Rotterdammers, een
verloop plaats heeft.
BELEEFD, bijv. naamw. en bijw., zijnde het
verled. deelw. van beleven. Beleefder, beleeldst. Vriendelij,
k heusch. Een beleefd
man • hij is zeer beleefd. -Van hier ook beleefdheid, beleefdelijk.
Beleefd is, eigenlijk, iemand, die veel
beleefd heeft en door ondervinding en
om art met menschen heusch en vriendelijk is geworden.
gelijkvl. Van het onscheidb.
BELEEMEN, bedr. w. ,
voorz. be en leemen, van leem: ik beleemde,
heb beleend. Met leem bestrijken.
BELEENEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en leenen : ik beleende,
heb beleend. Geld op lets nemen, en ook
geven : die goederen zijn beleend. Van hier
ook beleener, beleening , beleenster.
BELEG, z. n., o., des belegs, of van het beleg
zonder meerv., van beleggen , bell en.
Belegering : 't rampzaligh bete van Troje.
[Vond.] Het beleg opbreken, de belegering
staken.
BELEGEN, bijv. naamw., zijnde het verled. deelw.
van het ongebruikelijke bell en. Dat lang
gelegen heeft': belegen bier.
BELEGEREN, (oudt. beleggen) bedr. w., gelijkvl.
Van het onscheidb. voorz. be en legeren,
van leer: ik belegerde, heb belegerd. Met
een leer omringen en tot overgaaf trachten
te noodzaken: eene stad, eene rebting belegeyen. Van belegerd is belegerde, zelfst., meerv.
belegerden, degenen, die belegerd worden.
Figuurlijk wordt dit woord van alles ge
bruikt, wat oils omringt, en ons, zonder
ophouden, verontrust : de vorsten worden
dagelijks door eenen drom van vleijeren
belegerd. Van hier ook belegeraar,belegering.
,
BELEGGEN
bedr. w, gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en le en : ik belegde (beleide), heb
belegd (beleid). Met eene gelegde zaak bedekken : den vloer met planken beleggen • eene
to el metgeld beleggen. Beslaan: eenen balk
met ifzeren banden beleggen. Bijeenroepen :
eene vergadering beleggen. Op renters zetten,
doch alleen vangeld : geld beleggen. Aanleggen , besturen: zzjne zaken wel , of
kwalzjk, beleggen. Van hier ook belegger,
belegging, belegsel.
BELEGGEN, bell en bedr. w., ongelijkvl. Van

—

BELE.

het onscheidb. voorz. be en le en (liggen):
ik belag , heb belegen. Eigenlijk, op lets leggen
•:
gij belegt, met uwe armen, de geheele tafel.
Daar in beleggen, of bell en ook het den
beeld van rondom liggen opgesloten is, zoo
bezigden de Ouden dit woord in den zin van
belegeren : dat wi dan die stat van Trozjen
alsoe vrontelzjeken moghen belegghen. [Destr.
V. Tr.] Dat kaerl de stat van Rome belach.
[M. Stok.] Ende dzjne mjanden sullen die
beligg hen milt eenen bolwerke. [Mat. D. Sond.;
Ook Hu hens : die de stadt winnen wil,
sezjd hi j, moet haer beleggen. H. de Groot :
watuitkomst hebben sou Jerusalemsbeleggen.
En nog Vond. : nosh bleef de stad belegen.
Van hier bezigt Hooft belegger, voor belegeraar, belegging, voor beleg, belegering.
BELEID, z. n., o., des beleids, of van het
beleid • zonder meerv. Van beleggen, beleide,
beleid, in den zin van aanleggen , besturen.
Verstand, overleg, voorzigtigheid : een man
vangoed beleid •; lets met beleid doen. Beloop :
om to trachten hetgansche beleid der overzettinge , enz. [N. Hinlop.] Bestuur, besturing : aan welken het beleid hiervan was
opgedragen. [Priv. v. Dord.] Onder een beleid staan. H. de Groot.]
BELEIDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en leiden: ik beleidde,
heb beleid, van het zelfst. naamw. beleid.
Besturen: want een, die zzjn bedn:if met eeren
wil beleyden. [Cats.] Die 't al kan stieren en
beleiden. [Vond.] Van hier ook beleider,
beleidster.
BELEKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en lekken : ik belekte, heb
belekt. Bedruipen : al mzjit goed was belekt.
BELEMMEREN,. bedr. w., gelijkvl. Van het Onscheidb. voorz. be en lemmeren: ik belemmerde, heb belemmerd. Verhinderen. Van
hier ook belemmering.

Kiliaan wijst ons, bij dit woord, op belammeren, misschien het voortdur. werkw. van
belammen, lam maken, d, buiten staat
stellen om lets te doen, verhinderen. Doch
wij vinden bij 1(11. ook het verouderde zelfst.
naamw. lemmer, lantmer, voor beletsel,
verhindering.
BELENDEN, onz. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en lenden, voor landen, van land :
ik belendde, heb belend. Aanpalen , aang
oederen
belenden aan
g
renzen : zzjne
die van enz. Belend ,
aanpalende : een
huis en erre, belend ten oosten enz. Oudtijds
werden ook diegenen, die naaste buren en
aangelanden van eens anders land waren,
deszelfs lenden genoemd. In eenen brief van
1473, wordengezegd verkocht te zijn vzjrden
halven mot hen lants, dair nu ter ti 't LENDER
off sr 'n Dirck Johansz. an die oestsijde, ende
die Regulieren van Amstelredam an die
westsijde.
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z. n., o., des belets, of van het belet
zonder meerv. Verhindering : ik had belet ;
iemand beletgeven •; belet laten vragen. Overlast, hinder : solider dat hoar bij de andere
Provincien belet sal moghenghedaan worden.
H. de Groot.] Van hier ook beletsel.
BELETTEN, bedr, w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en letten : ik belettede, heb belet.
Verhinderen : iemands voornemen beletten.
BELEVEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en levee : ik beleefde, heb beleefd.
Tot zeker tijdperk blijven leven : ik hoop
niet, dat ik (lien ti 'd beleven zal. Zien gebeuren, ondervinden : ik heb al wat beleefd!
hij beleeft niet veel goeds aan zijne kinderen.
Zijn levee naar jets inrigten : hij beleeft zijne
leer. Hooft bezigt hier voor ook bijleven.
BELEZEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en lezen : ik belas, heb
belezen. Eigenlijk, zeker bezweringsvoorschrift over iemand lezen, om den boozen
geest uit hem te verdrijven. Belezen komt,
wijders, in den zin van betooveren voor, en
heeft zijnen oorsprong van het lezen van
tooververzen, waarmede men, eertijds, niet
door derzelver kracht, maar door des menschen dwaasheid en ijdele vrees, veel op
anderen vermogt. Thans heeft het de kracht
van overreden, overhalen :
't Scheen, Heer, uw niinverzoek haer weinigh
kon belezen. [Vollenh.]
Ook belezen tot iets :
Diege, wit uw' schralen staat, daartoe nooit
zultbelezen. A. Hartsen.]
Pluimer bezigt dit woord ook, in dezen
zin, in zijn bekend geestig verse op twee
kinderen, zijnde broeder en zuster, van welke elk maar een oog had :
Ei, geef uw zusje uw oog,
0 Knaap ! laat u belezen
Dan zal zij venus zijn,
Gej zult kupido wezen.
Van hier ook belezer, belezing.
Belezen, het verled. deelw., als een bijv.
naamw.gebruikt, is, eigenlijk, iemand, die
veelgelezen heeft •; belezener, belezenst. Gij,
in de schriften zeer belezen. [Fr. v. Hoogstr.]
BELG, zie belgen.
BELGEN, wederk. werkw., gelijkvl. 1k bel de
mij, heb ntij gebelgd, (oul. bolg, gebolgen).
Met verontwaardiging en in gramschap opsemen : belg u daarover niet. Met den tweeden naamval : zich eener zaak bel en Ook
als een onpersoonlijk werkw. •: het beige u
niel, dat enz. Bij Hooft vinden wij belghziek
en belghziekte gebezigd, ten aanzien van
iemand , die schielijk in gramschap ontsteekt.
Sommigen vinden den oorsprong van dit
bel en (oul. balgen) in het wortelwoord bal,
bel, dat eene zekere opgezwollenheid te kennengeeft, naardien de gramschap iemand

BELE?,

BOLO.

als opblaast en duet zwellen. Anderen leiden
het van het oude bal, d. i. kwaad, al; zoodat
bel en (balgen), eigenlijk, kwaad, gram,
worden is.
Van dit bel en achten somrnigen het zelfst,
naamw. bel bel
belgen, den naam onzer Voorzaten, afkomstig, als een oorlogzuchtig,
g
ramstorig yolk •; gelijk
enmzeker oud
duitsch yolk de kwaden noemde. Anderen
vinden deszelfs oorsprong in het oude balg,
d. i. zee, golf, baar. Van hier ook het bijv.
naamw. belgisch : de belgische taal.
BELHAMEL, z. n., In., des belhamels, of van den
belhamel • meerv. belhamels. Van bel en
hamel. Een hamel, die eene bel om den pals
heeft, dienende, om de kudde, op dit geluid,
te doen volgen ; een voorganger onder de
kudde : kies eenen anderen belhamel uit de
kudde. [Vond.] Figuurlij,
k een berokkenaar
van twist • een aanvoerder van muitelingen :
lien belhamel van Colignij. [Hooft.] Voor
belhamel zeide men, oudt., ook belleman.
BELIEGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en lie en : ik beloog, heb
belogen. Met to ens benadeelen, lasteren :
hi' heeft mij belogen.
BELIEVEN, onz. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en lieven : ik belie de heb belied.
Behagen •; met den derden naamv. des persoons : ik trachtte haar te believen. Zich, uit
neiging, tot iets be ales willen, verkiezen,
onpersoonl. :: doe wat u belieft ; wat belie
u ? Indien het u zoo belie t. Voor believing,
is, meestal, believen, als zelfst. naamw. in
gebruik, zijnde van het onz. geslacht, en
zonder meerv.,
voor welgevallen : naar uw
believen • indien het uw believen is.
BELIJDEN, bedr. w., ongelijktl. Van het onscheidb. voorz. be e
n li 'den , oul. verhalen :
ik beleed, heb beleden. Bekennen : zijne misdaad, de waarheid enz. belljden. Van hier
ook belijder, belajderes.
Zich bell:Men, voor zich behelpen, is van
hjden, verdragen, willende zoo veel zeggen
als, zijnen staat en zijn geval verdragen :
ik zal mij daarmnede wet beWden.
BELIJ DENIES, z. ri., v., meerv. belijdenissen. Van
belijden, bekennen. Bekentenis : de aangeklaagde kwam eindelijk tot belljdenis. Meest
wordt het woordgebezigd in den zin van
geloofsbelijdenis : zjne
i belijdenis arleggen,
doen, enz.
BELIJMEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz, be en Itimen : ik belijmde, heb bell 'and,
Met lijm bestrijken, en vasthechten.
BELIKKEN, bedr. w., gel ijkvl. Van het onscheid b.
voorz. be en likken : ik belikte, heb belikt.
Aan iets likken.
BELLEN, onz. w., gelijkvl. Van bel : ik belde,
hebgebeld. De bel trekker).
BELOEREN, bedr, w., gelijkvl. Van bet onscheidb.
voorz. be en loeren : ik beloerde, heb beloerd.
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Loerende beschouwen, bespieden : let, hoe
mij dat oog beloert. L. Bake.]
BELOFTE, Z. 11., v., der, of van de bolo to
meerv. beloften. Van beloven. Toezegging.
Belo to doen • zijne beloften houden, breken.
Van hier ook beloftenis.
BELOKEN,

verled. deelw. van het verouderde

beluiken, d. sluiten : betoken paschen,

voor den tijd, wanneer dat feest gesloten is.
Hij ziet er betoken, betrokken van gezigt, uit.
BELOMMEREN
bij Kil. belomberen) bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en loinmeren ik belommerde, heb belommerd.

Overschaduwen. Van hier ook belommering.
BELONKEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en lonken : ik belonkte,
heb belonkt. Lonkende begluren.
BELOONEN, bedr. w., gel ijkvl . Van bet onscheid b.
voorz. be en loonen : ik beloonde, heb beloond.
Vergelden : iemands arbeid wel beloonen.
Figuurlijk, straffen, den verdienden loon
toedeelen : zoo werd hem zijne ontrouw beloond. Van hier ook belooner, belooning,
beloonster.
BELOOP, z.

n., 0., des beloops, of van het beloop ;
zonder meerv. Van beloopen. Het loo en de
wijs : het beloop der wereldsche din en. Jets
op zzin beloop laten. Laten loopen en de uitkomst afwachten. Uiterlijke vorm : het bet
van een schip. Hoegrootheid : het beloop

eener som.

bedr. enonz. w., ongelijkvl. Van
het onscheidb. voorz. be en loopen : ik beliep,
heb beloopen. Bedrijv., tot iemand genaken :

BELOOPEN,

ik kan hem in geene Brie uren beloopen.
Al loopende verrigten ik heb nog zoo vele
boodschappen to beloopen. Door eenen storm
beloopen, schielijk overvallen, worden. Dit

woord komt bij Kil. ook voor, in den zin van
berennen : eene stall beloopen, en bij Mel. St.
in dien van dri p en vervolgen. Onzijd., met,
het hulpw. hebben. Eene zekere som uitmaken, bedragen : hoe veel zal dat timmerwerk
wel beloopen ?

bij Kil. ook gheloven) bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en loven:
ik beloofde, heb beloofd. Toezeggen : iemand
lets beloven. Voorspellen, doen verwachten
dat kind belooft veel goeds. Van hier ook

BELOVEN

belover, beloofster.

BELT, Z. 0., v., meerv. belten. Aschhoop,
aschbelt.
beluijen) bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. be en luiden : ik beluidde,
heb beluid. Iemand beluiden, eerie spreekwijs, ontleend van het luiden der klokken,
bij iemands afsterven, of begrafenis : en
d' uitvaert van kastilje wort beluit. [Vond.]
BELUIKEN, veroud. werkw., waarvan betoken.
Zie luiken.
BELUISTEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en luisteren ik beluister-

BELUIDEN

BEMI.

de, heb beluisterd. Heimelijk naar iets luisteren zij hadden mzj beluisterd. Van hier
ook beluisteraar, beluistering.

z. n., o., een woord, hetwelk, voorbeen, zeergebruikelijk was, doch thans niet
zeer sticht. Het komt voor in debeteekenis
van doorzigt, besef : zonder zin en kennis
en belul. World.] Te brengen tot belul en
burgerlzjek bescheit. J. de Decker .1 'k Heb
noch belul noch raad. [Bredero.] Dit woord
schijntafkomstig van lollen, lullen, dat eerst,
alleen, een ongeregeld geluid maken beteekend heeft, doch naderhand in den zin van
geregelde toonen geven is overgegaan • waarvan dan ook belullen, voor bepraten, overreden, en eindelijk belul, voor doorzigt,
besef, ontstaan is. In den lagen spreektrant
is het tegenwoordig nog zeer gebruikelijk,
b. v.
heeft er een belul van; het is, of
hi' zijn belul kwt:it is, enz.
BELUST, bijv. naamw. en bijw., zijnde het verled. deelw. van het oude belusten. Beluster,
meest belust. Begeerig : eene belust vrouw
belust zijn op iets. Van hier ook belustheid.
BEMAGTIGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en magtigen : ik bermtide heb
heb bemagtigd. Met geweld in bezit
nemen, overweldigen : eene stall bemagtigen. Figuurlijk : eene diepe zwaarntoedigheld had hem bemagtigd. Bij Kil. heeft dit
woord den zin van mat en gezag verleenen.
Van hier ook bentagtiging.
BEMANNEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en mannen : ik bentande,
heb bemand. Met manschap bezetten, van
schepen es .Token : een schip bemannen.
Weleer beteekende bemannen ook eenen man
nemen. Van hier ook bemanning.
BEMANTELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en mantelen : ik bemantelde, heb bemanteld. Eigenlijk , met eenen
mantel bedekken. Figuurlij,
k eene slechte
zaak eenengoeden evert : hi' zoctet
zijnegierigheid nog to bemantelen. In de
krijgskunst beteekent bemantelen met eenen
wal omgeven : eene stall bemantelen. Van
bier ook bemanteling.
BEMASTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en masters, van mast: ik bentastte,
heb bemast. Met eenen mast voorzien
•: een
schip bemasten. Van bier ook bemasting.
BEMLIIKEN, bedr. w., gelijkvl. Van bet onscheidb.
voorz. be en merken : ik bemerkte, heb bemerkt. Gewaar worded : ik bemerkte hem •
toen ik benterkte, dat enz. Van hier ook
BELUL,

bemerking.
BEMESTEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb,
voorz. be en mesten : ik bemestte, heb bemest. Met mest voorzien : het landbentesten.
Van bier ook bentesting.
BEMIDDELD , bijv. naamw. en bijw., zijnde,
eigenlijk, het verled. deelw. van het onge18
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BEN.

wone werkw. bentiddelen, met middelen, d.
tijdeiijk vermogen, voorzien. Bemiddelder,
bentiddeldst. Gegoed : een bemiddeld man ;
hij is zeer bemiddeld.
BEMIDDELEN, bedr.

w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. be en middelen : ik bemiddelde, heb bemiddeld. Bile en : een geschil
bemiddelen. Van hier ook bemiddelaar, bemiddelaarster,
bemiddeling.

bijv. n. en bijw., zijnde het verled.
deelw. van beminnen. Beminder , bemindst.
Van hier ook het als zelfst. gebruikte beminde,
in beidegeslachten : mijn bentinde, en mine
beminde •; meerv. beminden. Hooft heeft be-

BEMIND,

BENE.

BENAALIEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en naazjen : ik benaaide,
heb benaaid. Naaijen dat kleed is, overal,
wel benaaid. Voor iemand naaijen hi' wordt
hier benaaid en bewasschen.

bij Kil. ook beneersten) bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en naarstigen, van naarstig : ik
benaarstigde , heb benaarstigd. Beijveren
bevlijtigen: de letteroefeningenbenaarstigen,

BENAARSTIGEN, (beneerStigett,

zich naarstig daarop toeleggen. Doch meest
wordt het als een wederk. werkw.gebezigd
zich benaarstigen . Van hier ook benaarstiger,
benaarstigster, benaarstiging.

hetzeifde als naasten.
bijv. naamw. en bijw., zijnde het
verled. deelw. van benaauwen. Benaauwder, benaauwdst. Beklemd, en : eene be-

mindheidt.

BENAASTEN, (benaderen)

bijv. n. en bijw., beminnelijker,
beminnelijkst. Het een men bemindenkan :

BENAAUWD,

BEMONELIJK,

eene bentinnelzyke vrouw. Zij ziet er beminnelljk uit. Van hier bentinnelzfkheid.

r . w., gelijkv
BEMs
B

I. Van het onscheidb.

netauwde borst • eene benaauwde plasts.

Beangst, bevreesd benaauwd zijn • benaauwd maken; een benaauwd geweten. Van
voorz. be en minnen : ik bentinde, heb behier ook benaauwdheid.
mind. Liefhebben.Van hier ook beminnaar,
beminner, bentinnaarster, beminnares, be- BENAAUWEN, bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. be en naauwen, van naauw:
flannel/A, beminnenswaardig, bentinnensik benaauwde, heb benaauwd. In nood en
waa,rdigheid.
lijden brengen : eene stad benaauwen. Van
BEMODDEREN, bedr. w., gelijkvi. Van het onbier ook benaauwer, benaauwing.
scheidb. voorz. be en modderen : ik bemodderde, heb bemodderd. Met modder vuilma- BENADEELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en nadeelen, van nadeel :
ken : oat ziet gij er bemodderd nit !
ik benadeelde, heb benadeeld. Nadeel aanBEMOEIJEN, wederk. werkw., gelijkvl. Van het
brengen, schade doen : iemand in zz:In goed,
onscheidb. voorz. be en moeijen: ik bemoeide
of zijne eer, benadeelen. Van hier ook benaheb Ind bemoeid. Zich moeite geven
deeling.
orntrent jets :gij behoeft u daarmede niet te
zie naasten.
bentoetYen. Hinlopen d. n. 0.) bezigt dit BENADEREN,
bedr. w., gelijkvl. Van bet onscheidb.
woord als een bedr. w.: zonder daar Luiden BENAMEN,
voorz. be en namen : ik benaamde, heb bevan staat in te bemoeijen. Bemoeid zzyn met
naamd. Hier voorgebruikt rnen, doorgaans,
jets gebruikt Vollenhove, voor bezig zijn.
benoemen. Van benarren is nog benanting
Van trier ook het zelfst. naamw. bemoeial,
ingebruik,
voor iemand, die zich met alles bemoeit, en
BENARD, bijv. naamw. en bijw., zijnde het
bemoeijing.
verled. deelw. van benarren. Benard is zoo
BEMORSEN, bedr. w. gelijkvl. Van het onscheidb.
veel als beriaauwd, verlegen : hi' stand zeer
voorz. be en morsen ik bemorste, heb beyeest te nacht benart
benard ; waarvan ritijn
morst. Bevuilen, vuilmaken.
scheen en bestreden. [Vond.] Het werkw.
BEMOST, bijv. naamw., zijnde eigenlijk het verbenarren komt bij Poot voor : de nacht zal
led. deelw. van het ongewone bemossen, van
u benarren. Doorgaans acht men benard
mos. Met mos bewassen : be»toste hutten.
zamengetrokken van benaderd, en benarren
BEMUREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
van benaderen.
voorz. be en »Jul-en, van muur : ik bentuurde
heb bemuurd. Met eenen rnuur omringen : BENDE, (bij Kit. ook bande) z. n., v., der, of
van de bende • meerv. benders. Verscheidene
eene stad bemuren. Hooft bezigt het overtot eenerlei oogmerk verbondene personen
dragteli k : het geluid benturen, srnoren, vereene bende tooneelspelers, struikroovers ;
dooven.
eene bende ruiters. Krijgsbende,
ruiterbende
BEN, (benne) z. n., v., der, of van de ben ;
enz.
meerv. bennen. Een van teener'gevlochten
Waarschijrilijk van het fr. bande, schoon
korf, mand. Broodben, fruitben enz. Verdit weder van band, binders ontleend zij.
moedelijk behoort dit woord tot band en
binders , als zijnde ben jets, dat van teener' BENEDEN, bijw. en voorzetsel. Bijw., ornlaag :
beneden zajn, van beneden komen, naar
gevlochten, of zamen gebonden is.
beneden gaan. Voorzets. onder : beneden de
Oudt. beteekende het woord benne ook
eene kar, bestaande uit eene vierkante ben
waarde • in aanzien beneden iemand zzjn.
op twee wielen; en, volgens Testus, is benna,
Het bijw. beneden wordt, soinwij1en, ook
bij de Gathers, eerie soort van wager' geweest.
verbogen. en als bijv. gebruikt : het bene-

BENG.

denste ; de benedenste kamer. Ook wordt het

met zelfst. naam-woorden zamengevoegd, als :
benedenhuis , benedenkamer , benedenstad
in tegenoverstelling van bovenhuis enz.

Somwijlen ondergaat dit woord eene onnoodige verlenging: naar benedenen.
BENEEN, bijw. en voorz., zamengetrokken van
beneden.

bijKil. ook beneen) bedr. w., van
het onscheid b. voorz. be en neenen, van neen.
Neen zeggen, ontkennen, het tegengestelde
van bejaen. Geldk ik geenzins en beneen.
[Hoofr.]

BENEENEN

BENEFFENS, zie

BE00.
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beneden.

bedr. w. ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en nernen ik benant, heb
benomen. In het gebruik eerier zaak verhinderen iemand het licht, het leren, de gele-

BEINEMEN,

genheid beneden. heb hem de magt benomen, om enz. Wijders, van de ongegrondheld eener zaak overtuigen : iemand zijne
twtjfeling, zdtte vrees beneinen. Van hier
ook benemer, beneming.

bijv. naamw. en bijw., zijnde het
verled. deelw. van benijpen. Bettepener ,
benepenst; meest in de overdragtelijke beteeke p is van benaauwd, verlegen, gebruikelijk :
zij ziet er zeer benepen uit. Van hier bene-

BENEPEN,

penheid.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en nevelen, van nevel : ik
benerelde , heb beneveld. Met eenen nevel
bedekken : de lucht werd, aan alle kanten,
beneveld. Figuurlijk, verduisteren : de waarheid benevelen. Het vrije gebruik der oogen
van het ligchaam en den geest verhinderen :

BENEVELEN,

eene doodeldke zwakheid benevelt al mtjne
zinnen. De driften benevelen het verstand.
Van hier ook beneveling.
BENEVEN, benerens, beneffens, v-oorz., zijnde

eerie onnoodige verlenging van het eenvoudige neven,
nevens. Zie hetzelve.
BENGEL, z. n., m., des bengels, of van den bengel ; meerv. bengels. Eigenlijk, een stok
doch in deze beteekenis is dit woord reeds
verouderd. Figuurlijk, en in den gemeenen
spreektrant, is ben el een plompe, bocrsche
de ruw en onbeschaafd, even
jongen,
als zijn
als een stok.
Junius oordeelt zeer wel, dat in dit woord
het denkbeeld van slaan heerscht , in het
eng. to bang, deen. banke, zweed. bang
banks,
baengia •; want een stok is een road
om mede te slaan.
stuk huts
o
Bij Kil. komt nog het van b en el gemaakte
werkw. bengelen voor, in den zin van met
stokken slaan • hetwelk bij Hooft overdragtelijk gebezigd wordt, voor smadelijk behandelen.
BENGEL, z. n., m., des bengels, of van den beng
el •; meerv. bengels. Meest in Amsterdam en
N oordholland gebruikelijk, voor een klokje,

dat geluid wordt, voor het afvaren der schuiten, en het sluiten van de poort. Van bier
het werkw. bengeten.
BENIEUWEN, onpersoonl. w.. gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. be en nieuwen, van nieuw:
het benieuwde, heeft benieuwd. Nieuwsgierig
zijn,
begeerig zijn te welen : het benieuwt
ntij, zal mij benieuwen enz. Benieuwd zdn,
ook, in denzelfden zingebruikelijk : ik ben
benieuwd, hoe die zaak zal afloopen.

bedr. w. gelijkvl. Van het onscheldb.
voorz. be en nijden : ik benddde, heb bendd.
teen
iemand, of over eene zaak, laten
g
blijken : ietnand bendden, afgunstig zijn •;
iemand lets benijden. Van hier ook bendder,

BENIJDEN,

benddster, benijding, benddenswaardig.
Oul., was het eenvoudige ttdden, indezelf-

de beteekenis, gebruikelijk. Bij Ten Kate
komt dit woord nog als ongelijkvl. voor, gelijk het weleer geweest is : ik beneed, heb
beneden. Doch het tegenwoordige gebruik
stelt hetgelijkvl.
BENIJPEN( beknijpen ) bedr. w. , ongelijkvi.
Van het onscheidb. voorz. be en nijpen :
ik beneep, heb beneen. Aan lets nijpen. Zie
beneen.
p
BENNE, zie

ben.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en noemen ik benoemde,
heb benoentd. Eenen naamgem : nieuwe
din en met nieuwe namen benoenten. Met
name verkiezen , aanstellen : iemand tot
voogd , tot erfgenaant enz. benoemen. Van
hier ook benoenter, benoeming.
BENOODIGD, verled. deelw. van het, bij Kil. voorkomende, doeh reeds in onbruik geraakte
werkw. benoodigen. Om lets benoodigd, verle en ztjn • ook lets benoodigd hebben.
BENOORDEN, bijw. en voorz. Ten noorden :

BENOEMEN,

noorden de linie.

z, n., v., meerv. benten. Benaming van
zeker schildersgezelschap te Rome. Van
hier bentbroeder , bentnaam , bentvogel.
Misschien is bend, van bende, hier de verkieslijkste spelling.
BEOEFENEN, bedr. w., gelijkvi. Van hetonscheidb.
voorz. be en oefenen : ik beoefende, heb beoefend. Hetzelfde als oefenen. Van hier ook

BENT,

beoefenaar, beoefening.

bedr. w., gelijkvl.
BEOLIEN
,

Van het onsgheidb.
voorz. be en olien ik beoliede, heb beolied.
Met olie bestrijken.
BEOOGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en oogen : ik beoogde, heb beoogd.
Eigenlijk, op lets oogen, beschouwen. Verder, bedoelen wat beoogt daarmede ?
Van hier ook beooging.
BEOORDEELEN, bedr. w., ik beoordeelde, heb beoordeeld. Oordeel over lets vellen ik kan
dat niet beoordeelen. Van bier beoordeeling.
BEOORLOGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onseheidb. voorz. be en oorlog en : ik beoorloog de ,

BEPL.
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heb beoorloogd. Bestrijden. Van hier ook
beoorloger, beoorloging.
BEOOSTEN bijw. en voorz. Ten oosten : beoosten
Vlaanderen.
BEPAALD,

bijv. n. ,
zijnde het verled. deelw. van

be glen, Bepaalder, bepaaldst. Vastgesteld
01Y den bepaalden tijd. Van hier bepaaldelijk, bepaaldheid.
BEPAARLEN, (bepeerlen , beperlen.) bedr. w.
elijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en
g
paarlen : ik bepaarlde, heb bepaarld. Met

paarlen versieren, incest bij de Dichters
gebruikelijk : Hof bepereld met uchtendtranen. [Spieg.]
BEPALEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb,
voorz. be en palen : ik bepaalde, heb bepaald.
Eigenlijk , met palen voorzien ; met palen
afzetten. Overdragtelijk, beperken: zijne
wenschen, zijne driften be glen. Stuiten :
de stroom bepaalde zijne overwinningen.
Vaststellen : eenen dag be g len. Beschrijven,
volledig voorstellen : wij moeten het geschil,
vooraf, wel be ales, Van hier ook bepaaldelijk, bepaler, bepaling.
BEPEERLEN, zie bepaarlen.

bedr. w.,gelijkvi. Van het onscheidb. voorz, be enpeilen: ik bepeilde,
heb bepeild. Hetzelfde als peilen.
BEPE1NZEN, bedr, w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be enpeinzen: ik bepeinsde,
heb bepeinsd. Overdenken. Van hier ook

BEPEILEN,

bepeinzing.

BEPEKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en pekken : ik bepekte,
heb bepekt. Met pek bestrijken. Van hier ook
bepekking.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz, be en perken : ik beperkte,
heb beperkt. Een perk zetten. Van hier ook
beperker, beperking
BEPERLEN, zie bepaarlen.
BEPISSEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en pissen : ik bepiste, heb
bepist. Met pis nat maker], bevuilen.
BEPLAASTEREN, zie bepleisteren.
BEPLAKKEN, bedr. w., gelijvl. Van het onscheidb. voorz. be enplakken : ik beplakte,
heb beplakt. Van hier ook beplakker, be-

BEPERKEN,

plakking, beplaksel.

bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. be en planken: ik beplankte,
heb beplankt. Met planken voorzien. Van hier
ook beplanking.
BEPLANTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en planten : ik beplantte,
heb beplant. Van hier ook beplanting.
BEPLEISTEREN, (beplaasteren) bedr. w., gelijkvl.
Van het onscheidb. voorz. be enpleisteren :
ik bepleisterde, heb bepleisterd. Met pleisters
beleggen: het gezigt bepleisteren. Met kalk
bestrijken: eenen muur, eenen zolder bepleiisteren. Figuurlijk, verbloemen : hij heel?

BEPLANKEN,

BERA.

die daad met eenen schooners schtjn bepleisterd. Van hier ook bepleistering.

bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb, voorz, be en pleiten : ik bepleitte,
heb bepleit. Pleitende verdedigen : Eene

BEPLEITEN,

zaak bepleiten.

bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. be en ploegen : ik beploegde,
heb beploegd. Met de ploeg bewerken : het

BEPLOEGEN,

land beploegen.
BEPLUIZEN, bedr.

w. ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz, be en pluizen : ik be loos
heb beplozen. Aan jets pluizen.
BEPOEDEREN , (bepoeijeren) bedr, w., ik bepoederde, heb bepoederd. Met poeder bestrooijen.
BEPOTEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en poten : ik bepootte, heb bepoot.
Beplanten. Van hier ook bepoting.
BEPRATEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb, voorz, be en praten: ik bepraatte,
heb bepraat. Met woorden overreden.
BEPROEVEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be enproeven: ik beproefde,
heb beproefd. Eene proef nemen, toetsen :
iemand beproeven •; zal het eensbeproeven.
Onderzoeken : beproeft alle din en. Een man
van eene beproefde, bekende, deugd. Van
hier ook beproever, beproefster, beproeving.
BERAAD, z. n., 0., des beraads, of va het ben
raad • zonder meerv., overleg : in beraad
staan ; na rip beraad. Besluit, voornemen :
ik heb mtyn beraad bij

onz. en wederkeer. w., gelijkvl.
Van het onscheidb. voorz. be en raadslagen :
ik beraadslaagde, heb beraadslaagd. Onz.,
overleggen : over iets beraadslagen •; zij

BERAADSLAGEN,

beraadslaagden nog, of zij zich zouden
over even. Wederk. : zich beraadslagen.
Van hier ook beraadslaging.
BERAD, bijv. naamw. en bijw., beteekenende
zoo veel als beraden : met haer beradde raén.
[Vond."1 Men zegt van eenen wagen, dat hi'
berad is, wanneer hi' zoo lang gereden

heeft, dat de schorheid van de assen en naven
of is. Dit berad komt weinig voor, zelfs niet
bij Plantyn en Kiliaan ; en daar wij geen
woord hebben, dat berad uitdrukt,
zoo behoorde men het, zegt Huydec., in het
gebruik to houden.
BERADEN, wederkeer. werkw., ongelijkvl. Van
het onscheidb voorz. be en raden: ik betied mij, heb mij beraden. Zich over lets
beraden, jets in beraad nemen. Zich weder
beraden, van gevoelen veranderen. Het
deelw. beraden wordt in de beteekenis van
bedachtgebezigd : wel, of kwaltjk, in lets
beraden zijn. In den Bijb. 1477, komt het
voor, in den zin van aangemoedigd.
BERAMEN
,
bedr. w., gelijkvl.

Van het onscheidb.
voorz. be en ramen : ik beraamde, heb beraamd. Vaststellen : eenen tijd beramen • een
ontwerp beramen. Van hier ook beraming.

BERE.

BERG.
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(bord), z. n., o., des berds, of van het
bend • meerv. berden. Bord is, vooral in
, meest in
zamenstellingebruik
: dantbord
g,
tafelbord , uithangbord
,
enz. Doch herd
wordt wederom in de spreekwijs : lets te
berde brengen, voor bijbrengen, voorstellen,

plank niet bereiken. Figuurlijk, aankomen,
aanlanden : wij bereikten, des avonds, do
stad, de haven. Hij heeft reeds twintig jaren
bereikt , is twintig jaren oud. Uitvoeren,
verkrijgen : zijn oogmerk bereiken. Van hier
ook bereiking.

gebezigd.
zie berijden.
BEREGENEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en re even. Bit woord
wordt in de onbepaalde wijs gebezigd, en
wel in de uitdrukking zich laten beregenen;
gij moet u zoo niet laten beregenen •; en in
den lijdenden vorm beregend worden en zijn,
door den regen nat gemaakt worden: wij

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en reizen : ik bereisde, heb bereisd.
Len land bereizen, door hetzelve reizen •
de kermissen bereizen, op de kermissen reizen. Het verled, deelw, bereisd, als bijvoegel.,
is meest ingebruik : een bereisd man, die
veelgereisd heeft.
BEREKENEN, bedr. w., ik berekende, heb berekends Door rekenen aanwijzen en be ales :

zijn, op de reis, geheel beregend geworden.
Beregenon komt reeds bij Notker voor.
BEREGT, zie berg t.

voor dat ik hetgebouw laat zetten, zal ik do
kosten eerst berekenen. Van hier berekening.

BEM)

BEREDEN,

bedr. w.,gelijkvl. Van bet onscheidb. voorz. be en re ten : ik beregtte,
heb beregt. Iemand, voor zijn geld, waren
geven : iemand wet, kwalijk, here ten. Eenen
zieken beregten, het laatste oliesel geven, het
h. avondmaal toedeelen, en daardoor tot
sterven voorbereiden • in welke beteekenis
het zweedsche beraetta, en deensche berette
gebruikt wordt. Oul. werd dit woord ook in
den zin van besturengebezigd : 't huys
berechten. [Bijb. 1477.] Vond. bezigt het
voor onderrigten : berecht en leer me. Van
hier ook beregter, beregting, beregtster. Zie
verder berigten.
BEREID, zie bereiden.
BEREIDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en reiden : ik bereidde, heb bereid.
Gereed maken : spljs bereiden •; pennen
BEREGTEN,

bereiden • den weg bereiden •; zich bereiden,
voorbereiden. Bereid zljn tot iets, gereed
zijn. Van hier ook bereider, bereiding, bereidster, bereidwillig, bereidwilligheid, bereidwilliglijk.
BEREIDS, bijw., alreede, reeds: het is bereids
. behoort tot.
g
eschied. Dit bijw
het verled
deelw. bereid. Ulphilas gebruikt reeds raihtis,
waarmede het angels. rah, eng. already,
zweed. redan, en ons reeds overeenkomt.
Albereids, voor bereids, is eene onnoodige

verlenging.
z. n., o., meerv. bereidsels. Datgeen,
waarmede lets bereid worth. Inzonderheid
draagt het men gsel van eijeren enz., waarmede de wijnkoopers den wijn helder en
zuiver maken, den naam van bereidsel.
BEREIK, z. n., o. des bereiks, of van het bereik ;
zonder meerv. Uitstrekking : dat is boven
mljn bereik, ik kan daar niet bij reiken.
Figuurlijk: buiten het bereik van het geschut
zzjn •; dat is boven mijn bereik, bevatting •

BEREIDSEL,

boven het bereik van mijn verstand.

bedr. w. ,
gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en reiken : ik bereikte, heb bereikt.
Met reiken bijkomen : ik kan de bovenste

BEREIKEN,

BEREIZEN,

BEREN,

veroud. w., waarvan het verled. deelw.

geboren alleen nog in gebruik is. Ziegeboren.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz, be en rennen : ik berende, heb berend.
In het krijgswezen. Eigenlijk, al rennendc,
d. i. met de ruiterij, aanvallen. Gemeenlijk
echter wordt hetgebruikt, voor omsingelen,
met een leer
rondom insluiten : eene stad
g
berennen. Van bier berenning.
BERG, z. n., m., des bergs, of van den berg
meerv. bergen : een hooge berg • eenen berg beklimmen. Figuurlijk, zwarigheid, hindernis:

BERENNEN,

hij is (lien berg nog niet over. De haren
rijzen 1111:1 te berge, om schrik en ontzetting
uit te drukken. Iemandgouden bergen, zeer
veel, beloven, spreekw. Van hier bergaarde,
bergachtig , bergbewoner, bergblaauw, bergeppe, berggeel, berggod, berggodin, berggroen, be rghoen, bergketen, berg kristal, berg muis, bergrat, bergstof, bergstofgroef, bergwater, bergwerk, bergwerker, bergzout. Berg
beteekent ook eengesneden varken. Zie barg.
Hood. Berg, bij Ulphil. bairg, bij Kero
pereg, in het angels. beorg, ijsl. biarg, deen.
bierg. Het schij,
nt dat de hoofdbeteekenis van

het woord berg eene hoogte, of verhevenheid, is •, en daarom is bet mogelijk, dat het
tot het oude beren, d. i. heffen behoort. Anderen leiden bet al van het werkw. bergen,
dewijl, oul., in de bergen gevoegelijke bewaarplaatsen gemaakt werden, om het vee
(zijnde de rijkdom onzer voorvaderen) voor
de koude en den viand te beveiligen.
BERGAF, bijw., voor den berg af. Bergop,bergaf.
Bergaf gaan.

z. n., v., der, of van
de bergamot •; meerv. bergamotten. Wij hebben deze benaming van het fr. en ital. bergamotte, bergamotta ontleend. Menage leidt
dezelve van het turksche beg, cen heer, en
armout, eeriepeer, af, zijnde bergamot, dan,
zoo veel als heerenpeer. Anderen beschouwen den naam der stad Bergamo,
als den
oorsprong van dit woord. Van hier ook berg
amotboont , bergamotolie.

BERGAMOT, (bergamotpeer)
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bewoners
, of
m. , des berg
van den bergbewoner •; meerv. bergbewoners.
Van berg en bewoner. Iemand. die op de

BERGREWONER, Z.

ber ken woont.
BERGEN, bedr. w., ongelijkvi.: ik borg, heb geborgen. lets van een verongelukt schip aan
en redden , behouden : het
den oever breng,
schip verging, maar de goederen zijn geborgen. Er zijn slechts weinigen van de manschap geborgen. Figuurlijk , in zekerheid
brengen : hij heeft zich nog in tijds geborgen
hij is geborgen, bezorgd. Verbergen, wegle en ik heb het op eene goede plaats geborgen. Hooft bezigt het, in den zin van
ontzetten : deez' makendegereedschap om
Sluis to bergen, gal orde tot wapening. Oul.
werd het ookgebruikt voor vreezen : si sullen berghen den here. [Bijb. 1117.] Van hier
ook berger, berggeld,berging,bergloon, bergplaats. Vond. en eenige anderen hebben dit
woord ook alsgelijkvl. gebezigd : geberght
voor zwaert en brant. rVorsd.]
BERGROUT, zie barkhout.
BERGOP, bijw., voor den berg op. Zie bergaf.

BERO.

oec metpinen in den betide. [Bijb. 1477]

waarvoor de tegenwoordige overzetting heeft:
oock wort hij gestraft met smerte op zijn
leer. Van hier ook berisper , berisping, berispelljk : een berispeltjk leven • berispelijkheld, berispster.
BERK, z. n., m., des berks, of van den berk
meerv. berken, voor berkenboom, des berkenbooms, of van den berkenboom • meerv.
berkenboomen.
Hood. Birke, Been. Birk, zweed. biork,
angels. birc,beorce, en g. birch, pool. brzoza,
russ. beresnik.Niet, gelijk sommigen meenen,
van het oude berk, d. bist, want alle boo-

men zijn bastig • maar uit hoofde der on emeene witheid van bast en hout, en dus van
het oude brechen, breken , d. schijnen,
blinker].
BERKEN bijv. naamw., onverbuigbaar. Van
eenen berkenboomgemaakt, of daartoe behoorende : een berken tak.
BERKENBOOM, zie berk.
BERKENMEIJER, (bij Kii. berkenmei) Z. n.,
des berkenmeijers of van den berkenntetjer
een tak van
meerv, berkenmeijers.
BERIEKEN, zie beruiken.
den berkenboom , van berk en mei, van
BERIGT, (oul. beret) z. n. 0., des berigts, of
metjen, maaijen, afsnijden. Wijders, een
van het berigt; meerv. berigten. Het verhaal
beker, of drinkvat, gemaakt uit eenen mei,
eenergebeurde zaak. ook het geschrift, hetof tak van den berkenboom , bij de Ouden
welk zoodanig een verhaal bevat : berigt van
zeer ingebruik : laat den njitschen berkeiets geven.
meier lustig, rustig, ontmegaan. [VOIld.]
BERIGTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en rigten : ik berigtte, heb berigt. BERKROUT, zie barkhout.
Narigt, kennis even : iemand lets berigten. BERNEN, zie barnen.
Van hier ook berigter, berigtster. Zie afrig - BERNSTEEN, zie barnsteen.
BEROEMD, bijv. naamw. en bijw., zijnde, eigenten.
lijk, het verled. deelw. van het volgende
BERIJDE1V, bedr. w., ongelijkvl. Van het onberoemen, in zoover dit in den zin van roescheidb. voorz. be en rijden : ik bereed, heb
men, zeer roenten, gebruikelijk moo gebereden. Op, of langs, lets rijden een paard,
beroemdst. Met room
weest zijn. Beroemder,
eenen weg bertjden. Door menigvuldig
bekend, vermaard : een beroemd man. Iii
rijden, geschikt maker] een paard berijden.
Hij berijdt een slecht paard, met die zaak,

is zeer beroemd • zich beroemd maken. Van

onderneemt eenegevaarlijke en nadeelige
zaak • spreekw., in de gemeenzame verkeering gebruikelijk. Het verled. deelw. bereden komt bij Hooft, Vondel en anderen voor,
in de beteekenis van overvallen • b. v. bereden door de koorts. Van hier ook berzjder.
In sommige Dorpen van Vlaanderen, wordt
een schout berijder genoemd, van het oude
beriden, d.
re n ters regt doen.
BERIJMEN bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en rdmen : ik benjinde,
heb bertjind. In rijrn brengen. Van hier ook

hier ook beroemdheid.
BEROEMEN, wederk. werkw., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. be en roenren: ik beroemde,

berijnter, berijming.
BERIMPELEN, onz. w., berimpelde, is berimpeld.
Met rimpels bedekt worden. Zie rimpelen.
BERINGEN, zie omringen.

BEROEPEN,

bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb.
voorz. be en risen : ik berispte, heb berispt.
Wraken, bestraffen : berispt alle menschen. Oul. werd het ook voor bezoeken,
berispten (berispt hem)
straffen, gebezigd:

BERISPEN

heb beroemd. Zich op eene zaak beroemen
hij beroemt zich, dat hij enz.
BEROEP, z. n., o., des beroeps, of van het beroep;

het meerv. is niet ingebruik. Beroeping tot
een ambt : een regtmatig beroep • het beroep
is hem reeds opgedragen. Ambt, wijs van
bestaan : een schoolmeesler van zijn beroep
dat is mijn beroep. Van hier beroepsbezigheld, beroepsbrief.

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en roepen: ik beriep, heb
beroepen. Zoo hard roe pen dat men ons km
hooren : hi' was reeds zoo ver, dat ik hem
niet beroepen kon. Zamenroepen: eene vergadering beroepen. Tot de waarneming van een
ambt roe en ientand tot schoolmeester
leeraar, beroepen. Zich op lets beroepen, het
s of getuigenis, aanvoeren.
als een bewij,

BERU.

BERO.
Oul. wend het in den zin van berispen gebezigd : alzo Monluck hem daarover beriep.
[Hooft.] Van hier ook beroeper, beroeping.
gelijkvl. Van het onscheidb.
BEROEREN, bedr, w. ,
voorz. be en roeren : ik beroerde, heb beroerd.
Eigenlijk, aanroeren, aanraken. Overdragtelijk, ontstellen, ontrusten : zijne aanspraak
beroerde het yolk • hi' was geheet beroerd.

Het deelw. beroerd wordt, meestal, voor
lam, geraakt, gebezigd : hi' is, aan beide
zzjden, beroerd. Van bier ook beroerdheid,
beroerder, beroering, beroerster, beroerte,

voor oproer en Iamheid.
BEROESTEN , onz. w., gelijkvl. Van het onscheidb, voorz, be en roesten : beroestte,is
beroest. Roesten, door den roest bederven :
de sleutels liggen daar te beroesten. Van hier
ook beroesting.
BEROKKEN, hetzelfde als berokkenen.
BEROKKENEN, bedr. W., gellikVI. Van het onscheidb. voorz, be en rokkenen : ik berokkende, heb berokkend. Stoken, verwekken :
kwaad berokkenen. Dit thansgebruikelijke
berokkenen is bij Kil. berokken, in dezelfde
beteekenis • ook bij Poot : wie hebt gij u, of
hem, nu 't meeste leet berokt? maar ook in
die van het spinrokken met vias voorzien.
Van hier berokkenaar, berokkenaarster, berokking .
BEROOFD, zie

berooid.

bijv. n. en bijw., berooider, of meer
berooid, berooidst, of meest berooid. Arm :
het is een berooid huisgezin. Tot eerie radelooze armoede vervallen : 's Lands Vaders,

BEROOID,

door 'tgeweld rerdreven, gantsch berooid.

J. de Marr.] Ook op den tijd toegepast, voor
verarmd, ontbloot van al wat wenschelijk is :
een nederige en berooide tijd. [Moon.] Verward, ontsteld : berooid van zinnen. Van
hier een berooid hoofd.
Vol ens Kil. is berooid zoo veel als beroold,
het verled. deelw. van berooven.
BEROOKEN, bedr.w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en rooken : ik berookte, heb berookt.
In den rook hangen •; met rook laten doors
ken : verdachte brieven berooken. Hetverled.
deelw. berookt wordt ook in den zin van door
den rook bezwalkt, gebezigd : die muur is
g
eheel berookt.
BEROOVEN, bedr.

w., gelijkvl. Van hetonscheidb.
voorz. be en rooven : ik beroofde, heb beroofd.
Eigenlijk, iemands eigendom wederregtelijk
en metgeweld wegnemen : ientand berooven.
Ook van iets berooven • iemand van het leven,
van ztjne eer berooven. In eerie uitgestrektere beteekenis, hetgenot eener zaak verhinderen : dit toeval beroofde lnij van de gelegenheid, om enz. Hi is reeds lang van zz:in
g
ezi gt beroofd geweest. Ook met den tweeden
naamval, zonder van : mij dunkt dees wzjse
man is zzyns verstantsberooft. D. v. Coorn h..]
Van hier ook beroover, berooving.

n., 0., des berouws, of van het berouw • zonder meerv. Leedwezen : berouw
over iets hebben, oefenen, toonen. Hiervoor,
oul., ook berouwen, berouwenis

BEROUW, Z.

onpers. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz, be en rouwen : het berouwde,
(oul. ook berieuw) heeft berouwd. Berouw
hebben, met den derden naamv. despersoons : het berouwt mzj, dat ik, enz. — die

BEROUWEN,

daad berouwt mij.
(burrie , oul. be rie , berve en betel) z. n. , v.,
der, of van de berrie • meerv. berries. Een
werktuig, om iets op te dragen, angels. bcere,
bere, eng. beare, van het oude beren, ziende

BERRIE,

op de beteekenis van dragen en overvoeren.
(berst , borst,) z. n., m., van den berst •
meerv. bersten. Een berst in hetglas, in
den muur. Oul. ook voor gebrek gebezigd.
Zie bersten.
BERSTEN, onz. w., ongelijkvl. : ik borst, ben
geborsten. Eene scheur bekoinen, van elkander springen : de aarde , de muur is ge-

BERST,

borsten. Het schip stiet zich te bersten.

Figuurlijk : ran spijt bersten.
Bersten, hoogd. Bersten, zweed, brista,
angels. berstan, byrstan, beorstan, burstan,
eng. to burst
,
drukken het geluid uit ,
hetwelk eenige din en , bij het bersten
makers,
BERUCHT, bijv. naamw. en bijw., zijnde, eigeniijk, het verled. deelw. van het verouderde
beruchten, bij Kil. ook beructitigen, in een
kwaad gerucht brengen.Beruchte r, beruchtst.
Bekend, in eenen kwaden engoeden zin. In
eenen kwaden zin : A Is Moses van een
moort berucht. J. Cats.] In eenengoeden
zin : dock berucht van kuische zeden.
T. Asses n, En wie,voorts, allermeest, van
wysheit Sylt berucht. H. de Groot.] Hooft
bezigt beruchtigd, door het gerucht beticht,
ter kwader faam staaude. Van bier ook beruchtheid.

bedr. w. ongelijkvl. • ik berook, heb
beroken. Aan iets ruiken : de hoed berook mij
aan alle zzjden. Figuurlijk, iets naauwkeu-

BERUIKEN.,

rigderzoeken,
on
om het te leeren kennen.
Verkeerdelijk bezigt men hiervoor berieken,
dewiji rieken eigenlijk is uitwasemingen van
zichgeven, die de reukzenuwen aandoen,
en ruiken, door middel van den reukzin,
doze uitwasemingen opvangen en waarnemen. Van hier beruiking. Zie rieken en
ruiken.
BERUSTEN, onz,

w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz, be en rusten : ik berustte, heb berust.
Even als rusten : diegelden en papieren
berusten bzj mzj, zijn onder mijne bewaring.
Rene zaak, eenigen ti 'd laten berusten, niet
behandelen, in denzellden staat laten blijy en. Wij zullen het daarbij laten berusten,
blijven. Op hem berust de welvaart des
ganschen huisgezins, komt op hem aan. in
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eene zaak berusten, zich die laten welgevallen. Op sets berusten, zich verlaten, vertrou-

wen.
BEs, (bezie, bei, goth. basja, bij Kil. bese, besie)
z. n., v., der, of van de bes • meerv. bessen.
Witte bes, aalbes. Verkleinw. besje. Men
acht dit woord afkomstig van het oude beer,
of ber, met verandering van r in s, en dit
van beren, baren, voortbrengen.
Dit woord wordt ook in eenengansch anderen zingebezigd, namelijk, voor eene
oude vrouw : eene tandelooze bes • waarvan
het verkleinw. besje, in den gemeenen
spreektrant , voor grootmoeder , gebruikt
wordt : ikga naar mijn besje., Dan, vermoedelijk, is di t eene verbastering van best, best e,
elij k in besteraar, voor bestevader (een oud
g
man, grootvader), bestemoer, voor bestemoeder (eene oude vrouw,
grootmoeder) : het
vaetje nittepoien past eene oude best •; gelljk
Kalijbe, eene overoude best. [Vond.] J. Owdaan bezi g t het woord bes ook voor eenen

ouden man • doch buiten dit, weer ik hiervangeen ander voorbeeld. Zie best.
BESCHAAFD, bijv. naamw. en bijw., zijnde het
verled. deelw. van beschaden. Beschaafder,
beschaafdst. Eigenlijk, door schaven, glad
en effen gemaakt : de planken zijn rondom
beschaafd. Figuurlijk, wellevend : een beschaaid man. Van hier ook beschaafdheid.
BESCHADIGEN, bedr. W., gelijkvl. 'Van het onscheidb. voorz. be en schadigen : ik beschadi de heb beschadigd. Schade toebrengen :
een huis beschadigen. Van hier ook beschainggster.
er beschadig
, beschadi
dig,
Oul., was beschaden voor beschadigen, in

gebruik.

scheidb. voorz, be en schaven : ik beschaafde,
heb besehaafd. Eigenlijk, door schaven glad
maken. Figuurlijk, overzien, verbeteren :
een werk beschaven. Van hier ook beschaver,
beschaving.
BESCHEER, zie beseheren.
BESCHEID, (oul. bescheid) z. n., o., des bescheids,
of van het bescheid • meerv. bescheiden.
Berigt : van eene reeks van vi' ti jaren
vindt men naauwelijks eenig ander bescheid.
[Wagen.] Antwoord : iemand bescheid geven;
van hier bescheid doers, door drinken, de

toewensching van gezondheid beantwoorden. Bezworene brieven, antlers charters,
worden ook bescheiden genoemd, van het
werkw. bescheiden, in de beteekenis van
beslissen. Andere, doch thans verouderde,
beteekenissen komen bij Kil. voor.
BESCHE1DEN, bedr, w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en scheiden : ik bescheidde,
heb bescheiden. Be ales aanwijzen : eenen
ti 'd bescheiden. Iemand ergens bescheiden.
Hier heeft mij Rozemont bescheiden. [Poot.]
Besluiten : het was te voren zoo bescheiden.

[Vond.] Oul., werden de Regters ook gezegd
wanneer zij, door hunne uitspraak, het geschil tusschen twee personen
beslissen. Meer andere, nu verouderde,
beteekenissen van het werkw. bescheiden
komen bij Kil. voor.
BESCHEIDEN, bijvoegel. naamw., zijnde het verled. deelw. van bescheiden. Bepaald, geschikt : elk in zijn bescheiden bedrij f. [Hooft.]
Des menschen bescheiden deel. Voor beleefd,
minzaam, inschikkelijk en billijk, heeft het
trappen van vergrooting : bescheidener,
te bescheiden,

bescheidenst. Hij is een bescheiden man.

bedr. w. gelijkvl. Van het onscheidb. voorz, be en schaduwen : ik beschaduwde , heb beschaduwd. Met schaduw
bedekken : de boomen beschaduwen dat huis.
Van hier ook beschaduwing.
BESCHAMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het on-.
scheidb. voorz. be en schamen : ik beschaamde, heb beschaamd. Beschaamd maken : dat
werk beschaamt zUnen meester. Het deelw.
beschaamd wordt in de beteekenis van
schaamrood , verse en , gebezigd : op dat
berigt werden zij beschaamd. Van hier ook
BESCHADUWEN,

beschaamdheid.

bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. be en schansen : ik beschanste , heb beschanst. Met eene schans
omgeven : een leger rondom beschansen.
Van hier ook beschansing.
BESCHAREN, bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en scharen : ik beschaarde,
heb beschaard. Heimelijk stelen, onder de
handers wegnemen : /u/ heeft, langs lien
heel wat beschaard. Van bier ook
weg,

BESCHANSEN,

beschaarder, bescharing, beschaarster.
BESCHAVEN,

BESC.

bedr. w., gelijkvl. Van het on-

Van hier ook bescheidenheid, bescheidenlijk.
BESCHELDEN, bedr. w., ik beschold, heb bescholden. Bekijven. Hooft bezigt het voor beschuldi en ; ook voor strafbaar verklaren.
BESCHENKEN, bedr. NV, ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en schenken : ik beschonk,
heb beschonken. Begiftigen : iemand met een
boek beschenken. Te drinkengeven : hi' heeft
ons dapper beschonken. Dronken maken :
zij zaten hem te beschenken. Beschonken
wordt als eene wellevende uitdrukking gebezigd, voor dronken : hij was zeer beschonken.

bedr. 1V, ongelijkyl. Van het onscheidb. voorz, be en scheren : ik beschoor,
heb beschoren. Rondom afscheren : zich het
hood laten bescheren. Van hier ook besche-

BESCHEREN,

ring : de eerstelingen van de bescheringe
uwer schapen. [Bijbelvert.]

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en scheren : ik beschoor,
heb beschoren. Toedeelen , veroorzaken :

BESCHEREN,

't Is waer, 't quaet avonthuer bescheert den
rromen, strijdt op strijdt. [Cam h. Thans is
het verled, deelw. beschoren meest in ge-
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hruik : die vreugd is mij niet beschoren,
toegedacht. Bat was hem van den Hemel,
dat was over hem beschoren, bepaald, besloten. Het zelfst. naamw. bescheer, bij Kil.
beschere,
bescheringhe, van dit bescheren
afgeleid , is mede in gebruik geweest :
't bescheer des Hemels. [Hooft.] 1k zal der
Goden raedt uitvoeren na 't bescheer. [Vond.]

Voor 't mild bescheer der veelderleigenaden.
Gam h. Zie scheren.
Dit woord komt reeds bij Notker voor
en in het zweed. is beskaera, in het angels.
sciran, toedeelen.
BESCHERNEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en schermen : ik beschermde, heb beschermd. Eigenlijk, tot een
scherm strekken : deze boom beschermt mij
voor de hitte. Overdr., verdedigen : eene
stad, een yolk beschermen. Van hier ook
beschermer, bescherming, beschermster. Zamenstellingen zijn beschermengel, beschermgod, beschermheer, enz.

Biscirman, biskirmen, beskirmen, biscirmen, komt, in de opgegevene beteekenissen,
reeds bij Otfrid. en Willeram. voor. De Zweden zeggen ook besker»ta, en de Denen bes-

kietrme.
bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en schieten : ik beschoot,
heb beschoten. Op iets schieten : eene stad beschieten. Door schieten toetsen, beproeven :
een geweer beschieten. Met geschut, of schietgeweer, bereiken : ik kan, met dit geweer,
zulk eene hoogte beschieten. Overdr., zijn
Joel beschieten, treffen. Ter eer van iemand
schieten : iemand, met dertien schoten beschieten. Metplanken bekleeden : eenen zol-

BESCIIIETEN,

der, een dak beschieten.
Dit woord wordt ook als onzijdig gebezigcl,
in de vo1gende spreekwijzen : dat werk
beschiet niet, vordert niet ;'mi'ne oogen
beschieten, schieten toe, gaan toe, van yaak •
Nvaarvoor Vondel, in den bedrijvenden vorm,
heeft : een donne slaap beschoot noch naeu-

welijx mijne oogen.
BESCHIJNEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en seize:Men : ik bescheen,
heb beschenen. Verlichten : de zon beschijnt
ons halfrond. Bij Otfrid. biscinan, bij Tatian.
bischeinan. Van hier ook beschijning.
BESCHUTEN, bedr. w., ongelijkv1. Van het onscheidb. voorz. be en schie ten : ik bescheet,
heb bescheten. Eene der laagste uitdrukkingen, voor met zijnen of an bezoedelen, en
figuurlijk, voor bedriegen. Van hier, in de
figuurlijke beteekenis, beschij ter , beschijterij

beschijtster.
BEscHiK, z. n., o., des beschiks, of van het beschik • het meerv. is niet in gebruik. Eon
bijna verouderd woord, voor beschikking,
bestel : door wijs beschick van uwen raedt.
Gam h.

BESC.

BESCIIIKAL,

zie albeschik.

bedr. w., gelijkvl. Van het on-.
scheidb, voorz. be en schikken : ik beschikte,
heb beschikt. Toezenden, bezorgen ik zal
het u terstond beschikken. In orde brengen :
zijne zaken beschikken. Verrigten : ik heb
nog veel to beschikken. Van hier ook beschikal, (albeschik), beschikker, beschikking, beschikster.

BESCHIKKEN,

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en schilderen : ik beschilderde, heb beschilderd. Met schilderwerk versieren z eene kamer beschilderen. Van hier
ook beschildering.
BESCHINNELEN, onzijd. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en schimmelen : beschint-

BESCHILDEREN,

melde, is beschimmeld. Alles beschimmelt
hier. Beschimmeld brood. Van hier ook beschimmeling.
BESCHIMPEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb.voorz. be en schimpen: ik beschimpte,
heb beschimpt. Eenen schimp toevoegen, bespotter]. Van hier ook beschimper, beschim-

ping , beschimpster.
BESCHOFT, bijv.

naamw. en bijw. Hetzelfde als

beschaafd • doch meestgebruikelijk in het
tegengestelde onbeschoft. Zie onbeschoft.
BESCHONKEN, zie beschenken.
BESCHOREN, zie bescheren.
BESCHOT, z. n., 0., des beschots, of van het beschot • meerv. beschotten. Houten beschutsel.
BESCHOUWEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en schouwen : ik beschou tvde, heb beschouwd. Bezien, opmerken. Van
hier ook beschouwer, beschouwing, beschou-

welijk, beschouwster.
(beschreiden) bedr. w., gelijkvl.
Van het onscheidb. voorz. be en schreijen :
ik besehreide, heb beschreid. Beweenen.Van

BESCHREIJEN,

hier ook beschreijehjk, beschreljensivaardig.
.
(beschrtjen) bedr. w., ongelijkvl
Van het onscheidb. voorz. be en schrijden :
ik beschreed, heb beschreden, Schrijdelings
(met de beenen aan beide zijden) op iets
gaan zitten : een paard beschrijden. Overschrijden eene sloot beschrijden.
BESCHRIJVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en schr rjven : ik beschreef,
heb beschreren. Vol schrijven : dit blad papier is beschreven. In geschrift stellen : ik
heb het verdrag laten beschrtjven. Een schriftelijk berigt van iets even eenen yeldslag
beschrijyen. Bij overdr., ook een mondelijk
berigt van iets even : ik zal u de zaak duideli 'k beschnjven. Schriftelijk oproepen, dagvaarden : eene vergadering beschrifren. Teekenen : eengeschoten kogel beschrijft, in
zzjnen loop, eene kromnte lijn Figuurlijk :

BESCHRIJDEN,

beschrifft , in het yak der wetenschappen,
eenen zeer kleinen kring , zijne kennis is zeer
bepaald. Van hier ook beschrtyver, beschrij"ing
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bijv. naamw. en bijw., beschroomder, beschroomdst. Bevreesd, bezorgd : beschroomd zijn. Van hier ook beschroomdheid.
BESCHUlT, z. n., v., der, of van de beschuit
meerv. beschuiten. Van het fr. biscuit. Zie
tweebak.
BESCHROOMD,

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en schuldigen : ik beschuldi de heb beschuldigd. Schuldig verklaren :

BESCHULDIGEN,

iemand van eene misdaad beschuldigen.
Bestraffen, berispen : hi's idaarover zeer te
beschuldigen. Van hier ook beschuldiger,
beschuldiging, beschuldigster.

beschudden), bedr. w.,
gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en
schutten : ik beschuttede , heb beschut. Beschermen. Van hier ook beschutsel, beschutsheer, beschermheer, beschutster , beschutsvroutv, schutsvrouw, beschutter, ook voor
eenen jagthond, beschutting.
B ESEF, Z. n., o., des besefs, of van het bese f ;
zonder meerv. Begrip, denkbeeld : een goed
beset van iets hebben. Van hier beseffeloos,

BESCHITTTEN, (OW. ook

beseffeloosheid.
BESEFFEN,

bedr. W. gelijkvl. Van het onscheidb.

voorz. be en seen : ik besefte, heb beset&
Begrijpen, verstaan. Van bier ook beseffing.
BESJE , zie bes.
BESINGELEN, hetzelfde als omsingelen.
BESLA AN, bedr. en onz.w., onregelm. Van het
onscheidb. voorz. be en slaan : ik besloeg,
heb en ben beslagen. Bedrijvend, met hamerslagen vastmaken : een rad beslaan •; iets
met zilver, of goud, beslaan. Paarden be-,
slaan • een boek beslaan. Vermengen, verlengen : kalk, meel beslaan. In beslag nemen,
aanhouden : goederen beslaan. Eene plaats
beslaan, vervullen. In de boete beslaan, eene
geldboete opleggen. Beslagen ten ifs komen,
spreekw., tot eerie zaak wet voorbereid zijn,
waarschijnlijk eene toespeling op een welbests gen paard. Onzijdig, met vochtigheid,
of damp, bezwalkt worden : de glazen zijn
beslagen. Beschimmelen : het brood beslaat
altijd, in deze kas. Ook is het voor slagen,
gelukken, in gebruik, geweest : de slimste
lastervonden schijnen te beslaan. [Vollenh.]
BESLABBEN, zie het volgende.
BESLABBEREN, bedr. w. gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en slabberen : ik beslabberde, heb beslabberd. Onder het eten van
vloeibare spijs, bezoedelen : het kind heeft
zich ellendigbeslabberd. Kil. heeft beslabben.
Van hier ook beslabbering.
BESLAG, z. n., o., des beslags, of van het beslag ;
het meerv. is niet in gebruik. Van het bovenstaande werkw. beslaan : een beslag van
goud, het beslag van eenen wagen , meelbeslag, mengsel van meel • in beslag nemen,
aanhouden • die zaak heeft Naar beslag gekregen, is uitgevoerd, voltooid •'3 beslag van

BESL.

het brood, van de glazen, uitslag, bezwalking.
Out. werd het woord beslag ook nog in eenen
anderen zingebezigd, namelijk in lien van
omslagheid
• b. v. :
, omstandig
Geluckigh is de man, die in vernoeghden staet,
En met een klein beslagh, in stilt', te bedde gaat.
F. v. Dorp.]
BESLAPEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en slapen : ik besliep, heb beslapen.
Op iets slapen : ik heb dat bed nog niet beslapen. Vleeschelijke verkeering met iemand
hebben, bezwangeren : een meisje beslapen.
Zich op iets beslapen, iets in zijn beraad nemen. Van hier ook beslaping.
BESLECHTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en slechten : ik beslechtte,
heb beslecht. Bile en vereffenen : een verschil beslechten. Van bier ook beslechter,
beslechting, beslechtster.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en sit:Men : ik beslijkte,
heb beslUkt. Met slijk bedekken, bezoedelen :

BESLIJKEN ,

gij hebt uwe kleederen beslijkt. Besltjkte (in
dengemeenen spreektrant, beslikte) straten.

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en sltjpen: ik besleep, heb
beslepen. Rondom slijpen. Overdr. : de toetssteen van een beslepen oordeel. [Vond.]
BESLISSEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en slissen : ik besliste, heb
beslist. Beoordeelen, uitspraak doen. Van
bier ook beslisser, beslissing.
BESLOMMEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en slommeren : ik beslom-

BESLIJPEN,

merde, heb beslommerd. Zich beslommeren,

zich in allerhande verwarde zaken steken.
Een beslommerde, verwarde, boedel. Van
bier ook beslommering .
BESLOTEN, verled. deelw. van besluiten. VerzeI; : een besloten brief. Belegerd : eene
beslotene stttd. Omheind, ommuurd : eene
besloteneplaats. Vastgesteld, bepaald : er is
besloten. Bevroren : besloten water. Gesloten,
verboden : beslotene 'a t. Besloten ti 'd
wanneer de Roomschen niet mo lten trouwen.
BESLUIT, z. n., o., des besluits, of van het besluit • meerv. besluiten. Van het werkw.
besluiten. Slot, einde : tot besluit, zal ik er
dit nog bijvoegen •; het besluit van een vertoog, enz. (bij Kil. besluitrede, ook afrede)
het besluit eener rede. Voornemen : het besluit nemen, om enz. Bepaling : het besluit
van den rand. Van bier ook besluiteloos,
besluiteloosheid.
BESLUITEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en sluiten : ik besloot,
heb besloten. Oudt. opsluiten : so sal hien
seuen daghe besluiten. [Bijb. 1477.] Thans
wordt het,
in de volgende beteekenissen
,
gebruikt. Vervatten, behelzen : die plaats
besluit zeer vele inwoners in zich. Eindigen:
zijne aanspraak besluiten. Voornemen : ik
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heb besloten,
tot u te komen. Bepalen :• dit
ongeluk scheen over mij besloten to zzjn.
Oordeelen,afleiden : ik moet daaruit besluiten, dat enz. Zie verder besloten. Van hier
ook besluiting.
Besluiten beteekende oul., ook baten,
helpen sijn vlien konste hem niet besluiten.

[Ferg.]
bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. •be en smeren : ik besmeerde,
heb besmeerd. Eigenlijk, met smeer, of zekere
vettigheid, bestrijken : brood met boter besmeren. Insgelijks, met lets antlers bestrijken : den muur met kalk besmeren. Figuurlijk, bezoedelen gz:j hebt u overal besmeerd.
Van hier ook besmering. Voor besmeren
bezigde men, oul., ook besmeuren, besmuis-

BESMEREN,

teren.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en smetten : besmettede, heb besmet. Bezoedelen zich besmetten. Aansteken : die ziekte heeft degansche
stad besmet. Overdr.: hij besmettede het gansche land met zijne dwaalleeringen. Van hier
ook besmettelijk , besmettelijkheid, besmetting •
BLSMULLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. been smullen : ik besmulde,
heb besmuld. Door eten en drinken bezoedelen :gij hebt u overal besmuld.
BESNAAUWEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en snaauwen •: ik besnaauwde, heb besnaauwd. Begraauwen, op
eenen snaauwenden toon berispen : daar
men hen op nieuw besnauwde. [Hooft.]
BESNEDEN, bijv. naamw. en bijw., zijnde het
verled. deelw. van besntjden. Figuurlijk :
wel besneden van aangezigt welgemaakt.
BESNELUWD, zie besneeuwen.
BESNEEUWEN, bedr. w. Bit woordwordt meestal
in de onbepaalde
wijs •: zich laten
gebezigd
besneeuwen, met sneeuw laten bedekken
ook in den lijdenden vorm, besneeuwd zijn •
wij waren geheel besneeuwd. Het verled.
deelw, wordt,als bijv. n. meest gebezigd :•
een besneeuwde, met sneeuw bedekte, hoed;
BESMETTEN,

besneeuwde straten.

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en snijden : ik besneed,
heb besneden. Eengedeelte van jets alsnijden:
een kind besnijden • een besnedene. Hooft
bezigt het voor besnoeijen. Van hier ook

BESNIJDEN,

besnijdenis, besnijding.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en snoezjen : ik besnoeide,
heb besnoeid. Afsnoeijen: eene he besnoetjen.
Geld besnoeijen. Figuurlijk, verminderen,
verkleinen : iemands magt, vrtjheid besnoezjen . Van hier ook besnoezjer , besnoeijing
BESNOEREN, zie snoeren.
BESNOT, zie besnotten.
BESNOTTEN, bedr. w., ik besnottede, heb besnot.
Met snot bezoedelen : gij hebt uwe kleederen

BESNOEIJEN,

BESP.

weer besnot. Het verled. deelw. besnot, als
bijv. gebruikt, wordt meest gebezigd •: dat
kind heeft altoos eenen besnotten neus.

bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. be en snuffelen ik besnuffelde, heb besnuffeld. Snuivende beruiken :
Die hond heeft mij condom besnuffeld. Figuurl., doorsnuffelen, naauwkeurig °riderzoeken hi' heeft al verscheidene boeken
besnuffeld. Hooft bezigt ook dezen zin

BESNUFFELEN,

besnuffen : den adem dergetuigen besnuft
hebbende.
BESNUFFEN, zie besnuffelen.

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be enspannen : ik bespande,

BESPANNEN,

heb bespannen. li'enen wagen met paarden
bespannen. Van hier bespanning.
BESPAREN, bedr.

w., geliikvl. Van het onscheidb.
voorz. be en sparen : ik bespaarde, heb bespaard. Sparen. Van hier ook besparing.
BESPATTEN, bedr. w..gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en spatten : ik bespattede,
heb bespat. Besprenkelen. Ook door spatten
nat maken en bezoedelen : zij hebben malkander deerlijk bespat.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en spekken : ik bespekte,
heb bespekt.Met spek besteken : een gevogelte
bespekken. Van hier ook bespekking.
BESPELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en spelen ik bespeelde, heb bespeeld. Op jets spelen een or el bespelen.
BESPEUREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheid b.
voorz. be en speuren : ik bespeurde, heb bespeurd. Bemerken, gewaarworden. Van hier
ook bespeurder, bespeuring.
BESPIEDEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en hetongewone •spiedn:
ik bespiedde, heb bespied. Ongemerkt beschouwen, naauwkeurig nagaan : iemands
laden bespieden. Van hier ook bespieder,

BESPEKKEN,

bespieding , bespiedster.

bedr. w.gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. be en spiegelen : ik bespiegelde, heb bespiegeld. Eigenlijk, zich bespiegelen, overal in den spiegel bezien. Overdr.,
met aandacht beschouwen. Van hier bespiegelend , beschouwelijk, bespiegeling, aandachtige beschouwing.
BESPIKKELEN bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. be en spikkelen : ik bespikkelde , heb bespikkeld. Met spikkels bedekken •
eene to el bespikkelen. Van bier ook bespikBESPIEGELEN

keling.

bedr. w. 9 gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. be en spoedigen : ik bespoedi de heb bespoedigd. Verhaasten : eene
zaak bespoedigen. Van bier ook bespoediging.
BESPOELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en spoelen : ik bespoelde, heb bespoeld. Bevochtigen : de stroom bespoelt de

BESPOEDIGEN

stad, aan eene ztjde.

BEST.

— 148 —

bedr. w. gelijkvl .Van het onscheidb.
voorz. be en spotten : ik bespottede , heb
besot. Van bier ook bes otter bespotster,

BESPOTTEN,

bespotting, bespottelijk, bespottelijkheid.

bijv. naamw. en bijw., zijnde het
verled. deelw. van het verouderde bes rakers.
,
Bespraakter
bespraaktst. Meest met wel :
hzj is een welbespraakt (welsprekend) man.
Van hier ook bespraaktheid.
BESPREK Z. n., o., des bespreks, of van het
besprek •; het meerv. is niet in gebruik. Onderhandeling : met iemand in besprek
Beding loch altijdt bij uijtghedruckte bespreke ende voor'ivaarde. H. de Groot.]
BESPREKEN bedr. w. , ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. be en spreken : ik besprak,
heb besproken. Bestellen : eene lasts op
eenen wagenbespreken. Bedingen: hij besprak
daarbij, dat enz. Bij uitersten wit maken :

BESPRAAKT,

hij heeft haar honderd guldens in het jaar
besproken. Hooft bezigde het ook voor betigten • enBrand zich met iemand bespreken,

voor in gesprek komen, onderhandelen. Van
hier ook bespreking.
BESPRENGEN, bedr. w., gelijkvl, Van het onscheidb. voorz. be en sprengen : ik besprengde, heb besprengd. Sprengende bevochtigen:
bet linnen besprengen. Somwijlen ook voor
bestrooijen : vleesch met zout besprengen.
Van hier ook besprenging.
Bij Kero besprengen, bij Notker. pesprengen, in het eng. to besprinkle, overeenkomende met het volgende besprenkelen.
BESPRENKELEN, hetzelfde als besprengen.
BESPRINGEN, bedr. W., ongelijkvl. Van het onscheidb voorz. be en springen : ik besprong,
heb besprongen. Springende bereiken : ik
kan die wtjdte, hoogte, niet bespringen. Op
g ets springen, bijzonderlijk ter bevruchting,
van eenigegroote dieren : de hengst bespringt
de merrie. Aanvallen : ik werd van twee roovers besprongen. Overdr., overvallen, onverwacht began en : daar duizend vreezen mij
bespringen. L. Bake.] Van bier bespringer,
bespringing.

bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. be en sproeijen : ik besproeide, heb besproeid. Bevochtigen. Van hier ook

BESPROEIJEN,

besproojing.
(bespuwen) bedr. w., ongelijkvl. Van
het onscheidb.voorz. be en spugen: ik bespoog ,
heb bespogen. Met speeksel of uitbraaksel be-

BESPUGEN,

zoedelen.
bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en spuiten : ik bespoot,
heb bespoten. Met spuiten nat maken.
BESPUWEN, bedr. w. ik bespuwde, heb bespuwd.
en.
Hetzelfde als bes
BEST, beste, bijv. naamw. en bijw., zijnde de
overtreffende trap van het bijvoegel. naamw.
goed, of nader, van bat, bet, (hoogd. basz)
hetwelk men, gemeenlijk, voor den verou&SUITEN,

BEST.

derden stelligen trap van best houdt,
bet, oul., ook als de vergelijkende trap gebezigd werd, waarom sommigen dit bet voor
eerie verkorting van beter houden, even als
min van minder, meer van meerder. Het
heeft verscheidene beteekenissen, die alle
echter zekere volmaaktheid in soort aanduiden. Aangenaamst
,
lekkerst : de ananas
heeft, onder allevruchten, den besten smaak.

Dat aan zijne bestemming het meest beantvoordt, en voor ons tegenwoordig oogmerk
hetgeschiktste is : de beste wijn • in zzjne
beste,jaren •; k zal het den eersten den besten
i
geven, de eerste, ykie hi' ook zii, is tot mijn
oogmerk dienstig. Deugdzaamst : hi' is een
best man. Nuttigst, heilzaamst : het beste is,
dat enz. Bekwaamst : ben ik de beste dan,
dien d'afgrond tot dit snood bedrijf uitbraken, kan ? [Vond.] Ook wordt bet. als een
zelfstandig naamw. gebezigd : ik beoog nu,
best, uw nut; het strekt tot uw best • ik raad
u ten beste, geef u den heilzaamsten raad
daar is niet veel ten beste, daar is niet veel
to halen ; zijn best doers, at zijne krachten inspannen mtjn beste, mine beste. Als een
bijwoord : ik meet best, of enz., hi' maakt
bet best. Ons best, hun, zzjn, haar best is :
uit al ons, hun, zijn, haar vermogen : wlj
fluiten vast ons best • een ieder roeit zzjn best.
[Vond.] Ook zegt men al zzjn best : hzj
liep al zijn best. Best wordt ook voor eerie
oude vrouwgebezigd. Zie bes.
Best is bij ons een vleiwoord, gelijk blijkt
uit bestemaat, bestemoer enz. Zie bes. Ook
wordt het, somwijlen, met aller zamengevoegd : allerbest, allerbeste. Zie aller.
Best, hij Ulphil. battist, Otfried beziste,
Tatian, bezista, in het eng. best.

onz. en bedr. w., onregelmatig. Van
het onscheidb. voorz. be en staan : ik bestond, heb bestaan. Onzijdig, bestand zijn :
wie kan voor u bestaan ? Voorhanden zijn :
bestaat uw argwaan nog ? Uit zaken, als uit
deelen, zamengesteld zijn : de mensch bestaat
nit ziel en ligchaam. Zijn aanwezen in lets
hebben : zijn geheele vermogen bestaat in
huizen. Van iemands maagschap zijn : iewand bestaan. Zich onderhouden, zich het
noodige verschaffen ik kan van dat geld
niet bestaan. Plaats hebben : dat kan onmogelijkbestaan. Geaard zijn : hzj bestaat valsch;
ik besta zoo niet. Bedrijvend, ondernemen :

BESTAAN,

zultgij dat bestaan ? hij bestaat wonderlijke
din en. Out. was bestaan ook aanvallen,
aantasten : den viand bestaan. Van hier
het bestaan, als een zelfst. naamw., zonder
meerv. • wijders bestaanbaar, bestaanbaarheld, bestaanlijk, bestaanlijkheid.

bedr.w., gelijkvt. Van het onscheidb.
voorz. be en staken : ik bestaakte, heb bestaakt. Met staken bezetten.
BESTAND, Z. n., O. des bestands, of van het

BESTAKEN,
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bestand ; zonder meerv. Wapenschorsing :
gedurende het bestand. [Vond.]

bijw. Bekwaam, vermogend, toereikend : ik ben bestand, om enz. Teen iemand
bestand zijn. Van hier ook bestandig, zie

BESTAND,

BEST.

een kind op een handwerk bestellen. Te
maken geven : een paar schoenen bestellen
besteld werk. Oul. beteekende dit woord

ook voor het regt roe en Van bier ook
besteller, bestelling, bij Hooft voor last,
bestendig.
bevel ; bestelster.
Wachter. leidt dit woord van het ital. BESTELPEN, bedr. w., gelijkv1.; ik bestel to , heb
bestel t, Door geweldige storting bedekken :
basta, bastare, bastante af, doch het schijnt
als men be on 't bestel to (het ingestorte)
meer betrekking op ons werkw. bestaan te
wegh te doen. [Hooft.] Dezelfde bezigt het
hebben.
BESTANDDEEL, Z. II., 0., des bestanddeels, of van
ook, overdragtelijk, van het hart: bestelpt
met ootmoed,
enz.
het bestanddeel • meerv. bestanddeelen. Patgeen, waaruit een ligchaam oorspronkelijk BESTEMMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onbestaat • degrondstof, zijnde eene wijsgeescheidb. voorz. be en stemmen : ik bestemde,
heb bestemd. Bij stemming bepalen : het is
rige benaming : eenig ding in zijnebestanddoor degansche vergadering bestemd. Overdeelen oplossen.
BESTAPPEN, bedr. w., gelijkvl. • ik bests to heb
dragtelijk, beramen, vaststellen : hyd be stemmen. Be P alen : mijn noodlot is nog niet
bests t. Overstappen : ik kan de sloot niet
,voor
bestemd. Ir an hier ook bestemming
bests en.
het oogmerk, waartoe iemand bestemd is :
BESTEDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het ondat is nujne bestemming .
scheidb. voorz. be en het niet gebruikelijke
stellen: ik besteedde, heb besteed. Bestellen, BESTEMOEDER, bestemoer,
zie bes.
bezorgen : iemand op een ambacht, in den BESTEMPELEN, bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. be en stempelen : ik bestemkost enz., besteden. Uitgeven : hoe reel hebt
gij daarvoor besteed? Gebruiken, aanwenpelde, heb bestempeld. Eigenlijk eenen stemden : den ti 'd , zijne krachten, enz. wel
pel op iets siaan. Overdragt. , duidelijk
besteden. Weleer beteekende besteden ook ten
aanwijzen : iemand met zijnen naam bestempelen. Bekrachtigen, goedkeuren : hi' heeft
huwelijk geven :
het met zijne handteekening bestempeld. Van
En sprak : bestó gerust uw dochter, rzyk van lof,
Aan ritzy, die Baer verzoek. [Vond.]
bier bestempeling.
Van hier ook besteder, besteding, besteedster, BESTE1NDIG, oul. bestandig, van bestand, bijv.
voor eene verhuurster van dienstboden.
naamw. en bijw., bestendiger, bestendigst.
Besteden is van stall, stede, eene plaats, en
Onafgebroken duurzaam : bestendige lie de
beteekent, eigenlijk, ter re ter plaats stellen.
vriendschap. Volg bestendig de voetstappen
BESTEK, Z. n., o., des besteks, of van het bestek;
der deugd. Standvastig : hzj is niet bestendig
meerv. bestekken. Ontwerp, afteekening en
in zijne voornemens. Van bier ook bestenberekening : een bestek van jets maken.
digheid, bestendighjk. Het werkw. bestendiOmvang
,
ruimte : dat huis is te klein van
gen voor standvastig maken, bevestigen, is
bestek. Hooft bezigt het voor geheime bestelweleer in gebruik geweest : Bestendig mij,
ling.
o God ! in deze slingerwinden. F. v. Dorp.]
BESTEKEN, bedr. w., ongeiijkvl. Van het onHet rijk bestendigen. [Oud.]
scheidb. voorz. be en steken : ik bestak, heb BESTERVEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van!
bestoken.Eigenlijk, dikwijls en overal in jets
het onscheidb. voorz. be en sterven : ik
steken : jets met speldenbesteken. Figuurlijk,
bestorf, ben bestorven. Bedrijv., uit oorzaak
versieren : iemand, op zzjnen verjaardag,
van lets sterven : hi' zal lien val besterven;
besteken • met bloemen besteken. Door gehij is het reeds bestorven. Onzijd., bestaan,
schenken tot iets overhalen, omkoopen: men
koud, hard worden, opdroogen : het vleesch
heeft hem metgeld bestoken, om enz. Vooraf
laten besterven. De verve is nog niet bestoroverleggen : dat is een bestoken werk. Van
ven ; de muur moet eerst wat besterven •
hier ook besteker, besteking.
onbestorven metselwerk. [Hooft.] Bleek worBESTEL, z. n., o., des bestels, of van het bestel
den : zij bestorven als dooden. Zie bestorven.
zonder meerv. Bestelling , beschikking
Van hier ook besterfenis, bij Hooft voorkobevel: op 't goddelijk bestel. N. Versteeg.]
mende : tot bestervenis van den versch
BESTELEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het ongemetsten grondslag der vrijheit. Ook zegt
scheidb. voorz. be en stelen : ik bestal, heb
men : erfenissen, besterfenissen, voor hetbestolen. Door diefstal ontvreemden : iemand
s een men, bij den flood van dezen of genen,
bestelen.
erft.
BESTELLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onBESTEVADER, bestevaar, zie bes.
scheidb. voorz. be en stellen : ik bestelde, heb BESTEVENEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onbesteld. Bescheiden, eeneplaats aanwijzen :
scheidb. voorz. be en stevenen : ik bestevenhzj heeft mij teen dezen avond hier besteld.
de, heb bestevend. Den steven naar eene
Brengen, bezorgen: eenen brief bestellen ;
plaats wenden : wij bestevenden de kaap.
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BESTIER, zie

bestuur.
BEsTi pp EN, bedr .w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en stippen : ik bestipte, heb bestipt.

Rondom stippen.
BESTOKEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en stoken : ik bestookte, heb bestookt .
Aanvailen,
bespringen• : den vtjand, eene
stad, bestoken. Van hier ook bestoking.
BESTOPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en stoppen :• ik bestopte,
heb bestopt. Overal
stoppen•: ik heb die kousen laten bestoppen. Voor iemand stoppen :
ik moet hem benaaijen en bestoppen. Van
hier ook bestopping.
BESTORMEN, bedr, w., gelijkvl. Van het onscheidb.voorz. be
en stormen
•: ikbestormde,
heb bestormd. Storm loopen, stormende
aanvallen : eene stad bestormen. Figuurlijk,
onverwacht overvallen : zij kwamen mij, in
mijne kamer, bestormen. Inzonderheid, ten
aanzienvan hevige gemoedsbewegingen :
ztjn geweten werd door berouw, schaamte en
vrees bestormd. Van hier ook bestormer,
bestorming.

bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. be en storten
•: ik bestortte,
heb bestort. Door storten nat maken : den
vloer bestorten.
BESTORVEN, verled. deelw. van besterven. Dit
bestorven wordt ook gebezigd, om iemand
aan to duiden, Wiens vader en moeder
gestorven zijn : een bestorven meisje.
BESTOVEN, verled. deelw. van bestuiven. Met
stof bedekt. Ook, in den gemeenen spreektrant, voor beschonken.
BESTRAFFEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en strafren : ik bestrafte,
heb bestraft. Berispen. Van bier ook bestraf-

BESTORTEN,

Ter, bestraffing, bestrafrelzjk, bestrafster.

bedr. w., gelijkvl. Van bet onscheidb. voorz. be en stralen : ik bestraalde,
heb bestraald. Beschijnen : de zon bestraalt
de g arde. In den diehterlijken stip : met
's ffemelsgunst bestraald. Van hier ook

BESTRALEN,

bestraling.

BEsTRATEN,bedr.w., gelijkvi.Van het onscheidb.
voorz. be en straten : ik bestraatte, heb bestraat. Met straatsteenen beleggen : eenen
weg bestraten. Van hier ook bestrating.
BESTRUDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en strijden: ik bestreed,
heb bestreken. Gewapend aanvallen, bevechten : een land, den mjandbestrijden. Ook met
woorden aanvallen : ik wil uwe stelling niet
bestrijden. Figuurl., aanvechten, ten kwade
verzoeken : van den duivel bestredenworden.
Van bier ook bestrijder, bestrUding, bestrijdster.

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en strifken : ik bestreek,
heb bestreken. Iets weeks op lets hards strijken : brood met boter bestrijken. Figuurl.,

BESTRLIKEN,

BETA.

in de vestingbouwkunde, langs eene oppervlakte heen beschieten : eene stall, eenen
seal, met het geschut bestrijken.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en strikken : ik bestrikte,
heb bestrikt. Met strikken versieren. Ook in
eenen strik vangen.Van bier ook bestrikking.
BESTROOIJEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en strooijen : ik bestrooide,
heb bestrooid. Strooijende bedekken : den
grond met bloenien bestrooijen. Van hier ook

BESTRIKKEN,

bestromjing.
BESTRUIVEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en struiven: ik bestruifde,
heb bestruifd. Eigenlijk, met strait' bezoedelen.
BESTUIVEN, bedr. en onz. w. ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. be en stuiven: ik bestoof,
heb bestoven. Bedrij,
v, met stof bedekken :
gij moet mtj niet bestuiven. Onzijd., met het
hulpw. vjn. Bestoven worden : de kleederen
zullen bestuiven, wanneer zij niet toegedekt
worden. Zie bestoven.
BESTUREN, bedr. w., gelijkv1., ik bestuurde, heb
bestuurd. Eigenlijk met yen stuur eene rigling aan jets even : een schip, eenen wagen
besturen. Fig. beschikken, in orde houden :
Hi j, die het al bestuurt ; eene zaak wel
besturen. Van hier bestuurder, besturing.
Zamenst. : albestuurder.
BESTUUR, z. n., 0., meerv. besturen. Het be-

sturen, in eene eigenlijke beteekenis.Verder,
regering,
bewind : het bestuur over eene
zaak, ook het bestuur in handen hebben.
Zamenst. :gemeentebestuur , huisbestuur,
scheepsbestuur, staatsbestuur, stadsbestuur,

enz.
zie omstuwen.
verouderd, voor beter. Zie best. Dit bet
wordt ook zamengevoegd met andere woorden
,
als betovergrootvader. Doch Halma
noemt dit een laag woord.
BETALEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en bet oude talen, d. i. tellen : ik

BESTUWEN,
BET,

betaalde, heb betaald. Geld betalen. Hi' zal
hetgelag, ook de batten, moeten betalen,

spreekw.,
hi' zal er het nadeel van hebben.
Vergelden : ik zal u dat betalen, ook betaald
zetten. Van bier ook betaler, betaling, betaalster. Zamenstellingen zijn : betaaldag,
betaalsheer, betaalmeester, enz.
BETAMEN, onpers. werkw., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. be en het verouderde
tamen: het betaamt, heeft betaamt.V oegen,
passen : het betaamt u niet, mij op zulk eene
tvijs to bejegenen. Ook persoonlijk : met
alien nootdruft, die tot zoo een to ht betaemde. 1:Vond.] Van hier ook betamelijk,
betamelijkheid.

bedr. W. gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. be en tasten : ik betastte, heb
betast. Dikwijls en veel aan jets tasten, ook

BETASTEN,
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bevoelen, tastende naar lets zoeken: gijkunt
tntj vrij betasten. Ende Labatt betastte die
gantsche tente, ende en vont niet. [Bijbelvert.3 Van hier ook betasting.
BETE, zie beet.
BETEEKENEN, bedr w., gelijkvl.Van het onscheidb. voorz. be en teekenen : ik beteekende, heb beteekend. Eigenlijk, door een
teeken, van andere din en onderscheiden •;
doch in dezen zin is het nietgebruikelijk.
Overdr., te kennengeven, aanduiden : wat
beteekent dat? Dag beteekenen, dag bepalen.
Een vonnis beteekenen, hetzelve ter kennis
van dengevonnisden brengen, en daarvan
aanteekening houden. Van hier bateekening,
beteekenis, beduidenis.
BETEMMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en temmen: ik betemde,
heb betemd. Hetzelfde als temmen, van tem,
tam, tam maken. Zie temmen.
BETER, bijv. naamw. en bijw., zijnde de vergelijkende trap van goed. Het heeft, even als
best, verscheidene beteekenissen , (lie alle
echter zekere hoogere volmaaktheid in soort
aanduiden. Aangenamer,
bevalliger•: zzj ziet
er beter uit, dan hare zuster. Volmaakter,
met zijne bestem rni rig meer overeenkomstig:
hi' is een beter redenaar, dangij. Nuttiger,
heilzamer : betere artsenden. Deugdzamer :
gij hebt een beter hart, dan hz:j. Bekwamer
g
eschikter : deze pen is beter om mede te
schrzjven, dandies Als een bijw. alleen worth
het, in de volgende spreekwijzen , gebezigd :
beter worden, beter zzjn, beter schrijven,
beter loo en beter weten, enz. Zamenstellingen zijn: beterschap, beterhuis. Zie verbeterhuis.— Beterweten, bewustheid van het
tegendeel.
Beter, bij U1 hie batizo, bij Fero pezzira,
bij Otfried baz, bij Notker. baz, bij Willeram. bezzer
en beter
in het angels. bet,
,
eng. better, Been. bedre, zweed. baettre, ijsl.
bettri, pers. bihter, komt met het gr. AgArepoc
overeen. Zie best.
BETEREN, wederk. en onz. w., gelijkvl. Ik beterde, heb en ben gebeterd. Van beter. Wederkeer. : zich beteren, verbeteren. Beteren,
werd oul., ook in eenen bedrijvenden zin,
g
ebezigd, ten aanzien van zulken,
,
die zich
door het betalen van zekeregestelde boete, in
sommige gevallen, van zwaarder straf, vrijkochten : want manslaght wordt gebeeterd
met zeekergetal van groot en klein vee.
[Hooft.] Onzijd., met zzjn, beter wordert :
de ziekte betert, van day tot dag. Van hier
ook betering, beternis : orn een beternis ende
herstelling van de saken. H. de Groot.]
BETE EN bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en teren, van teer, bij Kil. ook
terre, angels. tare, teor. Ik beteerde, heb
beteerd. Met teer besmeren.
Dit woord onderscheidt zich van het voor-

BETO.

gaande, in de onbepaalde wijs, alleen daardoor, dat de klemtoon hier op de tweede
lettergreep, of het zakelijke deel des woords
valt, beteren, hetwelk bij alle werkwoorden
plaats heeft, die met een onscheidb. voorz.
zamengesteld zijn, terwij1 in het voor an
beteren, van beter, de eerste lettergreep, den
nadruk ontvangt. Het heeft, volgens den
rotterdamschen tongval , overeenkomende
met het angels., de zacht-lange e, en wordt
ookgenoegzaam door geheel Nederland be-.
teren, en niet beteeren, uitgesproken.
BETEUGELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en teugelen, van to el :
ik beteugelde, heb beteugeld. Door middel
van eenen teugel tegenhouden en bedwingen :
eenpaard beteugelen. Figuurl. •: iemands
trotschheid beteugelen • zzjne hartstogten beteugelen. Van hier ook beteugeling.
BETEUTERD, bijv. naamw. en bijw., zijnde het
verled. deelw. van beteuteren, d. i. bevreesd,
of verlegen maken. Neer beteuterd, meest,
zeer beteuterd. Ontsteld, verlegen : zzj was
geheel beteuterd. Beteuterd door 't vervaren. [Hooft.] Van hier beteuterdheid, beteutering.
Beteuterd, misschien, voor betaterd, van
betateren, en dit van tateren, d. i. hakkelende spreken, wanneer men verlegen is,
om zich te verantwoorden.
BETEUTEREN, zie beteuterd.
BETIGTEN, bedr. w..gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en ti ten : ik betigtte, heb betigt.
Beschuldigen : iemand met jets betigten. Bij
Hooft, en ook bij eenige schrijvers van onzen
tijd, komt bettjgen, in denzelfden zin voor •
den worst betijgen als den oorsprong van
hun leed. N. Versteeg.] Van hier ook betigter, betigting.
BETIJEN, oul. ook betUden, onz. w. Van het
onscheidb. voorz. be en tijen. Een bijna
verouderd woord, hetwelk thans, in den
gemeenen spreektrant , nog gehoord en
alsgelijkvl. gebezigd wordt : betijdde,
betijd. Eigenlijk, voortgaan. Overdragt. :
iemand laten betijen , zijnen gang laten
g
aan. Cam h. bezigt dit woord in den zin
van uitgesteld worden : laat , o Heer I de
straff betzjden.
BETIJGEN, zie betigten.
BETIMMEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en timmeren : ik betimmerde, heb betimmerd. Bebouwen : eene
opene plaats betimmeren. Iemands licht betimmeren, door middel van eenen muur,
of een beschot , het uitzigt benemen •; ook
als een spreekw., voor , iemand er ens
in de loef afsteken.hier ook betimmering.
BETOBBEN, Zie tobben.
BETOOG, Z. n., o., des betoogs, of van het betoog •
zonder meerv. Klaar bewijs : die zaak be-

BETR.

hoeft geett breeder betoog. Weleer was dit
woord ook in gebruik, voor vertooning :
metgroot betoog van droefheid en misbaar.
BETOOGEN, bedr.

w. gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en too en : ik betoogde, heb betoogd.
Klaar bewijzen. Van hier ook betooging.
BETOOMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en toomen, van toom :
ik betoomde, heb betoomd. Door middel van
eenen toom bedwingen. Figuurlijk, tegengaan, bedwingen. Hetzelfde als beteugelen.
Van hier ook betooming.
BETOON, z. n., o., des betoons, of van het betoon;
zonder meerv. Hetzelfde als betooning , zie
betoonen.
BETOONEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en toonen : ik betoonde,
heb betoond. Bewijzen, klaar laten blijken.
anders betoon.
Van hier ook betooneng,
BETOOVEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en tooveren : ik betooverde,
heb betooverd. Tooverij aan iemand oefenen ,
dock in deze eigenlijke beteekenis is dit
woord reeds verouderd, dewijl de zaak zelve
buitengebruik geraakt is. Men bezigt het
thans alleen figuurlijk, voor, innemen, verlokken : hi' betoovert de menschen met zijne
woorden • eene betooverende stem. Van hier
ook betooveraar, betoovering.
BETRAAND, bijv. naamw. en bijw., zijnde het
verled. deelw. van het verouderde betranen,
van traan. Met tranen besproeid : hare
wan en waren betraand.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en trachten : ik betrachtte,
heb betracht. Behartigen, doen, oefenen : de

BETRACHTEN,

deugd betrachten •; zijnen pligt betrachten.

Oul. beteekende dit woord overdenken, beschouwen, overeenkomende met het hoogduitsche : die het zoo verre gebracht heeft
met betrachten der vorige geschiedenissen.
[Hooft.] Van hier ook betrachter, betrachtiny,
betrachtster.
BETRALIEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz, be en tralien: ik betraliede,
heb betralied. Met tralien voorzien.
BETRAPPELEN, zie betrappen.
BETRAPPEN, (oul. ook betrapen) bedr. w., gelijkv1. Van het onscheidb. voorz. be en trappen : ik betrapte, heb betrapt. Eigenlijk, met
de voeten trappen, betreden, in welken zin
het hiervan gevormde voortdur, werkw. betrappelen mede gebruikelijk is. Overdragt.,
overvallen, achterhalen : iemand op de daad
betrappen.

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en treden, : ik betrad, heb
betreden. Eigenlijk en figuurlijk : eenen weg
betreden. Hooft bezigt een antbt betreden,
voor waarnemen , bekleeden.
BETREFFEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en treffen : ik betrof, heb
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betroffen. Rakers, aangaan : het betrof den
welstand van eengeheel huisgezin. Wat nuj,
u, enz. betreft.
BETREFFENDE, voorz,, van betreffen. Aangaande,
rakende: betreffende deze zaak.
BETREKKELLIK, bijv.

n. en bijw. In betrekking
staande tot iets :root en klein , zwaar en
ligt, enz. zijn betrekkelijke eigenschappen.
Hi' sprak betrekkeljk,
i
met betrekken tot
zeker iets.
BETREKKEN, bedr. en 011Z. W., ongelijkvl. Van
het onscheidb. voorz. be en trekken : ik betrok, heb betrokken. Bedr., ingaan, intrekken : de winterlegering betrekken. Iemand
in het regt betrekken, voor het regt roe en.
Iemand betrekken ,
bedriegen. Iemand in
eene zaak betrekken, invrikkelen. Onzijdig,
met het hulpw. zijn, (van de lucht), bewolken : de lucht betrekt. Vond. bezigt het
figuurlijk: ens oordeel is, naar de gesteltenis
der herssenen, somtijts helder, somtijts betrokken. Van hier ook betrekker, betrekking,
betrekkelijk, betrekster.

bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en treuren : ik betreurde,
heb betreurd. lemands flood betreuren, beweenen. Van hier betreuring.
BETROEVEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en troeven : ik betroefde,
heb betroefd. In het kaartspelen gebruikelijk :
eene kaart betrokken. Figuurlijk en in den
g
emeenen spreektrant , met woorden , of
daden, zich teen iemand verzetten : gij

BETREUREN,

hebt hem schoon betroefd.

bijv. naamw. en bijw., zijnde het
verled. deelw. van betrekken. Betrokkener,
betrokkenst. In al de beteekenissen van het
werkw. betrekken. Ook figuurlijk, voor treurig, ontsteld, van het gelaat : hr' zag er zeer

BETROKKEN,

betrokken ult.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en trouwen : ik betrouwde,
heb betrouwd. Vertrouwen : gij kunt hem

BETROUW EN,

niet betrouwen • iemand iets betrouwen.
Betrouwen wordt ook als een zelfst.
naamw. van het onz.geslacht, zonder

d in de beteekenis van
meerv.,gebezig,
vertrouwen.
BETTEN,

bedr. w., gelijkvl. : ik bettede, heb

gebet. Vochtig maken.

bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz, be en tut en : ik betuigde,
heb betuigd. Getuigenis geven, verklaren,
verzekeren : de waarheid betuigen • ik kan

BETUIGEN,

het voor God en menschen betuigen. Iemand
dank betuigen, van zijoe dankbaarheid verzekeren ; vriendschap betuigen. Van hier
ook betuiging.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en tuinen : ik betuinde,
heb betuind. Hetzelfde als omtuinen, met
eenen tuin, ook met eene hegge, of heining

BETUINEN,
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besluiten, ombeinen. Oul. beteekende dit
woord ook bepalen, beperken. Van hier ook
betuining .
BETUW, betuwe, z. n., v., der, of van de betuwe • zonder meerv. Zekere landstreek van
Gelderland : die zzjne woning in de Betuwe
verlaten had. [Moon.]
Betuw is voor betauwe, batauwe, misschien van het veroud. bat, bet, beter en
auwe, d. i. land, weide • derhalve beter land.
Misschien is betuwe, voor batauwe, zoo veel
als der Batten auwe, of de landstreek der
Batten, waarvan de Romeinen bataria gemaakt hebben.
BETWETER, Z. II., III., meerv. betweters. Van
bet, beter, en weter. Iemand, die alles beter
wit weten, dan een ander.
BETWIJFELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en twijfelen : ik betwijfelde, heb betwijfeld. In twijfel trekkers : iets
betwijfelen. Van hier ook betwijfeling.
BETWISTBAAR, bijv. naamw. en bijw., betwistbaarder, betwistbaarst. Het een betwist kan
worden. Van hier betwistbaarheid.
BETWISTEN, bedr. w., gelijkvt. Van het onscheidb. voorz. be en twisten : ik betwistte,
heb betwist. Over jets twisten : ik wil dat niet
betwisten. Insgelijks, aanspraak op iets maken : iemand lets betwisten. Van bier ook
betwistbaar, betwister, betwisting, betwistster.
BEU, bijw., in den gemeenen spreektrant
gebruikelijk, voor verzadigd, genoeg van
iets hebbende : ik ben dat al beu. Bij Spieg.
lezen wij : bue (beu) van boekweykoeken.
Bij Oudaen : overvloedigheid tot ben worden.
L. Meijer heeft tc bo, d. i., verzaad, overladen met spijs en drank." De ware aard van
dit woord is nog onzeker. Misschien is het

afkomstig van zeker tusschenwerpsel, zijnde
de uitdrukking dergewaarwording van zatheid, b. v. beu ! is dat eten ! waarvan,
naderhand, ik heb mij ben gegeten, of gedronken • en eindelijk iets, of van iets, beu
zijn.
BEUDEL, zie beul.
BEUGEL, z. n., m., des beugels, of van den beltgel • meerv. beugels. Een ijzeren ring. Ook
voor stijgbeugel : ik .gal zoo ras te paarde,
als hi' met den met in den beu el zijn.
[Hooft.] Zamenstellingen zijn : beugelbaan,
waarin men met eenen bal door den bengel
speelt, dat beugelen genoemd wordt, waarvan het spreekw. dat kan niet door den bengel, dat geschiedt niet naar onzen zin, of is
niet zoo als het behoort, wijders beugeltas,
anders ook enkel beugel genoemd.
Beugel, bij Kil. ook boghel, is waarschijnlijk van boo e n en dit van buigen.
BEUK, (boekenboom ) z. n., m., des beuks, of
van den beuk • meerv. beuken : in schaduw
van den beuk. [Vond.] Zamenstellingen zijn:

BEUR.

beukenboom, beukenbosch, beukenhout, ook
boekenboom enz.
Ook wordt beuk voor eenen harden slag gebezigd : lay gaf den hoed eenen beuk op zlj-nen lop.
BEUKELAAR, Z. n., m., des beukelaars, of van
den beukelaar; meerv. beukelaars . Een schild:
de hand aan den beukelaar te slaan. [Vond.]
Ook overdragt., voor hulp, bescherming :
om haer enz. tot beuckelaar te strekken.
[Vond.] IJsI. buclare. Men ziet hier eenige
g
elijkheid met het fr. bouclier.
BEUKEN, bijv. naamw., onverbuigbaar. Van den
beuk, of van beukenhoutgemaakt •: eerie
beukenplank.
BEUKEN, bedr. w., gelijkvl. : ik beukte, heb gebeukt.Geweldigkloppen, hard slaan:stokvisch
beuken. Ook voor aanhoudendgeWeld gebruiken : om met meer razernij te beuken op
den wal. J. d. Marrs] Van bier ook beuker,
beukerij, beuking , en het zamengestelde
beukhamer.
BEUL, z. n., m., des beuls, of van den beul •
meerv. beulen. Scher re s ter. Ook overdragt.,
voor een straf mensch : hij is een re to beul.
Van hier ook beulachtig, beulschap, beulsknecht, beulsvrouw, ook beulin.
Beul is zamengetrokken voor beudel, dat
nog bij Vouch voorkomt : gij wierdt beudel
uwes zelfs. En bij dit beudelwijst Kii. weder
op bodel, als deszelfs oorsprong.
BEULING, z. n., m., des beulings, of ran den
beuling ; meerv. beu lin en Worst. Ook
voor eenen onkundigen : hi' is een regte
beuling.
Ten Kate leidt dit woord van bieden af,

omdat men, van ouds, gewoon was, elkander, in den slagttijd, b eulin en te bieden.
Koch dit is te vergezocht. De taal- en dichtk.
Bijdr. brengen het tot bol, om de rondheid
en opgezwollenheid. Misschien vindt men
deszelfs waren oorsprong in het oude bowel,
en g. bowels, het ingewand.
BEUN, z. n., v., der, of van de beun •; meerv.
beunen. Eerie vischkaar, anders gemeenlijk
bun genoemd. Beun, voor eenen zolder, is
bij Sewel mannelijk. Van hier beunhaas,

zijrale eerie verachtelijke benaming van iemand, die, eigenlijk knecht zijnde, in stilte,
als baas, werkt. In de koopsteden draagt zulk
een dezen naarn, die zonder gezworen makelaar te zijn, koopen sluit. Van hier ook het
werkw. beunhazen.
(bij Kil. ook borers van het oudeberen,
d. i. dragen), bedr. w., gelijkvl. : ik beurde,
hebgebeurd. HetTen, tillers : ik kan dien last
niet beuren. Tot aan den Hemel haren swam
beuren. [Vond.] In dezen zingebruikt men
thans, meestal, het zamengestelde opbeuren.
Ontvangen : geld beuren •; ik heb, van daag,
nog maar drie guldens gebeurd. Bij Hooft
was, en in dengemeenen spreektrant is ben-
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ren ook voor gebeuren, gebruikelijk dat zal
niet beuren.
BEURS, z. v., der, of van de beurs • meerv.
beurzen. Eenegeldbeurs. Ook voor het geld
zelf, of eene aanzienlijke bezitting h i heeft
eenegoede beurs. Het verkleinw. is beursje.
Van hier beurzensnijder. — Ook wordt de

verzamelplaats der kooplieden, in de koopsteden, beurs genoemd •; en bij eene verdere
overdragt, worden de kooplieden zelve met
dezen naam bestempeld : de beurs van Amsterdam, Rotterdam enz.Van hier ook beursklok, beursknecht, beurstijd.

Sommigen Leiden het woord beurs, in de
eerste eigenlijke beteekenis, van het werkw.
beuren af, als zijnde een middel, om geld
enz. te dragen •; anderen van het fr. bourse,
ital. borse, lat. bursa, of gr. leupo-a. Voor
eene verzamelplaats van kooplieden acht Kiliaan het woord beurs afkomstig van zekere
, te Brugge
vermaarde herberggge
in Vlaanderen
eerie der oudste koopsteden in de Nederlanden, alwaar dagelijks de voornaamste kooplieden, orn hunnen handel te drijven, bij
malkander kwamen, en welke herberg de
beurs genoemd werd, omdat op deszelfs uithangbord eerie geldbeurs afgebeeld was.
Doch, daar, in de middeleeuwen, het woord
bursa niet alleen eenen algemeenen schat,
maar ook eene zamenkomst van velen op gemeenschappelijke kosten, beteekende, zoo is
het twijfelachtig , of deze benaming niet
daarvan oorspronkelijk zij.
BEURSCH (beurzig), bijv. naamw. en bijw.,
beurscher, beurscht. Week , verrot : eene
beurschepeer. Hooft heeft beurzen voor
beursch worden. Van hier beurschheid.
BEURT, z. n., v., der, of ran de beurt ; meerv.
beurten. Gezette tijd om jets te verrigten :
het is mijne beurt orn te spreken •; voor zijne
beurt spelen • iemands beurt waarneinen ;
beurten, de eene na den anderen ik lit
aan de beurt, het is mine beurt, mijn tijd,
om te varen enz. Van hier ook beurtelings,
bij beurten. Zamenstellingen zijn : beurtman, beurtschipper , beurtverwisseling.
BEuRzic, , bijv. naamw. en bijw., beurziger,
beurzigst. Zie beursch.
BEUZELEN, onz. w.,gelijkvl. : ik beuzelde, heb
gebeuzeld. Kleiniglieden vertellen , niets be-

duidende din en verrigten. Van bier ook
beuzelaar, beuzelaarster, beuzelachtig, (bij
Hooft beuzelzinnig), beuzelachtigheid, beuzelari j , beuzeling. Zamenstellingen zijn :
beuzetkraam, beuzelpraat, beuzeltaal, benzelwerk.

onz. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en vallen : ik beviel, ben
bevallen. Van de Vrouwen, een kind krijgen,
in de kraam komen vj is van eenen zoon

BEVALLEN

bevallen. Ik berghde zelf haar vrucht, toen
ztj in duin beviel. [Vond.] Van hier beval-

ling. Behagen: dat bevalt mij niet. Van hier
ook bevallig, bijVond.en anderen, bevallijk,
schoon, aangenaam, behagelijk, bevalligheid,
waarvoor, oul., ook beval : met zoet beval
bevalliglijk.
BEVANGEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en van en : ik beving,
heb bevangen. Overvallen : de slaap beving
mii. Met vrees, droefheid enz. bevangen zijn.
Van hier bevanging. Van dit werkw. is ook
het zelfst. naamw. bevang, voor omvang,
omtrek, gevormd : en al wat in 't bevang
Bier beide (water en aarde) groeit en voelt.
[J. de Dekk.]
BEVAREN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en varen : ik bevoer, heb
bevaren. Dikwerf op jets varen : h i' heeft
die zee tang bevaren. Het verled. deelw,
bevaren, bevarener, bevarenst, of meest bevaren, wordt eigenlijk gebezigd ten aanzien
van iemand, die veelgevaren heeft, en dus
ervaren op zee is. Van hier ook bevaarbaar, dat bevaren kan worden : bevaarbaar
water.

bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en vatten : ik bevattede,
heb bevat. Eigenlijk , omvatten. Figuurl.,
beheizen : dat boek bevat eenen schat van
geleerdheid. Ook in zich bevatten. Begrijpen,
verstaan : eene zaak klaarlzik bevatten. Van
bier ook bevattelijk, bevattelljkheid, bevat-

BEVATTEN,

ting .

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en vechten : ik bevocht,
heb bevochten. Vijandlijk aanvallen, bestrijGlen : den viand bevochten. Door vechten
verkrijgen : hij heeft daar veel roams bevochten. Van hier ook bevechter, bevechting.
BEVEILIGEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en veiligen: ik beveiligde,
heb beveiligd. Veilig makers, in zekerheid
stellen. Van hier ook beveiliger, beveiliging.
BEVEENZEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en veinzen : ik beveinsde,
heb beveinsd. Veinzen, ontveinzen. Hooft
gebruikt het voor bedekken : blanketselkorst
beveynst uw aanzicht oin en ont. Voor veinzeri j, bezigde men, weleer, ook beveinsdheid:
out mijnre beveinstheit. [Bijb. 1477.]
BEVEL, z. n., o., des bevels, of van het bevel •
meerv. bcvelen. Van bevelen. Last, gebod :
een bevel geven, ontvangen enz. De magt en
het regt om bevelen te geven, gebied, bewind : onder iemands bevel staan. Van
hier bevelbrief, lastbrief, bevelhebber, bevel-

BEVECHTEN,

roerder.

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz, be en het verouderde velen :
ik beval, heb bevolen. Een bevel geven : ik
beveel u te vertrekken. Opdragen, toevertrouwen, aanbevelen : ik beval hem het opzit over mzjnen zoon. In den lijdenden

BEVELEN,
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worm mij is bevolen to vertrekken • hem
was het opzigt over mijnen noon bevolen.
Zich in ieinandsgunst bevelen. Jets aan het
papier bevelen, voor schrijven beveel het
p apier niet terstond,
al wat u in den zin
schiet. [Vond.] Van hier ook beveler, beveling.

In den zin van toevertrouwen, komt in
hetgoth. reeds anafilha, in het alem. filahan, en bij Kero pifelahan, voor.
BEVEN, onz. w., gelijkvl. : ik bee de heb gebeefd.
Heen en weder bewogen worden, schudden :
de garde beet • van koude beven ; van schrik
beven. Vreezen, beducht zij,n (bijrdragt)
ove
:
voorgevaren en onheilen beven. Van hier
ook beving.
Hood. beben, Been. btive, angels. bifian,
bij Kero en Otfrid.
beovian, zweed. bafwa
,
pievun, bibun en piben. Het lat, paveo, en

het gr. ,;E IS£110 ;, o/Getv schijnen uit dezelfde
bron voortgekomen to zijn.
BEVER, z. n., m., des bevers, of van den bever
meerv. bevers. Zeker dier, dat in het water
en op het land leeft. Voor de stof, bevel' genoemd, wordt het onz.gebruikt.
Hood. Biber, bij Plinius biber, bij Claudian. bebrus , in het ital. bevel.°, spaan . be fro ,
fr. bievre, angels. be or befer, zweed. be fwer, ijsl. bior, bifr, eng. beaver.
BEVERHAAR, z. n., o., des beverhaars, of van
het beverhaar • meerv. beverharen. Het haar
van den bever. Van hier het onverbuigbare
bijv. naamw. bererharen, van beverhaar
gemaakt : een beverharen hoed.
BEVERHOED, z. n., m., des beverhoeds, of van
den beverhoed • meerv. beverhoeden. Een van
bever, of beverhaar, gemaakte hoed.
bij Kil. ook bevesten) bedr. w.,
BEVESTIGEN
elijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en
g
vestigen
,
zijnde het voortdur. werkw. van
vesten : ik bevestigde, heb bevestigd. Eigenlijk, vastmaken. Figuurlijk, bekrachtigen :
iets met eenen eed bevestigen. Plegtiglijk
inhuldigen (in de predikdienst) : morgen
wordt hij bevestigd • wie zal hem bevestigen ?

Van hier ook bevestiger, bevestiging.
BEVIJLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en vi 'ten : ik ben: fide, heb bevijld.
Aan iets vijlen.
BEVINDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en vinden : ik be yond, heb
bevonden. Hetzelfde als het enkelvoudige
vinden hadden connen bevinden eenighe
bequame middelen. H. de Groot.] Doch in
dezen zin is vinden, ultvinden, gebruikelijker. 1k heb die zaak geheel antlers bevonden,
dan ikgedaht had. Ondervinden gij zult
bevinden dat ik de waarheidgezegd heb. Als
een wederkeer. werkw. : zich ergens bevinden, aan eeneplaats tegenwoordig zijn. Zich
wel, of kwalt:jk bevinden, gezond, of on asselijk, zijn. Figuurl. : zich bij lets tvel, of
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kwalijk, bevinden , met iets in zijn' schik, of
niet in zijn' schik, wezen. Zijn hi' beyond
zich in eenen ouderdom van twintig jaren;
bevinden zich in slechte omstandigheden, in
verlegenheid, gevaar, enz. Van bier ook bevindelijk, bevinding , naar bevinding, ook
wel naar bevind, van taken.
BEVINGEREN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en ving eren : ik beving
erde , heb bevingerd. Dikwerf en overal, met
de vingeren, aanraken, betasten : gij moet
dat zoo niet bevingeren. Bij overdragt, bezoedelen wat zag het er bevingerd uit
BEVISSCHEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en visschen : ik bevischte,
heb bevischt. In iets visschen : een water
bevisschen.
(bevlekken) bedr. w., gelijkvl. Van
het onscheidb. voorz. be en vlekken : ik bevlakte, heb bevlakt. Zie bevlekken.

BEVLAKKEN,

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en vlekken : ik bevlekte,
heb bevlekt. Eigenlijk, vlekken aanbrengen,
besmetten. Figuurl., verontreinigen : het

BEVLEKKEN,

huwelljksbed bevlekken • zich met zonde bevlekken. Van hier ook bevlekking.
BEVLIJTIGEN
bij Kil. ook bevlijten) wederkeer.
w. ,
gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en
het nietgebruikelijkevliftigen: ik bevlijtigde
mij, heb tntj bevlijtigd. Vlijt aanwenden. Van
hier ook bevlijtiging.

bedr. w. gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en vloeren : ik bevloerde,
heb bevloerd. Met eenen vloer voorzien.
BEVOCRTIGEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en vochtigen : ik bevochheb bevochtigd. Vochtig, nat maken :
tide heb
de re en bevochtigt het land. Van hier ook

BEVLOEREN

bevochtiging.
BEVOEGD, bijv.

naamw. en bijw., zijnde, eigenlijk, het verled. deelw. van het verouderde
bevoegen. Zie het enkelvoudige voegen. Bevoegder, bevoey dst. Pit wordt van den even
gezegd, die op eenige zaak regt heeft, nit
hoofde zijner geschiktheid, of bekwaamheid,
tot dezelve hi' was daartoe niet bevoegd.
Regtmatig, wettig : een bevoegd re ter. Van
bier ook bevoegdelijk, bevoegdheid.
BEVOELEN, bedr.gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en roelen : ik bevoelde, heb bevoeld.
Betasten. In dengemeenen speektrant, zegt
men ook zich wel, of kwalijk, beroelen voor
bevinden.
BEVOLEN, verled. deelw., van bevelen. Zie
bevelen.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en volken : ik bevolkte,
heb bevolkt. Met yolk, d. inwoneren,
voorzien : een land bevolken. Insgelijks, de
inwoners van eeneplaats, of van een land,
vermeerderen, in tegenoverstelling van ontvolken. Van hier ook berolking.

BEVOLKEN,
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BEVOOGDEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en voogden : ik bevoogdde,
heb bevoogd. Eenen voogd over iemand aanstellen, ook onder voogdijschap hebben :
een kind bevoogden. Dit woord begint reeds
eenigzins te verouderen. Camphuysen bezigt
het ook in den zin van leiden, onder zijn
bestuur hebben : der din en slant bevoogt en
draeit na wenschen • Van hier ook bevoog ding .
Oul., werd voor bevoogden, ook bevoormonden, bij Kil. beveurmonden, gebruikt.
Zie mondbaar.
BEVOORDEELEN, bedr, w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en voordeelen : ik bevoordeelde, heb bevoordeeld. Voordeel aanbrengen. Van bier ook bevoordeeling.
BEVOORIONDEN, zie bevoogden,
BEVOORREGTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb• voorz, be en voorregten : ik bevoorregtte , heb bevoorregt. Met voorregten
begunstigen, Van hier ook bevoorregting.
BEVOORWAARDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb, voorz, be en voorwaarden : ik
bevoorwaardde, heb bevoorwaard. Te voren
bespreken. Van bier ook bevoorwaarding.
BEVORDEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz, be en vorderen : ik bevorderde, heb bevorderd. Te wee g brengen,
verhaasten : deze omstandigheid heeft zijnen
dood bevorderd. Nader aan het voorgestelde
doel brengen deze zaak is zeer geschikt,
om mzjn oogmerk te bevorderen. Aan een
ambt helpen, tot grooter aanzien verheffen :
ieiitand tot eenige waardigheid bevorderen ;
hi' is nog niet bevorderd. Van hier ook
bevorderaar, bevordering, bevorderlijk.
BEVORENS,

bijw. en voegw. Bijw., te voren :

daarvan heb ik bevorens reedsgesproken.
Voegw., voordat : ik kom niet, bevorens gz:j
mij roept.

bedr. W., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en vrachten : ik bevrachtte,
heb bevracht. Met vracht voorzien : een schip
bevrachten. Van hier ook bevrachter, be-

BEVRACHTEN,

vrachting.
BEVRAGEN, bedr.

W. ongelijkvl. Van het onscheidb.voorz. be en vragen ik bevroeg
(bevraagde), heb bevraagd. Naar iets vragen,
onderzoeken : ik moest zzjne woonplaats
bevragen •; dit huis is te koop, te bevragen
bij enz. werd het voor ondervragen
gebezigd: wat beuraechstu ml? [Bijb. 1477.]
Van hier ook bevraging.

BEVREDIGEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en vredigen : ik bevredi de heb bevredigd. Aan iemands verlangen
voldoen, en hem daardoor geruststellen :
hi' bezit zoo veel rzjkdom, dat hij alle zijne
wenschen bevredigen kan. Dikwerf wordt
het ook voor betalengebezigd ik heb mime
schuldeischers bevredigd. In het middeleeuwsche lat. is dit pacare, waarvan het

BEWA.

ital. pagare, en het fr. payer, d. I. betalen,
gekomen is.Verzoenen eenen toornigen
bevredigen •; zich laten bevredigen. Van
hier ook bevrediger, bevrediging, bevredigster.
Bevredigen is, eigenlijk, het voortdur.
werkw. van het verouderde bevreden, het-

welk bij Kil. voorkomt, ook in den Bijb.
1477 : is sal hem bevreden mittenghiften.
BEVREENDEN, onpers. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. be en het veroud. vreemden: het bevreemdde , heeft bevreemd. Vreemd
schijnen dat bevreemdt mij in het geheel
niet • het heeft mij zeer bevreemd, dat gij
nietgekomen zzjt. -Van hier ook bevreemding.
BEVREESD, bijv.

naamw. en bijw., zijnde bet
verled. deelw, van het verouderde bevreezen. Bevreesder, bevreesdst. Verschrikt hlj
werd, op dat gezigt, bevreesd • iemand bevreesd maken. Bekommerd : voor iemand
bevreesd zijn. Van hier ook bevreesdheid.

BEVRIEND,

verled. deelw., van het veroud.

bevrienden. Verwant : met iemand bevriend
zijn, in bloedverwantschap staan. Ook door
vriendschap vereenigd zin met malkander zeer bevriend.

onz. en bedr. w., ongelijkvi. Van
het onscheidb. voorz. be en vriezen, oul.
vrieren, waarvan bevroor, is en heeft bevroren, ook bevrozen. Onzijd., toevriezen, met
ijs bedekt worden : het water is bevroren.
Bedrijv., doen bevriezen, met is bedekken :

BEVRIEZEN,

die, als de worst den stroom bevriest.
[Coornh.] De noordewint bevriest het water
tot dengront. [Vond.] Hiervan ook bevriezing.
BEVRIJDEN, bevrijen, bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. be en vrijden: ik berrejdde,
heb bevrtjd, oul. bevreed, bevreden. Vrij maken : iemand van en voor iets bevrijden. Van
bier ook bevrijder, bevrijding , bevrijdster.

bedr. w.,gelijkvI. Van het onscheidb. voorz. be en vroeden : ik bevroedde,heb bevroed. Bevatten, verstaan : ik kan die
zaak naauwelljks bevroeden. Van hier ook

BEVROEDEN,

bevroeder, bevroeding.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheid b. voorz. be en vruchten : ik bevruchtte,
heb bevrucht. Bezwangeren. Eene bevruchte
vrouw ; bevrucht zijn, worden. Van hier ook

BEVRUCHTEN,

bevruchting.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en vuilen : ik bevuilde, heb bevuild.
Vuil maken.
BEWAAIJEN, bedr. w., gelijkvl. Van bet onscheidb. voorz. be en waaijen : ik bewaaide,
heb bewaaid. Den wind naar iemand toedrijwen : zz:j liet zich bewaazjen. Figuurlijk :
waeit met voorspoeds winders. Cam h.
BEWAARHEDEN (een nieuwgesmeed woord,
voor waar maken,
bewijzen. WEIL. WOORDENB.
eerste uitgave) bedr. w., gelijkvl. • ik bewaar-

BEVUILEN,

BEWE.

—X57 —

heedde, heb bewaarheed, de waarheid van
lets aantoonen, waar maker', bewijzen. Hooft
bezigt het voor bekrachtigen, van waar bewaarheding.

bedr. w., gelijkvl. Van het onschcidb.
voorz. be en waken: ik bewaakte, heb bewaakt.
De wacht bij iets houden : de stall eenen
gerangenen bewaken. Overdragt., zorg voor
jets dragen : het Neil des lands bewaken. Van
hier ook bewaker, bewaking.
BEWALLEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en wallen : ik bewalde,
heb bewald. Met eenen wal omringen. Van
hier ook bewalling.
BEWANDELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en wandelen : ik bewandelde, heb bewandeld. Betreden : eenen weg
bewandelen. Figuurlijk : het pad der deugd
bewandelen. Bij Kil. komt het verled. deelw.
bewandeld voor, in de beteekenis van bereisd : een bewandeld »tan, die veel gereisd,
en dus ook veelgezien en ondervonden heeft.
BEWAREN, bedr. w., gelijkvl. Van het orischeidb.
voorz. be en waren : ik bewaarde, heb bewaard. Wegleggen, sparen : ik had nog jets
voor dezen dag bewaard. Zorg dragen voor
lets, behoeden : zijne eer bewaken. God beware mtj ! Van hier ook bewaarder,bewaring,
(oul. ook bewaarnis) en het zamengestelde

BEVAKEN,

bewaarplaats.

Het eenvoudige waren, bij Ulphil. wardjan, bij Otfrid. uuara, is bij ons, in denzelfden zin, gebruikelijk geweest. Het zamengestelde bewaken komt reeds bij Willeram. en Notker. voor.
BEWASEMEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het on-.
scheidb. voorz. be en wasemen : ik bewasemde, heb bewasemd. Met wasem bezwalken.
Van hier ook bewaseming.
BEWASSCHEN, bedr. w, ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en wasschen : ik bewiesch,
heb bewasschen. Voor iemand wasschen : ik
laat mij daar bewasschen.

ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en wassen : bewies, is bewassen. Met een wassend ligchaam, inzonderheid vanplanten, bedekt worden : de

BEWASSEN, 0I1Z. W.

aarde bewast metgras •; de akker is geheel
met doornen bewassen • zijneborst was geheel
met haar bewassen.
BEWATEREN, bedr.

w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en wateren : ik bewaterde,
heb bewaterd. Bevochtigen : de stroom bewa-

tert dit land. Om desen hof to bewateren.
[Bijbelvert.] Van hier ook bewatering.
BEWEEGBAAR, bijv. naamw. en bijw. Beweegbaarder,beweegbaarst. Pat zich bewegen kan,
of bewogen kan worden : de aarde is, onze
leden zijn, beweegbaar. lets beweegbaar maken. Van hier ook beweeghaarheid.

bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en weenen : ik be weende,

BEWEENEN,

AWE.

heb beweend. Over jets weenen : den dood
van eenen vriend beweenen. Van hier ook
beweener, beweening, beiveenitjk.
Biuueinon komt reeds, in deze beteekenis,
bij Otfrid., beuueinen bij Notker. voor.
BEWEGEL1JK, bijv. naamw. en bijw. Bewegel(jker, bewegeWkst. Het een zich laat bewegen,
even als beweegbaar. Het anderen bewegen kan, roerend, treffend : eene bewegeltjke
redo • hij sprak zeer bewegelijk. Van hier ook
bewegeldkheid.

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en we en : ik bewoog, heb
bewogen. Aanroeren : laat hem liggen, zonder hem to bewegen. Als een wederk. werkw.:
zich bewegen, van plaats veranderen : geen
blad aan de boomen bewoog zich ; en van hier
de beteekenis vangaan, wandelen : het is
gezond, na het eten, zich to bewegen. Figuurlijk, onrust en oploop veroorzaken : het yolk
bewegen, waarvoor in beweging brengen gebruikelijker is. Gewaarwordingen van medelijden, berouw enz. opwekken : hij werd door
mijne aanspraak zeer bewogen, geroerd, getroffen. Overhalen : hij Wilde zich door, of
tot, niets laten bewegen. Voor alles ter bereiking van zeker einde in het werk stellen,
gebruikt men de spreckwijs: hemel en aarde
bewegen. Somwijlen wordt het ook als onzijd. gebezigd, voor zich bewegen : en Sin
moest bewegen. Cam h. Zamenstellingen
zijn beweegmiddel, beweegoorzaak, beweegrede enz.
B. Huydecoper pleit zeer voor de gelijkvloeijendheid van dit woord, en stelt alleen
bewegen, beweegde, beweegd, stavende het
gebruik daarvan door verscheidene voorbeelden. Onaangezien dit , is het echter
zeker , dat hetzelve, oulings, ookongelijkvloeijend is gebezigd geworden, en dat men,
thans no g ,
veel meer zal hooren en lezen :
ik ben daartoe bewogen geworden, of dat
heeft mij bewogen, dan ik ben daartoe beweegd geworden, of dat heeft mly beweegd.
In een van beiden, zegt Fr. van Lelyveld,
moet een verloop erkend worden, en het
komt onsgereeder voor, dat een ongelijkvl.
werkwoord , door verloop, gelijkvloeijend,
dan dat eengelijkvl. origelijkvloeijend gebezigd worde. Wij zijn derhalve van oordeel,
dat het ongelijkvl. bewoog, bewogen (gelijk
ook beg , vroeg , schond geschonden) de
voorkeur verdient.
BEWEGING, z. n., v., der, of van de beweging
meerv. beivegingen. Verandering van plaats:
in beweging zijn, komen enz. •; jets in beweging brengen, houden enz. Dageltiks eene
goede beweging maken, eerie wandeling doen.
Figuurlijk, onrust, oploop : de gansche stad
geraakte in beweging. Hartstogt, drift : de
eerste bewegingen des toorns bedwingen. Neiging : ik heb het nit eigene beweging gedaan.

BEWEGEN,
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bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en welkomen : ik bewelkomde, heb bewelkomd. Hetzelfde als verwelkomen. Mogelijk zou men uit deszelfs gelijkvloeijendheid mogen opmaken, dat het
niet van het werkw. komen, maar van het
bijv. naamw. en bijw. welkom, afgeleid is.
BEWEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz, be en weren : ik beweerde, heb beweerd. Staande houden, verdedigen : eene
zaak beweren • men beweert, dat enz. Hooft
bezigt het voor weerbaar maken : sleet het

BENNELKOMEN

geschut uit het bushuys; beweert daarma den
dam. Van bier ook beweerder, be/wering,
en het zamengestelde beweerschrift, antlers
verweerschrift, ook schermschrift(apologia).
, hoogd. bewiihren ,
Wachter. leidt beweren
van waar af, zoo dat beweren, eigenlijk,
voor bewaren, en deszelfs grondbeteekenis
wear maken, de waarheid cener zaak aan-

toonen, zou zijn.
bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en werken : ik bewerkte,
heb bewerkt, Aan iets werken : /tout, steen
bewerken. Uitwerken, bevorderen : dat heeft

BEWERKEN,

zijnen doodbewerkt; iemands hell bewerken.
Van hier ook bewerker, bewerking, bewerkelzjk, bewerkelijkheid.
BEWERKSTELLIGEN, bedr. w., gelijkvi. ik bewerkstelligde, hebbewerkstelligd. In werken
brengen, uitvoeren : wie zal het droogmaken van dehaarlemmer meer bewerkstelligen ?
Van bier bewerkstelliging.
BEWERKTUIGEN, zie werktuig.
BEWERP, zie ontwerp.
BEWERPEN, (bij Kil. ook beworpen) bedr. w.,
ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en
weren : ik beworp (bewierp), heb beworpen.
Eigenlijk, hetzelfde als begooijen, werpende
bereiken. Verder, ontwerpen, schetsen : bewerpt daarop de stall Jerusalem. [Bijbelvert.]
Oul. ook voor bestrijken: een muer, beworpen
met calck. [Bijb . 1477.]
BEWESTEN, bijw. en voorz. Ten westen : bewesten de kaap.

BEWO.

merle te zingen ; (loch ik deed er maar bewt:js
van, ik hield mij maar, of ik zong. Zamenstellingen zijn : bewijsgrond, bewijsplaats,
bewzjsrede, bewtjsstuk.

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en wizen : ik bewees, heb
bewezen. Betoonen, laten blijken : hij bewees,

BEWIJZEN,

inschikkebij alle gelegenheden, de grootste
i
ltjkheid. Iemandeer, vriendschap, bewjzen.

De waarheid, of valschheid, eerier zaak, op
voldoendegronden, aan den dag le en :
jets metgetnigen bewljzen. Van bier
baar, dat bewezen kan worden.
BEWILLIGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en willigen : ik bewilligde,
heb bewilligd. Toestaan : iemand lets bewillien ; in eene zaak bewilligen. Hooft bezigt
het voor overhalen : om den koning daartoe
te bezvilligen. Van hier bewilliging.
BEWIMPELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en wimpelen : ik bewimpelde, heb bewimpeld. Verbloemen, bedekken : eene zaak bewimpelen. Van bier ook
bewimpeling.

z. n., 0., des bewinds, of van het
bewind ; zonder meerv. Gebied, bestuur :
het bewind van, of over iets, hebben. Zamenstellingen zijn : bewindhebber, bewindhebster,bewindsman, njksbewind, staatsbewind.

BEWIND,

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en winden : ik bewond,
heb bewonden. Omwinden, windende met
lets bedekken. Van hier ook bewinding,
bewindsel. Bij Ulphilas is het biwindan, bij
Kero en Otfried biuuintan. Bewinden was,
oul., ookgebruikelijk voor onderwinden.
gelijkvI.Van het onscheidb.
BEWITTEN, bedr. w. ,
voorz. be en witten : ik bewittede, heb bewit.
Het enkelvoud. witten is nicest in gebruik.
BEWOELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en woelen : ik bewoelde,
heb bewoeld. Omwoelen, bewinden. Van
hier bewoeling.
BEWOGEN, verled. deelw. van bewegen. Medelijdend, aangedaan : over iemands ongeluk
zeer bewogen zzjn. Zie bewegen.
BEWETTIGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en wettigen : ik bewettigde, BEWOLKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en wolken : ik bewolkte,
heb bewettigd. Hetzelfde als het enkelv. wetheb bewolkt. Met wolken betrekken : wanneer
ti en.
storm en re en den hemel bewolken. FiguurBEWIEROOKEN, bedr. w., gelijkvl.Van het onlijk, en in den dichterlijken stip : ik zag uw
scheidb. voorz. be en wierooken : ilc bewieoog, bewolkt van tranen. Van hier ook
rookte, heb bewierookt. Den wierook toebewolking.
zwaaijen : de heidenen bewierookten hunne
BEWONDEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onafgoden. Van bier ook bewierooking.
scheidb. voorz. be en wonderen : ik bewonB EWIJS z. n., o., van het bewijs ; meerv. bederde, heb bewonderd. Zijne verwondering
wzyzen. Van het werkw. bewijzen. Datgeen,
over lets te kennengeven, inzonderheid ten
waarmede men lets bewijst : Welk bewzjs
aanzien van een voorwerp, hetwelk in zich
brengt hij daarvoor bij ? 1k geef het u als een
zelf groot, verheven, en uit dies hoofde
bewzjsmijner vriendschap. In den gemeenen
verwonderenswaardig is : ik heb haar geduld
spreektrant, is het ook voor een onduidelijk
bewonderd. Dit woord, schoon bij Kit. en
blijk, of den schijn eener zaak, gebruikelijk:
n deren niet voorkomende, heeft, door het
verzocht nuj, ors
a
bewijs van lets doen •;
BEWINDEN,

BEZE.
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gebruik het burgerregt onder ons reeds verkregen. Van hier betvonderaar,bewondering.
BEWONEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en wonen : ik bewoonde, heb hetvoond. Zijne wonen hebben : een huis, een
land bewonen. Van hier bewoner, bewoning,
bewoonbaar, dat bewoond kan worden,
bewoonster.
BEWOORDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en woorden : ik bewoordde,
heb bewoord. Met woorden uitdrukken : een
zelve zaek en zin op verscheide manieren to
bewoorden. [V ond.3 Van hier ook bewoording.
BEwoRp , zie ontwerp.
BEWUST, bijv. naamw. en bijw. Bekend, kundig : die zaak is mij bewust ; ik ben daarvan
niet bewust ; het bewuste ontwerp. Men bezigt
bewust ook met den tweeden naamval : eener
zaak bewust zijn. Dit bewust is voor bewist,
gelijk men oulings ook sehreef, van het verouderde bewissen, d. i. verzekeren.Van hier
bewustheid, waarvoor Hooft ook bewustenis
bezigt.
BEZAAIJEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en zaatjen : ik bezaaide,
heb bezaaid. Met zaad bestrooijen : een land
bezaaijen. Figuurlijk : de hemel is bezaaid
met sterren. Van hier ook bezaaijing.
BEZAAN, z. n., v., der, of van de bezaan •; meerv.
bezanen. Het achterste zeil op een sehip, ook
schoverzeil genoemd. Zamenstellingen zijn :
hezaansbras , bezaansmast, op de schepen
gebruikelijk.
BEZABBEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en zabberen : ik bezabberde,
heb bezabberd. Bekwijlen. Van hier bezabbering.
BEZADIGD, bijv. naamw. en bijw., zijnde het
verled. deelw. van bezadigen. Bezadigder,
bezadigdst. Bescheiden, zachtmoedig : een
bezadigd man •; htj gedroeg zich altoos zeer
bezadigd. In de schael van een bezadight
oordeel. [Vond.] Van hier ook bezadigdheid.
BEZADIGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en zadigen : ik bezadigde,
heb bezadigd. Bedaren, bevredigen : dock
wiert endelingh besadight en tevrede ghestelt.
[Bredero.] Zich bezadigen.
BEZALVEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en zalven. 1k bezalfde,
heb bezalfd. Hetzelfde als zalven.
BEZANDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en zanden : ik bezandde,
heb bezand. Met zand bestrooijen : de paden
van eenen tuin bezanden. Van hier bezanding.
BEZEEREN, bedr. w.kvl.
, gel
ij
Van het onscheidb.
voorz. be en het ongewone zeeren : ik bezeerde,
heb bezeerd. Zecr doen, kwetsen :
iem,and bezeeren, zich bezeeren. boil bezigt
het overdragtelijk : eed en gewisse bezeeren.
Van hier bezeering.
BEZEGELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het on-

BEZI.

scheidb. voorz. be en zegelen : ik bezegelde,
heb bezegeld. Met eenen zegel voorzien :
eenen brief bezegelen. Overdr., voor bevesti en : met eenen eed bezegelen. Van bier
bezegeling.
BEZEILEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. be en zeilen : ik bezeilde, heb bezeild.
Zeilende bereiken : wij bezeilden de kaap,
in Brie maanden. Een bezeild schip, een
schip, waarmede men reeds eenigen tijd
gezeild heeft, en dat snel zeilt.
BEZER, (bij Kil. ook bessem) z. n., m., des bezems, of van den bezem ; meerv. bezems, bezemen. Dan voert hij op den mast den bezem
tot een wapen. [Vond.] Het huis met bezemen keeren, het stof, door middel van bezemen, wegdoen. [Bijbelvert.] Van hier het
spreekwoord : nieuwe bezems vegen schoon,
hetwelk men, in degemeenzame verkeering,
gebruikt ten aanzien van dienstboden, die,
in het begin van hunne dienst, hunnen pligt
wel waarnemen. Zamenstellingen zijn : bezemmaker, bezentsteel, bezentstok, bezemstuiver (de kleinste zilveren munt, in Nederland, waarop zeven pijlen afgebeeldnzij,
als
het zinnebeeld der zeven vereenigde gewesten) — kamerbezem, rietbezem, tafelbezem,
vloerbezem, enz.
Hood. Besen, bij Tatian. besem, eng. besons, angels. besm, besma. Outs bezem is, misschien, van bies, biezen, hood. Binse, Bese.
BEZENDING, Z. n., v.. der, of van de bezending ;
meerv. bezendingen. Van het verouderde bezenden. Gezantschap, afgezondene personen :
hej heeft de bezending vriendelijk ontvangen.
BEZET, bijv. naamw. en bijw., zijnde het verled.
deelw. van bezetten. Meer, meest bezet. Omringd, omsingeld : de viand was rondoni
bezet. Ingenomen : de plaats is reeds bezet.
Omzet : een ring met diamanten bezet.
Overdr., bepaald : ik ben dagelijks zeer bezet.
BEZETENE, verl. deelw. van bezitten. Zie bezitten.
BEZETTEN, bedr. w., gelijkvl. Va n het onscheidb.
voorz. be en zetten : ik bezettede, heb bezet.
Het een tot eene zaak behoort, in, op, of
aan dezelve zetten : de to el met spUs bezetten • de stoel is bezet. Eene stad met krijgsyolk bezetten, of ook, eene stad, eene vesting
enz. bezetten ; eenen weg bezetten •; eenen ring
met kostbare steenen bezetten. Oul. was de
spreekwijs : iemand bij uitersten wit lets bezetten, voor waken, in gebruik. Van hier
ouk bezetting, voor het krijgsvolk eener stad.
of vesting, bezetteling, voor eenen soldaat,
die in eene stad, of vesting, lit.
gt.
BEZEVEREN, bedr. w., gefijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en zeveren : ik bezeverde,
heb bezeverd. Bekwijlen.
BUIE, z. n., v. Zie aalbezie, bes.
BEZIELEN, bedr. w. ,
gelijkvi. Van het onscheidb.
voorz. be en het ongewone zielen : ik bezielde, heb bezield. Eene ziel, d. i. leven, geven :
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tvij zijn stof, door eene almagtige hand bezield. Figuurlijk, met levendigheid van geest,
met moed en kracht voorzien : de lie de voor
het vaderland bezielde hem, in den kouden
ouderdom, met den moed der vurige jeugd.

bedr. w., onregelm. Van het onscheidb.
voorz. be en zien : ik bezag, heb bezien. Op
jets zien, bekijken : iets bezien. Figuurlijk :
dat zal te bezien staan, dat is nog Diet zeker.
BEZIG, bijv. naamw. en bijw. Onledig : met
jets bezig zijn; iemand bezig houden. Van
bier bezigheid.
BEZIGEN, bedr. w., gelijkvl. : ik bezigde, heb gebezigd. Gebruiken : men bezigt dit woord altijd, in eenen goeden zin. Bij Hooft is iemand
bezien , gemeenzamen om an met hem
hebben.
BEZIGTIGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en het ongewone zigtigen,
zijnde bezigtigen het voortd. w. van het oude
bezigten, van bezichen : ik bezigtigde, heb
bezigtigd. Zorgvuldiglijk bezien. Van bier

BEZIEN

bezigtiger, bezigtiging.
BEZIJDEN, voorz,

en bijw. Voorz., naast : bezijden het huis. Buiten : beztjden het spoor rijden • spreekt bezijden de waarheid. Bijw.,
ter zijde ende bezijden gegaan zUnde. [Bijhely.]

zie verzilveren.
BEZINGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en zing en : ik bezong, heb
bezongen. Tot onderwerp van een gezang, of
gedicht, maken eenen held, de vrijheid bezin en. Oul., werd het voor betooveren gebezigd , hetwelk door het zin en van zoogenoernde tooververzengeschiedde : of heeft
BEZILVEREN,

die Circe uw ziel met tooverrilm bezongen?
[Wellekens.] Zie belezen. Ook komt het voor

in den zin van zielmissen voor iemand zinen : metdien besin g hen sij den rerstorven.
BEZ1NKEN, onzijd. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en zinken : bezonk, is bezonken. Door stil staan helder worden : het
water moet eerst drat bezinken. Van hier
ook bezinking, bezinksel.
BEZINNEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en zinken : ik bezon, heb
bezonnen. Bedenken, verzinnen : middelen,
bezinnen. [Hooft.] Doorgaans wordt dit woord
als wederk.gebezigd : ik bezin mij niet, dat
ik hetgezien heb. Moeite doen, ore zich eene
zaak te herinneren : ik heb mij reeds tang
daarop bezonnen. Overleggen , zich bedenken :gij bezint u altoos reel te lang. Zich
be ales besluiten : hebt gij u bezonnen ?
bezinnen ook voor
g
Hooft en anderen bezien
bezinnen • dock dan wordt het gelijkvl.
gebruikt.
BEZIT, z. n., o., des bezits, of van het bezit ;
zonder meerv. Van bezitten, lets in bezit
hebben, bezitten iets in bezit nemen, of
bezit van iets nemen.

BEZO.

bedr, w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en zitten : ik bezat, heb
bezeten. Eigenlijk, op jets zitten gij bezit
mijnen stoel , zit op mijnen stoel. Overdragtelijk, in bezit hebben : iets bezitten ;
in eigendom bezitten. Hiertoe behoort ook de

BEZITTEN

godgeleerde beteekenis des verled. deelwoords van den duivel bezeten , of enkel
bezeten, in de mat des duivels zijnde, en
het zelfstandige bezetene , voor iemand
die in de mat des duivels is , waarvoor
Hooft bezeteling heeft. Wijders beteekent
bezitten zoo veel als hebben, voorzien zijn
van, en versierd zijn met lets : deugd en
schoonheid, versland en een goed hart bezitten. Van hier ook bezitter, bezitster,
bezitting.
BEZOEDELEN
(bij Kil. bezoedelen bedr. w.,
gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en
zoedelen : ik bezoedelde, heb bezoedeld. Besmetten : zijne kleederen bezoedelen. Overdragtelijk : zich bezoedelen, zich met schelmstukken bezoedelen ; zijne handen met onschuldig bloed bezoedelen. Van hier ook bezoedeling.
BEzoEK, z. n., o., des bezoeks, of van het bezoek • meerv. bezoeken. Het bezoeken van

iernand, uit vriendschappelijke wellevendheid : een bezoek bij iemand atleggen ; iemand
een bezoekgeven •; op het bezoek gaan •; een
bezoek aannemen, afslaan. Verscheidene per-

sonen, die, om iemand te bezoeken, op eene
plaats zamenkornen, in de gemeenzame verkeering krifgen heden bezoek •; zij hebben nog al dikwills bezoek.
BEZOEKEN, bedr.w.onregel

m .Van het onschei db.
heb bezocht.
voorz, be en zoeken : ik bezocht,
Dikwerf, of op zekere tijden , op eene plaats
komen : de kermis, eene school, gezelschap,
eenen kranken als arts, bezoeken. Uit vriend-

schappelijke wellevendheid bij iemand komen : eenen rriend bezoeken. Overvalien,
bespringen : den vi 'and met een sterk leer
bezoeken. Plagen toezenden : die stad is
zwaarlijk bezocht. Ook wordt het voor de
proef van jets nemen gebezigd, b. v. : bezoekt het, en gij zult bevinden, dat enz. Van
hier ook bezoeker, bezoeking.
BEZOLDEN, zie bezoldigen.
BEZOLDIGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz, be en het ongewone zoldigen,
het voortdur. werkw. van
zijnde bezoldigen,
e h t zelfst. naamw.
bezolden,
waarvan nog
bezolding. lk bezoldigde, heb bezoldigd. Be-.
zolding even : ztj worden rijkelijk bezoldig d. Bezoldigen, of bezolden, is van het
oude zold, bij Kit. soud, nu soldij, d. i. loon
van het krijgsvolk.
BEZONDER, zie bilzonder.
BEZONDIGEN, wederk. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. be en zondigen : ik bezondi de heb bezondigd. Zich bezondigen •; zich
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teen iemand, aan iets bezondigen. Van hier
ook bezondiging.
BEZONNEN, bijv.

naamw. en bijw., zijnde het
verled. deelw. van bezinnen. Beraden. Het
tegengestelde onbezonnen is incest in gebruik.
BEZOOMEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en zootnen : ik bezoomde,
heb bezoomd. Met eenen zoom voorzien.
BEZORGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en zorgen : ik bezorgde,
heb bezorgd. Zorg dragen • zorgen, dat iets
geschiede : het huishoudenbezorgen •; de paarden bettor en •; alles is bezorgd. Het verleded
deelw. bezorgd, bezorgder, meer bezorgd,bezorgdst, moest bezorgd, worth dikwerf voor
bekommerdgebezigd : voor iets bezorgd zijn
ik ben voor utvgeluk bezorgd. Van hier ook
bezorgdheid, bezorger, bezorging , bezorgster.
Ten zuiden : bezuiden
die landstreek.

BEZUIDEN,
bijw. en voorz.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en zuinigen : ik bezuinigde, heb bezuinigd. Door zuinigheid overhouden. Van hier ook bezuiniger, bezuiniging,

BEZUINIGEN,

bezuinigster.
zuipen.

BEZIAPEN, zie
BEZUREN,

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.

voorz. be en zuren : ik bezuurde, heb bezuurd
lets bezuren, om iets lijden, in den gemeenen spreektrant : maar ach ! wat moest de
stall, na dezen tijd,
bezuren. [J. d. Marre. ]
BEZWAAR, z. n., o., des bezwaars, of van het
bezwaar • meerv. bezwaren. Alles, waardoor
eerie zaak zwaar, of moeijelijk, d. i. tot eenen
last, gemaakt wordt: die schikking strektmj
tot eengroot bezwaar. Ook bezwaarnis.

bijv. naamw. en bijw., zijnde het
verled. deelw. van bezwaren. Bezwaarder,

BEZWAARD,

sneer bezwaard, bezwaardst, meestbezwaard.
Eigenlijk, zwaar gemaakt, beladen: de wagen
is te zeer bezwaard. Overdragt., belast: die
g
oederen zzy
tt zeer bezwaard. Bekommerd:
over eene zaak bezwaard zij ; zich bezwaard
maken, vinden. Van hier ook bezwaardheid.

bijv. naamw. en bijw. Hetzelfde
als zwaarlijk, moeijelijk.
BEZWACHTELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en zwachtelen : ik bezwachtelde, heb bezwachteld. Eigenlijk,
zwachtelen, met eenen zwachtel omwinden :
een kind bezwachtelen. Figuurlijk, bedekmet eenen
ken, vermommen ztjn gezede
J
schoonen schtjn bezwachtelen. Van hier ook
BEZWAARLIJK,

bezwachteling.

bedr. w., ik bezwadderde, heb
bezwadderd. Met zwadder, of speeksel

BEZWADDEREN,

bezoedelen.
BEZWALKEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en zwalken : ik bezwalkte,
heb bezwalkt. Eigenlijk, den adem over iets
latengaan, en het daardoor van zijnen glans
berooven : het koperwerk bezwalken. Figuur-

BEZW.

lijk : iemands eer bezivalken. Van hier ook
bezwalker, bezwalking.
BEZWANGEREN, bedr.

ge!ijkvl. Van het Onscheidb. voorz. be en zwangeren : ik bezwangerde, heb bezwangerd. Bevruchten, zwanger
maken : eene vrouw bezwangeren. Van hier
ook bezwangering.
BEZWAREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en het ongewone zwaren:
bezwaarde, hob bezwaard. Eigenlijk,
zwaar maken eenen wagen bezwaren. In
eene ruimere beteekenis : zoute spijzen bezwaren de maag, zijn moeijelijk te verteren,
en veroorzaken bezwaren, of onaangename
gewaarwordingen. Overdragt., het yolk met
geldhellingen bezwaren, belasten eenen gevangene bezwaren, lets te last le a en beschuldigen • zz:in geweten met lets bezwaren,
bezwaard maken • zich over lets bezwaren,
bekommeren. Zie ook bezwaard. Van hier
bezwaarltjk, bezwaring.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en zweeten : ik bezweette,
heb bezweet. Met zweet nat maken : bezoedelen : zij had haren halsdoek geheelbezweet.

BEZWEETEN,

Wet was hi' bezweet ! een bezweet hemd.

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz, be en zwentmen : ik bezwom,
heb bezwom»ten. Zwemmende bereiken, ook
overzwemmen : eer deet bezwemt het diep.

BEZWEMMEN,

[Vond.;
BEZWEREN, bedr.

w., ongclijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en zwaren : ik bezwoer,
heb bezworen. Met eenen eed bevestigen :

ztj hebben hunne getuigenis bezworen. Naar
al bezwoer '1 Vulkaan met dubbel hardigheden. [Hooft.] Door middel van eenen eed,

ook door bijgeloovige woorden en teekenen,
tot iets verpligten : den duivel bezweren •
geesten enz. bezwaren. Figuurlijk, driftig
om iets bidden : ik bid en bezweer u • ik
bezweer u blj God enz. Van hier ook bezweerder, beziveerster, bezwering.

onz. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en het verouderde

BEZWIJKEN,

zwijken : ik bezweek , ben bezweken.
Magteloos worden : van Borst bezwijken •
onder eenen last bezwUken. Overdragt.,
onstandvastig zijn hi' bezweek in zijne
lie de. Zakken, instorten : de muur bezwUkt.
Overwonnen worden : de vijand moest voor
de dapperheid ran ons leer bezwijken •; hij
i zen
bezweek voor de kracht mtjner bewj.
Hooft gebruikt het voor verlaten, be even
met den derden naamval : dat zij nimmermeer dergoede zaake bezwijken zouden •;
k met aan : dat hi't aan ' vertrouwen niet
oo
bezwzjken ken. Bij J. Duinglo : mijn dadelicke hulp en sal hun niet beswijcken. Bij
Vond. • de kracht bezweek hem ras. Ik zal u,
oft lief roc leet, bezwijken noch begeven.
Doch, in doze beteekenissen, is het genoeg-
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eenvoudige giehen, belijden, (in het gel dersche gichten) komt, zoo ook van het zamengestelde bigichen, zeer wel is afgeleidbigicht,
en vervolgens, met achterlating der g, biecht.
Oudtijds beteekende het niet slechts de belijdenis der zonde, maar ook de standvastigheld in de belijdenis van de christelijke
godsdienst, tot den door] toe.
BIECHTEN, bedr, w., gelijkvl. Van het voorgaande biecht. (Door zamentrekking, van
bejechten, befiechten, en dus, eigenlijk, van
het onscheidb. voorz. be en fechten, jiechten,
belijden.) biechtte, heb gebiecht. Zijne
zonden aan eenen Priester belijden : hebt gif
alles gebiecht ? in de dagelijksche ver
keering, wordt het nog somwijlen, in zijne
oude beteekenis, voor belijden, bekennen.
gehezigd hij wit nog niet biechten. Somwijlen
rd
we
biechten ook in den zin van de
biecht afnemen, de biecht hooren, gebezigd :
de Priester heeft, van daag, Peer dan rtjftig
menschengebiecht. Doch in deze beteekenis
wordt het zeldengebruikt. Van hier ook
biechter, oudt. zoo veel als een rnartelaar,
of een belijder van de christelijke godsdienst,
die zijne belijdenis, tot den dood toe, geft en zich door niets van dezelve
trouw blij,
laat afschrikken. Thans dient dit woord, bij
bibberde, heb gebibberd. Van koude bibberen.
ons, alleenlijk, om iemand aan te duiden,
Van bier ook bibbering.
die zijne zonden aan eenen Priester te kenBIDDAG, ZiC belle.
nengeeft ; waarvoor wij door sans biechteBIDDEN, (0111. beden), bedr. w., ongelijkvl. Ik
zeggen. Zamenstellingen zijn : biechtbad, heb gebeden. Smeeken : God bidden ;
geld, biechtpenning, biechtstoel, biechtvader,
om zegen bidden. Verzoeken : ik bad hem,
voor welk laatste, eertijds, ook wel biechter
dat hi' van zijn voornemen wilde afzien.
gebezigd werd, van biechten, in den zin van
Op sommige plaatsen heeft bidden de beteede biecht hooren. Zie verder biecht.
kenis van ter begrafenis uitnoodigen •; en
dan is het hiervan gemaakte bidder iemand, BIEDEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik bood, heb geboden. Aanbieden, toereiken : ientand eenen
die vricnden en bekenden, ter uitvaart van
drank bieden. Iemand de hand bieden, zoo
een lijk, noodigt. Zie aanspreker. Ont. werd
wel eigenlijk, als figuurlijk, voor willen
bidden ook met den derden naamvalgebehelpen. Zoo ook: iemand het hood bieden,
zigd : eer bidd' is der Coninginne. [L. v.
zich tegen hem verzetten. Aanbieden, uitVeitli.] Van bier ouk bidder, bidplaats,
lover hoe veel biedt gij daar voor ? Bieden
bidster, biduur.
had, oul., ook de beteekenis van aankondiBIECHT, z. n., v., der, of ran de biecht • meerv.
g
en , boodschappen, waarvan bode.
biechten, doch alleenlijk, wanneer van veres wordt.
De belij- BIER, z. n., 0., des biers, of van het bier
scheidene
soortenmeerv. bieren. Drank van hop en koren
denis der zonde : oft opregte biecht te doer.
gebrouwen : bruin_ bier, wit bier, versch,
[Hooft.] Te biecht aan. Bij den duivel te
oud bier enz. Zamenstellingen zijn : bierspreekw., voor : aan
iemand
biechtgaan
,
,
azzjn, bierbank (bank in eene kroeg), bierMien men niet vertrouwen kan, zijne geheiboom, bierbrouwer, bierbuik (iemand, die
men openbaren, zijne belangen aanbevelen.
veel bier ,drinkt, en daarvan eenen dikken
Biecht, hoogd. Beicht, zweed. bikt, Been.
buik heeft), bierdrager, biertlesch, biergeld,
Big t, bij hero pigiht, bij Otfrid. bigihti,
bierglas, bierhuis, bierkan, bierkelder, bierbij Isidor. bij Nock. gejiht, en piuht.
kroeg , bierpap, bier ens (bierbuik), bierstePit woord is afkomstig, door zamentrekking,
ker, bierstel, bierstelling, biertapper, biervan het oude befecht, bejiecht, bekentenis.
ton, biervat, bierrlieg (eene vlieg, die op
Wacbt. lei& het van het oude bigicht, van
bier aast ; ook iemand, die een liefhebber
begichen, belijden, ofi door bijvoeging van
van bier is), bierwagen, bierwerker.
de t. Hi' toont, door verscheidene voorbeelBier, hoogd. Bier, eng. beer, angels.
den, dat men beide deze woorden in de
beor, fr. bare, ital. bira, birra, is een zeer
frankische gedenkschriften vindt, en mcrkt
oud woord, misschien zoo oud als de daaraan, dat, gelijk gicht, belijdenis, van het

zaam reeds verouderd. De schrijvers der
Taal- en Dichtk. Bijdragen geven het woord
bezwijken ook als oudtijds bedrijvend geweest zijnde op, en staven dit gevoelen met
verscheidene voorbeelden, waarin hethulpw.
hebben gebezigd wordt : in lie Glen en heeft
sij hem niet besweken. [Rederijk.1 Naar den
toren heeft haer int leste bezweken. C. v.
Ghistel.] Both, daar men destijds ook wel
eons schreef hif heeft gekomen, hebben
geweest enz., voor hij is gekomen, zij zijn
geweest, zoo is het, dunkt mij, mogelijk, dat
men, in de boven aangehaalde voorbeelden,
hebben voor zijn Poet nemen • en dan zal
in liefde heeft (d. i. is) sif hem niet besweken
zoo veel zijn als : zij deed voor hem niet
onder in liefde, of hi'j overtrof haar -in de
liefde niet • in welken zin Vond. dit woord
nog bezigde : in telgen, die den ruder niet
bezweken. — Van hier bezwzjking.
BEZWIJMEN, onz. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. be en zwijmen : ik bezwifmde, ben bezwijmd (oul. bezweem, bezwenten).
In onmag,t van zich zelven vallen. Van bier
ook bezwzjming.
BIBBEREN, onz. w., gelijkvI., zijnde het voortd.
werkw. van het oude beben, nu beren. Ik
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door beteekende zaak zelve, van welke
t dat de drank onzer
Tacitus reeds zeg,
Voorvaderen bestond in een vocht uitgerst,
of tart
y , uitgegest, eenigzins naar wijn gelijkende. Wachter. houdt berwij, een oud
woord, beteekenende koken, voor het stamwoord , Frisch hetgr. ispuroc, gpuroy, dat,
volgens Eustathius een van gerst gemaakte
drank is. Ten Kate leidt het ,
om de opdragt
en uitwerping van gest, van het oude baren,
beren, in den zin van opdragen, opheffen,
opwerpen, af.
BIERACHTIG, bijv. naamw., bierachtiger, bierachtigst. Dat iets van den biersmaak heeft.
BIES, z. n., v., der, of van de bies • meerv.
biezen. Eerieplant, welke in natte, moerassige gronden wast. Zamenstellingen zijn :
biesband, eenegevlochtene bies, bieskorf, een
zeker gewas, enz.
korf van biezen, bieslook,
Bies, bieze, oudt. biendse, bindse, van
binden, dewijI men dit gewas, zeer vroeg, tot
binden en vlechtengebruikt heeft. Hood.
Binse, eng. bent , bents, alwaar deszelfs
afstamming van to bend, d. binden , meer
in de oogen valt.
BIEST, z. n., v., der, of van de biest • zonder
meerv. De eerste melk van eene koe, nadat
zij gekalfd heeft. Van Kier biestboter.
BIETEBAAUW, bljtebaauw , z. n., m., des bietebaauws, of van den bietebaauw • meerv.
bietebaauwen. Spook, bullebak : ja, om
den schrik rontgaan van zijnen bijtebaeu.

[J. d. Deck.] Ten Kate vindt den oorsprong
van dit woord in bijten •; en bietebaauw, of
bi
,
is dan iemand, die met eene
gapende mom voor spook speelt, en zich
aanstelt, als of hij elk wil bijten. Pitiscus
verklaart het lat. lemures, door nachtgeesten,
bijtebaauwen.

onverbuigbaar bijv. naamw. Van biezengemaakt : eene biezen mat.
BIEZEN, onz. W. Zie biezen.
BIG, bigge, z. n., v., der, of van debig • meerv.
bi en. Een jong varken. Van het oude bach,
bake, d.
een zwijn.
BIGGELEN, onz. w., gelijkvl. Biggelde, is gebiggeld. Afloopen : de tranen biggelden hem

BIEZEN,

langs de wane en.

bijv. naamw. en bijw. Bigotter, bigotst.
Bijgeloovig. Vol ens Wachter. is bigot van
de uitroeping bij God ! gevormd. Hi' teekent
aan, dat bij God (per Deum) eerie uitdrukking is, in de eenen bij de Ouden gebruikelijk, waarvan zich ook Rollo, eerste Hertog
der Normannen bediend heeft. Deze, weigerende de voeten des franschen konings to
omhelzen, zc g t men, dat hun, die er hem
toe aanspoorden , geantwoord heeft : nese
bi Got(zoo niet b i God). Ondertusschen
brat dit zeggen Rollo bij den Koning
en de Hovelingen in verachting , zoodat
men hem naderhand , als met eenen

BIGOT,

BIJ.

smaadnaam, bigot no and Menage oordeelt
het fr. bigot , van dit bi Got, bij God ,
afkomstig • doch anderen leiden het van het
angels. bi an d. eeren, dienen, af. Gemeenlijk wordt het woord bigot, bij ons,
voor basterdgehouden.
BIJ, bije, z. n., v., der, of van de bij • meerv.
bijen. Honigbij : het gedommel der bijen.
Zamenstellingen zijn : bijenangel, bzjenhouder, kjenkoning, bijenkorf, bzjenzwerm.

Dit bij, in sommige oorden van ons Vaderland, bie, in het hoogd. Biene, bij Notk.
bine, Been. Bie, zweed. angels. beo, eng.
bee, schijnt een zeer oud woord to zijn, doch
dat het tot het hebr. banah en angels. byan,
bouwen , wonen zoude behooren , gelijk
Wacht. beweert, dit iseene loutere gissing.
BIJ voorz., dienende zoowel om eeneplaats,
of nabijheid, als om eenen tijd aan te duiden,
in onderscheidene beteekenissen.Om eene
plaats aan to duiden, zegt men, eigenlijk •:
bij de kerk wonen •; bij iemand liggen, staan,
zitten enz., lets bij de hand hebben •; bij de
hand zijn, ook bij der hand •; bij de werken •;
bij huis •; bij malkander. Het schip is btj de
Kaap gestrand. Figuurlijk iemand bij den
Reg ter aanklagen •; genade bij God vinden •;
bij zich zelven overleggen •; bij Cicero best
mengeheel antlers. iemand leeren •;
lemand, lets, bij zich hebben •; bi' iemand
blijven. Bij eene begrafenis zijn • er kon bij
deze zaak nog veel aangemerkt worden.
iemand bij de hand vatten •; bij de baron
trekkers • bij zijnen naam noemen ;lets bi'
het licht bezien. Bij eene teedere lie de verstand en deugd bezitten •; btj al mijn geluk
ntaak ik haar, mogelljk , ongelukkig. lk
word, bzj dat tooneel, zeer geroerd. Hi:j
was, bij al ztjne geleerdheid , een ongezellig mensch. Bzj dat al, bij dat alles, of bij
al dat • iemand bij zijn woord houden • bij
zijne zinnen zijn. B?). geluk •; bij gebrek aan
geld •; bij unjze van spreken •; bi'i geval •;
gelijkenis •; bij voorbeeld. Bij dit gezegde
be on zij to schrezjen; wij zullen het daarbij
baton. lets bij de el verkoopen •; zij in en
bij duizenden, naar de slagtbank. Bij God
zweren • bij mijne ziel ! Er ontstond bij mij
een verlangen,
om u to zien. Het wa g eene
gewoonte bij de Ouden •; hij is bij elk geacht.
Om eenen tijd aan to duiden : bij dag • bij
nacht • bzj ti 'den •; bij wijlen • bij beurten •;
bij den vroegen morgen en den laten avond ;
bij menschen geheugen •; bij mzjn Leven •; bij
gelegenheid •; bij mjven, bij vijf uren • en
met den tweeden naamval , bij tijds , of
bijtzjds, d. tijdig. Ook wordt het, bij tal-

woordengevoegd, als een bijw. gebezigd,
terwijl het gebruik het lidwoord voor het
zelfst. naamw.plaatst ik heb hem reeds bij
de (bijna) t iers jaren gekend. Insgelijkswordt
het voor en achter andere voorzetsels ge-
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voegd, als bdna, nabij, voorbij, enz. Voor
zelfst. naamwoorden, als : bijtaag, bijlooper,
bijnaam, kjstand, bijval, bijwzjf, enz.
Bij de werkwoorden geplaatst, is het een
scheidb. voorzetsel, en verbindt de eene zaak
met de andere, of doet de eene zaak aan de
andere naderen, gelijk in bijbinden, bzjdragen, enz., ik bind kJ, droeg bij enz. Zie
verder be.
BIJALDIEN, voegw. In geval, in zoo verre als:
kjaldien hi' van ons verschillen mogt.
Z. n., m., des bijbels, of van den bijbel •
meerv. bijbels. De heilige schrift : den bijbel
lezen. Slaet den bijbel op. [Vond.] Van het
g
r . Acpta boeken. In het middeleeuwsche
lat. komt reeds biblia, ae, in het enkelv.
voor, waarnaar ons bijbel, (oul. bibele, bibel,

BIJBEL,

vers bijdoen. Ilebt

BIJIIA.
er nog ietsbij to doen ?

BIJDRAAIJEN,
onz. w., gelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. bij en draaijen : ik draaide bij, heb
bdgedraaid. In de scheepvaart., voor
het schip teen den wind draaijen, opdat
het Lars tamer voortga, hetwelk ook bijleggen genoemd wordt : het schip werd, dewijt

het niet Wilde bijdraaden, in den grond geboord.
BIJDRAG, bijdrage, z. n., v., der , of van de
bijdrag, bijdrage •; meerv. bddragen, van
bijdragen. Het een aangebragt, of bijgedraen dichtkundige Bijdragen.
gen worth: taal-en
BIJDRAGEN, bedr.

w., ongelijkvl.Van het scheidb.
voorz. bd en dragen : ik droeg bij, heb bijgedragen. Aileen in eene figuurlijke beteekenis,
voor : tot eengemeenschappelijk oogmerk
medewerken het ongunstige weer heeft veel

van het vrouwel.geslacht) gevormd is.
tot de opschorting onzer refs bdgedragen.
Sommigen bezigen hiervoor, uit eene verTot de algemeene behoeften van den staat het
keerde zucht tot welsprekendheid,bUbelblad,
zijne bijdragen.
kjbelboek. Van hier kjbelbeslag, het beslag
gelijkvl. Van het scheidb.
van eenen bijbel; bijbelgenootschap, ter BIJDRUKKEN, bedr. w. ,
voorz. NJ en drukken : ik drukte heb
verspreiding van den bijbel, kjbellezer;
bdgedrukt. In de boekdrukkunst: nog een
met den inhoud en de woorden
bzjbelmatig,
blad bijdrukken.
der h. schrift overeenkomstig, kjbelsch, dat
met den bijbel overeenkornt, daaruit geput Brum, zie bij.
is; bdbelspreuk •; bijbelstof, eene stof, tilt den BIJEEN, bijw. Van bij en een. Te zamen: bzjeen
zzjn, lets btjeen latcn, het niet scheiden.
bijbel getrokken; bijbeltolk •; bijbelvast, die de
Ook wordt het aan verscheidene woorden
noodige plaatscn van den bijbel, met bijvoevastgehecht, b. v. : bijeenbrengen, bijeenging van hoofdstuk en vers, uit het geheugen
dragen, bzjeenkoinen, bdeenrapen, bdeenaanvoeren kan • bijbelverklaarder, bijbelvertrekkers , bijeenvoegen enz.
klaring, bijbelvriend, bdbetwerk, een werk,
BuiENKomsT, z. n., v., der, of van de bileenof boek, over den bijbel geschreven, enz.
komst • meerv. bijeenkomsten. Van bljeen en
BIJBELGENOOTSCHAP, zie bijbel.
komst. Vergadering : in onze bijeenkomst.
BIJBELSCH, zie bijbel.
BIJGAAN
,
onz. w. , onregelm. Van het scheidb.
BLIBINDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. bij en gaan: ik ging bij , ben
voorz. bij en binden: ik bond bij, heb bdgebdgegaan. Tegelijk met, of nevens iets gaan •;
bonden. Het eene bij het andere binden,
loch alleen in de figuurlijke beteekenis van
inzonderheid van boeken : ik heb het tweede
bijgevoegd zijn • en hier slechts in het deelstuk bij het eerste later binden. Van bier
woord des tegenwoordigen tijds, bdgaande:
ook bdbinding.
uit bijgctanden brief zult gij zien dat enz.
BlJBLLIVEN onz, w., ongelijkvl. Van het scheidb.
GELEG EN , zie bijliggen.
voorz. bij en bldven: ik bleef bij, ben bijgebleven. Aan jets gehecht blijven, het niet BIJGELOOF, z. n., o. des bijgeloofs, of van het
bdgeloof; zonder meerv. Oul. avergeloof, d.i.
verlaten : ie»tandgetrouwelijk bdblzjven;
overgeloof. Lie aver.
datgebrek is hem altdd bdgebleven.
BIJGELOO VIG, bijv. naamw. en bijw., bijgelooBIJBRENGEN, bedr. w., onregelm. Van het
viger, bijgeloovigst. Van bier bijgeloovigheid.
scheidb. voorz. bij en brengen : ik brat bij,
heb bdgebragt. Aileen in eene figuurlijke be- BIJGENIAMD, bijv. naamw. en bijw., zonder
trappen van vergrooting, zijnde, eigenlijk,
teekenis, voor aanvoeren, aanhalen : hi'
het verleden deelw. van het oude werkw.
heeft zees duchtige bewdzen bOebragt •; wat
bijnamen. Eenen bijnaam hebbende : Karel
brengt gzj tot vice rerschooning bij ? In den
de vijfde, Koning van Frankrijk, bdgenaamd
gemeenen spreektrant, is hetkunnenbijbrende wijze.
gen, zoo veel als het kunnen schikken, het
ongelijkvl. Van het scheidb.
kunnen doen : als ik het maar eenigzins kan BIJGEVEN, bedr. w. ,
voorz. blj en even : ik gaf heb bijgegeven.
bdbrengen, zed ik komen. Ook ze st men :
Toe even: ik zal er nog drie guldens bdgeven.
dat kan niet veel bijbrengen , voor : dat kan
GEWAS, z. n., o., van het bijgewas • meerv.
niet veel helpen. Hooft bezigt het voor misbijgewassen. Een vreemd gewas. Ook een
Leiden. Van hier bdbrenging.
uitwas, of gezwel : dat paard heeft een bzjBIJDOEN, bedr. w., onregelm. Van het scheidb.
gewas aan ztjnen poot.
voorz. bij en doen : a deed bij, heb bdgedawn. Bijvoegen gij moet er nog tiers stui- BIJHALEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
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voorz. en halen : ik haalde bi heb bijgehaald. De zeilenbijhalen, in de scheepvaart.
Aanhalen : hi' is gewoon, alles bij te halen,
wat hem dienstig is. In den gemeenen spreektrant : iets met de Karen bijhalen, van lets
spreken, zonder dat het te pas komt.
BIJHANGEN
bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. bij en hangen ik hing blj,
heb bijgehangen. Eigenlijk : gij moet er die
sehildertjen maar bijhangett. Figuurlijk, en
in degemeenzame verkeering, voor bijvoegen : hij kan nooit iets verhalen, zonder de
helft er bij tehangen. Van dit bijhangen, in
den laatsten figuurlijken zin, is het zelfst.
naamw. Injhangsel : hi' verhaalt de din en
altoos met zoo vele bijhangsels. Van hier bzjhanger (penda n t.)
BIJHOOREN, onz. w., gelijkvI.; het hoorde
heeft bijgehoord. Bijiets hooren, of voegen
dat hoort er nog bij. Van hier bijhoorig, het
geen tot of bij iets behoort. Voor dit hooren,
bezigt men meest behooren.
Bunououv, bedr. en onz. w., ongelijkv1.; ik hield
bij, heb bijgehouden. Bedr., bij iets houden •
houduw bond NJ. Onz., in de scheepv. gij
moet bijhouden, bijdraaijen.
BIJKANS bijkants) bijw. Bijna, omtrent: hi' was
bijkans verdronken. Oul. bekant (becant) bekants, bikant, bikants, bij Kil. bijkants.
Tuirsman verklaart het door nabij, bij de
kanten. Pit steek houdende, is de regte spelling bijkants.
BIJKONEN, onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. bij en komen : ik kwam bzj, ben bzjgekomen. Bij iemand komen, in den gemeenen
spreektrant : ik zal u bejkomen, d. ik zal
bij u komen, om u te straffen. Hoe is dat
bzjgekomen? waardoor is dat geschied ? Indiengij mij honderd guldens boodt, dat zou
nog tvat bijkomen, dat zou eenigzins bij de
som korner', welke ik hebben moet. IN is
zeer ziek geweest, maar begint weer bij te
komen, te herstellen. Zij viel van zich zelre,
maar kwam nog al spoedig weer bd , bij, tot

zich zelve.

onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. bij en kruipen ik kroop

BIJKRUIPEN,

ben bijgekropen.Bij het vuur kruipen ; over al
bijkruipen.
BIJL z. n., V. der, of van de WI •; meerv.
len. Een werktuig, om te houwen : met de
bzjl straffen. [flooft.] Scheepsbijl, steekbijl,
enz. Met eene bijl houwen. Spreekw. hi'
hakt er met eene breede bijl in, hi' gaat ruw
te werk, snijdt geweldig op. Ile heb met die
WI al zoo lang gehouwen, ik heb dat werk

al zoo dikwerf verrigt, zoo lang bij de hand
gehad. Van hier ook bijldrager, dienaar van
de Burgemeesteren, in het oude Rome •; bijlman, bijldrager, in de krijgsdienst. Het verkleinwoord is bijltje, welke naam, in Amsterdam, ook aan de scheepstimmerlieden,

BIJLO.

op des Lands werf, gegeven wordt.
Zoo algemeen het gebruik der bijI, en zoo
oud derzelver benaming is, zoo onzeker is
ook derzelver oorsprong. Voor zoo ver, in
deze bumming, op het houwen en hakken gezien wordt, zoude men het tot hetgr. isaos,
een slag, een houw, kunnen brengen. Met
geen minderregt, nogtans, zoude men dezen
naam ook van de stof kunnen atleiden, waaruit de bijI gedeeltelijk, vervaardigd wordt •;
want bill beteekende, weleer, in het angels.,
staal. Bzjl zoude derhalve elk stalen, of van
verstaald ijzer gemaakt, werktuig kunnen
beteekenen • gelijk het werkelijk, voorheen,
eene algemeene benaming geweest is, welke
men aan vele zeer verschiltende werktuigen
gegeven heeft. Wachter. rekent het met het
gr. ?rotExus, eene btjl, waarvan ?cameo) en
7reAew4ce, met eene bijl hakken, vermaagschapt.
BIJLAGE, z. n., v., der, of van de bijlage • meerv.
bijlagen, van bile en. Het een bijgelegd
wordt de bijlage van eengesehrift, dienende
tot nadere bewijzen, of tot opheldering.
BIJLANDIG, bijv. naamw. Van bij en landig, van
land. Hetz el Ide als aangrenzende, aanpalende
BIJLBRIEF, zie KUNSTWOORDENEOEK.
BIJLEGGEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. bij en le en : ik le de (leide)
bz heb bijgelegd (bljgeleid). Bedrijv., eigenlijk, de eene zaak bij, of nevens, de andere
lei en : gij moet er nog vier guldens bile en.
Figuurlijk, eindigen, van geschillen gesproken : eenen twist Injleggen. Van hier bijlegger,
bevrediger, bzjleggelijk, dat bijgeleid kan
worden, bijlegging, vergelijk van eenig geschil. Verliezen : ik leg er veel geld bi j. Onzijd., in de scheepvaart, hetzelfde als bijd raaijen : ik noodzaakte hem, ombtjte le en.

Van hier ook bijlegger, scheepsw., voor eenen
tegenwind, waardoor de schepen geen zeil
kunnen voeren.
BIJLEVEN,

zie beleven.

BIJLIGGEN, 011Z. w.

ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. NI en liggen : ik lag bij, hebbijgelegen.
Eigenlijk, bij, of never's, iets liggen : bij

iemand liggen •; Noordrecht lit bzj Gouda.
Van hier de deelwoorden bzjliggende en
bljgelegen, voor aangrenzende : bzjliggende,
bijgelegene landen. Bijslapen bij een manspersoon en zultgij niet liggen. [Bijbelvert.]
Van hier blyligging, voor bijslaap
•: die de
bijligginge des mans niet bekent en hebben.

[Bijbelvert.]
BIJLOOPEN, onz.

w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. NJ en loo en : ik lie bij, ben bijgeloo en. Toeloopen : hi' kwam ook al bzjloo en. Van bier bijlooper, voor iemand,
die boven hetgewone getal is, die alleenlijk
ingeval van Hood gebruikt wordt. Ook
iemand, die voor minder gehouden -wordt,
dan een ander van zijne soort.
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BIJMEINGEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. bij en men en : ik men de bij, heb
bdgemengd. Het eene bij het andere mengen.
BIJNA, (oul. ook bijnaast) bijw. Hetzelfde als
bijkans.

z. n., m., des bijnaams, of van den
bijnaam •; meerv. bdnamen, van bij en
naam. Toenaam : iemand eenen bljnaain
geven. Oul., was het werkw. bdnamen,
iemand bijnamen, ook in gebruik • en van
bier nog ons deelw. bdgenaamd.
nt
BIJNAAMWOORD, Z. n. ,
o., des bijnaawoords,
of
van het bijnaamwoord • meerv. bdnaamwoorden. Bijvoegelijk naamwoord.

BIJNAAM,

bedr. w. ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. bd en nemen : ik nam NJ, heb bdgenomen. Het eene bij het andere nemen.
BIJPAD, Z. ri., o., des bdpads, of van het bdpad;
meerv. bzjpaden. Van bij en pad. To e ad.
BIJREKENEN, bedr, w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. bij en rekenen : ik rekende bi j, heb
bdgerekend. Het eene bij het andere rekenen.
BUROEPEN, bedr. w. ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. bij en roe en : ik riep bd,
heb bdgeroepen. Meest figuurlijk voor later]
halen, verzoeken te komen : ik heb er den

BIJNEMEN,

arts bdgeroepen.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. bd en schieten : ik schoot bd,

BIJSCHIETEN,

heb bdgeschoten. .gal er nog eenen kogel
bijschieten. Bijwerpen, bijieggen, van geld :
moet er nog tien schellingen bdschieten.

bedr. w., gel ijkvl. Van hetscheidb.
voorz, bij en schikken : ik schikte bij, heb
bdgeschikt. Het eerie bij het andere schikken. In dengemeenen spreektrant wordt het
ook, somwijlen, als onz. gebezigd, voor :
zittende naderen, zich bijschuiven : schik

BIJSCHIKKEN,

nog wat bd.

w.,gelijkvl. Van het
seheidb. voorz. bd en schoffelen : ik schoffeldebd, heb bdgeschoffeld. Tuinmanswoord ,
het eene bij het andere schoffelen.
BIJSCHRAPEIN- , bedr. w., gelijkvl. Van hetscheidb.
voorz. bd en schrapen : ik schraapte bd,
malkander schrapen.
heb bdgeschraapt.
BuscuRirr, z. n. o., des bdschrifts, of van het
bdschrift •; meerv. bdschriften. Van bd en
schrift. Een geschrift, hetwelk men bij, op,
of onder jets plaatst, in rijm, of onrijm, loch
i
meest in rijm hi heeft een fraai bjschrift
op het afbeeldsel van Boerhave gemaakt, in

BIJSCHOFFELEN, bedr.

een bdschrift moeten, behalve de kortheid en
den slag op het laatst, eene hoofdzaak, of een
voornaam punt, nevens de eenvoudigheid en
verscheidenheid, betracht en gevonden worden. [Taal- en Dichtk. Bijdr.]

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb, voorz. bij en schrdven : ik schreef
bd, heb bdgeschreven. Bij, of nevens, eene
zaak schuiven.
BIJSCHUIVEN, bedr. w. ongelijkvl. Van het

BIJSCHRUVEN,

BIJST.

scheidb, voorz. bij en schuiven : ik schoof
bd, heb bijgeschoven. Het eene bij het andere
schuiven. Bdschuiven wordt ook als onzijd.,
voor zich bij schuiven gebezigd: schuif wat bij
BLISLAAP, Z. n., m., des bijslaaps, of van den
bdslaap ; zonder meerv. Ook wordt dit woord
persoonlijk genomen, voor bijslaper, btjslaapster, d. voor eenen man, of eene
vrouw, die bij iemand sla g t. Doch voor eene
vrouw, is het vrouwelijk : der
of van de
,
bdslaap. Persoonlijk gebezigd, wordt het
ook dikwerfgebruikt, voor iemand, die in
origeoorloofde gerneenschap met eerie vrouw
leeft • en zoo ook van eene vrouw ten aanzien van eenen man. Het werkw. bzjslapen
is niet ingebruik , dan als een zelfst.
naamw., het bdslapen.
BIJSLEPEN,
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. bd en slepen ik sleepte bd, heb bdgesleept. Het eene bij het andere slepen.
Figuurlijk, in den gemeenen spreektrant :
iets met de haren bdslepen, van icts spreken,
dat niet tepas komt. Zie bdhalen.
BIJSMEDEN
,
hetzelfde als aansmeden.
BIJSMELTEN, bedr. w.,
ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. bij en smelten : ik smolt bd,
heb bdgesmolten. Het eene bij het andere
smelten.
BIJSMEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. bd en smeren : ik smeerde bd, heb
bzjgesmeerd. Het eene bij het andere smeren.
BIJSMIJTEN, bedr. w., origelijkvl. Van het
scheidb. voorz. bij en smdten : ik smeet bzj,
heb bijgesmeten. Het eene bij het andere
smijten.
BIJSPRINGEIV onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. bij en springen : ik sprong
bd, ben bdgesprongen. Eigenlijk, bij jets
springen, loch meest in eenen figuurlijken
zin, voor helpen, te hulp komen, in de gemeenzame verkeering: iemand bdspringen ;
metgeld, met goeden raad bdspringen. Van
bier bij spring big .
BLISTAAN, onz. w., onregelm. Van het scheidb.
voorz. bd en staan : ik stond bd, heb bdgestaan. Eigenlijk,
bij, of naast iemand staan.
Figuurlijk, hulp aanbrengen : iemand bdstaan • met raad en daad bdstaan. In de
scheepvaart zegt men : de zeilen staan ;
en van hier het spreekw.:/aat het zeil bzjstaan,
d. zwicht niet.
BIJSTAND, z.
m., des bdstands, of van den
bdstand, zonder meerv. Hulp.
13IJSTEKEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. bij en steken: ik stak , heb kjgestokers. Het eene bij het andere steken. In
dengemeenen spreektrant, zegt men, van
spijs en drank : ik zal er dat hoen, of dat
glaasje , nog ntaar bdsteken , voor opeten
en uitdrinken.
BUSTELLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
stelde bd, heb btjgevoorz. bij en stellen :
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steld. Het eene bij het andere stellen.
bij Kil. ook bijstier) bijv. naamw. en
bijw., meer bzjster, meest bijster. Dit woord

BUSTER

is, voorheen, in de onderscheidene beteekenissen van leelijk, afschuwelijk, schadelijk,
arm, berooid, en onzinnig gebruikt geworden. Thans wordt het voor verward, beroofd,
of ontberende,gebezigd, overeenkomstig
met het denkbeeld van arm en berooid :
bijster van zinnen, of zzyne zinnen bijster,
beroofd van zinnen, zonder zinnen, zijn.
Het spoor bijster , zonder spoor, buiten
het spoor, zr:in. Ook wordt het thans nog
voor zeer,grootelijks, gebruikt : die appel
is bijster zuur. Ilij is te bijster op meer
wetenschap belust. [Vond.] Van dit bijster
hebben wij het werkw. verbijsteren. Poot
gebruikt bijsternis, voor verbijstering. In
den Bijb. H77 vinden wij het werkw. bijsterloopen, waarvoor de tegenwoordige overzetting door malkander loo en heeft.
Ten Kate leidt het of van het oude bijzen,
(bij Vond. ook biezen, Kil. biesen, aestuexagitari), van bijze , tempestas, waartoe het

bijv. naamw. d. onstuimig, behour!, bijzig weer.
BIJSTOOTEN
bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. bij en stooten : ik stiet
heb bijgestooten. Het eerie bij het andere
stooten.
BLIT, z. n.„ v., der, of van de bijt ; meerv.
Often. Een in het is gehakt open y ak : hi'
reed ongelukkig in de bijt. Hij viel daarin,
als eene eend in de bij,
t wordt in de ge-

meenzame verkeering , gezegd, voor : hi'
deed dat zonder overleg,
of achterdocht.
Van dit bijt is het gelijkvl. werkw. bijten,
(bijtte, gebljt), d. eene bijt, of opening in
het ijs, hakken, afkomstig. Hiervan zegt
men ook een schip in- of uitbijten ; d. een
schip, hetwelk binnen, of buiten de haven
bevroren ligt, door het openhakken van het
j
is,
brengen ter plaatse waar het moet wezen.

BUWE.

tot iemand spreken, om door anderen niet
verstaan te worden. Op de tanden btjten,
vangramschap, spijt enz. •; zich op de lippen
bijten, om het la then teen te gaan.De peper
bijt md op de tong. Naar iemand bijten,
hem willen bijten. Van zich bUten, ook in

dengemeenen spreektrant, voor : zich met
geweld verweren. Eene onaangename gewaarwording veroorzaken, zoo ten aanzien
van het ligchaam, als van het gemoed, in
Welke beteekenis het deelw. bzjtende, voornamelijk gebezigd wordt : een bijtend vocht ;
eene bijtende scherts. Jonctys bezigt het
woord bijtrijnt,
voor een hekeldicht.
Van bier bijtachtig, dat gaarn en dikwijls
bijt; bljter, (v. bijtster), iemand, die bijt •
ook, in dengemeenen spreektrant, en ten
aanzien van kleine kinderen, voor eenen
tand : hi' heeft al twee bijters, of bijtertjes.
Bijten, hood. beiszen, bij Otfrid. bizen,
bij Notk. pizzen en peizen, deen. bide,
angels. bitan, ijsl. bijta , eng. to bite, beteekende, oul., niet alleen bijten en eten, maar
ook met iets, dat scherp, of spits is, kwetsen,
verwonden : mit bizenten suerton , met
bijtende (scherpe) zwaarden. [Otfrid.]
BIJVAL, z. n. 0., des bijvals, of van het bijral •
meerv. bzjvallen. Van het werkw. bijrallen.
Hetgeen onverwacht bij iets anders
komt •:
wij hadden maar op honderd pond gerekend;
dock er was nog een bzjval van ties pond.

Billijking van iemands woorden, of daden,
zonder meerv. : zijne stelling vond niet reel
bijval. Hoofs bezigt het voor toeval.
BIJVALLEN , onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. bij en vatlen : ik viel bij, ben
bijgevallen. Bijkomen: wij hadden reeds
vroeg gedaan gehad, indien er geen ander
werk ware bijgevallen. Invallen, in het geheugen komen : het tvil mij thansniet bijvallen. Iemands zijde kiezen, deszelfswoorden,
of daden, billijken : eindelijk vielen zzj ons

beten. Met de tanden drukken, of kwetsen :
de bond heeft hemgebeten. Uit onwetend-

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. bij en roegen : ik voegde bij, heb
Injgevoegd. Bij eene andere zaak voegen,
met dezelve verwonden : ik verzoek betaling

heid, wordt dit woord ook ten aanzien van
dierengebruikt, die eigerilijk door sicken
verwonden : de vlooijen hebben mij geweldig
gebeten. Met de tanden klein makes : ik kan
dat brood niet bljten. Figuurlijk , en in den
g
emeenen spreektrant, voor eten : niets te
bzjten noch te breken hebben, aan de floodzakelijkste behoeften gebrek hebben. Meestal
worth bzjten met de voorzetsels in, op, naar
enz.gebezigd : de hond beet mi,j in mime

op bijgevoegde rekening •; ik zal er dit alleen
nog bijvoegen. Zich bij iets, of iemand, voegen, iets toesternmen , zich voor hetzelve
verklaren : ik kan ntij daar wet bijvoegen.
Van bier ook bzjvoeging, bzjvoegelljk, dat
bijgevoegd kan worden bzjvoegelijk naamwoord. Bijvoegsel, aanhangsel : een bijvoegsel ran een boek.
BIJWEG, z. m., des bijwegs, of van den
bijweg •; meerv. bijwegen. Een we d'
die bij,

hand, in nujn been. In eenen zuren appel
bifien, figuurlijk, zich tot eene moeijelijke,
of onaangename zaak be g len. De rook bijt
mij in de oogen. Figuurl., iemand iets in het
oor bijten, met den mond digt aan het oor

of °evens, dengewonen we loopt. Ookeen
toeweg.
BIJWERK, z. n., o., des bijwerks, of van het
bljtverk •; meerv. bity`werken. Een werk, dat
eigenlijk niet tot het hoofdwerk behoort:

BUTEBAAUW ,.
ZiC bietebaau tv
BIJTEN, bedr. w., ongelijkvl.

BLIVOEGEN, bedr.

Ik beet, heb ge-
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wij meenden afgedaan te hebben, maar er
kwam nog zoo veel bijwerk. Inzonderheid
worden de niet tot de hoofdzaak behoorende
figuren in de beeldende kunsten, bijwerk
genoemd : het bzjwerk in eene schilderzj.
BUWERPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. bij en werpen : ik worp bly,
heb bijgeworpen. Het eene bij het andere
werpen.
BIJWEZEN, onz. w., onregelm, ik was bij, ben
bijgeweest. Bij iets zijn. De onbepaalde wijs,
in het enkelv., en het deelw. in het meerv.,
zijn als zelfstandige naamwoorden in gebruik : het bzjwezen, naarnw., voor de tegenwoordigheid : het is , in ntijn beywezen,
geschied. De bljtvezenden, aanwezenden, zij
die tegenwoordig zijn : al de bzjwezenden
hebben hetgetuigd.
BIJWIJF, z. n., o., des bijwijfs, of van het
bijwijf • meerv. bijwijven. Van bzj, d. i.
mast, en wijf, als nevens eene wettige
huisvrouwgehouden wordende. Van hier
bijwijfschap.
BIJWIJLEN, bijw. Somwijlen •, ook, bij tusschenpoozen.
BIJWONEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. bij en woven:: ik woonde kJ, heb
bijgewoond. Meestal in eenen figuurlijken
zingebruikelijk : bij jets tegenwoordig zijn
eene vergadering, eene begrafenis enz. btjwonen. Bijslapen, bevruchten : Lea zeide :
ditmaal zal nu:* man mij bijwonen. [Bijbelvert.] Ook is het in den zin van inwonen
gebruikelijk geweest, waarvan nog bijwoner,
bzjwoning, welke zelfst. naamwoorden ook
in de overige beteekenissen gebezigd worden.
Iemand met raad bzjwonen, voor bijstaan,
vindt men bij Hooft, Brand en anderen.
BIJWOORD, Z. n., 0., des bijwoords, of van het
lnywoord
•; meerv. biproorden. Zie Nederd.
Spraakk. 1 . D. 5 352, li e D. 5 194.
BuzENbij. kil . aestu exagitari) een oud onz. w.,
beteekenende heet zijn, ook onstuimig zijn ;
doch is naderhand op de koeijen toegepast,
voor tochtig zijn. Kil. heeft ook biezen, en
in Overijssel, zegt men bissen, of bizzen,
voor veel been en weder loo en. Zie bijster.
BIJZETTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. bij en zetten : ik zettede bij, heb bijgezet. Het eene hi' het andere zetten. Geld
bijzetten, in het spel. Een lijk bijzetten,
zonder uiterlijkheden begraven. De zeilen
bijzettets, in de scheepvaart; alle zeilen bijzetten, spreekw., alie pogingen aanwenden.
Hi heeft niet meer om bij te zetten, om te
i
geven , is berooid. Van hier ook bjzetter,
bdzetster, bzjzetting.
BIJZIENDE, bijv. naamw. en bijw., zijnde het
deelw. van bet ongewone werkw. bzjzien.
Neer bijziende, meest bijziende. Kortzigtig :
hij is zeer bzjziende.
BIJZIG, zie bijster.

BILJ.

zie bdwezen.
z. n., v., der, of van de bijzit; meerv.
bzyzitten. Zie Injwdf.
BIJZITTEN, onz. werkw.,
ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. bij en zitten : ik zat btj, heb
bzjgezeten. Bij, of nevens jets zitten. Van
bier het zelfst. bzjzitter, voor iemand, die,
in eene vergadering, zijne lasts naast den
voorzitter heeft, en lien met zijnen raad
ondersteunt. Bijzitterschap is de post, dies
een bijzitter hekleedt.
BIJZONDER (bij Kil. ook bezonder), bijv. naamw.
en bijw., btjzonderder, bijzonderst. Van
andere din en afgezonderd , zekere zaak
alleen eigen : lets op zijne bzjzondere plasts
brengen. De bzjzondere voorzienigheid van
God, ten aanzien van elk bijzonder (enkel)
schepsel, in tegenoverstelling van Gods algemeene voorzienigheid. Ongemeen, uitmend : eene vrouw van eene bijzondere
schoonheid. Dat is niet veel bijzonders. Als
bijw., voor zeer : zit/ is bijzonder schoon.
In het bijzonder wordt tevens a's een bijw.
gebezigd, voor voornamelijk : in het bijzonder zal ik thans daarovcr handelen. Voor
alleen, onder vier oogen : ma ik u Bens in,
het bijzonder spreken ? Van hier ook bijzonderheid, bzyzonderlijk.
BIKKEL, z. n., m., des bikkels, of van den bikkel ; meerv. bikkels. Zeker beentje, waarrnede de kinderen spelen. Van hier bikkelspel ; ook het onz. werkw. bikkelen, met
bikkels spelen.
BIKKEN, bedr. w., gelijkvl. Ik bikte, heb gebikt.
Bij Kil. ook bekken, van bek, de snavel van
eenen vo wel. Bikken is, eigenlijk, met den
snavel slaan,gelijk de vogelen, waarvoor
thans, in dezen zin, doorgaans, pikken gebezigd wordt. En, daar het eten der vogelen
met eene soort van slag,
of stoot met den
bekgepaard gaat, zoo heeft bikken, in de
BIJZIJN,
BIJZIT,

gemeenzame verkeering, de beteekenis van
etengekregen : daar valt niet veel te bikken.
Ook wordt dit bikken, uit hoofde der overeenkomst met het bikken, of pikken, der
vogelen, voor hakken, uithakken, gebezigd :
eenen steen bikken, scherpen. Van hier ook
bikking, biksteen.
Bni, z. n., v., der, of ran de bil • meerv. billen.
Om hare rondegedaante, van den wortel
bal, bol. Het achterste : op de billen slaan,
voor de billengeven. Overdragt., door de
billen la en roekeloos verteren. Kil. heeft
het hiervangemaakte werkw. billen, •vo r:
op de billen slaan ; ook reeler. : dat het de
kyeren deen, men souwse so wet billen. Van
hier ook bilstuk, een zeker stuk vleesch.
BILJART, z. n., v., meerv. biljarten. Eene met
lakes bekleede tafel, waarop men met ivoren
batten speelt. Van hier biljartbal, biljartspel,
biljarttafel •; ook het onz. w. biljarten, op de
biljart spelen : ik biljartte, heb gebiljart.
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bedr. w., gelijkvl. Ik bade, heb gebild.
Van het oude bille een steenhouwers werktuig. Bikken , scher
pen : den molensteen

BILLEN,

billen.

Hetpuntige, of scherpe, schijnt de grond
dezer benaming te zijn. Het gr. iSeAov 4 en
13eAoc , het middeleeuwsche bells en bolta
beteekenen eene spits,
ook eene naald.
BILLIJK bijv. naamw. en bijw., billijker,
Redelijk, betamelijk : eene billzjke
zaak. Het is niet meer dan billijk. Van hier
ook billijkheid. Hooft heeft billijkmoedig
voor billijk van gemoed.
Billijk is, bij Kil. bilkg , bij Willer. billih,
van het verlorene bil, voor natuurregt, in
tegenoverstelling van gegevene wetten. Zoo
dat eigenlijk, hetzelfde is, als overeenkomstig met het regt der natuur. — Op
dezen groad wordt regt en billijk dikwerf
bijeengevoeg,
d beteekenende het eerste,
dan, met de wetten overeenkomstig.
BILLIJKEN, (bij Kil. billigen), van blitz:A, bedr.
w., gelijkvl. Ik heb gebilltjkt. Billijk
achten, of verklaren : ik kan datgedrag niet
billzjken. Van hier ook
gebind, bindte, gebindte, z. n., o., des
binds, of van het bind meerv. bindten, van
bindte. In de bouwkunst, een dwarsbalk, die

BIND,

de muren van eengebouw met elkander
verbindt. Daar dit woord van binden afkomstig gerekend wordt, kan het de d niet
verliezen, schoon hetgebruik, in het meerv.,
binten, als van bint, en niet binders zegt • om
Welke reden het gevoegelijkst is, bind, meerv.
bindten, van bindte, te schrijven.
BINDEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik bond, heb gebonden. Vast maker : eenen dock om het
hood binden. Iemand de handen binden, ook
figuurlijk, voor iemand verhinderen, naar
zijnen wil te handelen de handen waren
mz:j gebonden. E en bock binden , ook inbinden.
Overdragt. , de vrijheid van een redelijk
wezen opheffen : ik ben gebonden, ik kan
niet handelen, zoo als ik wil. /lc ben aan de
studgebonden, moot in de stad blijven. Hi'
last zich door niets binden. Van iets afhankelijk maken, met het voorz. aan : a Iva

BIT.

een slecht werkman • hi' heeft twee binken
van paarden, slechte, oude paarden, knollen.
BINNEN, zamengesteld van kJ, of be, en innen,
bijw. en voorz. Bijw. : binnen gaan, binnen
komen. Het schip is reeds binnen, in de
haven. Ik heb het eten al binnen, ik heb al
gegeten, in den gemeenen spreektrant. Hij
ging naar binnen, in huis; het komt mzj
thans niet te binnen, in het geheugen •; het
schort hem van binnen, inwendig. Voorzetsel: binnen de muren, binnen een jaar,
binnen lien tijd, enz. Dikwerf heeft het den
tweeden naamval bij zich, als : binnen
's boords , binnen 's huis, binnen 's dz:jks,
binnen 's rtjks, binnen 's kamers, binnen
's lands, binnen 's monds, enz.

Somwijlen wordt dit woord ook als bijvoegelijk, en wet in den overtreffenden trap,
gebezigd, binnenst, hetgeen het meest binnen in jets is : het binnenste : in de binnenste
lade • ook als zelfstandig, het binnenste van
een huis • het binnenste buiten keeren. Ook
wordt het met andere svoorden zamengevoegd, als : binnenbeurs, binnendeur, binnendz:jk , binnen an , binnenhof , binnenbanter binnenkant , binnenkeuken , binnenkiel, van een schip , binnenkoorts ,
binnenlandsch,binnenmoeder, van een weeshuis, binnenntuur,binnenpad, binnenplaats,
binnenschans , binnenschuit , binnenstuip
binnenvaart, binnenvader,van een weeshuis,
binnenwaarts, naar binnen , binnenwater,
binnenweg, binnenwerk, enz.
BISDOM, z. n., o., des bisdoms, of van het
bisdom • meerv. bisdommen. Het geestelijke,

of wereldlijke gebied van eenen bisschop :
het leer veroverde het bisdom Bamberg.
Om 't bisdom te vernielen. [Vond.] Insgelijks,

de daarmede verbondene bisschoppelijke
waardigheid : een bisdom bekomen.
Pit woord is van bisschopdom zamengetrokken. Bij Notk. beteekent piscetuome de
priesterlijke waardigheid. Zie dom.
BISSCHOP, z. n., m., des bissehops, of van den
bisschop •; meerv. bisschoppen. De opperste
geestelijke in zekeren oord, die gemeenlijk
onder den Aartsbisschop staat. Van hier
ook bisschopdom, nu bisdom, bisschoppelljk,
mij daaraan niet binden • tevredenheid is
van eenen bis gchop, bisschopshoed,bisschopsniet aan geld en goed gebonden. Met op :
mzjter, bisschopsmuts, bisschopsstaf.
iemand iets op het hart binden, sterk aanbeDit woord is van het lat. episcopus en het
velen. Met van : iemand iets van het hart
to- gemaakt , met wegwerping
gr. Esbinden, jets met moeite van iemand verkrijvan de eerste lettergreep. Het gr. ortrzo7roc is
gen . Van hier ook binder, binding, bindster,
bindsel. Zamenstellingen zijn : bindgaren,
van ealo-scow44), d. toezien, opmerken • en
bind)* s, bindsel, bindtouw.
derhalve is het hiervangevormde bisschop,
BINK, z. n., m., des binks, of van den bink •
eigenlijk, een opziener over christelijke Gemeerv. binken. Bij Kil. ook bin el ben el
meenten, of kerkelijke zaken. Biscof komt
een boer, een lomperd. In de gemeenzanie
reeds bij Otfrid. voor, maar in de beteekenis
verkeering, wordt dit woord nog ten aanzien
van eenenpriester. Bij Tatian. is biscofheit
van menschen en beestengebruikt, om
hetzelfde alspriesterdom.
daarmede iets slechts in zijne soort aan te BIT, z. n., o., des bits, of van het bit; meerv.
duiden : hi' is een re to bink in zljn werk,
bittenj oor gebit, van bijten, als jets, waar22
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op de paarden knabbelen en bijten.
Wanneerpaarden het bit op de tanden nemen, luisteren zij naar zweep noch Loom.
en hollen voort • van hier overdr., voor wild
en woest Le werkgaan.
BITS, bijv. naamw. en bijw., bitser, zeer bits.
Ook bitzig. Vol ens Ten Kate, van bijten.
Bits, of bitzig, is dan zoo veel als biltig,
hood. beiszig, dat bijt, of gaarn bijt. Doch
dit woord is thans alleen ingebruik,
voor scherp, trotsch, spijtig een bits antwoord • de bitse nijd; een bits will'•; hij heeft
haar bitsgeantwoord. Van hier ook bitselzjk,
bitsheid.
BITTER, bijv. naamw. en bijw., bitterder, bitterst. Het een op de tong bijt bittere amandelen. Dat smaakt bitter. Overdragt., smertelijk, of smert veroorzakende eene bittere
spottermy • de bittere flood. Het een door
eene smertelijke gewaarwording veroorzaakt
wordt bittere tranen schreijen. Vijandelijk:
een bittere haat. Hard, gestreng bittere
koude. Ook komt bitter als een zelfst. naamw.
voor : het bitter • en in Zeeland worth het
gebruikt voor roet in den schoorsteen. Van
hier ook bitterachtig, dat lets van het bittere
heeft, bitterheid (bij Hooft ook bitternis),
bitterlzjk. Bitterhartigheid komt bij Hooft
voor, in de beteekenis van bitterheid van
hart.
Bitter, hood. bitter, bij Ulphil. baitrs,
angels. biter, bij Otfrid. bitter, bij Notk.
pitter, zweed., deen. en eng. bitter, komt
van bzjten, oul. biters.
BLAAM, (bij Kul. blame) z. n., v., der, of van de
blaam • het meerv. is niet in gebruik. Lastering : opdat een blaam uw' grooten naam
ooit aan zou aankleven. L. D. S. P. Si ontsaghen hare blame. M. St.] Van dit blaam is
het werkw. blamen, nu, met eenen walschen
uitgang, blameren, gevormd : niemant genaemt, nieznant geblaemt. J. De Deck.]
Men acht dit woord , door awns door
middel van het fr. blasme, uit hetgr. en lat.
blasphemia, tot ons gekomen.
zamen getrokken),
BLAAR
van blader (bladder
,
ijsl. bladra, angels. blcedr, blceder, z. n.,
v., der, of van de blaar • meerv. blaren. Bij
Kil., en in de dagelijksche verkeering, ook
blein. Eene zweer, of met ellergevulde
kleine blaas, op de opperhuid : zij heeft eene
Naar in het aangezigt gekregen •; hij heeft
blaren in zijne handen. Verkleinw. blaartje.
Zie blein.
&AAR, (bij Kil, blare) z. n., v., der, of van
de blaar • meerv. blaren. Eene vlak voor
den kop der dieren, anders kol genoemd.
Ook eene zwarte koe, die eenewitte vlak
voor den kop heeft.
BLAAS, z. n., v., der, of van de blaas ;meerv.
blazen. De blaas van een varken, of varkensblaas. Pisblaas,galblaas, vischblaas.

BLAA.

Hi' loot voor eene blaas met boonen weg,
spreekw., hi' wordt, op het minste gerucht,
bevreesd. Verkleinw. blaasje, ook voor eene
waterbel.
Dit woord stamt van het werkw. blazen af.
Op gelijke wijs komt Qura en ■puo-o-oc, bij de
Grieken, van OuTote d. ik blaas op.
BLAASBALG, (blaasbalk) z. n., m., des blaasbalgs,
of van den blaasbalg • meerv. blaasbalgen.
Een balg,
dat is, een hot en, meestal, lederen
werktuig, om te blazen, of wind te maken,
in het zweed. blasbaelg, angels. blaesbel g
Zie balg. Hooft bezigt het voor aanstoker.
BLAASBALK, zie blaasbalg.
BLAASHOORN, Z. n., m., des blaashoorns, of van
den blaashoorn • meerv. blaashoornen. Ook
toethoorn.
BLAASKAAK, z. n., m., des blaaskaaks, of van
den blaaskaak • meerv. blaaskaken. Eigenlijk,
iemand met opgeblazene kaken. Oul. een
trompetter. That's alleen een snorker, opsnider hi' is een re to blaaskaak. Dit woord
is mannel., schoon kaak vrouwel. is, dewijI
door blaaskaak eenpersoon aangeduid wordt.
Van hier ook blaaskakerij, snorkerij zwetzen met touter blaaskakerijen. (Vond.) Ook
het werkw. blaaskaken, bij Kil., met opgeblazene kaken spreken, snorken.
BLAASPIJP, z. n., v., der, of van de blaaspzjp
meerv. blaaspijpen. Eene houten, of ijzeren,
pijp om te blazen, ook om het vuur aan te
blazen • waarom een blaasbalg ook somwijlen eene blaaspzjp genoemd wordt.
BLAAuw, bijv. naamw. en bijw., blaauwer,
blaauwst. Een der vijf hoofdkleuren. Blaauw
maken, blaauw z , blaauwe oogen hebben •
met blaauwe (blaauw geslagene) oogen er
afkomen. Iemand blond en blaauw slaan.
Onder den blaauwen hemel, in de open lucht.
Donkerbtaauw, lichtblaauw, enz. Gezocht,
nietig, voorgewend : eene blaauwe uitvtugt,
boodschap. 17 a eenige blaauwe ontschuldigingen. [De Deck.] Van dit blaauw zijn
eenige spreekwijzen gevormd, welke, in de
gemeenzame verkeering, gebruikt worden :
een blaauw oog aan lets wagen, iets ondernemen, naar jets trachten, metgevaar van
eenige schade : dat zijn maar blaauwe
bloempjes, verdichte, ongegronde vertelseltjes •; er ens blaauw alkomen, zijo oogmerk
verijdeld zien •;e e ne blaauwe scheen (ook een
blaauwtje) loo en zijne liefde afgewezen
zien • blaauw blaauw laten, zich eene zaak
niet aantrekken, zich houden, of men iets
Diet bemerkt. Hi' is, eenen blaauwen maandag, baas, knecht, of op dat ambacht geweest, d. hi' is nog niet tan of in het
geheel niet, als baas, knecht, of als leerling
van dit of dat ambacht, werkzaamgeweest ;
dewijl, ingevolge een oud misbruik, bij de
werklieden, de maandag in ledigheid plagt
doorgebragt te worden •; hetwelk nog in
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sommige oorden van Nederland plaats heeft.
Naderhand heeft deze spreekwijs de beteeke pis van alle kortheid des tijds gekregen :
hzj is eenen blaauwen maandag getrouwd
geweest, hij heeft daar eenen blaauwen maanday gewoond enz. Van hier blaauwachtig,
blaauwheid, blaauwsel, ook het verkleinw.
blaauwtjes, als bijw., in de gemeenzame

verkeering gebruikelijk, voor koel, °flyerschillig : hij behandelde mij zeer blaauwtjes.
Zamenstellingen zijn : blaauwoogig, blaauwe
oogen hebbende een blaauwoogig Nejsje ;
bergblaauw, berlijnsblaauw, hemelsblaauw ;
een huis berlijnsblaauw laten verwen.
Blaauwverwer, blaauwverwerij. Ook wordt

het als een zelfst. naamw., zonder meerv.,
gebezigd : het blaauw, voor blaauwe verw :
dat
doek
heeft een
schoon blaauw ; geef•
mij
het berltjnsblaauw eens.
BLAAUWEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik
blaauwde, heb geblaauwd. Bedrijv., blaauw
maken, blaauw verwen : het laken blaauwen.
Onzij,
d. blaauw worden : de lucht blaauwt.
Zijn voorhoofd blaauwt. [Six van Chand.]
BLAD, z. 11 o., des blads, of van het blad •
meerv. bladen en bladeren, bij verkorting
blaren, van het oude blader. Een blad van
eenen boom • de bladeren vallen af • de boomen krijgen bladeren. Een stuk, of vet papier:
een boek van zes bladen • een boek van blad
tot blad doorzien. Een bladgond. koper enz.,
dungeslagen goud, koper enz., het blad van
eenen sleutel, van eene zaag, tafel enz. Oul.
bezigde men ook het blad der tonge, tongeblad : of moet dien lieven naem op 't blad
der tone voeren. [Vond.] Het tongeblad
voorwaer in sware sonden vigil. [JJ. Revius.]
Aileen blad voor tong : het wat taal hi
spreekt, hoe ht:i ook buight zijn blad. [Spieg.]
Zamenstellingen zijn bladerloos, bladerrijk,
bladgoud, bladkoper •; bladwzjzer, bladzljde,
van een boek : ik heb tien bladzzjden gelezen.
Zoo ook rozenblad, schouderblad, wijngaardblad, enz. Het verkleinw. is blaadk,
waarvan de spreekwijzen : bij iemand in een
kwaad bland 'e staan, niet zeer geacht, als
slecht verdacht zijn, en : het blaadje is omgekeerd, de zaak heeft een ander aanzien

gekregen, het tegendeel is geschied.
Het vruchtgebruik , de inkomsten van
eenig goed worden ook bladen, bladeren,
blaren,
t er de bladeren
rekt
genoemd hi'
maar af, heeft er het vruchtgebruik maar
van. Kil. wijst ons hier naar het zelfst. bladin he ususfructus bonorum.
Van dit blad, meerv. bladeren, is het
onz. w. blaren, bladeren, gemaakt, voor :
bladeren krijgen : de boom begint te bladeren.

Ook voor : de bladen van een boek omslaan, met het voorz. in : ik heb dat boek
nietgelezen, maar er wat in gebladerd. Van
hier doorbladeren.

BLAN.

Hood. Blatt, zweed. blad, eng. blade.
Bij Kero komt reeds het meerv. pletiruvoor.
Het komt met ons plat en het gr. rAccruc,
breed, overeen,
dewijl in het woord blad het
denkbeeld van plat en breed opgesloten is.
BLADEREN, blaren, onz. w. Zie blad.
BLAFFEN, (out. ook bellen) onz. w., gelijkvl. Ik
blafte, hebgeblaft. Zie baffen. Figuurlijk,
snappen, ijdele grootspraak voortbrengen :
hoor hem weer eens blaffen. Teen
de maan
g
blaffen, zich vruchteloos vermoeijen , onnuttig werk doen. Van hier blaffer, voor
eenen hond, die veel blaft, en voor eenen

snapper, grootspreker. Ook draagt een register den naam van blaffer(blafferd) zzj spelen met bluffed engrondboek. [Oud.] Moonen
bezigt het overdragt. : waert ge nit den
blaffert dergog dagen uitgewischt. Doch Kil.
acht dit van het oude blaf, d. vlak, effen,
afkomstig • waarvan, oul., zeker klein stuk
zilvergeld ook blafferd, blafaard, genoemd
werd , omdat deszelfs muntzijde glad en
blank was. Zie blank.
BLAFFER, blafferd, zie blaffen.
BLAKEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. blaakte,
hebgeblaakt. Onzijd., branden, gloeijen : van
gramschap, van lie de blaken. Dit 's Argos
d'oude stall, daar uwgemoed om blaakte.
[Vond.] Verlicht worden : het helle licht,
waer van de voile kamer blaekt. [Hooft.]
Bedr., zengen : een wild varken blaken, de
borstels afzengen. Een schip blaken, met

brandend riet rondom zengen,
om het voor
de wormen te bevrijden. Van hier ook blaker,
voor eenen platten kandelaar, als een
werktuig, waarop de kaars blaakt : hi' lichtte
mij met den blaker. Adel. leidt blaker van
het oude blak bij Kil. black) d. vlak, plat,
af, alsplat op de tafel staande.
BLAKER, zie blaken.
BLAKEREN bedr. w., gelijkvl. 1k blakerde ,
heb geblakerd. Voortdur. w. van blaken.
Schroer en.
BLAMEN, blameren, zie blaam.
BLANK, bijv. naamw.en bijw., blanker, blankst.
Van blinken. Wit : blank ztjn, blanke visch.
Blinkend, glinsterend : een blank zwaard.
Overdr., zuiver, onbesmet : een blankgeweten. Voor naakt, bloot, ontbloot, wordt het
gebezigd in : blanke de en blanke beenen •;
men zag zijn blanke been. Voor overstroomd,
met water bedekt : de velden stonden blank.
Van hier blankheid. Dit blank werd, oul.,
ook zelfst., onzijd., gebezigd, voor het een
men thans blanketsel noemt • gelijk men
daarvan ook het werkw. blanketten gemaakt
heeft, beteekenende, eigenlij,
k het vet met
zeker smeersel, wit maken • doch in het
gebruik, wordt het voor wit- en rood maken
tevensgebezigd zij heeft zich weer geblanket. Overdr., zegt men : eene zaak blanketten,
eenen schoonen schijn aan iets geven. Van
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hier ook blanketdoos. Het is klaar, dat deze
woorden eenen basterduitgang hebben,
dewijl de klemtoon niet op het zakelijke
deel, dat blank is, valt.
BLANK, z. n., m., des blanks, of van den blank;
meerv. blanken. Een klein stuk zilvergeld,
ter waarde van zes duiten, weleer in gebruik : men moet de zuinigheit ook zoeken
in de stadigheit van den blank een stuiver to
doen strekken. [Hooft.3 Van hier noemt men
nog zes duiten eenen blank, twaalf duiten
twee blanken, achttien duiten, of twee stuivers en twee duiten, drie blanken. Het droeg
den naam van blank, omdat deszelfs munt-

zijde geen wapen had, maar glad, of blank,
was • waarom het ook blafferd genoemd
werd. In Frankrijk had men, eertijds, ook
blanken, sous blancs, als wit zijnde, in
tegenoverstelling van sous nerets, of zwarte
stuivers,
van minder waarde.
BLANKETTEN, zie blank, bijv. n.
BLAREN, bladeren, onz. w. Zie blad.
BuREN, onz. w. gelijkvl. 1k blaarde, heb geblaard. Hetzelfde als het lat. balare. Een
woord, waardoor hetgeluid van koeijen
en schapen word nagebootst.
BLATEN, (bleeken ) onz. w., gelijkvl. Ikblaatte,
heb geblaat. Hetzelfde als blaren.
BLAZEN, onz. en bedr. w., ongelijkvl. Ik blies,
hebgeblazen. Onzijd. : de wind blaast sterk.
Figuurl. ,
pogchen, snorken : hoort hem eens
blazen I Bedrijv., de spijs koud blazen •; in
het vuur blazen • In de bus blazen, voor
boeten, eene geldboete betalen, is eene gemeenzame spreekwijs. Zoo ook : iemand lets
in het oor blazen, voor heimelijk berigten.
Nog : iemand de ooren vol blazen, voor
opstoken, aanhitsen. De find, den waldhoorn blazen, de trompet blazen. Van bier
worden de speeltuigen, -waarop men blaast,
blaasspeeltuigen genoemd. lien aftogt blazen,
door het blazen van de tram et het teeken
van den aftogt geven. Door blazen vervaardi en : glas blazen
,
,
waarvan glasblazer
glasblazerzj. In het damsel ze s t zegt men :
eene schijf blazen,
wegnemen. Van hier ook
blazer, blazing.
BLAZOEN, z.

n., o., des blazoens, of van het
blazoen • meerv. blazoenen. Een basterdstaartig woord, afkomstig van ons blazen.
Een veldteeken, wapenschild : 't blazoen der
vrijheid. [Vond.] De oude Rederijkers hadden hun blazoen en hunne zinspreuk. Het
blazoen bestond uit een schildswijze tafereel,
waarop een zinnebeeld was afgemaald, en
behelsde eene soort van beeldenspraak,
waarop de zinspreuk paste. Bij Halma wordt
het voor wapenschildkunde genomen. Hooft
gebruikt, voor blazoen, het woord zinstaal,
hetwelk den Schrijveren van de Taal- en
Dichtk. Bijdr.vrij wat natuurlijker en krachtiger van beduiding voorkomt. Bij Kil. heeft

BLEI.

blazoen nog de beteekenis van trompet, of

blaashoorn • ook van iemand, die op de
tram et blaast, en, bij overdragt, van eenen
snorker, grootspreker. Van hier bij Kil. en
anderen , het werkw. blazoenen , voor :
openlijk bekend maken : /tic daden zal blasoenen. [Six. V. Chand.] En djt blazoenen
heeft, vervolgens, de beteekenis van stoffen,
snorken, gekregen.
BLEEK, bijv. naamw. en bijw., bleeker, bleekst.
Bleekverwig: zij is zeer bleek •; de bleeke
dood. Bleek worden ran schrik. Ook voor
bestorven, bluedeloos : Toen kusteze mijn
bleecken mont. [Vond.] Van hier ook bleekachtig, bleekheid. Zamenstellingen zijn :
bleekblaauw , bleek eel bleekgoud , bleekgroen, bleekrood, enz.
Bleek, ook bleik, hood. bleich, Been.
bleeg, zweed. blek, ijsl. bleikr, angels. blac,
eng. bleak. Wachter. brengt het tot het gr.
Aeuxos, Ten Kate tot blijken.
BLEEK (bleik), z. n., v., der, of van de bleek
meerv. bleeken. Deplaats, waar men bleekt:
het linnen is op de bleek. Ook bleekerzj,
bleikerij.
BLEEKEN (bleiken), onz. en bedr. w., gelijkvl. •,
ik bleekte, heb gebleekt. Van bleek, bleik,
even als het angels. blacianvanblac. Onzijd.,
bleek, d. i. wit, worden : hi' bleekt, wordt

wit, van schrik enz. In dezen zin is, voorheen, ook het voortd. w. bleekeren gebezigd:
sijn voorhoofd blaauwt en bleekert meer
noch min , dan overaasemt tin. [Six v.

Chand.] Inzonderheid , door de lucht en de
zon witgemaakt worden : het linnen lit to
bleeken • het heeft nog niet genoeg gebleekt.

Bedrijv., bleek, of wit, maken, inzonderheid
door middel van de lucht en de zon : linnen
bleeken, enz. Van hier ook bleekerij, bleekgeld, bleekloon, bleekveld, enz.
BLEEKER (bleiker), z. n., m., des bleekers, of
van den bleeker • meerv. bleekers. Iemand,
die linnen, kleederen, enz. bleekt, en daarvan
Ook
er
.bestaat. Het vrouwelijke is bleeken.
wordt zekere win,
die bleekrood van kleur
j
is, bleeker genoemd. En in Keulen draagt de
wijn, die aan den rijn wast, den naam van
Bleichert (bleikert, bleekert).
zie bleek.
BLEETEN, onz. w., gelijkvl. Ikbleette, heb gebleet.
In hetgr. poizeweas. Zie blaten.
BLEI, (bliek) z. n., v., der, of van deblei; meerv.
bletjen. Witvisch, bij Kil. ook blik, eng.
bleak, om de witheid en denglans van dezen
BLEEKERIJ,

visch.
zie bleek.
BLEIK,
BLEIKEN,

zie bleeken.

BLEIKER, zie

bleeker.

(eng. blain), z. n., v., der, of van de
blein • meerv. bleinen. Hetzelfde als blaar,
blazer. Zamenstelling : bleintrekkend : eene

BLEIN,

bleintrekkendep le ister.
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zie blik.
z. n., v., der, of van de bles • meerv.
blessen. Het haar aan het voorhoofd van een
paard : ik greep hem bij zijne bles. Eene
witte vlek aan het voorhoofd van eenpaard :
hi' heeft eene framje bles. Ook voor een
aard, dat zulk eene vlek aan het voorhoofd
P
heeft, in het mannel.geslacht : hzj rijdt
met twee schoone blessen. Insgelijks wordt
eene kaleplek aan het hoofd van een mensch
eene bles genoemd, en hij, die zulk eene
kaleplek aan het hoofd heeft, draagt den
naam van bles : Ende so van de zz:ide sijns

BLEK,
BIAS,

aangesichts het haar sines hoots sal uz:jtgevallen zijn, hi' is bles. [Bijbelvert.]
BLIJD, bldde, bli '1 v. naamw, en bijw.,
blijder, blzjdst. Vrolijk : een blzjd gelaat ;
blzjde zijn. Blij te moede, in den dichterliken stijl. Blijdschap verwekkende : biz:Me
morgenstond. Van bier ook blijdschap, bli j geestig, blzjgeestigheid, (bij Kil. blUdgeestig)
blijheid, blzjmoedig, blijmoedigheid. Zamenstelling : blzjeindend : een blijeindend treurspel.
BLIJDE, blije, z. n., v., der, of van de blz:jde
meerv. blijden. Zeker krijgstuig bij de

Ouden, waarmede men steenen plagt te
werpen, bij Meyer ook springel, sprinkhaal
genoemd : gelijk een bliksemstraal, nit eene
blzjde snort. [Vond.] li nde oec bliden, die die
steep inwerpen souden. [Bijb. 1477.]
&mi., Z. n. , 0., des biz:Ms , of van het blijk ;
meerv. blijken. Van het volgende blilken.
Kenteeken, bewijs : blijken van zzjne naarstigheid even. Van hier ook blijkbaar,
blkbaarheid, blijkelijk.
BLIJKEN, onz.

w., ongelijkvl. Bleek, is gebleken.
Schijnen, zich vertoonen : het blijkt zoo klaar
als de dag. Bat blijkt mij geheel anders.
Iets laten blljken, laten merken, te kennen
geven. Jets doen blUken, staven, bewijzen.
BLIJDSCHAP, blijschap, zie blijd.
BLIJMOEDIG, zie blijd.
BLIJSPEL, z. n., o., des blijspels , of van het
blzjspel •; meerv. blzjspelen. Van blij, blijd,
en spel. Het tegengestelde van treurspel.
Zamenstelling : blijspeldichter.
BLIJVEN, onzijd. w., ongelijkvl. Ik bleef, ben
gebleven. Voortduren : zoo lang zijne gedachtenis zal bliften. Niet veranderen : dit
gebruik is tot nu toe gebleven. Zekere eigenschappen behouden : zal hi' dan altoos een
schelm blz:jven ! Met de onbepaalde wijs van
sommige werkwoorden : ik buff hier staan,
zitten,
liggen enz. d. i. ik vaar voort te staan,
zitten, enz. Zoo ook blijven hap en blUven
leven, enz. Oul. had blijven, (bliven) niet de
onbepaalde wijs der werkwoorden, maar het
bedrijv. deelw. bij zich : alt volt bleef staende.
[Bijb. 1477], enz. Met bijwoorden : ziek, gezond, arm blzjven •; flood blijven, omkomen,
sterven, ten achter blijven enz. Met voorzet-

BLIK.

sell : in het leven, NJ zijn voornemen, blijven
enz. Voortvaren, op zekere plaats te zijn :
ik kan hier niet blijven •; thuis blijven. Uitblijven, niet komen : waar zijt gij zoo lang
gebleven ? Terzwegen blijven : dat blijft
onder ons. Omkomen, inzonderheid in een
gevecht : op de lasts blzjyen ; er is geen
mangebleven. Zoo ook op het water omkomen : het schip is gestrand,
en al het yolk is
gebleven. Ook van het schip /elf, verongelukken, vergaan : de schepen zijn gebleven.
Oul., werd het verled. deelw. gebleven,
zonder voorvoegsel, bleven, gebezigd : soe
wat dat bleven is opten bomen. [Bijb. 1477.]
Van dit blzjven hebben de Ouden het zelfst.
blz:jf gevormd, waarvoor wij verblijfbezigen:
sonder enich blijf. [M. S.
Blijven is bij Kero pilibin, bij Otfrid.
biliban, bij Willeram. belivan, in het angels.
bell an, Uit deze schrijfwijs blijkt, dat het
een zamengesteld woord is, namelijk, van
het onscheidb. voorz. be en het verouderde
werkw. lijven, waartoe ons lijf, voor ligiven
chaam ; derhalve blilven , voor belj.
&ix, (blek) z, n., o., des bliks, of van het blik
het meerv, is niet ingebruik. Jets met blik
beslaan. Ook voor een van blikgemaakt, plat
en breed keukengereedschap, waarop men
het stof van den vloer veegt, om het we te
d ragen : geef mzj het blik eens aan. Insgelijks
dragen sommige van blik gernaakte vaten
g
in het blik.
den naam van blik : de visch lit
Het verkleinw. hiervan is blikje. Ook wordt
het wit der boomen naast aan de schors blik,
blek genoemd, waarvan het w. blikken, blekken, de schors aftrekken. Zamenstelling :
blikslager, blikslagersknecht, blikslagerswinkel, enz.
Hood. Bléch, deen. Blik, zweed. bleck,
russ. bljacha, pool. blacha. Vol ens Ten
Kate. van bltjken. Zie bleek.
BLIK, z. n., m., des bilks, of van den blik
meerv.blikken. Eigenlijk, het wit der oogen,
waarvan het meerv. blikoogen : een paar
blikoogen opzetten. Ook wordt het meerv.
blikken alleen voor de oogen genomen. Opslag van het oog : in eenen blik. [Vond.]
Zamenstell. : oogenblik.
BLIKAARS, z. n., m., des blikaars, of van den
blikaars • meerv. blikaarzen. Ook blik at.
Van blik, voor het wit der boomen naast
aan de schors, waarvan blikken, blekken, de

schors aftrekken, ook het vel afstroopen, en
aars.

onz. w., gelijkvl. Ik blikte, heb geblikt. Zoo veel als bleeken, d, i., bleek worden • waarvan de spreekwijs : hi' weet van
blikken noch blown • hij blikt noch bloost er
van, hi' wordt noch bleek, noch rood, of,

BL1KKEN,

hij is er niet door ontroerd, noch schaamt
er zich over. Ook draagt het gedurig bewegen der oogenleden den naam van blikken ;
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en van hier wordt het eigenaardig aan geweer tocgeschreven, hetwelk , van ijzer of
staal, en in den dag gesteld zijnde, een
bleek en weerschijnend Iicht van zich geeft :
zoodra het blanke zwaard den held in de
oogen blikte. Ook van de visschen :
daar 't vischje flikkerkt,
En blikt degoude zon in 't lichtrijk aangezicht.

H. Dull.]
Bij de zeelieden is blikken (blikvuren)met het
op en nederhalen van het vuur, een teeken
geven, dat men in nood is.
Blikken, blekken, komt ook als bedrijv,
voor, en heeft dan de beteekenis van de
schors van de boomers aftrekken, ook het
vel afstroop,
en waarvan blikaars.
BLIKKEN, onverbuigb. bijv. n. Van blik gemaakt een blikken emmer.
BLIKKEREN, onz. w., gelijkvl. blikkerde, heb
geblikkerd. Het voortdur. w. van het onzijd.
blikken. Dit woord wordt voornamelijk gebruikt van hetgene bleek en flaauw van
glans is, b. v. van wapens : met kopere schilden flikkeren, met stale lemmers blikkeren.
Wanneer kampvechters met de
[Vond. 1,
blanke zwaarden blikkeren. [Hoogv1.1
BLIKOOGEN, onz. w., gelijkvl. Ik blikoogde, heb
geblikoogd. Van blik,.blikken, en oogen, van
oog. De oogen gedurig sluiten en ontsluiten,

en daardoor het wit der oogen laten zien.
Overdr., bedreigen. .den paar blikoogen
opzetten is, hiervoor, in de gemeenzame
verkeering, het gebruikelijkste. Zie blik.
BLIKSEM, z. n., m., des bliksems, of van den
bliksem • meerv. bliksems. Eigenlijk, een
snel en schichtig licht, iedere snel voorbijgaande heldere glans. In eenen bepaalderen
en meergewonen zin, de schijn van het
snelle doordringende vuur, hetwelk zich, bij
een onweer, in de wolken vertoont : den
bliksem en donder nabootsende. [Vond.]

BLIN.

gendevuur, hetwelk zich, bij een onweer, in
de wolken vertoont, als een onpersoonl. w.:
het bliksemde en donderde • het heeft sterk
gebliksemd. Ook overdragt., voor vuur

geven, of schieten, in een gevecht :
Dear 't bliksemde op den muur en donderde op de
wal. [Vond.]

Somwijlen wordt het als bedrijv. gebezigd :
de Reuzen werden door Jupiter gebliksemd.
BLIKTANDEN, onz, w., gelijkvl. lk bliktandde,
heb gebliktand. Van blik, blikken, en tanden,
van tand. Eigenlijk, het wit der tanden laten
zien, gelijk de honden : de doopwolf bliktand
nosh. C. G. Plemp.]
BLIKVUREN, zie blikken.
BLIND, bijv. naamw. en bijw., blinder, blindst.
Van hetgezigt beroofd : een blind mensch ;
blind zzjn. Zelfst. : hi' oordeelt er over, als
een blinde over de kleuren, zonder kennis.

Figuurlijk, alleen den schijn eerier zaak hebbetide : blinde vensters, blinde deuren. Zonder opening : een blinde muur. Van de
oogen des verstands beroofd : de lie de is
eene blinde drift. Onwetend, onervaren :
blinde leidslieden. Iemand in eene zaak
blind houden. Voor zijne eigene gebreken
blind zijn. Blind, zonder overleg, toeloopen.
Uit zulk eene blindheid voortkomende : eene
blindegehoorzaamheid, eene blinde navolging. Even als geblind, en daardoor onzeker, in het Wilde omtastende : het is een
blind zoeken. Van hier ook blindachtig,
blindachtigheid, blindgeboren, blindheid,
blindeli 'k blindelings, blindeman, verkleinw. blindemannetje, waarvan, bij de
kinderen : blindemannetje spelen, bij Kil.
blinds el genoemd, wanneer een met toege-

bondene oogen iemand van het gezelschap
grijpen, of aanraken moet. Stekeblind, (bij
Kil. ook stekblind) stokblind, is zoo blind,
dat men niet zonder eenen stokgaan kan.
Zie deze woorden.
Door den bliksem getroffen worden • hi
Dit blind is een van die weinige woorden,
stond, of hij van den bliksem getroffen ware,
welke door tijden noch tongvallen eenige
hi' was bedwelmd, stond verslagen. Snel
verandering ondergaan hebben. Reeds bij
als de bliksem. Overdr., kerkelijke vloek :
Ulphil. is het blind
en even zoo luidt het
,
de bliksem van het vatikaan, ook banblikbij de Alemannen, Tranken, Angelsaksen,
sem. Hetgrimmig boschzwijn voert den
Engelschen, Uslanders, Zweden, Denen en
bliksem in zijn tanden. [Vond.] ZamenstelHoogduitschers.
lingen : bliksemschicht, bliksemslag, blikBLIND, z. n., o., des blinds, of van het blind •
semstraal, bliksemvuur, enz.
meerv. blinden. Luik voor deglazen : de
Notk.gebruikt hiervoor blig en plichflur,
blinden sluiten. In de zeevaart, draagt het
Tatian. blehezunga. Bliksem is zamengesteld
boegsprietzeil ook den naam van blind, omvan blik, blikken, en den uitgang sent,
dat daardoor, zegt Windschooten, de uitkijk
welke in krachtgenoegzaam met ons sel
aan de maats benomen wordt.
overeenkomt •; zoodat bliksem, eigenlijk, zoo
BLINDEN, bedr. w., gelijkvl. Ik blindde, heb geveel als bliksel is.
blind. Blind maken, van hetgezigt berooven :
BLIKSEMEN, onz. w.,gelijkvl. lk bliksemde,
vogelen blinden, om to leeren zi p en. Voor
hebgebliksemd. Een snel en doordringend
eene wijl het gebruik des gezigts benemen,
Licht van zich even zijn zwaard bliksemde
b. v. door middel van eenen doek : hi' werd
den vi jand in de oogen. Bliksemende oogen,
geblind in de stad gebragt. Van bier blinddie sterke bliksems schieten. In eene bepaaldoek.
dere beteekenis, van het snelle, doordrin-
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bedr, w., gelijkvl. 1k blindhokte,
hebgeblindhokt. Eigenlijk, de oogen toebin-

BLINIMOKKEN,

den. In eene ruimere beteekenis, misleiden:
iemand blindhokken. Geblindhokt. [Spieg.]
Hiervoor hoort men, in de gemeenzame
verkeering , dikwijls blinddoeken •; doch
verkeerdelijk , ze st V. Hasselt. Somwijlen
vind men ook blindhoecken. Van hier blindhokker, blindhokking.

onz, w., ongelijkvl. Ik blonk heb geblonken. Het voortdur. w. van blikken.
Glans van zichgeven, afschijnen : het gond
blinkt. Van hier het spreekw.: het is al geen
goud dat er blinkt, vele din en zijn zoo niet
als zij wel schijnen. Blinkende sterren. Zamenstelling blinkworm,
glinsterworm.
BLOED, z. n., o., des bloeds, of van het bloed
zonder meerv. De omloop van het bloed •;
dik, dun bloed. Hij ziet er nit als melk en
bloed, heeft eene frissche, gezonde kleur.
Het bloed steeg mij in het aangezigt, van
schaamte, gramschap enz. koelen bloede,

BLINKEN,

zonder drift, zonder tot gramschap aange. Zijne handers met bloed ,
ord to zijn
A
figuurl., eenen moord begaan. Onschuldig
bloed vergieten • er is, in dezen oorlog , veel
bloed vergoten, vele menschen zijri daarin
omgekomen. Naar bloed dorsten, wreed,
wraakgierig zijn. Figuurlijk : het is mijn
eigen zweet en bloed, ik heb het door mijnen

zuren arbeid verkregen. Geboorte, afkomst :
nit edel bloedgesproten •; hij was van koninklijk bloed afkomstig. Tot schande van zijn
bloed. [Moon.] Verwantschap, maagschap,
en daaruit ontstaande toegenegenheid : het
isgeene deugd, iemand lets goeds toe to wenschen, voor Wien het bloed in mij spreekt.
Het bloed kruipt, waar het niet gaan kan,

spreekw., in de gemeenzame verkeering
gebruikelijk, voor : de kracht der bloedverwantschap laat zich altoos bemerken. Het
leven der menschen, dewijl het bloed een
wezenlijk gedeelte van hetzelve uitmaakt :
goed en bloed voor iemand opzetten. Voor
een slecht, of onnoozel mensch, is het mannel. : hi' is een bloed ; een dronken bloed.
17-u, huil niet, slechte bloed. [Vond.] Het
verkleinw., in dezen zin, is bloedje. Van
hier ook bloedachtig , bloedader, bloedagaat,
bloedbad, bloedbeuling, bloeddorstig, bloeddorstigheid , bloedeloos , bloedgang (roode
loop), bloedgeld, bloedgetuige , bloedgierig,
bloedhond, bloedig, bloedkoraal, bloedkruid,
bloedlaauw,bloedloop (bloedgang), bloedraad,
bloedregt, bloedrijk, bloedrood, bloedschande,
bloedschandig, bloedschender, bloedschending, bloedschendster , bloedschuld , bloedschuldig, bloedspuwing, bloedstelpend, bloedstorting, bloedvat (bloedader), bloedvergieter,
bloedvergieting , bloedvergietster, bloedverwant, bloedverwantschap , bloedverwig , bloedyin, bloedvlag , bloedvloed, bloedvriend, bloed-

BLOE.

vriendin bloedvriendschap , bloedworst
bloedzucht (bloeddorstigheid), bloedzuchtig,
bloedzuiger, bloedzuiverend, bloedzuivering,
bloedzweer (bloedvin), enz. Zie ook zweet.
Hoogd. Blut, bij Ulphil. bloth, bij Otfr.
bluat, in het deen, en zweed. blod, eng.
blood. Ihre laat het, of van flod, d. vlieten,

of van hetgr. puet y , vloeijen, afstammen.
Doch het behoort, waarschijnlijk, tot on
bloeijen, hetwelk oorspronkelijk, met eerie
levendige kleur, even als de roode is, zigtbaar wordt beteekend.
BLOEDEN, onz. w., gelijkvl. Ik bloedde, heb gebloed. Bloed lozen. Eigenlijk: de woad bloedt
nog; figuurlijk, de smert wordt nog gevoeld,
het Iced is nog niet vergeten. Uit den neus
bloeden. Figuurlijk : het hart bloedt, wanveer men eenegevoelige smert gewaarwordt. Gevoel van bedreven kwaad hebben,
boeten, straf lijden : hi' zal daarvoor moeten bloeden. Elck om eige schult tnoet blocden. [Vond.1 1Veen Govert, ghij zult bloeden.
[Vond.] Van hier ook bloeden ,r ook
zweeten.
Angels. bletan, eng. to bleed, Been. blode,
zweed. bleda. De jagers gebruiken, ten aan-

zien van het wild , inplaats van dit woord,
zweeten.
BLOM, z. n., m., des bloeis, of van den bloei •
zonder meerv. De staat, waarin eeneplant,
of eengewas, gezegd wordt to bloeijen : de
lindenboomen staan in den bloei. Figuurlijk,
kracht en schoonheid : in den bloei zijner
jaren.
BLOEIJEN, onz.

w., gelijkvl. lk bloeide, heb gebloeid. In den bloei staan : de appelboomen
beginnen reeds to bloeljen. Figuurlijk, zich in

eenen staat bevinden, waarvan men veelgoeds
kan ho en • in den verhevenen spreektrant,
zoo wel van des menschen leeftijd : de bloeijende ouderdom, de jeugd • als van deszelfs
welvaart : reeds bloeit zijn geluk •; hi' geniet
eenebloeijende g ezon dheid .0v er het al gemeen,
zich in welstand bevinden : de wetenschappen
bloeijen. Dal; land is gelukkig, waarin de
kunsten bloeljen. De koophandel bloeit. Van
bier bloeimaand (meimaand) bloeitijd.
Bloeljen, bij Kil. ook bloeden en bloemen,
hij Otfrid. bluen, bij Natl. pluon, bij
Willer. bluoien en bluouuen, angels. blowan,
eng. to blow.
BLOEISEL, zie bloesem.
BLOEM, z. n., v., der, of van de bloem • meerv.
bloemen. Verkleinw, bloemken, bloemtje, nu,
doorgaans, bloempje. Het gedeelte van eene

plant, waarin het zaad vervat is, en hetwelk
voor hetgezigt en den reuk, door verscheidenheid van kleuren geuren, aangenaam
is. Bloemenplukken; een graf met bloemen
bestromjen. Figuurl., de maandelijksche zuivering van het vrouwelijke geslacht, de bloem,
of in het meerv. bloemen, genoemd. Sieraad,
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optooisel : de bloemen van welsprekendheid
bloemengestrooid op het graf van Friso.
[Hofstede.] Bloemenplukken bezigt Vond.,
in den zin van vorderingen maken : indien gij
eenige bloemen op den Helikon plukken wilt,

indiengijvorderingen in de dichtkunst wilt
maken. Het fijnste en beste eerier zaak, het
voortreffelijkste in zijne soort : de bloem van
het meel; de bloem uit het meel ziften. Ook van
menschen : de bloem derjongelingen, der
maagden. De bloem, des yolks. J. d. Nam]
Josef, bloem van Jakobs zes paer zoonen.

[Moon.]
Het eerste en bloeijendste gedeelte van iets :
in de bloem van zdne dagen afgesneden worden • de bloem van zijne 'u . Het meest
krachtige gedeelte van eenig ding, dat door
de scheikunde, of door de natuur, uit lets
anders uitgehaald, of uitgekomen is : bloem
van bismuth, bloem van koper, tin, ijzer ;
bloem van zwavel, enz. Uit hoofde van de

vergankelijkheid der bloemen , wordt eene
vergankelijke zaak eene bloem genoemd :
,
Mevrouw
gij noemde uw dochter flits een bloem,

.
..........
Maer zaeghtge noit, des morgens, bloemen staen,
En vontze, voor den avontstont, vergaen ? [Vond .3
Bij Kil. komt het woord bloem nog voor

eenegevlakte koe, en voor eene pestkool, of
vurige buil in de pestziekte, voor •, doch in
deze beteekenissen is het reeds verouderd.
Van hier bloembed, bloembol, bloemgodin,
bloemhof, bloemig, bloemknop, bloentkool,
bloemkrans , bloemmaand (bloeimaand)
bloeminand, bloemmarkt , bloemmeel (ook
meelbloem), bloempap, bloemperk, bloem of
bloemrtjk, bloemschilder, bloemstuk, bloemtuin, bloemtdd (bloeitijd), bloemwerk.
Bloem, hood. Blume, bij Otfr., Notk. en
Willer. bluomo en bluoma, bij Ulphil. bloma,
ijsl. bloma, zweed. blomma, van bloeijen.

Tuinm. houdt het voor eene verkorting van
bloesem.
BLOEMEN, zie

bloeden.
BLOESEM, z. th, m., des bloesems, of van den
bloesem • meerv. bloesems. Bij Kil. bloedsel,
bloemsel, blosem, anders ook bloeisel, bloeisem, van bloeden. Eigenlijk, de ontslotene
knoppen der vruchtdragende bootnen : de
bloesem valt van de boomen af. Die boom
heeft veel bloesem, is vol bloesems. Van hier
het weinig gebruikte bloesemen, voor bloc-

se dragen, bloeijen. De Bijbelvert. bezigen dit bloesemen, op eene wijs, waarvan ik
geen ander voorbeeld weet : hi' brachte
bloedsel voort, en bloesemde bloesem.
des bloks, of van het blok ;
meerv. blokken. Een groot, onbewerkt stuk
bout, stee p , of metaal. Houten, marmeren,
steenen blok. Een hakblok, waarop men hout
enz. hakt. Zoo knielize voor het block.

BLOK, I. 11., 0.,

[Vond,1 Een

blok tin, marnter

enz.

Een

BLOO.

vleeschhouwers blok. Een blok aan het been
hebben, om niet we te loopen, van men-

schen en vanpaarden. Oul. werden de
gevangenen met de beenen in een blok gezet,
waarvan in het blok liggen. Kil. heeft het
ook in deze beteekenis, en. Hass. voegt
daarbij,
dat te Arnhem en Hattem zulk een
blok nog te zien is. Voor dit blok plagt men
ook stoic tegebruiken : gij let mine voeten
in den stoic. (Bijbelvert.] Van hier de spreekwijs : met een blok aan het been zitten,
door eenig ding belemmerd zijn. HO is zoo
ongevoelig als een blok. Blok is ook een
takel, anders takelblok. Figuurlijk, in den
gemeenen spreektrant, een stijf, ongevoelig
mensch : hi' is een regt blok. Grof, zwaar,
log,
van kinderen : het is een blok van een
kind. Eenige naast, of bij elkander staande
huizen worden een blok huizen genoemd.
Het verkleinw. is bloke. Zamenstellingen
zijn : blokbeeld, blokhuis, (eigenlijk, een van
blokken vervaardigd huis, eene burg — eene
van blokkengemaakte schans, of een bolwerk • ook eene gevangenis, waar men de
gevangenen in het blok leide), blokland,
blokmaker, blokmakersknecht, blokmakerswinkel, bloktin, blokzilver. Voor holblok,
holblokken, anders klompen, zegt men ook
enkel blokken, en, in sommige oorden van
bloken.
ons Vaderland,
Blok, hoogd. Block, deen. Blok, zweed.
block, eng. block , fr. bloc.
BLOKKEN, onz. w., gelijkvl. 1k blokte, heb geblokt. Ital. ballocare. In dengemeenen

spreektrant, voor : zwaar werken, altoos
bezig zijn, zich ijverig oefenen : h i' blokt to
veel. Ik hebWrie maanden daaraangeblokt.

Van hier blokker, blokster, blokking.
,
BLOND
bijv. naamw.en bijw., blonder, blondst.
Witachtig, geelachtig, zoo van het gezigt,
als van het haar, in tegenoverstelling van
bruin : zij is zeer blond. Een blond man.
Blond haar. lentand blond en blaauw slaan.
Een blonde, eene blonde, zelfst. voor iemand,
man, of vrouw, die blond is. Van hier blondheid.

Bit woord is, waarschijnlijk , van het fr.
blond ontleend. Blondus en blundus hadden,

in het middeleeuwsche lat., dezelfde beteekenis.
BLOOD, bloode, in de dagelijksche verkeering,
bloo, bleu, bijv. naamw. en bijw., blooder,
bloodst. Vreesachtig, ontijdig beschaamd :
in gezelschap van vreemde menschen is hi'
altdd bloo. Zij is de blooste (bloodste) van
allen.Van hier bloodaard, bloodhartig, bloodhartigheid , (bloohartig), bloodheid, (blooheid).
Waarschijnlijk behoort het tot bloemen
bloezjen,
en drukt alsdan het denkbeeld van

schaamrood uit.
Ons bloo, blood, bloode, komt met het ijsl.
blaudur overcen, beantwoordende dc ijsl.
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au onze scherplange oo. Niettemin zegt men
ook bleu, bleuheid, welke eu, gewoonlijk,
met de zachte, en niet de scherplange oo
overeenkomt, als door, deur, voor, veur, ik
woon en wean enz., waar de oo zacht is.

[Paffenr.] Voor blozend, was oul, ook blozig
ingebruik.
BLUSSCHEN, bedr. w., gelijkvl. Ik bluschte, heb
gebluscht. Lesschen, dooven : zoo wort met
vier het eeuivig vier gebluscht. [Vond.1,

Be Maas!andergebruikt evenwel de scherplane oo en zegt bloo, bloode, en zoo doet
ook Kil., overeenkomstig met het ijslandsche.
BLOOT, bijv. n. en bijw., blooter, blootst. Naakt,
onbedekt : een bloote de en in tegenstelling
van eenen, die in de scheede steekt. Met
bloote voeten. Somwijlen wordt naakt bij
bloot gevoeg,
d om de grootste armoede uit
te drukken : zij zljn naakt en bloot • en blot
heeft, in het oudfriesche, de beteekenis van
arm. Figuurlijk, onbeschut : zich bloot geyen, een gedeelte van het ligchaam onbeschut
laten (in het schermen), alwaar mengewond
kan worden ; en in eerie ruimere beteekenis,
zijne zwakheid, zijn geheim verraden, zijne
verlegenheid, zijne behoefte, zijne gedachten
openbaren. Zich aan het gevaar bloot stellen
voor eene ziekte bloot staan, gevaar loo en
om ziek te worden. Aileen, niets dan : het is
een bloote argtvaan, niets anders dan argwaan • de bloote waarheid zeggen. Ili' heeft
het bloote huis, niets anders dan het huis.
Under den blooten hemel liggen
,
niets dan
den hemel tot bedekking hebben. De bloot

Den brand blusschen. Zijnen brand blusschen
,
h drift voldoen.
figu
u rl., zijne
eete
Kalk blusschen • gebluschte en ongebluschte
kalk. Ztjnen Borst blusschen, gemeenlijk,
lesschen. Oul. werd dit blusschen, in het

zinneltYke mensch • het komt bloot daarop
aan, of enz. Van hier blootheid, blootelUk, en
de zamenstellingen blootshoofds, blootsvoets.

Van dit woord komen de trappen van vergrooting zelden voor, dewijl het, gemeenlijk,
eerie zoo volkomene beroovin g aanduidt,
welke voor g eene vergrooting vatbaar is.
BLOOTEN, bedr. w.,gelijkvl. Ik blootte, heb
gebloot. Van bloot. Eigenlijk, bloot maken ,
doch hiervoorgebruikt men that's, doorgaans , ontblooten. Oul. beteekende het ook
ontblooten, in den zin van berooven. Thans
wordt
het voor
: het
algemeen gebezigd,
haar van de vellen, of huiden, afschaven :
vellen blooten • waarvoor men meestal, schoon
verkeerdelijk, vellen plooten hoort zeggen.
Van hier blooter, rellenblooter. Zie vel.
BLos, z. n., m., van den blos • het meerv. is
Diet ingebruik. Een fielder aangenaam
rood, in het aangezigt, ten teeken van eerie
bloeijende gezondheid : bewaer lien vrolijken blos op wive sneeuwwitte wan en. [Vond.]
Dien blos op lip en 'wan en. L. Bake.] De
blos dergezondheid gloeit op hare kaken.
Roodheid van schaamte : eenen blos krzjgen,
&viand eenen blos aanjagen. Zamenstell.:
schaamteblos. Verkleinw. : blosje.
BLOZEN, onz. w., gelijkvl. Ik bloosde, heb gebloosd. Van blos. Rood worden, van het
menschelijke aangezigt : zij bloosde, kreeg
eenen blos. Van schaamte blown. Blozende
wan( en. Somwijlen won't het ook bedrijv.
gebezigd : het schaemrood bloost sijn kaken.

algemeen, voor wegnemen, doen eindigen,
gebezigd, als : het verdriet, het genoegen,
den honer enz. blusschen. Van hier blusscher , bluschster , blussching. Zarnenstelling : bluschgereedschap, (brandgereedschap)
bluschp,
of -(doofpot) bluschvat.
Blusschen, bij Kil. ook blesschen, is van
lesschen, met eene voorgevoegde b.
Burrs, blutse, z. n., v., der, of van de bluts ;
meerv. blutsen. Een woord, hetwelk reeds
begint te verouderen, beteekenende eene
holligheid, door drukking veroorzaakt.Halma
neemt bluts voor eerie buil • doch Huydec.
meent, dat deze woorden re s t tegen elkander
overstaan. In den dagelijkschen spreektrant
bezigen wij bluts ook als een bijw., voor
ledig, ontbloot, : ik ben bluts, ik heb niet
meer. En zoo zegt Hooft oak : van minnepjlen bluts. Van hier ook het volgende
blutsen.

bedr. w., gelijkvl. lk blutste, heb gegeblutst; Kneuzen, drukken, zoo dat er eene
kleine holligheid op de plaats blijft : ook is
uw beukelaar nog ongeblutst van 't schieten.
[Vond.11 lk zelf droeg zorg ont 't ooft te plukken,
nit vrees van blutsen, of van drukken.

BLUTSEN,

[Moon.] OuL werd het ook voor slaan en
stootengebezigd, b. v. : van zOn geblutsten
kop • den nek te blutsen. [Hooft.]
BOBBEL, Z. n., m., des bobbels , of van den bobbel • meerv. bobbels. Waterbobbel, waterblaas. Ook eerie blaar. Hooft bezigt dit woord
in het vrouwelijke geslacht : de viand kan
de bobbel doen zittengaan.

onz. w., gelijkvl. 1k bobbelde, heb
gebobbeld. Blazen opwerpen. Voor bobbelen,
ze st men ook bobbelen. Van hier bobbeling.
Bobbel en bobbelen worden, gemeenlijk, om

BOBBELEN,

de bolheid en opgezwollenheid, welke daardoor aan geduid wordt, tot den wortel bol
gebragt. Zij schijnen, bovendien, met het
lat. bulla en bullare, in verband te slaan.
Boa, z. n., o., des bods, of van het bod • zonder meerv. Van bieden. Het een men biedt,
uitloving : ondank be in men met dit bolt.
[Flooft.] Zijn bod verbeteren, meer bieden.
lets in bod stellen, een bod doen. Rod werd
mil., ook voor gebod gebezigd.
BODE, z. n., m., van den bode • meerv. boden.
lemand, die ter verrigting van jets gezonden
wordt : verwacht den bltjden bode. Bode 'can
Staat. Voor dienstbode, of iemand, (lien men
25
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in dienst heeft, is het in beide geslachten
ebruikelijk, derhalve ook der, of van de
g
bode • doch hiervoor gebruikt men, gemeenlijk, dienstbode. Boden houden, in dienst
hebben. De vrouwelijke naam van bode is
bodin • schoon hiervoor ook bode gebezigd
wordt. Zamenstellingen zijn : bodeambt ,
bodeschap (het ambt van eenen bode), eia.
Bode, hood. Bothe, angels. bode, zweed.
boda, Been. Bud, bij Kero polo, bij Otfrid.
boto, is van bieden, in den zin van aankondi en in het hebr. bata.
BODEM, Z. n., m., des bodems, of van den bodem •
meerv. bodems. Hetonderste van eenig ding.
De oppervlakte der aarde, in tegenoverstelling van den hemel, zonder meerv., gemeenlijk, aardbodem. De bodem van een vat • tot
geheel uitdrinken.
,
den bodem uitdrinken
Deg rond, of het land, waar men woont :
wij zullen den vi 'and van onzen bodem
afhouden. De bodem der zee. De bodem van
een schip, en, bij overdr., voor het schip
zelf : ik had zes bodems onder ntljn bevel.
Ook wordt aan het harts een bodem toe eschreven : hi' ziet op den bodem van mijn
hart 'leder, kent mijne geheimste gewaarwordingen. Somwijlen wordt bodem, in de
gemeenzame verkeering, tot boom zamengetrokken. Zoo worth, b. v., een rond stuk was,
of vet, hetwelk op den bodem van een vat
gegoten, deszelfs gedaante aangenomen heeft,
een boom vet, een boom was genoemd • welk
laatste ook den naam van wasboom draagt.
Van hier ook bodemloos, zonder bodem,
bodemen, bedr. w. : een vat bodemen, eenen
bodem inzetten.
Van dit bodem zijn verscheidene spreekwizen ontleend, als : op eenen effen bodem
ztjn, eene schulden hebben •, sets den bodem
inslaan, verijdelen, vernietigen : hi/ heeft al
ntljne ontwerpen den bodem ingeslagen •; het
vaatje op denbodem zetten, geheel uitdrinken.
Hood. Boden, bij Notk. bodem, podem,
angels, botm, eng. bottom, zweed. bottn,
Het is een zeer oud woord, daar reeds het
gr. /sae); , u9 o5 , 7ru01.441, , gey8os, volgens
Hesychius, bodem beteekent.
BODEMEN, bedr. w., zie bodem.
BODEMERIJ, z. n., v., der, of van de bodemerO
meerv. bodemerijen. In de zeesteden gebruikelijk, voor geldschieting, verzetting, of
beleening op een schip : zijn geld op bodemertj uitzetten • geld op bodemenj opnemen.
Hood. Bodemeretj, deer. Bodmerie, van
bodem, in de beteekenis van een schip. Zie
bodem.
BODLNBROOD, z. n., o., des bodenbroods, of van
het bodenbrood • het meerv. is niet in gebruik.
Van bode, boden en brood. Bodenloon, het
geschenk , hetwelk men eenen bode geeft
a
die schielijkst en eerder , dan een nder,
eenegoede tijding brengt: ik zalbodenbrood

BOEG.

bij u verdienen. Het, in de gemeenzame
verkeering, gebruikelijke boonbrood is eene
verkorting van bodenbrood. Bij Kil. komt
dit bodenbrood, en bij Notk. potinbrot, in de
beteekenis van het evangelie voor. Bodenbrood zou, volgens deszelfs zamenstelling,
ook brood, voor de boden, of dienstboden,
eschikt, kunnen beteekenen.
g
BODENLOON,
zie bodenbrood.
BOEDEL, Z. n., m., des boedels , of van den
boedel • meerv. boedels. Eigendom, bezitting :
zijn boedel is door dit huwelijk aanmerkeltjk
verbeterd. Bezigh met den beslommerden
boedel des Rzjx to redden. [Vond.] Erfenis,
nalatenschap : den boedel aanvaarden. Bit
boedel wordt ook zamengetrokken tot boel,
voor inboedel, in degemeenzame verkeering : zij zit in eenen deftigen boel. Voor
alles zamengenomen, onverschillig van welke
dingen : daar hebt gij den ganschen boel.
Voorgene menigte : er is nog een boel van
voorhanden. Het woord boedel heeft ook
verscheidene zamenstellingen , als boedelbonder, boedelhoudster, boedelhuis, boedelredder , boedelscheider , boedelscheiding ;
ook boelhouder, boelhuis enz.
BOEF, z. n., m., des boefs, of van den boef
meerv. boeven. Guit, deugniet : hij is een
re to boef; de boeven vielen op hem aan.
Het verkleinwoord is boefje. Van hier ook
boefsch. Zamenstellingen zijn : boefachtig ,
boefachtigheid, out. ook boefte •; boevejagt :
indien men vuiligheit van boevejaght uitbant. [Vond.] Boevenklok, boevenpraat ,
boeverij, boevenstreek, boevenstuk.
Boer, zegt Tuinm., was, bij de Ouden, een
'on en even als het hood. Bube. En hiermerle komt het zweed. babe, lat. puber, puer,
pupus , gr. gouwats, 9roti g , hebr. bob en
en g. boy overeen, welke allen , of eenen
jongen, of klein aanduiden. Van waar dit
woord de zoo hatelijke beteekenis van guit
of deugniet , bekomen hebbe, is nog niet
uitgemaakt. Het zweed. bof, en ijsl. Nile,
bowie hebben met ons boef meer overeen-

komst ,
en beteekenen ook een slecht mensch.
In het middeleeuwsche lat. zijn bubii, bubones,
bubigi, booswichten. Misschien kan
men van ons boef en het hood. Bube zeggen, dat deze woorden, door den tijd, eenen
kwaden zingekregen hebben, even alsschalk,
dat eertijds eenen knecht beteekende, doch
thans in den zin van een loos mensch,
eenen
bedrieger, gebezigd wordt.
BOEG, z. n., m., des boegs, of van den boeg
meerv. boegen. Het voorste gedeelte - of de
Borst van een schip, waar het sterk gebogen
is : van voor den boeg. [Vond.] Een schip
dwars voor den boeg komen •; ook figuurlijk :
iemand dwars voor den boeg komen, in
eenige zaak hinderlijk zip). Op eenen boeg
r.-,eilen , in het zellen eene streek houden,
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ook figuurl., doen, gelijk men gewoon is.
Op eenen anderen boeg wenden, i n het zeilen
zijne streek veranderen •; ook figuurl., iets
op eene andere wijze doen. Over alle boegen
wenden, nu deze, dan die streek houden
figuurl., nu op deze , dan op die wijze,
beproeven. Het moet over dien boeg gaan,
die streek moeten wij houden •; figuurl.,
op dien voet , of op die wijze , moet
hetgaan. Van bier ook de spreekwijs op
eenen boeg, in eens, tegelijk : kregen al
datgeld, op eenen boeg. Van dit boeg is het
onz, w. boegen gevormd, voor koers zetten :
Nu boegt hij daar de zon de Cingaleezen
roost. de Marr.] Zamenstellingen zijn :
boeganker, boegkruisen, boeglegger, boeglijn,
boegseren (met eenen basterduitgang), ook
boegscheren , boegsgaarden , boegsjaarden ,
bij Kul. boegseerden, boegslag , boegspriet,
boegsteng, boegstuk, enz., alle in de scheep-

vaartgebruikelijk.
Hood. Bug, angels. en zweed. bog, deen.
Boug, van buigen , waarom Kil. ook boecht
(boegt), bocht, (bogt) heeft.
BOEI, z. n., v., der, of van de boei • meerv.
boeijen. Scheepswoord, beteekenende een
blok, hetwelk op het water drijft, en de
plaats aanwijst, waar het anker lit. Winschooten brengt hiertoe de spreekwijs : hij
heeft een kop, als eene boei, als een blok.
Zamenstellingen zijn : boei lank boeireep,
boeitang.
BOEI, (lat. boia), z. n., v., der, of van de boei
meerv. boet:jen. Band, kluister : en met de
stalen boei aan 't been. [De Deck.] In de
boeijen sluiten, zitten •; de boeijen verbreken;
in zUne boet:jen kwijnen. Het meerv. boei:jen

wordt ook voor degevangenis zelve genomen : hetgeregt is in de boeden, om de gevangenen te verhooren. Figuurlijk : met de
boei des huwelijks belast. [De Deck.] Een
vrijheer in de boei, een eeuwige gevangen,

bij Hu

voor
voor eenen koning.
BOELIEN
,
bedr. w., gelijkvl. 1k boeide, heb
geboeid. Binden, kluisteren : iemand boeijen;
geboeid aan handen en voeten. Figuurl., tot
liefde dwingen : hare oogen zochten mij te
boeijen. In den scheepsbouw, is boeijen,
voor opboeijen, gebruikelijk, beteekenende
een schip, langs het boord, met planken
hooger maken.
BOEIJER, z. n., m., des boeUers, of van den
boet:jer • meerv. boeijers. Zeker schip met
eeneplatte kiel, zijnde voor en achter hoop
opgeboeid : zij veroverden eenen boetjer met
haring. [Hooft.]
BOEK, z. n., o., des boeks, of van het boek
meerv. boeken. Verkleinw. boekje. Verscheidene, tot eengeheel zamengebondene, bladenpapier •: het onvoldrukte boek. [Hooft.]
Een boek uit even laten drukken en verkoopen. Te boek stellen, zetten , bij de
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kooplieden. Een gedeelte van een geschreven, ofgedrukt boek ; eene afdeeling van
een werk : het derde boek • het geheele werk
bestaat in vier boeken. Eene hoeveelheid van
papier : een boek papier. In deze beteekenis,
namelijk van eene hoeveelheid, wordt het,
wanneer een talwoord voorafgaat, even als
pond, lood enz., Diet in het meerv., maar in
het enkelv.gebezigd tien boek papier. In
de dagelijksche verkeering, bezigt men de
spreekwijs : zijn boek opendoen, zijne geheimen vertellen. Ook : een boekje van iemand
opendoen
d.
,
iets kwaads van hem aan
den dag brengen. Zamenstellingen zijn :
boekbeslag, boekbinden, werkw., boekbinden,
z, n., o., boekbinder, boekbinderij, boekdeel,
boekdrukken, werkw., boekdrukken, z. n.,
o., boekdrukker, boekdrukkerij, boekenkamer, boekenkas, boekenkraam, boekerij,
boekhandel, boekhandelaar, boekhouden,
werkw., boekhouden, z. n., o., boekhouder,
boekoefenaar, boekoefening, boekverkooper,
boekverkoopster, boekwerk, boekwinkel, boekworm, ook als scheldnaam, voor eenen
boekverkooper, boekzaal enz.
Hood. Buch, bij Kero puah, bij Otfrid.
buah, bij Willer. buoch, bij Ulphil. bok,
angels. boec, eng. book, deen. Bog, zweed.
en ijsl. bok. Het schijnt dezen naam ontleend
te hebben van den boeken- of beukenboom •

dewijI men, in oude tijden, op de afgeschilde
hasten van boomersplagt te schrijven, en
inzonderheid op die der beuken- of boekenboomen. On) die zelfde reden, noemden de
Latijnen een boek liber, hetwelk ook eenen
bast beteekent, Adelung vindt deszelfs oorsprong in buigen.
BOEKEN, bedr. w., gelijkvi. Ik boekte, heb
geboekt. Van boek. Te boek zetten : ik zal
het maar boeken.
buck.

BOEKENBOON, zie

(bij Kul. ook boekstan z. n., v., der,
of van de boekstaaf ; meerv. boekstaven.

BOEKSTAAF,

Letter, eigenlijk drukletter : die d' eerste
boekstaaf sneet nit boomen. [Vond.]
Elkgrasspier is een stomme letter
En boekslaar, die, atom in 't velt,
Het woort van Godt zoo kunstigh spelt,
Ai ls ooit een drukgezel of zetter. [Moon.]
Van hier boekstaven, voor spellen •; doch

beide zijn weinig meer in gebruik.
z. n., v., der, of van de boekweit;
zonder meerv. Zeker koorngewas hi' haelt
de boekweite uit zijn korven. [Vond.] Van
hier het onverbuigbare bijv. naamw. boekweiten : boekweiten koek, meel enz.
Tuinman leidt het of van boek, boeken,
boekenboom, omdat dit graan naar de vrucht
van dies boomgelijkt, en van weit, d. i.
tarw.
BOEL, zie boedel.
BOEL, z. n., m. en v., des boels, of van den

BOEKWEIT,
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boel — der, of van de boel • meerv. boelen.
Een man, of eene vrouw, die in ontucht
leeft. Mannel. : hoe Vulcaen den boel verrast.
[Vond.] Vrouwel. : gewondt van de welzingende boel. [Vond.] Bijwijf, bijzit : want hi
hadghetrouwet achtien wyuen : ende hadde
tsestich boelen. [Bijb. 1477.]
Oul., werd boel ook in eenengoeden zin,

voor minnaar, minnares, gebezigd. Ook
vindt men het voor echtgenoot gebruikt.
Ja het schijnt, volgens Wachter, dat Vorsten en voornamepersonen malkander den
naam van boel, als eenen eertitel, la ten te
geven. Zoo schreef, Rynout, hertog van
Gelre, van zijnen broeder Eduard : in naeme
ors lieven boelen heeren Eduards. Voor boel,
van eene vrouw, gebruikt men ook boelin ;
loch Huydec. stelt het eerste boven het
n heeft boel ook de
laatste. Bij Kil. en Planty,
beteekenis van eene dienstmaagd.
BOELEN, onz. w., gelijkvl. Ik boelde, heb geboeld.
Thans is boeleren, en hiervoor ook hoereren,
met eenen basterduitgang, meest gebruik,
voor : in ontucht leven, overspel bcdrijven.
Oul., werd het, even als boel, zoo wel in
eenen goeden zin, voor liefhebben, en
iemands liefde trachten te verwerven, als in
eenen kwaden zin, gebezigd. Van bier boeler,
met den basterduitgang boeleerder, boeleerster.

Het bovengenoemde boel en het daarvan
gevormde boelen, welke beide woorden, oul.,
ineenen goeden zin gebruikt werden, schijnen, ten aanzien van hunnen oorsprong, met
hetgr. Van, liefhebben , en (pixos, een
vriend, een geliefde persoon, in verband te
staan. Ook is het opmerkelijk, dat het hebr.
bal eenen man beteekent.
BOELSCHAP, Z. n., v., der, bf van de boelschap
meerv. boelschappen. Ontucht, overspel: des
hij in boelschap sich ter lied' van haer vermenghden. [E. Herckm.] Doch in deze heteekenis wordt het weinig gevonden. Hiervoor
zegt Hooft, met eenen basterduitgang, boeland 'e : indien dit bosje klappen Icon, wat
ntelde 't al boelaadje ? — Hetzelfde als boel,
voor eene vrouw : door het vleien en schreien
van zt:jne boelschap afgemat. [Vond.] Voor
eenen man : de ho man mijn boelschap enz.

[Breder.]
BoENEN, bedr. w., gelijkvl. Ik boende, heb geboend. Glad englanzig maker] : stoelen
boenen. Schrobben, schoonmaken : de stoep,
de straat boenen. Overdragt., wegjagen :
iemand van eeneplaats boenen. Van hier
boender, ook voor een huisselijk werktuig,
een borstel van heigemaakt.
BOER, Z. El., m., des boers, of van den boer
meerv. boeren. Landbouwer, huisman, iemand, die het land bouwt. De vrouwelijke
naam is boeren. Figuurlijk, een lornp, onbelecfd mensch : hi' is een re to boer. Eene

BOAT.

oprisping der maag, in den gemeenen
spreektrant : boeren laten, oprispen. Van
bier boerachtig, boerachtigheidy boerenboon
(groote boon) boerenbrood, boerenbruiloft,
boerendans, boeren Best boerentluit, boerenhu,is, boerenhut, boerenkermis, boerenkost,
boerenkrUt, boerenleven, boerenlied, boerenmeid, boerenstand, boerenwerk, boersch,
boerschheid.
Boer is zamengetrokken van bouwer, en
dit is van het werkw. bouwen, in de beteekenis van het land bearbeiden. Dit bouwer,
hood. Bauer, is, voorheen, even zoo als
thans boer, in gebruik geweest : geen bouwers zich vermoeiden. [Vond.] lileest elck
set nu veur bouwer, boer. [Reder.1 Niet
lang nadat men voor bower, boer, gezegd

heeft , hetwelk omtrent het midden der
zestiende eeuw heeftplaats gehad, is het
woord boerman ingebruik gekomen. Wij
vinden het bij Kil. en anderen : de boerman verstaet hem op de landbouwinghe.

R. Vissch.]
BOEREN, 0I1Z, w.,

gelijkv1.1k boerde, heb geboerd.
Van boer. Het land bouwen, vee hoeden, het
werk van eenen boer verrigten 112:j heeft,
op deze landhoere, zeven jaren geboerd. In
dengemeenen spreektrant, voor oprispen :
foci, is dat boeren ! Van bier boerderi j, eene
boerenwoning.
BoERsca, bijv. naamw. en bijw., boerscher,
boerschst. Boerachtig, tot den boerenstand
behoorende : boersche zeden. Lomp : h i
gedroeg zich leer boersch. Van bier boerschheid.

de Ouden boerd, boerde) z. n., v.,
der, of van de boert • zonder meerv. Jok,
scherts : het 'was alles boert • hij sprak niets
dan boert. Van bier boertachtig, boertig.
Zamenst. boertrede, boertwoord, bij Hooft.
BOERTEN, (oul, boerden) onz, w., gelijkvl. 1k
boertte, heb geboert. Schertsen, spotten hij
is een liefhebber van boerten. 1k zeide het al
boertende. Van hier boerter, boerterij.
BOETE, z. n., v., der, of van de boete • meerv.
boeten. Berouw over begane zonden, zonder
meerv. : boete doers, berouw toonen. Geldstraf iemand eene boete opleggen, in de
boete vervallen, de boete betalen. Zamenstellingen zijn : boetpreek, boetpsalm, boetvaardig , boetvaardigheid, boetvaardiglijk. Boete

BOERT, (bij

is, oul., ook gebruikelijk geweest voor
hulpmiddel, verbetering.
BOETEN, bedr. w., gelijkvl. Ik boette, heb geboet.
Straf lijden om iets : met uwen hals, met
nw bloed, zult gij deze beleediging boeten,
Eene misdaad boeten. Verdien ick dit to
boeten ? [Vond.] Bevredigen : vine lusters
en Borst boeten.
g
boeten, oul. ook honer
Voor iets boeten Lm als onzijd. beschouwd
worden :hi' zal daarvoor boeten. Gelijk het
boete gebruikelijk geweest is voor
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bulpmiddelverbetering,
zoo komt het
,
werkw. boeten ook in den zin van verbeteren,
hersteller', voor • en het is als zoodanig nog
bij ons in gebruik, in de spreekwijzen : het
vuur boeten, beter doen branden, de netten
boeten, degescheurde netten digt maken,
eenen ketel boeten, lappen, waarvan ketelboeter. Van hier boeter, boeting.
Boeten, hood. biiszen, bij Otfr. buazen,
bij Kero puazzen, deen. bode, zweed. bota,
ijsl. baeta, angels. bote, beteekent, eigenlijk,
beteren, verbeteren, en vervolgens de aangebragte schade vergoeclen. Otfr. gebruikt
het ook voor boete doen. Het stamt van het
oude bat, d. i. beter, af, waarvan baat,
hetwelk bij Kil. hetzelfde als boete is.
BorrsEbij Kil ook bootse), een verouderd
zelfst. naamw., beteekenende eene belagchelike gebaarmaking , jokkernij , snakerij,
waarvan het bijv. boetsig, lustig, vrolijk,
aardig, door jokkernij la then verwekkende. Hiertoe behoort ores boetsentaker, dat in
de kantteek. op de Bijbelvert. voorkomt,
alwaar het woord spotachtigen door boetsmakers verklaard wordt. Voor de b verkiest
echter het algemeene gebruik de p, en zegt
poets, poetse, voor klucht: iemand eene poets
' spelen ; poetsig, poetsemaker , poetsmaker,
pots, potsig enz.
ook p
BOETSEREN, bedr. w., gelijkvl. 1k boetseerde,
heb
eboetseerd. Iets
g
van klei
, was
, enz.

en inzonderheid eerie beeldtenis:
vervaardig,
hij is fraai in was geboetseerd. Van bier
boetseerder, boetsering.

Dit basterdstaartige boetseren, is, bij Kil.
en anderen, ook bootseren, waarschijnlijk
van bootsen, waarvan nabootsen.
BOETVAAHDIG, bijv. naamw. en bijw., boetrotardiger , boetvaardig st.Boete, of dadelijk berouw
over de zonde aan den dag leggende, of
vaardig en bereid, orn het gebrekkelijke te
verbeteren : een boetvaardig gentoed , een
boetvaardige zondaar. Van hier boetraardig heid , boetvaardig lijk .
BOEZEL, z. II., m., des boezels, of van den
boezel • meerv. boezels, wanneer van ver-

BOLT.

brandet en worden? [Bijbelv.1 lets in den

boezem dragen, ook figuurlijk, koesteren:
eene slang in den boezem dragon, eenen
geheimen viand goed doen : die de verkleumde slang in den boezem stop t, [Hooft].

Figuurlijk, dat gedeelte des ligchaams, hetWelk daardoor bedekt wordt, de borst, en
inzonderheid bij de Vrouwen. In eene
ruimere beteekenis, het hart : de lie de sloop
in Karen boezem. Ook wordt aan de zee een
boezem toegeschreven, voor eenen inham: de
boezem der zee, ook zeeboezem. Zamenstellingen zijn : boezemgreep , boezemvriend
boezemvriendin, boezemvriendschap. Bij Kil.
boezemwees, (posthumus), een kind, dat, na
zijns vaders dood, ter wereld komt.
BOF, z. n., v., meerv. boffen, stoot, duw : ik gal
hem eene bof in de zijde. Zoo ze st men ook
op eene bof, voor eensklaps. Zie boffen.
BOFFEN , bedr. w., gelijkvl. 1k bofte, heb
geboft. Waarschijnlijk, een klanknabootsend
woord, afgeleid van het geluid, hetwelk jets,
dat teen den grond gesmeten wordt
maakt : van boven neder bofren, wen en.
[Hooft.] Bij Kil. komen eenige andere, loch
reeds verouderde beteekenissen voor.
BOGCHEL, z. n., m., des bogchels, of van den
bogchel • meerv. bogchels. Een hoogc, of
kromme rug : eenen bogchel hebben. In den
gemeenen spreektrant, voor den rug zelven :
op zUnenbogchelkrijgen. Het verkleinw. bogcheltje. Van hier bogchelaar, bogchelaarster,
die eenen bogchel heeft. Van bogchel is het
onz. werkw. bogchelen gevormd, in den gemeenen spreektrant, voor naarstig arbeiden,
gebruikelijk.
Het woord bogchel is, ongetwijfeld, om de
daardoor aangeduide bogt van den rug, van
het werkw. buigen afkomstig.
BOGEN, bedr, w.,gelijkvl. lk boo de heb geboo d. Van boog. Roemen, pogchen. Met van
en op : van lets bogen. R. Viss.] Geen andre
ma bij hoar op puyk van schoonheidt boogen.

scheidene soortengesproken north. Zekere
ruwe boezel.
stof voor de kleederdragt : witte ,
Dewijl van deze stof, veelal, de schorteldoeken, die de vrouwen voor het lijf dragen,
le gen gemaakt te worden , voeren
dezelve
P
,
in degerneenzame verkeeering, ook den
naam van boezels, ook boezelaar.
BOEZELAAR, Z. n., m., des boezelaars, of van den
boezelaar • meerv. boezelaars. Zie boezel.
BOEZEM, z. n., rn., des boezents, of van den
boezem • meerv. boezems. Eigenlijk, de vouwen of de ruimte in de kleeding voor de
horst, inzonderheid ten aanzien van de
kleederdragt der Ouden: de hand in den

[Hooft.] Dit woord wordt, in dezen zin, bij
Kil. of Plant. nietgevonden. Bij hen komt
het, in de beteekenis van buigen voor. Ook
schijnt het, voor ruim twee eeuwen, eerst in
gebruik gekomen te zijn. Huydec., die met
dit woord niet zeer ingenomen is , gist, dat
bogen ran, of op iets zoo veel ze st als : zich
eerier' eerboog van jets oprigten ; of dat het
van beoogen is zamengetrokken. Doch teen
dit laatste merk ik alleenlijk aan, dat bogen
clan de seherplange oo boo en moest hebben,
daar de algemeene uitspraak, intusschen,
alleen de o(bogen) laat hooren. Natuurlijkst
is de alleiding van b oo in
in den zin van roem,
pracht, hoovaardij.
BOUT, z. n., v., der, of van de bogt • meerv.
bogten. Van buigen. Kromte : de bogt van

boezem steken. Zal iemand vyer in synen
boesem nenten, dat syne kleederen niet ver-

eenen boog. Die weg heeft verscheidene bogti‘n. -Van eene reede , die binnenwaarts
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gebogen ligt, inham : de bout ran Frankrijk.
De bogt, of boo g, van een touw, dat aan
beide cinden vastgehouden en omgeslingerd
wordt : in de bogt springen, en van hier
de spreekwijs voor iemand in de bogt
springen, het voor iemand opnemen. Voor
in de bogt springer] heeft Hooft het
werkw. bogten (bochten). In den gem eene n
spreektrant, wordt bogt ook voor alles genomen, wat slecht is : bogt van y olk, bogt van
tabak enz. Vond.gebruikt het ook mannel. :
welke den bocht van Kalabrie afspoett. Van
hier bogtig, krom, met bogten, bij Hooft
ook voor overbuigende, overhellende: bogtig
ten bederve • bogtigheid.

tusschenwerpsel : zij schreeuwden boha !Ook word t het als zelfst. gebezigd :
boha maken, veel geraas en getier maken.
Voor Groninghe maakte men eenen boeha
met schieten en vuuren. [Hooft.] Het een tot
zoogroot eenen boha paste. [Vond.1 "Viet
met een deel bohaes, of uiterlyck geruchts.
J. de Deck.] Van hier is, in den gemeenen
spreektrant, het zelfst. bohamaker , voor

Bon boeha,

iemand , die veelgeschreeuw en geweld
maakt, gebruikelijk : hi : is een regte bohamaker. Tuinman Ieidt dit woordt van het gr.
gay , rue en schreeuwen, af.
Box, z. n., m., desboks, of van den bok; meerv.
bokken. V erkleinw bokje, boksken. Het mannetje van de geit, anders geitebok •; ook het
mannetje van eene ree, reebok. De luipert
bij den bock. [Vond.] Overdragtelijk, voor
een tom p , stuursch , onbeleefd mensch•:
hebtgij ooit zulk eenen bok gezien , als die
karel is ? In dengemeenen spreektrant is
eenen bok maken, ook schieten, voor : zich

vergissen, eenen misslag be aan gebruikelijk. Oak draagt zeker werktuig, bestaande
uit twee stutten,aan boveneinden vast
gemaakt, dienende, om eene zwaarte op te
hijschen, dezen naam. Insgelijks wordt zeker
vaartuig, waarmede men schuiten, die in
dengrond liggen, boven water haalt, een
bok genoemd, en een bolde is een keine stool
zonder leuning. Of deze benamingen van de
eene of anderegelijkheid met eenen bok
ontleend zijn, dan of derzelver oorsprong
elders moetgezocht worden, is niet zeker.
Van bier bokachtig, bokachtigheid, bokkenbaard, boksbaard, bokkenhaar, bokkenleder,
bokkenleer, bokkenrel, bok steer , boksvel, bokshoorn, boksoor, inde scheepvaart, bokspoot,
boksvoet, enz.
Bok, hood. Bock, bij Notk. poccho, angels.
bucca, eng. buck, zweed. bock, dee p . Bulgy ,
fr. bout , ital. becco. Ten Kate leidt het
van buigen af, en Wacht. van het oude
bocken, bochen, d. stooten.
BOKAAL, z. n., v., tier, of van de bokaal •; meerv.
bokalen. Een drinkglas : schuimende bokalen. Bet verkleinw. is bokaaltje.

BOLL.

Fr. bocal, lat. baucalium, bocalium, ital.
bocale, gr. au; is getwcootrov. Zij, die pokaal
schrijven, leiden het van het lat. poculum, af.
BOKKEN, zie bakken.
BOKKIING, bukking, z. n., m., des bokkings, of
van den bokking • meerv. bokkingen. Zekere
visch, gerookte haring : engelsche bokking.
In dengemeenen spreektrant, wordt het
woord bokking ook voor eene scherpe berisP gebezigd: iemand eenen bokking geven,
hem doorstrijken. Van bier bokkinghang, de
plaats, waar (le bokking gerookt wordt. Kil.,
Ten Kate en Tuinman houden bokking voor
eene zamentrekking van boksharing, en ontteener] deszelfs benaming van den onaangenanien boksreuk. Adelung verwerpt dit gevoelen, en meent den oorsprong van (lit
woord in bakken te vinden, voor zoo yen het
dorren, droogen,
beteekent.
BOKSE, z, n., v., der, of van de bokse • meerv.
boksen. Eene broek : on' de boxen te schorten. [Hooft.]
Dit woord is, in dezen zin, nog in Oostvriesland, en elders in Nederland, in gebruik.
Ten Kate vindt den oorsprong dezer benaming in de buigzaamheid van het leder, of
omdat eene bokse van bokkenleer gemaakt
wordt. Van hier boksen, in de broek stekeri,
wegnemen, stelen : slat hebt gij weer gebokst. De boereneinden boa-en zij. [Hooft.]
BoL, z. n., m., des bols. of van den bol • meerv.
bollen. Alies, wat bol en rood is • kloot,
ronde bal. ylardbol, luchtbol. De bol van den
hoed. Een road brood : een Witte bol. De bol
van eene bloem, ook bloembol. Het hoofd :
het schort hem in den bol • van hier. in den
gemeenen spreektrant , bol, voor iemand,
die schrander en bekwaam in zijne zaak is :
hi' is een bol. Ook als een vleiwoord, waarm lede men de kinderen aanspreekt : mijn
zoete bol. Van dit bol, voor het hoofd, heeft
men het werkw. bollen, voor den kop slaan,
gevormd : eenen os bollen, met eenen hamer
voor den kop slaan, dat hi' neervalt. Het
verkleinw. is bolletje. Zamenstellingen zijn :
bolrond, bolvorntig, enz. Losbol, schuddebol,
hardebol, waarvan de onz. w. w. schuddebotlen, hardebollen. Zie deze woorden.
BoL, bijv. naamw. en bijw., bolter, bolst. Gezwollen : bol van aangezigt. Van hier bolachtig , bolachtigheid , bolheid.
zie bulderen.
BOLDERWAGEN, z. n., m., des bolderwagens, of
van den bolderwagen • meerv. bolderwagens.

BOLDEREN,

Fen overdekte wagen, die niet op riemen
hangt. Van bolderen, bulderen, een klanknabootsend woord, voorgeraas maken, gelijk
aan die soort van wagens eigen is.
BoLK, z. n., v., der, of van de bolk • meerv.
bolken. Zekere zeevisch, wijting. Hooft
gebruikt hier voor bolting.
BOLLEN, bedr. w., gelijkvl. 1k bolde, heb gebold.
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Voor den kop slaan : En dat men ossen bollen zou. [Cats.] Zie bol. Zeemansw., korten,
minderen : de bezaan bollen, het zeil van de
bezaan minderen.
BOLLEN, 0HZ. W. gelijkvl. Bolde, heeft gebold.
In dengemeenen spreektrant, eene genoegelike aandoening over lets gevoelen : o dan,
dan bolt het u te wonder enz. J. de Deck.]
Dat bolde mij, was mij aangenaam.
BOLLEPEES, zie bullepees.
BOLROND, bijv. naamw. en bijw. ; zonder trappen van vergrooting. Verheven en rond,
klootrond.
BOLSTER, z. n., m., des bolsters, of van den
bolster; meerv. bolsters. De groene bast van
noten : de noten nit den bolster doen. De
schel van koorngewassen, antlers kaf genoemd. En, daar weleer, gelijk nog bij de
arme liedenplaats heeft, de bedden,' kussens
en dekens met lien bolster, of zulk kaf,
gevuld werden, zoo is van daar de spreekwijs
bed en bulster

0111,Staall.

bedr. w., gelijkvl. Ik bolsterde,
hebgebolsterd. Noten bolsteren, den bolster
van de noten afdoen.
BOLWERK, z. n., o., des bolwerks, of van het
bolwerk • meerv. bolwerken. Zekeresterkte
•:
betgeschut is op het bolwerk gebragt. Ook
overdragt., voor beschutsel, bescherming :
BOLSTEREN,

dat was hem een bolwerk in zijn ongeval.
Ten Kate leidt dit woord van bol, voor
het hoofd, en werk af, zoo dat bolwerk,

eigenlijk, een hoofdwerk van bescherming is.
w., gelijkvl. bolwerkte,
heb gebolwerkt. Met een bolwerk voorzien :
die stall is sterkgebolwerkt. Figuurlijk, en
in dengemeenen spreektrant : ik zal dat
wel bolwerken,
uitvoeren , klaarmaken.
BOLWORM, bolwurm, z. n., m., des bolworms,
of van den bolworm; meerv. bolwormen.
Hoofdworm. Figuurlijk : heeft den bolworm • de bolworm steekt hens weer, zijn
hoofd staat niet wel.
BOLWURM, zie bolworm.
Box, z. n., v., der, of van de bom • meerv.
bommen. Het deksel, stopsel, of de prop van
een vat, welks opening men het bontgat
noemt. Behalve deze, komt, bij Kit., nog
eene andere beteekenis van het woord bom
voor, namelijk die van trommel. Zoo ook
bij Vondel : het getrommel der bomme •; op
bazuin en bommen. Deze benaming is ook
aan zeker schiettuig
g , hetwelk, tot
egeven
ongeluk van het menschelijke geslacht, is
uitgevonden : bommen werpen enz. Doch
misschien is born, in dezen zin, verkort van
bombe (fr. bombe, ital. bomba, deen. Bombe,
cuss. bomba) • en hiervan is gemaakt het
basterdstaartige bombarderen, born men werpen, overeenkomende met het lat. bombarda,
een stukgeschut. Hooft gebruikt het, in den
zin van eene suikerdoos : ende zenden bierBOLWERKEN, bedr.
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nevens de bom, gestoffeerd met lekkernijen
dan after de born, daar de sulker in was.

Doch buiten dezeplaats, weet ik hie
geen voorbeeld meer.
In de drie eerste beteekenissen is bom een
klanknabootsend woord • (tnisschien ook in
de laatste, als voor trommel •; gelijk men nog
zegt suikertrommel enz., mede van het
geluid, hetwelk eene ledige blikken trommel
maakt) want holle vaten, trommels en bornmen waken een dof en holgeluid , hetwelk
met hetgr. 150,40130C en het lat, bombes overeenkomt. Van hier bombeen, dik, lomp been,
bomketel enz.
BOMEAMMEN, onz. w., gelijkvl. Ik bombamde,
hebgebom,bamd. Een klanknabootsend
woord, gevormd van het geluid der klokken.
BOMBAZUN, Z. n., o., des bombazijns, of van
het bombazijn • meerv. bornbazijnen. Zekere
stof, die van katoengemaakt wordt. Van
bier het onverbuigb. bijv. naamw. bombazUnen : eene bombazijnen voering.

Dit woord is, eigenlij,
k ontleend van het
lat. bombycina, en dit van bombyx, ir3ocAu(,
een zijdeworm, of zijworm •; zijnde de stof,
bij de Ouden, bombycina genaamd, eerie
soort van zijde geweest, welke de latere
Grieken en Latijnen gofrOotzto en bombacium genoemd hebben. Deze benaming is,
naderhand, tot de boomwol, of het katoen,
uit hoofde van derzelver zachtheid, ofgelijkheld aan zijde, overgegaan •; en de stof,
daarvangemaakt, heeft den naam van bombazijn, ital. bombs is boinbazo, bombasina,
fr. bombasin, gekregen. Dat nu de stof,
welke wij bombazijn noemen, van boomen,
of een heestergewas, komt, geeft ons geen
regt, om, met Kil. en anderen, boombazijn
te schrijven, even als of het woord, eigenlijk,
van boom afkomstig ware.
BOMGAT, z. n., o., des bomgats, of van het bomgat, meerv. bomgaten. Van bom en gat. Zie
bom.
BOMMEL, z.

n., m., des bommels, of van den
bommel • meerv. bommels. Hetzelfde als
bom, voor het deksel, of de prop van een

vat. Hiertoe behoort, waarschijnlijk , de
spreekwijs : de bommel is uitgebroken,
geborsten, voor : het verborgene is aan den
dag gekomen ; dewijI de born, door gisting,
of anderzins, van het vatgeraakt zijnde,
het een daarin besloten was, te voorschijn
komt. Hooft bezigt dit woord, in dezelfde
spreekwijs , voor een slecht opzet, oneerlijk
bedrijf : en goedt vond, den bommel te laten
rijpen, om , op het uitbreken deszelven, enz.
Kil., Hooft en anderen bezigen het ook in de
e antlers hommel,
beteekenis van zeker diertj,
horzel, genoemd : den bommel, een gediert
zoo nljver niet als
BOMMEN, onz.

[MOIL]

w., gelijkvl. 1k bomde, heb geboard. Een klanknabootsend woord, betee-
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kenende een hol en dofgeluid makers, overeenkomende met hetgr. gofrtgEty : een rol
vat bomt niet. R. Viss.] Mijn bui:jck bomt
als een trom. [Breder.] Bij Kil. komt het
voor, in de beteekenis van trommelen,de
trom slaan.
BOND, Z. th, 0., des bonds, of van het bond
meerv. bonden. Van binden. Oul., een verdrag, of eene verbindtenis van verscheidene
person'', waarvoor wij thans verbond gebruiken : ztjtts bondts gedachtig. [Carnph.1
Van hier bondbreker, bondbreekster, bondbreuk, bondbrekig, bondbreukig, bondlcist,
bondschender, bondschending. Lie verbond.
,
BONDEL
bundel, z. n., m., des bondels, of van
den bondel • meerv. bondels. Van binden.
Verscheidene zamengebondene din en : een
bondel la en een bondel hoof. Bijlen, met

roeden onivlochten,
die voor de voornaamste
Overheden van Romegedragen werden :
verzekertden schoonenbondel bijlen. [Vond.]
Het verkleinw. is bondeltje, bondelken, bundeltje, bundelken.
Hood. BUndel, angels. byndel, byndela,
eng. bundle, bij Willer. gebuntelin, middeleeuwsch lat. bundela, bundella, bundellus.
BONDER, zie bunder.
BONDGENOOT, z. n., m., des bondgenoots, of van
den bondgenoot • meerv. bondgenooten. Van
bond en genoot. Bij Hooft bondverwant. Die
in een verbond staat vrienden en bondgenooten. Van bier bondgenootschap.
BoNDIG, bijv. n. en bijw. bondiger, bondigst.
Van binden. Hetgeen vast en Wei gebonden
is : een bondig bewijs. Hooft bezigt het ook
voor verbindend : zulke lastbrieven waaren
bondigh. Van hier bondigheid, bondiglijk.
BoNK, z. n.,
v., der , of ran de bank •;"'l eery .
bonken. &honk, been : schonken en bonken.
BONI:EN, bedr. w., gelijkvl. Ik bonkte, heb gebonkt. In den gemeenen spreektrant, voor
slaan : iemand bonken.
BONS, z. v., der, of van de bons • meerv.
bonzen. Klanknabootsend woord. Slag, stool :
eene bons op de deur even. Tiguurlijk, weigering, afwijzing : de bons krijgen, algesla-

gen worden, in den gemeenen spreektrant.
BoNsuir, bonsing, zie bunsing.
BoNT, z. ri., o., des bonts, of van bet bont •
"'leer y . bonten, wanneer van verscheidene
soorten gesproken worst. Een vel van eenig
dier, hetwelk met het haar daarop bereid is :
in het bont gaan. Van bier het onverbuigb.
bijv. bonten, van bunt gemaakt : eene bonten
ntuts

bijv. naamw. en bijw., banter, bontst.
Veelverwig : een bont paard. DewijI de bonte
kleur inzonderheid kenbaar maakt,
zoo is
daarvan de spreekwijs ontleend ; hij is beoch
slecht, d
kend,
als de bonte bond. Erg,
alleenlijk in den gemeenen spreektrant hij

BONT,

tnaakt het bont.

BOOM.

n., v., der, of van de bontekraai
meerv. bontekraaijen. Van bonte en kraal •;
doch hetgebruik heeft deze woorden reeds
zamengehecht.
BONTWERKER, Z. n., m., des bontwerkers, of
van den bontwerker • meerv. bontwerkers.
Iemand,
die in het bout werkt. Van hier

BONTEKRAAI, Z.

bontwerkerswinkel.

bedr. w., gelijk yl. 1k bonsde, heb gebonsd. Van bons. Klanknabootsend woord.
Slaan, stooten iemand van de stoep bonzen •
op de deur bonzen.
BOODSCRAP, Z. El., v., der, of van de boodschap ;
meerv. boodschappen. Zamengetrokken van
bodeschap. Het werk van eenen bode, of heta : voor iem nd eene
g
een een bode verrigt
boodschap doen •; iemand met eene boodschap
belasten. Tidin g : ik zal hem de boodschap
brengen. Oudt., was het ook voor eenen

BONZEN,

gezant, en voor een gezantschap gebruikelijk.
Van hier boodschapbrenger , boodschaplooper, enz.
BOODSCRAPPEN, bedr. w., gelijkvl. k boodschapte,
hebgeboodschapt. Aankondigen : iemand jets
boodschappen. Van hier boodschapper, hoodschapping , boodschapster.
z. n., m., des boogs, of van den boog
meerv. bogen. Alles wat krom gebogen is,
of eerie bogtige gedaante heeft : eene brug
met Brie bogen. Zeker schiettuig, een handboo g, voetboog : den boo spannen •; met
boog en pijlen. De boo kan niet alts gespannen zijn, spreekw., men moet zich
somwijlen eens verlustigen. Van hier bogenmaker, boogschieter, boogschoot, boogschutter, boogswijze. Oudt., werd boog, gelijk ook
baag (baech), voor roem, pracht, hoovaardij
gebezigd : van gulzigh' overdaedt mijn taef,
fel heelt geen boo h, [Hooft.] Bij
stier, is u booglt ring to achten. [Spieg.i Om
hovaerdie of baech. [Mat. der Sond.i En van
dit boog hebben wij het werkw. bogen.
BOOGAARD, zie boomgaard.
BOOGZAAM, zie buigzaam.
Boon, z. n., m., des booms, of van den boom
meerv. boomen. Degrootste en stevigste

BOOG,

soort vanplant in het plantenrijk, of eene
plant, die uit eenen enkelen wortel met
eenen stam, of hoofdtronk, zich in vele takken, als zoo vele armen, uitbreidt app elboom,
vruchtboom •; boomen planten enz.
De boom des levens, een, met opzigt tot den
naam, bekendgewas,
in het voormalige
aardsehe paradijs. In de hover] worst zekere
uitlandsche boom ook met dezen naam besten-weld. De boo nt de r kennisse. [Bijbelvert.]
Zarnenstellingen zijn : boomaarde, boomachti g, boomagaat, boomaloe, boontbast, boomblad, boombloe»t, boontboor, boontbrand,
boomdraak, booment, boomenter, boontenterU, boomgans, boomgetras, boontgodin,
boonthakker, boonthakking, boonthof, boom-
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kever, boomknoest, boomknop, boomknuist,
boomkooper, boomkrekel,boomkruiper, boomkweeker, boomkweekertj, boontladder, boomloot, boomluis, boommarkt, boommos, boommusch, boomnimf, boomnoot, boomoolt,
boom palm, boompikker, boomplanter, boompoter, boomrijk, boomsap, boomschaduw,
boomschender, boomschenderij, boomschintmel, boomslak, boomslang, boonisluiper,
boomsnoeijer, boomstronk, boomtak, boomvaren, boomvrucht, boomwagen, boomwas,
boomwol, boomworm, boomwortel, boomzetter, boomzijde, boomzwam„ enz.
Van dit boom zijn verscheidene spreek-

wizen en leenspreuken afkomstig, zoo bij
deftige schrijvers, als in het gemeene leven ;
b. v. : hooge boomen worden het eerste van
den bliksemgetroffen, groote, aanzienlijke
ersonen staan het eerste voor haat en laster
P
bloot. Anders : hooge boomen van en veel
wind ; of, gelijk Cats zegt :
Hoe hooger bergh, hoe lager dal
Hoegrooter boom, hoe swaerder val.
Hoegrooter staet, hoe grooter haet.
,
Zoo als de boom valt
NO hi liggen, zoo
als de mensch sterft, is zijn lot bepaald. Hi
teert van den hoogen boom af, h i' verteert

zijn goed, zonder te letten op het verminderen zijner bezitting. De kat uit den boom
kijken, wachten tot de zaak zich zelve ontwikkelt. Het is een karel als een boom, een
lang, sterk man. Eer de boom root is, is de
planter dood, anders : boom 'e groot, plantertje dood, men slooft zich dikwijls voor
genot van
zijn e
anderen af, zonder
zelfn
arbeid te hebben. Be boom valt niet met den
eersten slag, men moet, ors lets to bekomen,
geene moei te on tzien . iVa,nneer een boom ter
aarde zzjgt, maakt leder, dat hij takken
kriigt, elk bedient zich van de gelegenheid.
Oude boomen willen niet verplant zzjn,

wanneer nude lieden van woning verandezij, veelal, sterven.
re paan
,
Boom wordt, in eene ruimere beteekenis,
ook voor den enkelen stain des booms genomen. Zoo zegt men : dit is een dikke, ,ware
boom
voor deszelfs dikken, zwaren stam.
,
m:
of kruisboorn
Van hier boom des kruises ,
aan den hoar en boom des kruycen. [Clare Sp.]
Ja schzjnt den boom van 't kruis enz. LI/ ond .11
In het getneene leven wordt boom, bijna,
voor alles genomen, wat uit eenen geheelen
boom, of deszelfs stam, vervaardigd wordt,
of ook wel degedaante van eenen boom, of
boomstam, heeft : men recht er boomen op,
met takelen en touwen
men zet de masten
,
in het schip. [Vond.] Eon schippersboom,
een lange stok, of kloet, um binnenlandsche
vaartuigen voort te boomen, of voort te stuwen : hi' steekt met een' zwaren boom de
schuit van 't land. [Vond.] Men noemt dit
werktuig boom, bij Kil. ook schipboont,

BOOM.

omdat het van eenengeheelen sparreboom
gemaakt wordt. Van hier boommaker. Eel'
draaiboom, slagboom, of sluitboom, strekkende tot een middel van afsluiting van eerie
haven, een water, of eenen landweg : dc
boom is toe, gesloten •; doe den boom open.
Van hier boomgeld, boonzklok, boommeester,
boomsluiter, boomwachter, enz. Een bout, of
ijzer, dienende tot verzekering van deuren,
or vensters : de boomen op de deur en vensters
doen. Geengrendel Icon mzj keeren, noch
boom, noch slotwerk, staal noch dzer, hout
noch steep , [Vond.] Een werktuig, bestaande

uit een bout, waaraan een vat bier, of eene
mand met wijn, door middel van eenen kettin g gehangen, en dat dus door twee man op
de schouders gedragen wordt, bij de brouwers en wijnwerkers in gebrulk, ook bierboom, drag boom wzjnboom genoemd. —
Be boom van eenen wagen, anders disselboom : met eenen korten, of la p en boom
rijden. Alle hand- en draaiboomen, om lets
in te schroeven enz., als persboom, schroefboom enz. Ook wordt een stamvader, uit

wien een talrijk nakroost voortkomt, figuurl.,
een boom genoemd : zijn trotze le echoed
getuigt uit welk een' boom dees krijgsteig is
gesproten. [Vond.] Het verkleinw. is boomken, boomtje, thans, doorgaans, boompje.
Boom, hood. Baum, bij Otfr. bourn, bij
Notk. poum, bij Ulphil. bagm, angels. beam,
deco. Boni, zweed. born, schijnen, volgens

Adel., hunnen naani van do hoogte ontleend
te hebben. In het Nebr. is born en bamah
hoog; het persische barn beteekent den top van
eenig ding, het gr. iszifzi stijgen, iSay405- een
altaar, enAfiza eenen kansel. De Latijnen
noemden eene bijzondere soort van boom
porous.

z. n., m., van den boombast • meerv.
boombasten, wan neer van versehillende
soortengesproken wordt. Van boom en bast.

BOOMBAST,

Eigenl., de bast, of buitenschors der boomen. Oneigenl., eene uit dies bast vervaardigde stof, die in Angola, op de lust van
Afrika , verwerkt wordt , en met zijden
stoffengelijk staat.
BOOMEN, bedr. w., gelijkvl. 1k boomde, heb
geboontd. Van boom, in de beteekenis van
scheepsboom. Eon vartuig met eenen boom
voortstuwen , ook kloetengenoemd : hij
boomde met een vlot lasts
g d'oevers. [Vond. ]
In de weverijen ze s t men boomen, voor : den
ketting op den boom (weefboom) brengen.
boomster.
Van hier boomer,
BOOMGAARD, Z. n., M., des boomgaards, of van
den boom acrd •; meerv. boomgaarden. Van
boom engaard. Een hof, tuin, of beslotene

plaats, waarin ooft- of vruchtboomen gekweekt worden, bij Kil. ook ooftgaard. Wat
zong het vrolijk vogelkijn, dat in den boomgaard zat. [Vond.] Bij verkorting, wordt,
24,
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voor boomgaard, ook boogaard, loch kwalijk
bogaard, gebezigd. Vanhierboomgaardenier,
ook boomgaardman, boogaardman, bij Cats,
d. I. oppasser, of bewerker van eenen boomg aard.
Dit woord is reeds zeer oud. Bij Notk, is
het baumgarten, bij Willer. bomgarto.
BOOMGAARDOOFT, Z. n., o., des boomgaardoofts,
of van het boomgaardooft • zonder meerv.
Van boomgaard en ooft. De vrucht, die in
den boomgaard groeit.
Maar naauwlijks had de zonhetlierkkboomgdooft
aar
Met smaaklijk vocht gevuld. [HoogvI.]
BOOMGELD
,
Z. n., o., des boom elds, of van het
boomgeld • meerv. boom elders, Van boom,
voor havenboom, en geld. Haven geld, zijnde

de tol, die men geeft voor het opener' van
eenen boom, of de afsluiting eerier haven.
Ook van eenen boom aan den we g,
hetzelfde
als hekgeld : boomgeld betalen.
BOOMGREINDEL, z, n., m., des boomgrendels, of
van den boomgrendel •; meerv. boomgrendels .
Van boom engrendel . De boom, of dissel, aan
denploeg,dien men andersploegboom noemt.
BOOMHEF
,
hetzelfde als boomhevel.
BOOMHEVEL, z, n., m., des boomhevels, of van
den boomhevel • meerv. boomhevels. Van
boom en hevel, en dit van heffen. Een houten
werktuig, waarmede men zware boomen,
metgeringe moeite, van den grond heft, om
die te vervoeren.
BOOMIG, bijv. naamw. en bijw., boomiger,
boomigst. Van boom, en den uit an ig .
lets, dat tot den boom behoort, of van boomen
is : een boomig gewas, bij Kil. de vrucht van
de boomen. Door het eten van onrijpe
vruchten, stomp, stroef geworden, van de
tanden : boomige tanden • mine tanden
worden boomig. Van hier boomigheid.
BOOMKAAN, zie boomschip.
BOOMKLOK, Z. n., v., der, of van de boomklok
meerv. boomklokken. Van boom en klok. De
klok , welke het sluiten der stads havenboomen aankondigt.
BOOMOLIE, Z. n., v., der, of van de boomolie
zonder meerv. Van boom en olie. De olie uit
rijpe olijven, in tegenoverstelling van andere
soorten van olie, als raapolie enz.; waarom
[Henze ook oliffolie noemt.
BOOMRIJK, bijv. naamw,• en bijw., boomrijker,
boomrzjkst. Van boom en rzjk. Rijk van
boomen, veelgeboomte bevattende : een
boomrzjke tuin.

bij Kil. ook boomkaan) z. n., o., des
boomschips, of van het boomschip ; meerv.
boomschepen. Van boom en schip. Een schip

BOOMSCHIP

of vaartuig, dat uit eenen enkelen boom, of
tronk,
gehouwen is.
BoomscuooL, Z. n., v., der, of van de boomschool
meerv. boomscholen. Van boom en school, in
den zin van verzameling. Bij de boomkwee kers gebruikelijk, om de plaats aan te duiden,

BOOR.

waar de 'one boomen bijeen geplant staan.
Z. n., m., des boomstams, of van den
boomstam • meerv. boomstammen. Van boom
en stam. De stam, of trunk, van eenen boom,
afgescheiden van tak en wortel.
BOOMSTERK, bijv. naamw. en bijw., zonder
trappen van vergrooting. Van boom en sterk.
Zeer, ongemeen sterk, ontleend van de stevi held en sterkte der boomer] : een boomsterk mensch, even als men zegt : hi). is zoo

BOOMSTAM,

sterk als een boom.

bijw., beteekenende op de wijs
van boomen, gelijk boomen : het merg der

BOOMSWIJZE,

hersenen is boomswzjze getakt en uitgespreid.
n., v., der, of van de boomvrucht • meerv. boomvruchten. Van boom en
vrucht. De vrucht van boomen, in onder-

BOOMVRUCHT, z.

scheiding van aard- en peulvrucht.
z, n., v., der , of van de boon • meerv.
boonen. Zeker schelgewas : groote boonen,
boerenboonen, boonen planten, do en enz.
Het verkleinw. boontie. Zamenstellingen zijn :

BOON,

boonakker, boonhalm, boonkruid , boonmeel,
boonschel, boonstaak, boonstok, boonstoppelen, boonstroo, boonveld. Van dit boon zijn

ook eenige spreekwijzen ontleend •, b. v. :
dat is zoo veel als eene boon in eenen brouwketel, dat kan niet veel het en, lIonger
maakt raauwe boonen zoet, maakt geringe
spijs smakelijk. Niet eene boon achten, voor-

heen ingebruik, voor : ktein achten, of
verachten : degoedren des gemoeds en acht
men niet een boon. [De Deck.] In de boonen
zzjn, zich vergissen, verward denken, of
handelen. Deze spreekvvijs is ontleend van
de uitwerking, welke de aangename en
sterke, schoon eenigzins nadeehge, reuk van
bloeijende groote, of roomsche boonen he
op de hersenen van iemand, die zich op een
grout veld derzelve te lang ophoudt , of te
slapen legt, wanneer hi' gevaarloopt, om duizelig en verward te worden.
Boon, hood. Bohne, tweed, bona , deen.
Bonne, angels. en eng. bean, ijsl. baun, gr.
7ruavoc.
BOOR, z. n., v., der, of van de boor • meerv.
boren. Zeker werktuig, waarmede men boort :
groote boor, avegaar. Van hier ook boonjzer.
BOORD, z, n., m., des boords, of van den boord;
meerv. boorden. Een oud woord, hetwelk den
rand, of uitersten kant van eenig ding aanduidt. Eigenlijk, de bovenste rand van een
vat, drinkglas , enz. : een glas tot aan den
boord vol druivensap geschonken. [De Deck.]
De oever : binnen dengewenschten boost des
Tibers. [Vond.] Zoom : de boord van een
kleed. Voor den rand van een schip, is het,
in hetgebruik, onzijdig : te doen leggen over
't boord. [Hooft.] En meestal wordt het , in
dezen zin, zonder lidwoordgebruikt •: lets
over boord werpen, in de zee werpen •, hetwelk Hooft bij overdragt bezigt, voor : ver-
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waarloozen, te niet doen : eer en eed over
boord werpende. Over boord raken, uit het
schip in het water raken •; overdragt., buiten
bediening raken,
zijn middel van bestaan
verliezen • ook verloren raken : daar raakt
veel over boord • anders zegt men ook over
stuur. Over boord zetten, in zee laten zakken.
Aan hooger boord zij,
n aan lien leant van
het schip zijn, Welke het hoogste boven het
water uitsteekt, en waar men het minste nat
kan worden • overdragt., het voordeelig
hebben, gelukkig zijn. Aan boord klampen,
ten het boord van een ander schip aan gaan
le en •; overdragt., iemand aanvallen. Figuurlijk, voor het schip zelf : aan boord
komen • overdragt. : iemand aan boord
komen, aanvallen. Aan boord Nen (tijden),
aanzoek doen : en men tijd de melt aan
boord. [Westerb.] Binnen boord zijn. Aan
boord gaan , ran boord gaan , aan boord
brengen. Aan boord liggen, met zijn schip

zoo digt bij het andere liggen , dat men
van het eene op het andere kan springen.
Aan boord van den Admiraal. Oul. schijnt
het,
in de beteekenis van het boord eens
schips, vrouwel. gebruikt te zijn : hinghen
si seilen bitter bort ; bitter boert. [Mel. St.]
Het verkleinw. is boorde.
BOORDEN, bedr. w.,gelijkvl. boordde , heb
geboord. Met boordsel bole en : een kleed
boorden. Van hier boorder, boordlint, boordsel, boordster.
BOORDEVOL, bijv.

naamw. en bijw., zonder trapA van vergrooting. Van boord en vol. Tot
aan den boord, of rand, vol : een boordevol

glas wtjn •; den beker boordevol schenken.
Hoogvl. gebruikt te boorde vol daar — de
nap te boorde vol elkaer werd ingeschonken.
Borendevol is eene verkeerde verlenging.
BOORTS, Zie bord.
Boos, bijv. naamw. en bijw., boozer, meest,
zeer boos. Kwaad, slecht, het tegengestelde
vangoed : booze ti 'den •; de wereld wordt
dagelifics boozer. Tot toorn geneigd : een
boos wijf, een booze hond. Werkelijk toornig :
boos worden, op iemand boos zijn, iemand
boos maken. Ook van zaken, voor slecht,
gevaarlijk : een booze weg. Doen hi' nu eens
in een diepe en boose kuyl viel. [Vond.]
Van hier boosaardig, boosaardigheid, boosaardiglijk , boosdader (van het oude daden),
thans boosdoener, boosdadig , boosheid, boosbooswillig (bij Kil.), kwaadwillig.
Boos schijni een zeer oud woord te zijn, hetwelk niet alleen met het hebr. baus, maar ook
met het oude lat, peus, overeenkomt. Otfrid.
gebruikt, eenige malen, bosa, voor boosheid,
en Notker. bos, voor ziek. Bij Kil. en Plant.
komt nog een van boos afgeleid woord voor,
beteekenende de vallende ziekte : booswee,
hoogd. Beisweh, das bose Wesen.
BOOSWICHT, z. n., m., des booswichts, of van den

BORD.

booswicht • meerv. booswichten. Van boos en
wicht. Iemand, die, in de sterkste beteekenis

van het woord, boos is • een mensch, die
zich aan allerlei misdrijven schuldig maakt :
een overgegeven booswicht. Zoo 't geral dit
den booswieht toesta. r Vond.] De hardheid

dezer uitdrukking lit ook in het woord
wicht, hetwelk, in eenen bepaalderen zin,
eenen la en slechten knaap beteekent. Zie
wicht.

z. n., v., der, of van de boot • meerv.
booten. Zeker klein vaartuig, waarvan men

BOOT,

zich bij de groote schepen bedient, om ankers uit te brengen, aan land te varen, water
te halen enz. Eerst in de boot, keur van riemen,
spreekw., hetzelfde beteekenende als :
die eerst komt,
die eerst maalt. Van bier
ook bootsgezel, bootshaak, bootsman, bootsmansmaat, bootstouw, bootsvolk. Doch in
deze woorden, wordt boot voor een schip
genomen. Dit woord komt in al de geslachten
voor. Vrouwel. : de boot der helleging haer'
gang. [Vond.] Mannel. : ;ij voer met den
stygischen boot. [Vond.] Ende in den boot
stiep hi. M. Stok.] Onzijd. : met het boot.
[Vond.] Makende het boot tot buit. [Hooft.]
Doch in het spreken wordt het vrij algemeen
vrouwel.gebruikt val in de boot, enz. Het
verkleinw, bootje.
BOOT, z. n., v., der, of van de boot • meerv.
booten. Halssieraad, borstjuweel eene gouden, diamanten boot.. Het verk lei n w. is bootje
BOOTSEN, bedr. w., gelijkvl. 1k bootste, heb
gebootst. Vormen, afbeelden : een beeld,
gebootst van maagdewas. [Vond.] Oul. werd
hetgebezigd voor nabootsen : en scat dit dier
(de aap) bespied, dat bootst het al terstond.
T. P. Pers.] Ook voor veinzen : gebootste
bltydschap. [Hooft.] Van hier bootsmaker,
iemand, die door gebaren iets uitdrukt, een'
ander nabootst. Zie boetseren.
BORD, z. n., o., des bords, of van het bond;
meerv. borden. Een tinnen, aarden bord.
Dambord, verkeerbord : te borde komen, aan
het speelbord komen, overdragt., voor den
dag komen. Voor bord zegt men ook berd •;
zoo ook te berde komen, even als te berde
brengen, eigenlijk, te spele brengen. Het
verkleinw. borde. Bond is oul. oak in de
beteekenis vanplank gebruikelijk geweest.
Van hier nog de borden van een boek • pensborden, enz. Ten Kate brengt het tot bor,
van het oude baren, beren, dragen. Zie berd.
BORD, (bij Kil. bor) z. n., o., des bonds, of van
het bond • zonder meerv. Eene soort van
ziekte, anders, de boons, vrouwel. Hi' heeft
het bord, bij Oudaen boord. Ten Kate brengt
dit bond merle tot bor, van het oude baren,
beren, als eene geweldige opgesting en opzetting in de ingewanden zijnde.
BORDEEL, z. n., o., des bordeels, of van het
bordeel • meerv. bordeelen. Ben huis, waarin
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ontuchtige vrouwen ge
m et mot voldoen. Poor iemand borg blifven.
h ouden Avorden : in
't bordeel hare kuisheit af to le e ye, [Vond.]
Wie is mij daarvoor borg ? Eenen burg stelDu en suls diin doehter in 't bordeel niet
len. Hi' koopt alles to borg, op goed vertrousetten. [Bijb. 1477.] Zamenstellingen zijn :
wen. Mengebruikt dit woord ook ten aanbordeelbrok, hoerenjager, bordeelhoer, borzien van het vrouwelijke geslacht : zUne
deelhouder, bordeelhoudster, bordeelspreuk,
zuster is voor hem borg gebleven. Van hier
bij Vond. : indien men bordeelspreuken
borgstelling, borgtogt, een verdrag, waaruitbant, — bordeeltaal, enz.
door iemand borg wordt : onder borgtogt
Bordeel
,
hood,
gd. Bordell, van het oude
ontslagen worden, borgtogtelzYk.
bord, sales. borde, beteekenende een klein
Ten Kate leidt dit woord van ons bergen,
huffs, naar het fr, bordel, middeleeuwsch lat.
borg, geborgen, of •,en een borg is dan, eigenbordellum, bordellus, hetwelk, eertijds, ook
lijk, iemand door wien men zich, in opzigt
de beteekenis van een huisje had, doch,
tot tens anders verpligting ,
zoo deze daaraan
naderhand, (lie van een hoerhuis gekregen
niet mat voldoen, geborgen, of bewaard
heeft. In het ital. Iuidt dit woord bordello,
acht.
en in het en g., maar met eene verplaatsing BoRG, zie burg.
der r, brothel. Voor bordeel, gebruikt De BORGEMEESTER, zie burgemeester.
Twespr. boerdeel
,
en acht het zamengesteld BORGEN, bedr, w., gelijkvl. 1k bar de , heb gevan boert en deel, als eeneplaats, waar men
borgd. Van borg •. Op goed vertrouwen geven :
boerterij handelt.
al wat hij bij mij koopt, borg ik hem een geheel
BORDIG, bijv. n. en bijw., bordiger, bordigst.
jaar. Op goed vertrouwen ontvangen : door
Hard, stijf : dat linnen is zeer bordig. Van
zoo veel to borgen,
steekt hi zich in schulden.
hier bordigheid. Het is van bord, voor eerie
De straf uitstellen : God strait die boosheyt,
al borcht hi' lange. [Houwaert.] Van hier ook
A lank, afkomstig, en beteekent derhalve ,
zoo hard, of stijf, als eerie plank.
borger, borging, borgster.
bij Kil, ook boorduren) bedr, w.,
BORDURE1Y
Borgen, beteekende oul., ook bergen, vergelijkvl. lk borduurde, heb geborduurd. Met
bergen.
g
oud , of zijd
e van allerlei kleuren, stikken: BORGER, zie burger.
een kleed borduren. Van hier bordwurder, BORN, z. n., v., der, of van de born • meerv.
borduurster, borduurraam, borduursel,borbornen. Iletzelfde als, school) ouder clan,
duurwerk,borditurwerker, borduurwerkster,.
bron, d. I. fontein, wel, nog overig in
tilt aanmerking van de verscheidenheid der
de zamenstellingen : bornput, bornwater :
kleuren, waarmede men dikwerf borduurt,
d'Onuitgeputte born van onsen goeden aart.
[II. de Gr.] Oudt., werd het ook in den zin
bezigen de Dichters dit woord ook ten aanzien van de bloemen en het veld : 'tgevan watergebezigd : ist dat hem dorst, ghif
bloemte borduurde 't reldtapdt. [Feitama.;
hem born to drincken. [Bijb. 1477.]
BOREN, bedr, w., gelijkvl. Ik boorde, heb geHuydec. noemt dit horn eene spruit van
boord. Van boor. Door drukken en draaijen,
baren, maarvan geboren •; en van dit geboren
cengat maken : een gat in eene plank boren.
is, met wegwerping van het voorvoegsel ge, en
_Het den vinger in de aarde boren. Figuurlijk,
van de e in den uitgang, born, bij Kil. aqua
voor schieten, doch alleenlijk in de spreeknascens, hoedabig is het water van fonteiwijs : een schip in den groad boren • waarnen, ofputten, die altijd springende aderen
van zich in den groad boren, zich bederven,
hebben. Van dit born heeft Kil. bornen, voor
arm maken, ontleend is : hij heeft zich, met
drenken. Ook is het daarvangevormde baslien handel, geheel in den grond geboord.
terdstaartige borneren in gebruik, in de beVoor dri p en : hi' boorde met zzjn leer ,
teekenis van fonteinwater met wijn en suiker
door den viand heen. In den gemeenen
vermengen, waardoor het gestadigopborrelt.
spreektrant : iemand door den neus boren, BORREL, z, n., m., des borrels, of van den borlistiglijk onttrekken.
rel • meerv. borrels. Het verkleinw. borreltje.
Boren, hood. bohren, cleen. bore, zweed.
Blaasje, of bolletje, op het water, hetzelfde
bora, angels. borian, eng. to bore, spaan!
als waterbel. Overdrag,
t. een glas sterken
barrenar, middeleeuwsch lat. bironare, is
drank, dat frisch ingeschonken wordt, en
een oud woord, hetwelk niet alleen met het
waarop zich, daardoor, borreltjes, of ronde
bolletj,
lat. forare , maar ook met hetgr. vrEpay,
es vertoonen : hij houdt veel van den
barrel • een borrel jenever, enz. En bij verdoorsteken, het arab. berren, boren, en het
dere overdragt, een fleschje met sterken
Nebr. baar, graven, overeenkomt. Born hedrankgevuld : hi' draagt den borrel blj zich.
teekent, in het ijsl., en Toro, in hetital., een
Van hier borrelflesch.
gat.
BORRELEN, onz. w.,gelijkvl. 1k borrelde, heb
BORG, Z. II., m., des borgs, of van den borg
geborreld. Van borrel. Blaasjes, of bolleljes,
meerv. borgen. Een derde persoon, die zich
opwerpen, in het water en andere vloeistof,
voor eenen tweeden, als schuldenaar verhetwelk eigenaardig gebruikt wordt van de
klaart, in geval deze aan zijne verbindtenis
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visschen, ook van eene flesch, welke men vol
tapt, en van water, in het algemeen, waarin
men jets werpt, en waardoor op hetzelve
ronde bolletjes verschijnen. Van hier borreling . Zie opborrelen. Overdragtel., borrel,
d. sterken drank, gebruiken : willen wi:j
eens borrelen? In dengemeenen spreektrant worth het ook als bedrijvend gebezigd:
wat willen wij borrelen ? Dit woord is, in
het vlaamsch, ingebruikvoor geluid maken,
schreeuwen. Vol ens Ten Kate, is het genomen uit het zakelijke deel van bor, zijnde de
oude verled. tijd van ons baren, beren, in
den zin vangeluid geven, geweld maken.
BORS, hetzelfde als beurs. Zie beurs.
BoRST,

zie berst.

z. n., v., der, of van de Borst ; rneerv.
borsten. Het voorste,,
gemeenlijk verhevenste

BORST,

gedeclte des menschelijken en dierlijken
ligchaams. Eene breede, eene hooge borst.
Zich op de borst slaan • zijnen vriend aan
zijne burst drukken. Net de borst op jets vatlen, overdragt., lets met ijver ondernemen,
zich vlijtig op lets tocleggen. Eene kalfsborst.

Somwijlen wordt, onder deze benarning, het
borstingewand, en inzonderheid de long
aangeduid. En van daar de spreekwijzen:
het op de borst hebben, wanneer de long met
slim bezel is; zwak, of sterk, van borst, d, i.
van long, zijn. In eene bepaaldere beteekenis, de vleezige hoogten, aan beide zijden
der horst, inzonderheid bij het vrouwelijke
geslacht: een, kind de borst geven, het aan
de borst le en. Figuurlijk, dat gedeelte van
een kleed, waardoor de Borst bedekt wordt :
stak het papier in zijne borst. Ook wordt
dit borst gebezigd, om daarmede eenen persoon aan te duiden, maar in het mannelijke
geslacht : die eenen lustigen borst rustigh
weet door te helpen. [Hooft.1 Hi] was een
horst van njftien jaren. Het verkleinw. is
borstje. Zamenstellingen zijn: borstbatsem,
borstbeeld, borstbeen, borstbezie, borstharnas,
borstjuweel, borstklier, borstkwaal, borstlap,
borstmiddel, borstpillen, borst last borstpoeder , borstriem , borstrok , borstsuiker
borststuk , borstvlies , borstwapen , borstwering, enz.
Sommigen 'eider' het af van het oude baren, beren, dat is opheffen, omdat de borst, bij

het ademhalen, zich opheft • anderen van
hetgr. vrpoo-hoc, d. i. het voorste.
BORSTEL
z. n., v., der, of van de
borstel
,
;
meerv. borstels. Het verkleinw. is borsteltje.
De stijve, in de hoogte staande haren, welke
de varkens, inzonderheid, op den rug hebben. Overdragt., een van deze borstels vervaardigd werktuig, oxn het vuil, of stof, van
andere din en af te doen. Anders ook
schuijer. Van hier borstelachtig borsteldraad, borstelmaker, borstelmakerswinkel,
borstelwinkel, enz.

BUT.

Ten Kate brengt het tot bersten, als zinspelende, of op de grof- en weerbarstigheid
van het haar, of op het ligtelijk splijten,ilat
bijzonder aan het varkenshaar eigen is.
Frisch leidt het van het oude baren, beren,
bor enz, in de beteekenis van heffen, opheffen, af, ziende op het re to staan dier
Karen, Doch Adel, acht het denkbeeld van
spitsheid hier het heerschende, dewiji, in
de oude noordsche talen, het woord borre
eerie distel beteekende. Halma en anderen
nemen dit woord ook mannelijk.
borstelde, heb
BORSTELEN, bedr. w., gelijkvl.
g
,
eborsteld. Door middel van eene
borstel
het stof van andere din en afdoen: den rok
borstelen. Doch hiervoor bezigt men door-.
gaans liever afborstelen , uitborstelen. Figuurlijk, zegt men, in de dagelijksche verkeering: iemand borstelen, ook, en meest:
iemand den role uitborstelen, voor : hem
fielder doorstrijken. Van hier borsteler,
borsteling, borstelster.
BORSTEN
,
zie bersten.

z. n., v., der, of van de borstwering ; meerv. borstweringen. Van borst,
en wering, van weren. Een muur, of wal,

BORSTWERING,

welke tot aan de Borst reikt, en de Borst
beschu t : wij stonden achter de borstwering.
Bij Kil. is het ook borstweer ; zoo ook bij
Hooft: ontbloot van deze borstweer.
Bos, z. n., m., van den bos • meerv. bossen.
Bondel : een bos druiven, een bos sleutels,
een bos haar enz. Het verkleinw, is bosje.
Boscu, z. n., O. van het bosch • meerv. bosschen. Woud : een bosch van hooge boomen.
Het verkleinw, is boschje. Van dit bosch is
het basterdstaartige boschagie, anders ook
boschaadje , boschaadje. Zamenstellingen
zijn: boschachtig, boschbewaarder, boschbewoner , boschduif, boschgod , boschgodin,
boschhakker , boschhen , boschloof , boschmeester, boschnimf, boschregt, boschslang,
boschveller, boschwachter, enz.
BOSSEN, bedr. w., gelijkvl. Ik boste, heb gebost.
Tot bossen binder,. Doch hiervoor is opbossen

meest ingebruik.
BoT, z. n., v., der, of van de bot • meerv.
botten. Zekereplatvisch : botvangen; figuurl.,
in zijn oogmerk niet slagen. De bot vergallen,de zaak bederven, zie baars. Ook worden de knoppen ,
of uitspruitsels van boomer
botten genoemd : d'Olijf een botten krUgt.
[Bake.] Halma en Pieterson nemen bot mannel. Voor een been is het onzijd. : laat den
hoed dat bot kluiven. Voor de scheut, of
ruimte, van een touw, wordt het ook onz.
gebru ikt : het touw heeft een bot genoeg, is
te strak • het touw bot geven, vieren; overdr.:
iemand bot vieren, toegeven, meer vrijheid
geven. Deze spreekwijzen schijnen afkomstig te zijn van bot, in de beteekenis van
scheur, of uitspruitsel van eenen boom.
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Het verkleinw. van hot is botje. InVriesland , noemt men vier duiten, een botje • en
van daar, mogelijk, de spreekwijs : botje
botje, of ieder het zijne toeleggen.
BOT, bijv. n. en bijw., botter, botst. Dom, lomp:
hij is een bot mensch. Plomp, stomp : een
bot Ines • het mes bot maken. Op eerie lompe
wijze : gij hebt het hem al to bot gezegd.
Geheel en al, schielij,
k onverwacht bot
bldven staan, bot stilzwdgen • botuit, bot-we in
in den gemeenen spreektrant : ook
op een bot : dies baarde op een bot het gerucht van (lit aan even bijstre beroerenis.
[Hooft.] Van hier botheid • ook botaard,
botterd, botmuil, botoor, botterik, z. n., m.,

in den gemeenen spreektrant, voor een bot,
dom, onleerzaam mensch.
BOTER, z. n., v., der, of van de boter • zonder
meerv. Eigenlijk, de van melk afgescheidene
vaste zellstandigheid
welke smeerbaar en
,
smelthaar is. Versche boter • in de boter
braden. Hiervan zijn verscheidene spreekwizen ontleend, schoon genoegzaam alle tot
dengemeenzamen spreektrant behoorende,
b. v. : het is boter aan degalg gesmeerd,
vergeefsche arbeid • hij rraagt er niet naar,
wat de boter kost
,
hi' gaat verkwistend to
werk • veel vlaggen, luttel boters, veel opschik en weinig geld • het is botertje tot den
boom (bodem) toe, voor overdrevene of onverwachte vriendelijkheid ; hij is in de boter
gerallen, zeer gelukkig geweest. Van hier
e ns tell zijn :
boterachtig , boterachtig held Zamenstell,
boterbeestje, boterbloem, boterboer , boterboerin, boterbrood, boterdoos, botergebak, boterham, boterhuis, boterkern, boterkoek, boterkooper, boterkoopster, boterkramer botermarkt, botermelk (karnmelk), boter of boterschotel , boterspaan , botertand , boterton
botervat, boterverkooper , boterverkoopster,
botervlieg, enz.
Dit woord is in het angels. blitere, eng.
butter, hoogd. Butter, lat. but rum ital.
butiro, burro, fr. beurre, en bij ons ook botter, butter, doch in den deftigen spreek- en
schriifstijI boter. Ten Kate keurt de gewone
afleiding van het lat. but rum en dat van

hetgr. ISourupos-, als eene zamenstelling van
/Sou, eene koe, en Typos , kaas, of stremsel,
af, en brengt het tot het oude boten, d.

slaan, wordende de boter , door gedurig
klutsen, en het op- en neerslaan van de
kern, gemaakt. Misschien behoort het tot
het oude bot, botte, d. spruit, en bonen,
d. uitspruiten, zoodat boter, eigenlijk, een
voortbrengsel en vrucht van het veld, bij
uitnemendheid, zoude beteekenen.
BOTERELOEM, z. n., V. der, of ran de boterbloem ;
meerv. boterbloemen. Zekeregele veldbloem :
dat verguldt den rijmer, geldk een krans
van boterbloemen den kinkel. [Vond.]
BOTEREN, onz. en bedr. w., gelijkvl. 1k boterde

BOUT.

hebgeboterd. Van boter. Onzijd., hater maken : morgen zullen wij boteren. Tot boter
worden : de melk wil niet boteren. Van hier
de figuurlijke spreekwijs, in de gemeenzame
verkeering : het wil niet boteren, de zaak wil
niet schikken. Bedr. , met boter besmeren :
brood boteren. Ook metgesmoltene boter
begieten.
BOTERHAM, (bij Kil ook boteram) z. n. , v., der,
of van de boterham • meerv. boterhammen.
Van boter en ham, hetwelk, oul., een afgesneden stuk beteekend heeft. Een met boter
bestreken stuk brood.
BOTERHUIS, z. n., o., van het boterhuis ; meerv.
boterhuizen. Van boter en huis. Een huis,
of openbaar gebouw, waar boter verkocht
wordt.
BOTS, (bij Kil. ook botse, butse), z. n., v., der,
of van de hots ; meerv. botsen. Een stoot.
BOTSEN, bedr. w., gelijkvl. 1k botste, heb gebotst. Stooten. Van hots. Zz:jn hood teen
den muur botsen. Van hier botsing, stuiting,
verhindering.
BOTTEL, (fr. bouteille), z. n., v., der, of van de
bottel • meerv. bottels. Eerie flesch. Waarschijnlijk van het verouderde butte (bij Kil.
ook butte), beteekenende een vat, waarin
lets bewaard wordt : zes bottels wijn enz.
Ook de roode vrucht van zekeren rozenboom • zamenst. rozenbottel. Van hier bottelbier, d. i. op tlesschen. of kruiken, afgetat bier, bottelanj, bottelier, botteliersmaat.
BOTTELEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. lk bottelde,
hebgebotteld. Van bottel. Bedrijv., op bottels,
d. i. op flesschen, of kruiken, to en : bier,
tvijn bottelen • waarvoor echter het gebruik
afbottelen verkiest. Onzijd., schuimen het
bier bottelt, dewijl afgetapt, of gebotteld bier,
doorgaans, schuimt.
BOTTELHUIS, Z. n., o., ran het bottelhuis • meerv.
bottelhuizen. Van bottel en huis. Een huis,
waar men bottelbier verkoopt.
BOTTEN, 011Z. w., gelijkvl. Bottede, is gebot. Van
bot, voor knopruitsel,
van eenen boom.
, uitsp
Knop krijgen , uitsp
ruiten , uitbotten : de
boom begint to botten. Bij Kil. en anderen
komt dit woord ook in de beteekenis van
bedriegen voor, inzonderheid met kaart- en

dobbelspel.
zie bot, bijv. n.
bald, bold), bijv. n. en bijw., bouder,
boudst. Stout, kloekmoedig, ondernemend ;

BOTTERIK,

BOUD, (oul.

alsboudt bespringen 's kennemers grenzen. 0 Gij Romeynen boud. [Houw.]

Thans is hetgenoegzaam alleen nog overig
in : boud spreken.
BOUT, z. n., m., des bouts, of van den bout
nieerv. bouten. Yzeren nagel : twee balken
met eenen bout aaneen hechten. Figuurl.,
wordt bout voor slag genomen, in de gemeenzame spreekwijs: den bout op het hoofd krdgen,
zijne vermeende aanspraak op jets, zija ge-
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ding verliezen.— De slagpen van eenen vogel,
e De
waarvan boutj,
e een dun schrijfpennetj.
bol, of knobbel, van het dijebeen, ook van
den schouder, waarvan, bij overdragt, een
bout, schapenbout, voor het gansche stuk
vleesch, dat aan den bout vast zit. Ook van
andere dieren, en zoo wel ten aanzien van
de achter- als voorpooten, of derzelver dikste
gedeelte : een bout van een hoen •; achterbout
van eenen kalkoen enz. Van hier worden, in
dengemeenen spreektrant, de armen (van
de menschen) bouten genoemd : iemand in,
de bouten vatten • en van hier ook het vleiwoord boutje, voor liefje. In sommige oorden
van ons Vaderland, dragen de endvogels,
insgelijks,
den naam van bouten.
Bouw, z, n., m., des bouws, of van den bouw •
het meerv. is niet ingebruik. Van bouwen.
Het bouwen : ik had hem den bouw van een
nieuw huis opgedragen. De wijs, waarop jets
gebouwd, of ingerigt is : hi' die eene gegronde kennis van den bouw des menschelijken ligchaamsheeft enz. Bouwtijd, oogst : de
boeren zijn in den bouw. Van hier bouwman,
bouwlieden. Ho ft bezigt in den bouw zijn,

voor aatigename drukte hebben.
w., gelijkvl. Ik bouwde, heb gebouwd, (oul. ongelijkvl. bieuw, gebouwen).
Dit woord heeft meer dan eerie beteekenis •
de oudste is die van wonen, doch in dezen zin
reeds verouderd • de tweede die van land
bouwen, het land bearbeiden, waarvan bouwer, nu boer • de derde die van stichten :

BOUWEN, bedr.

een huis bouwen. Kasteelen in de lucid bouwen, figuurl., overdrevene ontwerpen maken. Overdragt. : de zee bouwen, ter zee varen • op iemand bouwen, zich op hem verlaten • op eenen zandgrond bouwen, een onge-

grond vertrouwen op iets vestigen •; zijn
geluk op eens anders verderf bouwen, zijn

geluk zoeken, door middel van eens anders
ongeluk. Van hier bouwer, bouwerij, al de
omslag van een boer, ook boerderij, bouwheer, bouwhuis, bouwing, bouwkonst, bouwkunde, bouwkundig, bouwland, bouwman,
bouwmeester, bouwsel, bouwveld, enz.
BOUWEN, Z. n., m., des bouwens, of van den
bouwen • meerv. bouwens. Een vrouwenrok,
of slepende tabberd : dat de sluier met zijn
vouwengord' den neergeslagen bouwen.
[Vond.] Ter plaets Baer matigheid de broeck
en bouwen vormt. [J. de Deck.] Ook komt
het bij Hoofi en Huyghens voor. Broek en
bouwen schijnt eerie oude spreekwijs te zijn,

om beide degeslachten aan te duiden.
BOUWSTOF, z. n., v., der, of van de bouwstof
meerv. bouwstoffen. Van bouw en stof. Heteen tot bouwen vereischt wordt : de bouwstof voor een huis aanbrengen. Overdragt., al
wat men tot het vervaardigen van jets noodig
heeft : de bouwstof voor eene v.erhandeling
opzame len .

BRAA.

z. n., m., des bouwvals, of ran den
bouwval • meerv. bouwvallen. Van bouw en
val. Het een van een gevallen, of ingestort

BOUWVAL,

gebouw, overig is.
Bit woord schijnt nog niet lang in gebruik
geweest te zijn. Het komt noch bij Plantyn,
noch bij Kil. voor •; de laatste echter heeft
bouwvallig.
n. en bijw., bouwvalliger,
bouwvalligst. Van bouw en vallig. Hetgeen
dreigt te vallen, of in te storten : een bouwvallig huis, een bouwvallige muur, een bouwvallig schip. Bouwvallig zijn, worden. Van
bier bouwvalligheid.

BOUWVALLIG, bijv.

bijw. en voorzetsel. Bijw., eigenlijk, om
hoo p : boven zijn, wonen. Boven zwemmen,
op de oppervlakte van het water. Somwijlen
worden hierbij voorzetsels gevoegd, om de
beteekenis nailer te be ales : boven op de

BOVEN,

to el boven in den zak, boven aan staan, zitten, enz., boven in den hemel, boven op leggen, liggen, enz., van boven, van den hemel •;
van boven naar beneden, van boven af komen, daar boven, in tegenstelling van hier
beneden. Figuurlijk, te voren, in het vorige:
gelijk bovengezegd is • boven gemelde vriend,
enz., niet zamengevoegd bovengezegd, bovengemelde •; want dit strijdt met alle gelijkredigheid (analogie). Voorzetsel : een bord
boven de deur spzjkeren • boven water, boven
wind zijn. Boven maten sterk, zeer, ongemeen, sterk. Boven iemand zijn , in hoogeren staat zijn. Iemand boven het hood groeijen, grooter worden. Boven dat, boven dien,
behalve dat enz., zij is schoon, en boven dien
deugdzaam. Jets boven dien geven, als eerie
toegift. Zoo ook daarenboven. Bat is, of
gaat, boven nyjne kracht, ook dat gaat mijne
kracht, mijn verstand te boven •; iemand in
eene zaak te boven gaan, overtreffen • iets to
boven komen, overwinntien.
Bit boven wordt, somwijlen , ook verbo-

gen, en als bijvoegel. gebruikt, even als het
tegengestelde beneden : het bovenste •; de
bovenste verdieping. Ook wordt het met andere woorden zamengevoegd, als : bovenbroek, bovendeur, bovendorpel, bovengoed,
bovenhemd, bovenhuis, bovenkamer, bovenkleed, bovenkous, bovenleer, bovenlinnen,
bovenlip, bovenmeester, boveremenscheWk,
bovennatuurkunde, bovennatuurkundig, bovennatuurlijk, bovenrok, bovenstem, boventand, boventoon, bovenzang, enz. Somwijlen,

ondergaat dit woord ook eene onnoodige
verleng ing : van, naar bovenen.
BRAADIIARING,
BR4ADOVEN,
BRAADPAN,
BRAADSPIT,

zie Braden.

BRAADVET,
BRAADWORST, i
BRAAF,

bijv. n. en bijw., braver, braafst. Dap-

BRAA.
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per, kloekmoedig : is een braaf krijgsman • hi] heeft zich braaf verdedigd. Eerlijk :
hi'j is een brasf man. Van hier braafheid.
Kiliaan en Meyer stellen dit woord op de
list der basterdwoorden. Het wordt, doorafgeleid
g
aaris, van het spaansche bravo
,
hetwelk Menage tot het lat. probus brengt.
Het is zeker, dat het bij onze oude schrijvers
nietgevonden wordt, daar het, eerst onder
de regering van Philips II, toen ons Land
vol Spanjaarden was, bij ons in gebruik
gekomen is. Oudt., bezigde men daarvoor
koen en vroom. Tegenwoordig kan men stellen, dat het tot die woorden behoort, Welke
uit andere talen ontleend, bij ons het
burgerregt reeds verkregen hebben. Hooft
bezigt het als zelfst. naamw. ter aanduiding
van eene klasse van menschen, door de
Italianen bravo's genoemd : hi' werdt belaaght door eenen braaf. Hooft vormt hiervan
braafdadig, voor dapper van bedrijf.
Braaf, zegt Tuinm., was, bij de Ouden,
berve, of barve : een berve man, waarvan,
brave. Het schijnt,
bij letterverzetting, b ras brave.
zegt hi' wijders , eerie verkorting to zijn
van het aloude bitherva : seszogh bitherva
kneghta, zestig brave (dappere) knechten.
[Willer.] Ook beteekende het, oul., opgeschikt.
BRAAK, z. n., v., der, of van de braak' meerv.
braken. Van breken. Breking, waarvan huisbraak, doorbraak, ook enkel braak genoemd:
wzj hebben, dezen winter, drie groote braken
in den di 'k gehad • diefstal, met braak vergezeld. Insgelijks, zeker werktuig, waarmede

vlas of hentiip, gebraakt, of gebroken, wordt.
Zoo ook het werktuig, waarmede de koekbakkers het deeg bewerken, waarvan braak7yze
r.
BRP,AK, hijw., in den landbouw gebruikelijk,
wanneer het land, op zekere tijden, onbebouwd blijft liggen de akker lit braak.
De oorsprong van dit woord is nog onzeker • het komt bij de Ouden weinig, of in
hetgeheel niet, voor. Ook wordt bet, in de
verwantschapte tater', zelden gevonden ; in
het eng. echter, is brake een met doornen
bewassen veld. Ten Kate brengt het tot
breken, zijnde dit braak, volgens hem, dare
zoo veel alsgebroken, d. beploegd, doch
onbezaaid. Ook wordt het, bij toespeling,
van andere zakengebruikt, b. v. : dewijl
het verstand, die akker, welke zoo lang braak
gelegen had, seeder bebouwd werd. Van bier
braakjaar, waarin het bouwland on bearbeid
blijft, braakland, land, dat onbezaaid ligt.
BRAAM, z. n., v., der, of van de braam ; meerv.
bramen. Braambezie : hiergroojen schoone
bramen. Van hier braambezie, braamtosch,
braamstruik. Ook wordt de streek van den

slijpsteen, die op een mes, of ander werktuig, dat geslepen wordt, zigtbaar is, braam

genoemd : het mes is pas geslepen, de brawn
zit er nog op.

Tuinman acht ons braam van het gr.
etzvos-, een doornstruik , afkomstig , met

eene voorgevoegde b. Waarschijnlijk behoort
het fr. framboise, bij ons, gemeenlijk,
braamboos, bramboos, ook hier toe.
BRAAUWE, z. n., v., meerv. braauwen. Haar
der oogleden. Van hier wenkbraauw.
BRAAUWEN, zie breeuwen.
BRABBELEN, bedr. w., gelijkvl. brabbelde,
hebgebrabbeld. In den gemeenen spreektrantgebruikelijk, voor verwarren hij
brabbelt alles onder malkander. Van hier
brabbelaar, kakelaar, wargeest, brabbeling,
verwarring, brabbeltaal, wartaal.
BRADEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. 1k bried
(braadde), heb gebraden. Bedrijv. : vleesch
aan het spit braden. Onzijd. : gebraden
worden : de appelen braden reeds ; het vleesch
heeftgenoeg gebraden. Van hier brader,
braderij, braadappel, braadharing, braadoven, brand an braadspit, braadvet, braadworst, enz.
Braden, hood. braten, bij Otfr. braten,
angels. braedan, zweed. braeda, komt met
hetgr. 9 4 011v (en volgens Tuinm., met
grupouy, in brand steken) overeen. Waarschijn-

lijk is het een klanknabootsend woord, afge!cid van hetgeluid, hetwelk iets, dat gebraden wordt, maakt.
BRAK, bijv. naamw. en bijw., brakker, brakst.
Zoutachtig: brak water •; een brakke grond.
Brakgoed is, bij Kil., goed, dat door zeewater bedorven is.
BRAK, Z. n., m., des braks, of van den brak ;
meerv. brakken. Zekere jagthond : met den
snuffelenden brak. [Vond.]
In het middeleeuwsehe lat. bracchus, fr.
braque, ital. bracco.

bedr.w., gelijkvl. Ik braakte, heb gebraakt. Van braak, brake, en dit van brak,
zijnde de onvolmaaktverleden tijd van breken.
Hetzelfde als breken: vlas, hennip braken.
Hiertoe behoort de spreekwijs: waken en braken, welk laatste bij Kil. zoo veel is als: door
veelvuldigen arbeid de ledenbreken. De
schildwacht afgebraeckt. [Vond.] Zoo ook
nachtbraken. Zie di t woord. Van hier braker,
braking, braakster, enz.
BRAKEN, onz. w., gelijkvl. Ik braakte, heb gebraakt. Over even : de zieke heel,- nog niet
genoeg gebraakt. Figuurl., in den gemeenen
spreektrant: ik braak er van, ik heb er eenen
of keen van. Van hier braker, braking, braakster, braakdrank, braakmiddel, braakpoeder,
braaksel, braakwij,
n enz.
BRALLEN, onz. W. gelijkvi. 1k bralde, heb gebraid. Hetzelfde alspralen, pronken: om
trotsch hierniee to brallen. [Vond.] Bat hi]
brallende aankomen zoude. [Hooft.] Sybralle
met dienprys. ',Six V. Ch.]

BRAKEN,
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Dit woord schijnt eene zamentrekking te
zijn van bragelen, braggelen, voortd. w. van
bra en bra en schitteren weshalve Huydecoper het te onregte afkeurt. Ook schijnt
het, even als ons pralen met het fran. briller gemeenschap te hebben.
BRAM, zie bramzeil.
BRANZEIL, Z. 11., o., des bramzeils, of van bet
bramzeil • meerv. bramzeilen. In de scheepvaart. Het hoogste zeil op den fokkemast.
Bramzeilskoelte, wanneer het zoo weinig
waait, dat de schepen de bramzeilen kunnen
voeren. Mengebruikt ook enkel bram, waarvan de spreekwijs bram op bram voeren, d. i.
uiterlijke vertooning makers of, met andere
spreekwijzen, grootsch in zijn wapen zijn,
het zeil in top halen. Van bramis ook brasteng gevormd.
BRAND, z. n., m., des brands, of van den brand;
meerv. branden. De toestand waarin iets
brandt, engebrand wordt : den brand eener
zaak bevorderen • iets in brand steken • het
huis, het schip, is in brand geraakt •; lets nit
den brand redden • in brand staan • eenen
brand blusschen; erisgisteren brandgeweest.

In eene ruimere beteekenis, al wat men
brandt, om zich te verwarmen ik hebjaarlijks voor honderdguldens aan brand noodig ;
mz:jn brand, voorraad van brandstof, is op.
Van hier, in dengemeenen spreektrant, een
brandje, zoo veel als men opeenmaal hrandt,

om zich te verwarmen, of jets te koken. Figuurlijk, voor hitte des ligchaams: hi heeft
eenengrooten brand bz:j zich. Eene hevige
drift, bijzonderlijk die der liefde, welke, in
alle talen en tijden, een vuur, een brand
genoemd wordt: veelligt betreurt zz:j reeds
den brand, dien zij gevoelde, toen enz. Oul.
beteekende brand sterk schitterend • en van
daar werd het ook voor een blank, sehitterend zwaard gebezigd • van waar no g : zoo
schoon, zoo helder, als een brand. Van bier
brandbaar, dat branden, of gebrand worden
kan • brandbrief, waarin men met brand
bedreigd wordt, ook figuurlijk , een brief,
waarmede men iemand schielijk ontbiedt;
brandemmer, brandglas, brandhaak, brandbout , brandig , brandigheid, brandijzer
brandklok, brandkoren, brandkraal, brandladder , brandleer, brandmeester , brandmerk
brandmiddel, brandnetel, brandoven, brandpleister, brandpunt, brandschatten, brandschatting , brandschip, brander, brandspiegel
brandspuit , brandsteen, brandstichter , brandstichting, brandstof, brandstok,brandteeken,
brandverw, brandwacht, brandzalf, enz.
BRANDEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. Ik brandde,
heb gebrand.

Onzijd., van het vuur, door middel eener
vlam, licht geven en hitte veroorzaken. Eigenlijk: het vuur brandt, de kaars wit niet
branden. Steenen branden niet, nat bout

BRAN.

brandt niet lit • de gansche stall brandde,

stood in brand. In opzigt tot de daardoor
veroorzaakte hitte en smertelijke gewaarwording: kokend water brandt geweldig. Figuurlijk: eene brandende roode kthur, brandende oog,
en welke schijn
en te brander!. In
zijne oogenbrandden ongeduld en liefde. Ten
aanzien van zekeregewaarwording, eenigzins
overeenkomende met die, Welke door het
branden veroorzaakt wordt.Zoo zegt men
van zeker kruid, dat het brandt, waarvan
brandnetel. Een brandende Borst. Depeper
brandt op de tong. Ook wordt jets, hetwelk

eenegroote hitte van zich geeft, gezegd te
branden : brandend zand • de grond brandde
onder mt:jne voeten ; de zon brandt heden
geweldig sterk. Bijzonderlijk, in eenen zed

liken zin, voor : eene hevige drift gewaarworden, met het voorzetsel van: van lie de
van verlangen, van ongeduld, van begeerte,
van toorn enz. branden. Zoo ook : eene brandende lie de een brandende ijver, een brandend verlangen enz.

Bedrijv., door middel van het branden,
beschadigen : de zon brandt mij op het hoofd;
het zand brandde mijne schoenen. Ook van
de inwendige gewaarwordingen : het geheim
brandde mij op het hart, om het ongeduld
aan te duiden, hetwelk mengewaar wordt,
wanneer mengaarn een geheim zoude openbaren. Door het vuur laten vergaan, inzonderheid, om zich licht en warmte te verschaffen : bout en turf, steenkolen branden, olie,
waslicht branden. Door middel van het vuur,
voortbrengen : bout tot asch, turf tot kolen,
schelpen tot kalk branden, ook enkel, kolen,
kalk enz. branden. Gebrande wateren. Door
het vuur toebereiden koffij branden • gebrande aluin. Met een gloeijend ijzer teekenen : paarden branden, het vaatwerk branden
Ook wordt het als wederkeerig gebezigd :
zich branden : zich aan vuur ,
met kokend
water enz. branden.
Branders, hood. brennen, bij Otfr. en
Notk. brennan, zweed. brena, deen. brande,
ijsl. brenne, bij Ulphil. brinnen, ital. brucciare en brugiare, fr. br.
filer. Het lat. pruna

en hetgr. wpaif behooren, waarschijnlijk,
ook hiertoe. Het is, ongetwijfeld, nit het nog
oudere barnen (bernen), ontstaan, met verplaatsing der r, en bijvoeging eener d, welk
barnen reeds in het Nebr. baghar, branden,
ontsteken, voorhanden is. Adel. be c'
hetgr. wup vuur, als het stamwoord. En
dat de Latijnen voor urere, aanvankelijk,
burere moetengezegd hebben, blijkt nit de
zamenstellingen amburere, comburere.
BRANDER, z. n., m., des branders, of van den
brander • meerv. branders. Van branden.
Iemand, die het branden verrigt, als koffijbrander enz. Iemand, die jenever en andere
gebrande wateren stookt, draagt ook, ge25
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meenlijk, den naam van brander, en de
plaats, waar hi' zulks verrigt, wordt brandenj genoemd. Een brander is, wijders, een
met brandstofgevuld schip, dat, aangestoken, naar de vijandelijke schepen heengestuurd wordt , on) dezelve in brand te
steken : eenen brander aan boord krijgen.
BRANDEWIJN, Z. n., m., des brandewzjns, of van
den brandewijn • meerv. brandewijnen.
Zekere sterke drank : fransehe brandewijn.
Zamenstellingen : brandewijnbrander — stoker, brandewiindrinker, brandewijnflesch,
brandewijnglas, brandewijnpacht, brandewzjnvat, brandewijnzuiper, enz.
BRANDIG, bijv. n. en bijw., brandiger, brandigst .
Van bier brandigheid.
BRANDING, z. n., v., der, of van de branding ;
meerv. brandingen. In de zeevaart. Het

schuimen en bruises der zee tegen het
strand, of verborgene klippen : in de branding vallen.

Men heeft verscheidene afleidingen van dit
woord opgegeven • de waarschijnlijkste is
van branden, dewijl het schuimende zeewater,
op zulke plaatsen, des nachts, schijnt
te branden.
BRA1NDMERK
z. n., o., des brandmerks, of van
,
het brandmerk ; meerv. brandmerken. Van
brand en merk. Een door branden veroorzaakt merk, of teeken • inzonderheid, een
merk, of wapen, hetwelk, met een gloeijend
ijzer, op het ligchaam van misdadigen, ter
schande
,
straf,
gebrand wordt. Figuurlijk,
schandvlek : ztjn gedrag is een brandmerk
voor zijn gansche geslacht.

bedr. w., gelijkvl. Ik brandmerkte,
heb gebrandmerkt. Een brandmerk
geven : hij is gegeeseld en gebrandmerkt.
Figuurlijk : een gebrandmerkt geweten, dat

BRANDMERKEN,

zich aangrove overtredingen schuldig kept.
voor
Schandvlekken : hij heeft zich zelven,
altoos,
gebrandmerkt. In den gemeenen
spreektrant : ik zal u brandmerken, ten toon
stellen, aan uwe slechte zijde kenbaar maken.
BRANDNETEL (barnnetel)
z.
v., der, of van
,
de brandnetel ;• meerv. brandnetels. Van
brand en netel.
BRANDOFFER, Z. 11., 0., des brandoffers, of van
het brandoffer ; meerv. brandoffers. Van
brand en offer. Een offer, hetwelk, naar de
kerkgebruiken der voormalige Joden, geheel
verbrand moest warden. Van hier brandofferaltaar. Prantopher en brantopfer komen bij Notk. voor.
BRANDSCHOON, bijv. n. en bijw. Eigenlijk, zoo
schoon, dat het schittere, gelijk een brand,
d. een zwaard. Zie brand. Verder zeer
schoon : het is er altoos brandschoon.
BRAS, z. n., m., van den bras • meerv. brassen.
Scheepswoord. Het touw, waarmede men de
raa en het zeil omhaalt. En, dewijl men
daardoor de zeilen, naar welgevallen, be-

BREE.

dwingen kan , zoo acht Winschoot, hiervan
de spreekwijs afkomstig : ik heb er den bras
van,
d.
ik geef er niet om, hoe het ook
ga. Van bier brassen, voor : de zeilen aanhalen.
Dit woord komt bij Kil. voor, in de beteeis het
en bije d Duitschers
,
ken is van men set,
in degemeenzame verkeering, gebruikelijk,
voor een' hoop slechte, onnutte, din en.
Van hier de spreekwijs: al den bras •; daar
hebtgij al den bras, den geheelen hoop, het
geheele mengsel. Wijders, bij overdragt,
voor eenen slempastmaal,
waarg
men
, een
alles onder elkander gemengd eet en drinkt.
Zie brassen.
BRASEM, z. n., m., des brasems, of van den
brasem ; meerv. brasems. Zekere visch.
Tuinm. meent, dat brasem gesteld wordt
voor braadsem, van braden, omdat die visch
gebraden best smaakt. Adel. acht den
naam brasem, hood. Brasses , van de
breedtevan .dezen visch ontleend, dewij1
bradsum in het angels. ook breed beteekent.
BRASPENNING, z. n., m., des braspennings, of
van den braspenning • meerv. braspenningen
Van bras en penning. Eene zekere, W. in
ebruik geweest zijnde, munt, ter waarde
g
van tier duiten, waarvoor men konde brassen, of maaltijd houden.. Nog dragen tien
duiten, in sommige oorden van ons Vaderland, den naam van braspenning. Oude
braspenningen gebruikt Oud., in de spreekwijs: ouwe braspenningen zweeten.
BRASSEN, onz. gelijkvl. braste, heb gebrast.
Eigenlijk, mengen • loch in deze beteekenis
is het verouderd. Thans is het gebruikelijk
voor slempen, veel eten en drinken, dewijl
ulzige menschen alles onder elkander
g
eldzak
maer
arme
g zeg
, , waertoe
men
en :en
,
zoo schraelgebrast? J. de Deck.] Van hier
brasser, brasseri j. In de scheepvaart wordt
het voor de zeilen aanhalen gebezigd. Zie
bras.

bijv. n. en bijw., breeder, breedst. Het
tegenovergestelde van smal : breed taken.
Breed van schouderen zijn. Dit doek is twee

BREED,

ellen breed. Het is zoo breed als het tan g is,

ook als een spreekw., voor : het eene is zoo
als het andere, het komt op hetzelfde uit.
Figuurlijk, omstandig, uitvoerig : een breed
verslag van jets even •; jets in het breede
verhalen. Breed opgeren, roemen, pogchen.
Groot : de breede Baad was vergaderd. Voorspoedig : het gaat met den zieken niet breed.
Het is zoo breed bij hem niet, als men denkt;
hij heeft het niet breed. Die het breed heeft
laat het breed hangen, die veel bezit kan

veeluitgeven, in den gemeenen spreektrant.
Veel, overal : men spreekt er wijd en breed
van. Zamenstellingen zijn : breedachtig ,
eenigzins breed, breedbaard, (in den gemeenen spreektrant) een pogcher, snoever,
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eenen breeden
schip
breedboeg , eenmet
boeg, breedborstig, breed van borst, breedspraak, wijdloopigheid, breedsprakig, wijdloopig, breedvoefig, die breede voeten heeft.
Breedweidend en breedweidendheid, voor

in dezen zin, niet meer in gebruik. In de
gewone, schoon overdragtige, beteekenis van
strikken, vlechten, wil het algemeene gebruik
breijen en niet breiden : netten, kousen enz.
breijen. Zamenstellingen zijn: brezjer, brei-

uitvoerig en uitvoerigheid, komen bij Oud.
voor.
Hoogd. breit, bij Otfr. bred, angels. brad,
bij Ulphil. braid, cog. broad, tweed. bred,
ijsl. breidur, deen. breed.
BREEDTE, z. n., v., der, of van de breedte ;
meerv. breedlen. De breedte van jets meten.

ster, breigaren, breigeld, breihoutje, breikinderen , b reik los , breikoker ,breiloon,breinzeisje,
breinaad, breinaald, breischool, breivrouw,
breiwerk, breizak, enz.
BREIN, z. n. o., des breins, of van het brein •

Dit huis heeft weinig breedte. lets in de
breedte nemen. Ik heb maar twee breedten
van die stof noodig. Het moet uit de lengte,
of uit de breedte komen, in dengemeenen

spreektrant, voor : het moet op de eene of
andere wijze gevonden worden.
Plantyn heeft breede, breyde, Kil breedde,
breydde. Vond. en anderen hebben breede.
Thans is breedte, genoegzaam, algemeen in
ebruik.
g
BREEFOK, z. n., v., meerv. breefokken,scheepsw .
BREEKBAAR, bijv. n. en bijw., breekbaarder,
breekbaarst. Dat ligt breekt, of dat gebroken
kan worden :glas is breekbare waar. Van
hier breekbaarheid.
BREEKBEITEL, Z. D. in " des breekbeitels, of van
den breekbeitel • meerv. breekbeitels. Een
beitel,
waarmede men breekt. Zie beitel.
BREEKLIZER, Z. n., o., des breekijzers, of van het
breekijzer • meerv. breekljzers. Een ijzer,
waarmede men breekt. Zie zjzer.
BREEKSPEL, Z. lb, 1111., des breekspels, of van
den breekspel. Het meerv. is niet in gebruik.
Van breek, breken, en spel. In het dagelijksche levers gebruikelijk, voor iemand, die
hetgenoegen van een gezelschap stoort.
BREEUWEN
bij Kil. braauwen), bedr. w., gelijkvl. Ik breeuwde , heb gebreeuwd. Scheepsw.,
de reten van een schip met werk digt maken.
In dengemeenen spreektrant, zegt men: jets
breeuwen, ik zal dat wel breeuwen, voor: ik
zal dat wel verhelpen, verrigten. Van hier
breeuwer, breeuwhamer, enz.
BREIDEL, z. n., m., des breidels, of van den breidel • meerv. breidels. Bit, gebit, waarmede
depaarden bestuurd en beteugeld worden :
eenen breidel in den mond legdenwaardoor men begen. Figuurlijk, dat waardoor
dwongen, of tegengehouden wordt: dat was
een breidel voor zijne ongebondenheid. Ontslagen van den breidel. [Hooft.] Van hier
breidelloos, onbeteugeld.
BREIDELEN, bedr. w., gelijkvl. De breidelde, heb
gebreideld. Van breidel. Een gebit in den
mond leggen. Figuurlijk, bedwingen: zzjne
hartstochten breidelen. Van bier breideling.
BREIJEN, breiden, bedr. w., gelijkvl. lk breide,
hebgebreid. Eigenlijk, breeden, breed maken,
van breed, waarvan uitbreiden, verbreiden,

enz.; doch buiten zamenstelling is dit woord,

het meerv. is niet in
g
ebruik. De hersenen
in 't breingequetst . [Hooft.]Figuurl., verstand,
geleerdheid: het wzjze en geleerde brein.
[Vond.] Van een met verstand geschreven en
geleerd werk zegt men : daar zit brein in.
Zamenstellingen zijn : breinloos, zonder brein,
zonder verstand, breinvlies, enz. Brein (volgens de algemeene uitspraak) wordt ook in
den zin van pekel gebezigd: het is zoo zout
als Brein. Kil. heeft, in dezen zin, brijn.
BREKEN, bedrij v. en onz. w., ongelijkvl. lk brak,
heb en bengebroken.
Bedrijvend, aan stukken maken •: een glas
breken • het is breken, ook figuurlijk, voor:•
den aanvang eener moeijelijke onderneming
maken. Zijn been breken, bij ongeluk, een
gebroken been bekomen. Iemand den hals
breken, in den gemeenen spreektrant,
•
voor:
hem, op eene gewelddadige wijze, om bet
levee brengen •; overdragtelijk: vele woorden
den hals breken, d. i. vernielen, en dus
vruchteloosgebruiken. Den hats breken, door
vallen. Halsbrekende, d.i., hoogstgevaarlijke,
onderneming . Dat breekt mij het hart, figu urlijk, dat vervult mij met de levendigste smert.
Metgeweld afscheiden : een slot van eene deur
breken. Figuurlijk: de lichtstralen worden
gebroken, wanneer zij door de ligchamen,
door welke zij gaan , van hunnen vorigen
weg afgebragt worden; de breking der stralen, ook straalbreking, (refractio). Iemands
hoofd breken, deszelfs hardnekkigheid overwinnen : eindelijk brak hij zzjn hoofd,liet hi'
zijne onwilligheid, of koppigheid, varen. lenand het hoofd breken, lastig vallen, vermoeijen, met iets •; ik kan mzjn hoofd daarmede niet breken,
ik kan mijarmede
da
niet
ophouden, mij daarover niet bekommeren.
De rots breekt, stuit, vermindert, dekracht
van het water • dat breekt de hardigheid der
verve in eene schilderzj ; koortsbrekende middezen. Te niet doen, eindigen : de vriendschap
breken, zijn woord breken, het verbond breken, opzettelijk teen
g
hetzelve hand
; en

hiertoe behoortook de, in de taal der gemeenzame verkeering gebruikelijke, spreekwijze: met iemand breken ,de verbindtenis met
hem opheffen. Los maker), los tarnen: een
kleed breken, om er jets anders van to maken.
Onzijdig, van harde ligchamen, wanneer
derzelver deelen,plotseling en met zeker
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gedruisch, afgescheiden worden. Eigenlijk :

rerstrooide troepen weder te zamenbrengen.

het is breekt, het glas is gebroken. Figuurl.,

Met voorzetsels : zijne waren aan den man
brengen, verkoopen. Jets aan den day, aan
het licht brengen, ontdekken. Jets op de baan
brengen, maken, dat daarvan gesproken, of
daarovergehandeld worde. Iemand jets uit
het hood brengen, maken, dat hi' er van
afzie, het late varen. Lets in rekening brengen, op de rekening stellen. Iemand in ge-

onvermogend worden, om zijne schulden te
betalen, in hetgemeene leven gebruikelijk :
in Amsterdam is een der grootste huizen
gebrokett; dat kantoor moet, in korten tip
breken. Zie bankerot. Het hart breekt, zegt,

men, bij het gevoel van smert, of medelijden:
mtjn hart brak, of het hart brak mij, toen ik
haarzag. Door eene, met moeite en geweld
gepaard gaande, wegruiming van ligchamelijke hindernissen, aan zekere plaats geraken : degevangenen zzjn uit de gevangenis
gebroken. Dezen nacht, brak een dief in dat
huis. De vz:jand zocht in het leer te breken.
Zie ook doorbreken, inbreken, uitbreken.

Schoon in deze beteekenis een waar bedrijf
ligt opgesloten, zoo worth brekenhier echter
als onzijdig gebruikt. Lichten, schijnen, met
g
komen, van het oude
fans te voorschijn
brechen: het licht breekt door den nevel, de
zon breekt door de wolken. Zie aanbreken.

Zijnen glans verliezen, duister worden, en
dus het tegengestelde der vorige beteekenis,
doch alleenlijk van de oogen : zijne oogen
breken reeds, zegt men van eenen stervende.
Hi' lit met gebrokene oogen. Van hier ook
breker, breekster, breking. Breekbeen, brekebeen, is, in het gewone leven, een sukkelaar,

iemand, die zijn werk niet verstaat.
Breken, hood. brOchen, bij Ulphil. brikan, bij Kero prichan, bij Otfr. brechen,
bij Notk, prechen, deen. briikke, angels.
brecan, eng. to break, oud lat. fraigo, nailerhand frango, fregi, fractum. Adelung houdt
rak, hetwelk het geluid uitdrukt , dat sommige din en bij het breken maken, voor den
eigenlijken slam dezes woords.Rakbeteekent,
in het zweed., het breken van het Os. Hraca,
is, in hetangels., de hoest — hrak , in het ijs1.,
het speeksel, Welke woorden overeenkomst
schijnen te hebben met ons ragchel, rogchel,
ragchelen, rogcheten. In het gr. is pnyyuce ik
break. Braka beteekent nog,,
in het zweed.
kraken, Rpcczet y , in het gr., brekende kraken,
of door brekengeluid maken, en prak, in het
hebr., afbreken, afscheiden. Oul., werd breken ook voor ontbrekengebezigd : ons en
breeckt negheen dine. [Bijb. 1477.1
BRENGEN, bedr. w., onregelm. lk bragt, heb
gebragt. In de uitgestrekste, en, vermoedelijk, eigenlijkste beteekenis, de plaats eene
zaak veranderen, dezelve van de eeneplants
af- en naar de andere heenvoeren. Eigenlijk :
zz:jn geld in zekerheid brengen •; hij heeft een
groot vermogen uit Amerika gebragt. Figuurlijk, met bijwoorden : ik konde het daarheen
niet brengen, dat hzj in den voorslag bewilligde. Hoe ver hebt gij de zaak gebragt, hoe
ver zijt gij daarin gevorderd ? Hi beef? het
zeer vergebragt, heeft een root vermogen
verworven, is ingroot aanzien geraakt. De

vaar, zich zelven in het verdriet brengen,

maken, dat iemand in gevaar kome, zich
zelven verdriet veroorzaken. Armoede en
verachting over iemand brengen , ook
iemand tot armoede, verachting , wanhoop enz. brengen, hem in armoede enz.
storten. Iemand om het leven, om zijn goed,
zijne eer enz. brengen, hem daarvan berooven. Iemand op den troon brengen, maken,

dat hi' op den troon kome, en overdragt.,
iemand tot mat en aanzien verheffen. Een
lijk order de aarde brengen, begraven, overdragt., iemand onder de aarde brengen, deszelfs dood veroorzaken. Lets te voorschijn
brengen, laten zien. Jets tot stand brengen,
voltooijen.
In eene bepaaldere beteekenis, dragen,
om het eenen anderen over te leveret).
Eigenlijk : breng mtj eene kaars •; breng
dezen brief aan mtjnen vriend. lets ter markt
brengen, ook overdragt., iets voordragen.
Antwoord op jets brengen. Figuurlijk„ melden, vermelden : eene bltjde Wing brengen.
Voortbrengen : een kind ter wergild brengen.
Aan, of bij zich hebben : het kind heeft deze
vlak met zich op de wereldgebragt; wij hebben,
bij onze komst in de tvereld, niets medegebrat. Toedienen, aanbieden : iemand een
glas un:in enz. brengen , ook enkel : het
iemand brengen. Vorderen, noodzakelijk
maken : de omstandigheden bra teas het zoo
mede.

Voeren, leiden, geleiden, van personen.
Eigenlijk : eenen die in de gevangenis brengen. Iemand naar huis, te bed, enz. brengen.
Figuurlijk, tot iets bewegen : mijne aanspraak brat hem tot sehreijen. Zorg toch,
datgij hem daartoe brengt. Hen zal hem dra
tot bekentenis brengen. Iemand tot gehoorzaamheid, tot berouw, enz. brengen. Van
hier brenger, brengster, brenging.
Dit woord is reeds bij Ulphil. briggan, bij
Kero pringan, bij Otfr. bringan, bij Willeram. brie on in het deen. bringe, zweed.
bringa, angels. brie an eng. to b ring . Hel-

wig en Wachter zijn, bijna, deeenigste, die.
hetgewaagdhebben, om aan de afstamming
dezes woords_te denken •, dan, ongelukkiglijk zijn zij op het gr. 9reepezeiy gevallen.
Ihre houdt het voor vermetelheid, om den
oorsprong van zulk een oud woord op te
zoeken. Adelung echter laat zich daardoor
niet afschrikken, en beschouwt het hoogd.
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bringen als zamengesteld van het voorz, be
en ringen.
Z. rt. , v., der, of van de byes •; meerv.
BRES ,
bressen. Een van het fr. breche ontleend
woord, om eene opening in den muur eener
stad, of in een vestingwerk, uit te drukken :
bres schieten. Die, na de bres, gemaakt in Flutoos poort. [Vond.] De In:kind rukte door de bres
in de stad. Zich in de bres stellen,
zich in de

door den viand gemaakte opening plaatsen,
en hem daar bevechten • en bij overdragt :
zich voor iemand in de bres stellen,
zich ter
bescherming, of verdediging van iemand
stellen.
BREUK, z. n., v., der, of van de breuk • meerv.
breuken. Van breken.
Het breken van eenig ding, zoo wet in de
onzijdige als bedrijvende beteekenis van het
werkwoord. Eigenlijk de breuk van een
been,
beenbreuk. Figuurlijk : de breuk des
vredes,
vredebreuk. Het moet noodzakelljk
tot eene breuk komen
,
de vriendschap moet
noodzakelijk gebroken worden. Eene breuk,
in de rekenkunst.
De door het breken veroorzaakte opening,
of beschadiging : deze schotel heeft twee
breuken. De breuk in eenen dzj,
k dijkbreuk.
Eene breuk hebben, van menschen, zeker
gebrek aan het onderlijf. Eenebreuk snijden,
genezen.
ook iemand van eene breuk snijden,
Zamenstellingen zijn : breukband, breukmeester, breuksnzjder,
enz. Voor breuk zeide
Mel. St. breke, Kil. broke.
BRIDSEN, bedr. w.,gelijkvl. Ik bridste, heb
gebridst. Van het oude bridse, d. broek,
ook het achterste. Scheepsw., anders laarzen,
zijnde zekere straf, die aan de matrozen geoefend wordt : eenen matroos bridsen.
BRIEF, z. n., m., des briefs, of van den brief
meerv. brieven. Eene schriftelijke oorkonde:
ik heb de brieven van het huis ontvangen,

thans meestgebruikelijk in de zamenstellingen : aflaatsbrief, koopbrief, enz. Eene schriftelijke voordragt aan eenen afwezenden :
eenen brief schrilven, iemand eenen brief
zenden. Eenen brief ontvangen, verzegelen,
insluiten enz. Een toegevouwen stuk papier :
een brief naalden, spelden. Het verkleinw.
is brie 'e. Zamenstellingen zijn : briefdrager,
briefloon, briefschrijver, briefwisseling , brierenbestelder, brievenbestelster,
eld brieventas
brievenboek, brieveng
, , enz.
Van dit brie is het werkw. brieven gevormd,
bij Kil. litteris significare, door middel van
eenen brief doen weten • waarvan overbricven, in den gemeenen spreektrant, nog in

gebruik is.
Brief, hood.
g
Brief, bijfr.
Ot briaf, deen.
Brev, zweed. bref, ijsl. brief, eng. brief, fr.
bref, ital. breve, is van het lat. breve, brevis,
en beteekent, eigenlijk, een ,kort geschrift.
BRIESCREN, onz. w, ,
gelijkvl.
brieschte, heb

BRIL.

g
ebriescht. Van de paarden : een brieschend
paard.
Dikwerf schrijft men het brieschen ook aan

de leeuwen toe; doch eigenaardigst worden
dezengezegd te brullen.
BRIJ, z. th, m., des brijs, of van den brzj •
meerv, brtjen, wanneer van verschillende
soortengesproken wordt. Een dik gekookte
P ap
P : brij koken. En maecte te haren behoe f
enen brzj. [Bijb. 1477.] Zamenstellingen
zijn : br#baard, brijlepel, brijpot, brijschotel enz.
Ten Kate brengt dit woord, zijnde in het
ang els. briw, brie , tot brifnze , brijzelen.
BRUN, zie brein.
BRIJZELEN, bedr. w., gelijkvl. Ik brijzelde, heb
gebrijzeld. Het voortd. werkw. van het verouderde brzjzen, klein maken, morzelen :
het is het yolk des Heeren, dat zogebrUzelt
en verdrukt wordt. [Volienh.] Dat hi' hem
met schand sal brijselen tot gruijs. F. v.
Dorp.] Het zamengestelde verbrijzelen is
meest ingebruik. Van hier brtjzeling.
Brijzel is bij Kil. mica, eene kruimel, nog
overig in de spreekwijze : gij zult er geen
brejzel, (brtjzeltje) van hebben. Thans zegt
men, doorgaans, briezel, briezeltje.
BRIL, z. 0., m., des brils, of van den brit •;
meerv. brillen. Eigenlijk, een hulpmiddel

voor betgezigt, hetwelk uit twee, door middel van eenen beugel vereenigde, geslepene
glazen bestaat, en op den neus gezet wordt:
eenen brilgebruiken, met eenen bril lezen,
schojven, enz. In den gemeenen spreektrant.
zegt men : iemand eenen bril op den neus
zetten • iemand brillen verkoopen , hem
misleiden, deszelfs oogmerk verijdelen. God
en wort niet bedrogen,
al verkoopty uwen
oversten brillen. [Clare Sp.] Figuurlijk, de
brit van een heimetOk gemak, de opening in

deszelfs zitting, en de geheele plank, waarin
deze opening gemaakt is. Zamenstellingen
zijn : brilglas, brillenhuis, brillenhuisje ,
brillenkramer, brillenmaker,brillenman,enz.
Brit, hood. Brille, deen. Brille, zweed.
brilter, als een meervoud, in het middeleeuwsche lat. berillus. Degewoonlijkste meefling is, dat dit woord van beril, la .bery llus
afstamt, in de ruimere beteekenis van kristal, of aan kristalgelijk glas. Tuinmans
gissing, dat bril eene verkorting van breidel

zoude wezen, en Ihre's afteiding van het ital.
briglia, een toom, omdat de bril als een
neusbreidel, of neustoom, kan beschouwd
worden, zijn meer aardig, dan gegrond.
BRILLEN, onz. w., gelijkvl. Ik brilde, heb gebrild. Van bril. Eenen brilgebruiken, door
eenen bril zien : briltgij reeds? Jlijit vader
begint al te brillen. In den gemeenen spreektrant, worth dit woord ook als bedrijvend
gebezigd : iemand brillen, l a en kwellen,
deszelfs oogmerk verijdelen. Ook bij Hooft
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wordt het in dozen zingevonden.
(broddeler), z. n., m., des broddelaars, of van den broddelaar • meerv. broddelaars. Van broddelen. Iemand., die slecht
werkt, een knoeijer. Het vrouwelijke woord
is broddelaarster. Van hierook broddelari j.
BRODDELEN, bedr. w., gelijkvl. 1k broddelde,
hebgebroddeld. Het voortdur. w. van het
reeds eenigzins verouderde brodden, nog
overig in verbrodden. Knoeijen : gij hebt uw
werk weergebroddeld
,
bedorven. Van hier

BRODDELAAR

broddelwerk.

Kil. heeft brodde, in den zin van vuil, leelijk •; zoo ook Meyer •; en Hooft broil brodde,
zeffstandig : de brod in den handel brengen ;
dit bra ht de broild' in den toeleg. Waarschijnlijk heeft ons brodden, broddelen, eerie
naauwe betrekking op doze woorden.
BROED, z. n., o., des broeds, of van het broed
het meerv. is niet in gebruik. De jongen,
die, inzonderheid door eenen vogel, of eenig
andergevederd dier, uitgebroeid en opgekweekt worden : een broed hoenderen ; Baer
die aren (arend) op sat met sinen broede.
[Fab. v. Esop.] Anders broedsel, broeisel.
Van hier broedei, z. n.,o. ; een ei, dat uitgebroeid word • ook een ei, dat vuil gebroeid is.
BROEDEN, zie broeijen.
BROEDER, Z. n., rn., des broeders, of van den
broeder • meerv. broeders. Eigenlijk , een
persoon van het matmelijke geslacht, die met
eenen anderenpersoon dezelfde ouders heeft •:
hij is mi:jn broeder. Een eigen broeder,
een heele of voile broeder, in tegenoverstelling van eenen halven broeder. Broeders
kinderen. In eene ruimere beteekenis, een

bloedvriend, waarom zwagers elkander, in
hetgemeene leven, broeders *gen te roemen. Zoo ook worden alle menschen, in zoo
ver zij uit eenen stamvader voortgekotnen
zijn, broeders genoemd : gij en suit uwen
broeder, naasten, in uw herte niet haten.
[Bijbelv.] Figuurlijk, noernen zulke personen, die eenerlei aard, beroep, geloof en
godsdienst hebben, in eenerlei gezelschap en
verbindtenis !even, elkander broeders. Van
hier ambtsbroeder, geloofsbroeder, gildebroeder enz. Ook de Hernhutters drag,
en onder
elkander, den naam van broeders, en de
vrouwelijke leden hunner kerk dies van
zusters. In degemeenzame verkeering wordt
broederdoorgaans verkort tot broer. Het verkleinw. is broedertje, doch word t genoegzaam
altoos verkort tot broertje. Ook draagt, in
degemeenzame verkeering, een dikke koek
van meel, den naarn van broeder, waarvan
het verkleinw. altoos broedertje , nooit
broertje is : broedertjes bakken, broedertjeskraam, broedertjesmeid, broedertjespan, b roedertjesvrouw, enz. Zamenstellingen : broederhaat, broederliefde, broederlijk, broeder-

BROE.

lijkheid, broederloos, broederntoord, broedermoorder, broederpligt, broedertwist, enz.
Hood. Bruder, bij Kero pruader, Otfr.
bruader, Willer. bruoder,Ulphil.brothr, ijsl.
brodur, tleen. en zweed. Broder, angels. en
eng. brother, gr. 9pareep,lat.frater, pers. berader. Ten Kateleidt het, in navolging van Skinner, van broeden af, als van dezelfde ouders
gebroed, d. i. opgekweekt.
BROEDERGEMEENTE, Z. n., V. der, of van de
broedergemeente •; meerv. broedergemeenten.

Bij de Hernhutters , eene gemeente van
leden, hunne gezindheid toegedaan, die
hunne kerk eene broederkerk noemen.
BROEDERSCHAP, z. rt., v., der, of van de broederschap ; meerv. broederschappen. In de
figuurlijke beteekenis van het woord broeder, broederlijke vereeniging : iemand de
hand van broederschap geven.
BROEDSCH, zie broeisch.
BROEIJEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik broeide,
hebgebroeid. Hetzellde al broeden, verwarmen, opkweeken. Eigenlijk, van alle eijeren
leggende dieren, inzonderheid van de vogelen, die de eijeren met hun lijf dekken en
verwarmen. Bedrijv.: de vogel broeit , het
hoen zit te broeljen. Oul., werd dit woord
ook ten aanzien van depaarden gebezigd :
paarden broetjen, thans fokken. Van hier
broeigans , broeihen , broeitijd enz. Figuurlijk,
wordt broojen ook gebezigd voor:iets in heet
water zetten, om te later uittrekken : linnen
broojen, waarvan uitbroei:jen. Wijders voor
iets kwaads veroorzaken : uit die zaak kunnen nog vele onheilen gebroeid worden. Onzijd., hoot worden •: de lucht broeit •; het hoop
heeft reeds lang gebroeid. Vondel gebruikt
dit woord, ten aanzien van eenengierigaard,
die zijne schatten bewaakt: een vreck begraaft
den schat, zit en broeit op ztjn beg raven geld.

Van hier broezjing. Zamenstell. • broeibak,
broeikas.
van het broeinest •; meerv.
broeinesten. Van broei, broeijen, en nest. Het

BROEINEST, Z. 11., O.,

nest, waarin een eijeren le end dier zit te
broeijen: de zwaluw 't broeinest welve.
[Wild.] Overdragt., loch meest altoos in
eenen kwaden zin : in denpoel van eigenbaat,
't broeinest van bedurven zeden. [HoogvI.]
Maar toen uwjongste zoon, dat broeinest van
gebreken. F. De Haes.]
BROMSCII, bijv. naamw. en bijw., broeischer,
zeer broeisch. Gene en om te broeijen: eene
broeische hen. Van hier broeischheid.
BROEISEL, z. ri., o., des broeisels, of van het
broeisel; meerv. broeisels. Hetzelfde als brood:
een broeisel vanjonge kiekens.
BROEK, z. n., v., der, of van de broek ; meerv.
broeken. Een bekend kleed
•: dejongen is reeds
in de brook. Eon kind in de broek steken, eene
broek aandoen. Oul. werd door broek het
mannelijke, en door bouwen het vrouwelijke
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geslacht aangeduid (zie bouwen); en van hier
de spreekwijs: de broek aanhebben •; meester
zijn: zijne vrouw heeft de broek aan. Bij de
veehoeders worth het onderlijf van het hoornvee de broek genoemd • en men zegt : die koe
heeft eene schoone broek, wanneer men wil
te kennengeven,
dat de koe wel in het
vleesch zit en vet is. Zamenstellingen zijn :
broekband, broekgesp, broeklint, broekman,
in degemeenzame verkeering, voor eenen

jongen, die niet lang in de broek geweest is,
broekzak, enz.
Hoogd. Bruch, bij Kern pruah, eng. breeches, zweed. brack, deen. Brog, angels.
braec, fr. bragues, ital. bra he. Bij de Grieken was iSpoosos een schaamtedeksel , en
reeds ten tide van Hesychius droegen de
Galliers iSpeocas en iSpometts schoon, in anderegevallen, de braccae der Galliers niet
zoo zeer broeken, als wel eerie soort van
korte opperkleederen waren. Ten Kate en
Tuinman leiden ons broek van breken af,
dewijI de pijpen gescheiden en als vaneen
gebroken zijn. Vond. gebruikt het woord
broek mannelij,
k doch Hooft, de Decker en
anderen vrouwelijk.
BROEK, z. n., o., des broeks, of van het broek •
meerv. broeken. Poelachtig land, moerassige
grond, anders broekland genoemd.
Dit woord, zijnde in het hoogd. Bruch,
eng. broke, wordt, gemeenlijk van breken
afgeleid, als eenen la en gebrokenen grond
aanduidende.
BROEKEN, bedr. w.,gelijkvl. 1k broekte, heb
gebroekt. Van broek. In zijne broek steken :
ik zal datgeld maar broeken, in den gemeenen spreektrant.
BROK, z. n., m., des broks, of van den brok
ineerv. brokken. Het verkleinw. brokje,
broksken. Een klein afgebroken aen
eenen roorgeworpen brok.. [Vond.] De °vergeblerene brokken opzamelen ; waardoor dikwerf overblijfsels van het brood, en zelfs
van alle spijzen, verstaan worden. Daar viel
een brok van den muur. Figuurlij,
k voor een
weinig: bij stukken en brokken, bij beeljes.
Een stuk en een brok van lets weten. Hij
kreeg er mede eenen brok van. Voor eenen
persoon, met verachting, in degemeenzame
verkeering: hij is een zure brok • het is een
brok 'e ! Van bier brokkig.
Dit brok, hood. Brocken, is van het
werkw. breken afkomstig, en wel van deszelfs
verled. deelw. gebroken.
BROKKELEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. 1k brokkelde, heb gebrokkeld. Van brokken. Bedrijv.,
in kleine stukken breken, brood brokkelen.
Onzijd., met zulke kleine stukken uitvallen :
dat brood brokkelt. Van hier brokkelig, oul.
brokkel, brokel , dat lit brokkelt,broos,
brokkeligheid, brokkeling.
BROKKEN, bedr.

w , gelijkvl. 1k brokte, heb ge-

BROO.

brokt. Van brok. In kleine stukken, of brokken, breken : brood brokken • brood in de melk
brokken. In dengemeenen spreektrant, zegt
men : lets hebben, om in de melk te brokken,
d. i. geld en goed bezitten : zij heeft niet
om in de melk te brokken
is arm en kaal.
,
BROMMEN, onz. w., gelijkvl. bromde, heb gebromd. Eengrof en dof geluid maken : hoe
g
eborstelde zwlynen en beeren in het hock
knorren en brommen. [Vond.] De klok bromt.
Ook wordt brommen voor snoeven, grootspreken, gebezigd: op lets brommen •; hi'
bromt op zijn geslacht. Laat vrij Itaalje op
zijn verheven mariner brommen. [J.de Marr.]
Van hier brommer.
BRON, (door letterverzetting, van born, zie born)
z. n., v., der, of van de bron; meerv. bronnen. Eene wel, of opwelling van water,
waarom het zamengestelde bronwel, als eerie

overtolligheid kan beschouwd worden, dewijl beide hetzelfde beteekenen. Ook plagt
bron voor hetwater zelf gebezigd te worden,
even als born :genegen zljnen dorst met
versche bron te blusschen. [Vond.] Figuurl.,
de oorsprong, het beginsel: de bron onz er
smert. Hulpmiddel: ik heb nog andere bronnen om nit teputten. Zamenstellingen zijn :
bronader, bronfeest, brongast,brongod, brongraver, bronhuis, bronmeester, bronwater,

enz.
Hood. Brunnen, bij Ulphil. brunna, bij
Otfr., Notk. en Willeram. brunno,prunno,
angels. brunna, zweed. brunn en brund,
Been. Brond. Huydecoper brengt het tot het
oude boren, zie born. Hetgr. gpuetY, opwellen, heeft, waarschijolijk, met ons bron geese
toevallige overeenkornst.
BRONST (brunst), z. v., der, of van de bronst ;
het meerv. is niet in gebruik. Heete drift
naar vleeschelijke vermenging, tochtigheid,
van de dieren. In de bronst zijn, bij Halma,
die hiervoor ook bronsten, als een onz. w.,
heeft. Van bier bronstig, ook brunstig, tochtig, bronstigheid, bronsttijd.
Bronst, bronstig, is, volgens Ten Kate,
van berren, barnen, branden.
BROOD, Z. n., onz., des broods of van het brood
rneerv. brooden. Wit brood, droog brood,
nieuwbakken, oudbakken brood, roggen brood,
brood Bakken. Water en brood, de spijs tot

straf van sommige misdadigen, in de gevangeniis, op water en brood zitten, iemand op
water en brood zetten. Figuurlijknd, ere
a
eetbare din en die de gedaante van een
brood hebben : suikerbrood, enz. Voedsel
en onderhoud : hi' wint zijn brood zuur ;
zijn brood zoeken, bedelen •; iemand aan een
stuk brood helpen. Men sluit een brood voor
vrienden, spreekw., voor vrienden is alles
ten beste. Zoo ook : htj eet ntijn brood, vindt
zijn onderhoud bij mij ,zijn eigen brood eten,
zip] eigen meester zijn • iemand het brood
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uit den mond stelen, hem zekere voordeelen
onttrekken. Het verkleinw. is broodje. Zoete
broodjes bakken, spreekw. • dit wordt ge-

g
zed,
wanneer iemand zich eerst, over het
een of ander, sterk uitlaat, en naderhandzich
gedwee en inschikkelijk toont : hi' begint
zoete broodjes te bakken. Zamenstellingen
zip) : broodbakker, broodbakkerzj, broodbord,
brooddeeg, brooddief, broodeloos, broodkamer, broodkas, broodkist, broodkorf, broodmand, broodmes, broodschrzjver, met ver-

achting, die om brood, d. om zijn onderhoud te vinden, schrijft, broodspinde, broodwagen, broodwater, bioodwinner, broodwinning, kostwin fling, broodwinster, broodzak,
enz. Vond.gebruikt dit broodzak, in eenen
figuurlijken zin, voorhet ligchaam : kunsten,
die den broodzak vullen.
Hoogd. B rot, deen. Brod, zweed.
ijsl. braud, angels. breod, eng. bread, bij
Kero prot, Otfr. brut. Men heeft vele verschillende afleidingen van het woord brood
opgegeven. Dan, daar brood, als het edelste

aller sp ijzen, ma beschouwd worden, zoo
is de overeenkomst van hetzelve met het
hebr. baroeth , en baroth, spijs , en het
C. iSpeoho, ik eel , gpcoroc, spzjs, en 13pwros,
het een gegeten kan worden, zeer aanmerkelijk.
BROODDRONKEIV, bijv. naamw. en bijw., brooddronkener, brooddronkenst. Van brood en
dronken. Door overvloed weelderig: een
brooddronken mensch. IN is al te brooddronken. Van hier brooddronkenheid.
Het woord dronken, bij brood gevoegd,
heeft de beteekenis van zad. En brooddronken

is derhalve, eigenlijk, zoo veel als zad van
brood, en bij overdr., weelderig, Bartel.
BROOS, z. n., v., der, of van de broos; meerv.
brown. Eene hoog opgesehoeide laars, waarmede de Ouden ten tooneele traders, tooneellaars : en bint de purpre broos. [Vond.] Het
verkleinw. is broosje.
BROOS
,
bijv. n. en bijw., brozer, zeer broos. Dat
ligt breekt : het glas is broos. Fig uurl. verg
ankeli nschen
jk : des me leven is broos. Van
bier broosheid.
Waarschijnlijk behoort dit woord tot het
aloude bruzzan, angels. brijsan, breken. T hes
lichames bruzzi, des ligchaams broosheid.
bedr. w., gelijkvl. brouwde, heb
gebrouwd. Eigenlijk, mengen, vermengen,

BROUWEN,

in het algemeen, doch thans, voornamelijk,
van het bier : bier brouwen. Ook azijn brouwen. Figuurlijk, veroorzaken, (iets kwaads)
berokkenen : iemand eenig onheil brouwen.
Bedeckte la en brouwt. J. de Deck.] Van
bier brouwer, brouwerzj, brouwhuis, brouwing , brouwketel , brouwsel , (oul. ook
brouwte), brouwster.

Ookwordtdit woord onzijdig genomen, in
de beteekenis van lispen in het spreken, de

BRUI.

letter r niet wel uitspreken, dewijl dit gebrek van uitspraak zich, inzonderheid, bij
het woord brouwen laat hooren : zij brouwt
sterk. De Rotterdammer maakt, in de uitspraak van brouwen, voor bier brouwen, en
brouwen,gebrekkelijk spreken, onderscheid,
daar hi' de o van het eerie woord veel doffer
uitspreekt, dan die van het andere.
BRUG, z. n., v., der, of van de brug • meerv.
bruggen. Het verkleinw. brugje, bruggetje.
Een van hout, of steen, gernaakte we g over
een water : de Koning treedt naar de brug.
[Wind.] Over eene brug gaan •; eene brug
over het water le en slaan, waarvoor
Hooft bruggen bezigt. Figuurlijk, de brug
van eene drukpers ,
van eene viool. Van bier
de spreekwijzen : eene brug voor iemand
le en hem op den we helpen • dat is eene
brug geleg,
d de we gebaand, voor allerlei
ondeugd. Zamenstellingen zijn : bruggegeld,
bruggeman, enz.
De afleiding van dit woord is nog onzeker.
Tuinman heeft den niet onaardigen inval
gehad, om het, uit hoofde van de hooge en
rondegedaante eerier brug, te brengen tot
rug, met het voorzetsel be, derhalve brug
voor berug • welke zamentrekking in verscheidene andere woordenplaats heeft.
Misschien echter is de stelling van Ten Kate
hieromtrent de waarschijnlijkste, daar hi'
ons brug, hood. Brick, Britcke, angels.
bric, brigge, tot ons breken brengt, als zijnde
een overgang, om den afgebroken we over
bet water te kunnen vervolgen. Althans,
Hooft bezigt breuk, voor brug:die toevlogen,
en de belegerden van de breuk joegen. De
Vlaamschen, Friezen, Gelderschen en Overijsselschen gebruiken het woord brugge ook,
in de beteekenis van eene boterham,
zijnde
een afgesneden, of afgebroken stuk brood.
BRUI, z. n., m., van den brui • zonder meerv.
Een in dengemeenen spreektrant gebruikelijk woord, voor slag, scoot : ik gaf hem
eenen brui. Hiervan zijn de gemeene spreekwijzen ontleend : ik geef, of heb, er den brui
van, ik bekommer mij daarover niet, ik laat
er mij niet merle in •; daar. hebt gij al den
brui, al wat er is.
BRUID, z. n., v., der, of van de bruid • meerv.
bruiden. Verkleinw. bruidje. Eene verloofde,
ondertrouwde : mljne zuster is de bruid. Is
zt:j reeds bruid, of de bruid ? Zarnenstellingen : bruidleider, bruidleidster, bruidsbed,
bruidschat, bruidsdagen, de tijd dat men de
bruid is, bruidsgaaf, bruidsgoed, bruidskleed,
bruidstuk, enz.
Bruid, hood. Braut, bij Ulphil. bruth,
Otfr. brut, Notk, prud, deen., zweed. en
ijsl. brud, angels. brijd, eng. bride. Menigvuldig zijn de gissingen der Taalonderzoekeren omtrent de afstamming van dit woord;
en echter is ; naar mijn inzien, deszelfs ware
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ours on tot nog toe onbekend gebleven.
z. n., m., des bruidegoms, of van
den bruide om •; meerv. bruidegoms. Een
verloofde, of ondertrouwdepersoon van het
mannelijke geslacht. In de gemeenzame verkeering, wordt dit woord doorgaans verkort,
bruigom, vooral in de zamenstellingen :

BRIIIDEGOBI,

bruigomsgoed, bruigomskleed, bruigomsstuk .
Bruidegom, h ood. Bretutigam, bij Otfr.
brutigomp, Notk. priutegom, angels. brill uma, Been. Brudgam, zweed. brudgumme.
Dit woord is zamengesteld van bruid, en het
oude gom, gome, goom, een oppasser, be-

Schermer„ ook een man, manspersoon, bij
Otfrid. gommam, en gomo, angels. guma,
zweed. gam, gome, en gumma, met welke
alle het gr. Typos , nuptiae , en Aeqtfill
uxorem ducere, schijnen verwant te zijn.
BRUIJEN, bedr. w., gelijkvl. Ik bruide, heb
gebruid. In den gemeenen spreektrant gebruikelijk, voor slaan : ik bruide hem om
zijne ooren. Gooijen : iemand van de trappen
bruijen. Kwellen : 0 moet mij zoo niet
bruijen. Rakers aan aan ; watbruit het mij ?
Ook als onzijd., met het hulpw. ztjn : hij is
van de brug in het water gebruid. Gaan,
zich verwijderen : brui heen. Van hier
brutjer, brutjeri j, bruister.

bijv. n. en bijw., bruikbaarder,
bruikbaarst. Van het oude bruiken, nu gebruiken. Datgebruikt kan worden. Die goederen zijn niet meer bruikbaar, zijn bedoryen. Een bruikbaar (handelbaar,)
geschikt
mensch. Van hier bruikbaarheid.
BRUIKEN, zie gebruiken.
BRUIKER, z. n., m., des bruikers, of van den
bruiker, meerv. bruikers. Van bruiken, nu
gebruiken. Een hoevenaar, die op eene bruikweer, d. i.pachthoeve, woont. Ook eene
pachthoeve zelve: een boerenbruiker.

BRUIKBAA,R,

BRUIKGOED, z.n.,o.,meerv.bruikgoederen.

Goed,
hetwelk men enkel ingebruik, niet in eigendom heeft : om nu*/ te bedenken met een bruikg oedt. [Hooft. ]
BRUILOFT, z. n., v., der, of van de bruiloft;
meerv. bruiloften. Van bruid, en loft, to to
d. i. gelofte. Eigenlijk, derhalve, de gelofte
des huweli j ,ks welke van en aan de bruid
gedaan wordt. Thans wordt het gebruikt, in
den zin van bruiloftsfeest : op hunne bruiloft. [Vond.] Bruiloft houden. Te bruiloft
gaan. Gouden , zilveren bruiloft. Zamenstellinen zijn : bruiloftsbed, bruiloftsdag, bruiloftsdicht, bruiloftsfeest, bruiloftsgast, bruiloftskleed, bruiloftskoets, (bruidsbed) bruiloftslied, bruiloftsntaal, bruiloftsvolk, bruiloftszang . Vond. heeft hiervan het onz.
werkw. bruiloften, voor bruiloft houden,

gevormd.
bijv. n. en bijw., bruiner, bruinst.
Bruinverwig : een bruin paard •; in het gemeene leven, een bruin, bruintje. Bruine

BRUIN,

BRUS.

oogen. Somwijlen ook als zelfstandig, veer
bruine verw : ik heb hier een donkey bruin,
dat zeer schoon is. Van hier bruinachtig,
bruinachtigheid, bruingraauw, bruinheid,
bruinig , bruinig held, bruinoogig , bruinrood,
bruinvisch, enz.
Bruin, hood. braun, deen. brunn,
angels. brun, fr. brun, ital. bruno, eng.
brown, zweed. brun, in het middeleeuwsch
lat. brunus , is, volgens Ten Kate, Ihre en
anderen, van bernen, hood. brennen, zijnde

zoo veel als brandkleurig1
, dewij
de bruine
kleur naar die van iets, dat door het vuur,
of de zon, gebrand is, gelijkt.
BRUINEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik bruinde,
hebgebruind. Van bruin. Bedrijv., bruin
maken : iets bruinen • de ion heeft zijne
huidgebruind. Onzijd., bruin worden : de
kersen be inners te bruinen.
BRUINEREN, bedr.

w., gelijkvl. Ik bruineerde,
hebgebruineerd. Van bruin. Hetzelfde als
bruinen, met den basterduitgang e ven •; der-

halve, eigenlijk, bruin maken. Overdragt.,
glad maken, polijsten : staal bruineren. Van
bier bruineerder, bruineerster. Zamenstelli ngen : bruineenjzer , bruineersel, bruineerstaal, bruineertand (een boekbinders werktuig).
BRUIS, z. n., o., van het bruis ; het meerv. is
niet ingebruik. Schuim. Bij Ten Kate is dit
woord vrouwelij,
k overeenkomende met het
hood. die Brause •; doch in het gemeene
leven zegt men, doorgaans, het bruis staat op
zijnen mond.

onz. w., gelijkvl. Ik bruiste, heb gebruist. Schuimen : de zee bruist ; de golven
bruistengeweldiglijk. Figuurlijk, van de
schepen, varen, zeilen . bij de Dichters : de
vloot bruist naar den Teems ; de kiel bruist
door 't schuimend zeegroen. [Vond.] Ook

BRUISEN,

wordt het als een klanknabootsend woord
gebezigd, voor een verward geluid maken,
even als bruisendegolven, en bij verdere
t voor razen, tieren : zette armen
overdrag,
en beenen schrap en vuisten , bruiste en
baarde. [Vond .
Hood. brausen, zweed. brusa, gr. f3ptEiy.
in het ital. en fr. is brusco, brusque, brui-

send, opvliegend, toornig.
onz. w., gelijkvl. Ik brulde, heb
gebruld. Klanknabootsend woord, waardoor
het natuurlijke geluid van groote dieren,
inzonderheid dat der leeuwen, aangeduid
wordt : de leeeuw bruit. Ook van menschen :

BRULLEN,

hi' brulde als een leeuw. Brullende van
wraakzucht.
BRUSK, bijv. n. en bijw., brusher , bruskst
zeer brusk. Opvliegend , onbescheiden.

Hooftgebruikt dit woord als goed nederduitsch : en te brusk, om, enz. Ook is het
door anderengebezigd : de bruske jeught.
Vond.] Zoo bruskelzjk indringen. [Oud.]
26
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Van bruske ondankbaarheit. [Moon.] Het
woord is met bruisen verwant , en ma g
dus aan onze taal, in welke het misschien
door het kanaal der Franschen terug gekomen is, met regt toegeeigend worden. Van
hier bruskheid. Zieverder bruisen.
BUFFEL, z. n., m., des buffels, of van den buffel • meerv. buffels. Zeker wild deer. Het
mannelijke geslacht wordt buffelos , en het
vrouwelijke buffelkoe genoemd. Figuurlijk,
een onbeschoft mensch, in dengemeenen
spreektrant : hi' is een re to buffel. Van
hierbuffelachtig, buffelachtigheid. Ook draagt
een zekergrof en hang kleed (overrok) den
naam van buffel, fr, bufle, dewijI hetzelve, eertijds, van buffelsvel gemaakt werd.
Bu el hoogcl. Bu el eng. buffle, fr,
bulle, ital. buffalo, spaan. bufano, deen.
Byffel, lat. bubalus, gr. gougoaos , is waarschijnlijk van een oud woord afkomstig,
waarvan nog een spoor in het fr. bmuf, eng.
beef, en lat. bos, bovis, voorhanden is.
BUGCHEL, zie bogchel.
Bui, z, n., v., der, of van de bui ; meerv.
bui 'en, Verkleinw. buitle. Regenvlaag, onweersvlaag : de bui komt opzetten, is al over.
De lucht is vol buijen. Naartsche buijen.
Daar men de bui tijdelijk genoeg aan zagh
komen. [Hooft.] Figuurlijk, overvalling van
ram en : Noit waeide eene bui alleen mij
over 't hoofd, of d'andre stunt er neffens.
[Vond.] Luim : hrj heeft eene kwade, eene
goede, bui. Opzet, voortiemen : krzjgt hi' de
bui len in het hooft, dan zal hi' enz. Van
hier buiachtig.
BUIDEL, z, n., m., des buidels, of van den buidel • meerv. buidels. Verkleinw. buideltje.

Een kleine zak, of eene beurs, waarin men
lets bewaart, bijzonderlijk geld, om het
bij zich to dragen : een geld in den buidel
hebben. Ti o‘uurl hetzich daarin bevindende
geld : zijnen buidel vullen, zich verrijken.
Dat stijft den buidel wel. [de Deck.] Ook
wordt buidel, in degemeenzame verkeering,
b

•

tot buil, zamengetrokken : die geld heeft in,
den buil. [de Deck.] Zamenstelling : buideldrag er. Kii. heeft ook buidel, voor buil, een
bakkerswerktuig, Zie buil.
&IGEN, bedr, en onz. w.,ongelijkvl. Ile boog,
hebgebogen.
Bedrijvend, eigenlijk, krommen •:iets krom
bui en •; eenen talc bui en Zich voor iemand
bui en in het gemeene leven, bukken. De
knien voor God bui en. Figuurlijk •: het
ere
bui en onregtvaardig handelen, van den
re ter, Den hals onder het juk buigen, zich
in slavernijbegeven. Zich onder iemand buigen, zich aan hem onderwerpen.
Onzijdig, met het hulpw. z?jn. Gebogen
worden : de takken bui en van al de appelen.
Het moet bui en ofbersten. Van hier buiger,
bulging, bui tang

BULL.

Hood. be en biegen, goth. buga, bij
Notk. bougan, angelf. bugan, bygan, eng.
to bow, zweed. buga, ijsl. biuga, bioga, lat.
pago, pango, gr. wocyce, 71-nrum, ital. piegare.

bijv. n. en bijw., b ui tamer bui
zaamst, Het een zich lit Iaat buigen. Eigenlijk : een buigzaam takje. Figuurlijk, gedwee,
gehoorzaam: een buigzaam kind •; hij is zees
buigzaam. Hooft gebruikt, in dezen zin, ook
boogzaam, hetwelk met het angels. bocsum
(eng. buxom) overeenkomt. Van hier b ui
zaamheid.
BUIJEN, on p. w., gelijkvl. Buide, het gebuid.
Van bui. Regenen, waaijen, storrnen: het
heeft denganschendag gebuid. V an hier buijig .
Bum, Z. n., m., des bulks, of van den buik
meerv. buiken. Het verkleinw• is buikje.
BUIGZAAN,

Elke buitenwaartsgebogene rondachtige
vlakte. Van hier de bulk van een schip, van
een vat, van eene flesch, enz. Zoo heeft een
muur eenen bulk, wanneer hij, in het midden, uitgezet is. Meer bijzonder, het voorste,
gemeenlijk buitenwaarts gebogene gedeelte
der dierlijke ligchamen, antlers het onderlijf genoemd : eenen bulk hebben, krijgen.
Pi 'n in den bulk hebben. Den bulk ontlasten.
Eenen dikken bulk hebben • ook overdragt.,

zwanger zijn. Van hier zijn eenige figuurlijke
spreekwijzen ontleend, als : den buik dienen,
meest voor het ligchaam zorgen. Den buik
vooruit steken, eene trotsche bonding aannemen. Twee handers op eenen bulk, twee
menschen, die dezelfde neigingen en bedoeg
linen
hebben. Bijuden
de O werd buik ook
voor romp gebezigd. In navolging hiervan
schreef Vondel : houwt hem 't hood wraakg
ierigh van den buik. Ook wordt het woord
buik, somwijlen, met verachting, voor den
geheelen mensch genomen : de Cretensen zzyn
tulle buijcken. [Bijbelvert.] Zamenstellingen
zijn : buikachtig, buikdienaar, buikgordel,
buikloop, buikloopig, buiknaad, buikpijn,
buikriem, buikspraak, buikspreker, buikspreekster, buikstuk, buikvlies, buikroloed,
buikwaterzucht, buikwee, buikworm, bulkzuiverend, buikzuivering, enz.
Bulk, out. ook boech, hood. Bauch, zweed.
buk, deen. Bug, angels. buce, komt van buigen.
BUIKIG, bijv. n. en bijw., buik' er buikigst.
Eenen buik hebbende: een buikig vat. Zoo
ook dikbuikig, dunbuikig, enz.
Bun., z. n., v., der, of van de buil; meerv. builen. Het verkleinw. builtje. Van bol. Eene
opgezwollene rondte, een gezwel: hi' heeft
zich eene builgestooten. Overdragt. zegt men:
dat zalgeene builen vallen, dat zal wel gelukkig afloopen. Van dit buil had men oul.
builen, nu puilen, uitpuilen.
Bun, z, n., m., des buils, of van den buil •
meerv. builen. Zamengetrokken van buidel,
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dat Kil. en Plantyn hebben. Meelbuil zeker
bakkersgereedschap, in de gemeenzame verkeering, ook buul genoemd.
Buil, buidel, hoogd. Beutel , middeleeuwsch
lat. butillus, buletellum, buletelltis, en bultellus, fr. bluteau. Men heeft verscheidene
gissingen omtrent de afstamming van dit
woordgemaakt •, doch het schijnt mij toe, van
hetgeluid ontleend te zijn, hetwelk een buil
maakt, wanneer hi' bewogen, of rond gedraaid worth. Halma stelt dit woord vrouwelijk • doch als zamengetrokken van buidel,
en overeenkomsfig met het hoogd. der Beutel, scheen mij het mannel. geslacht, in dit
woord, de voorkeur te hebben.
BUILEN, bedr. IT., gelijkv1./k builde, heb gebuild.
.1ffeel builen, gebuild meel. Bollebakkertje, op
zajn muilen, drok aan 't buiten, L. Fr. v.

Berkhey.]
Builen, bij Kiliaan en Plantyn buidelen,
hoogd. beutelen, in het middeleeuwsch lat.
buletare.
Buis, z. n., v., der, of van de buis; meerv.
buizen. Goot : eene looden buis. Het verkleinw. buisje.
Buis, z. n., v., der, of van de buis • meerv.
buizen. Het verkleinw. buisje. Haringbuis :
de buizen(buisjes) gaan in zee. Van hier
buisharing, buisman, een zeeman, die, op
eene buis, ten haring vaart. Buis, middeleeuwsch lat. busa.
Buis, z. n., v., der, of van de buis • meerv.
buizen. Het verkleinw. buisje. Een kort

rokje, dat de zeelieden gemeenlijk dragen :
doch dat thans van algemeener gebruik is.
Burr, z. n., m., des bulls, of van den buit; het
meerv. is niet in gebruik. Eigenlijk, dat een
wat den vijand, in den krijg,, afgenomen
wordt : buit maken, lets buit maken, op buit
uit aan. .1fft:ine gansche bezitting is den vi jand ten buitgeworden. Den buit deelen. Van
bier buitgeld, buitpenning . Vervolgens is het

voor roof in het algemeen gebezigd.
Buit, hoogd. Beute, eng. booty, deen.
Bytte, tweed. en ijsl. byta, middeleeuwsch
lat. butinum, fr. butin, ital. butino, is op
zeer verschillende wizen afgeleid geworden.
Misschien is de afleiding van het oude bat,
d. i. nut, voordeel, waarvan ons baten, de
waarschijnlijkste.
BUITELEN, Onz. w., gelijkvl. Met de hulpwoorden
hebben en zijn. Ik buitelde, heb en ben gebuiteld. Eigenlijk, over zijn hoofd rollen.
Met hebben : hi' heeft gebuiteld. Vallen. Met
zijn : hij is van de trappen gebuiteld. Zie
Nederd. Spraakk. b1.135 § 273. Van hier
buitelaar, buiteling.
Buitelen is, volgens de Taal- en Dichtk.
Bijdragen, van bol, het hoofd, waarvan boltelen, buitelen, in caput devolvere.
BUITEN, (out. ook buten) bedr. w., gelijkvi. 1k
buitte,
heb gebuit. Van buit. Buit maken :

BUL.

de rosverfde adelaer, on eenen draeck te buiten, slaet klaeu en krauwel. [Vond.] Van
hier buiter, bij Kiliaan. Voor dit buiten,
wordt thans, gemeenlijk, vrijbuiten gebezigd, en voor buiter, vrt:jbuiter. Het werkw.
buiten komt bij Kil. en Plant. ook voor ruilen, verwisselen, voor, waarvan nog rude* buiten • doch dit buiten komt, volgens Ten
Kate, van het oude buichte, om de welluidendheid buite, ruiling, commutatio mercium.
BU1TEN, zamengesteld van bij, of be en uit,
uiten, bijw. en voorzetsel. Bijw. : hij is
buiten, staat buiten, enz. Met van : van
buiten komen. Van buiten, naar bet uiterlijke, sehUnt hi' vroom. Van buiten leeren,
in het geheugen prenten. Zoo ook met te :
zich in lets te buitenggan, figuurl., onmatig,
buitensporig zijn. Voorzetsel : buiten de stall
wonen. Iemand buiten de deur sluiten :

Hiertoe behooren de figuurlijke spreekwijzen:
hi' was, van blijdschap, buiten zich zelven,
zich buiten adem loo en
,
voor buiten den
adem. In meer andere spreekwijzen van

dezen aard, verliest het zelfst. naamw.,
gemeenlijk, het lidwoord : buiten staat, buiten gevaar, buiten zorgen, buiten schulden
zijn •; dat is buiten mijne kennis geschied •;
buiten kennis liggen; buiten westen zijn •
dat is buiten mtj, dat raakt mij niet. Buiten,
zonder, twijfel • buiten, boven, tegen, verwachting • buiten, behalve, hem, heb ik er
niemand gezien • buiten, uit, het spoor
rz:jden; buiten dat, enz. Met den tweeden
naamval : buiten 's thjks, buiten 's huis,
buiten 's lands, enz. Ook wordt het als een

bijv. naamw. gebezigd, waarvan echter de
overtreffende trap, buitenste, alleen in gebruik is : de buitenste bast van eenen boom.
Eindelijk wordt het aan verscheidene woorden vastgehecht : buitendeur, buitendijk,
buitengemeen , buitengewoon , buitenhor,
buitenkans, buitenkant, buitenlander, buitenlandsch, buitenlucht, buitenman, buitenmoeder, buitenmuur, buitenplaats, buitensporig , (bij Hooft ook buitenspoorsch) buitensporigheid, buitensporiglijk, buitenstad,
buitenvader , buitenverblij f, buitenwacht,buitenweg, buitenwerk, enz. Krul bezigt het
woord buitenlust, niet onaardig, voor wellust, ontucht : buitenlusten der lichter
vrouwen.
BUKKEN , onz. w., gelijkvl. Ik bukte, heb gebukt.
Zich nederwaarts buigen : buk wat. Voorover bukken. Laag bukken, buk wat lager •
ook overdragt. : laag voor iemand bukken,

zich zeer nederig en ondergeschikt omtrent
hemgedragen. Ten Kate brengt het tot
buigen.

zie bokking.
BuL, z. n., m., des buls, of van den bul • meerv.
bullen. Een stier : zoo van den but bereden.

BUKKING,
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[de Deck.] Figuurl., een stuursch mensch.
Van bier bulachtig, bullegeld, bulleman,
bullepees, buloq,
Bul, hoogd. Bulle, eng. bull, deen. Boloxe, pool. wol. Waarschijnlijk, is deze benamin g ontleend van het bulken, aan dit diet

eigen.
BuL, bulle, z. n., v., der, of van de bul • meerv.
bullen. Eigenlijk, een zegel, hetwelk men
aan openbare oorkonden pleegt te hangen.
Verder, eene met zulk een zegel voorziene
oorkonde : eene pauselijke bul. Hij had eene
bul, als meester in de re ten. Het behoort,
ongetwijfeld, tot het oude bol, d. rood.
Kil. brengt het tot het gr. gouAn.
BULBAK, Zie bullebak.
BULDEREN, bolderen, onz. w., gelijkvl.
bulderdeW
,
heb gebuerd. Klanknabootsend
woord, ontleend van hetgeluid des winds :
de wind buldert. Met bulderende stormen.

lOud.) een hol, hard geluid maken:
eene bulderende stem. Verder, razen, tieren :
hoor Naar eens bulderen. Van hier bulderaar,
bulderer, bulderig, en, in den gemeenen
spreektrant, bulderbas, een woest mensch,

die schielijk raast en vloekt.
n., m., des bulhonds, of van den
bulhond • meerv. bulhonden. Van bul en
bond. Eene soort van honden, diegebruikt
worden, om, bullen en andere wilde dieren
te van en. Bij ons, eene soort van groote
honden, die huis en hof bewaken. Van hier,
in degemeenzame verkeering : ik zal, als

BULROND, z.

een bulhond, voor u waken.
onz. w., gelijkvl. 1k bulkte, heb gebulkt. Klanknabootsend woord,
ontleend van

BULKEN,

hetgeluid, hetwelk stieren en koeijen maken. Ook van menschen, voor hardschreeuwen, een onaangenaam geluid maken : hi'
zingt niet, maar hi' bulkt. Van bier bulking.
BULLE, Zie bul.
BULLEBAK, bulbak, z. n., m., des bullebaks, of
ran den bullebak • meerv. bullebakken. Van
bul en bak, voor het aangezigt. Bullebak is,
derhalve, zoo veel als stierengezigt. In de
gemeenzame verkeering, wordt het voor een
spook, ook voor een stuursch en afzigtig
mensch, gebezigd, die iemand ligtelijk kan
verschrikken : ik zie 't daar voor aan, dat de
Sax en zijn bondgenooten den Zweed gaarne
voor eenen bulbak zouden bezigen. [Hooft.]
BULSTER, z. n., v., der, of van de bulster
meerv. bulsters. Bed, matras : de groote
Koning slaept op eene stroje bulster. [Vond.]
Zie bolster.
BULT, z. n., m., des bults, of van den bull
meerv. bullen. Van bol. Verkleinw. bultje.
Bo chef hooge rug : Goverd met den bult.

Ook voor iemand, die eenen bult heeft,
dengemeenen spreektrant, en met verachtin of
of al spottende : ik heb den bull, gisteren, gesproken. Van hier bultachtig, butte-

BURG.

naar, bultig. Bultzak is een scheepsbed, met
stroogevuld, bij Kil. butte,
BULTZAK, zie bult.
BUN, z. n., v., der, of van de bun • meerv.
bunnen. Eerie vischkaar. Zie bean.
BUNDEL, z. n., m., des bundels, of van den
bundel • meerv. bundels. Verkleinw. bundeltje, Verscheidene zamengebondene ding
en. Zie bondel.
BLINDER , z. n., o., des bunders, of van het
bunder • meerv. bunders. Eene landmaat,

zoo veel lands ,
als twee zamengebondene
ossen, op eenen dag, kunnen afploegen,
zijnde 240 voeten in de lengte, en 120, in de
breedte : omtrent in de helft eenes bunders,
zzjnde een jock ossen lants. [Bijbelvert.1 Ten
Kate heeft dit woord mannel. en onzijd.,
Pieterson vrouwel, • doch in het gehruik
zegt men het bunder. In het middeleeuwsch
lat. is het burnnarium.
BUNS1NG, bonsing, z. n., m., des bunsings, of
van den bunsing • meerv. bunsings. Zeker
dier : hi' stinkt als een bunsing. In het gemeene !even, zegt men ook bunsem.
BURG, ook burgt, z. n., m., des burgs, of van
den burg •m eerv. bur en. Iedere met muren
omringde, of met vestingwerken ingeslotene
plaats : den burg inkrzjgen. [Hooft.] In de
oudste tijden, werd dit woord voor eene stad
gebruikt, in welke beteekenis baurgs, bij
Ulphil., en burc, of burg, bij Otfr. en Willer.,
dikwijls voorkomen. Het zweed. birke, en
eng. borough, burgh, eene stad, zijn daarvan
nog overblijfsels. Van hier burggraaf, burggraarlijk, burggraafschap, burgwal, enz.
Burg, borg, ook borgt, burgt, volgens
Kil., Outh. ,
Meyer en de Bijbelvert., hoogd.
Burg, angels. Byrig, burg, deen. en zweed.
borg, fr, bourg, ital. borgo, middeleeuwsch
lat. bur um is een oud woord, hetwelk in
alle europesche talen aangetroffen wordt.
Gemeenlijk leidt men het van berg, en bergen, borg, geborgen, af, dewijl men de burgen, weleer, op bergen stichtte, en zich in
dezelve trachtte te bergen, of te verdedigen.
Ihre geeft aan het oude byrgia, sluiten, de
voorkeur • welke gissing daardoor gestaafd
wordt, dat men voor burg ook het woord
slot bezigt, hetwelk van sluiten afkomstig
is. Hetgr. %Twos., een toren, schijnt met
ons burg in naauwe verwantschap te staan.
Ten aanzien van hetgeslacht van dit woord,
moet ik aanmerken, dat het, enkel en zamengesteld, mannelijk en vrouwelijk gebezigd wordt. Den burg inkrijgen. [Hooft.]
op den hoogen burg. [Vond.] De voorburg,
v. [Hooft.] Tot eene vaste burg. [Vond.1 Bij
k en zoo is het
de oudheid was het vrouwelij,
nog heden, in het hoogd. die Burg. Hiertnede stemmen de oudegeslachtnamen van
der Burg , ter , Burg
overeen. Hooft en
Vondel hebben Voorburg ook onzijdig gebe-
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zigd. Het tegenwoordige gebruik, echter,
stelt burg, met zijne zamenzettelingen,
mannelijk.
BURGEMEESTER, z. n., m., des burgemeesters, of
van den burgemeester ; tneerv. burgemeesters. Van burg en meester. De voornaamste
persoon in de burgerlijke regering eener
stad. Van hier burgemeesterlijk, burgemeesterschap enz. Burgemeesteris in het middeleeuwsch lat, burgimagister, fr. bourgmestre,
of bourguemaitre.
BURGER, z. n., tn., des burgers, of 'van deu burger •; meerv. burgers. In het vrouwelijke
burgeres. Eigenlijk, de inwoner eener versterkteplaats. Verder, de inwoner eener
stad : burger zi:jn. Van hier burgerachtig,
burgerdragt, burgereed, burger?* j, burgerkrijg, burgerkroon, burgerlieden,burgerlijk,
burgermagt, burgerman, burgerpligt, burgerregering, burgerregt, burgerschap, burgerstand, burgertrant, burgervader, burgervrouw, burgerwacht, burgerwet, enz.
BURGT, zie burg.
BURRIE, zie berrie.
Bus (ook bos), z. n., v., der, of van de bus •
meerv. bussen. Verkleinw. busje. Geldbus:
heb ik den helschen Jood, (Judas) bewaarder
van de bus. [Hooft.] Met de bus omgaan, geld

inzamelen. Hiertoe behoort degemeenzame
spreekwijs : in de bus blazers geld geven,
hetzij als eene opgelegde boete, hetzij als
eene vrijwillige uitgaaf. Van hier busbewaarder, busdrager, busmeester, armbus, theebus, ook theebos, enz. In eene bepaaldere
beteekenis,wordt het woord bus gebezigd,

voor den loop van een schietgeweer, voor
een schietgeweer zelf, hetwelk, oul., meer
gelijkheid met eene eigenlijke bus had, dan
tegenwoordig, en ook voor allerlei geschut.
Van hier busgieter, bushuis, wapenhuis,
buspoeder, buskruid, busschieter, enz. Wijders, een ijzeren ring,
of band, die om iets
geklonken, of in jets geslagen wordt, om
hetzelve meerdere sluiting en vastigheid to
geven. Hiertoe behoort de gemeenzame
spreekwijs: het fluit, als eene bus.
Bus, hood. Biichse, angels. en eng. box,
ital. bosso, zweed. byssa, deen. Bosse, pool.
buszkos, lat. pyxis, gr. ?rut's..

BUUR.

BUSKRUID, z.

n., 0., des buskruids, of van het
buskruid; het meerv. is niet in gebruik.
Van bus, voor een schietgeweer, en kruid.

Buspoeder, schietkruid. Hiertoe behoort de,
in deem
geenzame verkeering, gebruikelijke
spreekwijs : hij heeft het buskruid niet gevonden, is niet schrander • zij vliegt op als buskruid, wordt schielijk driftig,
BUSSEL, z. n. m., des bussels, of van den bussel • meerv. bussels, busselen. Bondel, bos:
een bussel bloemen, haren, hooi enz. In bussels vergaderen, bussels maken. Slroo tot, of
in, busselen binden. Ende bint het in busselen, om 't selve to verbranden. (Bijbelvert.)
Een bussel hout, een takkenbos, bij Kil.
mutsaart.
Bussel, hood. Biischel, volgens Adel.,
het verkleinw. van bus (bos), schoon men
daarvan weder een verkleinw. busseltje, busselken,hoogd.Bischelchen, maakt.Misschien,
echter, is bussel, voor bundsel, van bund
(band van binden), met den uitgang sel •; zoo
dat bussel, eigenlijk, een bindsel, of zamen-

bindsel, zoude zijn.
Buot, z, n., m., des buurs, of van den buur •
meerv. buren. Iemand, die naast, of digt bij
ons woont: ik heb zeer goede buren. Buren
en bondgenooten. Te buurshuize , zegt men,
in degemeenzame verkeering, voor bij de
buren. Ook diegene, die, in hetzelfde huis,
boven, of beneden ons woont : benedenbuur, bovenbuur, onderbuur, Zamenstellingen zijn : buurdochter, buurjongen, buurkind , buurman, buurmeisje, buurpraatje,
buurschap , buurvrijer, buurvrzjster, buurvrouw.
Buur, ook gebuur, nabuur, is met boer
en bouwer van denzelfden oorsprong, en
komt van bouwen, in de beteekenis van
wonen. Zie bouwen. Van dit buur is, in de

gemeenzame verkeering, het onz. werkw.
buren gebruikelijk, voor : eenen buur bezoeken, bij eenen buur gaan praten •: ik kom,
van avond, wat bij u buren.
BUURT, z. n., V. der, of van de buurt • meerv.
buurten. Van buur. Eene reeks van naast
elkander staande huizen: hi)* woont in mine
buurt. Ook eengehucht, in tegenoverstelling

van een dorp.
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C.

Cy is, eigenlijk, eene latijnsche letter, en dient,
in die taal, voor K. Zij is, bij ons , waarschijnlijk, het eerst ingevcierd, in die tijden,
toen de Kloosterlingen, genoegzaam, alleen
de pen voerden. Wij hebben de c, in nederduitsche woorden, ook niet antlers noodig,
dan tot het ondeelbare letterteeken CH, of
CHI, overeenkomende met deder Grieken
en bij ons gebruikelijk voor eene scherpere
letter, dan G, in echt, schaap enz., schoon
wij in de woorden Cesar ,Cicero, cipres, ceder,
cel, citer, citroen, cdfer, oceaan, en eenige
andere, van het grieksch, of latijn, oorspronkelijke woorden, de c behoudeu. Zie Nederd.
Spraakk. li e D. bladz. 32 enz.
CEDEL, z. n., v., der, of van de cedel • meerv.
cedelen ; Eene lijst, naamlijst : uit een parekement, of half geronde cedel. [Vond.]
Voor dit cedel, sp. cedule, ital. cedola,
heeft Kiliaanook schedel, van het lat. schedula. In de dagelijksche verkeering , wordt
cedel zamengetrokken tot ceel, en het verkleinw. cedeltje, tot ceeltje. Gemeenlijk zegt
men eene ceel maken. Van hier huurceel,
lijkceel, rouwceel, enz.
CEDER, z. n., m., des ceders, of van den ceder
meerv. cederen, ceders. Zekere schoone,
hoog groeijende boom, die op den berg
Libation, Taurus en Amanus, maar inzonderheid in Afrika wast : de cederen van
Libanon. Toortsen van welriekenden ceder.
[Vond.] Cederen hout : ende het is bedeckt
met ceder. [Bijbelvert.] Zamenstellingen zijn:
cederwerk, cederhout, enz.
Ceder, hood. Ceder, eng. cedor, fr. cedre,
ital. cedro, is van het lat. cedrus, afkomstig.
CEDEREOOM, z. n., n1., des cederbooms, of van
den cederboom ; meerv. cederboomen. Van
ceder en boom : de regtvaerdige sal wassen,
als een cederboom op Libanon. [Bijbelvert.]

onverbuigbaar bijv. naamw. Van
cederen houtgemaakt : ick woon in een
cederen huis • van binnen met cederen planken. [Bijbelvert.]

CEDEREN,

zie cedel.
Z. n., v., der, of van de cel; meerv. cellen.
Het verkleinw. is celletje. leder klein vertrek : van al vertrekken in het huis

CEEL,
CEL,

is dezeprachtelooze cel mj het aangenaamste verblijf. Een kamerfje , in een
klooster : in de onbesmette cel. [Vond.] Zamenstellingen zijn cellebroeder (cellebroer,
een monnik), cellebroedersklooster.
Cel, celle, hood. Zelle, fr. celle, cellule,
spaan. celda, van het lat, cella.
ital. cella,
CLMENT, z. n., o., des cements, of van het
cement • meerv. cementen, wanneer van

verschillende soortengesproken wordt. Eene
sort van kalk, welke inzonderheid gebruikt
wordt, om het metselwerk voor het doordri p en van het water to beveiligen. Tiras :
die kelder isgeheel in cement gemetseld.
k zegt men : eene zaak in het
Overdragtelij,
cement le en onwankelbaar bevestigen.
Vondel schreef ciment : en d'aengename
galm bleef hangen in 't ciment. Ook siment,
met eene s : als 't klevende siment. Het heeft
zijnen oorsprong van het lat. caementum,

hetwelk, reeds bij de Romeinen, van gestootene steenen toebereide kalk beteekende,
en, voor caedimentum genomen, van caedere
afkornstig zoude wezen.
CENT, z. n., v., meerv. centers. Eene nederlandsche koperen munt , zijnde een bonderstegedeelte van eenen gulden.
CEINTEIVAAR, z. n., m., meerv. centenaars. Een
gewigt van honderd pond.
Ca, zie C.
CHAOS, Z. n., m., zonder meerv. Van het gr.
aas een ongevormde klomp, waarin, naar
de denkbeelden dergrieksche en latijnsche
dichters, alle hoofdstoffen, voor het ontstaan
van dit wereldstelsel, zonder orde met elkander vermengd waren. Figuurl., eene verwarde zaak, wanorde : een chaos van ver
warring. Ztjne reden is voor mij een ondoordringbare chaos.
ID, des cherubs, of van den cheCHERUB, Z.
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cherub ; meerv. cherubs. Van het hebr.
kerub, sterk zijn. Eene benaming, welke, in

de h. schrift, an Engelen gegeven wordt.
Voor cherub zegt men ook cherubljn, verkleinw. cherubijntje. Van hier cherubijnsch.
CHIJL, (bij Kil, ghtjl, ghijle) z. n., v., der, of
van de chijl • het meerv. is niet in gebruik.
Van het lat. chzjlus. Maagsap , wit sap, dat
door dekoking der maag uit het voedsel
getrokken wordt. Van hier chijlachtig, chijlachtigheid, chijlmakend, chijlmaking enz.
CHOCOLADE, z. n., v. Een droog hard deeg, hetwelk uit kakau, vanilje, suiker enz. zamengesteld wordt. Ook de daarvan bereide drank :
chocolade is een drank, welken de Spanjaarden naar Europa overgebragt hebben. Van
bier chocoladefabrijk, chocoladekan, chocoladekop, chocolademaker, chocolademakerzy,
chocoladewinkel, enz.
CHRISTEN, z. n., m., meerv. christenen. Een
belijder van Jesus godsdienst.Van bier christelljk, christendom, christenheid, enz.
CICHOREI, z. n., v., der, of van de cichorei ;

het meerv• is niet ingebruik. Zeker gewas,
van hetgr. en lat. xixceploy, cichorium.
CIDER, z. n., m., des ciders, of van den cider ;
het meerv. is niet ingebruik. Eene soort van
in Frankrijk en En eland west bekenden
drank. Van het fr. cidre, en eng. cider ;
echter is het een oud duitsch woord, en reeds
bij Titian. voorhanden. Zie appeldrank.
CIJFER, Z. 11., o.. des cijfers, of van het cijfer ;
meerv. czjfers. Cijferletter. getalletter, van
het middeleeuwsch lat. cifera, of van het
hebr. sapher, tellen, rekenen. Ook voor verborgen schrift, hetwelk zonder den sleutel
niet kangelezen worden : een brief in ,cijfer
geschreven. Van hier czjferboek. ctjfergetal,
czyterkunst, telkunst, czjferletter, ojfermeester, teikunstenaar, cifferschool, cijferschrift.
CIJFEREN, bedr. w., gelijkvl. 1k cifferde, heb
g
ecijferd. Van cijfer. Rekenen. Van hier
cijferaar, czjfering.
n., m.,vanden cijns; meerv. czjnzen.
Van het lat. census. Tol, schatting : dat sij
den cijns, ouden impost ende tol niet en sullengeven. (Bijbelvert.) Op cljns stellen,
schatting opleggen. Van hier cijnsbaar, tol-
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CITR.

pligtig, onderworpen: cijnsbaar worden
iemand czjnsbaar Timken ; cijnsregt. Oul.
bezigde men chens; Vond. schrijft chajnse.
CILINDER, Z. n., m., des cilinders, of van den
cilinder ; meerv. cilinders. Van het lat. cylindrus, en dit van het gr. xuAapos. Een
langwerpig rond, bij Halma, rolzuil. Van
bier cilindervorntig.
CIMBAAL, cimbel, z. n., v., der, of van de cintbaal; meerv. cimbalen. Van het lat. cymbalum , en dit van hetgr. xu t.4,30:Aoy. Een
driekantig snaarspeeltuig, met ringen en
schelletjes : 't geluit der klinkende cimbael.
(Vond.) Zamenstelling : cimbelspel.
CIPIER, (bij Kil, cippier, van het lat. cippus,
cippi custos), z. n., m., des cipiers, of van
den cipier ; meerv. cipiers. Een dienaar van
hetgeregt, die de gevangenen. bewaart en
spijst.
CIPRES, z. n., m., van den cipres ; meerv. cipressen. Een boom : beplant met spichtigen
cipres. [Vond.] Van bier cipressen, onverbuigbaar bijv. naamw., dat van cipres gemaakt is, of daartoe behoort. Cipresboom,
helzelfde als cipres. Van het lat. cupressus.
CIRKEL, Z. n., m., des cirkels, of van den cirkel;
meerv. cirkels. Van het lat. circulus. Kring:
tot op den cirkel van • den kreeft. [de Deck.]
Een halve cirkel, half rond. Hooft gebruikt
sirkel, met eene s: van dezen sirkel. Van
bier cirkelboog,enz.
CITER, Z. 11., v., der of
of van de citer; meerv.
titers. Van het lat. cithara, Zeker speeltuig :
op de titer spelen. Op de titer to zingen.
[Hooft.] Op mine liefelzjkeciter. [Vond.1 Van
hier citerdraad, citersnaar, citerspeler.
CITROEN, z. n., m., des citroens, of van den citroen ; meerv. citroenen. De vrucht van den

citroenboom, zoo als die versch totons gebrat wordt, terwij1 de ingezoutene vrucht
van dezen boom, bij ons,
den naam van
limoen draagt : zwanger had ztj zich verhit,
ende heet van een' kouwden citroenghege.ten.
[Hooft.] Van bier citroenappel, citroenboom,
citroen eel citroenkleur, citroenkleurig, citroenkruid, citroenverw, citroenverwig, enz.
Lat. citreum, fr. citron, ital. citrone, spaan.
cidra.

D1 is devierde letter van het nederduitsche
ABE. Zie over den aard en hetgebruik van deze
letter, mijne Nederd. Spraakk. D. I. S 46
en 47.
DAID, Z. n., V. der, of van de daad • meerv.
daden. Van doen, oul. daden. Bedrijf: eene
goede daad. Iemands daden verhalen. lemand
met raad en daad bijstaan, met de daad helpen •; in de daad, voorwaar, waarlijk : het is
in de daad zoo geschied ; op de daad, order
het doen : iemand op de daadbetrappen. Van
hier dadelijk, dadelijkheid. Daadzaak, van
daad en zaak, is een nieuw woord, dat veel

gebruikt wordt, schoon het eerie weinig
meer beteekent, dan het andere. Hooft bezigt daadeloos (dadeloos) voor werkeloos,
zonder iets te doen.
DAAGS, bijw., zijnde de tweede naamval van
het zelfst. dag, voor des daags. Daags daarna, den volgenden dag, daags te voren, den
voorgaanden dag.
DAAGSCH, bijv. n., zonder trappen van vergrootin g, meest gebruikelijk voor alledaagsch, in
den zin van hetgeen tot de weekdagen, of
werkdagen, behoort, in tegenoverstelling van
feestdagen: mUn daagsche rok, enz.
DAALDER, z., n., m., meerv. daalders. Zeker
stukgelds, bedragende dertig stuivers. Ook
wordt, out de gelijkheid van gedaante, eene
schijf van eenen appel enz., daalder genoemd.
DAAR, bijw. en voegwoord. 1. Bijw., zoo wel
alleen en op zich zelf staande, als met andere
woorden zamengesteld. Aileen en op zich
zelf staande: wie 'ivoont daar? op die plaats.
Daar lit het boek ; ik stond hier, gzj stondt
daar. Wie daar ? wie is daar ? Waar uw schat
is, daar is ook uw hart. Daar is hi' • daar
hebt uw geld; in welk geval het voor hier
staat. Ook met van : htj kwam gisteren in de
stall, en begat zich heden weder van daar.

Om meer sterkte aan de uitdrukking le geven, gebruikt men dikwerf aldaar : teen
mijne rerwachting vond ik hem aldaar.

Met andere woorden zamengesteld en
wel met andere bijwoorden en voorzetsels,
als : daarheen, daaraan, daarachter, daaraf,
daarbeneden, daarbeneven, daarbij, daarbinnen, daarboven, daarbuiten, daardoor,
daarin, daarlangs, daarmede, daarna,
daarom, daaronder, daarop, daarover,
daartegen, daartoe, daartusschen, daaruit,
daarvan, daarvoor, enz. ilierbij moet ik
aanmerken, dat het bijw. daar, dus zamen-

gesteld, de plaats der aanwijzende voornaamwoorden deze die ,dezelve,dezelfde, vervangt.
Zoo is, b. v. daaraan, daarachter, daarbij,
daardoor, daarin, enz., zoo veel als aan,
achter, bij,.door, in enz, deze, dit, dezelve,
hetzelve :gtj moet dat geval niet gering achten, want daaraan (aan het zelve) is veel
gelegen. Hier is eene voorkamer, en daarachter (acbter deze) is nog eene binnenkamer.
Heden betaal ik u tienguldens, en morgen
breng ik u daarbij (bij deze) nog zes guldens.
Daarbij komt nog (bij deze zaak). En zoo

met al de overige. Dit echter heeft alleenlijk
plaats ten aanzien van zaken, en geenzins in
opzigt tot personen : mljn vriend konde die
som niet betalen • ik ben daarvoor borg gebleven, namelijk voor die som, niet voor
mijnen vriend. Hi' is bij zijne moeder, wz:j
zullen hem bij haar, of bij dezelve, niet
daarbij, laten. Deze zamenstellingen mogen

liefst niet wedergescheiden worden, gelijk
in de spreektaal doorgaans geschiedt, en
zelfs bij anders goede schrijvers dikwerf
aangetroffen wordt, b. v. : daar bekommer
ik mij niet over, voor daarover bekommer ik
Int:j niet. Wie daar den slagh van heeft,
[Vond.], voor wie daarvan den slag heeft, of
wie den slag daarvan heeft. David nam de
kroone, ende daer was edel gesteente aen,
[Bijbelvert.], voor daaraan was enz.

Ook wordt dit bijw. gebezigd, om iets op
eerie nadrukkelijke wijs aan te duiden : wat
hebtgij daar ? Wat zegt gij daar ?
Bit daar kan alleen de plaats der aanwty-
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zende, niet die der enkel betrekkeWke voor-

in het laatste
naamw en bekleeden, dewijI
geval, waar gebezigd wordt, b. v . : het land,
en voor waarin. In
daarin ik u zal breng,
de plaats, daar men het brandoffer slacht,
[Bijbelvert.1 voor waar.

2. VoegwoOrd, in de beteekenis van naardien, dewijl : ik konde hem niet langer troosteloos laten,
daar ik hem zoo vurigli:jk
beminde. Daargij zoo wel gewapend zijt,
behoeftgij niet le vreezen. Daar het toch zoo
zijn moet, zal ik het Imj laten welgevallen.
Voor schoon, terwijl gij lacht, daar
behoordet te schreijen. Ook als voegwoord,
lijdt daar eenige zamenstellingen : daarenboven, daarentegen, daarom.
DADEL, z. n., m., des dadels, of van den dadel •
meerv, dadels. Verkleinw. dadeltje. Dadel-

boom. Voor de vrucht van den dadelboom
is het vrouwelijk. Van bier dadelboom,
dadelkern, dadelolie.
Dadel, hood. Dattel, ital. dattero, en
dattole, eng. date, fr. datte, spaan. datile,
pool. daktijl, zijn alle van het gr. 0covro)tog

afkomstig, welken naam deze boom gekregen
heeft, uit hoofde der gelijkheid, welke deszelfs vrucht met eenen vin er heeft.
DADELIJK
,
zie daad.
ADER, Z. n., m., des daders, of van den dader;
D
meerv. daders. Van het oude daders, nu
doers . Iemand, die jets doet zijt daders
(beoefenaars) des woords. [Bijbelvert.] Gewoonlijk in eenen kwaden zin, iemand, die
eenig schelmstukpleegt, of gepleegd heeft :
de dader werdgevat.
goeddadig.
DAG, z. n., m., des dags, of van den dag, (ook
daags, en het verkleinw. daagje, van het
Dude daag) ; meerv. dagen. De tijd van vier
DADIG, Zie

en twintig uren, zijnde dag en nacht beide :
het kind is zeven maanden en Brie dagen pud.
Des anderen daags. De tijd dat de zo n opgaat
totdat zij ondergaat : de kortste, de langste
(lag van het jaar. Het wordt day, de dag
breekt aan, voor dag en daauw, zeer vroeg
in den morgenstond, de dag neigt ten avond.
Van p ier het spreekwoord : een gat in den
dag slapen, lang slapen. Fen zeker bepaald
gedeelte van den dag hi;j wint iederen dag
tweeguldens •; ook daags : zeven guldens
daags. De tijd in het algemeen er zullen
dagen, er zal een tijd, komen, wanneer enz.
Den day onnuttig doorbrengen, den tijd verbenzelen. Dag stellen, tijd be ales. Het licht
van den dag : bij dag — bezie het Bens
den day , bij
het licht — ik heb bier eenen
valschen dag, een valsch licht — de day, het
licht, valt niet wel op dit schilderstuk. Hiertoe behoort de spreekwijs : zij schelen als
als licht en duister. lets aan
dag en nacht,
den dag, aan het licht, brengen, kenbaar
makers, aan den dag leg en does blijken.

DAGE.

Bij verdere overdragt, zegt Vond. van geschriften :geef uwe dichten niet, in uwen
eersten ijver, aan den dayh, geef die niet te
vroeg in het licht, geef die niet te vroeg in
druk uit. Zoo ook : ofze derpenne en den
dagh waerdigh zijn, of zij waardig zijn, in
druk uitgegeven te worden. Dat ma geen
dag zien, is iets schandelijks. Het meerv.
dagen wordt voor leven, of leeftijd, gebezigd :
zijne dagen verkorten • wie heeft van al zijne
dagen zulks gezien ? Hij heeft zijne beste
dag en al versleten • op zijne dagen komen, oud
worden, zij heeft goede dagen bij haren oom.
Dag beteekent somwijlen, even als dies

bij Latijnen, den laatsten dag van iemands
leven • en Bus zegt zUnen dag beleven, zoo
veel als leven,
totdat men van ouderdom
sterft, zoo dat zijn dood door geen toeval
verhaast is : Elk' sterv'ling, die zijn dag,
uit droefheid niet beleetde. J. Fortman.]
Zamenstellingen zijn : dagbepaling, dagblad, dagboek, daggeld, daggelder, dayhuur,
daglicht, dagloon, daglooner, dagregister,
dagreis, dagschaar, (bij Hooft dakschaar)

thans nog op de korenbeurs te Amsterdam
gebruikelijk, voor dagloon, of zooveel als
men zich op eenen dag bescharen kart dagschool, dagverhaal, dagwacht, dagwerk,
dagwerker, dagwijzer, enz.
Dag, hood. Tag, goth. dags, alem. taga,
angels. dceg, ijsl. dagur, lat. dies, eng. day,
volgens Wacht. van het arab. daa, luxit.
DAGDIEF, z. n., m., des dagdiefs, of van den
dagdief; meerv. dagdieven. Van dag en dief.

Fen trage werkman, die het dagloon steelt,
en niet verdient : hi' is een re to dagdier.
DAGDIEVEN, onz. w., gelijkvl. lk dagdiefde, heb
gedagdiefd. Van dagdief. Lui werken, en daardoor het dagloon stelen.Van hierdagdieverij.
DAGELIJKS, (bij daghlicks) bijw., voor
alle dagen : dat gebeurt dagelijks; men hoort
dagelijks daarvan spreken.
DAGELIJKSGR, bijv. n., het een tot alle dagen
of tijden behoort dagelijksch brood. Ook
gewoon , gemeen : een dageljksch
i
kleed,
anders ook alledaagsch. Hooft vormt hiervan
het zelfst. dagelijksheid, voor dagelijksche
levenswijs.
DAGEN, (angels. dcegian), onz. w., gelijkvl. Ik
daagde, ben gedaagd. Van dag. Dag worden :
het begint te dagen. Van bier opdagen, verdagen, enz. Zie deze woorden.
DAGEN, onz. w., beteekenende oud worden,
alleeri nog overig in ons zamengestelde
bedaagd. Zie hetzelve.
bedr. w., gelijkvl. Ik daagde, heb
daagd. Voor het regt roc err
is gedaagd,
om, binnen vier en twintig uren te verschijnen. Van het verled. deelw. gedaagd. is het
zelfst. naamw. gedaagde. Van hier dager,
daging, enz. Vond. bezigt dagen, voor uitdagen :
het veld dagen.
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n., m., des dageraads, of van den
dageraad •; het meerv. is niet in gebruik.
Morgenstond : met den dageraat. rHooft,.]
De nuchtre dageraad, met zijn saffraanden luister,
Allengs in 't oosten Tees en men de licht en duister,
Het was noch, nacht noch day, maar teens dag en
nacht. [Vond.]

DAGERAAD, Z.

Bit woord wordtook, bij overdragt,
voor den eersten leeftijd gebezigd : in den
dageraad zUns levens. Bij verdere overdragt,
voor slagen : ik beloofde hem een' dageraad.
Zeer verschillend zijn de meeningen over
den aard van dit woord. Kiliaan neemt dageraad, voor dagerood, gelijk men ook zegt
morgenrood. Tuinman voegt er bij, slat
Willeram. niet alleen morginrod,
maar ook
tagarod en tagoroth heeft. Huydec. toont
aan, dat de Ouden, voor dageraad, dagerake
en daggrake zeiden, welk laatste hi' voor het
echtste houdt, van graken, beteekenende
het eerste schijnen van den dag • van welk
vraken men eerst grieken, en vervolgens
krieken schijnt gemaakt te hebben. Fr. van
Eel v. leidt het van rates (bij Wacht.) , maken, zamenstellen af, waarvan ons reeden,
linnen reeden • zoo dat dageraad, eigenlijk,
het maken van den dag zoude beteekenen.
DAGGE, dag, z. n., v., der, of van de dagge ;
meerv. daggen. Korte do en : lk, ongewoon
1 vuurwapen te handelen ,
zal wisser met de
dag trefren. [Hooft.] Ook wordt het voor een

scheepstuig, een stuk touw, waarmede de
misdadigen op de sehepen gestraft worden,
genomen.
Middeleeuwsch lat. daga, diga, ital. daga,
spaan. daga; eng. dagger.
DAGLICHT, Z. 11., o., des daglichts, of van het
daglicht •; het meerv. is niet ingebruik. Van
dag en licht. Het licht van den dag : nujne
oogen kunnen het daglicht niet verdragen.
Van hier degemeenzame spreeliwijs : het
mag het daglicht niet zien, het is te slecht, te

schandelijk, om het te laten blijken, of
bekend te maken.
DAGREIS, z. n., v., der, of van de dagreis ;
meerv. dagreizen. Van clan en reis. Reis van
ether' dag : die steden liggen twee dagreizen
van elliander. Het leer
trekt met kleine
g
dagreizen.
DAGSTER, zie morgenster.
DAGTEEKENEN, bedr. -w., gelijkvl. Ik dagteekende, hebgedagteekend. Eenen brief dagteekenen. Van bier dagteekening.
DAGVAARD, Z. D., v., der, of van de dagvaard
meerv. dagvaarden. Van dag en vaard, van
varen, oul. reizen, goth. en angels. fgran.

Eigenlijk, eene dagreis, of reis van eenen
dag : en daar ik hem,
•
vermoeit
van zijne
daghraert, troost. [A n tonid.] Die lenckte van
trijk van Syrien es twintich dachraerden.

{Ph. Ruychrock.] Wijders, landdag, staatsvergadering : dagvaard hoiden, luj is ter
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dagvaard gezonden.

bedr. w., gelijkvl. 1k dagvaardde,
hebgedagvaard, dagen, voor het regt roepen:
iemand dagvaarden. Hooft bezigt het voor ter
dagvaard beschrijven : de staaten te dagvaarden. Van hier dagvaarding.
DAK, z. n., o., des daks, of van het dak • meerv.
daken. Het verkleinw. dak e• In het algeDAGVAARDEN,

meen, alles, wat iets dekt. Bijzonderlijk, het
bovenste gedeelte van een gebouw, het elk
het voor weer en wind bedekt : een huis
onder het dak brengen. Een fransch dak, een
plat dak. De figuurlijke uitdrukkingen :
iemand iets op zijn dak zenden, het hers
g
teen
wil en dank toezenden, het komt alks
maar op mUn dak, het wordt maar op mij
gesehoven, iemand wet op zUn dak geven,

hem slagen geven, enz. behooren tot den
gemeenen spreektrant. Figuurlijk, het gansche huis, in zoover daarrnede de bedekking
bedoeld wordt • wij konden naauwelijks
onder dak komen. Met iemand onder een dak,
in een huis, wonen.
Zamenstellingen zijn : dakbalk , dakbord,
dakdekker, dakdigt, dakdrop, dakgoot, dakpan, dakrib, dakriet , dakspar, dakstroo,
dakvenster.
Dak, hood. Dach, bij Notk. tech, bij
Tatian. theki, in het meerv., zweed. tak,
ijsl. Theki, angels. theke, komt van dekken,
even als het lat. tectum van (eo.
g
DAL, z, n., o., des dais, of van het dal • meerv.
dalen. Laagte. Land, dal, tusschen be y en
g
lit
: in 't Vatikaner dal. [Hooft.] Over
berg en dal. Zamenstellingen zijn : dalbewoner, dalluiden. Oul. was het bijw. dalewaart in gebruik, voor naar beneden, b. v.:
dalewaart, te dalewaart springen, loo en

naar beneden springen, loo en.
onz. w., gelijkvl. Ik decade, ben gedaald. Van dal. Afklimmen, naar beneden
gaan : wij daalden van den berg af. De zon

DALEN,

begint te dalen, de dag is aan het dalen.
Ietnand in hetgraf laten dalen, laten inzakken. Gzj zult Inz:ine grtjze haren nog met
schande in het graf doen dalen, gij zult mij,

voor mijnen dood, nog schandvlekken. In
prijs verminderen, afslaan : de granen zz:in
aan het dalen. Zijne achting begint te dalen,
minder te worden, Ook : hi) is aamerkelijk bij
mij gedaald, in waarde, achting. Minderen :
de Gezanten verzochten tiers duizend man
te voet, twee duizend te paarde, loch daalden
allengskens tot op de helft.[Ilooft.] Oul., werd
dalen ook in eenen bedrijvenden zin gebezigd. Van bier dater, dating.
Dma, z. n., m., des dams, of van den dam ;
meerv. dammen. y erkleinw, dammetje.Eene

hoogte van aarde of steenen, om het water
tegen te houden : eenen dam maken, le en.
Voorgrond in het algerneen, in het spreek11 oord : een howl is stout op zijnen eigen
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dam. [Hooft.] Figuurlijk, en in den gemeenen spreektrant : eenen dam le en voor :

dengrootsten honer verdrijven. Ook worth
dam voor eene dubbele schijf in het damspelgebezigd : ik heb dam •; dam halen, enz.
Zamenstellingen zijn : dambord, damschijf,
damspel, damspeler, enz.
Dam is een oud woord. Het eng. dam,
fr. dame, het middeleeuwsch lat. damma,
het zweed, en deen. Dam, het pool. tams,

en meer anderen, hebben alle de beteekenis van eene hoogte van aarde, of steen, ter
beteugeling van het water. Meestal wordt
het afgeleid van het lat. domare, d. i. temmen, tot Welk laatste Kil. het brengt, beteekenende dam, derhalve, zoo veel als eene
temming van bet water.
DAMAST, z. n., o., van het damast • meerv,
damasten, wanneer van verscheidene soortengesproken wordt. Zekere stof, van zijde,
of wol, geweven : een stuk damast. Van hier
het onverbuigb. bijv. naamw. damasten :
een damasten rok.
Damast, hood. Damast, eng. damask,
deen. Damask, fr. damas, ital. damasco, la t.
damacius, damascus. Deze stof heeft haren
naam van de stall Damascus, van waar zij

het eerst in Italiegebrag,t en daarna door
het overige gedeelte van Europa verspreid is
g
eworden.
DAMLOOPER, z. n., m., des damloopers, of van
den damlooper •; meerv. damloopers. Zeker
binnenlandsch vaartuig.
DAMMEN, bedr. w., gelijkvl. Ik damde, heb gedamd. Van dam. Eenen dam maken, le en,
Doch in dezen zin is afdammen meest in
gebruik. Dammen wordt ook als een onz.
w.,gebezigd, in de beteekenis van dam spelen : zijzitten te dammen. Van hier Jammer.
z. n., m.,
DAMP (bij Kul. ook demp en dome z.
des damps, of van den damp •; meerv. dampen. Dikke rook, nevel, of wasem : de damp
van eene fakkel. Er stijgen schadelijke dampen nit de aarde op. Zwavelachtige dampen.
w., gelijkvl. Ik dam to heb gedam t. Damp van zich geven: die kolen
dampen sterk. In den gemeenen spreektrant,
wordt dampen gebezigd, voor tabak rooken,

DAMPEN, onz.

of, onder het rooken, eenen sterken damp
veroorzaken • wat zit gij te dampen ! Van
bier damper, damping.
DAMPIG, bijv. n. en bijw., dampiger, dampigst.
Nevelachtig, vochtig: het is damply weer,.
Ten aanzien van de paarden bezigt men het
voor kortademig: een dampig paard. Van
hier dampigheid.
z. n., m., des dampkogels, of van
DAM Z.
den dampkogel • meerv. dampkogels. Van
damp en kogel. Een kogel, welke eenen
grooten damp veroorzaakt, om den viand
daarmede, voor eenigen tijd, het gezigt te
belemmeren.

DANK.

DAMPKRING, z.

n., m., des dampkrings, of ran
den dampkring • meerv. dampkringen. Van
damp en kring. De lucht , welke onze aarde

en alle andere hemelsche ligchamen omgeeft.
DAN, bijw. en voegwoord. 1. Bijwoord, om
eenen tijd aan te duiden: dan, wanneer ik
het u verhaald heb, zult gij er over kunnen
oordeelen. Dan vraagt Inj dit, dan dat. 2.
Voegwoord, derhalve, bij gevolg : is dit dan
wive meening? Dan wordt ook voor dock gebezigd, aan het begin eener rede: Dan, eer
ik u verder daarvan spreek, moet ik u nog
zeggen, enz. Achter den vergrootenden trap

der bijvoegelijke naamwoorden, gelijk ook
achter niet, niets, niemand, geen, anders, te
veel, enz. wordt dan, niet als, gebruikt: gij
zzjt wijzer,
dan kJ • daar was niemand, dan
ik, enz. Zie Nederd. Spraakk., D. II, S 58
DANIG, zie dusdanig.
DANK, z. n., m., des danks, of van den dank

het meerv. is niet ingebruik. Welgevallen :
iets in dank aannemen. Teen
g
wil en dank.

Erkentenis, dankbetui ging : iemand voor jets
dank zeggen. Iemand iets dank weten, niet
wijten. Dank met jets inleggen, bij jets behalen. God zij dank, ook God dank • den
Hemel zij dank. Iemand dank zeggen worth,

in hetgewone !even ,
ook voor eene beleefde
weigering genornen, wanneer ons iets aangeboden vv-ordt, waarvan wij een gebruik
willen maken : Ik zeg u dank. Zamenstellingen zijn : dankdag , dankbetuig in , dankfeest,
danklied, dankoffer , dank reek dankzeg.ging, enz. Dankerkentenis is eene erkentenis

van dank, en dus tweemaal hetzelfde.
Gunsterkentenis zou beter zijn. J. de Deck..
bezigt dankeloos, voor ondankbaar.
DANKBAAR, bijv. n. en bijw., dankbaarder,
bankbaarst. Van dank en baar, derhalve,
eigenlijk, dank brengend, dank zeggend:
lay was zeer dankbaar voor dat geschenk. In
eene ruimere en figuurlijke beteekenis, genegen om ontvangene weldaden, door wederkeerige diensten, te vergelden: hi' heeft
een zeer dankbaargemoed. Hi' is een zeer
dankbaar mensch. Van hier bankbaarheid,
dankbaarltjk.
DANKEN, bedr. w., gelijkvl. Ik thinkte, heb gedankt. Zijn welgevallen over ontvangene
weldaden aan den dag leggen : iemand danken, voor jets danken. God zij gedankt ! Voor
iemand danken (in de kerk), iemands dank-

baarheid aan God voor zijne herstelling,
openlijk betuigen. Iemand jets te danken
hebben, hem daarvoor dank schuldig zijn,
hem als den veroorzaker daarvan erkennen :
dit heb ik hem alleen te danken. Ook in eenen
kwaden zin, voor wijten : hi' heeft het zich
zelven te danken, dat hi' ongelukkig is. Jets
op eene beleefde wijs afslaan, in het gewone
Leven: ik dank u.
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z., n., m., van den dans • meerv. dansen. Het verkleinw. dans e• Beweging van
het ligchaam naar de maat: iemand ten dans
leiden. Van bier de figuurlijke spreekwijzen:
met iemand aan den dans komen, geraken,

DAUW.

z. n., m., van den das • meerv. dansen.
Het verkleinw. das e. Zeker viervoetig wild
Bier,
zich onder de aarde ophoudt. Ook
eene soort van kleine honden,
die gebruikt
worden, om dassen te van en anders dashond genoemd.-Van bier dassenvel, dassenhandgemeen worden, in twisL in ernstige
onderhandeling geraken. Zzjn edelheit zagh
vet, enz.
mij ook gcarne aan den dans. [Hooft.] Den DAS, z. 11., v., der, of van de das • meerv. dasdans ontspringen, zich uit het gevaar redsen. Een halssieraad, of eene halsdekking :
den. Zamenstellingen zijn : dansfeest, danseene das met kant. In dezen zin wordt (lit
lied, dansmeester, dansoefening, dansrij,
woord, veelal, vrouwelijk gebruikt, schoon
dansschoen, dansschool, danszaal.
het misschien hetzelfde, als het voorgaande
Dans,.hoogd. Tanz, zweed. Dantz, middas, is •; in welk geval ons das, voor eene
deleeuwsch lat. dansa, ital. danza, spaan.
halsdekking, zijne benaming zou ontleend
danca, fr. danse, eng. daunce.
hebben van eene voormalige gewoonte, om
DAMEN, onz. w., gelijkvl. lk danste, heb gedaartoe een dassenvel tegebruiken.
danst. Het ligchaam naar de maat bewegen, DAT, het onzijcl. geslacht van het aanwijzende
huppelen, springen: op de maat dansen, op
en betrekkelijke voornaamwoord die. Zie
de kbord dansen, van vreugde dansen. Fihetzelve.
guurlijk, en in den gemeenen spreektrant: DAT, voegwoord, hetwelkofdeaantoonende, of
naar iemandspljpen dansen , zich naar
aanvoegende wijs der werkwoorden bij zich
heeft
iemands zinschikken; iemand de deur uit
doen dansen, van de trappen doen dansen,
Aantoonende wijs, wan neerhet onderwerp,
waarvangesproken wordt, zeker is, of, ten
wegjagen, van de trappen gooijen. Ook norminste, als zeker voorgesteld wordt : ik zie,
den redelooze en levenlooze dingen gezegd
te dansen : ook danst het weelig vee. [Moon.]
dat hij komt. Ik hoorde, dat hi' zeide enz.
DA is

Een scheepken, wells in zee gaat dansen op
en neer. A. v. d. Myle.] Van bier danser,
danseres, of dansster.
Dansen, hood. tanzen, middeleeuwsch
lat. dansare, fr. danser, ital. danzare, spaan .
dancar, schijnen met het Nebr. does, ops prin.
gen, verwant te zijn.
DAPPER, bijv. n. en bijw., dapperder, dapperst,
Kloekmoedig, stout : een dapper man •; hij
heeft zich dapper gekweten. Ook zeer, veel:
ik heb hem dapper afgerost. In deeze diende
hem dapper de zorgvuldigheid van, enz.
[Hooft.] Van bier dapperheid, dapperlzjk.
DARN, z. n., m.. des clarets, of van den darm
meerv. darmen. Het verkleinw. dartnpje.
Krimpingen in de darmen hebben. Kronkel
in de darmen. Figuurlijk, en in den gemeenen spreektrant, voor den buik: den darnt
vullen, onmatig eten. Zamenstellingen zijn :
darmjicht, darmkronkel, darmnet, darmpzjn,
darmvet, darmwee, enz.
DARMSNAAR, z. n., v., der, of van de darmsnaar
meerv. darmsnaren. Eene van darmenge-

maakte snaar, in tegenoverstelling van eene
koperen, of ijzeren snaar.
DARREN, derren, onz. w., waarvoor thans duryen gebezigd wordt : o uur, die ik verwenschen day ! [Poot.] Zie durven.
DARTEL (dertel), bijv. n. en bijw., darteler, dartelst. Wulpsch, weeldrig, speelziek: een dartel kind. Figuurlijk : een dartele, sierlijke,
bloemrijke, shy/. Van hier dartelheid.
DARTELEN, onz. w., gelijkvl. Ik dartelde, heb
gedarteld. Zich wulpsch aanstellen, dartel
zijn.
DARTIEN, zie dertien.

DAS,

Ik weet, dat het onwaar is. De Hemel weet,
dat ik alleen onz uwen wil bedroefd ben. Ik
zie wel, dat ik het filet verkrtjgen zal. Ook
met dat vooraan : dat hi' een schema is, heb
ik tang geweten. Somwijlen laat men dat

weg • in welk geval de volgende woorden
eenigzins veranderd worden : ik hoor, hi'
zal komen ,
voor dat hi komen zal. Ik
weet , gij zult het doen , voor dat gij het
doen zult enz.
Aanvoegende wijs , wanneer het onderwerp nog onzeker is, of, ten minste, als
onzeker voorgesteld wordt : ik vrees, dat hi'
het reeds gedaan hebbe • hi' wilde, dat ik met
hemginge • ik bad hem, dat hij het nal gave.

Ook heeft dit woord de aanvoegende wijs
bij zich, wanneer het dient, om driften en
gemoedsbewegingen uit te drukken, b. v.
eenen wensch : ach, dat dit maar niet geschied ware ! dat ik uwen naam nimmer
gehoord hadde ! dat hi j, voor altoos, nit mUn
gezelschap gebannen zd ! dat God het gene !
Eerie klagt : o, dat ik hem niet terstond ntlyn
tvoordgave ! Eene -waarschuwing
•: dat men
ons bier maar niet beluistere !
DAUW, Z. n., m., des dauws, of van den dauw
zonder meerv. Net eenen lieffelijken dauw.
[Vond.1 Het veld lag vol dauw. In den gemeenzamen spreektrant, zegt men : het is
zoo malsch als een dauw, het is zeer malsch.
Voor dag en dauw, des morgens vroeg. Van
bier dauwachtig.
Tuinm. brengt ons dauw tot het gr. AMY,
besproeijen, of tot ons oude a, aa, d. i. water, waarvan de Franschen hun eau hebben.
DAUWEL, z. n., v., der, of van de dauwel; meerv.
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dauwels. Het verkleinw. dauweltje. Een

inden gemeenen spreektrant gebruikelijk,
woord, om een traag en onhebbelijk vrouwmensch aan te duiden : zij is eene re te dauwel. Van hier dauwelachtig, dauwelachtigheld. Zoo ook het onzijd. werkw. dauwelen,
voor : traag en langzaam met alles omgaan,
zich onhebbelijk gedragen.
DAMEN, wipers. w., gelijkvl. Het dauwde,
heeftgedauwd. Het heeft , dezen nacht,
sterkgedauwd. Figuurlijk, als bedrijvend :
d'uchtend dauwt Gods zegeningen. [Poot.]
Dat hi op u stjn ghenade sal dauwen. [Spel.
v. Sin.]
DAVEREN, onz. w., gelijkvl. Ik daverde, heb gedaverd. Sterk bewogen worden, dreunen :
toen daverde de aarde. Hoe davert mij het
hart. F. v. Dorp.] maakte zulk een geweld, dat er het huis van daverde. Van hier
davering.
Daveren is het voortdur. werkw. van het
voor woeoude daven, bij Kil. en Plant voor

den, razen.
bepalend lidwoord, des, der, des
meerv. de. Des mans, der vrouw, des kinds ;
de manners
de vrouwen, de kinderen. Het
,
wordt het bepalende lidwoord genoemd, omdat het de zaak, waarvangesproken wordt,
bepaalt, en duidelijk aanwijst: ik heb het
geld ontrangen, of dat geld, waarover wij te
vorengehandeld hebben. Zie verder over
den aard, de verbuiging en het gebruik van
ditlidwoord, mine Nederd. Spraakk., D. I.
165 enz. OW. werd de ook in deplaats
van het betrekkelijke die gebruikt : alle
volcken, de (die) comen. [Bijb. 1477.]
DECEMBER Z. 11., m., des decembers, of van den
december • zonder meerv. De twaalfde en
laatste maand van een jaar • van het lat.
decembris, dewijl die maand, bij de Latijnen, de tiende was. Karel de Groote noemde
deze maand heilmanoth of heilmonath. Bij ons
draagt zij ook den naam van wintermaand.
DEDIGEN, hetzelfde als dadigen, verouderd gelijkvl. werkw., nog overig in verdedigen.
DEEG, z. n., o., des deegs, of van het deeg
meerv. deegen. Het verkleinw. deegje. Gekneed meet voorgebak: zij vinden hem het
deeg staan kneeden. [Hooft.] Van hier deegbrood, ongaar en niet wel gerezen brood,
deegsem, nu deesem, en het werkw. deegse-

DE, HET,

men, deesemen, brood deesemen.
Kiliaan brengt het tot dUen, di' en als ter

uitdijing toebereid • zoo ook Ten Kate, en
wel tot den °mien onvolmaakt verlederien
tijd deeg, met de scherplange ee, overeenkomende met den rotterdamschen tongval.
DREG, zie dege.
PEEL, Z. n., o., des deels, of van het deel
meerv. deelen. Het verkleinw, deeltje. Gedeelte van lets : het derde deel van dat Koningrijk. [Hooft.1 Overdragt., zegt men deel

DEER.

aan lets hebben, voor: in lets deelen, lets

mede genieten, en tevens, aan jets schuldig
zijn. Een afgezonderd gedeelte van een
werk, of bock : het eerste. tweede en derde
deel. Zekergetal, rnenigte: een deel oude
boeken. Belaug : ik neem deel in uwe blzjdschap, droefheid. Bij Kil. komt het woord
deelook in de beteekenis van man, of vrouw,
voor • en in dezen zin is het , hier en daar,
nog gebruikelijk, doch in den gemeenen
spreektrant: ik kom van avond bij u, en ik
.gal ntzjn deel medebrengen. Ook wordt het
met de voorzetsels bij en ten, als bijwoord
gehezigd bij deelen, bij stukken, ten deele,
stukswijze.
DEEL, Z.
v.,
der, of van de deel •; meerv.
deelen. Eenegezaagde plank : noordsche
deelen. Ook wordt het voor eenen dorschvloer gehezigd.
DEELACRTIG, bijv. naamw. en bijw. Dee] hebbend : aan lets deelachtig ztjn, deel hebben •
iemand lets deelachtig maken. Oak met den
tweeden naamval : des rechts deelachtig.
H. de Groot.]
DEELBXAR, bijv. naamw. en bijw., deelbaarder,
deelbaarst. Datgedeeld kan worden: alle stof
is deelbaar. Van hier deelbaarheid.
DEELEN, bedr. w.,gelijkvl. Ik deelde heb
gedeeld. Tot deelen maken, verdeelen : goederen deelen. Aandeel hebben : met iemand
gelijk in eenen boedel deelen. Aandeel nemen : wij
hebben
harteljk g in
i altoos
edeeld
het een u betrof. Van hier deeler, deelster,
deeling.
DEELGENOOT, Z.

n., m., des deelgenoots , of van
den deelgenoot •; meerv. deelgenooten. Van
deel en genoot. iemand, die hetzelfde deel
geniet, of wien hetzelfde ten deel valt: deelgenoot van mine ram en ! Van bier deelgenootschap.
DEELWOORD, Z. n., o., des deelwoords, of van
het deetwoord • meerv. deelwoorden. Zie
rnijne Nederd. Spraakk., D. I. S 289.
bijv, naamw. en bijw., deerltjker,
deerlijkst. Van het oude dere, de re nadeel,
beleediging, waarvan ons deren. Ellendig en
jammerlijk : dat is een deerltjk toeval •; hi'
heeft. mij deerlzjk bedrogen.
DEERN, deerne, z. n., v., der, of van de deem •
meerv. deernen. In eenige oorden van Nederlandgebruikelijk, voor een ongehuwd
meisje, eene jonge doter en
en dienstrnaagd :

DEERLIJK,

eenejong,
e eene brave deem. Ic bin
di 'n knecht, en een soon dijnre deernen.

[BO. 1477.]
Deem, hood.
g
Dime, bijtfr.
O en Willer.
thiarna, thierna, zweed. taerna, ijsl. therna.
Vol ens sommigen is ons deem, deerne,
zamengetrokken van dienerin, dienerinne,
nu dienares.
DEERNIS, z. n., v., der, of van de deernis •; zonder meerv. Medelijden : deernis met iemand
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hebben. 't Verwektegroote deernis. [Hooft.]
Van hier deerniswaardig.
DEESEM, w. deesemen. Zie deeg.
DEFTIG, bijv. naamw. en bijw., deftiger, deftigst. Voortreffelijk, aanzienlijk, statig ,
(voorheen ookgestreng): een de ti man, een
de ti gelaat. Ili is altoos even deftig. De ti
gekleed zzyn. Hooft heeft deft voor deftly •; en

Meer
(woordenschat) verklaart dit door
Y
deftiglijk.
achtbaar. Van hier deftigheid,
DEGE, deeg, z. n., v. Dit woord komt bij Kil.
voor, in de beteekenissen van heil, voorspoed, waardigheid, braafheid, voortreffelijkheid. Het is bijna reeds geheel verouderd,
en nog overig in de spreekwijs : to dege, ter
dege, goed, gelijk het behoort, voortreffelijk:
ik heb ter dege gegeten •; lets ter dege le en,
Hebtgij wel geslapen ? Ter dege I Ook is het

nog in andere gerneenzame spreekwijzen
voorhanden : die drank zal u deeg doen,
goed doen. Morgen zullen wzjdeeg, vermaak,
hebben • gij zult daarvan lang deeg, gebruik,
hebben ; ik had daar
een deeg
g , was daar niet
in mijnen schik. Het is nog een deeg met u,
gij zijt nog niet regt gezond. Overeenkomstig
met deze beteekenis, zegt men ook, elders
in ons Vaderland : kwadeegsch, of kwaaddeegsch, voor onpasselijk : ik ben den ganschen dag kwaaddeegsch geweest. Die quijnende enquaetdeegs. [Moon.]

Ten Kate brengt het tot den onvolmaakt
verledenen tijd van dijden, di' en zoo als
wij dit woord thans nemen, namelijk met
de zachtlange ee, deeg, gedegen, overeenkomende met den rotterdamschen tongval.
Zie verder degen.
DEGELIJK, deeglt:jk, bijv. naamw. en bijw.,
degelijker, degelijkst. Van het voorgaande
dege en lzjk. Braaf, eerlijk, dat aan zijne
bestemming voldoet, en wezenlijke waarde
heeft : een degelijk man. Ook van levenlooze
zaken :gij geeft zulke kleine brokjes, geef
mij eens een degelijk stick. Laat ons nu Bens
over iets degelljks spreken. Zeker, gewis :
het is wel degelijk zoo. Gelijk het behoort :
ik zal het hem degelijk zeggen. Van hier
degelijkheid.
Ten Kate brengt dit merle tot dzjden, digen, deeg, gedegen. Doch zie ook het volgende degen.
DEGEN, z. n., m., des de ens of van den degen
meerv. de ens, Fen bekend zijdgeweer : met
hetgevest van den degen. [Hooft.] Eenen
degen dragen •; den degen trekken. Met den
al vechtende, sterven.
,
degen in de vuist
Zijn degen is nog maagd, hi' heeft den degen

nog niet getrokken, heeft nog niet gevochten • spreekw. Zamenstellingen : degengevest.
degengreep, degenknop, degenscheede.
Degen -was, bij de Ouden, een braaf krijgs-

man, een held. De beteekenis van een zijdgeweer is van lateren tijd, en was hun

DEKE.

dies
derhalve onbekend : van Ercules,
de hen vercoren. [v. Maarl.] Den vecht altoes
als een deghen. [Broed. Ger.] Kil. heeft
de hen,
deghenman, en verklaart het door
athleta, pugil, vir prcestans, strenuus, fortis,
en noemt het een oud woord. Ten Kate
brengt het, even als deeg, dege, en degelijk,
tot dijden, di' en deeg, gedegen, Adel. tot
deugen. Wanneer deze laatste afleiding gegrond ware, dan zou het bovenstaande dege
en degelz:jk ook hiertoe behooren, en dege
zou dan zoo veel als deuge, en degelljk zoo
veel als deugelljk, of deugdelijk, zijn.
DEGENE, HETGEEN
aanwijzend
,

voornaamw. , va n

de engene. Desgenen, dergene •; meerv.
degenen. Het wordt niet als bijvoegelijk
gebruikt, (wet het enkele gene) maar dient

alleen, om eenen persoon, of eene zaak, aan
te duiden. Het wag niet als betrekkelijk
gebezigd worden, derhalve niet dat het een
ik wil, maar het een dat ik wil. Zie mine
Nederd. Spraakk., D. I. S 237.
DEINING
, z. n.
, v., der
,
of van de deining ;
meerv. deiningen. Het op- en nedergaan der
baren, golving, van het oude deinen, golven :
met holle deiningen. [Vond]. Figuurlijk :
Dien (spaansche schepen) baat het niet, to
zOn als sloten opgebouwd,
Nock dat zz:j spieglen doen de deiningen van
goud. Hoof t.
DEINZEN, onz. w., gelijkvl. 1k deinsde, ben
gedeinsd. Terug wijken : wij bra ten den
vi 'and aan het deinzen. Al deinzende
vechten. In de zeevaart wordt deinzen voor

het stooten der golven tegen de zandbanken
gebruikt. Oul. werd dit woord ook als
bedrijvend gebezigd : dies de droeve droomen deinsen, enz. Hu g. Van bier deinzing.
Voor deinzen is ook deisen, deizen gebruikeIijk geweest : de starren deizen in 't
verschiet. [Broekh.]
DEK, Z. n., o., des deks, of van het dek • meerv.
dekken. Verkleinw. dekje. Van dekken. Alles,
wat eene zaak dekt, of bedekt : het dek ligt
op het bed. Leg de dekken op de paarden.
Verdek, van een schip : op het dek wandelen.
Van hier halfdek, driedekker, voor een.schip

met drie dekken.
z. n., v., der, of van de deken ; meerv.
dekens. Verklei nw. dekentje. Van dekken.
Dekkleed : met eene deken. [Vond.1 Eene

DEKEN,

watten deken.

n., m. 5 des dekens, of van den deken ;
ineerv. dekens. Van het lat. decanus, hetwelk eenen bevelhebber over tien krijgsknechten beteekende. Bij ons is deken een
overste,
of opperste, b. v. : deken van een
gild, van eerie hoogeschool, enz. Oul. bedecanier
zigde men hiervoor ook dekenier,
en dissennier, in den Bijb. van 1477 voorkomende. Van filer dekenschap, voor het
mbt en de waardigheid van eenen deken.
a

DEKEN, z.
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bedr. w., gelijkvl. Ik dekte, heb gedekt.
Eigenlijk, een dek op jets le en : zich dekken;

DEKKEN,

de to el dekken, er is gedekt, ik heb voor zes
p
ersonen gedekt. Bedekken : een huis met
stroo, riet enz. dekken. Toedekken :gedekte
pzjpen, in een or el, Figuurlijk, beschutten,
beveiligen : het leger dekte de stad. Ik kan
daarbij nietsverliezen, ik ben genoeg gedekt,

ik hebgenoegzame zekerheid. In de paardenfokkerij zegt men : eene tnerrie laten
dekken,
,
door den hengst. Van
hier dekbalk
dekbed, dekker, dekking, dekkleed, deklood,
dekpan, dekriet, dekstroo, dekstuk.
Dekken, hoogd. decken, bij Otfr. theken,
deen. dakke, zweed. tacka. angels. theccan,
thaccian, ijsl. thaecka, spaan. techar, komt
methet lat. to ere en het gr. TE'YEIY, overeen.
DEKMANTEL, z. n., m., des dekmantels, of van
den dekmantel • meerv. dekmantels. Van
dek, dekken en mantel. Eigenlijk, een
mantel, die tot dekking dient • in welke

beteekenis het echter nietgebruikelijk is.
Figuurlijk, voorwendsel, schijn : iemand
onder den dekmantel van vriendschap bedriegen • onder den dekmantel van godsvrucht,

schijnheilig.
n., 0., des deksels, of van het deksel •
meerv. deksels. Verkleinw. dekseltje. Eigenlijk, hetzelfde als dek •; van hier nog voedsel
en deksel, kost en kleederen. Dat een
waarmede eene opening - toegedekt wordt :
het deksel van eenen pot, ketel, enz. • van
hier de, in de gemeenzame verkeering,
gebruikelijke spreekwijs : er is teen pot zoo
scheef, of men vindt er een deksel voor, hetwelk mengewoon is te zeggen, wanneer
iemand(man, of vrouw) in bet huwelijk
treedt, van wien men, om deszelfs ligchamelijhe gebrekkelijkheid, of om anclere redenen,
gedacht had, dat hi' nimmer ten huwelijk
gevraag(1 zou worden. Hooft bezigt het your
voorwendsel : onder dexel van enz.
DEL, delle, zie delling.
DELGEN, zie uitdelgen.
DELLING, z. n., v., der, of van de delling ;
meerv. dellingen. Een reeds eenigzins verouderd woord, dat echter nog bij Vond.
voorkomt : in eene arleggende delling. Ook
bij J.. de Deck. : hel diepe dellingen. Hiervoor gebruiken Hooft, Oud. en anderen del,
delle, in de beteekenis van laagte, valei,
hetzelfde als dal : over duin en del. [Hooft.]
Die in beemden duin en del. [Oud.] Ook
Vond. : zzj blazen over duin en del. Bij Kil,
vindenwij het hiervan afgeleide, doch thans
reeds verouderde, dellen, voor dalen: Het
woord del wordt, bij de Friezen, als een
bijw. gebezigd, in de beteekenis van neder,
beneden. Zoo zeggen zij, b. v., delklimmen,
delloopen, delkamer, enz.
DELUW, deluwe, bij y .-n. Loodkleurig : Vaalachtige en deeluwe peeren. [Hooft.] Anchises

DEKSEL, z.

DENK.

dootsch en deluw.[V ond.] Van bier deluwbleek, bij Hooft en Cats. Kil. heeft deluwe,
eluwe, decolor, plumbeus, subpallidus.
DELVEN bij Kil. ook dolven), bedr. w., on elijkvl. dolf, heb gedolven. Graven : onder
de aarde delven, be raven, Een gat in de
aarde delven. Uitgraven, rooijen : aardappelen delven. Van hier delver, delfster,
delving.
DEMOED, Z. ri., m., des demoeds, of van den
demoed • zonder meerv. Die gesteldheid des

gemoeds , waardoor men zijne eigene
onwaardigheid kent, in gevolge daarvan
g
ering van zich zelven denkt, en zulks met
de daad aan den dag let
: en in demoedt
g
kom. [Camph.1
Demoed, bij Notk. diumuot, bij Kero deoheit, theomuati, schijnt oorspronkelijk, het
denkbeeld van dienstbaarheid en slavernij te
bevatten. Bij Kero is theonan, dienen, en
het angels. theow beteekent eenen dienstbaren, eenen slaaf.
DEMOEDIG, bij y . naamw. en bijw., demoediger,
demoedigst. Van demoed. Demoed bezittende,
demoed betoonende : een demoedig mensch •;
hi:' stond, in eene demoedige houding, voor
mij. Demoedig worden, zijn. Van hier
demoedigheid, dentoedighjk.
DEMOEDIGEN, bedr. w., gelijkvl. Ik demoedigde,
hebgedemoedigd. Van demoedig. Eigenlijk,
demoedig maken : ik heb hem gedemoedigd.
Zich demoedigen, zich demoedig betoonen.
Van hier dentoediging.
DEMPEN, bedr. w., gelijk y l. Ik dempte, heb
gedempt. Smoren , uitdooven het vuur
dempen. Figuurlijk, stillen een oproer dempen. Verminderen, van het geluid: eene
trompet, eene trommel dempen, derzelver
sterken klank verhinderen. Vullen : eene
graft dempen. A ls het kalf verdronken is,
denput dempen, spreekw.,.het kwaad trach-

ten af te keeren, als het te laat is. Bij Kit.
komen nog andere, reeds verouderde, beteekenissen voor. Van hier demping.
den den
DEN
,
Z. n., m., des dens, of van
;
meerv. dennen. Dennenboom : de Olijf ontvonckt den Den. [Vond.] Van hier het onverbuigbare bijv. naamw. dennen, dat van den
dennenboom is, of tot denzel yen behoort :
eene dennen piank.Zamenstellingen dennenappel, dennenboom, dennenbosch, dennenhout, dennenwoud.
DENKBAAR, bijv. naamw. en bijw., denkbaarder,
denkbaarst. Datgedacht kan worden • dat
zich laat denken. Van hier denkbaarheid.
DENKBEELD, Z. 11., O., des denkbeelds, of van
het denkbeeld • meerv. denkbeelden. Van denk,
denken en beeld. Begrip : een good denkbeeld
van iets hebben • een denkbeeld van lets geven
Van hier het bijv. naamw. en bijw. denkbeeldig.
DENKELLIK, bij y . n. en bijw., denkelijker, den-
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kelijkst, Hetzelfde als denkbaar. Ook waarschijnlijk : het is niet denkelijk , dat hij zal
komen.
DENKEN, bedr. w., onregelm. 1k dacht, heb
gedacht. Eigenlijk, gedachten hebben, met
bewustheid : levenlooze din en denken niet,

hebben geene met bewustheid verbondene
begrippen. De mensch is een denkend wezen.
In eerie bepaaldere beteekenis, dat, wat men
denkt, uitdrukken, of aan anderen mededeelen hij denkt juist, grondig, enz. In opzit tot een bijzonder voorwerp: dat last
zich niet denken,
kan niet gedacht,
worden
daarvan kan mengeen begrip vormen. !Vat
zullen wij bij deze woorden denken ? Ook met
een voorzets. : aan Wien denktgij? In het
emeene levee gebruikt men dit woord
ook
g
,
als een middel, om de aandacht op te
wekken : denk eens, hoe het met mij moet
esteld wezen.
g

Oneigenlijk, het daarvoor houden, gelooven:
g
tj zoudt denken, dat ik u eene onwaarheid
verhaalde. Dachtgij niet, dat hi' reeds dood
was? Wat denkt gij van de zaak? Vermoeden:
ik hebgedacht, dat het zoo zoude geschieden.
Oordeelen : leer, in het toekomstige, beter
van mij denken. Zich herinneren : ik denk
tnet vermaak aan (le verloopene jaren. Hi
zal het ontkennen, denk aan mij, herinner

u, dat ik het u gezegd heb. Nadenken, overleggen: wij moeten op middelen bedacht zijn,
om enz. Op zijn voordeel denken: hi' denkt
alleen maar om zich zelven. Zich degevolgen
eerier zaak als tegenwoordig voorstellen: de
roekelooze ziet slechts op het tegenwoordige,
maar de wijze denkt verder. Den growl der
din en onderzoeken : een denkende kop. Acht
geven, acht slaan : ont zijne zaken denken.

Zich eene zaak als vaarschijnlijk voorstellen : ik denk, met hem zeer gelukkig te leven.
Voornemens zijn : ik denk, moron bij u te
komen. Denken en handelen tevens hij
denktgoed, slegt, enz. Zoo edel denkt mzjn
vriend. Van bier denker, voor iemand,
die
gewoon is, over alles tedenken, en den growl
der din en te onderzoeken : denkwzys, voor
iemandsgansche tot hebbelijkheid geworden
wijs, niet alleen, van denken, maar ook van
handelen : hij heeft daarmede eene voortreffelike denkwzjs aan den dag gelegd.
Denken, hood. denken, bij Kero denchen,
Otfr. thenken Ulphil. thagkjan, ang(13.
thencan, dincan, en g. to think , zweed. taenka .
DENKER,
DENKWIJS,

zie denken.

DENNENBOOM, zie
DERDE,

den.

bijv. n., oul. ook drijde, van drij, nu

Brie. De derde dag. hebben heden den
derden, den derden dag dezer maand. Ten
derde, voor de derde maal.

In eene ruimere beteekenis gebruikt men
dit woord ook, voor eenen derden persoon,

DERG.

wanneer , behalve zekere twee , nog van
iemand andersgesproken wordt : ik wilde
met hem wel in een vergelijk kotnen, maar
niet tot nadeel van eenen derden. Een derde
beteekent dikwerf eenen scheidsman wtj
zullen het aan eenen derden overlaten. Dit

bijv. naamw. wordt, schoon het eigenlijk
geen meervoud heeft, echter ook in het
meerv. gebruikt, b. v., wanneer, in den
regtsgeleerden stijl, van derdens (voor derden) 'gesproken wordt.
Ook beteekent het een derdegedeelte, in
het onzijd. geslacht : ik heb nog maar een
derden ontvangen. Insgelijks wordt het, in
het kaartspel, gebezigd, voor Brie kaarten,
die op elkander volgen doch het gebruik
verkiest dan het vrouwelijke geslacht : eene
derde roemen.
Derde, hood. dritte, bij thridja.
bij Kero, dritta, dritto, bij Otfr. thritta,
thritto, angels. dridda , eng. third, zweed.
tredje, ijsl. thridie, lat. tertius, gr. pirog.
DERDEHALF, derdehalve , onverbuigbaar tel-

woord , beteekenende twee en een half :
derdehalf vierendeel, derdehalf stuiver.
Derdehalf is, eigenlijk, ter heift van de
derde, of de derde hall. Driehalf zou maar
een en een half zijn. Zie anderhalf.

bijv. n., zonder trappen van
vergrooting. Het een om den derden dag,
of iederen derden dag, plaats heeft : de der-

DERDENDAAGSCH,

dendaagsche koorts.
zie deerlijk.
DEREN, (van het oude deer, dere, schade, beleediging, angels. derian), bedr. w., gelijkvl.
Ik deerde, hebgedeerd. Schade doer' dat
kan hem niet deren. Medelijden verwekken,
tot medelijden bewegen : gij deert
bij
Kil.
deert uw ongelijk. [Vond.] Waará'octpetv slaan, hierschijnlijk is het gr. GS E

DERELIJK,

mede verwant.
DERENIS
,
zie deernis.
DERGELIJK, dergeldke,

en desgelijk, desgelijke,

twee bijv. naamwoorden , Welke uit den
tweeden naamval van het aanwijzende voornaamwoord deze en het bijv. naamw. gelzjk,
zamengesteld zijn derhalve dergelijk, voor
dezergelzjk, desgelijk, voor dezesgelijk. Zij
worden als aanwUzende, en als beirekkeltjke
voornaamwoordengebezigd. In het laatste
geval, plaatsen zij het werkwoord, even als
alle betrekkelijke voornaamwoorden, aan het
einde eener rede. Hi' is een voortreffelijk
man ; desgeltjke (zijris gelijke) wordt zelden
gevonden •; of betrekkelijk, desgelijke (Wiens
gelijke) zelden gevonden wordt. Van dergelijke zaken heb ik nooit, gehoord.
Desg elijk
moest eigenlij,
,
k alleen in het

enkelvoud des mannelijken onzijdigen,
dergelijk in het enkelvoud des vrouwelijken

geslachts, en in het meervoud van alle Brie
geslachten, gebezigd worden. Voor dergelijk
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gebruikt men ook diergelijk.
voegwoord, hetwelk een besluit, een
evol g van het voorgaande aanduidt, en uit
g
der, voor dezer, en halve, zamengesteld is :

DERHALVE,

ik heb zijne verlegenheid gezien, en derhalve
moet ik besluiten, dat hi' schuldig is. Ook

wordt het achter andere woorden, of in het
midden eerier rede, geplaatst : laat ons
elkander derhalve broederlijk liefhebben.
Men bezigt ook dierhalve, deshalve, dieshalve, doch derhalve is meest in gebruik.
DERMATE, bijw., voor in die mate : het beviel
fitzj derniate, dat ik het niet genoeg beschouwen kon.
DERREN,
zie darren.
DERRIE, derrij, z. n., m., van den derrie • het

DEUG.

den dertigsten der vorige maand, namelijk,

van den dertigsten dag.
Bij Kero beet dit woord drizugosto, bij
No tk. trizzegosti.
DERVEN, bedr. w., gelijkvl. Ik derfde, heb gederfd. Ontberen, missen: ik derfde te tang
uwen raad. Ik kan haar bijzijn niet derven.
Oul.,
met den tweeden naamval: waerdich
des lichts tederven. [Bijb
. 1477.] Ook is het

als een onzijd. w. gebruikelijk geweest, in
den zin vanbe boeven, moeten : Ende derven
gheen gratie van God begeiren. [Houwaert.]
En voor dit derven, behoeven, plagt zelfs
bederven gebezigd te warden. Bij komt
derven ook in de beteekenis van durven
voor. Ten Kategeeft derven nog als onregelcoati g op, doch het tegenwoordige gebruik
meerv. is niet in gebruik. De eerste harde
stelt het regelrnatig, en zelfs gelijkvloeijend.
het
g
de modeler
rond, die men
Van hier derver, derving.
graven vindt.
DERWAARTS, bij Kil. daarwaart, bijw., beteekeDERTEL
sic dartel.
,
nende naar dieplaats : is hi). derwaarts verDERTIEN telwoord, voor drie en tiers bij Kil.
trokken? Herwaarts en derwaarts, heen en
ook drzjthien. Dertien manners ; dertien daweder.
gen, jaren, enz. Zamenstellingen: dertiendagig , dertienjarig , dertienmaal. Het meerv. DES, (ook dies) bijw. en voegw. Bijw., bete ekenende zooveel, in de spreekwijzen des te
is dertienen : zij waren met hun dertienen.
beter, des to erger, des te meer, enz. Ook
Het verkleinw. is dertientje, als zelfstand.
pla g t het voor daartoe gebezigd te worden:
en van het onz.geslacht, alleen gebruikelijk
des ben ick onbequaem. IFF. v. Dorp.) Voegvoor zekere zilveren munt ter waarde van
woord,in de beteekenis van derhalve, daardertien stuivers.
om : ik spreek van 110C eigen waar belctng,
DERT1ENDE, bijv. naamw., oul. ook drijtiende,
des hoor; ook achteraan : hoor mtj des.
dertienste, van dertien. De dertiende man
Zamenstellingen desniettemin, desniettegenLodewijk de dertiende. De dertiende, de derstaande, deszvege, enz.
tiende dag der maand : wij hebben heden
den dertienden. Ten dertiende, voor de der- DESGELIJK, zie dergelijk.
tiende maal. Oul. (b. v., ook in den almanak DESGELIJKS, bijw., beteekenende even zoo, op
gaat henen en doet gij desgedezelfde
van 1563), werd het driekoningenfeest derlijcks. [Bijbelv. Insgelijks, ook : desgelijcks
tiendedag, bij Kil. derthiendagh, genoemd,
waren er. [Bijbelv.] Voor desgeltjks is ook
als zipide de dertiende dog na kersmis.
desgelij ken in gebruik geweest.
Zoo was ook dertienavond driekoningenDESHALVE, ZiC derhalve.
avond.
DEUGH, z. n., v., der, of van de deugd • meerv.
DERT1G, telwoord, oul. ook drijtig, behoorende
de den, Eigenlijk, vroomheid, braafheid :
tot de hoofdgetallen, en beteekenende, eigende lie de tot de deugd. Overdragt., nut, voorlijk, tien driemaal genomen. Pertly dagen,
deel : dat zal hem deugd doen. En doet uwen
jaren, enz. Het meerv. is dertigen : twee
vzjant de ht d. i. geed. [Houwaert.] Innerdertigen, twee getallen van dertig. Zij zijn
like waarde : men moat op de deugd van het
met hull dertigen. Zamenstellingen dertiggoed zien. (Tit deughdt der welke, zegt Hooft,
dagig, dertigjarig, dertigmaal, dertigvoudig.
voor : uit kracht,
uit hoofde van Welke.
Ten Kate brengt den uitgang ti i n in dertig,
Deugd, hood. Tugend, angels. duguth,
tot ti' en tz:jen, dienende, om eene voltrokalem. tugathi, tugende, ijsI. en zweed. dzjgd,
kene telbeurt aan te wizen. Bij Otfr. trizzug,
bij ons, oul. do eel deuged, nu deugd, van
bij Tatian. thrizug, thrizzuc, bij Ulphil.
het werkw. doyen, deugen, beteekenende,
trigetig, angels. drittig, zweed. trettio, ijsl.
goed, nuttig, van waarde zijn. Van hier
thriatyge, eng. thirty.
deugdlievend.
DERTIGER, z. n., m., des dertigers, of van den
dertiger • meerv. dertigers. Een medelid DEIJGDELIJK, bijv. n. en bijw., deugdelijker,
deugdeltjkst. Braaf, met deugd versierd : een
cener vergadering van dertig personen.
deugdelzjk man. Edit, waar : eene deugdeIemand, die dertig jaren oud is hi' is haast
lijke schuld. zal het deugdelijk betalen.
een dertiger. Wijn, die dertig jaren oud, ook
Van hier deugdeldkheid.
die in het jaar 1730 gewassen is: eene flesch
DEUGDRIJK, bijv. n. en bjjw., deugdrijker,
van den lekkeren dertiger.
deugdrijkst. Van deugd en rzjk. Rijk in
DERTIGsTE, bijv; n., oul. ook drijtigste, van
dcugd. Van hier deugdrzjkheid.
dertig. Be dertigste man. Mijn, brief was van
28
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bijv. n. en bijw. Deugdzamer,
deugdzaamst. Van hier deugdzaamheid.
DEUGEN, oul. ook doyen, onz. w., gelijkvl.
deugde, heb gedeugd, oul, dogt, gedogt. Goed
zijn : het deugt niet. Hij deugt niet veel.
DEUGNIET, Z. CI., m., des deugniets, of van den
deugniet • meerv. deugnieten. Iemand, die

DEUGDZAAM,

niet deugt, of niet wil deugen • een ondeugend mensch: hi is een re to deugniet.
DEUK, z. n., v., der, of van de deuk • meerv.
deuken. Van duiken. Eene holligheid, als
ingedolien door eenen slag, of eene aanstooling : die schotel heeft verscheidene deuken.

z. n., m., des deuns, of van den deun
meerv. deunen. Verkleinw. deun/'e. Lied,
zang : eenendeun, een deuntje zin en, Plagt

DEUN,

g
ij niet meenigen deun den hats te breken?
zingt altoos den ouden deun, hi'
Vond.1

spreekt altoos van dezelfde zaak, beweert
altoos hetzelfde. Zamenstellingen bruiloftsdeun,velddeun, enz. Deun is ook voor klueht
gebruikelijk geweest om den deun," om de
aardigheid, zegt Hooft. Van deun is het 011Z.
W. deunen gevormd, voor zin en bij Hooft
ook voor sehertsen, kluchten 'flake!' : met
iemand deunen.
(bij Kul. deyn) bijv, n. en bijw., deuner,
deunst. In dengemeenen spreektrant.
Zuinig, gierig, karig hif is zeer deun. Na,
: als sij die te deun genaeckt. [Westerb.]
Van hier deunheid, deuntjes, d. i. heel deun,

DEUR,

zuinig, enz.
DEUNEN, zie deun.
DEUR, zie door.
DEUR, z. n., v., der, of van de deur; meerv.
deuren. Verkleinw. deurtje. Van het voorzetsel door, oul. deur, als de opening, waardoor men in- en uitgaat. De in an van een
gebouw, huis, eene kamer, enz, de deur
inkomen,
uit aan , enz. Hiertoe behoort de
spreekwijs door de re to deur, door de regte
middelen, langs eenen goeden we : h i' is
niet door de re to deur aan dien post gekomen. De deur voor iets openers, open zetten,

aanleiding tot lets geven. Verder, het houten
beschot, waarmede de in an van een huis
enz.gesloten wordt : de grendels op de deur
doen. Aan de deur kloppen. Figuurlijk, voor
het huis zelf ik ben, in eene maand, uit de
geweest. Iemand de
deur, of de deur uit ,
deur uitgooden. Van deur tot deur, van huis
tot huis. Iemand hetgat van de deur wdzen,
in dengemeenen spreektrant, voor : hem
beduiden, dat hi' moet vertrekken. Zamenstellingen : deurhengsel, deurring, deurslot,
deurstijl, deurwaarder, deurwaarderschap,
deurwachter, deurwachtster.
Dat deur voor door gezegd wordt, overtenkomstig methet denkbeeld van door an
als jets, waardoor men gaat, wordt des te

Avaarschijnlijker, als men in aanmerking

DEZE.

neemt, dat men voor deur ook door, dore,
plagt te bezigen : let op een groote 'a hers
door, daer light noyt groote mishoop voor.
[Huyg.3 Misschien is het gr. npa met ons
deur wel verwant.
DEUVIK, z. n., m., des deuviks, of van den
deuvik • meerv. deurikken. De tap in eene
ton. Van hier het werkw. deuvikken, d.

bier. zonder kraan, en door den deuvik, uit
een vat tappen.
DEUVIKKEN, zie deuvik.
DEWELKE, betrekkelijk voornaamw. Zie Welke.
DEWIJL, voegw., naardien : deunjl dit zoo is
enz. Dikwerf wordt deunjl, verkeerdelijk,
voor terwijl, en terwdl voor dewijl genomen.
Zie terwijl.
DEZE, DIT, aanwijzend voornaamwoord, dezes,
dezer, dezes • meerv. deze, dezen. Dit voornaamwoord be atilt het voorwerp zoo
naauwkeurig, alsof men het met den vin er
aanwijst : deze man is het, dien ik bedoelde.
Ik meen dit huis. Ookwordt het figuurlijk,
in den zin van tegenwoordig, gebezigd : in
deze week, in dit jaar, enz. Somwijlen,
wordt het zelfstandige naamwoord, waartoe
het behoort, verzwegen : de vierde dezer,
d. dezer maand. Hier lit uwe pen, maar
verkiestgij anders deze ? namelijk pen.
Somwijlen wordt het zelfstandig gebruikt :
vraagt gif naar uwe broeders ? Van deze
zal ik liefst niet spreken.

Dikwerf wordt bet onzijd. geslacht van
dit voornaamw., dit, even als dat, voor alle
geslachten en getallen gesteld : dit is mine
vrouw. Zijndit de manners van welke, enz.
Geloof niet, dat dit de eerste brief is, dien ik
aan Naar schrift. Zie verder, ook over het
gebruik van deze en gene, mine Nederd.

Spraakk. D. I, S 237.
aanwijz. voornaamw.
Deszelfden, van denzelfden, derzelfde, van
dezelfde, deszelfden, van hetzelfde • meerv.
dezelfde, dezelfden. Het beteekent eigen,
gelijk : deze twee schriften zdn door dezelfde
(de eigene) hand geschreven. Om de kracht

DEZELFDE, RETZELFDE,

van het eigene nog meer uit te drukken,
wordt er somwijlen, even, of een, bijgevoegd : hij is even dezelfde man, dien ik
gisteren zag. Ik bedoel juist eene en dezelfde
zaak. Het volgende dezelve laat zich hiervan
gemakkelijk onderscheiden : de som is groot,
hoe zal ik dezelve (die) betalen ? Hetzelfde
wordt ook voor onverschillig gebezigd : of
gij heden, of ntorgen kontt, is md hetzelfde. Zie mine Nederd. Spraakk. D. I,
S 241.
DEZELVE, RETZELVE, aanwijzend voornaamw.
Deszelfs, deszelven, van denzelven, derzelve,
derzelver, van dezelve, deszelfs, deszelven,
van hetzelve, meerv. dezelve, dezelven. Het

heeft de beteekenis van het aanwijz. voornaamw. die, dat, en moet wel van het
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voorgaande dezelfde onderscheiden worden.
Zie dezelfde.
DIAMANT, z. n., m., des diamants, of van den
diamant • meerv. diamanten. Een edelgesteente een ruwe diamant. Zamenstellingen : diamantgruis, diamantslijper, diamantsteen, enz.
Dit woord is van het gr. tactfrtotc gevormd,
waarvan de Nederlanders , Duitschers.
Franschen, Polen, en Hungaren diamant
g
emaakt hebben. Voor den diamantsteen
genomen, is het mannelijk. Voor bergstof,
of enkel diamant, is het met- en zonder
lidwoord ingebruik, als goud, zilver, enz.,
doch onzijdig, even als de metalen : waerdigh
om in eeuwig diamant geprint te worden.

World.]
onverbuigb. bijv. naamw., van
diamanten,
of met diamanten omzet: een
diamanten kruis. Daar het diamant eene
onbuigbare stof is, spreekt men zeer kwalijk
van diamanten vleugelen, enz.
DICHT, z. n., o., des dichts, of van het dicht •
meerv. dichten : met een goddeltYk dicht.
[Vond.) Gemeenlijk bezigt men gedicht,
waarvan dicht is zamengetrokken. Voor
dicht,
zegt men ook ddichtstuk.
DIGHTEN, bedr. w., gelijkvl. dichtte, heb
gedicht. Bedenken, verzinnen ende het dichten van valsche woorden nit het herte. [Bij belvert.] Leugens dichten.Thansis het meest
gebruikelijk, in den zin van een gedicht
vervaardigen: een lied dichten. Vol ens
Adel., schijnt het middeleeuwsche dictare,
eengeschrift, eenen brief, een gedicht vervaardigen, dictamen, een gedicht, en dictator, een dichter, hiervan gevormd te zijn.
figuurl., voor de drift
Van hier dichtader,
tot dichten.
DICHTER, z. n., m., des dichters, of van den
dichter • meerv. dichters. Het vrouwelijke
woord is dichteres. lemand, die de bekwaamheld bezit, om een gedicht te maken. Gelijk
hetgr. zotwrn; van wotetv, maken, voortbrengen, gevormd is, zoo is ook ons dichter van
dichten, insgelijks voortbrengen, uitvinden
beteekenende,
gemaakt.
DICHTERLUK, bijv. n. en bijw., dichterlijker,
dichterlijkst. Bat tot eenen dichter behoort,
eenen dichter waardig is : dichterWke vrijhe-

DIAMANTEN,

den. De dichterliike stijl.
z. n., v., der, of van de dichtkunst;

DICHTKUNST,

zonder meerv. De kunst, of het vermogen,
om eengedicht te vervaardigen : zich in de
dichtkunst oefenen. De inhoud der regelen,
welke daarbij moeten waargenomen worden:
iemand in de dichtkunst onderwijzen. Voor
dichtkunst zegt men ook dichtkunde. Van
hier dichtkunstig, dichtkundig.
Dicirruni, z. n., v., der, of van de dichtluim
het meerv. is niet in gebruik. Van dicht en
ham. Eenegoede gesteldheid van geest tot

DIEF.

het vervaardigen van een dichtstuk.
n., o., des dichtstuks, of van het
dichtstuk • meerv. dichtstukken. Van dicht
en stuk. Eengedicht.
DIE, dat, aanwijzend en betrekkelijk voornaamwoord, diens, of van dien, van dat, dier, of
van die • meerv. die.
Aanwijzend : die man heeft het gedaan •

DICHTSTUK, Z.

hif was van die grootte •; het behoorde aan dat
kind. Die menschen zijn daaraan niet schuldig. Ook zonder naamw., en op zich zelf
staande : dat had ik nietgedacht. Gej hebt
eenegroote verwachting van Karel, en die
schijnt mij de minste te zijn. Oul., plagt het
lidwoord de, somwijlen, voor die geplaatst
te worden: de die • gelijk ook voor deze en
sommige : de deze de sommige • doch dit is

geheel buiten geb'ruik.
Het onzijd. dat kan ook voor alle geslachten engetallen gebruikt worden: dat nice
vrouw? Zijn dat uwe kinderen? En dat achteraangeplaatst: is mijne zuster niet juist
dat, wat uwe vrouw is?

Dikwerf wurdt het voornaamw. die, dat,
verkeerdelijk gebruikt, b. v. in de spreekwizen mijne ongeregtigheden die hebben
Arai j bestreden • zijne trouw die zal niet wankelen • uw huis dat zal verkocht worden,
alwaar die, dat, volstrekt niet te pas komen.

Somwijlen echter, kan zulks, om zekeren
g
nadruk te 'even,
gevorderd worden : de
onwaardige, welken ik zoo vele weldaden
bewezen heb, die is miin verrader geworden.
Die werd oul. ookgebruikt, even als thans
het lidwoord de: want si saghen die pzjne

enz.[Bijb.1477.)
Betrekkblijk. En als zoodanig heeft bet
betrekking op personen, of zaken, van welke
te vorengesproken is. Dan, hierbij moet ik
terstond aanmerken,
dat het voornaamw.
die, dat, als betrekkelijk, bijna niet anders,
dan in den eersten naamvalgebruikt wordt,
terwijI in de overige naamvallen, de verhuigingen van wee en welke plaats hebben : de
man, die gisteren met mij sprak •; m,ijn brooder, wiens (niet diens) tuna ikgekocht heb •;
uw vriend, wien (niet dien)ik vertrouwengeschonken had; de knecht, dien, of
welken,
ik gehuurd heb.. En zoo ook in het
vrouwelijke en onzijdige geslacht: bemin de
deugd, die u gelukkig maakt •; doze is de
vrouw, wierschoonheid wij weleer bewonderden, enz. • ik heb het book gekocht, dat, ook
hetwelk mil is aangeprezen, enz. Zie veder
mine Nederd. Spraakk., D.,1, 106 enz.
DIEF, z. n., m., des diefs, of van den dief
meerv. dieven..Verkleinw. diefje. Die iemand
lets ontsteelt. Degelegenheid maakt eenen
dief, spreekw., Elk is een die! in zijne nering,
spreekw., elk past op zijn eigen voordeel.
Figuurl., een die aan de kaars, een vonkje,
of vlammetje, dat de kaars doet afloopen, in.
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het zweed. tiuf. Het vrouwelijke woord van
dief is diefegge, voor het oude die e. In
Zeeland zegt men nog naaisterigge, voor
naaister. Zamenstellingen zijn : diefhanger,
diefhenker, beul , diefijzer, diefkelder, diefleider, dievenleider • dieflzjk, diefsch, diefachtig, dievenrot, enz.
Dief, hoogd. Dieb, bij Otfr. en Tatian.
thiob, Notk. dieb, Ulphil. thiubs, angels.
diof, eng. theefe, deen. null', zweed. tiuf.
Wacht. en anderen beweren, dat dief, oork eenen knecht beteekend heeft,
spronkelij,
en naderhand in den tegenwoordigen zin gebruikelijk geworden is. Ihre stelt daartegen,
dat dief van een onbekend werkwoord
afstamt , hetwelk verbergen beteekende
waarvan thiubjo, hi' Ulphil., voor heimelijk,
gevonden wordt.
DIEFACHTIG, bijv. n. en bijw., diefachtiger, die,achtigst. Naar den aard der dieven : diefachtig handelen. Hi ging op eene diefachtige
wijs te werk. Geneigd tot stelen, gewoon te
stelen : hi' heel? eenen diefachtigen aard.
Van hier diefachtigheid. Voor diefachtig , is
ook diefsch gebruikelijk : eene diefsche gier.

H. de Groot.]
zie diet.
DIEFSCH, zie diefachtig.
DIEFSTAL, Z. n., m., des die stall of van den
diefstal • meerv, diefstallen. De heimelijke
ontvreemding van eens anders eigendom,
dieverij : hi' heeft zich aan diefstal schuldig
getnaakt ; eenen diefstal begaan. Figuurlijk,
gestolen goed : indien de diefstal levendigh
in sine hant gevonden wordt. [Bijbelvert.]
De laatste helft van dit woord komt on etwijfeld van stelen, en Otfr. gebruikt ook
het enkele stal voor diefstal. Dief, in diefstal, schijnt nog den zin van heimelijk, verborgen, te hebben, dewi41 antlers die, en
stal hetzelfde zouden beteekenen.
Voor diefstal is ook diefte gebruikelijk
eweest, dat Kil. heeft •; ook Vondel : om
g

DIEFEGGF,

boertige diefte te heelen.

DiErrE, zie diefstal.
DIEGENE, DA.TGEEN, aanwijz.

voornaamw. Van

die, dat en gene. Zie degene.
bijw. Van het voornaamw. die
DIENAANGAANDE
,
en aangaande. Wat die zaak betreft.
des dienaars, of van den
,
DIENAAR, Z. II., M.
dienaar • meerv. dienaars. Het vrouwelijke
woord is dienares. Van dienen. Die iemand
godsdienstige eerbewijzingen toebrengt : een
dienaar van God • een algodendienaar. Die

aan iets onderworpen is, en van hetzelve
beheerscht wordt : een dienaar der zonde.
Die iemand om loon dicnt, waarvoor thans
bediende gebruikelijker is. Die een ambt
bekleedt : dienaar des staats • dienaar der
begrafenissen, des goddeltyken woords •; geregtsdienaar, waarvoor, in de gemeenzame
verkeering , diender gebruikt wordt. Ook

DIEN.

wordt het als eene uitdrukking van beleefdheld gebezigd , waarhij men niets denkt:
ik ben uwgehoorzame dienaar, uwe onderdanige dienares.
DIENDER, zie, dienaar, geregtsdienaar.
DIENEN, onz. w., gelijkvl. 1k diende, heb gediend. Godsdienstige eerbewijzingen toebrengen • met den derden naamval: God
dienen • dient den Heer • ende anderen Goden
dienet ; dienende houtende steen. (Bijbelvert.]

Aan iets onderworpen zijn, daardoor beheerscht worden : der zonde dienen • menig
erlei begeerlicheden ende wellusten dienende.

[Bijbelvert.1 Ligchamelijken arbeid verrigten, om loon : IV iemand dienen. Voor
knecht, voor kok enz. dienen. Aan de to el
dienen. Voor iemand iets doer), en daardoor
deszelfs nut bevorderen : wie dient u, in deze
zaak? wie is uw regtsgeleerde? Inzonderheid van de krijgsdienst, zoowel ten aanzien
der bevelhebbers, als der soldaten: te voet,
en tepaard dienen. Hoe weinig deugd moet
htj bezitten, die zUn vaderland alleen om dat
geld dient, om hetwelk hij hetzelve even
gewillig verraden zou ! Hi' heeft den Koning
en het Vaderland, vele jaren, getrouw gediend. Figuurlijk, iemands voordeel en genoegen bevorderen, nuttig zijn : waarmede
kan ik u dienen ? Daarmede ben ik niet gediend. Dat dient tot niets, is tot niets nuttig.
Die knecht dient u niet, Deze spijs dient niet
voor den zieken. Het middel eener werking,

de hereiking van een oogmerk zijn • strekken : dat zal tot v.:Men roem dienen • die
waken moeten tot bewijs dienen. Te pas
komen : de wapens dienen ens. [Vond.3 Behooren : wie zijn zwakheit gevoelt, dient
raedt te zoeken bij anderen. [Vond.) Tot
antwoord geven : gij vraagt enz., hierop
client, namelijk, tot antwoord. Hiertoe behoort ook de gemeenzame spreekwijs: om u
als een toestemmend
antwoord.
te dienen ,
rn
DIENST, z. n., v., van de dienst • meerv. diensten. Dat een waardoor men iemand dient,
of deszelfs voordeel engenoegen bevordert:
iemand eenegewigtige dienst doen, iemand
ten dienststaan. Hiertoe behoort de uitdruk-

king van beleefdheid, in de gezelschappelijke
verkeeri ng : wat is er van uwe dienst ? Wat
verlangt gij? Eerbewijzing, waardoor men
zijne afhankelijkheid van iemand aan den
dag legt: de dienst van God, de verheerlijking van het Opperwezen; schoon het zamenm
ten aanzien van de
g
estelde godsdienst rneer
uiterlijke gemeenschappelijke eerdienst gebeeldendienst.
bruikt wordt. .ilfgodsdienst,
In de bijbelvertaling komt het woord dienst
alleen voor godsdienst voor : als gij in dat
land komt, soo suit yzj desen dienst onderhouden. De omvang aller ligchamelijke lien-

sten, tot Welke men zich verpligt heeft, of
verpligt is geworden: eene dienst zoeken, in
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zijne dienst komen, uit zzjne dienst gaan,
de dienst opzeggen, iemand in zijne dienst
"'semen. Ten aanzieu van de krijgsdienst :
iemand dienstgeven, dienst nemen, buiten
dienst zzjn. Zamenstellingen zijn : dienstaanbieding, dienstbaar, dienstbaarheid, dienstbode, diensthuis, dienstknecht, dienstloon,
dienstmaagd dienstmeid, dienstvaardig
dienstvaardigheid, dienstvrij, dienstwillig,
dienstivilligheid.
DIENSTIG, bijv. n. en bijw., dienstiger, die
stigst. Heil zaam, nuttig: dat is u niet dienstig .

Hooft bezigt het, voor gedienstig, ook eerbiedig. Van hier dienstigheid.
DIEP, bijv. n. en bijw., dieper, diepst. Een
diep water. Diep graven. Stille waters hebben
diepe gronden, spreekwoord, die veel zwijgen, denken no tans niet minder. Lang: een
diep huis. Figuurlijk, diepe, ingespannene
gedachten • diep, afgetrokken, gepeins • een
diep, naauwkeurig, onderzoek • met die en
grooten, eerbied; diepe, grondige, geleerdheld • een diepe, vaste, slaap ; een diep
zwijgen, dat niet verbroken wordt; diep in
de schulden steken, veel schulden hebben
diep, ver, in zee •; hi' is diep in de vi' ti

ver over de vijftig jaren. Hiertoe behoort de
spreekwijs: het zit er niet dieper, zijn begrip
reikt niet verder. Zamenstellingen: die denkend, diepgrondig, diepzinnig, diepzinnigheld, diepzinniglijk.
DIEP, Z. n. o., des dieps, of van het diep • zonder meerv. Die to des waters: wzj komen
haast in het diep. Het grondelooze diep. Het
nieuwe diep.
DIEPEN, bedr. w., gelijkvl. Ik die to heb gediet. Van diep. Diep maken, anders uitdiepen. Van hier de spreekwijs : dat kan die
noch droogen, dat geeft, of neemt niet. Over-

dragt., bij
schilders gebruikelijk, voor
schaduw maken: dat schilderstuk is sterk
gediept.
DIEPLOOD, z.

n., o., des dieploods, of van het
dieplood; meerv. dieplooden. Van diep en
lood. Een lood, waarmedc de die to des watersgepeild wordt, anders peillood : het
dieplood uitwerpen.
DIEPTE, z. n., v., der, of van de die to •; meerv.
die ten. Hetzelfde als het diep. die to der
zee • de diepte peilen.
BIER, (gr. 0 4 p) Z. n., o., des diers, of van het
Bier • meerv. dieren. Verkleinw. diertje. Al
wat leven en beweging heeft : een wild dier;
de mensch is een redelijk dier. Met verachtin in
i n den gemeenen spreektran t : zij is een
dier, een slecht mensch. Van hier dierenriem diergaard, eene afgeslotene plaats,
waar verschillende dieren bewaard worden •
dierkring, dierizjk, dierizjkheid, dierperk,
dierrijk.
DIER
,
zie duur.
DIERBAAR, bijv. n. en bijw., dierbaarder, dier-
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baarst. Van dier en baar. Eigenlijk, dat dier,
s is : slat isdierbarewaar.
duur, hoog in prij,
Dat eenegroote waarde heeft, zeer uitnemend is : een dierbaar mensch ; des Heilands
dierbaar bleed. Van hier dierbaarheid.
D1ERGELIJK, aanwijzend voornaamw. Zie dergelijk.
DIES
,
zie

des.

DIESHALVE,

zie derhalve.
w., gelijkvl. Van diets en

DIETS MAKEN, bedr.

makek. Ik maakte diets, heb diets gemaakt.
Wijs maken : hi' wilde mij dit diets maken.
Gij laet maken diets, dat Baer let heeft gestaan. H. d. Groot.]
DIEVEN, bedr. w., gelijkvl. 1k die de heb gedied. Van dief. In hetgewone leven, voor
stelen: hi' heeft dat weer gediefd.
DIEVERIJ, Z. 11., v., der, of van de dieverij •
meerv. dieverijen. Diefstal, heimelijke ont-

vreemding van iemands eigendom, bij herhaling gepleegd: dieverij be aan •; zich aan
dieverij schuldig maken • hi' is we ens dieverii in hechtenis genomen.
DIGGEL, Z. n., v., der, of van de di el • meerv.
diggeten. Stuk van een gebroken garden vat,
meest in het meerv.gebruikelijk: daar
gen de diggelen van het vat. Al het aardework is aan diggelen gevallen.
DIGT, bijv. n. en bijw., di ter digtst. Welks

deelen naauw met elkander verbonden zijn,
vast : dat is zeer digt linnen. In eene ruimere beteekenis, dal vele en nabij elkander
zichbevindeude deelen heeft: een digtbosch,
hetwelk uit vele, nabij elkander staande ,
boomen bestaat. In d schaduw van het di to
geboomte. heb den brief al to digt geschrevon. Dat wt1 gesloten, niet lek is : die bak is
niet di t. Nabij: ik stond digt bij hem •; digt
aan den rand. Figuurlijk, zeer sterk : het
regent digt • een di le re en. lemand digt
afkloppen •; de glaasjes zwaaiden zoo digt als
stofregen. Stil, geheim : de zaak wordt zeer
digt gehouden •; digt zijn, niets ontdekken:
hij is zoo digt als een pot, in den gemeenen
spreektrant. Van hier digtheid, voor de vast-

held engeslotenheid van iets,
held.

voor nabij-

Digt, dik, dOen en di' en zijn, ten aanzien van afstamming en beteekenis, naauw
met elkander verwant. In het deen. is het
di t, ijsi. digur.
DIGTEN, bedr. w., gelijkvl. 1k digtte, heb
gedigt. Digt maken : een vat d' ten kant
di ten,
DIJ, dije, z• n., v., der, of van de di' • meerv.

dijen. Het dik van het been : op zajne dzje.
[Vollenh.] Een sterk in de di j. Zamenst. :
dijharst, (dzjeharst), dzjstuk. Ten Kate leidt
het van dijen al, om de dikte en uitzetting.
bij Kit. ook dijden) onz. w., gelijkvl.
DIJEN
(oul. ongelijkvl.) 1k dijde, ben gedijd. Uitzetten, zwellen,
grootte toenemen het
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brood isgedijd, waarvoor men anders zegt,
isgerezen. De boonen dien reeds. Van bier
dzjing,
DIJGEN, onz, hetzelfde als (Nen, hetwelk
meest ingebruik is. Het komt echter nog
bij A. Hoogvi. voor, doch in eene overdragtelijke beteekenis : bzj zulk een voedsel dijgt
en groeit het jong verstand.
DIJK, z. n., m., des dijks, of van den dijk
meerv. di kken. Een dam, eene hoogte van
paalwerk, aarde enz., om het water af te
keeren : eenen dijk opwerpen, den dijk doorsteken. Zoden aan dendzjk brengen, om dien
te herstellen en doorbraken voor te komen •
ook figuurlijk: dat brengt geene zoden aan
den dzjk, dat helpt niet, baat niet. lemand
aan den dijk jagen, naakt en berooid wegzenden,gemeenzame spreekwijs • ook iemand op den dijk
zetten : man en vrouw
worden op den dik gezet. [Vond.] Insgelijks
ze s t men van een grof, sterk mensch: hi' is
een karel als een dzjk • hij zag er uit, of hij
uit eenen dik
j
gehouwen ware. Men heeft
aan dit woord ook eenen basterduitgang
gegeven, en waarvan dijkaadje , dijkagie,
gemaakt: in 't stuk der dejkagie. [Hooft.]
Dijk had, oul., ook de beteekenis van
vijver , hoogd. Teich , angels. die , eng.
ditch, dich, zweed, dike, ijsl. diki. Zamenstellingen dijkaarde, dzjkbaas, dijkbreuk,
dijkgeld, dijkg raaf, dijkgraafschap, dijkheemraad, dzjkheemraadschap, dijkmeester, dikpaal, dzjkpligtig, dzjkregt, dijkschouw, di kschrtyver, dijkworker, drjkwezen.
Dijk, hoogd. Belch, angels. die, dice, eng.
dike, fr. digue. Wacht, leidt het van het
angels. dican, d. i. graven, af.
DIJKEN, bedr. w., gelijkvl. lk thjkte, heb gedijkt.
Van dik. • Eenen dijk opwerpen. Doch in
dezen zin, is bed liken meest in gebruik. Van
hier dijker, dijkwerker, en de spreekwijs,
ten aanzien van iemand, die veel en smakelijk eet : hij eet als een dijker • diking.
DIK, bijv. n. en bijw., dikker, dikst. Gezet,
uitgezet: een dik man, eene dikke vrouw.
Drie vingeren dik. Dat eene aanmerkelijke
dikke heeft: een dik boek, dik papier, een
dikke buik. Figuurlijk, gezwollen : een dik
been, eene dikke wang. Dat uit vele, en nabij elkander zijnde deelen bestaat: dikke
melk, dik bier, dik bloed, dikke lucht, dikke
duisternis, dik van vleesch, dik gekleed. Door
dik en dun, ze st men in het gemeene leven,
voor: langs vuile, morsige wegen. Het onzijdige dik word menigmaal als zelfstandig
gebezigd ; b. v.: het dik van het been • het
dik (hezinksel) van kofili, enz.
Dik plagt, oul., ook voor dikwijls gebezigd
te worden. Dik was zelfs bij Vond. en Pool
nog zeer gemeen :
Want schoon het dik den knoop der trouwverbindtenis
Van andren vroeger slaakt , enz. [Pool.]
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Dat is dikgeschied. In Gelderland zegt men,
voor dit dik, nog duk, in de gemeenzame
verkeering. Otfr., Willeram. en Notk.
gebruiken thiko, diccho, thicco, en dikke,
voor menigmaal. Het zweed. tikla beteekent
hetzelfde. Densius werd, bij de oude Romeinen , ook in dezen zingebezigd • en in de
barbaarsche eeuwen had spissus dezelfde
beteekenis, waarvan de Italianen hun spesso
ontleend hebben. Zamenstellingen : dikachtig, dikbast, dikbeenig, dikbek, dikbekkig,
dikbloedig, dikbuik, dikbuikig, dikheid, dikkerd, dikkoonig, dikkop, diklip,
dikmaal, dikmaals, dik ens dikvoetig, dikwerf, dikwijls, dikzak (dikpens).
Dik, hoogd. dick, angels. dicce, deen, tyck,
zweed. tjock, eng. thick, ijsl. thicke. Het is
met digt, dien en di'. en verwant. Zie di t,
DIKKEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. 1k dikte,
hebgedikt. Bedrijv., dik maken. Doch hiervoor is verdikken gebruikelijker. Onzijd.,
dik worden, met zzjn : de melk begint to
dikken.
DIKTE, Z. n., v., der, of van de dikte • meerv.
dikten. Het zelfst. Hamm. van het bijv, n.
dik, in at deszelfs beteekenissen.
DIKWIJLS, bijw. van dik, voor veel, en wijl.
Veelmaal, antlers ook dikwerf, dikmaals.
Hooft bezigt den vergrootenden trap dikwijler.
DILLE, Z. n., v., der, of van de ditle • het
meerv. is niet ingebruik. Zeker kruid : de
blanke Nais vlecht welriekende
tVond.]
DILLEN, veroud. onz. w., beteekenende snappen, klappijen, nog aanwezig in het zamengestelde bedillen.
DING, Z. n., o., des dings, of van het ding
meerv. din en, Verkleinw. dingetje. Bit
woord heeft weleer zeer onderscheidene
beteekenissengehad. Wacht. beweert, met

vele waarsehijnlijkheid, dat de beteekenis
van woord, rede, gesprek, de eerste en
oorspronkelijke is. Van deze, reeds geheel
verouderde, beteekenis, -vvorden, in de oude
gedenkschriften, nog vele voorbeelden gevonden : dinch Gotes Fater, d. het woord
van God den Vader. [Notk,l Zelit thir iz
Lucas, uuas iro thing thar tho uuas, d.
Lukas verhaalt u, wat daar hungesprek
ware. [Otfrid.] Wijders komt het voor, in de
beteekenis van een gesprek,
waarin men
twist, eene woordenwisseling, inzonderheid
voor hetgeregt, en dus ook eene regtszaak,
een regtsgeding. In dezen zin gebruikt
Notk. dingstrit. In het angels. is thing ook
een twist, en wel een geregtelijke twist.
Soren dezer beteekenissen zijn nog in eenige
zamenstellingen voorhanden. Waarschijnlijk
is tot dit ding, voor twist, het in sommige
plaatsen gemeenzame dingsigheid te brengen, hetwelk doorgaans, in den zin van
oneenigheid, of twist, gebezigd worth :
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hebben telkens dingsigheid; ik wil met die
dingsigheid niet te doen hebben, in den

gemeenen spreektrant.
-Wanneer ons woord ding, in dezen zin,
met het gr, geregt, en het hebr, dun en
din, voor het geregt twisters, pleiten, din,
eene regtszaak, en dean, een re ter verwant

ware,
dan zou het een der oudste woorden
in onze taal zijn. Bij Otfrid. en deszelfs
tijdgenooten, komt ding en geding ook
menigmaal voor hoop, en dingen voor ho en
voor • eerie beteekenis, welke met de vorigen
moeijelijk te vereffenen is.
Dit ding heeft tegenwoordig nog onderscheidene beteekenissen, b.v., die van arbeid,
bezigheid : ik heb heden nog vele dingen te
doen. Zeker iets, als de algemeenste benaming, om iets aan te duiden, welks eigenlijke benaming men niet weet, of niet
gebruiken wil : wat is dat voor een ding ?
Dat is een aardig ding. De lie de is een
wonderlijk ding. Dat zijn groute druiven,
het zijn dingen als pruimen. Ook voor eenen

persoon, in het gewone !even en den vertrouwelijken spreektrant : hare dochter is een
regt bevallig ding. Die kleine is toch een loos
dingetje. In nog ruimere beteekenis, alles,

wat werkelijk bestaat, of voorhanden is
dock meest in het meerv. getal : God, de
schepper aller dingen, het einde aller dingen.

Eindelijk, in de ruimste beteekenis, alles,
waarvan men eenig begrip kan hebben, het
zij werkelijk, of slechts tnogelijk, het zij eerie
zelfstandigheid, of slechts eene eigenschap :
hi' gaat van groote dingen zwanger, smeedt
groote ontwerpen • alle dingen bestaan in
drie. Bijzonderlijk, in den vertrouwelijken
stijI : dat ding, die zaak, die votirslag, bevalt
• hij zeide

7111).

de afschuwepjkste dingen.

In den deftigen sehrijfstij1 bedient men zilch,
in de meeste dezergevallen, liefst van het
woord zaak.
Oul. werd ding ook voor eigendom, bezitting, genomen • en behalve deze, komt bij
Kil. nog eene andere beteekenis voor, nhmelijk die van schamelheid, welke wij ook nog
elders aantreffen : waerom Adam ende Eva
haer dingen gedekt hebben, sullen wij op
een anderthael wel Bens aenraken. M. d.

DISC.

scheidene beteekenissen verlorengeraakt zijn,
welke de spot-ten eener ladder uitgemaakt
hebben, waarvan ons thans alleen nog de
twee uiterste einden overig zijn.
BINGEN, bedr. w., ongelijkvl. dong, heb gedon en. Oul. is het genoegzaam in dezellde
beteekenissengebruikelijk geweest, als het
zelfstandige ding. Thans worth het nog gebezigd, in den zin van onderhandelen over den
prijs van koopwaren, minder bieden, waarvan arclingen , bedingen, overeenkomende
met de oude beteekenis van over en weer
spreken, dewijI dingen en bedingen door
wederzijdschewoordenwisselingen geschiedt.
Hij dint weer naauw • hi' heeft daarover lang gedongen. JVaauw dingen en wel
betalen is eenegemeenzame spreekwijs. Figuurlijk, trachten naar iets dingen •; naar
een ambi din en staan. Out. zonder naar :
'k en ding gheen eer. [Spieg.]
Bingen had oul. ook de beteekenis van
pleiten : ick ben te slecht, din ht gi j Door mzj.

Cam
ph.] Hiervan zijn eenige zamenstellingen
gevortnd, als: din bank nu regtbank, pleitbank • dingdag,nu regtdag, riff huffs nu
regthuis, dingstoel, nu regterstoel, dingzak,
nupleitzak. Din taal is nog in gebruik. Zie
hetzelve. Van hier dinger, dinging, dingster.
DINGSDAG, z. n., m., des dingsdags, of van den
dingsdag • meerv. dingsdagen. De derde dag
in de week : aanstaanden dingsdag zal ik bij
u komen. 1k ,keb hem dingsdags es Token.
Dingsdag, bii
ook dijnsdag, &Jaendag, disendag,, hood. Dinstag, deen. Tysdag, zweed. angels: tuesdaeg, tiwesdaeg, eng. tam/ay, ijsl. tyrsdaeg. Eenigen
hebben het afgeleid van ding, voor geding,
en d zoodat dingsdag dan zoo veel zoude
zijn, als re tars dewijl de Ouden, op dezen

dag, gewoonlijk regtdag hielden. Anderen
brengen het tot Tuisco, eenen afgod der
oude Germanen. Tuinm. leidt de benaming
van dingsdag daaruit af, dat die dag aan den
Dinggod. d. twistgod, oorlogsgod (Mars),
toegewijd was. Ihre heeft beweerd, dat
dingsdag hetzelfde is als het lat. dies Maths,
dewiji Mars, bij de oude Angelsaksen, den
naam van Tuu, Tiig, in den tweeden naamv.
Tuues, droeg. Zoo ook leidt Ten Kate dingsday, van thing, ding, voor Mars, en dag af.
En anderen hebben weder anderegissitigen
over den oorsprong van dit woord gerrtaakt.
DINGTAAL, z. n., v., der, of van de din taal
het meerv. is niet ingebruik. 'Van ding,
voor geding, en taal. Eigenlijk pleittaal,
regtsgeleerde taal. Figuurlijk, gegronde,
afdoende, voldingende redenering: hij sprak

Merwede.]
Wachter. leidt het woord ding van doen af,
eene afleiding, die wel vele waarschijnlijkheid heeft, doch echter niet uitgemaakt zeker
is. En het zal altoos moeijelijk vallen, van den
oorsprong van eat zoo oud woord meer, dan
eene waarschijnlijke gissing op te geven. Om
deze zelfde reden, is het ook nog onzeker, of
din taal •; dat is din taal.
ding, in den zin van een gesprek enz., als
iets anders dan ding, eene zaak, moet be- DISCH, z, n., m., van den disch; meerv. disschen. Van hetgr. a'io-zos , lat. discus, eene
schouwd worden, dan of het slechts verschillende beteekenissen van een en hetzelfde
platte, ronde schijf, bij de Ouden, tot oefewoord zijn. Het is echter mogelijk, dat vernin e des ligchaams, in zeker werpspel
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gebruikt. Van hier is deze benatning tot
eene ronde tafel overg
egaan, naderhand, tot
eene tafel in het algemeen • en thans wordt
daardoor, eigenlijk, eene spijstafel aan efluid : aan den disch zitten. Daarna dekten
wij den disch. [Vond.] Van hier dischdoek,
nu tafeldoek, dischgeregt, nu tafelgeregt,
dischlaken, nu tafellaken. Dischgenoot is
nog in gebruik. Zie hetzelve.
DISCHGENOOT, Z. n., m., des dischgenoots, of
van den dischgenoot •; meerv, dischgenooten.
Van disch engenoot. Gast, iemand, die met
ons aan dezelfde tafel spijst. F. v. Dorp
bezigt het woord dischgenood, met eene d,
voor iemand, die genoodigd is, om mede te
spijzen : all' d'eters waren wel des Heeren
Dischgenooden.
van disch, voor eene tafel, alleenlijk
in zamensteiling gebruikelijk. Zie aandisschen, opdisschen.
DISSEL, (bij Kil. ook diessel, diechsel) z. n., m.,
' des dissels, of van den dissel •; meerv. dissels.

DISSCHEN,

Zekergereedschap, bij de kuipers, timmerlieden en wagenmakers gebruikeiijk , eene
soort van bijl : wij stelden flux in 't werk
de dissels en de bzjlen. [Vond.]
DISSEL, (bij Kil. ook diessel, dissel) z. n., m.,
des dissels, of van den dissel •; meerv. dissels.
Ook disseiboom, de boom van eenen wagen,
door middel van welken dezelve bestuurd
wordt. Een lange, een kromme dissel •; met
den krommen dissel rijden •; een wagen met
eenen krommen dissel. Vlucht heen met omgekeerden dissel. [Vond. ]
DISTEL, Z. n., v., der, of van de distel • meerv.
distels. Zekergewas: 't veld verwildert van,
spitze distel.[Vond.] Figuurlijk, voor moeijelijkheid , onaangeriaamheid : de distel van
't gebreck te smooren, als 't behoort. [Vond.]
Zamenstellingen : distelachtig, distelbloem,
distelig, distelkruid, distelvink.

Drr, het onz.geslacht van het aanwijzende
voornaanaw. deze. Zie hetzelve.
DOBBEL, zie dubbel.
DOBBEL, z. n., tn., des dobbels, of van den dobbel; het meerv. is niet in gebruik. Het dobbelen : eenen goeden, eenen kwaden dobbel
hebben, gelukkig, ongelukkig dobbelen.
DOBBELAAR, dobbeler, z. n., m., des dobbelaars,
of van den dobbelaar • meerv. dobbelaars,
dobbelaren. Van dobbelen. Speler. Van bier
dobbelaarster, dobbelarzj.

onzijd. w., gel ijkvl. 1k dobbelde,
hebgedobbeld. Met dobbelsteenen spelen.

DOBBELEN,

Ook om veelgeld spelen, grof spelen : zij
zitten te dobbelen. In dengemeenen spreektrant zegt men : teen twaalf oogen dobbelen,

g
evaar loo en om eenezaak niet to bekomen :
de zieke dobbelt teen twaalf oogen, bevindt

zich in eene hagchelijke omstandigheid. Zamenstellingen : dobbelhoorn, dobbelhuis, dobbelspel, dobbelsteen, dobbelziek.

DOER.

Dobbelen is, eigenlijk, zoo veel als dubbelen. Tuinm. brengt ons dobbelen hiertoe,

omdat men niet alleen speelt ,
maar daartoe
een tweede volstrekt noodzakelijk is. Burro.
acht het insgelijks hetzelfde met dubbelen,
uit hoofde dat de spelers, in de hitte van het
spel , gaarn het speelgeld verdubbelen.
V. Hass. keurt beide deze redenen af, en
neemt het ook wel voor dubbelen, maar omdat het eigerilijke dobbelen, d. i. met dubbelsteenen wen en, doorgaans met twee dobbelsteenen geschiedt.
BOBBER, Z. n., m., des dobbers, of van den dobher • meerv. dobbers. Verkleinw. dobbertje.
Pen van eon vischtuig : de dobber wil niet
staan. Bij Kil. is dobber ook eene boei, een
ankerblok,
scheepswoord. Zie boei.
DOBBEREN, onz. w., gelijkvl. Ik dobberde, heb
gedobberd. Op en neer driven : het schuitje
lag te dobberen. Hooft heeft dobbervreugd,
voor vreugde die spoedig vergaat. Van hier
dobbering.

voegw., hetzelfde als maar • ik wil het
u wel zeggen, doch gij. moet mij beloven, dat
gij mij niet zult verraden • hi' spreekt goed,
doch hi: ' schrifft nog beter. Men onderscheid t
doch, thans van toch, schoon het eerste, oul.,

DOCH,

ook voor het laatstegenomen werd.
n., v., der, of van de dochter
meerv. dochters. Verkleinw. dochtertje.

DOCRTER, z.

Eene huwbare dochter.
Dochter, hood. Tochter, angels. dochter,
eng. daughter, gr. 00 7 ,47f/p, wordt gemeenlijk van deugen, oul. do en afgeleid, zoodat
dochter, eigenlijk, of zoo veel als eene
deugdzame, of een kind, dat zijnen ouderen

bijzonder lief en waard is, zou beteekenen.
bijv. n. en bijw. dodderiger, dodderigst. Van het oude dodders , dotten, ook
doten, suffers nu dutten, lit slapen. Slaperig : h i' was zeer dodderig. Van bier dodderigheid, en het in den gemeenen spreektrant
gebruikelijke dodoor, voor ienaand, (lie slaperig, sufferig, is.
DOE; zie toen.
DOEDELZAK, z. n., m., des doedelzaks, of van
den doedelzak ; meerv. doedelzakken. Zakijp,
p
zeker blaasspeeltuig •, op den doedelzak
spelen. De eerste helft van dit woord is,
waarschijnlijk , eene klanknabootsing , en
ontleend van hetgeluid, hetwelk zulk een
speeltuig voortbrengt.
DOEK, z. n., o., en m., des doeks, of van het
dock — van den dock • rneerv. doeken.
Lijnwaad. Onzijd., voor de stof : in 't friss'
en nette dock. [Hooft.] Even als het neteldoek,
het zeildoek. Manuel., voor een stuk van die
stof, eenen lap : eenen sneeuwwitten doeck.
[Houw.] Zoo ook halsdoek, handdoek, zakdock enz. Het meerv. doeken wordt ook voor
windeldoeken, of lures, gebezigd : een kind
in de doeken winden. lliervan is het werkw.

DODDERIG,
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doeken, bedriegen, gemaakt, als : iemand
doeken, anders iemand in de luren leggen.
Het verkleinw. doekje. Van hier de spreekwijs ; dat is maar een doek' voor het bloeden, eene slechte verschooning. Van hier
doekmaker, enz.
DOEKEN, bedr. w., gelijkvl. lie doekte, heb gedoekt. Van doek. Bedriegen. Zie doek. Van
hier doeking.
DOEL, z. n., o., des doels, of van het doel

het meerv. is niet in gebruik. Een wit,
waarop men mikt : zij mickt op 't witte doel.
Woad.] Het doel missen, het wit niet rakers
ook figuurlijk, zijn oogmerk niet bereiken.
Waarschijnlijk heeft de gewone vergader- en
oefeningplaats der schutteren hiervan hare
benaming ontleend • doch in dezen zin wordt
het woord doel mannelijk gebezigd : in den
stads doel, of, gelijk het gebruik verkiest,
zijnde de plaats waar- de schutters naar
doele,
het doel plagten te schieten. Hooft heeft doelhuis en doelroer.

onz. w., gelijkvl. 11€ doelde, heb gedoeld. Mikken : op jets doelen, op het wit doelen. Figuurlijk, voor bedoelen : waarop doelt
?
DOELWIT, z. n., 0., des doelwits, of van het
doelwit • het meerv. is niet in gebruik. Hetzelfde als doel • doch meest in de figuurlijke
beteekenis van bedoeling, oogmerk : h i' heeft
zijn doelwit bereikt.
DOEMEN, bedr. w., gelijkvl. doemde, heb gedoentd. Oul., vonnissen, van het oude doem,
doeme, oordeel, vonnis, waarvan het oude
doemsdag, voor oordeelsdag. Thans heeft het
DOELEN,

alleen de beteekenis van veroordeelen, verwizen : iemand tot zekere straf doemen. Van
bier doemer. Zamenstell.: doemenswaardig,
doentschrift, bij Hooft, voor vonnis.
DOEMWAARDIG, (hetzelfde als doemenswaardig,
doch meer ingebruik), bijv. n. en bijw.,
doemwaardiger, doemwaardigst. Van het
oude doem, vonnis, en waardig. Waardig gedoemd te worden. Van hier doemtvaardigheid, doentwaardiglijk.
bijw. Zie toen.
DOEN, bedr. w., onregelm. 1k deed, heb gedaan.
In het algemeen, werken, verrigten : eene
goede daad doen •; wat hebt gij hier te doen ?
DOEN,

DOF.

iemand te doen hebben, zaken te verrigten
hebben; ik tvildaarmede niet te doen hebben,
ik wil mij daarmede niet inlaten •; wat heb ik
met u te doen ? watgaat gijijmaan ? wat is
daar to doen ? wat gebeurt daar ? ik heb er
mede te doen, het smert mij, dat zij zoo ongelukkig is; hi' heeft niet veel te doen, heeft

niet veel werk, of verkoopt niet veel • zzjn
noon maakt hem veel te doen, veroor-

zaakt hemgroote moeijelijkheid. Ook wordt
het gebezigd,om het voorgaande niet te
herhalen :gij hebt nu beloofdtebetalen, maar
zultgij het doen?

Eenige spreekwijzen, met doen, zijn reeds
verouderd, b. V. : eenengemeenen road doen,
houden • offer doen, offeren • huwelijk doen,
een huwelijk aangaan ; hoewel men nog zegt:
een goed hutvelijk doen; geween doen, rouw
be d rij ven , [Bij b. 1477] •; iemand ridden doen,
ridder makers • christen (oul. kersten) doen,
doopen •; kond (oul. cond) doen, bekend
ken • ter aarde doen, bears en;; eenen bok
doen, eenen bok offeren [Bijb. 1477j ; eenen
dag doen, vieren •; vzjandelijk doen, vijandelijk handelen, enz.
Doen wordt ook als zelfstandig gebezigd:
dat is mijn doen, mine gewone wijs van
handelen, niet • hij is daar het doen en laten,
ook zonder lidwoord, hi' dam. doen en
laten, h i' kan 'dam. doen en laten vat hi' wil,
op iemands doen en later, op iemands geheele levenswijs, letters •; hij zit in een goed
doen, hi' heeft eek goed bedrijf, middel van
bestaan. Van hier doener (doender), doening,
in zamenstelling, gebruikelijk.
Het bedrijv. deelw. doende, doend (dat
dikwerf, zelfs bij ,anders nette schrijvers,
doenend, doenende, doch seer verkeerdelijk,
gespeld gevonden wordt) heeft, in de gemeenzame verkeering, ook de beteekenis van
bezig, werkzaam: hij is dapper doende.
DOENLIJK, bijv. n. en bijw., doenWker, doenlijkst. Dat gedaan kan worden:- die zaak
was niet doenlijk. Van hier doettlzYkheid.
DOENNIET, z. n., m., des doenniets, of van den
doenniet; meerv. doennieten. In het gemeene levers, iemand, die niets doet, altoos lui
en ledig is: ik heb eene achting voor eenen
doenniet.

Menigvuldig zin de overdragtelijke beteeke- DOF, z. n., m., des dofs, of van den dof • meerv.
nissen van dit woord: zijnen pligt doen, voldoen. Riemslag, zijnde een klanknabootbrengen • een ggibed doen, bidden • onregt
send woord, ontleend van het geluid, hetwelk
doen, zich daaraan schuldig maken •; aalmoede riemen, onder het roeij,
en veroorzaken.
zen doen, uitreiken •; iemands zin doen,
Wijders, een slag, of stoot, in het algemeen:
opvolgen • iemand doen betalen, noodzaken
iemand eenen dof geven.
te betalen • van doen hebben, noodig hebben •; DOF, bijv. n. en bijw., doffer, dofst. Dit dof is
van zich doen, age en van zich afwenden •
eigenlijk zamengetrokken van doof, dat
doen weten, laten weten ; in tabak enz. doen,
nen wortel in het angels, du an bedekken,
tabak enz. koopen en verkoopen ; eenen winoverstelpen, heeft •; zoodat duo ten
ten aanzien
kel doen, winkelwaren verkoopen • bescheid
van de ooren, of hetgehoor, zoo veel is als
doen, geven • rekening doen, ontvang en uitmet vliezen bedekt. En schoon doof en dof
gaaf toonen • dienst doen, dienen • met
thans zeer onderscheiden gebezigd worden,
29
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is echter derzelverovereenkomst in ons
doove, d. doffe, kool, overig. Eene doffe
kleur, zonderglans •; een do geluid, alsof
hetgeluidgevend ding met lets bedekt ware;
do! vangeest, zonder vuur, of levendigheid,
als uitgedoofd. Van bier dofheid, doffigheid.
DOFFEN, bedr. w., gelijkvl. dofte, heb gedoft.
Van dof, een slag, of stoot. Slaan, stooten.
Van hier doffer, dofster, doffing.
DOFFER, Z. m., des doffers, of van den do ffeN; meerv. doffers. Het mannetje eener duif,
bij Kil. duiver.
DOFT, Z. n., v., der, of van de dot • meerv.
do ten, Roeibank, van dof, riemslag, klanknabootsend woord : de bootsman op de dolt.
[Vond.1
DOG, z, n., m., des dogs, of van den dog
meerv. do en, Een groote engelsche hood.
Van het en g. dog, waarvan ook het fr. dogue
en deen, dogge ontleend is. Verkleinw. doggetje.
DOGEN, zie gedogen.
DOJER, z. n., m., des dojers, of van den doer
meerv. doers. Het gele van een ei. Bij Kil.
ook doder, hood. Dotter. In het gemeene
leven wordt het doorgaans, bij zamentrekking, gebezigd
•: een door van een ei •; doren
van eijeren.
DOK, z, n., o., des doks, of van het dok • meerv.
dokken. Eene besloteneplaats, waar men de
schepen let,
om die voor wind en weer te
g
beveiligen : een schip wederorn uit het dok
gehaald. [Winschot.] In Zeeland wordt dit
woord vrouwelijk gcnomen: in de dokke.
Van dit dok is het werkw, dokken gemaakt,
voor: de schepen in het dok hales. Ten Kate
brengt dok tot duiken, dook, enz., Adel. tot
het angels. dican, graven.
DOKKEN, bedr, w. gelijkvl. dokte, heb gedokt,
In dengemeenen spreektrant gebruikelijk,
voorgeven , of even : geld dokken, geld
schieten. Zie opdokken.
DoL, Z. 0., m., des dots, of van den dol ; meerv.
dollen. Roeipen. De uitspraak van dit woord
is zeer onderscheiden van die des volgenden bijv. naamwoords, claar bier de o scherpkort, en daar zacht-kort is. Zie mine
Nederd. Spraakk., D. I, S 17. Van hier dolboord, het boord, waarin de dollen , of
roeipennen, geslagen worden.
DoL, bijv, n. en bijw., dotter, dolst. Razend,
verwoed : een dol ntensch ; dol worden ;
iemand dol makers. Rolle (wilde) kervel, dolle
hond. Van hier dolheid, dolhuis, dolkop, dolkoppig, dolleman, dolligheid. Voor dol, zegt
men ook dul.
DOLEN, onz. w., gelijkvl. doolde, heb gedoold.
Hetzelfde als dwalen, en waarschijrilijk ook
hetzelfde woord, met eenige verandering.
Van hier doling, doolhof, doolweg.
DOLFIJN, Z. n., m., des dolfijns, of van den
dolfijn • meerv. dolfijnen. Eigenlijk, zekere

DOM.

groote zeevisch , die loo en heeft, adem
haalt, en daarom niet bestendig onder water
leven kan : hoe de dolfijn d'oevers streelt en
strzYckt met zijnen staert en vinnen. [Vond.;
Een. hemelteeken, bestaande uit Lien sterren:
't vertoont den dolfijn snel van vaert. [De
Deck.] Ook werd,
weleer, de oudste zoos
des konings van Frankrijk dolfijn genoemd :
de bruiloft van den dolfijn. [Hooft.] Van het
lat. delphin, delphinus, in het fr. dauphin,
ital. del Nino spaan. delfin, eng. dol hi
Dux, Z. 0., m., des dolks, of van den dolk •
meerv. dolken. Zekere korte stootdegen
pook : tot dat men haar eenen dolk in den
hals duwde. [Vond.] Figuurlijk : noem mij
dezen naam niet, ht:j is een dolk in mijne
ziel.
Polk, hoogd. Dolch, deen. Dolk, zweed.
dolk, pool. tulich. Het lat. telum was werkelijk eene algemeene benaming van al zulke
doodelijke werktuigen; ja, bij de Romeinen,
komt reeds dolon, en bij de Grieken GIOANy
en JoAcevot in de beteekenis van eenen kleinen, in eenen stok verborgenen, de en
voor. De aloude Kimbren noemden eenen
moordenaar, waarschijnlijk naar zulk een
moordgeweer, dolgur.
Dom, een onzachtstaartige uit an welke, sedert de invocring van het christendom, in
gebruik geweest is. De woorden, die in dom
eindigen, hebben doorgaans tweederlei beteekenis, vooreerst, die van staat, magt, of
gesteldheid, als: eigendom, vrtjdom, ouderdom, wasdom, weedom, rijkdom, enz., en
deze zijn bij ons van het mannelijke geslacht; ten andere, die van ambt, of gemeenschap, of staat van besturing, als: christendom 9 jodendom , pausdom , menschdom
heidendom, heiligdom, priesterdom, bisschopdom, hertogdom, vorstendom, enz., en deze
zijn bij ons van het onzijd. geslacht.
Hooft bezigt, voor dom, doom, b. v, vrijdoom enz. Dit heeft D. Smits nagevolgd :
Volgt gij in deugd' en adeldoom,
Heer Fredrik Hendrik, uwen oom.
Dom, z. n., m., des doms, of van den dom
meerv. dommen. Domkerk, hoofdkerk Te
Coelne ledise in den doem, d. hi' leide ze
te Keulen in de domkerk. [Melis St.] De
toren van eene domkerk : dan stapt hi' op 't
g
ebrom, het do gebrom der domklokke uit
den dom. (Vond.] Bijzonderlijk, wordt de
toren van de domkerk te Utrecht de dom
genoemd. Zamenstellingen : dontdeken, domheer, dontheerschap, domkapittel, dontkerk,
domklok, domkoster.
Wachter en Ihre leiden dit woord van het
verouderde duom, thuomo, d. geregt, af,
stellende, dat de domkerken deze benaming
van de daaraan behoorendegeestelijke re tbank ontleend hebben. Adel. vindt deszelfs
oorsprong in het italiaansche domo, duomo,
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eene hoofdkerk. Anderen brengen het tot
het lat. domus, wordende, in de middeleeuwen, dus eene kerk genoemd, als zijnde het
huis van lien heiligen, ter eer van welken
deze ofgene kerk gesticht was. Nog anderen
stellen, dat het woord dom uit de voorste
letteren dezer drie woorden bestaat Deo
Optimo Maximo, als toegewijd aan het Opperwezen bewerende, dat men deze woorden oul., bij verkorting, D. 0. M. geschreven, en daarvan, naderhand, met weglating
der verkortingteekenen, Dom gemaakt heeft.
Dom, bijv. n. en bijw., dommer, domst. Bot,
plomp : een dom mensch •; zoo dom als eene
koe, in de gemeenzame verkeering. Gebrek
aan oordeel verradend, verstandeloos lttj
heeft zich in datgeval zeer dom gedragen.
Dat was een domme vet. Van hier domheid,
dommigheid, en in den gemeenen spreektrant,
domkop, domoor, voor een dom mensch, of

iemand, die lets dom doet.
Dom, hoogd. dumm, beteekende oul. ook
doof, gelijk Kil. nog dom en blind, d. door
n blind, heeft.
DOMMEKRACHT, Z. n., V. der, of van de dommekracht • meerv. dommekrachten. Een werktuigroote
kracht
doet.
, waarmede
men
g
Ook voor iemand die dom en met geweld te
werkgaat : hi' is een re to dommekracht.
Tuinm. wil, dat men hiervoor schrijve
drommekracht, als van het oude drommen,
d. dringen, dus om de krachtige aandringing, welke daarmede kan geschieden.
Doch ons dommekracht is algemeen in gebruik.
DOMMELEN, onz. w., gelijkvl. Ik dommelde, heb
gedommeld. Gonzen, gelijk de bijen : als
nijvre bijen, met een dommelend geluid.

J. de Marr.] Ook wordt het in den zin van
mompelen, zacht spreken, van de menschen,
gebezigd. Van hier dommeling.
DOMMELEN, bedr. w., gelijkvl. Ik dommelde,
hebgedommeld. Men en vermengen : men
zag het bleek en rood gedommelt ondereen.
(Hoogv1.] Waarin men zagh uw kroost gedommelt onder 't mtjn. [Hooft.1
POMP, zie damp.
DOMPELEN, bedr. w., gelijkvl. Ik dompelde, heb
gedompeld. Onder water steken, laten zinken,
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krijgskunst zegt men : het geschut dom en
d. i. van voren laten zakken, om lager te
kunnen schieten. Eindelijk wordt dom en
ook voor dempen, uitdooven, uitblusschen,
gebezigd : die dom en wil de goddelijke
lam en. rirond.1 En hiervan domper, dom
hoorn, waarmede men eene kaars uitdompt,
dompig, bedompt : een dompig huis •; dom
neus, een groote neus, in de gemeenzame
verkeering.
BONDER, z. n., m., des donders, of van den
donder • meerv. donders; die van den donder
geslagen Wert. [Vond.] De donder rolt verschrikkelijk door de lucht. Gemeenlijk wordt
dit woord alleen in het enkelv. gebruikt
doch in den verhevenen en dichterlijken
schrijfstij1 bezigt men het ook in het meervoud. Donder komt ook voor in de beteekenis van donderslag : ik hoorde onverwacht
eenen zwaren donder. Noem mtj uwen vriend
niet • die naam is een donder in mine ooren.
Zamenstellingen: donderbui, donderbus, dondergod, donderkloot, donderlucht, dondervlaag , donderwolk, enz.
Bonder, hood. Donner, eng. thunder,
angels. thunor, fr. tonnerre, pers. tounder,
lat. tonitru. Een klanknabootsend woord,

ontleend van het geluid des donders.
n., m., des donderdags, of van
den donderdag ; meerv. donderdagen. De
vijfde dag in de week, welke, op het voorbeeld der Latijnen, die hem naar Jupiter
genoemd hadden, ter eer van den noordschen Jupiter, den afgod Thor, die ook den
naam van donderaar droeg, is genoemd
geworden.
DONDEREN, onz. w. gelijkvl, wordende zoo
wel onpersoonlii, als persoonlijk gebruikt.Van donder. Donderde, heeft gedonderd. Onpersoonlijk : het dondert, het zal
donderen. Persoonlijk • en wel in eenen
eigenlijken en figuurlijken zin. Eigenlijk :
de Heer donderde van den hemel. [Bijbelvert.]
Figuurlijk, een verschrikkelijk, den donder
gelijk, geluid maken : eene donderende stem;

DONDERDAG, Z.

hi' dondert met tine stem. Teen iemand
donderen , met ijver en nadruk spreken,
Nevi g uitvaren. hoorden het geschut
donderen, om het ontzettend geweld, door de

loshranding van het geschut veroorzaakt.
Donderen, hood. donnern, en g: thunder,
fr. tonner, lat. tonare, angels. dunan.
heeft hem in eenen pod van ellende gedomOntwijfelbaar is het, even als donder, een
peld. Van hier dompelaar, zekere watervogel,
klanknabootsend woord. Van hierdonderaar,
dompeldoop, doop bij indompeling , domdonderer, bij de dichters gebruikelijk voor
peling.
Jupiter, ook dondergod genoemd.
,
is het verled. deelw.
Voor gedompeld
w, donkerder, donkerst.
bedoven in gebruik geweest ach, red mtj in DONKER, bijv. n. en bij,
Eigenlijk, zwartachtig. In deze reeds verouellendt bedoven. [Camph.1
derde ,beteekenis, wordt het nog gebruikt
DOMPEN, bedr. w., gelijkvl. Ik dom to heb
ten aanzien van de verw, in tegenoverstelling
gedompt. In het water laten zakken, hetzelfde
van helder : die verw is zeer donker. Dat
als dompelen. Figuurlijk : dat dompt een.
Laken is voor ntij veel to donker. Zoo ook de
ijder in de zorgen wider. [Hooft.1 In de
zijnde het voortd. werkw. van het volgende
dom en. Figuurlijk : zijne losbandigheid
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zamenstellingen : donkerblaauw, donke y eel
donkey roes , donkerrood enz. Figuurlijk,
van Licht beroofd, duister : deze kamer is
zeer donker • het is hier altijd even donker •
tusschen licht en donker. Betrokken : eene
donkere lucht ; een donkere dag. Onzeker,
verborgen: de donkere toekomst •; het donkere
toekomstige. De noodige klaarheid missende :
donkere woorden, eene donkere rede. Onvriendelijk, stuursch : een donker gezigt. Onvoordeelig, onaangenaam : het ziet er donker
voor hem mit. Dikwerf wordt het als een
zelfstandig naamw. gebezigd : om nit het
donker op te dagen. [Vond.] In het donkere :
elijk als een blinde omtast in het donckere.
g
[Bijbelvert.1 Ook in donkeren : om in donekeren te schieten. [Bijbelvert.] En hiervoor
gebruiken wij thans doorgaans in den donker;
gij zit in den donker. Van bier donkerachtig,
donkerheid, donkerhYk.

Wachter meent, dat in den klank van dit
woord lets is , hetwelk de natuur der zaak
aanduidt. Oul. is het hiervan afgeleide donkeren , voor verduisteren, ingebruik geweest : eer die sonne donckert. [Bijb. '1477.]
DONS, z. n., 0., 'van het dons ; zonder meerv.
De fijnste en zachtste vederen der vogelen :
een kussen met donsgevuld. Figuurlijk, voor
een bed : in 't zachte dons. [Vond.] Van bier
het onverbuigbare bijv. n. donsen, van dons :
een donsen bed.

z. n., m., des doods, of van den dood
zonder meerv. Na Karen doot. [Hooft.] Dit
woord is al van ouds, mannel. en vrouwelijk
gebezigd, gelijk blijkt uit de spreekwijzen :
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in den dood, ter dood, tot der dood, een man
des doods, op straf des doods, ter dood
verwijzen, den dood aan lets drinken, enz.

Het mannelijke geslacht is echter altoos,
inzonderheid bij onze taalverwanten , het
ebruikelijkste geweest. Hiertoe behooren
g
de overdragtelijke spreekwijzen : den dood
onder de oogen zien, zijn leven wagen •; den
dood op de lippen hebben, zeer gevaarlijk
krank, bijna dood zijn •; in zzYnen dood loopen, zich in levensgevaar begeven. Zamenstellingen : doodaas, doodbaar, doodbed,
doodbidder, doodboek, doodbus, doodceel,
dood raver, doodkist, doodkleed, doodlied,
doodmaal, doodsangst, doodsbeen, doodsbeenderen, doodschrik, doodschuld, doodschuldig,
doodsgevaar, doodshoofd, doodslag, doodslager, doodsnik, doodsnood, doodstraf, doodstrijd, doodstroom, doodvonnis, doodwond,
doodzonde, dooctzweet, enz.
Dood, hood. Tod, goth. dauth, ijsl.
daude, angels. en eng. death. Tuinm. gist,
of dood niet wel te brengen zij tot het gr.
hit y , stagten
,
waarvan de Franschen hun
tuerhebben, of tot hell', onder aan. Wacht.

beweert, dat, even als hetgr. Ocevocros van
Oavicy , sterven , komt, ons dood van het
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m
afstamt •
douuen , omkoen,
verouderde
welk douuen, in dezen zin, zeer dikwijls bij
Otfr. voorkomt.
DOOD, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Levenloos, gestorven : het kind
is dood ; een doode bond • dood gooljen, dood
steken, dood bzjten, dood maken, dood doen,
ookoverdragt. : h i' zal ze dood doen, hi' zal

wat uitvoeren, in den gemeenen spreektrant.
Dood slaan, dood schieten, dood bloeden, ook
overdragt. : die zaak is reeds dood gebtoed,
is al vergeten • zich dood drinken, dood eten,
dood hongeren, dood loo en dood werken,
dood zingen, enz. Figuurlijk, de doode zee,

dus noemden de noordelijkste Scijthen de
ijszee •; die zaak is reeds lang dood, vergeten •;
een doode tzjd voor de kooplieden, wanneer
geen handel gedreven wordt •; hi' is een dood
ligchaam, een onwetend, geesteloos mensch.
Oul. werd dood ook voor door, uitgedoofd,
g
ebezigd : gelijck als die doode (doove) cote.
[Bijb. 1477.] Dit dood wordt ook, als bijw.,
aan sommige bijvoegelijke naamwoorden
vastgehecht, om derzelver kracht te vermeerderen, terwijldeze, in dit geval, eene trapP van vergrooting hebben : doodarm,
doodkoud, doodkrank, doodmoede, doodstil,
doodziek.

Ookwordt het als zelfstandig gebezigd :
een doode • levendenden en dooden • de dooden be raven.
Dood, goth. dauths , angels , dead, ijsl.
daudur, alem. dode.
DOODELIJK, bijv. n. en bijw., doodelijker, doodelijkst. Dat den dood veroorzaakt: een
doodelijk vergif ; eene doodelijke wond. Ter
dood toe : iemand doodelijk kwetsen. Aan
den doodgelijk : hi' ziet er doodelijk uit.
Groot, hevig : een doodelzike haat • eene doodelijke smert. Van hier doodelijkheid.
DOODEN, bedr. v., gelijkvl. lk doodde, heb gedood. Doodslaan, ombrengen : iemanddooden. Figuurlijk : zijne lusten dooden, be-

dwingen. In den gemeenen spreektrant zegt
men iemand dooden, voor : hem van het
tegendeel overtuigen : ik verhaal u de waarheld • en dood mij, als glY kunt. Wil ik u
Bens dooden ? Van hier dooder, dooding.
DooDscu, bijv. n. en bijw., doodscher. zeer
doodsch. Eigenlijk, hetzelfde als doodeldk, in
de beteekenis van aan den doodgelijk : eene
doodsche kleur , doodsche lippen. Verder
naar, eenzaam, akelig : eene doodsche plaats.
Van bier doodschheid.
DOODSTEEK., z. n., m., des doodsteeks, of van
den doodsteek ; meerv. doodsteken. Van dood
en steek. Een steek, waarvan iemand sterft.
Ook figuurlijk : dat is hem een doodsteek in
het hart, dat veroorzaakt hem groot verdriet.
DOODSTUIP, z. n., v., der of van de doodstuip
meerv. doodstuipen. Van dood en stuip.
Stuiptrekking voor het sterven: in zijne
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doodstuip. [Vond.] Ook figuurlijk : dat was
zzjne doodstuip, zijne laatste poging, onder-

neming.
z. n., v., der, of van de doodverw
het meerv. is niet ingebruik. Van dood en
verw. De bleeke kleur eens do en : de
doodverw lag reeds op zzyn aangezigt • hij
heeft de doodverw algezet. In de schilderkunst draagt de eerste verw, waarmede een
stuk aangelegd wordt, insgelijks den naam
van doodverw : uw afbeeldsel staat nog in de
doodverw. Van hier doodverwig.
DOODVERVEN, bedr. w., gelijkvl. ik doodverwde,
hebgedoodverwd. Van doodverw, bi,j de schildersgebruikelij,
k voor. in de doodverw
zetten : een landschap doodverwen. Ook
figuurlijk: niemand heeft lien post, eigenDOODVERW,

Wk, nog gekregen • maar mtjn neef wordt
er medegedoodverwd, men meent, dat mijn

neef dieri zal krijgen.
n., m., des doodvijands, of van
den doodvzjand •; meerv. doodvijanden. In
het vrouwelijke geslacht, doodvzjandin. Van
dood en vzjand. Eigenlijk, een vijand, die
iemand zoo zeer haat, dat hij deszelfs dood
begeert en zoekt. Meestal wordt het genomen
voor eenen ongemeen grooten en bitteren
viand : zij zzjn doodvijanden. Ook wordt
het op levenlooze dingen toegepast : h i is
een doodvzjand van drinken enz.
DOOF, bijv. n. en bijw, doover, doofst. Van het
gehoor beroofd : doof zzjn, worden. Lich
doof houden, niet willen hooren, doof zzjn
DOODVIJAND, z,

voor iemands klagten. Aan eens dooven mans
deur kloppen, spreekw., vergeefs aanzoek
doen. Dof, levenloos : eene doove kool, oul.
ook doode kool. Onderscheiden gevoel msssende: mijn vinger is doof. Stomp ,een dooy e prikkel. [Hooft.] Van hier doofachtig,
doorachtigheid, doofheid. Zie do l.
Door, z. n., rn., des doois, of van den dooi ;
zonder meth. Het dooijen : dat is een gewenschte dooi.
DomEN,bij Kil. dooden, onpers. w., gelijkvl.
Het dooide, heeft gedooid. Ontbonden, vloei-

baar worden, met betrekking tot het ijs, of
het een bevroren is : het heeft van daag
sterkgedooid. Zamenstelling : dooiweer.
DOOP, z. n., m., des doops, of van den doop
zonder meerv.Eigenlijk, dompeling. Wijders, besprenging
met water•: het stuk van
den doop . [Hooft.] Een kind ten doop houden.
Overdragt., wordt saus, om het indoopen,
ook doop genoemd, als ezjerdoop, zuurdoop,
enz., waarvan doopvisch. Zeydelaar stelt het,
in dezen zin, vrouwelijk. Zamenstellingen :•
doopbekken, doopboek, doopcedel, doopceel,
doopdag, doopgetuige, doopheffer, doophek,
doophuis, doopkleed, doopmaal, doopnaam,
doopsel, doopsgezind, doopvader, doopwater, enz.
DOOPEN, bedr. w., gelijkvl. tic doopte, heb ge-
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doopt. Van doop. Eigenlijk, dompelen, onder

water laten zakken. Wijders, met water besprengen : een kind doopen. Figuurlijk, noemen, eenen naamgeven : ik doopte hem met
den naam van eerwaardig . Den wijn doopen,
water in den wijn doen, in de gemeenzame
verkeering. Indoopen : brood in melk doopen.
Van hier dooper, dooping, doopeling.
Doopen, hood. tau en goth. daupjan,
alem. doufen, angels. dean. Ten Kate brengt
het tot het oude duiven, (mergere, urinare),
Tuinm. tot hetgr. juwrg l y , onder water
duiken, dompelen.
doer.

DOOR, zie

DOOR, voorzetsel

en bijw. Voorzetsel, dienende,
eigenlijk, om eene beweging aan te duiden,
Welke de bestanddeelen eens dins,
van het
g
eene tot het andere einde, van elkander
scheidt : eengat door eene plank boren •; door
het papier steken; door het water zwemmen.

Verder, eene beweging langs de binnenste
deelen van een reedsgescheiden geheel :
door de deurgaan •; door het venster zien •;
door de vingeren zien, overdragt., iets stilzwijgend toelaten •, door het huis aan •; door
de straat rzjden. Figuurlijk, van den tijd:
door alle eeuwen, ook door alle eeuwen heen;
door hetgansche jaar. Somwijlen kan door,
in deze beteekenis, achter het zelfst. naamw.
staan : hetgansche jaar door. In eenige gevallen moet het dusgeplaatst worden : ik
heb, den ganschen nacht door, gewaakt. Als

een middel, om iets voort te brengen, veroorzakende, of medewerkende: doorgeld kan
men alles doen • dat is het middel niet, waardoorgij uw oogmerk bereiken zult. Al lengde
ik uwen tijt door mijn verhaaste loot.
[Vond.] Door u ben ikgelukkig geworden.

Voor onder, doch alleen in de uitdrukking
door elkander : alles door elkander men en
gooljen,
enz.
Oul. beteekende door ook om • b. v.: doer
(door) ons, d. i. om ons, om onzen wil.

Bijw., voor versleten, verscheurd, in het
g
emeene Leven: de schoenen zijn reeds door.
Dikwijls client het, om de beteekenis van een
woord te stevigen : doorkoud zijn • dat hi
een wolf doorwreet en roofziek nit den aart.
[Vond.] Door en door beteekent, in denge-

meenen en vertrouwelijken spreektrant, van
het begin tot het einde, van het eene einde
tot het andere, geheel en al: iemand door en
door steken • ik ben door en door nat • ik ken
hem door en door. Hooft bezigt door ook in
den zin van voorbij : nu de gelegenheid door
was.
Als voorzetsel, wordt door ook met werk-

woorden zamengevoegd, en is dan een scheidbaar, en dan weder een onscheidbaar voorzetsel, naarmate de verschillende beteekenissen, waarin de daarmede zamengestelde
werkwoorden V001t0113C11, zulks sornwipen
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vorderen. Als onscheidbaar blijft het, in de
vervoeging, onafscheidelijk aan het werkwoordgehecht, terwij1 de nadruk der uitspraak op het zakelijke deel des werkwoords
valt: doorblcideren, doorbladerde, doorbladerd, te doorbladeren • doorgrOnden, doorgrondde, doorgrond, te doorgronden; doorbOren, doorboorde, doorboord, te doorboren enz.

Alsscheidbaar on tvangt het, in de onbepaalde
wijs der werkwoorden, den klemtoon, en
worth, in de vervoeging:van de werkwoorden
afgescheiden, die hun verleden deelwoord,
alsdan, met inlassching van ge vormen, en,
in de onbepaalde wijs, tusschen het voorzetsel en het werkwoord, te ontvangen : doorbreken, brak door, doorgebroken, door te
breken, — doOrhalen, haalde door, doorgehaald, door te halen — doOrboren, boorde
door ,
doorgeboord , door te boren.
Men ziet dus, dat door, voor een en het-

zelfde werkwoord geplaatst, somwijlen ,
scheidbaar en onscheidbaar tevens kan wezen • hetwelk, bij de opgaaf der woorden
zelve, nader zal blijken.
Door, als een scheidb. voorz., voor werkwoordengeplaatst, versterkt dikwerf derzelver beteekenis, en heeft den zin van bij
aanhoudendheid, zonder ophouden, b. V.
doOrschieten, doOrwandelen, enz.
Oul. werd voor door, als voorzetsel en als
bijwoord, ook deur gebezigd. Zie deur.
DOOR, bijv.n., voorheen in gebruik voor dwaas.
Van hier doorheid voor dwaasheid.
DOORBAKKEN, bijv. n., Z ii nde het verleden
deelw. van doorbakken. Dat welgebakken,
en dusgaar is : doorbakken brood. DoOrbakken, met een scheidb. voorz.: ik bakte door,
heb doorgebakken, beteekent voortgaan met
bakken.
DOORBERSTEN , onzijd. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en bersten : ik borst
door, ben doorgeborsten. Aan stukken bersten.
DOORBLITEN , bedr. w. ,
ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en bijten:: ik beet door,
heb doorgebeten. Bijtend doordringen : het is
te dik, ik kan het niet doorbziten. Figuurlijk,
iets doorzetten , met wegruiming van de
hindernisssen : ik heb de zaak begonnen, ik
wil er nu doorbljten.
DOORBLADEREN , bedr.

w.,gelijkvi. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. door en bladeren, van blad. Scheidb. : ik bladerde door,
heb doorgebladerd. Van het begin tot het
einde in een boek bladeren : ik heb hetgansche boek doorgebladerd. Ook vlugtig doorlezen : wanneer men de geschiedenis doorbladert. Van hier doorbladering. Onscheidb.:
doorbladeren , ik doorbladerde, heb doorbladerd. Hetzelfde als het voorgaande, doch

aan den verhevenen schrijfstijl inzonderheid
eigen : doorblader het bock des noodlots.
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bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en blazen : ik blies door,
heb doorgeblazen. Door iets been blazen : ik
ziegeen gat, waar ik doorblazen kan. Blazend van een scheiden : het is zoo dun, dat
men het doorblazen kan. Blazend doordringen : de 'wind heeft er schoon doorgeblazen, in hetgemeene leven. Ook aanhouden
met blazen.
DOORBOREN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
en onscheidb. voorz. door en borers, van boor.
Scheidb. : ik boorde door, heb doorgeboord.
Van bet eene einde tot het andere boren : ik
heb deplank doorgeboord. Ook aanhouden
met borer. Onscheidb. : doorbdren, ik doorboorde, heb doorboord. Figuurlijk, een schip
doorboren, in den grond schieten. 1k doorboorde, doorstak, hem, met den de en. Ieder

DOORBLAZEN,

woord uwes briefs is een dolk, die majn hart
doorboort. Van bier doorboring.
DOORBRAAK , z. n., v. meerv. doorbraken. Van
doorbreken. Hetzelfde als doorbreking : er is
eene doorbraak (bijHooft doorbrek) in den
dijk gekomen.
DOORBRADEN, bijv.

n., zijnde het verled. deelw.
van doorbrciden. Dat wel en gaar gebraden
is. DoOrbraden, met een scheidb. voorz. :
ik braadde door, heb doorgebraden, beteekent
aanhouden met braden.
DOORBRANDEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. door en branden : ik brandde door,
heb en ben doorgebrand. Brandend door iets
dri p en : het vuur brandt door, heeft doorgebrand. Het hout is doorgebrand. Het wordt
ook bedrijv. gebezigd : laat ons tichelen
stricken ende wel doorbranden. [Bijbelvert.1
DOORBREKEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. door en breken : ik brak
door, heb en ben, doorgebroken. Bedrijv.,
brekend eenen we g door iets openen : hij
heeft door den muur gebroken. In stukken
breken : eenen stok doorbreken. Ook aanhouden met breken. Onzijd. : de viand zoekt
door te breken, door te slaan. De zon is
doorgebroken, te voorschijn gekomen. De
zweer zal haast doorbreken, open gaan. De
dijk brak door. Van bier doorbraak, doorbrekeng .

bedr. w., onregelm. Van het
scheidb, voorz. door en brengen : ik bragt
door, heb doorgebragt. Met wegruiming der
hindernissen, door eene plaats brengen : het

DOORBRENG EN,

oog der naald is te klein, ik kan er den draad
niet doorbrengen. Figuurlijk, verkwisten :
den tijd nutteloos doorbrengen. Hi' heeft al
het zijne doorgebragt. Van bier doorbrenger,
doorbrengster, doorbrenging.

bedr. w., g el
DOORDANSEN,

.
Van het scheidb.
ijkvl

voorz. door en dansen : ik danste door, heb
doorgedanst. Door veel dansen verslijten :
hzj heeft zzjne schoenen doorgedanst. Ook
aanhouden met dansen.

DOORD.
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bedr. w. , onregelm. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. door en denken. Scheidb.: ik dacht door, heb door edacht. Naar alle deelen en omstandigheden
bedenken, met ernst zijne gedachten op
eenige zaak vestigen: hij, die een weinig

DOORDENKEN

doordenkt. lk heb de zaak rijpelijk doorgedacht. Onscheidb. : dooranken, ik doordacht, heb doordacht. In de voorgaande
beteekenis: een wel doordacht ontwerp.
voegw. Zie naardien.
DOORDIEN,

bedr. w. , onregelm.
DOORDOEN,

Van het scheidb.
voorz. door en doen: ik deed door , heb
doorgedaan. Met wegruiming der hindernissen, door eeneplaats doen : het gat is te

naauw, ik kan er het touw nog niet doordoen,
Figuurlijk, uitschrappen, uitwisschen : eene
rekening op z boek doordoen.
DOORDOUWEN (doorduwen) bedr, w., gelijkvl.
Van het scheidb. voorz. door en douwen:
ik douwde door, heb doorgedouwd. Door jets

heen douwen.
bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en dragen: ik droeg
door, heb doorgedragen. Door jets dragen :

DOORDRAGEN,

het water is te diep, laat ik er u doordragen.

Ook aanhouden met dragen.
Van het scheidb.
voorz. door en draven : ik draafde door, heb
cloorgedraafd. Aanhouden met draven, sterk
draven • van depaarden. Figuurlijk, met'
jets aanhouden, het sterker doorzetten :

DOORDRAVEN,
OfIZ. w. , gelijkvl.

eerst leest htj zacht en langzaam, maar na
eene wij1 gelezen te hebben, begint hi' door
te draven, in het gemeene Leven.

bedr. en onz. w., ongelijkvl.
Van het scheidb. voorz. door en drijven :
ik dreef door, heb doorgedreven. Bedr., door
eeneplaats drijven, of dwingen te gaan : de
schapen worden het water doorgedreven, of
door het watergedreven. Ook aanhouden
met driven. Figuurlijk, doorzetten, onaangezien alle hindernissen, zijn oogmerk
trachten te bereiken : eene zaak doordrtjven.
Van hier doordrUver. Onzijd., met zijn,
door eeneplaats drijven, op het water : de

DOORDRLIVEN,

schuit dreef onder de brug door.

bedr. w., gelijkvi. Van het
scheidb. voorz. door en drillen : ik drilde
door, heb doorgedrild. Door jets drillen (met
de drilboor) • zie drillen.
DOORDRINGEN, onz. en bedr. w., ongelijkvl.
Van het scheidb. en onscheidb. voorz. door
en drip en. Scheidb. en onz.: ik drong door,
ben en heb doorgedrongen. Dringend door
eerieplaats korner' : het volk stond te digt, ik
DOORDRILLEN

kon niet doordringen. Het water was tot in
ons huis doorgedrongen. Ook aanhouden met

dri p en. Figuuriijk, bedr., onaangezien alle
hindernissen, zijn oogmerk trachten te
bereiken, hetzelfde als doordrifven : hij heeft
het eindelijk doorgedrongen ; gij wilt altos

DOORG.

maar doordringen. Van hier doordringer.
Onscheidb. : dOOrdringen, ik doordrong, heb
doordrongen. Bedr., door alle deelen been

dri p en. Doch in het gemeene levee zijn de
deelwoorden alleen ingebruik eene doordringende stem,
doordringende koude. Een
man van een doordringend verstand. Van
hier doordringendheid. Hij was van schaamte
en berouw doordrongen • van verwondering
doordrongen.
DOORDRINGELIJK, bijv. n. en bijw., doordringeltjker, doordringelijkst. Van het onscheidb.
k Dat men doorvoorz. door en dringeltj.
dri p en kan. Van hier doordringeltjkheid.
DOORDRUIPEN, onz.

w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en druipen : ik droop
door, ben doorgedropen. Doorlekken, doorzakken : zeker vocht laten doordruipen, b. v.
door eenen doek. Figuurlijk zegt men van
iemand, die dun en ma er geworden is, en
wiens kleederen, om die reden ruim om het
lijf Iran en : hi' druipt door zijne kleederen.
Zich stil we g maken : h i: ' is doorgedropen.
Dies druipt hi'door. J. d. Marr.]
DOORDRUKKEN, bedr. en onz. w.-, gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. door en drukken : ik
drukte door,
heb doorgedrukt. Bedr., door
iets heen drukken': citroensap doordrukken,
door ee.nen doek. Door drukken eene woad
toebrengen : een paard doordrukken. Onz.,
van hetpapier, wanneer de letters zich op
de tegerizijde vertoonen : dat papier drukt
door. Doordrukken beteekent ook aanhouden
met drukken. Van bier doordrukking.
DOORDUWEN, zie doordouwen.
DOORETEN, bedr, w., ongelijkvl.Van het
scheidb. voorz. door en eten : ik at door,
heb
doorgegeten. Door en door eten : de wormen
hebben de kaas doorgegeten. Ook aanhoudeu
met eten.
DooRGAAN, onz. en bedr. w., onregelm. Van
het scheidb. voorz. door engaan : ik ging
door, ben en heb doorgegaan. Onz., door eene
plaats gaan : ik heb mij in de stad niet opgehouden, ik ben maar doorgegaan. Van het
eerie tot het andere eindegaan : de kogel is
bij den schouder doorgegaan •; de steek is niet
doorgegaan. Hard gaan : moot wat doorgaan. Ook aanhouden met gaan. Figuurlijk,
hollen, van depaarden : de paarden schrikten engingen met ons door. Zeilen, van de
schepen : het schip ging er snel door. W e
gaan stilletjes doorgaan ; met een meis/e
doorgaan. Toegestaan worden : die zaak zal
niet doorgaan • het is, bt:i meerderheid van
stemmen, doorgegaan. Tot stand gebragt
worden : het huwelzjk gaat niet door. In
algemeen gebruik komen : die kleeding zal
niet doorgaans Kracht hebben, van gewigt
zijn : die stelling gaat niet door. Het deelw.
door sand is voor gedurig, aanhoudend,
gebruikelijk: eene doorgaande ?roods. Bedr. :
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den tuin doorgaan. Figuurlijk, vlugtig doorlezen : ik heb het boek Bens doorgegaan.
Onderzoeken : eene rekening doorgaan •
wanneer ik mime levensgeschiedenis door a.

Doorgaan verwonden : ik heb mine voeten
doorgegaan. Insgelijks, door veel gaan verslijten : ik heb mine schoenen doorgegaan.
DOORGAA.NS, bijw., gemeenlijk, gewoonlijk :
zoodanig lets is door awns moezjelijk te
onderzoeken.

onz. en bedr. w., gelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. door en
galmen. Scheidb. en onz. : ik galmde door,
heb doorgegalmd. Met eenen galm doordringen. Onscheidb. en bedr. : doorgcilmen, ik

DOORGALMEN,

doorgalmde, heb doorgalmd. In one bruiloftzaal, doorgalmt van liedt op liedt. [Not.]
DOORGANG, z. n., m., des doorgangs, of van
den door an ; meerv. doorgangen. Van
door en gang. Het doorgaan, of het gaan
door eeneplaats : die waren moeten, bij den
doorgang, aangegeven worcien. Iemand den
door an betwisten. Eerie plaats, waardoor
mengaat, of gaan kan : eenen door an
maken • dit huis heeft twee doorgangen.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door engieten : ik goot door,
heb doorgegoten. Door eene opening gieten :
wijn, bier, doorgieten, door eenen trechter.
Ook aanhouden met gieten. Van hier door-

DOOR GIETEN,

ietin g.
g

onz. w., gelijkvl. Ik glipte door,
hebdoorgeglipt. Door jets glippen : zie
g lippen.

DOORGLIPPEN,

DOORGOOIJEN , be dr.

w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door engooden : ik gooide
door, heb doorgegooid. Door eene opening
gooijen : de ring is te klein, gij kunt er den
bal niet doorgootjen. Eene opening maken,
doorgooijen verbreken : hij heeft het glas
doorgegooid. Ook aanhouden met gooijen.
DOORGRAVEN , bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. door engraven.
Scheidb.: ikgroef door, heb doorgegraven.
Van het eene einde tot het anderegraven :
een stuk lands door raven. Zij handen den
muur doorgegraven. Ook aanhouden met
graven. Onscheidb. door raven , ik doorg roef,
heb door raven : in den avond door roe ik
ntij den wandt. [Bijbelvert.] Sij hebben nyjne
handen ende mine voeten doorgraven. [Bij-

belvert.1

.
Van het
,
bcdr. w., gelijkvl
onscheidb. voorz. door en grieven : ik doorriefde , heb doorgriefd. Doorwonden : uwe
g

DOoRGRIEVEN

smart doorgrieft ntij , doorgrieft mij het
hart.
DOORGROEIJEN, onz.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. door en groezjen: ik groeide door, ben
doorgegroeid. Wet opgroeijen: dat kind be-

gint door te groeijen.
DOORGRONDEN,

bedr. w., gelijkvl. Van het on-

DOORK.

scheidb. voorz. door engronden: ik dootgrondde, heb doorgrond. Grondig kennen,
verstaan: die zaak is niet te doorgronden.
Van hier doorgronding.
DOORHAKKEN, bedr.

w.gelijkvl.
Van het scheidb.
,
voorz. door en hakken: ik hakte door, heb
doorgehakt. Door hakken van een scheiden :
een been doorhakken. Ook aanhouden met
hakken.Van bier doorhakking.
DOORHALEN, bedr. w.,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. door en halen: ik haalde door, heb
doorgehaald. Doortrekken:' het gat is te
naauw, ik kan er het touw niet doorhalen.
Figuurlijk : ik zal er die zaak wel doorhalen,
doengelukken, de zieke zal het er wel doorhales,
sschen:
herstellen. Doorstrijken,
uitwi
ik heb dat op mijn bock doorgehaald. Bekijven, bestraffen : ik heb hem lustig door ehaald. Papier doorhalen, nat maken, linen
doorhalen, stijven. Van hier doorhaling.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en helpen : ikhielpdoor,
heb doorgeholpen. Door eene plaats helpen :
ik hielp hem door de poort. Uit zekere moeijelijkheid helpen : zzjn vriend heeft hem er
doorgeholpen. Doorbrengen, verkwisten : hi'
heeft al zzjn geld doorgeholpen, in de gemeenzame verkeering.
DOORHOUWEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en houwen : ik hieuw
door, heb doorgehoutcen. Doorhakken.
DOORJAGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door enjagen : ik joeg
door, heb doorgejaagd. Door eene plaats
'a en : eene koe door de sloot 'a en. Ook
aanhouden met 'a en. Figuurl. : zzjn goed
door's en doorbrengen, in den gemeenen
spreektrant.
DOORKERVEN , bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en kerven: ik korf door,
heb doorgekorven. In stukken kerven. Ook
aanhouden met kerven:
DOORKUKEN , bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz, door en kijken.
Scheidb. : ik keek door, heb doorgekeken.
Door iets heen zien. Onscheidb.: doorkijken,
ik doorkeek, heb doorkeken. Van alle kanten
bezien : ik heb de zaak doorkeken.
DOORKLIEVEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. door en klieven. Scheidb. : ik kliefde door, heb doorgekliefd. In stukken klieven : Wel het blok
door. Ook aanhouden met klieven. Onscheidb. : doorklièven: ik doorkliefde, heb
doorkliefd. In den dichterlijken stijl: de
dunne lucht doorklieven, van de vogelen.
gelijkvl. Van het
DOORKLOVEN , bedr. w.,
scheidb. en onscheidb. voorz. door en kloyen. Scheidb. : ik kloofde door, heb doorgekloord. Onscheidb. : doorklOven , ik door-

DOORHELPEN,

kloofde, heb doorkloofd : zoo dat de klanck
de lucht doorklooft. [Camph."1
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DOORKNABBELEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en krabbelen ik knab-

beide door, heb doorgeknabbeld.

bedr. w.,gelijkvl.Van het scheidb.
en onscheidb. voorz. door en knagen.
Scheidb. ik knaagde door , heb doorge-

DOORKNAGEN,

knaagd : de wormen hebben het houtdoorgeknaagd. Onscheidb. doorknagen, ik doorknaagde, heb doorknaagd : als sij na mijne
huit dit doorknaeght sullen hebben. [Bijbel-

vert.]
bedr. w. , gelijkvl.Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. door en kneden. Scheidb. : ik kneedde door; heb doorg
ekneed. Het eene door het andere kneden :
ik heb er de boter al doorgekneed. Ter dege
kneden : hebtgij het meel goed doorgekneed ?
Ook aanhouden met kneden. Onscheidb.
dock hiervan is het verled. deelw. door) need
voor geleerd, verstandig, alleengebruikelijk : kJ is een doorkneed man •; eene door-

DOORKNEDEN ,

DOORL.

Door eeneplaats kruisen, dikwerf op en neer
gaan, reizen, trekken : hi' heeft de gansehe stad doorgekruist. Onscheidb. : doorkruisen, ik doorkruiste, heb doorkruist. Ik
doorkruiste de wereld, van mijne jeugd af.
DOORKUNNEN, onz. w., onregelm. Ik konde door,
heb doorgekonnen. In de mogelijkheid zijn,
om door jets tegeraken : de spijker kan er
niet door,
door de plank, enz. Overdr. : dat
kan er niet door, dat gaat niet aan, dat is

ongeoorloofd.
bedr. w. ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en laten : ik liet door,
heb doorgelaten. Doorgaan, doorloopen laten,
enz. : de deur wasgesloten, en men Wilde ons

DOORLATEN,

niet doorlaten. Leder laatgeene vochtigheid
door, d. doorvlieten.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidbb.
voorz. door en leeren: ik leerde door, heb
doorgeleerd. Ten einde leeren : hi' heeft het
boek doorgeleerd. Ook aanhouden met leeren.
knede verhandeling.
DOORLEIDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
DOORKOKEN, bedr. en onzijd. w., gelijkvl. Van
voorz. door en leiden: ik leidde door, heb
doorgeleid. Door eene plaats leiden.
het scheidb. voorz. door en koken : ik kookte
door, heb doorgekookt. Bedrijv., het eene DOORLEZEN, bedr.w., ongelijkvl.: ik las door, heb
doorgelezen. Van het begin tot het einde
onder het andere koken : men mod er de
melk maar doorkoken. Onzijd. , ter dege
lezen • ook aanhouden met Iezen.
koken : het water heeft doorgekookt.
DOORLICHTEN, bedr.w.,gelijkvl.Van het scheidb.
DOORKONEN, onzijd. w., onregelm. Van het
voorz. door en liehten: ik lichtte door, heb
doorgelicht. Door middel van een voorgescheidb. voorz. door en komen : ik kwam
houden licht iemand door eeneplaats leiden:
door, ben doorgekomen. Door eene plaats
sal er u doorlichten.
is donkey
komen: de weg is zoo slecht,
g
dat men er niet
deang
doorkomen kan. Figuurlijk, opkomen, her- DOORLIGGEN bedr. w. ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en liggen : ik lag door,
steld worden : de zieke is er nog gelukkig
heb doorgelegen. Door liggen eene wond
doorgekomen. Zijn goed en vermogen verspillen : hzj lee ft, also! er geen doorkomen
veroorzaken: die zieke heeft ziehg eheel doorg
elegen, in het gewone !even.
aan ware.
DOORKRABBELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onDOORLOBBEREN, zie doorwaden.
scheidb. voorz. door en krabbelen, zijnde het DOORLOOP, z. n., m., des doorloops, of van den
doorloop • meerv. doorloopen. Van door en
voortdur. werkw. van krabben: ik krabbelde
loop. Eene plaats, waardoor men loo pt ,
door, heb doorgekrabbeld. Ook aanhouden
doorgang,
met krabbelen. Zis doorkrabben.
DOORLOOPEN, onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van
DOORKRABBEN bedr. w., gelijkvl. Van het
bet scheidb. en onscheidb. voorz. door en
scheidb. voorz. door en krabben: ik krabde
loo en. Scheidb. : ik lie door, ben en heb
door, heb doorgekrabd. Door krabben verdoorgeloopen. Onzijd., met zljn, door eerie
wonden : eene zwcer doorkrabben. Ook aanplaats loo en : hij hield zich niet op, hi' lie
houden met krabben.
maar door. Het water loot onder de brug
DOORKRUIPEN, onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van
door. Ook aanhouden met loo en. Bedrijv.,
het scheidb. en onscheidb. voorz. door en
door veel loo en verslijten: hi' heeft ztjne
kruipen. Scheidb., onz. ik kroop door, ben
schoenengeheel doorgeloopen. Van het eene
doorgekropen. Door eene opening kruipen :
hetgat is zoo groot, dat er eene muis gemakkelijk kan doorkruipen. Onscheidb., bedrijv. : doorkruipen , ik doorkroop , heb
doorkropen. AIM hoeken en gaten doorkruipen, in alle hoeken en gaten kruipen. Hi'
heeft alles doorkropen , figuurl., en in den

gemeenen spreektrant, hi' heeft alles doorzocht.
DOORKRUISEN, bedr. w., gelijkvi. Van het scheidb.
en onscheidb. voorz. door en kruisen.
Scheidb.: ik kruiste door, heb doorgekruist.

DOORLEEREN,

einde tot het andere loo en: hi' liep de gansche stad door. Insgelijks figuurlijk , alle
deelen vlugtig beschouwen : een boek, eene
rekening doorloopen, vlugtig doorlezen. Onscheidb. : doorloOpen, ik doorliep,.heb doorloo en. Bedrijv., van het eene einde tot het
andere loo en : de hemelsche ligehamen
doorloopen, op bevel des Scheppers, de hun
voorgesehrevene kringen. Figuarlijk, vlugtig
beschouwen: ik doorliep, met mijnegedachten,
al de geschiedenissen der eeuwen. Door.
30
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zegt men, wanneer het vet
loo en vleesch
,
door het ma er loot • anders ook doorregen,
doormen d.
DOORLOUTEREN, bedr. w.,gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. door en louteren: ik doorlouterde, heb doorlouterd. Door en door
louteren : hi' salse doorlouteren, als gout
de reden des Heeren is doorloutert.[Bijbel-

yea.]
bijv. n. en bijw., doorluchtiger,
doorluchtigst. Van door en luchtig. Waardoor
de luchtgaat, dat openingen heeft : een
doorluchtig dak. Doorschijnend, fielder : het
glas is doorluchtig. Voornaam, heerlijk : een
doorluchtig vorst. Len doorluchtig verstand.
Van hier doorluchtigheid. V oor doorluchtig

DOORLUCRTIG,

gebruiken de dichters dikwerf, met wegwerping van ig, doorlucht : hoe komt, doorluchte
Drost. [Vond.]
DOORMARSCH, z. n., m., van den doormarsch
meerv. doormarschen. Van het fr. marche,
en het voorz. door. Doortogt, doortrekking
van krijgsvolk : vele doormarschen hebben,
wanneer het krijgsvolk dikwerf door eene
plaats trekt. Zie marsch.
DOORMENGEN, bedr. w., gelijkvl. Van hetscheidb.
en onscheidb. voorz. door en men en,
Scheidb. : ik men de door, heb doorgemengd.
Behoorlijk men en het eene door het andere
men en hi' men de het meet door ; meet
er boter doormen en. Onscheidb. : doormengen ; ik doormen de heb doormengd : met
hoe vele bitterheden is ons leven niet doormengd
DOORN, z. n., m., des doorns, of van den doom;
meerv. doornen. Eene spitse punt, die uit
het hout door den bast beengroeit : geprickelt met een kroon van stekelige doornen.
[Vond.] Er isgeene coos gander doornen,

ook figuurlijk, alles heeft zijne moeijelijkheden. Zich eenen doom in den voet treden.
lemand eenen doom nit den voet trekken,

ook figuurlijk, in het gemeene leven, hem
van eenegeheime smert bevrijden. Dat is
hem een doom in het oog,
dat is hem eene
onverdragelijke zaak. Takken van een doom
dragend gewas : ende eene kroon van door-.
nengevlochtenhebbende. [Bijbel vert.] Zamenstellingen doornachtig, doornboom, doornbosch, doornhaag doornheg,doornig, doomstruik, doorntak. Van hier het onverbuigbare
bijv. naamw. doornen, van doorntakken
emaakt : eene doornen kroon.
g
Doorn, ook doren de rozengloeijen
schoon, maer wacht u voor hoer doren.
[Vond.] Doorne is insgelijks in gebruik
geweest. Hood. Dorn, bij Notk. Dorn, bij
Otfr. thorn, eng. thorn, angels. deorn, Been.
en tweed. torn, bij thaurnus, ijsl.
thorn, thyrner, pool. tarn, russ. time.
DOORNAALIEN, bedr,

w., gelijkvl. Van hetscheidb.
en onscheidb. voorz. door en naaijen.

DOORR.

Scheidb. : ik naaide door, heb doorgenaaid.
Sterk naaijen : gtj moet wat doornaaden.
Ook aarihouden met naaijen. Onscheidb. :
doornaaijen, ik doorna,aide, heb doornaaid.

Door en door benaaijen : doornaaide schoenen.
DOORNAGELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. door en nagelen ik doornagelde, heb doornageld. Met nagelen doorboren. Figuurlijk, doorschieten : des viands
oorlogsvloten, doornageld, of verbrand. U.T. de
Marr.] Van bier doornageling. Somwijlen,
wordt het voorz. door, hier, als scheidb.
gebezigd : als szj sijnen slaep hadden doorgenagelt. [Bijbelvert.] Doch doorncigelen is
meest ingebruik.
DOORNATTEN, bedr. w., gelijkvl.Van het onscheidb. voorz. door en natten : ik doornattede, heb doornat. Door en door nat maken :
ik doornattede mine bedstede met mine
tranen. [Bijbelvert.]

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en nemen : ik nam
door,
heb doorgenomen. Aanhouden met
nemen. In dengemeenen spreektrant is het
gebruikelijk, voor berispen, bestraffen : hi"

DOORNEMEN,

nam hem lustig door.
DOORPERSEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. door enpersen : ik perste door, heb
doorgeperst. Door iets heen persen.
DOORPEUREN, onz. w., gelijkvl.: ik peurde door,
ben doorgepeurd. Met moeite door iets
geraken, doordringen bij Hooft doorgepeurt tot daar 't heetst was.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. door enpriemen. Scheidb. : ik priemde door, heb doorgepriemd. Door en door priemen. Onscheidb.:

DOORPRIEMEN,

ik doorpriernde, heb doorpriemd.
bedr. w., gelijkvl. : ik prikte door,
heb doorgeprikt. Geheel prikken : eene prent
doorprikken.
DOORRAKEN, onz. w., ik raakte door, ben doorgeraakt. Door iets raken, komen : als gij scat
dringt, zult gij er wel doorraken. Overdr. :
zal er wel doorraken, door zijne bezitting.
DOORREGEN, zie doorrdgen.
DOWRIKKEN,

DOORREGENEN, onz.

w. ,
gelijkvl., hetwelk ook
onpersoonl. gebruikt wordt. Van het scheidb.
voorz. door en re even. Onpersoonl. : het
re ende door, heeft doorgeregend. Doordringen, van den regen : het heeft, dezen nacht,
overal doorgeregend. Onzijd., met het halpw.
zijn. Van den re en doordrongen worden :
mijn rok is geheel doorgeregend.

bedr. w. ,
gelijkv1'. Van het scheidb.
voorz. door en reiken : ik reikte door, heb
doorgereikt. Door eene opening reiken : iets
(door een venster) doorreiken.
DOORREIS, z. n., v., der, of van de doorreis •
meerv. doorreizen. Van door en reis. De reis
door eeneplaats: ik hoop u, btj majne door-

DOORREIKEN,

reis, to spreken.
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DOORREIZEN, bedr.

en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. door en reizen.
Scheidb.: ik reisde door, heb doorgereisd.
Bedr., van het eerie einde eener plaats tot
het andere reizen : hi' heeft vele landen doorgereisd. Onzijd., met het but w. zzjn. Door
eerieplaats reizen : wtj houden ons niet op,
wzj zullen maar doorreizen. Onscheidb. :
doorreizen, ik doorreisde, heb doorreisd : de
bovenste deelen des lants doorreyst hebbende.

[Bijbelvert.l.
DOORRENNEN, bedr.

en onz. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. door en rennen: ik rende
door, heb doorgerend. Bedrijv., van het eene
einde naar het andere rennen: ik rende de
gansche stad door. Onzijd., met het hulpw.
ztjn : hij is zeer schielijk doorgerend.

DOORRIJDEN, bedr.

en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. door en rtjden: ik reed
door, heb en ben doorgereden. Bedrijv., door
eerieplaats rijden : h i' reed al de straten door.
Door rijden eene wond veroorzaken : hzj had
zijn paard doorgereden. Onzijd.: met het
hulpw. zzjn : unj ztjn maar doorgereden.
DOORRIJGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. door en rijgen.
Scheidb.: ik reeg door, heb doorgeregen. Van
het eene tot het andere einde rijgen. Onscheidb.: doorrijgen, ik doorreeg, heb doorre en. Figuurl., doorsteken: hi' had hem
bzjna doorregen. Doorregen vleesch, zest
men, wanner het vet door het ma er gewassen is.
DOORROEIJEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. door en roezjen: ik roeide
door, heb doorgeroeid. Bedr., door eene plaats
roeijen : zzj roeiden de sloot door. Onzijd.,
met zijn en hebben: wij waren reeds door eroeidgij hebt goed doorgeroeid.

.
Van het scheidb.
ijkvl
voorz. door en roeren : ik roerde door, heb
doorgeroerd. Het eene door het andere roeren : de saus doorroeren • gij moet er wat

bedr. w., gel
DOORROEREN
,

meel doorroeren.
DOORROLLEN, bedr.

en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en rollen : ik rolde door,
heb en ben doorgerold. Bedr., door eerie
plaats rollen: ik rolde het vat door de poort.
Onz.: het wiel schoot van de as af, en rolde
door depoort. Bij,geluk door eene zaak komen, eene zwarigheid to boven komen hij
zal er wel doorrollen.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
en onscheidb. voorz. door en rooken.
Scheidb.: ik rookte door, heb doorgerookt.
Door en door berooken : ik heb deze pijp
doorgerookt. Ook aanhouden met rooken.
nscheidb.: doorroOken, ik doorrookte, heb
O
doorrookt: dit spek is niet doorrookt, niet
overal van den rook doordrongen.
DOORRUKKEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. door en rukken : ik rukte

DOORROOKEN,

DOORS.

door, heb doorgerukt. Bedrijv., met geweld
doortrekken : het touw was to dik, ik kon het
er niet doorrukken. Door rukken kweisen :
ik heb mine handen doorgerukt. Onzijd., met

zijn. Figuurl., snel voortgaan, voorttrekken,
van krijgsvolk : het leer is doorgerukt.
DOORSCHAVEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en schaven: ik schaafde
door, heb doorgeschaafd. Door en door schaven: gij hebt die plank geheel doorgeschaafd.
Door schaven kwetsen, of eene wond veroorzaken :gij zult uwe handen nog doorschaven.
Ook aanhouden met schaven.
DOORSCHEUREN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en scheuren: ik scheurde
door, heb doorgescheurd. In stukken scheu, linnen , doorscheuren. Ook
apier
ren :p
aanhouden met scheuren.
DOORSCHIETEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl.
Van het scheidb. en onscheidb. voorz. door
en schieten. Scheidb.: ik schoot door, heb
doorgeschoten. Bedrijv., met een schot doordri p en : de plank is to dik, gij kunt er niet
doorschieten. Onzijd., met bet hulpw. zzjn,
in de scheepvaart : de schuit is door de
brug geschoten, door de brug gevaren. Het
touw school door, schoot, glipte, los. Onscheidb.: doorschiêten, ik doorschoot, heb
doorschoten. Bedrijv., met een scoot doordri p en : ik doorschoot hem met een jagtgeweer. Onder elkander men en : de kaart
doorschiêten. Figuurl.: een bock doorschieten,
metpapier doorschieten, tusschen twee bladen
een wit bladpapier naaijen • een bock met
witpapier doorschoten.

onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en schijnen ik scheen
door, heb doorgeschenen. Met zijnen schijn
doordringen : de zon schijnt niet door. Van
Kier het deelw. doorschijnend, dat eenige
lichtstralen doorlaat : dun hoorn is doorschijnend. Ilooft bezigt cloorschijnig, voor
helder : de doorschzjnige zalen des Hemels •;

DOORSCHIJNEN

doorschijnendheid.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en schoppen : sch,opte
door, heb doorgeschopt. Door eerie opening
schoppen : ik schopte den bal
het door.
venster.
Ook aanhouden met schoppen.
DooRscrutABBEN (doorschrappen), bedr. w.,
gelijkvl. Van het scheidb. voorz. door en

DOORSCHOPPEN,

schrabben : ik schrabde door, heb doorge,
uitschrabben iemands
schrabd. Doorhalen
naam doorschrabben. Van hier doorschrabbin doorschrabsel.
doorschrabsel.

onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en schreeuwen : ik
schreeuwde door, heb doorgeschreeuwd. Aanhouden met schreeuwen.
DOORSCHUDDEN, bedr. w., gelijkvl.: ik schuddede door,
heb doorgeschud. Door elkander
schudden : de kaart doorschudden.

DOORSCHREEUWEN,
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bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en schuiven : ik schoof
door, heb doorgeschoven. Door eene opening
schuiven. Ook aanhouden met schuiven.
DOORSCHUREN, bed r. w. gelijkvl .Van het scheid b.
voorz, door en schuren : ik schuurde door,
heb doorgeschuurd. Door veel schuren eene
opening maken : hebt den ketel doorgeschuurd. Ook aanhouden met schuren.
gelijkvl. Van het
DOORSCHUTTEN, onz, w.,
scheidb. voorz, door en schutten : ik schuttede door, heb doorgeschut. Bij de sluiswachters en schippers, door eene sluis schutten : wij zullen, aan den dam, doorschutten.
DOORSLAAN, bedr, en onz, w., onregelm. Van
het scheidb. voorz. door en slaan : ik sloe g
door, heb en ben doorgeslagen.Bedrijv., door
middel van eenen slag eerie opening in iets
maken : eenen muur doorslaan. Hij heeft den
steen doorgeslagen,in stukken geslagen. Door
den viand slaan. doorslaan d.i, vechten,zich
eenen wegdoorhet vijandelijke leger opcnen.
Figuurl. , vcrkwisten , doorbrengen hi'
heeft alles doorgeslagen. Door iets slaan, ids
schielijk afdoen : fnoet er maar wat doorslaan. Eenen bal wel doorslaan, in bet kolfspel. Onz., doordringen : de re en slaat
,
dringt door bet
door : de inlet slaat door
papier. Insgelijks, laten doordringcn : dit
papier slaatdoor, laat den inlet doordringcn.
In de harddraverij zegt men : de pgarden
geraakten uit den draf. Het
,
sloegen door
deelw. doorslaand is ook gebruikelijk, voor
blijkbaar, afdoend : een doorslaand bewijs.
DOORSLIG, z. n., m., des doorslags, of van den
doorslag •; meerv. doorslagen. Ecu werktuig,
waarmede iets doorgeslagen wordt, bij de
timmerlieden gebruikelijk. Ook is doorslag,
zeker bekend werktuig, dat eenen doorgeslagenen bodcm, of eerier' bodem met gate!'
heeft, om water en andcre vochtigheden
daardoor van grovere ligchamen of te zonderen,anders ook vergiettest genoemd: visch op
den doorslag zetten. Hooft bezigt doorslag
voor doorbrenger , bij Kil. doorslager, van
doorslaan, verkvisten. Nog wordt bet, in de
gemeenzame verkeering , in dezen zin gebruikt : hij is een re to doorslag, anders
POORSCRUIVEN,

deurslag.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en slapen : ik sliep door,
heb doorgeslapen. Zonder wakker worden
slapen : hij heeft al dat geraas doorgeslapen.
Ook aanhouden met slapen.
DOORSLEPEN, bijv. n. en bijw., zijnde het verled, deelw. van het werkw. doorslijpen.
Doorslepener, doorslepenst. Loos, als door
slijpen gescherpt, doch meest in eenen kwaden zin : een doorslepen bedrieger. Van bier
doorslepenheid. Zie doorslijpen.
DOO RSLEPEN, bedr. w. ,gelijkvl.Van het scheidb,
voorz, door en slepen ik sleepte door, heb
DOORSLAPEN,

DOORS.

doorgesleept. Door eene plaats slepen : goederen doorslepen. Ook aanhouden met slepen.

Figuurl., uit zekere moeijelijkheid helpen :
het is eene netelige zaak voor hem, maar ik
zal er hem wel doorslepen.
DOOLISLIJPEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz, door en slijpen : ik sleep
door, heb doorgeslepen. Door en door slijpen:
het g las is, op deze plaats, bijna doorgeslepen.
Het blijkt, uit bet verled. deelw. doorslepen,
dat men bet voorz, door bier ook als on-

scheidb. gebezigd heeft.
bedr, en onz, w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. door en slOten : ik sleet
door, heb en ben doorgesleten. Bedr., een gat
in iets slijten, door het menigvuldige gebruik gij hebt uwen hoed doorgesleten.
Onz., met zijn : mine schoenen slijten van
voren door. Van hier doorslijting,
DOORSLIPPEN, o. W. ik slipte door, ben doorgeslipt. Hetzelfde als doorglijden, doorschieten,
doorglippen.
DOORSLUIPEN, onz. ongelijkvl. Van het
seheidb, voorz. door en sluff en : ik sloop
door, ben doorgeslopen. Stilletjes doorkruiP , door aan : de opening is zoo /dein , dat
DOORSLIJTEN,

niemand er doorsluipen kan.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voarz, door en smakken : ik smakte
door, heb doorgesmakt. Met geweld doorgookjen : hij smakte hem door de glazen.
DOORSMELTEN, bedr, w., ongelijkvl. Van het
scheidb, voorz, door en smetten: ik smolt
door, heb doorgesmolten. Het eerie onder het
andere smelter' ik heb er de boter reeds
DOORSMAKKEN,

doorgesmolten .
DOORSNIJTEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van bet
scheidb. voorz, door en smijten ik smeet
door, heb doorgesfneten. Hetzelfde als door-

smakken

•

DOORSNEDE, Z. n.,

v., der, of van de doorsnede

meerv. doorsneden. Hetzelfde als doorsnif-

d ing
DOORSNEEUNI EN, onpers.

w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz, door en sneeuwen : het
sneeuwde door, heeft doorgesneeuwd, d, i, de
snecuw dringt door, enz.
DOORSNIJDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. door en snijden.
Scheidb.: ik sneed door, heb doorgesneden.
Van elkander snijden: een brood doorsnOden.
Ook aanhouden met snijden. Figuurlijk: het
verschil doorsnr:jden, anders deelen. Onscheidb.: doorsnijden, ik doorsneed, heb
doorsneden : heeft zifn land met graften
en wateringen doorsneden. Figuurlijk: de lijn
doorsni:j di den driehoek . Van bier doorsnijding
DOORSNUFFLLEN
bijHooft ook doorsnuffen).
bedr. w., gelijkvI.Van het onscheidb. voorz.
door en snuffelen: ik doorsnuffelde, heb doorsnuffeld. Eigenlijk, overal besnuffelen, d, i.
snuivende beruiken : die bond doorsnuffelt
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alle hoeken engaten. Figuurl., naauwkeurig
doorzoeken en onderzoeken : htj wit alles
doorsnufrelen. Gif hebt al verscheidene boeken
doorsnuffeld, Van bier doorsnuffelaar, doorsnuffeler, doorsnuffeling.
DOORSPEKKEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. door en spekken: ik doorspekte,
heb doorspekt. Overal met spek besteken :
eenen Naas doorspekken , waarvoor anders
bespekken. Figuurlijk: zajne red evoering was
metgrieksche en latijnsche spreuken doorspekt, doormengd.

bedr. w.,gelijkvI.Van het scheidb.
voorz. door en spelen: ik speelde door, heb
doorgespeeld. Van bet begin tot het einde
spelen : een muziekstuk doorspelen. Ook aanhouden met spelen, zoo in de muziek, als in
het kaartspcl.
DOORSPITTEN, bedr, w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en spitten : ik spitte
door, heb doorgespit. Door en door spitten,
doorgraven. Ook aanhouden met Titter'.
DOORSPLIJTEN, onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb, voorz, door en
splijten. Scheidb. en onz.: ik sleet door, ben
doorgespleten. Vaneen spliken : het bout is
doorgespleten. Onscheidb. en bedr.: doorsplijten, ik doors lee! heb doorsplelen : hi'

DOORSPELEN,

heeft mine nieren doorspleten. [Bijbelvert.]

Van bier doorsplijting.
DOORSPOELEN, bedr. w.,
gelijkvl. Van bet
scheidb, voorz. door en spoelen : ik spoelde
door, heb doorgespoeld. Door spoelen zuiveren: degoot doorspoelen. Figuurl., drinken:
tvij zullen dat eons doorspoelen, wij zullen
daarop cep s drinken. Van bier doorspoeling.
DOORSPRAAK, z. n., v., der, of van de doorspraak;
meerv. doorspraken. Van door en spraak.
Wanneer depijpen van een orgel geluid
geven, eer de kleppen neergedrukt worden,
zegt men : dat or el heel! doorspraken.
DOORSPREKEN, Onz. w., ongeIijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en spreken : ik sprak
door, heb doorgesproken. Aanhouclen met
spreken, sterk spreken : hij Ire on eindebjk
door te spreken. Doors rakers bebben : bet org
el spreekt door.
DOORSPRINGEN, onz.

w., ongelijkvl. Van bet
scheidb. voorz. door en springen : ik sprong
door, heb doorgesprongen. Door eene opening
springen. Ook aanhouden met springen.
DOORSTAAN, bedr, w., onregelm. Van het scheidb.
voorz. door en staan: ik stolid door, heb doorgestaan. Lijdea, verdragen, uitstaan : ik heb
de pijn doorgestaan.

bedr. w., gelijkvi. Van het
scheidb. voorz. door en slam en: ik stampte
door, heb doorgestampt. Door stamper) eene
opening maken, verbreken hij heeft den
vijzel doorgestampt. Het eene onder het andere stamen : ik heb er kaneel doorgestampt.
Ook aanhouden met stamen.
P

DOORSTAMPEN,

DOORS.

DOORSTAPPEN, onz.

w.,gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. door en stappen: ik state door, heb
doorgestapt. Door eene opening stappen.Ook
aanhouden met stappen, sterk, hard stappen : wij moeten wat doorstappen.
DOORSTEEK, zie doorsteken.
DOORSTEKEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb, en onscheidb voorz, door en
steken. Scheidb.: ik stak door, heb door estoken. Bedr., door iets steken: het papier is
te dik, ik lean er niet doorsteken. Eenen draad
door het oog eener naald sicken. Door steken
eene opening waken: eene goot doorsteken.
Figuurl., doorgraven : eenen dtjk doorsteken,

eerie opening door denzelven maken. Het
verled. deelw. doorgestoken is ook in den zin
van heimelijkafgesproken, heraadslaagd, in
gebruik : dat is eene doorgestokene kaart ;
een doorgestoken wok, eene beimelijk afgesprokene, onderling bcraadslaagde, en bedriegelijk ontworpene zaak. Onzijd. , met
het hulpw. hebben : zijne voeten steken door
zijne schoenen. Oul. werd voor doorgestoken,
ook doorgesteken gebezig . Onscheidb. en
d
bedr. : doorstêken, ik doorstak,
heb doorstoken : hij heel? hem met eenen de en doorstoken. Voor dit doorstoken, is ook doorsteken
in gebruik geweest : die hem doorsteken
hebben. [Bijbelvert.] Een, doorsteken werk,
thans doorgestoken. Van hier doorsteking,
voor het doorsteken,
en doorsteek, voor de
plaats, waar een darn, of dijk, doorgestoken
is, en de daardoorgemaakte opening.
DOORSTOOTEN, bedr, w., ongelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. door en stooten. Scheidb.: ik stiet door, heb doorgestooten. Door eene opening stooten : ik aid hem
door het renster. Door stooten eene opening
maken : eenen muur doorstooten. Onscheidb.
doorstoOten, ik doorstiet, heb doorstooten. Door
en door stooten, d. sicken : hij doorstiet
hem met eenen de en. Van bier doorstooting.
Door.sTonTEN , bedr. w. gelijkvl. Van bet
scheidb. voorz. door en storten, ik stortte
door, heb door escort. Door eene opening
storten, of later' vallen.
DOORSTRALEN, WIZ. en bedr. w., gelijkvl. Van
bet scheidb. en onscheidb. voorz. door en
stralen. Scheidb. en onz. : ik straalde door,
heb doorgestraald. Met zijne stralen doordrinken : de zon straalt niet door. Van hier
doorstraling. Onscheidb. en bedr. : doorstralen, ik doorstraalde, heb doorstraald. in den
verhevenen schrijfstijI: wat zie ik? Welk een
Licht doorstraalt de diepe holen?
DOORSTRIJKEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl.
Van bet scheidb. voorz. door en strijken :
ik streek door, heb en ben doorgestreken.
Bedr., eigenlijk, eene streek, of streep, door
iets halen : ik heb uwe rekening in min boek
doorgestreken. Figuurlijk, berispen, doorhalen: ik heb hem duchtig doorgestreken.Onzijd.,
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zich wegpakken : hi' is eensklaps doorgestre-

heeft, bij den laatsten doortogt der troepen,

ken.

veelgeleden. Vrijen doortogt verleenen.
Figuurl. : het water heeft eenen doortogt.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en strikken : ik strikte
door, heb doorgestrikt. Het eene door het
andere strikken.
DOORSTROONEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en stroozjen : ik strooide
door, heb doorgestrooid. Door eene opening
strooijen,
ook het eene onder het andere
stroomen.
DOORSTROOMEN, onz.w. , gelijkvl. Van het
scheidb. voorz door en stroomen: ik stroomde
door, heb doorgestroomd. Door eene plaats
stroomen : de rivier stroomt onder de brug
door. Figuurlijk : het edelst bloed stroomt

DOORSTRIKKEN,

hem door de aderen.

onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb.voorz. door en stuiven •: ik stoof
door, heb doorgestoven. Doordringen, van
stof, tot stof gelijkende zaken, sprekende
•:
het meel stuift door, door den zak, enz. Ook,
van stof enz.doordrongen worden : de zolder
stuift door. Van hier doorstuiving.
.
DOORSTUREN,
bedr. w. , gel ijkvl
Van het scheidb.
voorz. door en sturen • ik stuurde door, heb
doorgestuurd. Door eene plaats sturen : h i'
heeft de schuit door de brug gestuurd. Ook
aanhouden met sturen.
DOORSULLEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. door en sullen : ik sulde door, ben
doorgesuld. Door eene opening sullen, of
glijden : hi' is onder de brug doorgesuld.
DOORTASTEN, onz, en bedr. w., gelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. door en
tasten. Scheidb. en onz. : ik tastte door, heb
doorgetast. Door iets tasten, of grijpen. Ook
aanhouden met tasten , en van hier de
figuurlijke spreekwijs: het wordt tijd, om
door te tasten, om de zaak metkracht voort
te zetten • eindelijk moesten wij doortasten,
met nadruk te werkgaan. Onscheidb. en
bedr. : doortasten, ik doortastte, heb doortast.
Van alle zijden betasten : hi' doortastte zijne
zakken. Figuurl., doorzoeken : doortast uwen

DOORSTUIVEN ,

boezem, en gij zult bevinden, dat enz. Hebbende dien doortast. [1100ft.]

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. door en tillen : ik tilde door, heb
doorgetild. Door eene opening tillen : wij

DOORTILLEN,

hebben hem door het venstergetild.
bedr. w., gelijkvl. • ik doortintelde, heb doortinteld. Van tintelen, flikkeren,

DOORTINTELEN ,

flonkeren, hetwelk ook zachtprikkelen
beteekent. Het wordt in eenen overdragteliken zin gebezigd, voor sterk aandoen, in
beweging brengen : hare bekoorlijkheid
doortintelt mOn hart. Doortintelt van
blijdschap. H. de Gr.}
DOORTOGT, Z. n., m., des doortogts, of van den
doortogt • meerv. doortogten. Van door en
tot. Doortrekking, van een leer : het land

bedr.w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en trappen : ik trapte
door, heb doorgetrapt. Door eene opening
trappen : ik trapte hem door het keldergat.
Eengat in iets trappen : hi' heeft het is
doorgetrapt. Behoorlijk, overal trappen, d. i.
met de voeten treden : het deeg wet doortrappen. Van doortrcippen, met het onscheidb, voorz. door, is het verled. deelw.
doortrapt nog overig.
DOORTRAPT, bijv. n.. en bijw., zijnde het verled.
deelw. van doortrcippen. Doortrapter, doortraptst. Loos, op alles afgerigt : een doortrapt mensch, een doortrapte guit. Deurtrapt
(doortrapt) bedrog. [J. d. Deck.] Van hier

DOORTRAPPEN,

doortraptheid.

Dit doortrapt is ontleend van het met de
voeten trappen, of kneden , dat is bereiden,
van deeg, en heeft derhalve veel overeenkomst met doorkneed, schoon dit laatste
doorgaans in eenen goeden, en doortrapt in
eenen kwaden zit.),genomen wordt. Hooft
bezigt het echter ook in eenen goeden zin,
doortrapt met lane
ervarenis.
g
DOORTREDEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. door en treden : ik trad
door, heb en ben doorgetreden. Bedrijv., een
gat in iets treden : gz:j hebt den vloer doorgetreden. Onzijd., met zijn : ik trad door de
p
Dort. Ook aanhouden met treden.
DOORTREKKEN, bedr, en onz. w., ongelijkvl.
Van het scheidb. en onscheidb. voorz. door
en trekkers, Scheidb. en bedr. : ik trok door,
heb doorgetrokken. Door eene opening trekken : eenen draad doortrekken, door het oog
eener naald. Onzijd., met zljn, dour eene
plaats trekken : de troepen hebben zich niet
opgehouden, zij zzjn mar doorgetrokken.
Door jets heen dri p en : de inkt trekt door,
door hetpapier. Van bier doortrekking.
Onscheidb. : doortr6kken, ik doortrok, heb
doortrokken, waarvan het verled, deelw.
doortrokken, voor doordrongen, in gebruik
is : diepot is geheel doortrokken van het
vocht, hetwelk daaringeweest is.

onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en tuimelen : ik tui-

DOORTUIMELEN,

melde door, ben doorgetuimeld. Door eene
opening tuimelen : blijf van het luik af,
want antlers zultgijer nog doortuimelen.
DOORVAART, Z. n., v., der, of van de doorvaart •

zonder meerv. Het doorvaren der schepen :
er is eene groote doorvaart op die plasts.
Hier isgeene doorvaart mogelijk, men kan

hier niet doorvaren.
onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. door en vallen. Onz. :
ik viel door, ben doorgevallen. Door eene
opening vallen. Bedr., in stukken vallen,

DOORVALLEN,
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of door vallen kwetsen : hi' viel zijn hoofd
door.

onz. bedr. w., ongelijkvl. Van
hetscheidb. voorz. door en varen. Onz. :
ik voer door, ben doorgevaren. Door eene
plaats varen wij voeren maar door •; hier
kan eene schuit met hooi doorvaren. Bedr.,
in stukken varen : hi' heeft de schuit doorgevaren. Ook aanhouden met varen.
DOORVEGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. door en vegen : ik veegde door, heb
doorgeveegd. Door eene opening vegen. Ook
aanhouden met vegen.
DOORVIJLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. door en vijlen : ik vijlde door, heb
doorgevijld. Door en door vijlen. Ook aanhouden met vijlen.
DOORVLAMMEN, onz. w., gelijkvl. Van bet
scheidb. voorz. door en vlam,men : ik vlamde
door, heb doorgevlamd. Doorbranden, goed
vlammen.
DOORVLECHTEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. door en vlechten. Scheidb. : ik vlocht door, heb door evlochten. Het eene door het andere vlechten :
zij vlocht een lint door het haar. Onscheidb. :

DOORVAREN,

doorvlèchten, ik doorvlocht, heb doorvlechten.
Eenen bloemenkrans met linters doorvlechten.
Van hier doorvlechting.

onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en vliegen : ik vloog
door,. ben doorgevlogen. Door eene opening
vliegen • van het eene einde naar bet andere
vliegen, en aanhouden met vliegen.
DOORVLIETEN, onz. w., ongelijkvl. Van bet
scheidb. voorz. door en vlieten : ik vloot door,
ben doorgevloten. Door eene plaats vlieten :

DOORVLIEGEN,

hier kangeen water doorvlieten.

bedr. w.,gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. door en vlijmen : ik vlijmde door, heb
doorgev14md. Met eene vlijrn doorsnijden.
Van hier doorvlijming.
DOORVLOELIEN, onz. w., gelijkvl. Van bet
scheidb. voorz. door en vloeijen : ik vloeide
door, ben doorgevloeid. Door eene plaats
vloeijen. Ook figuurlijk, uit het geheugen
geraken dat is mij doorgevloeid. Van hier
ook doorvloeijing.
DOORVOCHTIGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. door en vochtigen : ik doorde heb doorvochtigd. Door en door
vochiig,
bevochtigen: doorvochtigt de aerde. [Bijbelyea.]
DoorvoED, bijv. naamw. en bijw.,, zijnde het
verled. deelw. van doorvoeden. Neer doorvoed, meest doorvoed. Wet gevoed, sterk
gevoed : een doorvoede 08.
DOOrVOEDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. door en voeden: ik doorvoedde, heb doorvoed. Sterk voeden.
DOORVQEDEREN bedr. w., gelijkvl, Van het
scheidb. voorz. door en voederen: ik voederde

DOORVLIJMEN,

DOORW.

door , heb doorgevoederd. A.anhouden met

voeder to geven aan de beesten.
bedr. w. gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en voeren : ik voerde
door, heb doorgevoerd. Door eene plaats voeren die kooptvaren blifven niet hier, ztj
worden doorgevoerd. Van hier doorvoering.
DOORVRETEN bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en vreten: ik vrat door,
heb doorgevreten. Door en door vreten :

DOORVOEREN

de muizen hebben de kaasgeheel doorgevreten.
DOORVRIEZEN, onpers. w., ongelijkvl. • het vroor
door,
heeft doorgevroren. Aanhouden met

vriezen.
DOORVRIJVEN, hetzelfde

als doortvrtYven.
bijv. n. en bijw., doorwaadbaarder, doorwaadbaarst. Van doorwaden.
Dat men doorwaden kan deze stroom is

DOORWAADEAAR,

doorwaadbaar.

onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van
bet scheidb. en onscheidb. voorz. door en
waaijen. Scheidb. en onzijd.: ik woei door,
heb en ben doorgewaaid. Door eene plaats
waaijen : de wind waait overal door. Ook aanhouden met waaijen. Figururlijk, uit het geheugen raken : het is mil reeds doorgewaaid,
of het is reeds door mijn hoof(' gewaaid. Onscheidb. en bedr: doortvaaijen, ik doorwoei,
heb doorwaaid. Doortvaait mtjnen hof. [Bijbelvert.)
DOORWADEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. door en

DOORWAAIJEN,

waden: ik waadde door, heb doorgewaad.

Door eene vloeistof wader). Onzijd.: wij kunnen Her wel doorwaden. Bedrijv.: wij
hebben
denop verscheidene plaatson, doorwaad.
Hooft bezigt hiervoor ook doorlobberen. Van
bier doorwading.
DOORWAKEN, bedr.

w.,
gelijkvl. Van het scheidb.
en onscheidb. voorz. dooren waken.Scheidb.:

ik waakte door, heb doorgewaakt. Met waken
doorbrengen : ik heb den ganschen nacht
doorgewaakt. Onscheidb. : doorwaken, ik
doorwaakte, heb doorwaakt : ik doorwaakte
nachten.
DOORWANDELEN, bedr. en onz. w., gelijkvi. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. door en
wandelen. Scheidb. en bedr. : ik wandelde
door, heb doorgewandeld. Te voet door eene
paats reizen, en wel van bet begin tot bet
einde : wtj hebben gansch Duitschland doorgewandeld. Onzijd. met zijn : wif hebben ons
Wet opgehouden, wij zijn maar doorgewandeld. Onscheidb. en bedr. : doorwandelen :
ik doorwandelde, heb doorwandeld : ende sij
doorwandelden het tant.[Bijbelvert.1 Figuurl. : met zijnen geest het heelal doorWandelen.
DOORWASSEN, onzijd. w., ongelijkvl. Van bet
scheidb. en onscheidb. voorz. door en wassen. Scheidb. : ik wies door, ben doorgewas-
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sen. Door eene opening, of door een ander ligchaam, wassen, of groeijen : de wijngaardrank is door het venster gewassen. Wel
en , aanhouden met wassen : die boomen
Wass
beginnen schoon door te wassen. Orischeidb. :
doorwassen, ik doorwies, ben doorwassen.
Van hier het verled. deelw. doortvassen, in

het dagelijksche levee gebruikelijk , van
vleesch, wanneer vet en mager, in afwissalende la gee , gewassen zijn : dat vleesch
is schoon doorwassen.

onzijd. en beck. w., gelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz, door en
weeken. Scheidb. en onz" d.: ik weekte door,
ben doorgetveekt. Door en door week worden:

DOORWEEKEN,

de kalk aan den muur isgeheel doorgeweekt.
Bedrijv., door en door week waken : de re
heeft de kalk geheel doorgeweekt. Onschcidb.
en bedrijv.: doortveOken, ik doorweekk, heb
doorwcekt : de re en heeft het aardrijk doorweekt. Van bier doorweeking.

bedr. w. , gelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. door en werken. Scheidb. en bedrijv.: a werkte door, heb
doorgewerkt (oul. i1 wrocht door, heb doorgewroeht). Het eene door het andere werken.
Van de bakkers, kneden het deeg goed
doorwerken. Sterk werken, aanhouden met
werken. Onscheidb. doorwërken, ik doorwerkte, heb doorwerkt (oul. doorwrocht).
Goad bewerken : een wel doorwerlet stuk.
°rider het werken wet de lee van ecnen
anderen aard vereenigen iefs met goud en

DOORWERKEN

zilver doorwerken.

Van het
bedr. w.,
wok
scheidb. voorz. door en wet en:
door, heb doorgeworpen. 'Door eene opening
werpen. Ook aanhouden met werpen.
DOORWEVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. door en weven: ik doorweefde,
heb door we Het eene door het andere
weven : een met gouden bloenten doorweven
kleed. Fignurl., in den verheyenen

DOORWERPEN,

hare dagen zijn met duizend ,wederwaardigheden doorweven. DoOrweven, met het

scheidb. voorz., is voor sterk weven, aanhouden met weven, in gebruik: hi' weefde maar
door.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en winden : ik wond
door', heb doorgewonden. Door eene opening
winden.
DOORWISSCREN, zie uitwisschen.
DOORWONDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. door en wonden : ik doorwondde, heb doorwond. Wonden toebrengen:
ende doorwondt. [Bijbelvert.) Hij lag
doorwond op den weg. Figuurt., aandoen,
treffen mijn herte is in 't binnenste van

DOORWINDEN,

mtj doorwandet. [Bijbelvert.)

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en worstelen : ik wors-

DOORWORSTZLEN,

DOORZ.

telde door, heb doorgeworsteld. Figuurl.,

worstelende, d. i. met moeite, te boven komen : ik heb al wat verdrietelijkheden en
ram en doorgeworsteld. Van hier doorworskiing.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en wrilven : ik wreef
door, heb doorgewreven. Door veel wrijven eene wonde toebrengen : ztj heeft het
vel van hare hand doorgewreven. Uitwisschen:

DOORWRLIVEN,

ik heb all es wat gij mij schuldig waart,
doorgewreven. Van hier doorwrOving. Ook

aanhouden met wrijven.
bijv. n. en bijw., zijnde het oude
verled. deelw. van doorwerken, met een onscheidb. voorz. Doorwrochter, doorwrochtst.
Dat door en door bewerkt is : een doorwrocht

DOORWROCHT,

werk; eene doorwrochte verhandeling.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en wroeten : ik wroette
door, heb doorgewroet. Door lets heen wroeten de mollen wroeten dengrond geheel
door, Van hier doorwroeting.
DOORZAAIJEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. door en zaaijen.
Scheidb.: ik zaaide door, heb doorgezaaid.
Het eene door, of onder, het andere zaaijen :
ik heb er wat wortelzaad doorgezaaid. Ook
aanhouden met zaaijen. Ouscheidb.: doorzaciijen, ik doorzaaide, heb doorzaaid overal
bezaaijen, in den diehterlijken stip : het
DOORWROETEN

blaau'we veld, doorzaaid met skrren.
DOORZAGEN, bedr,

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. door en zagen: ik zaagde door, heb
doorgezaagd. Door zagen van elkander scheiden : eene plank doorzagen. Van hier door-

zaging.

onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. door en zakken: ik zakte door, ben
doorgezakt. Door eerie opening zakken. Ook
verzakken, inbuigen: de grond is hier doorqezakt. Van hier doorzakking.
DOORZEILEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. door en zeilen: ik zeilde
door, ben en heb doorgezeild. Onzijd., aanhouden met zeilen : wtj zijn maar doorgezeild. Bedr., door zeilen verbreken zij
DOORZ.A.KKEN,

hebben het schip, van voren, doorgezeild.

DooRzErrEN, bedr. en onz. w., gelkikvl. Van
het scheidb. voorz. door en %ellen : zk zettede
door, heb doorgezet. Bedrijv., eene
zaak doorzetten, zijn oogmerk met dezelve,
onaangezien alle hindernissen, tracht0 te
bete en. Onzijd., figuurlijk, nioedig:Voortgaan : zouden te loot in de' stadOetionten
zdn hadden de paarden niet goed doorgezet,
Voortgang maken •: gij moet wat doorzetten.

onz. en bedr. w., onregelin. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. door en zien.
Scheidb. en onz. : ik zag door, heb doorgezien. Door eene opening, of door een doorzigtig ligchaam zien : het glas is te dot ik

DOORZIEN,
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kan er niet doorzien. Bedr., met het gezigt
doordringen : hi' zag Intj sterk aan, alsof
hi' wilde doorzien. Stukswijze bezien :
eene rekening doorzien • wtj hebben alles
doorzien, maar nietsgevonden. Figuurlijk,
lets bevatten, doorzigt in lets hebben : eene
zaak doorzien • ik zie daar niet door. Onscheidb. doorzikn, ik doorzag, heb doorzien.

bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. door en ziften : ik zirtte door, heb
doorgezift. Door eerie zift, of zeef, later'
zand doorziften.
loo en : kalk,
DOORZIGT, Z. n., o., des doorzigts, of van het
doorzigt • zonder meerv. Van doorzien. Het
zien door eene opening, of door eerie plasts :
ientand het doorzigt, door eene plaats, belem,meren, benemen. Bezigtiging : iemand
een bock ten doorzigt over even. Bevatting:
ik hebgeen doorzigt in deze zaak. Van hier

DOORZIFTEN,

doorzigtbaar, doorzigtbaarheid, doorzigtig,
doorzigtigheid, doorzigtkunde.
Doorzigt wordt ook vrouwel. gebezigd,
even als inzigt, opzigt en uitzigt, bij Hooft,

Vondel en anderen, vrouwelijk en onzijd.
ebruikt worden.
g
DOORZLIGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en ztjgen : ik zee door,
heb doorgezegen. oaten doorzakken, laten
•: wtjn doorzijgen.V an hier doordoordruipen
zijging.

(ook doorztjpelen, doorzzjperen),
gelijkan
onz. ,w.vl.
Vhet scheidb. voorz.

DOORZLIPEN,

door en ztjpen : zijpte door, is doorgeztjpt.

Doorzakken, doordruipen. Van hier doorzijping.

onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. door en zinken : ik zonk
door, ben doorgezonken. Door lets zinken.
DOORZOEKEN, bedr. w., gelijkvI.Van het scheidb.
en onscheidb. voorz. door en zoeken.
Scheidb. : ik zocht door, heb doorgezocht.
Al le deelen onderzoeken : ik heb hetgansche
huis doorgezocht. Ook aanhouden met zoeken. Onscheidb. : doorzoêken, ik doorzocht,

DOORZINKEN,

heb doorzocht: wij hebben alles doorzocht,
en nietsgevonden. Van bier doorzoeking

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. door en zulten: ik doorzultte, heb doorzult. Met pekel laten doortrekken. Figuurlijk, doormen en : zijne rede-

DOORZULTEN,

voering was met geleerde aanhalingen doorzult. Hooft noemt Constantin Huygens een
vernuft doorzult in 't m,ergh der heusche
konsten, enz.
DOORZWEETEN, bedr. w., ik zweette door, heb
doorgezweet. Met zweet laten doordringen: ik
heb mtjn hemd geheel doorgezweet.
DOORZWELGEN, bedr. w., ik zwolg door, heb
doorgezwolgen. Door de zwelgkeel inbrengen.
Zie inzwelgen.
DOORZWENMEN, onz. w., ikzwom door, ben doorgezwommen, zwemmend doorkomen.

DORD.

Doom, z. n., v., der , of ran de does • meerv.
doozen. Verkleinw. doosje : daer zij de doos
bewaert. [Votid.] Figuurl., in den gemeenen
spreektrant: hi' heeft wat in zijne doos, hi'
heeft veel verstand, weet veel • of, wanneer
van bekwaamheid, of vaardigheid, in eenige
zaak, of van bezittingen es Token wordt,
dan beet het: hij bezit veel bekwaamheid in
deze ofgene zaak, hi' heeft veel geld enz.
Zainenstell. doozenkraam , doozenmaker.
.Doos, hood. Dose, Dose, fr. dose, eng.
dose, zweed. dosa, ijsl. dos.
DOOVEN, bedr. w., gelijkvl. 1k doorde, heb gedoofd. Uitdooven. Figuurl., den glans benemen :elk de zon de starren dooft. [Vond.]
DOP, z. n., m., des dOps, of van den dop ;
meerv. do en. Schaal. Door den do breken.
[Hooft.] 1Votendop, eijerdop. Ilij komt pas
uit den do h
hij
i' is nog zeer 'on in den
gemeenen spreektrant. 1-leeft hi' notes ,
zij zal wel do en inakenopreekw., heeft
hi' geld , zij zal het wet doorbrengen.
Figuurlijk, het een waariniels verborgen is:
al heeft dees bruit dien raetseldop gekraeckt.

[Vond.] Het uiterlijke bekleedsel, sat weinig
of nietswaardig is : den' lezer met den ijdelen dop pajen. [Vond.] Pep w ordt ook in de
beteekenis van beslag gebezigd•: flitsen
scharp van dop. [llooft] Ook voor zeker
versiersel: en tooit Mijn kleed met goude
do en, [Schim.]
DOPPEN, bedr. w., gelirkvl. 1k dote heb
heb gedopt.
Van dop. Mien, -sthillen : boonen doppen.
Out. werd doppenook voor doopen, indoopen,
doinpelen,

obeiigd. •

bijv. n. en biNT., derder, dorst. Eigenlijk,
van de noklige Vaclitigheidberoofd : de

DOR,

grond is door de thiegditrige hitte, zeer dor
getvorden. Verdord : een dorre boom, dor
hout. Figuurl. , mager 9 schraal : dor
vleesch. Van smaak beroofd, onaangenaam,
van woorden, uitdrulkingen , enz.: eene
dorre redevoering .V an hierdorachtig,dorheN.
Dor, hood. dirre, bij thalirsus,
Otfr. thur, Notk. durri, angels. dyrre, zweed.
torr, ijsl. thorr. Oorspronkelijk beteekeude

het heet, dewijI de dorheid een uitwerksel
der hitte is. Vol ens Festus zeiden de oude
Latijnen ook torrus voor dor, waarom men
het lat. torrere, torridus, en het gr. dreipw,
Teppw, droogen, 8spw, warmen, nit geene
andere bron kan afleiden.
Dordrechts — van het
Dordrecht • zonder meerv. Eenebekende

DORDRECHT, Z. n., 0.,

stad. Degiftbrief van koning Hendrik IV,
van bet jaar 1064, is het oudste gedeastuk,
waarin deze stadgenoem d wordt. Zij draagt
daar, in het latijn, den naam van Thurendrecht, in aloude handschriften verwisseld
met dien van Durdrecht , Thurdrecht
Thuredrecht. De eerste aanleg van deze stad
is iii eene waterachtige laiidstreek geschied ;
51
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waarom men, in het opdelven van hares
naamsoorsprong, vooral aan het water te denken heeft. Bij de oude Duitschers, Saksersen
Britannersbeteekende dur, duur, doer, door,
thur, thoar,thoer, water.Het is derhalve ten
hoogste waarschijnlijk, dat Dordrecht zijnen
naam on tleend heeft van Dur duur, doer , w ater , en het bijgevoegde tricht, trecht, dricht,
of drecht, d. overtogt, of overvaart ; zoo dat
Dordrecht, eigenlijk , overtogt over het
water zoude te kennengeven. Anderen
nemenditdrecht in den zin van stall, vlek, of
markt, vermaard door koophandel. Zie drecht.
Voor Dordrecht zegt men, in het gemeene
leven, ook Dord, voor dordrechtenaar, dordenaar, en voor dordrechtsche, dordsche : de
dordsche schuit, enz.
z. n., 0., des dorps, of van het dorp
meerv. dorpen. Het verkleinw. dorpje. Eerie

DORP,

verzameling van verscheidene huizen bij
elkander, zonder muren en poorten : de
Graaf sterkte het dorp. [boort.] Zamenstell.:
dorpachtig, naar een dorp gelijkend, dorpeling, ook dOrper, iemand, die op een dorp
woont, dorpgeestelijke, dorphuis, dorpkermis, dorpktok, dorptand, dorpluiden, dorpprediker , dorpregt , dorpsch , dorpschool ,
dorpschuit, dorpswijze, enz.
hoogd.
ood. Dorf, bij Tatian. thorp, Otfr.
Dor h
thorf, Willeram. dorf, deen. Dorp, angels.
dorpe, zweed. torp, ijsi. thorp. Adel. leidt
het van troep, een hoOp, af. Doch het is waar-

schijnlijker, dat dit woord zijnen grond
naderhand
vindt in het (nide torp, ternaderhand
vlieberg genoemd, ti ride de terpen zekere
hoogten, of heuvelen, dienende orn zich en
het vee, daatop, bij hoo water, te beveiligen. Om niet telkens door de stroomen verontrust te worden en naar de terpen te
moeten vtieden, bouwde men, daarna, de
vaste woningen op de terpen, en van hier de
benaming terp, torp, nu Dorp, voor eerie
verzameling van verscheidene bij elkander
staande huizen.
DORPEL, z. n., m., des dorpels, of van den dorpel•; meerv. dorpels. Onderste dwarsstuk van
een deurraam, ook drernpel : van den dorpel
mijner kamer. [Vond.] Hij ma bij niet
over den dorpel komen, niet in finis komen •
zdnen poet aan den dorpel stooten, zich, bij

zijne intrede reeds, onvergenoegd toonen.
Figuurl., het beginsel : op den dorpel der
wetenschappen • dock in den verhevenen
stijI gebruikt men door cans drempel. Zamenstellingen : dorpelbewaarder dorpelwachter. [Bijbel yen.]
Dor el bij Kil. ook deurpel, is, volgens
Tuinm. en v. Hass., zoo veel als deurpaal.
A. de Roo y brengt het tot dore, deure en het
lat, pita, d. eenstuk steen, waarvan pilaar.
DORPER, z. n., m., des dorpers, of van den
dorper; meerv. dorpers. Van dorp. De be-

DORS.

woner van een dorp : want wast dal yemant
een dorper was. [Bijb. 1477..1 De Bijbel van
1531 heeft dorpman, de tegenwoordig gebruikelijke vertaling landman.
Bit dorper is ook als bijvoegelijk in gebruik
geweest, voor lomp, ongeschikt, ook voor
onbetamelijk, snood, dewijl in vroegere eeuwen de dorpbewoners aan den Heer van het
Dorp geheel ondergeschikt, van alle bedieningen uitgesloten, en als slechte wezens
veracht waren ; waarom men al wat slecht
was met den naam van dorper bestempelde.
Van hier dorperheid, voor onwellevendheid,
onbeschaafdheid, maar ook voor allerhande
slechtheid : wat dorperheid is dit, onedele
Gemeente [Vond.:1
DORREN, zie darren, derren, nu durven.
DORREN, OfIZ. w., gelijkvl. dorde, ben gedord.
Dor worden : hetgras dort ; die bloem is
gedord, verdord. De zweer begint te dorren,
te droogen. Hooft bezigt dorbaar voor het-

geen voor verdorring vatbaar is.
Dorren, hood. dorren, bij Ulphil. gathaursjan, Otfr. thorren, Notk. torren, kis!.
tornu, zweed. torka.

bedr. w., gelijkvl. Ik dorschte, heb
gedorscht. De korrels der granen en andere
veldvruchten, door middel van den dorschvlegel, uit de aren slaan : koren dorschen.
Van hier dorscher, dorsching. Zamenstellingen : dorschschuur, dorschtijd, dorschvieget,
dorschvloer, dorschwagen.
Dorschen, out. ook derschen en dreschen,
heet reeds bij thraskan •; en gathrask

DORSCIIE1V,

is bij hem een dorschvloer. Bij Notk. is het
drasecan, in het angels. threscan, therican,
deen. tarske, eng. thresh, Het schijnt een

klanknabootsend woord te zijn.
z. El., m., van den dorsi; zonder meerv.
De onaangename gewaarwording varfdroogte in den mond, en het verlangen om te
drinken : om, den dorst to lesschen. (llooft.]

BORST,

Dorst hebben, dorst lijden. Van dorst versmachten, sterven. Die drank verslaat geenen dorst. Figuurlijk, een sterk verlangen
naar iets: lesch den dorst uwer ziel naar de
kennis der waarheid.
Dorst, hood. Durst , bij Otfr. thurst,
Notk. durste, angels. durst, thryst, eng.
thirst, zweed. en deem torst. Het is van dor,
d. droog, afkomstig, dewij1 de dorst wer-

kelijk eene droogte en derzelver gewaarwording bestaat.
DORSTEN, onz. en onpers. w., gelijkvl. Onzijd. :
ik dorstte, hebgedorst. Dorst hebben : hongeren en dorsten. [Bijbelvert.1 Figuurl.,
sterk verlangen : mine ziel dorst naar u
sman dorst naar &toed
[Bijbelvert.] De krijg
en eer. Oul. werd het ook als bedrijv. gebezigd: dorst sijn leste druppel bloedt. (Geschier.) Jupijn die niet dan droefheyt dorst.
[Hooft.] Onpersoonlijk: mij dorst, mij dorstte,
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mij heeft gedorst : indien hem dorsi. [Bijbely ea.] In den eigenlijken zin van dorst hebben.

wordt het meest als onpersoonlijk gebruikt.
n. en bijw., dorstiger, dorstigst.
Borstgewaarwordend dorstig zOn. 1k was
hongerig en dorstig. Figuurl., een sterk verlangen hebbend: want hi' de dorstige ziele
verzadight. [Bijbelvert.] Hi j was dorstig naar
eer • al te dorstig natir bloed. Dor, droog,
naar vochtigheid verlangend : in een dorstigh
lant. [Bijbelvert.] Van hier dorstigheid.
Dos, z. n., m., van den dos ; zonder meerv.
Kleeding : en de ti in den dos. [J. de Deck.]
DOSSEN, bedr. w., gelijkvl. doste, heb gedost.
Kleeden: zich dossers: hi' clost zich in schar-

DORSTIG, bijv.

laken. Wiens afgestroopte huyd uw slincker
schouder lost. [Westerb.1
TUINNAN

brengt het tot het gr.

eL0'011,

aandoen.

z. n., v., der, of van de dot • meerv.
dotten. Verkleinw. dote, Een verwarde bos

DOT,

g
aren, saai, enz.
veroud. werkw. Zie bedotten.
Douw, z. n., m., des douws, of van den douw
meerv. douwen. Stoot, drukking hij gaf
DOTTEN,

hem eenen douw op de borst.
douwde, heb
bedr. w., gelijkvl.
gedouwd. Stooten, drukken : i emand te
den muur, op den grand douwen; den dolk
in iemands borst douwen • iemand jets in, de
hand douwen, zich met jets latenpaaijen.
DOZIJN, z. n., o., des dozijns, of van het
dort:in • meerv. dozijnen. Een getal van
twaalf : een dozijn eijeren. Wanneer dit

DOUWEN,

woord een telwoord voor zich heeft, blijft
het, naar het voorbeeld van de meeste
woorden, die een getal, een gewigt en eene
maat aanduiden, in het meerv. onverbogen :
twee, drie, twintig dozijn. Bzj het dozijn.
Dozijn wordt dikwerf bij een woord gevoegd,

hetwelk eenenpersoon, iemand, die iets verrigt, aanduidt, om de geringe waarde van
het een hi' doet, te kennen te geven : een
dozijndichter, dozijnschilder, enz.
Dozijn, hoogd. Dutzend, zweed. dussin,
deer. Dusin, fr. douzaine, ital. dozina,
spaan. dozena, eng. dozen., russ. diuschina,
middeleeuwseh lat. dozena, duzena, alien
van het lat. duodecim.
DRA, bijw., beteekeneRde schielijk : ik zal dra
komen. Zoodra, zoodra als.
Wachtert houd dit dra voor hetzelfde als
rad, d. schielijk, snel, bij letterverzetting.
Ten Kate brengt het tot draai, draaz:jen; zoo
dat dra, dan, zoo schielijk en gezwind als

een omdraai zou zijn.
n., m., des draads, of van den draad;
meerv. draden. Verkleinw. draadje. Dun
ineengedraaid vlas, garen enz. Een draad

DRAAD, Z.

garen, een zijden draad. Eenen draad insteken, in het oog van de naald. De zaak hing
aan eenen zUden draad, stond zeer hagche-

DRAA.

lijk. Als ik den draad heb, zal ik het kluwen
wel vinden, spreekw., als ik een spoor der
zaak vind, zal ik de zaak zelve wel ontdekken.
Om degelijkheid met eenen draad de draad
van het vleeseh • vleesch teen den draad
snijden.Dun uitgetrokken metaal:gouddraad,
zilverdraad enz. Figuurl., de draad, het
beloop, de zamenhang, eenerrede;den draad
weder opvatten, zijne redevoering voortzetten. Voor den draad komen, zich vertoonen,

zijn gevoelen uiten , in den gemeenen
spreektrant. Zamenstell.: draadbus, draadiizer, draadkogel, draaktrekker, draadtrekkerij, draadwerk, draadwinkel. Insgelijks
tweedraadsch, driedraadsch, enz.: driedraadschgaren.

Voor hetgeheel, waarvan een, of meer
dradengemaakt worden, schijnt het onzijd.
te wezen. Zoo zegt men het gauddraad, het
koperdraad, enz.
Draad, hood. Draht, zweed. trad, deep.
Traad, angels. tltraed, en g. thread. Het stamt
van draaijen af, als gesponnen, of door
draaijen gemaakt. Van dit draad is het
gelijkvl. werkw. draden gevormd : eene
naald draden, eenen draad door bet oog

eener naald steken.
n., v., der, of van de draagbaar • meerv. draagbaren. , Van draag; dragen en boar. Dan, daar de beteekenis van
dragen baar zelve opgesloten ligt, zoo is
het enkele baar voltjoende. Zie baar.
DRAAGBAAR, bijy. n. en bijw., draagbaarder,
draagbaarst. Van. draag, dragon en baar.
Dat gedragen kaki, worden.
DRAAGBAK, z. 0., 03,,, dos draagbaks, of van den
draagbak • rineery. draagbakken. Van draag,
dragen en ball. Een bak, geschikt om iets te
dragen.
DRAAGBAND, z. n., m., des drag bands of van
den draagband; meerv. draagbanden. Van
draa,g, dragen en band. Een band, waaraan
men iets draagt, b. v. eenen de en.
DRAAGLOON, z. n., m., des drag loons of van den
den drag loon ;hetmeerv.
•
is nietin gehruik.
Van draag, dragen en loon. De loon, welke
iemand, voor het dragen, of torschen, van
jets, toekomt. Loon wordt ook onzijd. gebezigd. Zie arbeidsloon.
DRAAGSTOEL, z. n., m., des drag steels of van
den draagstoel •; meerv. draagstoelen. Van
draag, dragen en stoel. Een stoel, geschikt
om iemand te dragen.
DRAM, z. n., m., des draais, of van den draai;
meerv. draaijen. Eigenlijk , draaijing.
Figuurl., keer, loop : de zaak nam eenen
anderen draai, Listige toeleg, verberging
van zijn ware oogmerk : ik zal er wel met
DRAAGBAAR, Z.

eenen draai achter komen. Voor de vuist,
zonder draatjen, spreken. HIj gebruikt alterhande draaijen. Slag : ik gat hem eenen
draai, in den gemeenen spreektrant.
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bedr. en onz. w., gelijkvl. ik draaide,
heb en ben gedraaid. Bedr., jets in eenen

DRAMJEN,

kris of
of om zijn middelpunt bewegen :
een sltjpsteen draaijen. Een rad draaijen,
omdraaijen. Ook overdragt., het rad draatjen,

het voornaamste bestuur hebben. Van hier
raddraatjer. Wijders : iemand een rad voor
de oogen draaijen, verbijsteren, bedriegen.
zoekt tnij to draazjen, te bedriegen, in

dengemeenen spreektrant. Figuurlijk, door
eene kringvormige beweging vervaardigen :
een wiel drawjen • danischijven draatjen.
Zich draaajen en wenden, zich op allerlei

wizen uit eene verlegenheid zoeken te
redden. Hi' draait zaak gelijk hi' wil,
hij geeft Naar eene gedaante naar zijn welgevallen. Onzijd„ met zijn en hebben. Zich
draaij,
en omdraaijen : de wind draait, is
gedraaid. Sommige vogels draaijen in de
lucht. Mijn hoot heeft gedraaid, ik werd
duizelig. Zich gedurig bewegen : hoe staat
gij zoo te draaijen. Taimen moot zoo
tang niet draaijen. Van hier draaljer,
draaijerzj, draaister, draaijing. Zamenstellingen : draaibank, draaibeitel, draaiboom,
draaibord, draaihout, draaikolk, draaikonst,
draaikooi, draaireep, draaispit, draaistroom
draaitol, draaiwerk, draaiwind. Van draaiboom, hebben Hooft en anderen het werkw.
draaiboomen, door eenen draaiboom afslui-

ten, anders dwars400men, gevormd.
Draaijen, hood. drehen, deen. dreije,
angels. thrawan, eng. to throw.
DRAAK, z. a., m., des draaks, of van den draak;
meerv. draken. Eigenlijk, eene verschrikkelijke slang, met vleugelen ) die vuur spuwt,
en ma haren doodelijken adem geheele
oorden vergiftigt. 10t) althans hebben de
oude natuurkundigen dit monster afgeschilderd. Ende hare vrucht sal een vijerige
vliegende draeck zijn. [Bijbelvert.] Latere
natuurkundigen hebben beweerd, dat dit
dier met al zijne vreesselijke eigenschappen,
alleen in de verbeelding bestaat, terwijI zij
nogtans den naarn behouden, en dien aan
eenesoort van groote sla p en gegeven hebben. En Michaelis heeft bewezen, dat het
dier, waarvan, in den Bijbel, onder den
naam van draak, gewag gemaakt wordt, de
gehoornde slang, lat., cerastes, is, welke
echter zoo verschrikkelijk niet is, als zij
doorgaans beschreven worth. Figuurlijk, een
gesternte van twee en dertig sterren, digt bij
de noordpool, waaraan de Ouden den naam
van draak gegeven hebben waarom Otfr.
het reeds then drachon noemt. Wijders, in
den gemeenen spreektrant, een stuursch,
toornig mensch : hij is een regte draak • een
draak van een wiff. Den draak met iemand
stokers, cl. spotten. Zamenstellingen drakenbloed, drakenboom, drakenkop, drakenkruid, drakenplant, drakenslang.

DRAG.

Draak, boo {l. Drache, bij Notk. traccho,
angels. draca, eng. dragon, deep , Drage,
zweed. drake, russ. drakon, fr. dragon, ital.
dracone, alien, naar het schijnt, van het lat.
draco en hetgr. 0S'pageov.
DRAB, drabbe, der, of van de drab • het meerv.
is niet in gebruik. Droesem : drab van korfij.
DRABBIG, bijv. n. en bijw., drabbiger, drabbigst.
Van drab. Vol droesem : de koffij is drabbig;
drabbig bier. Van hier drabbigheid.
BRADEN, zie draad.
DRADIG, bijv. n. en bijw., dradiger, dradigst.
Van draad. Vezelig: dat vleesch is dradig.
Van hier dradigheid.
DRAF, z. n., m., des drafs, of van den draf
bet meerv. is niet in gebruik. Het draken •
zekeregang van een paard: het paard ging
uit den draf. Het verlangen dubbelt zijnen
draf. [Hooft.] Op eenen draf loo en hard

loo en.
des drafs, of van den draf •
het meerv. is niet ingebruik. Het grondsap
van een brouwsel, of hetgeen, in de brouwerij, van het afgetrokken graan overblijft,
en tot spijs der varkens client : elk wallegt
van dien drat. [Vond.] Wijd
ers komt het
vo', in den zin van eene onreine, troebel
makende stof daar 't vuur door kunst den
draf van de eedle vochten Scheidt. J. de Muir.]
Pieters. stelt het vrouwel.
DRAGELIJK, bijv. n. en bijw., dragelijker,
dragelijkst. Overdr., dat geleden, of verdragen, kan worden : eene dragelijkey ondrage-

Z.11 ., m.,
MAI' ,

lijke smart.
DRAGEN, bedr.

en onz. W., ongelijkvl. Ik droeg,
heb gedragen. Dit woord behoort tot de

werkwoorden, die in vele beteekenissen
voorkomen, b. v. bedrijv, : een pak dragen,
torschen • de beenen kunnen hem niet tamer
dragen, onderschragen •; vrucht dragen,
vruchtbaar zijn • een kind drugen, zwanger
zijn •; kleederen dragen, gekleed zijn •; haat
dragen, haat voeden • zorg dragen, zorgen •
getuigenis dragen, getuigen •; iemands belangen op het hart dragen, behartigen, in den
verhevenen stijl • zijne jaren wet dragen,
naar gelang van zijne jaren een goed voorkorner] hebben. Zich wel, of kivalijk, dragen,
gedragen : hoe zullen tvi/ ons best in dees
vertwtjjling dragen. [Vond.] 1k kan dat niet
dragen, verdragen, lijden • den naam, de
schuld van jets dragen, hebben •; de onkosten
dragen, betalen. Onzijd., met het hulpw.
hebben. Vruchtbaar zijn : die boomen dragen
wel • zwanger zijn : eene dragende vrouw,

thans meestgebruikelijk in de spreekwijs :
die vrouw draagt hoog, of laag • etteren de
tvond draagt • in evenwigt liggen, of zijn :
de balk lit te schuins, hij kan zoo niet
dragon •; waartoe de spreekwijs behoort
eene zaak dragende houden. Van hier
drager, draagster.
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z, n., v., der, of van de drag! • meerv.
dragten. In de meeste beteekenissen van het
voorgaande dragen. Zoo veel als men tegelijk
draagt, of kan dragen : eene drat hoots •;
h?j zal er eene drat aan hebben, figuurl.,
eene drat slagen. Kleederdragt : verbiedende
de openbare drat van geestelljk gewaadt.
[Hooft.] Dat is ieders drat niet. Zwangerheld : zij is in de vierde maand barer drat
dat si rnaecht was voor die dracht, inder
dracht ende nader dracht. [Clare Sp.]
Vruchtdraging : die boom is in mjne eerste
drat. Ettering : de drat eenen wond. Van
bier dragtig, in eendragtig enz., oul. voor
zwanger in gebruik, en dragtigheid, voor
vruchtbaarheid : seven iaren van drachtigheden. [Bijb. 1477.]
DRALEN, onz.w., gelijkvl. Ik draalde, heb
gedraald. Wachter), talmen bier voegt geen
dralen. [J. de Marr.] Den bruigom valt bet
dralen lang •. [Moon.] Van hier dralen draling
DRANG, z. n., rn., des drangs, of van den drang;
zonder meerv. Het dri p en : ik werd door
den drang verhinderd vender komen. Eene
digt bijeen staande menigte : ik geraakte in
eenen drang van menschen.
of van den drank;
DRANK, Z. n, . m des dranks,
meerv. dranken. Verkleinw. drankje. Van
drinkers, Al wat men drinkt : spijs en drank.
Sterke drank : aan den drank zijn, zich in

DRAGT,

hetgebruiken van sterken drank te buiten
gaan. Een geneesmiddel, hetwelk men
indrinkt mijn arts heeft mij eenen drank
gezonden. Zamenstellingen : drankkelder,
drankmeester, drankoffer, drankverkooper,
drankwinkel, enz.
BRAS, z. n., v., der, of van de dras • zonder

meerv. Natte, weeke garde. Meestal wordt
het als bijvoegelijk gebruikt, voor doorweekt,
modderig : al 't land stond dras. [J. de 1VIarr.]
In dezelfde beteekenis wordt het bijvoegelijke
drassig gebezigd. Zamenstell. : drasland.
DRAVEN, onz. w., gelijkvl. Ik draafde, heb
gedraafd. Op eenen draf loo en van de
paarden : dat paard draaft hard. Op lets
draven, trotsch op iets : daer Rome
zelfs zoo boo opBrae t• [Vond.1 Hard loop
en, van de menschen : ik draafde terstond
naar mijn huis. Van hier draver. Drephen
beteekent bij Willer. aan Ir ther drephet,
d, gij die gaat.
PRECUT, (ook trecht, in Dordrecht, Utrecht
enz.), beteekent overtogt, of overvaart.
Somrnigen nemen het in den zin van stall
vlek, of markt, vermaard door koophandel.
Zie Dordrecht.
DREEF, z, n., v., der, of van de dreef • meerv.
dreren. Van driven, Eene laan, eene rij van
boomen : er zijn bier zeer aangename dreven.
Oul, werd dreef ook voor een drijfpad gebezig,
d waardoor de werkossen trokken, na
alvorens er in geholpen te zijn, nu Yore

DREN.

genoemd. Van hier de spreekwijzen op
zijne dreef, aan den gang, zijn • op zijne
dreg' het en : die den handel poogde op der
dreve te het en, [Hooft.] Ook komt het voor,
in den zin van eenen slag, kinnebakslag •
wijclers, in de beteekenis van eene menigte,
eene reeks : eene dreef, of kudde, schapen,
anders drift.
,
z. n., v., der, of van de dreet •; meerv.
DREET
dreten. Van drijten. Buikontlasting. Het is
geene dreel, niets hetgeringste, waardig, in
dengemeenen spreektrant.
DREG, dregge, z, n., v., der, of van de dreg
meerv. dreggen. Een klein anker met drie en
vier haken, dienende om jets naar zich toe
te halen : ik haalde hem met de dreg nit bet
water. Van hier het werkw, dreggen, d. i.
met eene dreg vast makes, Zamenstellingen :
dregnet, dregtouw.

bedr. en onz. w., gelijkvl. dreigde,
heb gedreigd. Met woorden , of gebaren, te

DREIGEN,

kennengeven, dat men iemand lets kwaads
wil veroorzaken. Bedr. : iemand den dood
dreigen, ook met den dood dreigen. Zij
dreigden de stad in brand te steken •; hij
dreigt bet gansche land le Zetten in een zee.

[Voncl.] Ook van levenlooze dingen, welke ons
toevallig schade kennen toebrengen : die
muur dreigt te vailen. Onzeker zijn, wat
men does zal, indegemeenzame verkeering •
ik heb reeds tang gedreig,
d bijeukomen.
t

Onz., in de eerstgenoemde beteekenis, met
woorden, of gebaten; le kennen geven, dat
men iemand lets kwaads wit toebrengen : als
gij dreigt, zal fk toestaan. Van bier dreiger,
dreiging. Hooft bezir . het basterdstaartige
dreigement, voor bedreiging.
Dreigen, hoogd. drohen, bij Kerodrentian,
Otfr. threuuen', angels. dreatian , threatan,
threan, eng. threaten. De afkomst van dit
woord is duister.
DREK, z. n., m., des (treks, of van den drek •
het meerv. is niet ingebruik. Uitgeworpen
overschot der verteerde spijs, zoo van men-.
schen, als van beesten. Wijders vuilnis en allerhande onreinigheid : door den
drek te stappen. (Hooft.] iemand met` drek
smijkn. Figuurl., eene slechte, niets waardige zaak ende achte die drek to zijn.
[Bijbelv.] Zamenstellingen : d rek of drekhoop, drekkar, drekkig, drekwagen.
Drek, hood. Dreck, Been drdk, zweed.
traeck, ijsl. threck. De oorsprong van dit

woord is nog onzeker.
n., m., des drentpels, of rem den
drempel • meerv. drempels. Andersdotpel,
in dengemeenzarnen spreektrant ook drum-

DREMPEL, Z.

pel : als hi' de tool over den drempel tette.
[Hooft.] De drempel der wetenschappen ,

figuurl., voor het beginsel.
en v., des drenkelings,
of ran den drenkeling — der, of van de dren-

DRENKELING, Z. II., m.
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keling • meerv. drenkelingen. Van drenken,
in den zin van verdrinken. Iernand, die ver-

dronken, of in het water versmoord is. Zie,
over hetgemeene geslacht der woorden in
ling uitgaande, aankomeling.
DRENKEN, bedr. w., gelijkvl. 1k drenkte, heb
gedrenkt. Te drinkengeven : het vee drenken. Zamenstellingen : drenkbak, drenkplaats, drenktrog , drenkwed. Oul, werd
drenken ook in den zin van verdrinken gebe zigd : dan eerst, als kalf gedrenkt is, den
put toegegroeft. (Vlaerd. Redenr.] 't Een
smoort in rook, het ander drenkt in putters.

[Vond.]
oul. trantselen) ; onz. w., gelijkvl.
1k drentelde, heb gedrenteld. Langzaam op
en neergaan. Van bier drentelaar, drenteler, drentelachtig, drenteling.
DRUM, dreumel, z, n., m., des dreums, of van
den dreum • het meerv. is niet in gebruik.

DRENTELEN

Bij de wevers en kleermakers, de draden,
die van den ketting overblijven, nadat een
stuk afgeweven is.
DREUN, z, n., m., des dreuns, of van den
dreun • rneerv.dreunen. Beving, schudding,
met zekergeluid gepaard : zit gij (lien
dreun wel gewaar geworden ? Figuurlijk :
1 wed) met den dreun (de luidruchtige bekenditiaking)van roem de slechlen le verbaazen. [Ilooft.) breunend, of bevendgeluid :
hij song, rnaar vjn drew* verveelde mi
DREUNEN out. dronen), onz. w., gelijkvl. Ik
dreunde, hebgedreund. 'Schneider), daveren:
het gansche huis dreunde . van dien slag.
Figuurl., en- in den gerneenen spreektrant,
met eene‘bevende steth zingth. Van bier
dreuning.

Z. m., des dreutels, of van den
dreutel • meerv. dreutels. Verkleinw. dreutelt je. Hoopie drek, an ger's keutel. In den

DREUTEL,

gerneenen spreektrant ook een' Mein mannetje : hi' is een re to dreutel, ook dreutelman.
Dreutel
,
bij Kul. ook drotel. Ten Kate
brengt het tot het werkw. draazjen, beteekenende dreutel ,
eigenlijk, zoo veel als

eenen ineengedraaiden hoop.
n., m., des drevels, of van den drevet • meerv. drevels. Een puntig ijzer, waarrnede men lets indrijft. Bij Kit. is het ook
een schommelknecht, die , als drijvende, op
en neer loopt. Van bier drevelen, voor op
en neer loo en.
DRIAKEL zie theriakel.
DRIBBELEN, onz.gelijkvl. Ik dribbelde, heb
gedribbeld. Met de voeten tee elkander
gesloten springen. In de dagelijksche verkeering wordt het voor dribbelende, of
springende, loo en gebezigd , vooral ten
aanzien van kleine kinderen. Van hier drib-

DREVEL, z,

belaar, dribbeler, dribbelgat, dribbeling.
BRIE,

hetgetal ,
hetwelk tusschen twee en vier

DRIE.

staat. Dit telwoord wordt bij zelfstandige
naamwoordengevoegd, of het staat op zich
zelf. In het eerstegeval, inzonderheid, wanneer het bepalende lidwoord vooraf gaat, is
het onverbuigbaar : de drie manners vrouwen • de drie bloemen • de drie huizen. Ook
zonder lidwoord : voor drie jaren • in drie
uren kan men veel verhalen • ik zal het u
met drie woorden zeggen. Ook zonder zelfstands g naamwoord : hzj kan geen drie tellen
het eclat dries Somwijlen, echter, wordt het
verbogen: met ons drieen, drie personen;
niet lang na drieen na drie uren • jets in
drieen snijden, in drie deelen. Somwijlen

wordt het als zelfstandig gebezigd, in het
vrouwelijke geslacht: de drie, twee drieen, in
het kaartspel, of op de dobbelsteenen. Zamenstellingen zijn : driebeenig, driedekker,
een schip met drie dekken •; driederhande,
driederlei, driedik, driedraad, driedraadsch,
driedubbel, drieeenig, drieeenigheid , driehoofdig, driejarig, driekant, driekoppig,
drieling, drieman, driemanschap, driemast,
drieponder, driepuntig, drieslag driesprong,
drietal, drietand, drietandig, drievoet, drievoetig, drievoudig, drievuldig, drievuldigheld, drieweg, driewerf.
Drie, hood. drey, bij Isidor. dhrie , Otfr.
thri, dria, Ulphil. thrin, thrins, in het
angels. drie, dreo, en g. three' tre,
ijsl. thrijr, bij de krimsche Tartaren, tria,
n rtiss tri, pool. trzeij, gr. rpfis,
lat. tres.
DRIEGDRAAD, z. n., tn., des driegdraads, of van
den driegdraad; het meerv. is niet in ge-

bruik. Een draad , waarmede men iets
opdriegt, of rijgt, van driegen, d. i. met
wide steken vast hechten, rijgen. Driegdraad is derhalve zooveel als rijgdraad.
DRIEGEN, zie bedriegen.
DRItHOEK, Z. n., m., des driehoeks, of van den
driehoek • meerv. driehoeken: een regtlijnige
driehoek. Van hier driehoekig.
DRIEKLANK, z. n., m., des drieklanks, of van
den drieklank ; meerv. drieklanken. Zie
mine nederd. Spraakk. d. I, 11.
DRIEST,

bijv. n. en bijw., driester, zeer driest.

Eigenlijk, koen, stoutmoedig, een gevaar
vreezend. Thans wordt het nog meest gebezig,
d om de woestheid en wreedheid aan to
duiden, welkegemeenlijk het uitwerkSel van
bijgeloof en domheid is: drieste dontheid,
drieste onwelendheid, Zich driest en" stout
teen iemand verzetten. Van hier driestheid.
Driest, hoogd. dreist , angels. thryste,
zweed. en deen. dristig. Ten Kate' acht het,
bij letterverzetting, van derven , durven,
dorst, afkomstig, welke verzetting reeds in
hetgr. 8apo-os, koen , stout, van Oappity, waar
voor men ook OpaTos, zeide, voorhanden is.
Kil. heeft droestig, drustig, (violentus, impetuosus.)
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Z. V., der, of van de drift; meerv.
driften. Dit woord, van driven ontleend,

DRIFT,

worth in verscheidene beteekenissengebezigd. Een aantal vee eene drift ossen, ook
ossendrift • eene drift zwanen, ook zwanendrift. Toen Amphitz:rons zoon zijn zatte
drift naer den stal zou drijven. World.] Het
drijvend zwerk: heft uweoogen naer die drift
van zwartewolken. [Vond.] Bijil.K heeft het
ook de beteekenis van drifzand, drijfzand.

Voortgang van een schip, antlers gang genoemd. Ook de stroom van het water : in dit
watergaat eene sterke drift. Hartstogt: zijne
driftenbeteugelen.Schielijkheid,overhaasting:
hi' heeft dat met eene groote drift gedaan.
DRIFTIG, bijv. n. en bijw., driftiger, driftigst.
Van drift • mede in verschillende beteekenissen. Dat drift: het schip werd eindelljk
drif,
tig vlot.
Al leijt een romp in 'itvout, geknaegt van felle wolven,
Of driftig (drijvende) in de zee, geslingert van de
golven. F. v. Dorp.}
Schielijk : gij doet alles te drfftig. Haastig,
oploopend maak u zoo driftig niet. Van
hier driftigheid, driftiglijk.
DRIG, zijnde eene verkorting va,n drager, wordt

in zamenstelling met andere woorden gevaandrager ;•
bruikt,b. v. : vaandrig, d.
schepterdrig, d. scheptet.drager. H. Houtam, die, door zijne ongeweeneletterkundige
verdiensten, hetVaderland in, het algemeen,
en de stad Gouda in hetbijzonder, tot eer
verstrekt heeft, zegt, in zijn onvergelijkelijk
dichtstuk, de lof der vriendschap : de leeuw
met woldrig op de jagt • nemende woldrig,
voor woldrager, d.
has ininnavolging
van het lat. laniger.
DRIJTEN, bedr. w., ongelijkyl. dreet, heb
gedreten. Den buik ontlasten, kakken. Van
hier driiter, drUtster.
DRLIVEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. dreef,
heb en bengedreven. Bedr., voortdrijven :
eene kudde schapen d'ri'ven •; de ossen naar
het land driven. Jagen, verdrijven : den
viand op de vlugt driven. Doen, verrigten :
koopmanschap driven. Beeldwerk op zilver,
of gond, makers : eene gouden duos met een
gedreven deksel. Doorzetten, staande houden :
hij drzjft die zaak al to sterk. Ook zonder
zelfst, naarnw. gelijk sommigen driven.
World.] Schieten, werpen : Toen heeft hem
gedreven.
Thetis zoon een speer naer 't
[Vond.) Oul, was drijven ook gebruik
voor bedriften : Nero dreef veel quaede saken.
[Geschier.] Onzijd., met zijn en hebben. Op

de oppervlakte van deze of gene vloeistof
rusten, zonder naar den grond te zakken :
op het water driven • de schuit is onder de
brug gedreven •; het schip heeft drie dagen,
zonder mast of roer, gedreven •; de vogelen
drtjven, op hunne vleugelen, door de lucht •
zoo ver de wolken drilven. Eene zaak laten

DRIL.

drijven, spreekw., anders, laten varen.

Onder water liggen, onder water staan •
de landen drijven. S. v. Chand.] De vloer
drifft van wijn. Sierlijk bezigt Vond. drOven
op, voor afhangen van — bestaan door :
Flus, dreef heel sina, noch.. al en op 't
erfgezagh, enz, ziel drift in mijn lty
van vreught, zegt F. V. Dorp, hetwelk daar

eene ligte, vrolijke beweging te kennen
geeft, gelijk men anders in lien sin springen
neemt. Voor dobberen, of oat eene twijfeling
aan te duiden, zegt Vond. : die tusschen
hoope en vreeze drilft. Ook past hij het
drtyven zeer fraai op de van liefde brandende
en tintelende vronwenoogen toe : met hare
drifvende oogen • hare oogen driften, als
twee starren, enz. Zoo ook L. W. v.
•:
Merken
Terivijl de onkuischheid in *czar lonkendeoogendrifft.
Van hier drifter, driffster, drifting. Zamenstell. :drijihainer, drijfhout,
driffijs, drijfijzer dr011and drijfsteen,
driffton, drijfveer, drijfzand, ook
drifzand.
DRIL, z. n., m., des drils, of van den dril •
meerv. drillen. Bij Kil, ook tril. Zeker

werktuig, zijnde eene spil, welke, door
middel van een snoer, dat aan eenen boo
vastgernaakt is, in eerie kringvormige
beweging gebragt wordt, om dos gaten in
steen, ijzer, enz. te boren., Verder zoodanig een geboord gat ; wijders, wending,
draaijing, •e veryolgens, loop, wandeling,
nog overigin
spree4wijs op den dril (ook
op den tril) wian. 9010ionit drille, vrouwel.,
bij Kil. voor ,in Oe beLoekenis van een ligt
vrouwmensch. En wij, noemen, in de
gemeenzame verkeering, koud geworden en
gestold kalfsnat,, drii, dewij1 het, bij de
minste beweging, drat.
DRILLEN, bedr. en ow. w., gelijkvl. Ik drilde,
hebgedrild. Bear., eigenlijk, road draaijen.
Vervolgens,door rond draaijen een gat
Boren de smeden en andere werklieden
gebruikelijk. Figuurlijk, in den wapenhandel
oefenen : het krijgsvolk drillen, links en regts,
op en neer doen wenden en keeren, afgeleid
van het been en weder draaijen, zijode de
eigenlijke beteekenis van drillen. Van hier
ook de spreekwijs : iemand drillen, ik zal
hem wel drillers, hem wel regt zet,ten .onei-

genlijk) het hem wel beduiden. Onzijd.,
schielijk op en neer bewogen worden,
schudden,beven (en in dezen zin zegt men
ook trillen) : windeken daer het bosch af
drilt. [Hooft.] Verder, zich in den wapenharidel oefenen : de schutters moetett tnorgen
drillen. Van hier driller, drilling. Ook op
en neer loo en zij drilde, den ganschen
dag, door de stad. Zamenstellingen drilbaog, drilboor, drilkunst, drilmeester, drilplaats.
Het sehijnt het voortdur. werkw. van
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draaijen, voor draaijelen, te zija. Het hoogd.
drillers, zweed. drilla, deen. drille, angels.
thirlian, eng. drill, en ital. trivellare betee-

kenen draaijen en boren.
DRINGEN, onz. en bedr. w., ongelijkvl. k drong ,
heb en bengedrongen. Onzijd., met het
hulpw. zijn, Door drukken eene ruimte
trachten te waken, en,die in to nemen : het
yolk drong versehrikkelijk. Voor het overige
wordt het, als era., weest met een voorz.
gebruikt, b. v.,; men drong met geweld op
ors aan • ook figuurl., met wegruiming der
hindernissen, aan cent plaats komen : de
vi 'and is in de stad gedrongen. Het water
dringt door het, Flak. Zoodra het daglicht
dringt uit d'oosterkim, zoo dra het daglicht
doorbreekt. [L. Sake.) Duizend denkbeelden
drone in miin hart. 13edrijv.., eigenlijk,
drukken : iemand tegen den snuur dringen.

Drukken, en daar or de plaats van jets
anders trachten in le nemen wij werden
verschrikkelijk gedrongen •; men drong ens,
van den eenen kant naar den anderen. Figuur-

lijk, met eene soort van geweld zoeken te verIgijgen • als, een wederk. werkw. : zich in
een ambt dringen •.;hij dringt zich overal in.

Door zedetijke heweeggronden tot jets aanzetten : de fijd 4r0,91 tnij, de omstandigheden
drip en enz. De need heeft ini
daartoe gedrongen, V:an bier drier gende wood,
omstandigiteden, Op iPts dringon,, het door
bT,veegrede,pen, of bevelen, trachten te verkrugen :14dringt doctrop, Aanders daarop
aan) dat gijItgehoorzatnet‘ Van bier
dringer, dringster, (fringing.
DRINKBAAR,
ns, en hijw,, drinkbaarder,
driskbaarst, Van drink
enbear.
, i drinken
flat gedronken hap worden : die wijn niet
drinkbaar.
DRINKEN, bedr. w., „oxigelijkvl. dronk, heb
gedronken. Bier drinken. Op iemands geriondheld drinken. Den dood aan jets drinken. Te
drinkengeven, laten drinken. Ook wordt
4

alles, wat Beni g voeht naar zich trekt, bij
overdragt, gezegd te drinken : onze oevers
dronkew 1, bloed der roomsche dtvingelanden.

[An tonid Zelfs schrij yen de dichters het d ri nken aan ooren toe: en indrinckt, met zijne
ooren, den voglezang, die zich laet hooren.
[Vond.] Van bier drinker, drinkerij, drinkster, drinking, Zamenstelli ngen : drinkbak,
drinkbeker, drinkgelag, drin,kgeld, drinkgezel,drinkglas,drinkhoorn, drinkhuis, drinkkan, drinkkop, drinklust, drinkpenning,
drink lasts drip of drinkschaal, drinkvat,
drinkwittkel.
DROEF, bijv. n. bijw., droever, droefst.
Treurig, bedroefd: droeve klagten. Met eene
droeve stemme • waerom soude hij ulieder
aengezigt drover sien. [Bijbelvert.] Ende si
waren seer droef. [Bijb. 1477.] Voor dit
droop

gebruikt men, tegenwoordig, door-

DROM.

gaans droevig, uitgezonderd echter in de
spreekwijze droef te moods. Zamensteilingen:
droefgeestig droefgeestigheid , droefheid,
droefenis.
NOES, z. n., tn., van den droes • zonder meerv.
Zekereziekte derpaarden : het paard heeft
den droes. Van hier het hijv. n. en bijw.
droezigi droesiger, droezigst, dat den droes
heeft: een droezig paard. Het zelfst. droes
is ook in de he teekenis van droessem gebraikt.

lie hetzetve. En eindelijk komt het voor, in
den zin van eenen reus, een groot, sterk
mensch, en, in de gemeenzame verkeering,
voor eenen boozers geest, voor den duivel:
de mensch van ik en meet wat dommen droes
ge dreven. [J. de Deck. ]
DROESSEI, z. n., m., des droessems, of van den
droessem • het meerv. is niet in gebruik. Hef,
grondsap: droessem van wijn,bier ens. Overdragt. gekochtvan Judas bloet, den droessem
vast de schetten.(Vond.1 In het hoogd, is dit
woord Drusen, angels. dros, dresten, bij
Notk, truosen , in het eng. dregs, zweed.
draegg, dreggiar, gr. Tput, middeleeuwsch lat. drascus. Van hier droessernig.
Dit woortf Ivaanthijnlijk van het nude
drues afkomtig, hetwelk drek beteekende.
DROEVTG, bit. en bilvv., droeviger, droevigst.
Bedroefd : o°!' ti , was zoo droevig'. Droefheid
aanduidend: hil zag er zeer'droevi0 uit. 'Op
droefheid gegrond: droes'ge gedachten.

Droefheid verwekkend, ongelukkig: 'droevige
omstandigheden. Slecht, ongeschikt 'eene
droevige redenering ; hij is' een drOevig
mensch om mode te handelen. Van' bier droeviglz:ik.
DROEZIG, zie droes.
DROG,

veroud. n gebruikelilk voor

bedrog. Wij hebben dit drog nog behouden
in droglicht, nu dwaallicht, droggrond, drogrede, d. bedriegeliike, valsche grond enz.
DROK, ook druk, bijv. n. en bijw., drokker,
drokst. Met vele bezigheden bezel: hij heeft
het drok, hij heeft veel werk, ook drok werk
hebben. Wijders in de spreekwijzen : het met
elkander drok (druk) hebben, veep met elkander spreken •; het is daar heel drok, daar is
veel yolk. Van hier drokte.
DROL, Z. n., m., des drols, of van den drol
meerv. drollen. Keutel. Figuurl., en in den
gemeenen spreektrant: een dikke drol, voor

een kort, diklijvig mensch. Bij Kil. komt
dit woord ook voor, in de beteekenis van
eenenpoetsenmaker •; en van hies' het biiv.
n. drollig, drolliger, drolligst, aardit Muchtig hij is een drollige vent; datis een drollig gezegde. Ten Kate brengt het alles tot
draatjen.
BROM, z.

n., m., des droms, of van den dram
meerv. drotnmen. Eene zamengedrongene
menigte, van het verouderde drotntnen, d.
dringen: een drum krUgsvolk. In eenen

DROO.
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dikken drom. [Vond.] Ook worth dit woord

vooreenen inslag gebezigd (bij de wevers):
hi' zal nuj afsnijden van den drom. [Bijbelvert.1 Zamenstell.: dromgaren.
DROMIEL, Z. n., m., des drommels, of van den
drommel; meerv. drommels. iletzelfde als
drom, voor eene menigte: een drommel van
bij Kil., ook van het oude drommen.
huizen,
In eenen drommel verzamelen. [Vond.] Van
hier degemeene spreekwijs: zie daar al den
drommel • gij wilt al den drommel hebben.

Ookwordt het, in den gemeenen spreektrant,
voor eenen kwaden geest, voor den duivel,
genomen, ontleend van de verbeelding der
schilders, die hem als een drollig, ingedrongen dwergje afmalen : hi' geat met den
drommel om. Van hier drommelsch, duivelsch : dat is een drommelsch werk • een
drommelsch wijf.

z. n., m., des dronks, of van den
dronk•; meerv. dronken. Verkleinw. dronkje. Van drinken. Teug: een dronk wijn.
Met eenen rustigen dronk. [Yowl.) Ook wordt
het voor dronkenschap gebezigd lets in
zijnen dronk doen.
DRONKAARD, z. n., rn., des dronkgards, of van
den dronkaard •; m eery . dronkaardett. Zuiper.
DRUNKEN, bijv. n. en bijw., dronkener, dronkenst. Door den drank bevangen. Hi' is
dronken • dronken worden • zich dronken
drinken. Van hier dronkenachtig.
DRONKENSGRA.P, z. n., v., der, of van de dronkenschap • het meerv. is niet in gebruik.

DRUNK,

Beschonkenheid. Ook zuiperij, of de gewoonte om zich dronken te drinken.
DROOG, bijv. n. bijw., drooger, droogst.
Eigenlijk, dat niet nat, niet vochtig is : droog
hout •; een droog huis. Figuurlijk : droog
brood, zonder drooge hoest, wannee men hoest, zonder daarbij stof op te
brengen •; drooge min, eene min, die niet
zoogt, drooge vrzjer, die stil en ongevallig
is. Van bier droogachtig. Het drooge wordt
ook als zelfst. gebruikt, voor eene drooge
plaats : zij voeren op het drooge •; hij heeft
zijne schaapjes reeds op het drooge, hi' heeft
voor zijn bestaan reeds toereikende bezittingee, eene gemeenzame spreekwijs. Ook voor
de
• ende syne handen hebben het
aarde:
drooge geformeert. [Bijbelv.] Van hier het
verkleinw. droogje, in de gemeenzame
, niet te
spreekwijs op een droogje zitten
en hebben. Ook droogheid
drink
, drooging.
Zamenstell. : droogsmonds, droogscheerder,
droogsvoets. Mogelijk (zegt Ten Kate) is ,
bij verschuiving van de r, ,ons droog van
dorrig gekomen.
DROOGEN , (gr. rpuyetv) , bedr. en onz. w.,
gelijkvl. droogde, heb gedroogd. Bedrijv.,
droog waken : de handen droogen. Te droogen hangen : linnen droogen, visch droogen •;
iets in de lucht voor het vuur droogen.

Onzijd., droog worden : het linnen droogt
thans niet • de we en be inners te droogen.
n., v., der, of van de droogerij •
meerv. droogerijen. Gedroogde kruiden,
planten, enz. : een koopman in droogerijen.
DROOGTE, z. n., v., der, of van de droogte •
zonder meerv. Drooge hoedanigheid : de
droogte der aarde. Droog weder : de nood der
driejarige droogte. [Vond.] Zandplaat het
schip geraakte op eene droogte.
BROOM, z. n., m., des drowns, of van den
droom • meerv. droomen. De waarheit van
dozen droom. [Booft.] Het schijnt ons als
een drown to zijn. Fignurl. : iemand uit den
drown, uit de onzekerheid, helpen. Zamenstell.: droomachtig, droombeduider, droomgespuis, droomgezigt, droomuitlegger.
DROObIEN, bedr. en onz. w. gelijkvl. 1k
droomde, heb gedrownd, Bedr. : ik hob, dozen
nacht, iets wonderltjks, ook eenen wonderlijken droom, gedroomd. Figuurl. : wie zou
dat droomen , denken? Onzijd.: ik droomde,
dozen nacht, dat, enz. Ook figuurl., iets
onderstellen waar te zijn : ik droomde, dat
gij zoudt trouwen, in de gemeenzame ververkeering. Van lets droomen, ook figuurlijk, iets in het geheim vernemen ik heb
daar vangedroomd, in de gerneenzame verkeering. Gij droomt, gij hebt mis. Out.
word droomen ook onpersoonl. genomen :
also drornet denghierighen menschen van
vele goet* ende rijcdoms. [Gulden Troen.]
Van hier droomer, droontig, droomster.
DROP, ook drup, E. n., m., des drops, of van
den drop ; meerv. drop-pen. Verkleinw.
dropje. vothtigheid, die afdruipt •; het
afdruipen van water : in den drop staan.
Droppel: metden minsten drop. [lluyg.] Een
gebrek in de borsten der vrouwen zij heeft
den drop in hare borsten. voor
drank hij houdt veel van den drop, in de
gemeenzame verteering. Hooft gebruikt het
vrouwel. : van eene drup bloets. Drop, voor

DROOGERIJ, z.

het afkooksel van zoet hout, wordt onzijd.
gebezigd. Van dit drop, drup, komt het
werkw. droppen , druppen , waarvoor wij
thans meest druipen gebruiken.
DROPPEL, ook druppel, z. n., m., des droppels,
of van den droppel •; meerv. droppels. Verkleinw. droppeltje. Twee droppelen olie. Hij
dronk wijn, rnaar hij gaf mzj geenen droppel, d.i. niets. Verkeerdelijk bezigt men dit

woord, in den gemeenen spreektrant, ook
van vaste en niet vloeibare zelfstandigheden,
b. v. van brood, vleesch, enz.: gij zult er
geenen droppel van hebben. Van hier droppetings, bij droppelen, droppelpis.
DROPPELEN, onz. w., zijnde het voortdur. w. van droppen. Ik droppelde, hob en
ben gedroppeld. Met droppelen neervallen :
het water droppelde op mzjne kleederen; het
tweet is tangs zqn aangezigt gedroppeld.
32
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Droppelen laten neervallen: de goot droppelt,
andersgemeenlijk druipt.
DROPPEN, zie druipen.
DROSSIARD, zie drost.
DROST, z. n., m., van den drost ; meerv. Brosten. Ook drossaard. Landvoogd , schout.
Drostin, de vrouw van eenen drost. Van hier
drostambt, drostschap, en van drossaard,
drossaardschap.
Schilt. leidt het van Irma, drutt, af, dewiji

de oude drosten vertrouwde raden van den
landvorst waren. Ihre van het oude drott,
drothin, d. i. heer. Misschien staat het in de
naaste betrekking tot het oudduitsche durstep ,
d. i. magtig. In het middeleeuwsche
lat. is het drossardus, drossatus.
DRUIF, z, n., V. der, of van de druif ; meerv.
druiven. De vrucht des wijnstoks: die de
druif verft en rijpmaekt. [Vond.] Druiven
lezen • een tros druiven. Ook voor den knop,
die aan het einde van de boomen en bootshaken is. Zamenstellingen : druivenbloed,
druivensap, overdragt., wijn, druivendrager,

DUBB.

w., gelijkvl. Ik druipstaarte, heb gedruipstaart.Met eenen ingetrokken
staart, bevreesd wegsluipen : de wolf. ....
druipstaartende van schrik, enz. [Moon.]

DRUIPSTAARTEN, onz.

Ook bij overdrag,
t van menschen.
onz, w., gelijkvl. Ik druischte, heb
gedruischt. Hetzelfde als ruischen; doch in
dezen zin is het thans niet meer ingebruik.
Tegenwoordig wordt het gebezigd voor : zich
metgetier teen lets verzetten : die teen''t
vuur der Nederlanderen druischt. J. d. M.
DRUK, z. th, m., des druks, of van den druk
meerv. drukken. Het drukken : een druk, of
drukking , met de hand. Figuurl., nood,
ellende : de verongelukten uit den druk to
helpen. [Hooft.] In druk zitten. Het boekdrukken : de misslagen in den naesten druk.
tweede druk van een boek.
[Vond.] De eerste,

DRUISCREN,

Jets in druk geven. Hi' is een liefhebber van
ke zuivere druk.
oude drukken. Een sierlij,
Al de afgedrukte bladen van eenig werk: hij
kocht denganschen druk.
Pit druk, hood. Druck, is bij Notk. reeds

druch • en in de fig. beteekenis van kommer,
ellende, komt bij Tatian, thrucnessi voor.
DRUK, bijv. n. Zie druk.
DRUKKEN, bedr. w., gelijkvl. Ik drukte, heb
gedrukt. De deelen van eenig ding in eene
naauwereplaats brengen. Eigenlijk: borer in
eenen pot drukken. Iemand de hand drukken.
Iemand aan zijne borst drukken. In eene
rui mere en figuurlijke beteekenis, door drukken smart veroorzaken : de schoenen drukken
ook sluimeren. Van bier, in den gemeenen
mij aan de hielen. Door drukken bevestigen:
spreektrant druiloor , (langoor), een langhet zegel op eene oorkonde drukken. Kommer
zaam handelend, lusteloos mensch • ook
en bezwaren veroorzaken: de drukkende last
druilooren, onz. w., lusteloos zijn, druiloo-

druivenkorf , druivenkorl , druivenkruid
druivenmand, druivennat, overdragt., wijn,
druivenoogst , druivenpers, druivenperser,
druivenpersing, druivenplukker, druivenrank, druivensap , overdragt., wijn • druivenschil, druivensteel, druiventreder, druiventros,
druivenvocht.
DRUILEN, onz. w., gelijkvl. Ik druilde, heb
gedruild, Talmen, langzaam to werk gaan,

rig, druiloorigheid.
droppen, druppen, onz. w., ongelijkvl. 1k droop, heb en ben gedropen.
Eigenl., afdruipen : het water druipt Icings
den muur. Droppelen laten vallen: de goot
druipt, heeft gedropen. Figuuri. : door zi:j ne
kleederen druipen, mager worden, verkwijnen. Door de nand druipen, vallen, zijn
gezegde niet kunnen waar maken, tot beken•
tenis komen. Vallen, zakken : de vruchten
druppen van de takken in den mond. [Vond.]
_Bat Loom engladde speer hem uit de handen
druipen. [flooft.] Hi ziet er uit, of hij van,
de galg gedropen is. Druipen — hij is gedro-

DRUIPEN, ook

pen, zegt men van iemand, die bij het aangestelde onderzoek naar zijne bekwaamheden,
to kort geschoten is. Alle in den gemeenzamen spreektrant gebruikelijke spreekwijzen.
Van hier druiper, druiperd, druiping. Zamenstell. : druipneus, druipoog.
Z. n., m., des druipstaarts, of
van den druipstaart •m; eerv. druipstaarten.
Van druip , druipen, en staart. Een hond,

DRUIPSTAART,

of eenig ander dier, dat den staart tusschen
de beenen Nat hangen. Ook overdragt., voor
iemand, die, van schaamte, stil wegsluipt.

mijner bezigheden. Door armoede en gebrek
edrukt worden. Door drukken letters en
g
beelden op papier enz. brengen: een boek
drukken, katoen drukken. Hi' liegt als of het
gedrukt ware, in het gemeene leven. Van
hier drukker, drukkerij, drukkig, bij Hooft
en anderen voor bedrukt, drukking, druksel.
Zamenstell.: drukbal, drukfeil , drukinkt,
drukkunst, drukletter, drukloon, drukpapier,
drukpers, drukproef, drukschrift.
DRUP, zie drop.
DRUPPEL, zie droppel.

zie druipen.
bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Tweevoudig, tweemaal genomen : eene dubbele deur ; jets dubbel le en ;

DRUPPEN,
DUEBEL,

een boek dubbel hebben. ledergenoegen wordt
dubbelgesm,aakt, wanneer het aan anderen
medegedeeld wordt. Een dubbele dukaat ,

eenegoudmunt, die twee dukaten waardig is.
Een dubbele arend, met twee koppen afgedie vele en
beeld. Eene dubbele nagelbloem,
digt, bijeen gegroeide bladen heeft. Gij hebt
u daardoor dubbel, zeer, verdienstelijk gemaakt. Somwijlen wordt het, in het gemeene
leven, ook voor maal, voudig, gebezigd
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b. v. driedubbel, vierdubbel, enz., voor drievoudig, viervoudig. Het gebruik neemt het
indezen zin, schoon verkeerdelijk, want
driedubbel is eigenlijk zesvoudig, en vierdubbel achtvoudig. Ook wordt het als zelfst.
gebezigd : het dubbel, van ecnig geschrift

(tat dubbelgeschreven is. Zamenstell. :
dubbelhartig , dubbelhartigheid dubbelde

z. n., 0., eengeldstuk van twee stuivers,
dubbeltongig, dubbeltongigheid, dubbelzinnige en verraderlijke wijs van spreken •; dubbeltop, bij de dichters, de berg Parnas, om
zijnen dubbelen top dus genoemd •; dubbelzinnig, dubbelzinnigheid.
Dubbel, hood. doppelt, deer. dobbelt,
zweed. dubbel, eng. en fr. double, ital. doppio , lat. duplus , gr. JorAoos-, Joritouc.
Dikwerf zegt en schrijft men dubbeld , en
beschouwt deze bijgevoegde d als tot de

welluidendheid behoorende • doch anderen
kunnen biergeene welluidendheid ontdekken; en in de zamenstelling valt dozed geheel
als blijkt uit dubbeMartigheid enz.
we als
DUBBELD, z.n.,onz., meerv. dubbelden.Afschrift,
dat dubbelgeschreven is, anders duplicaat :
het dubbelt van dit verdragh. [llooft.]
DUBBELEN, bedr. w., gelijkvl. tic dubbelde, heb
gedubbeld. Van dubbel. Dubbel nemen, dubbet makers, verdubbelen : hij dubbelde zijne
pogingen. Eenen brief dubbelen, denzelven
afgeschreven mededeelen. J. de Haas.] Bij
de schoenmakers is dubbelen ingebruik
voor : met eenen dubbelen draad benaaijen.
hetzelve een dubbel
Een schip dubbelen is
,
bekleedselgeven. Van hier dubbeling.
DUBBEN, onz.
gelijkvl. lk dubde, heb gedubd.
Twijfelen, wankelen : siet hem dubben, hoort
hem suchten. [Geschier.] Van bier dubber,
dubbing. — Tuinm. brengt het tot het lat.
dubium en dubitare.

bedr. w„ gelijkvl. lk duchtte, heb
geducht. Van het verouderde ducht, voor
vrees. Vreezen gij hebt geen kwaad te duckten. 1k duchtte, dat, enz. Van hier duchtig,
duchting.
DUF, bijv. n. en bijw., duffer, dufst. Vochtig,

DUCHTEN,

doch alleen in zoover als de vochtigheid zich
door den reuk verraadt : de kelder is duf;
eene due kamer. Door vochtigheid bedorven, en dit bederf door den reuk en den
smack verradend : het meet riekt, het brood
smaakt duf. Van hier dufheid. Voor duf,
wordt ook duffig gebezigd, waarvan duffigheld.
dui steep en to steers z. n., m.,
des du steeps of van den du Steen • meerv.
dufsteenen. Van het gr. Tops . , of het lat.
tophus.
DUIDELIJK, bijv. n. en bijw., duidelijker, duideli:Ms& L it te kennen, lit te verstaan :
duidelijk schrift • hij spreekt zeer duidelijk •
eene duidelzjke stem, die elk hooren en ver-

DUFSTEEN, ook

DUD".

staan kan • zich duidelijk uitdrukken. Van
bier duidelijkheid.
DUIDEN, bedr. w., gelijkvl. Ik duidde, heb
geduid. Eigenlijk, wijzen : Met den singer
op iemand duiden; doch in deze beteekenis
begint het reeds te verouderen. Verklaren,
uitleggen : jets ten kwade duiden. Outings
zeide men dieden.
DUIF, z. n., v., der, of van de duif • meerv.
duiven. Het verkleinw. dui 'e, Zekere vogel :
in schijn van eene duive. Wond.]Zamenstell.:
duifhuis, duivenboon, duivendrek, duivenei,
duivenhok, duivenkot, duivenmarkt, duivenmelker, duivenmest, duivenslag, duiventil,
duivenvlugt.

Ten Kate brengt het tot het oude werkw.
duiven, d. onderdompelen, dewijI de dui-

ven zichgaarn onder bet water dompelen.
DUIFSTEEN, zie

du Steen.

z. n., v., der, of van de duig; meerv.
duigen. Zijstuk van een rond houten vat :

DUIG,

eene duig in een vat steken. In duigen sallen, in duigen spatten, uiteen vallen, van
een vat ;• ook overdragt.: dat ontwerp is in
duigen gevallen, lit in duigen, is mislukt.
lets in duigen gootjen, smijten, doen mis-

lukken.
ook duiker, z. n., m., des duikelaars, of van den duikelaar • meerv. duikelaars. Van duikelen. lemand, die duikelt,

DUIKELAAR,

ook zekere vogel.
gelijkv1., zijnde het voortw. van duiken. Ik duikelde, heb geduikeld. Over het hoofd tuimelen • het hoofd
onderhalen, onder het water.
DUIKEN, onz. w., ongelijkvl. Ik dook, heb gedoken. Voorover bukken : hij duikt in het gaan;
hij gaat gedoken, voorover gebukt. Onder
water zwemmen kij dook order water. Overdragt., onder doen : hij voor niemand
duiken. De onvolmaaktverled. tijd is oul.
ook duikte geweest: Achelous duycte weder
met sijn hoot onder d'water. J. Florian.]
Van bier duiker, duiking.
DUIKER, z. m., des duikers, of van den
duiker • meerv. duikers, ook duikelaar.
Iemand die in het water duikt en lang onder
blijft. Zekere vogel: Ezakus in eenen duiker
herschapen. [Vond.] Insgelijks wordt eerie
goot, of buis, die onder den grond verborgen,
ofgedoken is, om door middel daarvan het
17, ater in- en uit te laten, ook eene sluisdeur,
of een verlaat, duiker genoemd. Zamenstell.:
duikerklok, een werktuig, waarmede men
zich op den grond der zee nederlaat en
weder boven komt.
Dunt, z. n., m., des duims, of van den duim •
meerv. duimen. De eerste en dikste vinger
aan de hand : hij knelde zifnen duim. Van
hier degemeenzame spreekwijzen onder
den duim, in stilte, in het geheim • iemand

DUIKELEN, onz. IV.,

bij, ook onder, den duim houden, kort hou-
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den, binnen de behoorlijke Palen houden.
Het verkleinw. is duimpje. Men plagt den
duim op te steken, om iets te bevestigen,
van waar degemeenzamespreekwijs : d uim 'e
op! Om de gelijkheid aan eenen duim, wordt
een ijzeren kram, waaraan jets vast gemaakt,
ofgehangen wordt, een duim genoemd: eene
deur uit hare duimen ligten. Zekere maat:
drie duimen lang. Eenen duim breed. Dit
wordt, in degemeenzame verkeering, ook
zamengevoegd en als zelfst. gebezigd : een
duimbreed, d. i. de breedte van eenen duim:
ikduimbreed
zalgronds aan hem afstaan. Voor duim wordt, in de gemeenzame
verkeering, ook duimeling gebezigd, overeenkomstig met het ijsl. tumling • en dit
duimeling heeft bij ons ook de beteekenis

van den duim van eenen handschoen, of
eenig ander bekleedsel van den duim. Za,
een ijzer
dat me
menstelling: duimijzer
n
eenengevangenen aan de duimen plagt te
doen • duimkruid, in den gemeenen spreektrant, voorgeld: het heeft hem duimkruid
gekost.Duimspijker, zekere soort van spijkers,
duimstok,
een maatstok, in duimen verdeeld.
Van dit duim is oath. het werkw. duimen in
gebruik geweest, waarvan duimelen, in het
emeene levee : zult niet veel daarvan
g
duimelen, niet veel trekkers ook nog overig
in beduimelen, veel behandelen.
DUIMELEN, zie duim.
DUIN, z. n., o., des duins, of van het duin •
meerv. duinen. Een heuvel, en wel in eene
bepaaldere beteekenis, een zandheuvel aan
het strand derzee: op het scheveningsche
duin. Hetgebruik stelt het onzijd., schoon
wij bij Vond. lezen : de zee omhelst de duin •;
loch dit is mogelijk voor duinen te nemen.
Zarnenstell.: duinachtig duingras, duinkant,
duinkondn, duinmaaijer, duinroos, duinstrand, duinzand.
Duin, hoogd. Dune, eng. downs, fr. dunes.
In het angels. is dun, dune, een berg, en in
hetgr. OIY, een zandhoop, Duin is een oud

woord, hetwelk reeds in de oudste gallische
taal aangetroffen wordt, gelijk zoo vele
names bewijzen, die in dunum uit aan. A.
Myl. zegt, dat men reeds sporen van dit
woord, in deze beteekenis, bij Herodotus
vindt , in de benaming van Muyot en ,Sieuvoi.
DUIST, z. n., o., van het deist • bet meerv. is
niet ingebruik. Het stof van meel, of studmeet. Ook de bast van boekweit.
DUISTER, bijv. n. en bijw., duisterder, duisterst.
Donker : het wordt duister • een duistere
nacht. Figuurlijk, moeijelijk om te verstaan:
een duister schrOver • eene duistere rede.
Duister wordt ook als zelfstandig gebezigd,
het duister : in 't midden van het nare duister. [Vond.] Van hier duisterachtig, duisterheid, duisterldk, duisternis. Van dit duister
heeft men oul. het werkw. duisteren ge-

vormd, nog overigin, en in den zin van, ons
verduisteren : ruste duystert ons verstandt.

[Geschier.]
Duister, hood. duister, bij Willeram.
thimster, en thimsternis, voor duisternis.
DUIT, z. n., m., des duits, of van den duit •
meerv. duiten. Het verkleinw. is duitje.

Zekere koperen munt, waarvan er acht in
eenen stuivergaan • twee penningen : nieuu'e
duiten • ik heb hem tot den laatsten duit
betaaki. Ook wordt dit woord, even als pen ning, voor eenekleinigheid gebezigd : ik ben
hem geenen duit (niet hetgeringste) schuldig;
ik geef er niet eenen duit van • hi' heeft niet
eenen duit in de wereld. Verkeerdelijk maakt
men van dit duit, in hetgemeene !even, de
spreekwijs op eenen duit: hij gelijkt zijnen
vader op eenen duit, hetwelk eene verbastering van op ende uit is.
DUITSCR, bijv.

n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Pat den Duitschen eigen, of uit
Duitschland afkomstig is : duitsch geld, eene
duische vrouw,
duitsche zeden. In de duitsche
taalgeschreven : de duitsche bijbel, duitsche
boeken. Ook wordt het als zelfst.gebezigd,
het duitsch, de duitsche taal hi' spreekt zijn
duitschgoed. Van hier duitscher, duitschland.
Dit duitsch is bij M. Stoke dietsch, die,
onder anderen, walsch ende dietsch heeft,
waarschijnlijk van diet, died, dal yolk beteekent. Adel. zegt : Thot, Dot, is een oud, nog
nietgeheel verouderd woord, dat eenen
bloedvriend beteekent, en met het hebr. dod,
vriend, geliefde, eerie meer dan toevallige
verwantschap heeft. Naderhand werd het
voor eenen naastbestaanden, wijders voor
eene menigte van naastbestaanden, en eindelijk voor een yolk genomen, dewij1 de
oudste volkeren niets anders dan aanverwanten en naastbestaanden waren. Vermoedelijk
hebben de Duitschen, of Duitschers, dezen
naam daarvangekregen, dat zij zich, als een
yolk, verbonden, verbroederd, en zich teen
de Galliers, met alle kracht, vereenigd hadden, waarom de Romeinen hen Germani,
d. hroeders, noemden. Anderen leiden
dezen naam van Theut, Theusto, Tuisco,
den God der Germanen, af.
DUIVEL, z. n., m., des duivels, of van den duivel • meerv. duivels, duivelen. Verkleinw.
duiveltje. Satan, booze geest : de hoovaerdij
heeft den oppersten van alle Engelen in
eenen duivel verandert. {Vond.] Van den
duivel bezeten. Figuurl., een slecht, boos
mensch : hij is een duivel, in het vrouwelijke
geslacht, eene duivelin. Van bier eenige
ruwe, en in hetgemeene levee gebruikelijke
spreekwijzen : loop naar den duivel •; ik geef
er den duivel van • hij is te gek om voor den
duivel te dansen • iemand naar den duivel
helpen, enz. Zamenstell. : duivelbanner,
duivelbezweerder, duivelerij, duiveljagen,

PULP.
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duireljager, duiveljaagster, duivelsbrood,
duivelsdrek, duivelskunstenaar, duivelskunstenarzj, duirelskop, enz.
Kiliaan en Tuinm. achten het vtoord duivel zamengesteld van de, of die, en euvel,
d. kwaad, boos. Duivelzou dan zoo veel als
de euvele, d. de kwade, de booze, zijn.

Het laat zich echter regelmatig afleiden van
het lat. diabolus, of het gr. JtetAaos.
DU1VELSCH, bijv. n. en bijw., duivelscher, ,zees
duivelsch. Dat van den duivel is, of tot den
duivel behoort. Figuurl. dat is een duivelsch
werk • eene duivelsche, zeer groote, lee en.
DUIZELEN, onz. w,,
gelijkvl. lk duizelde, heb
geduizeld. Van het veroud. duizel, nu duizelin . Bedwelmd zijn, draaijingen in het
hoofd hebben. Van hier duizeling.
DUIZELIG, bijv. n. en bijw., duizeliger, duizelist. Bedwelmd : ik ben duizelig van hoofd.
DUIZEND, telwoord, volgens Adel., zamengesteld
van het oude duis, Lien, en hunt, hund,
honderd, derhalve tien honderd, of tienmaal
honderd : duizendguldens ; een duizend
acht honderdguldens ; tien duizend man.
Somwijlen wordt het verbogen : Saul heeft
sine duisenden verslagen, meter David szjne
tien duisenden. [Bijbelvert.] Somwijlen wordt

het als bijvoegel. gebezigd, voor duizenderlei : ik heb duizende din en eenen day,
te verrigten.
Sints woestegulzigheid, sints brassende overdaad,
Die zich aan duizendegerechten naau verzaad.

L. W. v. Merken.] Ook komt het als zelfst.
voor : het duizend • tien guldens kost het
duizend • veertig van het duizend, veertig
guldens van duizend guldens. Oul. is deist
in gebruik geweest voor duizend : al storven
aen me' slincker zijd' du sent en tien dust
t' same. [Datheen.1 In Vlaanderen zegt men
durst. Zamenstellingen : duizendbeen, duizendblad, duizenderlei, duizenderhande,
duizendjarig, duizendmaal, duizendschoon,
duizendste, duizendwerf.
DUKAAT, Z. n., m., des dukaats, of van den
dukaat • meerv. dukaten. Eene gouden

munt van vijf guldens en vijf stuivers,
hollandschgeld. Van het lat. ducatus, d. i.
hertogdom, omdat een hertog van Ferrara
deze munt het eerst heeft laten slaan.
Zamenstelling : dukatengoud.
DUKDALF, z. n., m., des dukdalfs, of van den
dukdalf ; mee rv, dukdalven. Een paal, die in
het water staat, en dient, om daaraan scheP vast te is en. Of dit paal,werk dezen
naamgekregen hebbe, in toespeling op den
wreeden Duo de Alba, wordtgegist, dock is
onzeker.
Dula, zie dol.
DULDELIJK, bijv. n. en bijw., duldelijker, duldelijkst. Van dulden. Pat geduld, of verdragen, kan worden dat is nog al duldelijk.
DULDELOOS, bijv. n. en bijw., duldeloozer,

duldeloost. Van dulden. Dat niet te dulden
is : dat is eene duldeloozepijn.
DULDEN, bedr. w., gelijkvl. duldde, heb geduld. Metgelatenheid lijden en verdragen:
hi' heeft veel te dulden. Toelaten : dat zal
nietgeduld worden. De Aden werden voorheen in Utrecht niet geduld. Van hier dulder, dulding.

Vol ens Adel. is het van een verouderd
werkw., dolen, afkomstig, hetwelk lijden,
verdragen beteekende , even als ons dulden • in Welke beteekenis doleen, kedolen,
en fardolen reeds bij Kero voorkomen. Deze
zelfde beteekenis heeft thulan bij
tholian in het angels., Iola, zweed., dol ijsl.,
taale deen., en raXetre in hetgr. Ook moet dit
woord in de oudste taal der Romeinen voor
handen geweest zijn, zoo als blijkt uit tolero,
uit tuli, den verled. tijd van ferre, uit
indulgere.

bijv. n. en bijw., dunner, durst. Het tegengestelde van dik, dat eene geringe dikte
heeft zzj is zeer dun, van ligchaam. Eene
dunne draad. Figuurl. : afgedragen, versleten, in het gemeene leven : dat kleed
begint zeer dun te worden. tit weinig en ver
•
deelen bestaande:
van elkanderverwijderde

DUN,

hij heeft dun haar ; het gras staat dun • de
wortelen zijn hier dun gezaaid •; ook overdrat.:: de vromen zijn dun gezaaid, zijn
dun
zeldzaam.Ook van vloeistofien: dun bier,
bloed,
dunne melk, dunne lucht. Vloeibaar:
dunne boter • de boter dun maken. Hooft
bezigt het bij Staap, voor ligt, lit afgebroken : een morgenlied... dat voor .Princesses
deuren haar dunnen slaep komt steuren. Pit
is door L. Bake nagevolgd : mijn dunnen
slaap gesteurt. Poor dik en dun, langs vuile,
morsigeewe en, Het onzijd. dun wordt dikwerf als zelfst. gebezigd : hetdun van een ei.
Van bier dunachtig, bijv. n. en bijw., dunnetjes, bijw.: dafbrood is dunnetjesigesneden.
Zamenstellingen: dunbuik, dunbuikig, dunharig , dunheid, dunlijvig , dunnigheid, dunte
Dun, hood. diinn, bij liero dunna, angels.
thzyn, eng. thin, ijsl. thunnur, zweed. tunn,
pers. tend, lat. tenuis, gr. rums-.
DUNDOEK,

z. n., o nz 't zeer fijne stof zamenge.

steld doek: in't heughelijke kleedt van dundoek
en scharlaaken. [Hoof t.] 1V ufje dundoek is nog
ingebruik , voor een ingebeeld en op haren
tooi zeer keurig meisje •; anders coquette.
DUNK, z. n., m., des dunks, of van den dunk •
het meerv. is niet ingebruik. Van dunken.
Meeningevoelen
, g
: van zulk eenen dunk
zijn • ik heb daarvan eenen anderen dunk.
DUNKEN, onz. w., onregelm. 1k dacht, heb
gedacht. Het wordt ook onpersoonl. gebruikt.
Denken : Soo yerrant onder u dunckt dat hi'
wzjs is. [BijbelvertelDoch in dezen zin wordt

het zeldengebezigd. Schijnen, voorkomen :
dit werk docht (dacht) mij quaet ; wie van
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deze drie dunckt u de naastegeweest te zijn •
ende die ons duncken de minst eerlicke te
zajn. [Bijbelvert.] Wat dunkt u van mijnen
zoon? Ook met het werkw, laten: zich lets
laten dunken, zich, uit verkeerde eigen-

liefdc, of waan, zaken toeeigenen, als verstand , schoonheid , eerwaardigheid, enz.,
welke men in hetgeheel Diet bezit, of zich
grooter afschildert, dan zij waarlijk zijn :
wat willen doch dese ketters sich laten duncken, dat sty geleert zijn. [Aldeg.] Ghij laet u
wat veel duncken. Hu h. En van dit laten
dunken is onsgebruikelijke laatdunkend,
laatdunkendheid gevormd. Onpersoonl.:
dunkt, ik zie daar iemand, of, dat ik daar
iemand zie.
Is yemand wajs, seght Jan, mij dunckt, ick ook niet sot ben ;
Is yemand goed en vroom, mij dunckt, ick 'toock voor God ben;
Is yemand moot' van muyl, mij dunckt, ik goelick ben ;
Schrijft yemand wel, mij dunckt, ick heb een kloecke pen ;
Is yemand wel bespraeckt, mij dunckt, ik kan oock spreken ;
Preeckt yemand wel, mij dunckt, ick souw licht beter preken ;
Maj dunckt van al dat duncken, Jan,
Ghtj laet u wat veel duncken, Alan. [Huyg.]

Ook wordt het als zelfst.gebezigd: het dunken • naar nujn dunken. Zie bedunken. Van
bier ook dunking.
DUNNEIV, bedr. en onz. w., gelijkvl. 1k dunde,
heb en bengedund. Van dun. Bedrijv., dun
maken : dieplank moet nog wat gedund worden. Verlengen, meer vloeibaar maken :
melk dunnen. Wortelen dunnen, hier en daar
eenigen uit de garde trekker', om den overigen weer gelegenheid tot groeijen te geven.
Zoo ook het haar dunnen, hier en daar
afsnijden. Onzijd., dun worden zijn bulk
begint te dunnen. Verrninderen : de re
dunt; mijn geld is heel wat gedund. Van hier
dunning, dunsel, zekere salade.
DUREN, onz w., gelijkvl. //c duurde, heb geduurd. Aan eerie, plaats blijven : hi' kon daar

DUSD.

In hetgemeene leven, iemand , die alles
durft ondernemen : hi-' was een re to
durfal.

z, n., m., des durfniets, of van den
durfniet • meerv. dutinieten. Van durf,
durven, en Wet. In het gemeene levee

DURFNIET,

ietnand, die ['lets durft ondernemen, die
schroomvallig is : hid* is een re to durfniet.
DURK (ook urk), z, n., m., des durks, of van
den durk • meerv. dunken, Scheepswoord.
Deplaats, waar zich het vuil in een schip
vergadert. Moon. heeft het onzijdig • doch
hetgebruik zegt : in den durk.
DURVEN (oul, ook darren, derren), onz, w., onre elm, en gelijkvl. 1k dorst, heb gedorst, ik
dur de,
heb gedurfd. Het wordt thans meest
gelijkvloeijend gebezigd. Zich verstouten,
onderstaan : durft gij mij nog aanzien ?
Dikwerf wordt het volgende werkwoord verzwegen : ik wil wel, maar ik durf niet.
Mogen, kunnen : durf ik op u verlaten?
Oul. wend het ook voor behoevengebezigd :
dat hi' niet en dorste vreesen. [Florian.]
Vond. en anderen schreven, in den derden
persoon van den tegenw. tijd der aantoon,
wijs, hi' durf, zonder t • doch that's heeft
het algemeene gebruik hij durft.
Dewij1 durven de onbepaalde wijs van
andere werkwoorden, zonder te, bij zich
heeft, b. v. : ik durf het u wel zeggen, en
niet ik durf het u wel te zeggen, zoo verandert het, in den volmaakt- en meer dan
volmaakt- verledenen tijd, zijn deelwoord in
de onbepaalde wijs : ik heb het u niet durven
(niet gedurfd) zeggen. Wordt echter het
werkwoord verzwegen, dan treedt het ververleden deelw. gedurfd weder in zijne oude
re ten : hij zoude wel gekomen zijn, maar
hij heeft niet gedurfd. Durven heeft dit

niet langer duren • ik kanrustennoch duren,
in het gemeene leven. In stand, of in -wezen
blijven : ilzer en marmer duren tang • dat
rtjk zal niet lang duren. Insgelijks, on eschonden, buiten bederf blijven : die appelen kunnen niet duren. Voortvaren te zijn :
eene hevige smert duurt niet tang • de schouwburg heeft gisteren lang geduurd. Zoo ook:
het duurde niet lang, er verliep niet veel
tijd, of hi' kwatn •; dat zal nog lang duren,

hebben ook deze beteekenis.
Dus, bijw., beteekenende op deze wijs : dus

nog lang aanloopen, er zal nog veel tijd verloo en eer dat plaats heeft. Van hier during.
Duren, hod. dauern, lat. durare, fr.
durer, ital. durar, eng. to dure, stamt, volgens Adel., zeer waarschijnlijk, van een ver.
ouderd woord dur, lat. durus, d. i, hard,
af. Intusschen is het merkwaardig, dat reeds
bethebr, dur, wonen, bliaven, beteekent,
waarvan dor , leeftijd , afkomstig is. Het
zweedsche dura beteekent vertoeven, bltjven,
en het gr. ctsipos, lat. diuturnus, langdurig.
DURFAL, Z.
m., des dur als of van den durfal;
meerv, durfallen. Van durf, durven, en at

sprak hij • dus deed hij. M. Stoke bezigt het
ook in den zin van hierom, om deze cede.
En zoo worth het ook nog gebruikt : gtj hebt
eene 'route dienst gedaan, dus kom ik u
bedanken. Somwijlen wordt al voor dus gevoegd, om den zin te versterken : aldus. Zie
al. Dus is ook in den zin van zoo gebruikt
geweest : dus rote quaetheit en dus grote
sonde. [Bijb. 1477.]
DUSDANIG, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Van dus en den uitgang
danig, van doen. Van dezen aard : dusdanig
is de staat desgeschils. Dusdanig , op deze

met willen, leeren, hooren, mogen, kunnen,
zien, laten, en eenige andere, gemeen, welke

de enkele onbepaalde wijs bij zich hebben.
De beteekenis van zich verstouten schijnt
de oudste te zijn •; althans het gr. ()apply,
goth. dauran, frank, en alem. durren en
thorren, angels. dtjrran, dearran, zweed.
tOras, ijsl, thora, eng. dore en schot, daren,
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wijs, heeft de zaak zich toegedragen. Oul.
schreef men voor dusdanig, ook dustaen,
duschedaen, en dusgedaen : dus ghedaen is
oec een wijfs tvech. [Bijb. 1477.]
of van den dut •; het
DUT, Z. m., des du of
meerv. is niet in gebruik. Verkleinw. du 'e.
Li to slaap : eenen dut, ook een dutje ,
doen, eenen ligten slaap nemen. Twijfeling :
iemand uit den dut helpen. Gij blijft hier in
den dut, in het onzekere. [de Deck.] Oul.

beteekende het ook mijmering.
onz. w., gelijkvl. Ik duttede, heb gedut. Los slapen, sluirneren : en dutten
zoo nutten licht. [de Deck.] Oul. beteekende
het ook suffer , mijmeren.
DUUR, (dier), bijv. n., duurder duurst. bog
vanprijs : alles is even duur. Ten duurste,
op den hoogsten prijs. Overdragt. : met
ti en eed. Van
eenen duren, (dieren)
bier duurkoop, duurte.
DUUR, z. n., m., des duurs, of van den duur ;
zonder meerv. Het voortduren ons leven is
van korten duur. Op den duur, bij voortduring.
DUURBAAR, bijv. n. en bijw., duurbaarder ,
duurbaarst. Oul.gebruikelijk voor uitnemend,
dat van groote waarde is duurbare
salve. [Bijb. 1477.] Thans gebruikt men
dierbaar. Verkeerdelijk worth dit woord gebezigd voor jets, hetwelk lang duren kan.

DUTTEN,

DUURKOOP,
DUURTE,

zie duur.

DUURZAAM, bijv.

n. en bijw., duurzamer, duurzaamst. Dat duren kan. Van hier duurzaamheld.
Duw, zie douw.
DUWEN, zie douwen.
DWAAL, z. n., v., der, of van de dwaal • meerv.
dwalen. Een oud, schoon nog niet geheel
verouderd woord, bij Kil. dwaele, dwele,
dweyle, in de beteekenis van een tafeflaken,
of eenen handdoek. Dwaal, of dweil, beteekende oudt., in het algemeen, eenen vierkanten lap, groot of klein, of van wat stof
gemaakt. Zoo is kelkdwaal de doek, die in
sommige kerken, over den avondmaalskelk
uitgebreid is. Te Arnhem, zegt A. De Rooy,
gebruikt men, bij eene begrafenis, de spreekwijs den dweil verteren, d. het geld, hetwelk men aan diegenen geeft , die een lijk
tengrave gedragen hebben •; zijnde misschien
deze spreekwijs daaruit ontstaan, dat de
Gilden aldaar, gelijk ook elders, gewoon
waren, de dooden, die tot hunnebroederschap
ten grave te dragen, terwijI mobe ten
gelijk ieder Gilde een eigen lijkkleed (dweil,
dwaal) gehad heeft, waarmede de doodkist
overdekt werd, voor het gebruiken van welk
kleed, de naaste Vrienden des overledenen
eenig geld ter vertering gavers. In Gouda
spreekt men ook van eene dwaal, bij de
begrafenissen, en daar is het nog gebruikelijk,
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schoon veel minder, dan voor eenige jaren,
eene dwaal tegeven, d. zekere som gelds,

ter vertering, aan de dragers van het lijk
te reiken, waarvoor dan, in eene der her bergen, een maaltijd aangelegd wordt. En op
dit doodmaal, plagt men zich somwijlen
luidruchtig te verv.rolijken, en de aandoenlike plegtigheid der begrafenis, wel eens,
met zang en dans te eindigen.
DWAAS, bijv. n. en bijw., dwazer, meest, zeer
zot : dat is eene dwaze
dwaas. Buitensporig,
onderneming • ik zal zoo dwaas niet zijn.
Ook wordt het als zelfst.gebezigd hi' is een
dwaas. Ick hebbege gen eenen dwasen.
[Bijbelv.] Van hier davaasheld, dwaasselijk.
Oul. is het onz. werkw. dwazen, voor dwaas
zz:fn, niet wel bij het hoofd zijn, in gebruik
geweest. Ook zeiden de Ouden daas, voor
dwaas, van dazen, voor dwazen.
Tuinm.gist, of dwaas niet zij voor
dwaalsch, van dwalen • althans Kil. heeft
dwaaslicht, voor dwaallicht. In het gr. is
jutgE y beuzelen.
DWALEN, onz. w., gelijkvl. Ik dwaalde, heb gedwaald. Dolen : w4j dwaalden tang in het
bosch. Van den ?cueg dwalen ; iemand does
dwalen. Figuurl., mistasten, niet wet begrijP : gij dwaalt zeer, wanneer gij dit stelt.
Van hier dwaling. Zamenstell. : dwaallicht,
dwaal ad dwaalspoor, dwaalster,dwaaltuin,
(doolhof,) dwaalweg, dwaalzinnig.
Voor dwalen schreven de oude Saksen en
Kimbren wallen, of walen, waarvan men
nog een overblijfsel in het eng. walk, d.
wandelen, vindt. Kit. heeft wallen, d.
walen, omzwerven.
DWANG, z. n., m., des dwangs, of van den
dwang • zonder meerv. Van dwingen. Het
gerucht zwol door den dtvang. [Hooft.:1 lets
door dwang doen. Van bier dwangeloos,

zonder dwang, bij Hooft. Zamensteningen:
dwangdienst, dwangmiddel, dwangnagel.
ook dwerlen, van werlen, warlen,
met eene voorgevoegde d, en dit van werren,
warren, onz. w., gelijkvl. dwarlde, heb
gedwarld. Draaijen: onder malkander dwarlen. Van hier dwarling, bij Hooft dwerling:
in deze dwerling. Zamenstell.: dwarlwind.
DWARS, (ook dwers), bijv. n. en bijw., dwarser,
meest, zeerdwars. Schuh's, scheef: lets dwars
le en •; iemand dwars, ook over dwars,
aanzien; dwars voor den boeg liggen, scheepswoord • dwars door de gyacht zwemmen
dwars overloopen. Zamenstell. dwarsbalk,
dwarsboom, dwarsboomen , dwars uit ,
dtvarshout, dwarslijst, dwarspaal, ook figuurl., voor dwarsdrijver, dwars ad dwarssloot, dwarsstraat, dwarsstroom, dwarsweg.
DWARSBOOMEN, bedr. w., ik dwarsboomde, hebgedwarsboomd. Eenen sluitboom dwars voorhouden, en dus tegenhouden. Overdragt.
tegenwerken : altijd dwarsboomt hi' mij.

DWARLEN,
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DWARSDRIJVEN, onz.

w., gelijkvl. Ik dwarsdrijfde, heb gedwarsdrijfd. Van dwars en driiven.
Eigenlijk, met een schip dwars in het water
liggen. Dr voorbedachtelijk geschiedende,
iemand te hinderen en te kwellen, heeft
om
het figuurlijke dwarsdrtjven, voor: zich opzettelijk tegen alles aankanten, niets toegeven, alles tegenspreken, alles tegenwerken,
veroorzaakt: altoos wil hi' dwarsdrijven.
Van hier dwarsdrijver , dwarsdrtjtster,
dwarsdrtjvertj, dwarsdrtjving.
Schoon het woord driven ongelijkvl. is en
dreef, gedreven heeft, wordt het echter, in
zamenstelling met het voorgevoegde dwars,

elijend
kvloeij gebruikt. En schoon het
g
voorzetsel, of voorvoegsel, dwars, in zamenstelling met drijven, den klemtoon ontvangt,
is het no tans onscheidbaar : ik dwarsdrijf,
ik dwarsdrijfde, enz., terwij1 het, even als
amengestelde
alle andere, op zulk eene wijs
z
werkwoorden, het voorvoegsel ge, in het
verledene deelwoord, aanneemt, en,'! naar
den aard der met onscheidbare voorzetselen
zamengestelde werkwoorden, in l de onbepaalde wijs, te voorop heeft: ik heb gedwarsdrijfd, niet dwarsgedrijfd, of gedreven •; zoo
ook te dwarsdrtjven, en niet dwars te drifven.
Zie mijne nederd. Spraakk., D. 1, S 322.
•gedwe.
Dwzr, tie
DWEEPEN, onz. w., gelijkvl. Ik dweepte, heb
gedweept. Bijgeloovige invallen, overdrevene
verbeeldingen hebben: hi' is anders een verstandig man, maar in taken van de godsdienst
zit hzj altoos te dweepen. Met lets dweepen,
met jets bijgeloovig ingenomen zijn. Van
hier dweepachtig, dweeper, dweeperij. Kiliaan heeft ook dwapen, dwapertj.
DWEIL, Z. n., v., der, of van de dwell • meerv.
dweilen. Bij Kil. schoteldoek, opneemdoek.

Thans wordt het alleen in den zin van vloerdweil, ook scheepsdweil, gehezigd : eene
wollen dwell • veeg uwe voeten aan de dwell
af. Figuurl., en in den gemeenen spreektrant
wordt dwell ookgenomen, voor een slecht,

vuil, zich verwaarloozend mensch, niets
meer waardig, dan eene dwell, waaraan men
de voeten veegt : zij is eene re to dweil. Het
is zamengetrokken van dwegel, gel ijk dweilen,
van dwegelen, drop en afdroogen.
DWEILEN, (zamengetrokken van dtvegelen), bedr.
w., gelijkvl. lk dweilde, heb gedweild. Van
dweil. Met eene dweil schoonmaken, afdroog
en : de stoep dweilen.
D WEILG, Z. n., m., des dwergs, of van den dwerg ;
meerv. dwergen. Verkleinw. dwergje. Een
mensch van eene zeer kleine gestalte. Volgees de overlevering der Ouden zoude er
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eene soort van menschen bestaan hebben,
die slechts de hoogte van eenen elleboog
hadden, in holen en spelonken leefden, enz.
Homerus is de eerste, die van de dwergen
gewag heeft gemaakt. Ook spreken Aristoteles, Plinius, Strabo en anderen van dezelve,
terwij1 deze hen in dit, gene hen weder in
een andergedeelte der wereld plaatst •; en
g
een wonder, dewijl
al wat men ooit van de
oude dwergen verhaald heeft, een verdichtse
is. Thansgebruikt men het woord dwerg
alleen om een mensch van eene kleinegestalte
aan te duiden.Van hier dwergachtig, dwergboom, dwergklein, dwergpaard.
Dwerg, h ood. Zwerg, angels. dwerg,
dweorh, eng. dwarf, t weed, dwerg. Wacht.
leidt het hoogd. Zwerg van het oude zwerch

af, dat slecht, onedel beteekende, en gist,
dat de oude Germanen, die, volgens Tacitus,
van eene zeergroote gestalte waren, een
ongemeen klein mensch, met verachting,
twerchman, en naderhand met weglating
van de laatste lettergreep, twerch, genoemd
hebben, beschouwende zulk eenen als eene
misgeboorte, of als iemand, omtrent wien
de Natuur zich verist heeft. Tuinm. brew
het tot het oude saksische wyrg, d. i. vloek,
met eene voorgevoegde d •; dewip men meende, dat de wanschapenheid van zulk een
klein mensch het teeken van Gods bijzonderen vloek was.
DWIJNEN, onz. w., ongelijkvl. Ik dween, ben
gedwenen. Genoegzaam reeds verouderd,
voor verdwijnen. Het komt echter nog bij
Vond. voor:
Gelijck men door de noordervlagen,
De wolcken, die wij zwanger zagen,
Zoo daeteltjck, ziet dwzjnen weer.
DWINGELAND, z. n., m., des dwingelands, of
van den dwingeland • meerv. dwingelanden.
Het oude bedr. deelw. van dwingelen, zijnde
het voortdur. werkw. van dwingen. Sornmi-

gen beschouwen dit woord als zamengesteld
uit (twinge en land, omdat een tiran zijn
yolk en land, door dwars g,
bestuurt. Doch dit
zou teen onze gewone zamenstelling strijden, dewijl het dan niet dwingeland, maar
landdwinger zou moeten wezen. Even als
dtvingeland, zoo zijn ook heiland en vijand
deelwoorden, namelijk van heilen, genezen,
en mjen, haten.Van hier dwingelandi j,
dwingelandsch.

bedr. w., ongelijkvl. Ik dwong, heb
gedwongen. Noodzaken, door dwang zijn
oogmerk trachten te bereiken • iemand dwingen jets te doen, ook tot lets dwingen. Van
hier dwinger, dwingster.

DWINGEN,

El is de vijfde letter van het ABE, en de Ecno, z. n., v., ht. echo, gr. :73 zo het van
tweede onder de klinkletters. Deze letter
vas ligchamen terug gekaatste geluid •
wordt op verschillende wizen uitgesproken,
weergalm Echo doet de nagalm baauwen.
en wel zacht-kort in dewijl, zacht-lang in
[Pluim.) Figuurlijk zegt men van iemand
geven, scherp-kort in bel, scherp-Iang in
die een ander napraat :hzj is een re to echo.
been. Zie mijn
eNederd. Spraakk., D. I, 5 17. E
cnr, z. n., m., des echts, of van den echt • het
E, is een van onze zachtstaartige uitgangen.
meerv. is niet in gebruik. Huwelijk : den
Hi' heeft plaats bij onze zelfst. naamwoorecht te aanvaarden. [llooft.] Oudt. werd het
den, die eene zaak en niet eenenpersoon
in den zin van wet gebezigd, en was hetzelfbeteekenen, en uit den tegenw. of verled.
de als ee, of ehe, of eewe, ewe, waarvan
tijd der aanvoegende wijs van een werkwoord
eegade , eegemaal , waarvoor H. de Groot
ontstaan, als grepe, gave. Oudtijds diende de
echtgemaal Schoon dit woord ook
e ook als toevoegsel, om eenen werkenden
vrouwelipi gOr oriden wordt, is het mannepersoon aan te duiden, even als thans ons
lijke geAlaeht echter meest in gebruik. Van,
er. Bij Kil. vindt men nog hertoge, Yoorsprahier echteiitig tvoor echtgenoot. Zamenstelke, vrate, tvachte, enz., welke woorden till
lingen zijn echibeeken, echtbrOker, echtbreekechter zonder e gesteld worden, schoon zij
ster, echtbreiik; echtebed, echteldk (wettelijk),
nog gebleven is in bode, erne.
echteloos (onwettim, echtestaat, echtgemaal,
EB, ebbe, z. n., v., der, of van de eb, ebbe
echtkoets,
de Dichters voor huwelijksbed,
het meerv. is niet ingebruik. Het afloopen
echtscheiden,
echtscheiding. Voor echtbreuk
der zee, na den vloed: nemende de ebbe te
heeft Doff odk eliebreuk, eebreuk. Van hier
baat. [Hooft.] De vooreb, het begin der eb
ook het bedr. werkw. echten, ik echtte, heb
de achtereb, het einde der eb. Eb en vloed.
geecht, d. voor echt, of wettig verklaren:
Wereldsgoed is eb en vloed, spreekw., d., i.
een kind echten.
de wereldsche din en zijn aan gestadige EGHT, bijv. naamw. en bijw., echter, echtst.
afwisseling onderworpen. Van dit eb, ebbe,
Eigenlijk, overeenkomstig met de wetten :
is het onzijd. werkw. ebben, d. na den
echte kinderen, die uit een wettig huwelijk
vloed afloopen, gevormd : de zee begint te
geteeld zijn. Figuurl., onvervalscht , zuiebben • het ebt sterk.
ver: echte wzjn, echte waar, echt zilver.
Hood. Ebbe, angels. ebba, ebbe, eng. ebb, EMU, oul, ook efter, voegwoord beteekeebbing, middeleeuwsch lat. ebba, deen. ebbe.
nende evenwel, niettemin. Oudt. werd het
Het schijnt van het verouderde aben, afneook in den zi p van wederom en hiernagemen, of aan afkomstig te zijn.
bezigd. Kil heeft echter, iterum, retro.
EBBENHOUT, z. n. o., des ebbenhouls, of van
ECHTGENOOT, z. n., m. en v., des echtgenoots,
het ebbenhout. Zonder meerv. Zeker schoon
of van den echtgenoot — der, of van de echtzwart hout, dat zeer hard is. Van hier het
enoot •; meerv. echtgenooten. Van echt, en
g
onverbuigbare bijv. naamw. ebbenhouten ;
genoot. Echte man, of vrouw. Hooft bezigt
een ebbenhouten rotting.
hiervoor ook eegemaal, en eegenoot , ook
Hoogd. Ebenholz, lat. ebenus, ital. ebano,
voor bondgenoot.
pers. ebanus. Adel. leidt het, om zijne hard- EBEL, bijv. naamw, en bijw., edeler, edelst.
held, van het hebr. abn, een steen, af.
Oudt., vrijgeboren. Thans is het meest in
&REL. bij Kil. eechel, aechel, z. n., m., des
eenen figuurlijken zi p gebruikelijk, voor het
echels, of van den echel • meerv. echels.
voornaamste, het beste in zijne soort: de
Bloedzuiger.
Edelen des yolks. Ook worden levenlooze
33
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din en met den naam van edel bestempeld,
wanneer zij zich, door voortreffelijke eigenschappen van andere onderscheiden : edele
metalen,
edele gesteenten. Kostbaar : edele
vruchten.[Bijbelvert.] Wat zich van het
gewone en gemeene, op eerie voortreffelijke
wijze, onderscheidt, verheven : edele ziel,
edelegedachten, edel denken, handelen. Zamenstell. zijn : edeldom, nu adeldom, edelgeboren, edelheid, edellieden, edelman, edelmoedig, edelmoedigheid.
Edel en adel zijn ten naauwste verwant,

en alleenlijk door tongval onderscheiden.
OW. wend ook edel, even als adel, als zelfstandig gebezigd. Voor edel zegt men, in
sommige gevallen, bij verkorting, eel.
EDIK, z. n., m., des ediks, of van den edik
het meerv. is niet ingebruik. Azijn, welke
benaming algemeener gebezigd worth. Voor
edik, zegt men ook, bij verkorting, eek. Van
hier het in de zamenleving gebruikelijke
met edik bereiden.
werkw. ediken,
Edik, oul. etik, ijsl. edik, deen, adikke,
zweed. aettika, neders. Etik. Zie azijn.
EDOCH, voegwoord, hetzelfde als doch, met de
onnoodige verlenging van eene voorgevoegde e.
En, z. n., m., des eeds, of van den eed ; meerv.
eeden. Eeneplegtige verklaring, waarbij
men God totgetuige aanroept : met eenen
dieren eed. [Vond.] Moonen heeft iemand
eed doen, voor, den eed aan iemand afieggen. De woorden, welke zulk eene plegtige
verklarinruitmaken : iemand den eed voorzeggen. Datgeen, waartoe men zich, door
eenen eed,
verbindt : getrouw aan eed en
pligt. Zamenstell. zijn : eedgenoot, eedgenootschap, eedgespan, eedverwant, eedverwantschap. Oul, is het werkw. eeden, voor
in den eed nemen, beeedigen, ook voor eed
doen, in gebruik geweest.
Hoogd. Eid, angels. ath, eng. oath, ijsl.
eidur, zweed. ed, bij Ulphil. aiths, bij Kero,
Otfr., Notk. en Tatian, eid, in het middelceuwsch lat. atha. De hooge ouderdom van

dit woord, en de weinige verandering, welke
het onder aan heeft, maker' deszelfsatleiding
onzeker. In het Nebr. is ed , getuigenis.
Sommigen brengen het tot het oude ee, ehe,
d. i. wet.
EEGADE, zie ega.
EEK, zie edik.
EEK, zie eik,
EEKEL, zie eikel.
EEKELAAR, eikelaar, z. n., m., des eekelaars, of
van den eekelaar ; meerv. eekelaars. Zekere
boom : men moet den eekelaar dieper planten.
[Von d .]
EEKHOREN, eikhoren, inkhoren, alien in gebruik.
Z. n., m., des eekhorens, of van den eekhoren • meerv. eekhorens. Zeker viervoetig
gedierte. Het verkleinw. eekhorentje. De

FEN.

eerste heeft dezer benaming stamt zeer
waarschijnlijk van eek, eik, af, zijnde het
eikenbosch deplaats, waar dit Bier zich
gewoonlijk ophoudt. De oorsprong der laatste
heeft is nog duister.
EEL, zie edel.
EEL, zie aal.
EEL
,
uitgang, overeenkomende met het lat.
ellum, of illum, en het fr. eau, als bordeel,
kasteel. Deze uitgang is bij de Oudheid niet
te vinden. Omtrent het jaar duizend, toen de
Monniken hier depen voerden, is hi' bij ons
ingebruik gekomen. Bit eel heeft de scherpe
lane ee. En, gelijk vele der woorden, in eel
uitgaande, ten minste aan dit einde, bastaard
zijn, zoo hebben zij den klemtoon op dezen
uitgang sterker, dan op het zakelijke deel
gekregen : bordeelen, kasteelen, juweelen.
EELT, z. n., o., des eelts, of van het eelt ; zonder meerv. Hardigheid in de handers , of
onder de voeten. Overdragtig, voor verharding : De qua ghewoont' maekt eelt. [Spieg.]
In sommige oorden van Nederland zegt men
ook heelt, Zamenstell. : eeltachtig,
eellzweer.
EULER
,
zie emmer.
EEN, eene, een, niet bepalend lidwoord, zonder
meerv. Eens, eener. Het draagt den naam
van niet bepalend, omdat het de zaak, waarvangesproken wordt, algemeen en zonder
eenige bepaling laat, als daar loot een
hond. Voor eigennamen gevoegd, dient het,
niet zoo zeer om depersonen, als wel derzelver hoedanigheid en uitstekende eigenschap
aan te duiden : een Demosthenes zell zou
hen niet kunnen overtuigen, d. een redenaar als Demosthenes. Een David verslaat
eenen Goliath. Degrootste kenners van het
menschelijke hart, een Socrates, een Plato,
een Seneca hebben hetgezegd. Een wordt

ook als telwoord gebruikt • en beide worden
op dezelfde wijs verbogen. Bit onderscheid
alleen heeft tusschen een, als lidwoord, en
een, als telwoord, plaats, dat, wanneer het
als lidvvoordgebruikt wordt, de nadruk op
het zelfst. naamw. valt, vvaarbij het gevoegd
is, b. v. een man, d. zeker man • terwiji,
wanneer het als telwoord voorkomt,de
nadruk op het telwoord zelf valt, b. v. Oen
man, in tegenoverstelling van twee, of meer
mannen. Er is niet een mangebleven. Net
een woord. Ingeval men het telwoord een
voor het niet bepalende lidw. zou kunnen
aanzien, en ook om de eenheid nog meer te
be ales worden bij dit tehvoord dikwerf de
vvoorden, maar, eenig gevoegd : er is maar
een kindgestorven •; d t alles is door eene
i
eenige vrouw verrigt.

Dikwerf wordt dit telwoord nog in eenige
andere beteekenissengebezig,
d als in die
van vereeniging: zij worden een vleesch ;
een hart en eene ziel • in die van een en
hetzelfde: tvd woonden in een huis. Ook
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heeft dit een het lidwoord bij zich, en ontvangt dan, in het mannel. en onzijd. geslacht
eene e : de eene tuin isgroot, de andere klein;
het eene kind leert braaf, het andere niet • de
eene wil dit, de andere dat • er waren twee
menschen, de eene was een soldaat, de andere
een schilder. Oudt was een ook voor zeker
iemand ingebruik : si brachten een tot mi.

[Bijb. 1477. Ook wordt het voor vereend,
vereenigd, gebezigd : Ghewis terwijl de ziel
en 't ligchaam lifer zljn een. [Spieg.] Somwijlen worth het telw. een als zelfst. gebezigd • in het vrouwel. geslacht : de een, twee
eenen
,
op de dobbelsteenen. Verkleinw.
eentje. Van hier eenheid, Zamenstellingen :
eenerhande, eenerlei, eenhoofdig (eene eenhoofdige regering), eenjarig, eenkennig (van
de kinderen), eenloopend, bij Kii. eenloopig,
(een eenloopend gezel, ongehuwd persoon),
eenmaal, eenmoedig, eenoogig (die maar een
oog heeft)? eenparig, eenparigheid, een ariglijk, eenstemmig, eental, eentoonig, eenvormig, eenzverf, eenzelvig.
FEND, z. n., v., der, of van de eend • meerv.
eenden. Zekere watervogel, ook eendvogel,
endvogel, genoetnd : eene wilde,tamrne, eend.
Zamenstell. eendenei, eendengroen, eendenkooi, eendenkroost. Verkleinw. eendje.

Wij ontdekken het oudste spoor deter
benaming in het gr. yvo-o-a, 141770 hetwelk
hetgevoegelijkste van YEN, ik zwem, afgeleidt wordt, dewijl een vogel het water zoo
zeer bemint, als deze. Waarschijnlijk behoort het tot ee, ei, water. Hoogd. Ante,
zweed. ancka, angels. ened, ital. anatra,
lat. anas, anatis.

zie eenerlei.
eenerlei.
EENDRIGT, Z. n., V., der, of van de eendragt

EENDERHANDE, eenerhande,
EENDERLEI, zie

zonder meerv. De overeenstemming van
wenschen en begeerten: daar werd met
wondere eendragt gevochten. (Hooft.] Van
een en drat van
van dragen. Eendragt maakt
g
mat,
door eensgezindheid kan men veel
verrigten. Deze benaming schijnt ontleend
te zijn van lastdieren, die den opgelegden
lastgelijkelijk dragen. Van bier eendragtig,
eendrag tig he id , een drag tig lijk .
EENERHANDE, zie eenerlei en allerlei.
EENERLEI, eenderlei, onverbuigbaar bijv.
naamw, en bijw. Hetzelfde als eenerhande,
eenderhande. Een en hetzelfde, van eene en
dezelfde soort : eenerlei wet zij den ingeborenen ende den Vreemdelingh. [Bijbelvert.]
Eenerlei spijs, eenerlei drank gebruiken. Zie

allerlei.
bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Van een en grepig, van
greep. Bat uit eene lettergreep bestaat, in
de spraakkunst gebruikelijk : eengrepige

EENGREPIG,

woorden.
EENHOORN, Z.

n., m., des eenhoorns, of van den

EENZ.

eenhoorn ; meerv. eenhoornen. Zeker wild
dier, dat maar eenen hoorn heeft : sine
krachten sijn als eenes eenhoorns. [Bijbelyen.]
EENIG, bijv.

naamw. en bijw.,hetwelk, door middel van den uitgang ig van het onzijd. een
gevormd wordt. In zoo ver een het telwoord
is, beteekent eenig iets, hetwelk het eene in
zijne soort, en slechts eenmaal voorhanden
is : de eenige ware God •; God is een eenig
Heer. [Bijbelvert.] Hij antwoordde niet een
eenig woord. lnsgelijks tot versterking en
nadere bepaling van het telwoord een : er is
maar een eenig man gebleven. Mijn eenige
zoon,
zzjne eenige dogter. Ook in het meerv.:
dat zzjn de twee eenige boeken, Welke ik overgehouden heb. Ook als een bijw., voor alleen:
dat is eenig en alleen de oorzaak. Voor eenzaam : het is hier op het land zeer eenig.
Ook is van eenig de overtreffende trap eenigste gevormd: mine eenigste begeerte is, enz.
In zoo ver een voor iemand genomen wordt,
komt eenig ook als een voornaamwoord voor,

om verscheidene din en van dezelfde soort
onbepaald aan te duiden : eenig mensch,
iemand: hier zzjn nog eenige appelen •; hebt
9Jnog
9' eenigen ttjd? HO sprak slechts eenige
weinige woorden. Eenigen zeggen, dat enz.
Van bier eenigheid, eeniglijk. Zamenstell.:
eenigerhande , eenigerlei , eenigermaten,
eenigzins.
EENS, bijw., van een, het telwoord. Hetzelfde
als eenmaal : ik ben maar eens in Parijs
geweest. Om eenen onbepaalden tijd aan te
duiden : ik was eens in Paris. Voor een
weinig, jets : h oot eens ; willen wij eens
drinken? Ook in wil, neiging en gevoelen
overeenkomende : zij zzyn het niet eens ; wij
zullen het tveldra eens worden. Zamenstell.;
eensdeels, eensgezind , eensklaps, eensluidend.
EENVOUD, z. n., o., des eenvouds, of van het
eenvoud • zonder meerv. Het eenvoudige
getal, in de spraakkunst: het eenvoud van
daden is daad.
EENVOUDIG, bijv. n. en bijw., eenvoudiger, eenvoudigst. Van eenvoud en den uitgang ig.

Dat in het eenvoudige getal staat, bij de
spraakkunstenaars gebruikelijk. Overdragt.,
opreg,
t ongeveinsd ; de Heere bewaart de
eenvoudigen. (Bijbelvert.] Pat gebrek aan
verstand en doorzigt verraadt : h i' is een
eenvoudig mensch. Nederig, zedig : eene
eenvoudige kleeding . Enkel, niet zamengesteld : een eenvoudig werktuig. God is een
volmaakt eenvoudig wezen. Van bier eenvoudigheid, eenvoudig Wk.

bijv. n. en bijw., eenzamer, eenzaarnst. Alleen, van andere din en die tot

EENZAAM,

zijne soort behooren, verwijderd. Eigenlijk :
eensame dieren, die van anderen hunner
soort afgezonderd Leven : een eensame innssche op het dak. [Bijbelv ert.3 Van menschen

EER.

EERT.

— 260 —

hi' lee ft eenzaam. Figuurl., van plaatsen,
wagr zich weinig menschen ophouden : eene
eenzame plasts. Het is hier zeer eenzaam.
Stil : eenzame nachten. Ongehuwd : want de
kinderen der eenzame ziln meer dan de kinderen dergetrouwde. [B
elvert.] Oul. ook
i jb
voor eensgezind : jae men sal dit selden
mercken, dat twee broeders eensaem, wercken.
[Geschier.] Van hier eenzaamheid.
EENZUDIG, bijv. n. en bijw., eenzzjdiger, eenzzjdigst. Eigenlijk, dat maar eene zijde heeft;

doch meest wordt het figuurl. gebezigd.,
voor het een dat slechts van eene zijde, of
ten aanzien van de eenepartij, geschiedt:

wordt het in den zin van het voornaamste,
het treffelijkste gebezigd : ken ik op de eer
der feesten, enz. Zamenstell : eerambt, eerbaar, eerbaarheid , eerbaarlijk , eerbeeld
eerbewijs, eerbied , eerbiedenis, eerbiedig,
. eerbiedigheid, eerbiediglijk, eerboog, eerdief,
eerdienst, eergierig, eergierigheid, eergieriglijk, eergraf, eerkrans, eerkriegelheid (ambitio, Hooft.) eerkroon, eerloos, eernaam,
eerpenning , eerpoort, eerpost, eerprzjs, eerteeken, eertitel, eertrap, eerwijn, eerzaam,
eerzucht, eerzuchtig, eerzuil, enz. Ook ver-

lengt men sommige dezer woorden met
eene ingelaschte e, eereprijs, eerewijn, enz.
eene eenzijdige verbindtenis. Eene zaak eenWijders het bijna verouderde bijvoegel.
zijdig behandelen. Van hier eenzijdigheid,
naamw. eerendvest, eerenfest, en bij inkorting, ernfest, van eer en fest, of vest, d. i.
eenzzjdiglijk.
EER, bijw. van tijd (ook eerder) en daarvan
vast(honorificus , amplissimus). Cam h.
eerst, de overtreffende trap. Eigenlijk wordt
en anderen hebben eerendienst, eerendief,
hetgebruikt, om eenen tijd aan to duiden,
eerenwtjn, enz.
welke voor eenen anderen tijd gaat : ik kwam EERDER, zie eer, bijw. van tijd.
eer, of eerder, dan hi j. Eerst moet gij dit EEREN, bedr. w., gelijkvl. Ik eerde, heb gederd.
doen, en dan dat. Ook in den zin van niet
Eer bewijzen, in verscheidene beteekenissen
van het zelfst. eer. Hoogachten, en deze
eerder niet vroeger : wanner zult gij komen?
eerst over acht dagen. Wij zullen eerst na
hoogachting dadelijk bewijzen, in welke
den midday beginnen. Voor eerst, in de
beteekenis het nog het meeste gebruikt
wordt: hi' wordt van leder geeerd. Fort
eersteplaats. Eerst wordt ook als een bijv.
uwen vader en uwe moeder.
naamw.gebezigd, de eerste : hi' was de
eerste die kwam. Insgelijks voor de voorIn het hoogd. ehren, bij Kero en Otfr.
eren, angels. arian, zweed. ara, lat. hononaamste: Amsterdam is de eerste stad van
Holland. De eerste, hoogste, plasts bekleerare.
den. Ten eerste, eigenlijk hetzelfde als voor EEREN, b. w., gelijkvl. 1k eerde, heb geeerd.
Ploegen : het land eeren. Die akkers eert en
eerst, wordt in de gemeenzame verkeering
bouwt. [Vond.] Bit woord is reeds eenigzins
ook voor aanstonds, terstond, gebezigd :
ik riep hem en hi kwam ten eerste. Eer
verouderd ; in de Bommelerwaard en in de
wordt ook als voegwoord, voor eer dat, in de
Betuwe wordt het echter nog gebruikt.
plaats van, gebruikt: eer ik dat dede, enz.
Hood. tiren, gr. a pouv , lat. arare, eng.
L. Bake bezigt het voor weleer, voorheen :
to ear. Het is met ons arbeid, misschieu ook
dat Sion, eer zo schoon. Zamenstell.: eermet aarde en jaar, verwant. Zie arbeid.
gisteren, eerlang, eertijds, eersidaags, eer- EERENFEST, eerentfest, eerenvest, eerentvest, bij
stelzjk, eersteling, eerstgeboren,eerstgeboorte.
inkorting ernvest, erntfest, erntvest. Van
EER, z. n., v., der, of van de eer • het meerv.
eer en fest, of vest, d. i. vast. Achtbaar. De
is niet in gebruik. Hebt altijd de eer in
eerentfeste deughdt. illooft.] De oude naam
waarde. [Hooft.] De voorrang, dien de eene
areovistus werd weleer in den zin van eerenboven den anderen heeft, welke de oorvestg
ebezigd. Zie Fest.
spronkelijke beteekenis schijnt to zijn : hi' EERGIERIG, bijv. n., eergieriger, eergierigst.
ging vooraan, die eer kwam hem toe. VoorBegerig naar eer. Van hier eergierigheid,
regt: ik stel er eer in, uw vriend to wezen ;
doe mij die eer aan enz. Voortreffelijkheid :
de eer van God, deszelfs oneindige voortreffelijkheid boven alle schepselen ; God de eer
geven, deszelfs oppermagt enz. erkennen.
Achting : hi' leeft hier in eer en aanzien.
Iemand, iets, in eer houden. Ter eere van
mijnen vriend. Met, of bij, iets eer inleggen.
Iemand de laalste eer aandoen, hem ten
grave geleiden. Goede naam : zijne eer verdedigen, redden. Op mime eer, zekere hevestiging. Zuiverheid van zeden : zij waren
vrolijk, maar in alle eer en deugd. Vrouwelike onschuld : hi' leide het op hare eer toe.
Zij heeft hare eer verloren. Bij de Dichters

eergieriglijk.

bijv. n. en bijw., eerlijker, eerlijkst.
Van eer en Wk. Overeenkomstig de openbare achting en eenen goeden naam : eene

EERLIJK,

eerlzjke begrafenis • hij is van eerlzjke ouderen geboren. Deugdzaam, getrouw, opregt:
hij is een eerlijk man, zij is eene eerlijke
vrouw. Van hier eerlijkheid.

Reeds bij Otfr. en Willeram. beteekent
erlicho, eerlich, deftig, decorus, ook eerbiedig,
reverenter. Het zweed. arlich en dee p .
&lig komen met het hood. ehrlich en ons
eerlzjk, in beteekenis, overeen.
EERTUDS, bijw., van eer en tzjd. Voorheen :
eertijds waart gij duisternis.[Bijbelvert.]
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bijv. n. en bijw., eervergetener,
eervergetenst. Van eer en vergeten, zijnde
het verled. deelw. van vergeten. Eervergeten

EERVERGETEN,

is derhalve iemand, die zijne eer vergeten
heeft : een eervergeten mensch, die om het
behouden van zijne eer niets geeft. Hooft
bezigt ook eervergheetel.
EERWAIRDIG, biiv. n, en bijw., eerwaardiger,
eerwaardigst. Van eer en waardig. Waardig
geeerd le warden : een eerwaardig man.
Van hier eerwaardigheid, eerwaardighjk. Bij
Hooft vindt men eerwaarde als zelfst. naamw.,
ook eerwaardi j.
EERZUCHT, z, n., v.; eerzuchtig, bijv. n. Zie eer.
Bij Hooft ook eerijver.
EEsT, z, n., m., van den eest • meerv. eesten.
Deplaats, alwaar het graan gedroogd wordt.
Bij Kil. ook ast, eljst. Waarschijnlijk staat
dit woord met hetgr. 4eiv, droogen,
stookplaats, het lat. aestus, heet, en het hebr.
as, vuur, in verband.
EETBAAR, zie eten.
EETGROEN, zie etgroen.
EETKAMER, zie eten.
EETLUST, zie eten.
EETMAAL, zie etmaal.
EETMAAT
EETTAFEL,
EETWAAR,

zie eten.

EETZAAL,

z. n., v., der, of van de eeuw ; meerv.
eeuwen. De tijd van honderd jaren : sieraden der opgaande eeuwe. (Hooft.] Oul. be-

EEUW,

teekende dit woord eenen langen tijd, in het
g
emeen ; ook werd het in den zin van vaste
regel, of wet, inzonderheid huwelijkswet,
gebruikt. Zamenstell.: eeuw Best eeuwspel,

EGGS.

g
r. c;141, lat. aevum , en bet noordsche
aefe, aetas, vermaagschapt is.
EFFEN, bijv. n. en bijw., effener, effenst. Gelijk,
glad, dat eene hoogte heeft : een effen veld •;
den weg effen maken. Overdr., vereffend :
nu zijn wij effen • eene rekening effen maken.
Op eenen effen bodem zijn, geene schulden
hebben,
in het gemeene !even. Een effen
tal uitmakende : effen of one en (even of
ge
oneven) raden. Uitgestreken, deftig, van het
gelaat : hi' zeide het met een effen gezigt, in
hetgemeene leven. Zonder bloemen, of
ander bijwerk : een effen kleed. Altijd even
eens: kiest een stil en effen leven. [Geschier.j
Van hier effenheid, effens, zie teffens, tevens.
Effen, en even zijn, eigenlijk, hetzelfde,
gelijk Kil. ook aanwijst •; doch thans gebruiken wij deze woorden onderscheidenlijk,
schoon het bijw. effen, effentjes, zoo wel als
even, eventjes, gebezigd wordt : ik heb het
maar effen, effentjes, of even, eventjes, aangeraakt. Kil. heeft ook effenaar, effenwel,
waarvoor thans alleen evenaar, evenwel, enz.
ingebruik is. Zie even.
EFFENEN, oul. evenen, bedr. w., gelijkvl.
elrende, heb geefrend. Effen, gelijk, glad
maken : de paden van eenen tuin effenen.
Goedertierenheid en waarheid effenen Gods
gewUde paen. L. D. S. P. Overdr. : eene
rekening effenen, sluiten. Van hier effening.
Hood. ebenen, eng. to even, bij
ebenon.
EFTER, zie echter.
EGA, egade, z, n., v., der, of van de ega, egade •

het meerv. is niet ingebruik. Eene, door
een wettig huwelijk aan eenen man verbondene vrouw. Halma en anderen nemen ega
ook voor eenen man, en derhalve mannelijk :
eeuwzang.
zij omhelsde haren ega. Van ee, ehe, oul.
EEUWIG, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
wet, ook wettige verbindtenis, en gade, van
vergrooting. Van eeuw. Aan de duurzaamgaden, oul. vereenigen. Volgens deze afleiheld van eens menschen leeftijd gelijk, dock
ding zou de ware spelling eigenlijk eega,
slechts in eenige uitdrukkingen : eene eeueegade zijn • loch het gebruik verkiest ega.
wige gevangenis. Gedurende eenen langen
a gade.
Zie g,
onbepaalden tijd : zich eenen eeuwigen naam
maken. In hetgemeene leven, van eenen EGA'S, zie haagdis.
korten tijd, als lang voorgesteld: wanneer EGEL, Z. n., m., des egels, of van den egel •
meerv. egels. Verkleinw. egeltje. Zeker
zult gij eens ophouden met uw eeuwig babstekelig Bier : gelijk de slangh onthaalt den
belen ? Datgeen einde heeft : de eeuwige
scherpen eget. [Vond.1 De e el draagt ook
gelukzaligheid. Insgelijks, dat een begin
den naam van stekelvarken.
heeft: sommigen beweren, dat de wereld
eeuwig is. Pat noch begin noch einde heeft : EGELANTIER, Z. n., m., des egelantiers, of van
den egelantier •; meerv. egelantiers, egelanGod alleen is eeuwig. Van hier eeuwigdutieren. Zekere boom vol stekels, als die van
rend, eeuwigheid, eeuwiglijk, waarvoor bij
eenen egel. Tuinm. brengt het tot egel, en
Hooft eeuwelijk.
bet oude thier, ook tere, d. i. boom. ZamenHood. ewig, bij Kero euuie, Otfr. euuig,
stell. egelantierbloem , egelantierknop ,
Willer. euueg, zweed. en deen. ewig, bij
egelantierroos.
Ulphil. aiwein. Ons eeuw, gelijk ook het
daarvan, door den uitgang ig, gevormde EGG. n., v., der, of van de egge • meerv.
eggen. Een met tanden voorzien landboueeuwig , is een zcer oud woord, dat ongetwijwers werktuig. Schoon Vond. dit woord
fell met het bij Ulphil. voorkomende aio,
onzijdig gebruikt : het zware egge, bczigen
hetgr. eiscy, het angels. a, aa, en het ijsl.
Moonen, Sewel, Halma en anderen het echei, beteekenende altijd, gelijk ook met het
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ter vrouwelijk. Oul. werd het ook voor de
Scher to van een zwaard gebezigd, en wel in
het mannelijke geslacht : laet mi d9ch den
egghe zien. [Walew.] In sommige oorden
van ons Vaderland, is nog de egge van het
mes ingebruik. Waarschijnlijk moet het tot
het oude eg, eck, d. i. een hoek, waarvan
ook egsteen, voor hoeksteen, gebragt worden.
Dit woord heeft nog eerie andere, van de
eerste zeer verschillende beteekenis, namelijk die van zelfkant, of den buitenkant van
linnen, laken, enz., bij Kil. egghe, selfegghe,
selfeijnde, selfkant, ora panni, vel telae,
extremitatespanni ant lintel, bij Plantyn,
egge, selfegge, selfcant, la lisiere du drap,

In degemeenzame verkeering zegt men, in
den laatstgenoemden zin, doorgaans, negge;
doch hiervan is mij geen voorbeeld bij
iemand van naam voorgekomen.
EGGEN, bedr. w., gelijkvl. Ik egde, heb geegd.
Met de egge bearbeiden •; het land eggen.
Men kan met hem eggen noch ploegen, eene
gemeenzame spreekwijs, beteekenende, men
kan met hem niets uitregten. Van hi
egger, iemand, die het land egt, egging.
Egger was oul. ook zekere groote boor, thans
doorgaans avegaar genoemd. Zie avegaar.
EGGERIG, bijv. n. en bijw., eggeriger, eggerigst.
Bij Kil. scherp en zuur. Van hier eggerigheid.

bijv. n. en bijw., eggiger, eggigst.
Stomp door het eten van wrange vruchten,
van de tanden • mine tanden zijn eggig.
Van bier eggigheid.
EI, een klemstaartige basterduitgang, beantwoordende aan het fransche, of walsche ee,
als livree, bij ons liverei.
ET, (ai) een tusschenwerpsel, zijnde de natuurlike uitdrukking van verscheidene gemoedsbewegingen. Van vreugde : ei, dat is goed
ei, dat verheugt Ml:i ! Van verlangen : ei,

EGGIG,

EIK.

wijzer zijn dan de hen, de kinderen willen

alles beter weten dan de ouders. Zamenstell. :
dodei (vuil ei), nestei, paaschei, slorpei,
windei, eijerdoop, ezjerdoor, ezjerdop, eijerkoek, eijerkrans, eijerschaal, ezjerstruif,
eirond, eivormig, eiwit.

bijv. n. en bijw., in het algemeen, het
bezit eener zaak beteekenende :een ei en

EIGEN,

huis hebben • ei en haard is gond waard,
spreekw., een vrij en ei en goed. Met de
bezittelijke voornaamwoorden mijn, zijn,
uw enz. : ik heb het met mine eigene hand
geschreven •; hij draagt zijn ei en haar •; zijn
ei en heer zijn. Figuurl., wat tot lets be-.
hoort : lighaamsgebreken zijn aan den ouderdom ei en. Gewend : hi' is hier reeds ei en.
Zich lets ei en maken. Iletzelfde : dat waren
de eigene woorden. In dezen laatsten zin
wordt ei en ook met den overtreffenden trap
gebezigd : hi' is de eigenste man, dien ik
gisteren zag.
Dit ei en werd oul. ook als zelfstandig
gebruikt, het eigen voor ei endow in welken
zin reeds bij Kero eikan, bij Otfr. ei an en
bij Notk. ei en voorkomt. Zamenstell. :
eigenaardig, eigenbaat, eigenbehagelijk, eigendom, eigendommelijk, eigendunkeltjk,
eigenhandig, eigengarlden, ookeigenerlden,
voorgezetene landbewoners, eigenliefde,
eigenlzjk, eigennaam, eigenschap, eigenwijs,
eigenwillig, eigenzinnig. Moonen en anderen
gebruiken eigenhoorig, dat eene zamentrekkibg van eigenbehoorig is, in den zin van
onderdattig. Hooft bezigt eigenzoekelijk, voor

bela ngzuchtig.
Hood. ei en bij Kero ei an of an eikan,
bij Otfr. ei an Willer, ei en. Ulphil. ai in
en aihn, angels. agen, zweed. egen, eng.
own
,
gr. Oixeioy. Het staat met het oude
we w. ei an , d. i. hebben, gr. ixont, in
verband.
doe het, mij ten gevalle ! ei lieve, zeg het maar. EIGENAAR, z. n., m., des eigenaars, of van den
"Van opwekking, aanmoediging : ei, verbeter
eigenaar ; meerv. eigenaars, eigenaren.
het gebrekkelijke • ei, houd op met zoo to
Vrouwel. eigenares. Bezitter, wien lets toebabbelen. Van verwondering : ei, wat is dat
komt : kJ is de eigenaar van dat huis.
schobn I Zie ai.
EIGENEN, bedr. w., gelijkvl. Ik ei ende heb
Hood. eV, deen. ji, eng. aij, fr. ai, ahi,
geeigend. Zich toeeigenen •; hi' heeft alles
lat. hen.
maargeeigend. Zich ei en maken : alzo
Ex, z. n., 0., van het ei ; meerv. eijeren.
heeft Alexander de dichten van Hotnerus
Gekookte eijeren • de hen zit op eijeren; een
veil ei. Oul. was het meerv. eller : als hi'
laet in der aerden zijn eijer. [Bijb. 1477.]

Van bier zijn, in het gemeene leven, verscheidene spreekwijzen obtleend, als : zij
gelifken malkander, als het eene ei het ander,
zij gelijken malkander volmaakt •; hi' slaat er
naar, als de blinde naar het ei, hi' raadt er
naar, zonder eenigen grond •; hi' gaat als op
ez:jeren, hi' gaat zeer langzaam en voorzigtig ;
hij is zoo vol ondeugd, als een ei vol zuivel,
hi' is zeer ondeugend. Ook wordt ei figuurlijk voor kind genomen : het ei wil altijd

ingenomen ende geeigent tot voedtsel der
Voorzienigheidt.[Hooft.] Vond. zegt zich lets
eigenen ; doch zich lets toeeigenen is thans
meest ingebruik. Wijden, toewijden : wien
zoud ik mijn neerduitsche poezij sneer ei enen, dan Ileeren. J. Vollenh.1 Bij Hooft
vinden wij eigenen aan iemand : als niet
zijnde geeigent aan den aanneemer.
Otfr. zegt reeds sih eigenen , voor zich
toedigenen.
DK, ook eek, z. n., m., des elks, of van den
elk • meerv. eiken. Zekere boom, ook eikenboom : op den gewzjden elk. [Vond.3 Een

EIND.

— 265 --

honderdjarige eik. Zamenstell. : eikenbast,
eikenboom, eikenbosch, eikenhout, eikenstam,
eikentak, eikentelg • steeneik, enz.

De naam van dezen boom is oud, hoogd.
Eiche, angels. ac, aec, zweed. ek, en s . aok.
EIKEL, ook eekel, aker, bij Kil. aeckel, aecker,
eeckel, z. n., m., des eikels, of van den eikel;
meerv. eikels. De vrucht van den eik. Zamenstell. eikelspek, eikelvarken. Zie aker.

onveranderlijk bijv. n. en bijw. Uit
eikenhout vervaardigd • eene eiken plank.
Elken varen, die op de eiken wassen.
EIKENHOUT, z. n., o., des eikenhouts, of van het
eikenhout • meerv. eikenhouten. Het hout
van eenen eikenboom. Van hier het onveranderlijke bijv. n. eikenhouten : eene eiken-

EIKEN,

houten to el.

z. n. m., des eikers, of van den eiker
meerv. eikers. Zeker vrachtschip: de goudsche Misschien van eik, eikenhout •
gelijk Adelung aak, van eik, als hebbende
eenen eiken bodem, afleidt.
EILAAS, zie helaas.
ElLAND, Z. n., 0., des eilands, of van het eiland;
meerv. eilanden. Land, dat met water omg
even is ; naa 't eiland. [Hooft.; Van hier
eilander, die een eiland bewoont. Zamensten. schiereiland. Van het oude a, aha, ea,
ey, dat water beteekende, en land.
EILOOF, z. n., o., zekergewas.
EiN, een klemstaartige basterduitgang, dien wij
van het fransche ain hebben, dat zij van het
lat. anus, ontleenen, als, lat. castellanus, fr.
chatelain en bij ons kastelein.
EINDE, eind, z. n., o., van het einde • meerv.
einden. Het uiterste eind. [Hooft.] Naar het
einde. [Vond.] Het laatste van lets, zoo wel
ten aanzien vanplaats, getal, als tijd. Van
laats: de steen lit aan het einde van den
P
twin. De twee uiterste einden Bens dins.
g
Van
getal, zonder meerv.: er was geen einde aan
al het yolk, dat op de been kwam. Van tijd,
zonder meerv. : aan het einde van den dag ;
EIKER,

het einde des jaars •; het lied is ten einde.

Pit woord wordt met verscheidene werkwoorden verbonden : de einden bij malkander houden, het een men heeft, wel bewares.
Len einde van en aan iets maken, maken
dat het ophoude; het gaat, of loopt, daarmede naar het einde, ten einde, die zaak zal
haast ophouden •; een einde hebben, nemen,
ophouden •; lets ten eindebrengen, volbrengen, tot stand brengen. Ten einde raad zijn,
geenen raad meer weten. /Viet weten, waar
het eind (end) aan vast is, eene zaak niet
geheel begrijpen. Het einde draagt den last,
bij de uitkomst ontdekken zich de zwarigheden. in het elude wordt veelal als een bijwoord, voor eindelijk gebezigd: in het einde
heelt hi' mij toch bedrogen. De uit an eener
zaak : het einde van den oorlog is de vrede ;
het einde kroont het werk • einde goed al

EISC.

goed. De flood hzj zag zijn einde naderen
een zalig einde •; ik ben bij zijn einde tegenwoordig geweest. Figuurlijk, oogmerk: tot
wat einde zegt gtj dat ? Zoo ook ten einde,
als een voegwoord, voor opdat : dat zeg ik,
ten eindegij weten zoudt. Ten einde toe.
Van het eene einde tot het andere. Overeinde
blijven, niet vallen : overeinde staan, zitten,
regt op. Het verkleinw. is Bind 'e : een eindje
touw. Zamenstell. : achtereinde, boveneinde,
hoordeinde, oppereinde, ondereinde, voeteneinde, vooreinde, westeinde, zuideinde, enz.;
ook hoofdeind enz. .Eindelijk, eindeloos
eindhoudend, bij Hooft, voor aanhoudend,
voortdurend • eindig, eindpaal, eindvonnis.
EINDELIJK bijw. en bijv. n. Bijw. eindelt:ik
zal hi' komen. Bijv. n., dat eindelijk
plaats heeft : de eindeliike gelukzaligheid
van alle menschen. Der Grieken onderganck
en eindelijk bederven. (Hooft.]
EINDEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik eindde,
heb en bengeeind. Bedrij,
v, een einde aan
iets maken : zzjn leven einden •; eer hzj zijne
redevoering geeind had. Onzijd., een eindc
nemen : hoe zal die zaak nog einden ? De
strtjd is gedind. Doch het volgende eindigen

is meest ingebruik.
Hood. enden, bij Kero kianton, keentan,
Tatian. gienton, Otfr. enton, angels. endian,
dee p . ende, eng. to end, zweed. sends.
Tatian. bezigt het voor sterven •: Pilatus
wuntrota, oba herju entuti, d. Pilatus
verwonderde zich, dat hi' reeds gestorven
was.
EIND1GEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. 1k eindi de heb en ben geeindigd. Het is het voortdur. w. van einden,, en wordt meestal, in
plaats van hetzelve gebruikt. Bedrijv. ,
maken, dat jets ophoude : zijn leven eindigen •; eene zaak eindigen. Onzijd., ophouden,
een einde nemen wanneer zal die twist toch
eindigen? Van hier eindiging.
EINDRIJM, z. n., o., des eindrzjms, of van het
eindrtjm; meerv. eindrejmen. In de dichtkunst, het rijm aan het einde der regelen,
zoo als men tegenwoordig alleen bezigt, in
tegenoverstelling van het voormaals gebruikelijke rijm, ook aan het begin, of in het
midden der regelen, b. v.
Loot? al den Heer ,met root begeer , van zijnduechden.
Engeeft hem eer, nu altoos meer, want hij ons seer
Tot desen keer, vervult met vruechden.

[Zeven Spelen enz. 1391.]
z. n., m., vanden eisch • meerv. eischen.
Vordering: uit den eisch. [Hooft.] Naar den
eisch. [Vond.; Teen iemand eenen eisch
doen. Vereisch: naar eisch van taken.
EISCHEN, bedr. w., gelijkvl. 1k eischte, heb
geeischt. Vorderen ientands leven eischen
rekening van iemand eischen. Geld vragen
voor iets, om het Le verkoopen : hoe veel
eischtgij daar voor ? Ijitdagen : iemand

Eiscu
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voor den de en eischen. Zie uitdagen, niteischen. Van hier eischer, eischster, eischeres, of eischerse, in den regtstijl. Oul. zeide
men ook heischen. Zamenstell. : opeischen,
vereischen, enz.
EKEL, z. n., m., des ekels, of 'van den ekel

zonder meerv. Dit woord, hetwelk ik niet
weet ergens gelezen te hebben, is in de
spreekwijs eenen ekel aan iets hebben, voorhanden, schoon men veelal zegt eenen hekel
aan iets hebben; doch de zin van ons hekel
komt hier weinig te pas. Waarschijnlijk is
het hetzelfde, als het hood. Ekel, bij Kil.
ackel, eckel, beteekenende, eigenlijk, waling, van spijzen, enz., wordende echter
g
ook, en meestal, overdragtiglijk voor tegenzin, afkeer, genomen. Van hier akelig.
EKSTER, ook aakster, z. n., m., des eksters, of
van den ekster • meerv. eksters. Zekere
vogel, die, nog jong zijnde, kan Jeerer' klapP •; van hier de spreekwijs hi' klapt als een
voor zekere
ekster. Zamenstell. : eksteroog,
verharding aan de voeten.
EL, elle, z., n., v., der, of van de el • meerv.
g
: men meet de
ellen. Zekere maat van lento
deugt bij de elle niet. [Hooft.] Zes ellen band.
Ook het werktuig,
waarmede men eene el
meet :geef mij de el, dan zal ik u twintig
ellen Laken meters. Zamenstell. : ellemaat.
Hood. Elle, goth. alleina, deer. Aln,
Alen, eng. ell, zweed. atn, angels. eln., ijsl.
ale , fr. aune, ital. alna, gr. ee'Avv,ed Aeyn,
'
lat. ulna, bij Kil. ook elne. El, beteekende
oul. eenen arm, waarvan deze benaming
ontleend is.
EL, als uit an , achter het veranderde of
onveranderde worteldeel eens werkwoords
komende, strekt tot aanwijzing van een
zelfst. naamwoord. 1. In de beteekenis van
eenenpersoon, of eene zaak die iets doet:
handel, wandel, man el wissel, fakkel enz.
2. In de beteekenis van een werktuig, of
dat een , waarmede iets gedaan wordt:
vleugel, gordel, sleutel, gaffel,beitel, schoffel,
knuppel, deksel, zadel, kogel, zegel , dissel,
enz.Vele woorden, die den uitgang el hebben, zijn van vreemden oorsprong: amandel,
van het ital. amandola, mantel, van mantellum, en el van ocryems, zetel, van sedile,
orgel, van organum, duivel, van diabolus,
nevel, van nebula, to el van tabula, tempel,
van templum, spiegel, van speculum. DewijI

deze uit an reeds in het angels. en moesogoth. voorhanden is, zoo blijkt daaruit wel
deszelfs oudheid • doch, daar vele onzer basterdwoorden uit woorden met diergelijke
latijnsche uitgangen, elus, ulus, ula, elum,
olus enz.gesproten zijn, is dezelve misschien
door de Monniken verder doorgedrongen en
gemeenzamer gemaakt. Dat de uit an el,
weleer, ook als bijvoegelijk gebruikt werd,
blijkt nog uit eeriige weinige overblijfselen :

ELF.

kreupel, schamel, kris el euvel, enkel, edel,
luttel.
EL, zie ellende.
ELAND, z. n., m., des elands, of van den eland •
meerv. elanden. Zeker wild dier : de eland
vlugh en hairig laat u ztjnen rugh. [Vond.]
ELDERS, (oul. elwaerts) bijw. van plaats. Ergens
antlers: hierofelders. Hi' woont thans elders.
Van het verouderde el. Zie ellende.
ELEFANT, olifant, z. n., m., des elefants, of van
den elefant • meerv. elefanten. Zeker dier:
een zijner schepen
,
dat men den elefant
noemde. [Hooft.] Zie olifant.
ELEMENT, z. n., o., des elements, of van het element • meerv. elementen. Van het lat. elementum. In eene bovennatuurkundige betee-

kenis, de eenvoudige deeltjes der stof, de
kleinste zelfstandigheden, waaruit alle ligchamen zatnengesteld zijn, en die zich, ten
minste door menschelijke kracht, nietverder
laten deelen • de grondstof. In deze beteekenis is het enkelvoud ongewoon. Wijders
worden vuur , lucht, aarde en water de vier
elementen genoemd, als waaruit alle overige
ligchamen zouden zamengesteld zijn : ende
de elementen brandende sullen versmelten.
[Bijbelvert.] Het element des waters. [Vond.]

Figuurlijk, het een voor het dierlijke leven
onontbeerlijk is, vermoedelijk in toespeling
op lucht en water, buiten welke geen dier
kan leven • zonder meerv. Water is het element der visschen. Dat is zijn element, of nu
is hi' in zzjn element, zegt men, in het gemeene leven, van iemand, die zich in eenen
toestand bevindt, welke met zijne wenschen
overeenkomt.
ELEN, uit an van sommige werkwoorden, die
eene of meerdere herhalingen van derzelver
beteekenis te kennen geeft, overeenkomende
met den lat. uit an itare. Zoo zegt men
trappelen, gedurig trappen, trippelen, gedurig trippen, druppelen, gedurig druppen,
broddelen, gedurig brodden, bedelen, gedurig beden, nu bidden, pratelen, gedurig
praten enz. Om een geluid, dat lang achtereen, en als met gedurige herhalingen, gehoord wordt, uit te drukken, bedient men
zich doorgaans van werkwoorden, die dezen
uitgang hebben, als : ratelen, rommelen,
kakelen, mompelen, babbelen, trommelen,
rammelen, enz. Doch in dezen uit an wordt
de 1 dikwijls verwisseld met de r, als : stamelen, stameren, bobbelen, bobberen, snippelen, snipperen.

hetgetal, hetwelk tusschen tien en twaalf
staat. Dit telwoord wordt op zich zelf, of bij
zelfst. naamwoordengebruikt. In het laatste
geval, inzonderheid wanneer het bepalende
lidwoord voorafgaat, is het onverbuigbaar :
de elf stuivers. Ook zonder lidwoord : voor
elf jaren. Ook zonder zelfst. naamwoord : de

ELF,

klok sloeg elf.
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Somwijlen echter wordt het verbogen :
met ons elven, elf personen • na elven, na elf
uren • de elven, elf apostelen. Zamenstell. :
elfderhande, elfderlei, elfjarig, el tat.
Hoogd. eilf, bij Kero einilif, Otfr. einlif,
angels. andlyfa, goth. andlefen zweed.
ellofwa,
ijsl. ellefu, en g. eleven, deen. elleve.
k dat dit woord uit een
Het is waarschijnlij,
en het oudehoogd. leiben, angels.
lytan, overblijven, eng. to leave, overlaten,
zamengesteld is, en eigenlijk een over, of
boven, tiers,,
gelijk twaalf twee over tiers

beteekent.
bijv. n., van het boven staande telwoord

ELFDE,

elf. De el de day ; hebben heden den
elfden, den elfden dag dezer maand. Oul.
was elfste ook ingebruik, gelijk Kil. heeft;
ook komt het nog bij de Bijbelvert. voor : in
't elfste jaer.
Hood. eilfte, angels. endlyft, endlefta.
ELFT, alft, z. n., m., des el is of van den el ft •
meerv. el ten. Zekere visch :gerookte el t.
ELGER, zamengetrokken van elgeer, zie aalgeer.
Zamenstell.: slagelger, steekelger.
ELK, elke. Gemeenlijk wordt dit woord als een

persoonlijk voornaamwoord beschouwd.
doch, daar het, volgens zijne beteekenis, alle
enkele deelen van eengeheel insluit, behoort
het eigenlijk tot de algemeene telwoorden.
Het heeftgeen lidwoord voor zich, maar wel
het niet bepalende lidwoord na zich, elkeen,
zonder meerv. Elke dag, elke reis, elk
mensch. Van elken dag • van elke reis •; van,
elk mensch enz. Onbepaald willende spreken, zegt men elk , elkeen : elk weet het ;
elkeen zegt het. En dan is de verbuiging :
elks, of van elk, aan elk, elk • van elkeenen,
aan elkeenen elkeenen. Telkens te zamengetrokken van te elkens, relkens, d. elke
reis. Oudt., werd elk in den vierden naamval tot elken verbogen, en in het meerv.
gebruikt ttidus soe wapende elcken. —
Elcke(singuli) sullen opstaan. [Bijbel 1477.]
Ook elck met een werkw. in het meerv.
Ende elck stonden. [Bijbel 1477.] Doch dit

alles is buitengebruik.
voornaamw., onbuigbaar, behalve
in den tweeden naamval, elkanders. Het
wordt in alle geslachten en getallen gebruikt:

&KANDER,

wij zien elkander morgen weder •; de vrouwen toonden elkander hare bezigheid, en
verachtten elkanders werk.
ELLE, zie el.
ELLEB00G, Z. n., m., des elleboogs, of van den
elleboog • meerv. ellebogen. Zeker gedeelte
van den arm : zij leunde op haren elleboogh.
[Vond.1 Tot de ellebogen in het geld tasten,
veelgeld hebben. Zamen g tell. elleboogspier.
Hood. Elbogen, angels. elboga, deen.
albue, eng. elbow, ijsl. olenbogo. Het is
zamengesteld van het oude el, d. i. arm, en
boo o f of bogt •; zoo dat elleboog, eigeniijk, de
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bogt van den arm is, gelijk men oul. ook
voor elleboog, somwijlen, ermboog bezigde.
ELLENDE, z. n., v., der, of van de ellende
meerv. ellenden. Van el, nu elders, ook
ander, vreemd, (welk el reeds in het lat.
alias engr. ce2Otoc voorhanden is) en land.
Eigenlijk ballingschap, verdrijving uit het
land, naar een vreemd land, zoo als bij de
Latijnen extorris • doch in deze beteekenis
is dit woord thans verouderd, en wordt
alleen voor ramp, onheil, gebezigd, dewijl
het een dergrootste ram en is, den vaderlandschengrond te moeten derven : tot overmaat der ellende. [Hooft.1 Van hier ellendig,
dat oudt., in den zin van in ballingschap
omzwervendegebruikt werd, doch thans
iemand, die ongelukkig is, en door ram en
gedrukt wordt, beteekent — ellendigheid,
ellendiglzjk. Bij Kil. komt het hiervan afgeleide, maar reeds verouderde, ellendigen,
in de beteekenis van banners, voor. Ellendig
wordt ook overdragt., voor slecht, gering,
genomen : hij is een ellendig dichter.
ELPENBEEN, z. n., o., des elpenbeens, of van het
elpenbeen • zonder meerv. Olifantstand : met
elpenbeen versierd. Poot gebruikt el voor
elpenbeen. Van hier het onverbuigbare bijv.
n. elpenbeenen , van elpenbeen gemaakt :
een mes met een elpenbeenen hecht.
Hood. Elfenbein, bij Otfr. helphantes
bein • en bij Notk. en Willeram. komt het
bijvoegelijke helfentpeinin, elpenbeenen,

voor. De eerste helft van dit woord is,
waarschijnlijk, nit elefant, of elephant,
zamengetrokken, gelijk Plantijn elpenbeen,
of elephanten been heeft.Voor Olifant vindt
men ook elpendier.
ELs, z. n., m., van den els • meerv. elzen.
Elzenboom : op den els. [Vond.1 Van hier
,
van elzenhout
het onverbuigbare elzen
g
emaakt, of tot den elzenboom behoorende :
eene bzjl met eenen elzen steel. Zamenstell. :
elzenblad, elzenboom, elzenbosch, elzenhout,
elzenstaak, elzenstam, elzentak.
ELs, z. n., v., der, of van de els • meerv.
elzen. Een schoenmakers scherpgepunt
werktuig, ook else, elsen, en bij Kil. aelsene,
elsene, genoemd. Dikwerf zegt men ook el.st,
doch verkeerdelijk. Zoo scherp als eene els,

zeer scherp.
En, bij inkrimping achter 1 en r ook enkel tn,
is een uit an genoegzaam van dezelfde
kracht als de uit an el. Zoo hebben wij
adent, bezem, boezem, galm, walm, storm,
worm, enz. Deze uit an vertoont zich

onder al de oude stammers, zoodat men
hem zeer wel als echt, en niet als ontleend,
mag beschouwen. De woorden op em, of
m, uitgaande, behooren, meestal, tot het
mannelijke geslacht.
EMMER, z. n., m., des emmers, of van den
entmer • meerv. owners, emmeren. Mar54
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cellus eischt den emmer. [Ilooft.] Ook is
eemer, enter, in gebruik geweest : met
eenen eemer waters. glooft.] Net eenen
eemer bloets. [Vond.] Een droppel van
eenen eemer. [Bijbelvert.1 Bij M. Stoke

komt het voor, in de beteekenis van eene
boot. Zamenstell. : brandemmer, marktemmer, melkemmer, vischemmer, wateremmer. Het verkleinw. is emmertje.
Hood. Eimer, angels. amber, zweed,
aember, ijsl. amr. Gemeenlijk wordt het
van het gr. apapopsuc , (lat. amphora) afge-

leid, van cif-ta en ppee. Maar in het gr.
komt het woord eilzocp ook voor , in de
beteekenis van een watervat.
EN , deze is degemeenste van alle onze zachte
uitgangen. Men heeft denzelven bij ons, als
zelfstandig en als bijvoegelijk naamwoord •,
als bijwoord , voorzetsel en voegwoord.
1. Als zelfstandig naamwoord •; naardien al
de onbepaalde wizen onzer werkwoorden
tot zelfstandige naamwoorden van het onzij{lige geslacht kunnen over aan als loo en
het loo en. Zij hebben omtrent dezelfde
beteekenis, als onze naamwoorden, die ing,
inge achter, of ge voor het worteldeel van
bet werkwoord hebben, als looping, geloop
met dit onderscheid echter, dat die met ing
meer eene tegenwoordige dadelijkheid, die
met a eenen onbepaalderen tijd en eene
menigvuldigere werking, en die met en eene
duurzamere werking aanduiden. Wanneer
{lit en achter naamwoorden, die reeds eenen
zachten staart hebben, gelascht wordt, als
el, em, en, er, of ig, zoo spruiten daaruit de
dubbelstaartige elen , emen , enen , eren,
igen, moetende echter dit zachte eren, als in
.hinderers, enz. wel onderscheiden worden
van den basterduitgang eren, als in braveren,
enz. 2. Als zelfstandig naamwoord , bij
inkorting , n, bij omzetting, ne, achter
eenige onzer naamwoorden , als veulen ,
molen , wagen , koorn, kern, kerne, enz.
5. Als bijvoegelijk naamwoord, om den aard
en de stoffelijkheid aan te wizen in
in plaats
van ons van, als aarden, glazen, houten,
koperen, ifzeren, zilveren , enz. Hiertoe
zoude men mede onze verledene deelwoorden in en kunnen brengen, die ook als bijvoegelijke naamwoorden gebezigd worden.
4. Als bijwoord : heden, somwifien, intusschen, enz. i. Als voorzetsel : binnen, buienz, 6. Als voegwoord : daarten, teenenz.
teen , daarentegen , enz. Eertijds diende
deze uitgang ook, om onze bijvoegelijke
naamwoorden op lijk tot bijwoorden te
maken, als van deugdelijk, deugdelijken,
enz. • loch dit is thans buiten gebruik. De
kracht en zin van dit en komen bij,
na in alle
gevallen, met ons van bij den tweeden
naamval, overeen • zoodat hetgeenzins wonder is, dat onze Voorouders hetzelve voor
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den getneenen uitgang van dien naamval
gebruikt hebben, als des Heeren enz. Wijders is en de uitgang van de onbepaalde wijs
onzer werkw.gelijk ELY , in het grieksch, en
dient -mede, om van zelfst. naamwoorden,
of van andere woorden, onbepaalde wizen
der werkwoorden te maken : eind, einde,
einden, — eindig, eindigen, enz. Ook neemt
de eerste en derde persoon der werkwoorden,
in het meervoudige getal, den uitgang en
aan •: wij hebben, zij hebben, enz. En was
van ouds de regelmatige uitgang der eigennamen van vrouwen, in degebogene naamvallen : Ghertruden, Margrieten enz.
waarvoor de Ouden altoos
EN, voegwoord
,
teeken
ten
ende bezigden, of ook wel ei,
van verkorting. Het schijnt echter dat zij
dit ende somtijds uitspraken, alsof er en
geschreven stond : souehouden, ende wat
zzj soud'szjn ter neer geveld. A. v. D. Myle.]
l s men hier en en niet ende leest, is deze
A
re el goed naar de maat.
EN, (oul. ne) behoort, in ontkenningen, tot den
aard onzer taal, schoon het thans niet meer
ingebruik is : 'k en ding gheen eel-.
[Sieg.)
Dan, oudt. schreef men zoo wel en
p
zonder niet, als thans niet zonder en : g'en
me ht (non licet tibi). [Spieg.1 Alle exempelen en strekken zo klaar een spiegel niet.
[Hooft.1 Op 't midden van den schoonen
dagh, en weet hij, of hi' sal vermoghen, enz.,

dat is, weet hijet,
nienz. Rlooft.1 Mel.
Stoke bezigt doorgaans ne : want men
gevaren niet ne conde, enz.
ende zie einde, eind.
endvogel, zie eend, eendvogel.
ENDE, voegw., zie en, voegw.
ENDELDARM, z. n., m., des endeldarms, of van
den endeldarm • meerv. endeldarmen. Een
END,
END,

darm, die regt door het menschelijke, en
ook dierlijke , ligchaam loopt, en aan het
achterste eindigt. Misschien is deze benaming
ontleendvan einde, ende •; zoodat endeldarm
zoo veel als end- of einddarm zoude zijn.
Dan, Kil. heeft ook enteldarm • van het oude
entel, stercus, en darm; zoodatendel- of enteldarm
eigenlijk, strontdarm zoude wezen.
,
ENDIJVIE, zie andzjvie.
ENG, bijv. n. en bijw., e n er engst.Dat weinig
plaats heeft, naauw : die rok is m,ij te eng.
Zie verder ang. Zamenstell. : engborstig,
engborstigheid.
a Otfr.
Hoogd. enge, bij Kero enke, eng,
ango, Notk. eng, goth. aggon, gr. o'vyzi.
Het gr. avve, ik druk, en het lat. ango,
ang, zeer
(bij Kil. engen) zijn met ons en an

naauw verbonden.
z. n., m., des engels, of van den en el •
meerv. engelen. Verkleinw. engeitje. Van
het lat. angelus •; en gr. d •rysAo g . Over het
algemeen, elke bode en gezant van God
waarom, in de h. schrift, de Profeten en

ENGEL,
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Leeraars engelen genoemd worden •; welke
beteekenis echter , buiten den bijbelstijI ,
ongewoon is. In eene en ere beteekenis,
zekeregeesten van eene hoogere afkomst,
welkevan God ter volbrengingzijne
van
bevelengebruikt, en daarom goede engelen
genoemd worden, ter onderscheiding van de
kwade engelen, of duivelen : uit den mont
van Godt,
of eenen Engel. [Vond.] In de taal
der liefde : zij is zoo schoon als een en el
zij zingt als een en el , enz., zijn , in de
gemeenzame verkeering, gewone beschrijvin en van voortreffelijke eigenschappen.
Figuurl., en in de vertrouwelijke taal der
liefde, eene benaming van verliefde personen der beidegeslachten: mijn en el zal
heden komen. De vrouwelijke naam van
en el is engelin. Zamenstell. : engelachtig,
engelkoor , engelenkoor , engelschaar, beschermengel, schutsengel.
ENGELAND, z.

n., o., zonder meerv. Een bekend
land inEuropa, dus genoemd naar de Angelsaksen, nadat zij dit gedeelte van Brittannien veroverd hadden • angels, angelland,
aengelland en englaland, hood. Engelland,
zamengetrokken England. Sommigen schrijven Engelland, als zamengesteld van angel,
of en el en land •; doch de gewoonste schrijfwijs is En eland, Van hier engelander, van
En eland geboortig.
ENGELSCH, bijv. naamw. en bijw., zamengetrokkenuit engelandsch, van Engeland afkomstig,
tot de inwoners van En eland behoorende :
engelsch tin, de engelsche kerk, de engelsche
ziekte. Zamenstell.: engelschman. Ook wordt
het zelfstandig gebruikt: een engelsche, eene
engelsche, de Engelschen, Engelanders. Ook
hetonzijdige, het engelsch voor de engelsche

taal. Kil. en Plant. bezigen dit woord, als
en vertalen het door
van Engel afkomstig,
angelieus, angelique. Insgelijks Leven onses
H. J. C.: van engelschen handers van der
eerden werdt verheven.
n., v., der, of van de engte; meerv.
en ten De enge gesteldheid van jets, van
ruimte, of plaats, zonder meervoud: de en to
des we s. Eene enge plaats: de en to eener
rivier • den viand in eene en to drip en ; de
engte (ook straat) van Gibraltar. Overdragt.,
verlegenheid: hi' is in de engte; iemand uit
eene en to redden. Zamenst.: landengte, zeeen te,
ENKEL, enklaauw, (anklaauw, aanklaauw), z.
n., m., des enkels, of enklaauws, van den
enkel, of enklaauw ; meerv. enkels, enkelen,
enklaauwen. Zeker lid van den voet : tot den
enkel. [Vond.] Tot de enkels in het slijk
treden.
Hoogd. Ankel, angels. ancleow, eng.
ancle, zweed. ankel, ijsl. oeckul. Bij Wachter, is anke, as mobile alteri insertum, arab.
angk, onk, frank. ancha, basterdlat. anca,

ENGTE, z.
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ancha, hanca, ital. anca, fr. anche, hancite.
Frischius zegt, dat de Duitschers drie groote
beenderen, welke in de holligheid van een
ander been draaijen, Anke noemden. Vooreerst dat been ,
waarop de hats draait, en
door letterverzetting, nake, (nek), cervix,
genoemd wordt. Ten tweede de heup, het
heupbeen, coxendix, fr. hanche, eng. hanch,
spaan. en ital. anca, en ons veroud. hancke,
hencke. Ten derde het benedenste deel van
het been, waarmede het op den voet staat.
De oorsprong van dit woord schijnt gezocht
te moeten worden in het verouderde anken,
figere. Bus is ook het gr. drceily die plaats,
waar de beenderen van den arm zamengevoegd worden. Sommigen brengen het tot
hetgr. dymvx05. , bulging, dewijI het de
plaats is, waar de buiging van den voet
geschiedt. Ten Kate oordeelt, dat ons enklaauw, inklaauw, van gelijken oorsprong is,
als ons klaauwen, inuncare, te meer, omdat
het fr. enclaver hiermedegroote gemeenschap
heeft. Kil. heeft enkel, enkle, ook in de beteekenis van juvenis arator, hetwelk Ten
Kategeldersch en kleefsch noemt, en oordeelt, dat het schijnt tezien op het inhechten
(anken, in ere van den ploeg. Tot dezen
stam brengt hi' ook het oude enkel, kindskind, bij Kil. nepos, als ziende op de naauw
ingehechte maagschap.
ENKEL, bijv. n. en bijw., beteekenende eigenlijk, eenvoudig, ongemengd : de enkele hoofdstoffen • een enkele gulden. Alleen, geheel en
al : het is enkel nijd, dat hi' zoo handelt.
Hooftgebruikt enkeling, voor het een wij
ondeelig (individu) noemen.
ENT, ente, z, n., v., der, of van de ent • meerv.
enten. De tak van eenen boom, dien men in
eenen anderen hecht : om een vrugtbare ente
in de kloof te zetten. [Vond.1
ENTEN, bedr, w., gelijkvl. 1k entte, heb geent.
Eenen tak van den eenen boom in den anderen vast hechten. Hooft bezigt enteling, voor
zoonsaanneming a do do als van entelen,
dat is, bij herhaling,
eaten
dus
eene zeer naauwe vereeniging te kennen
geeft. Van hier enter, en,terij, enting, entwas.
ENTEREN, bedr. w., gelijkv1., in de scheepvaart
gebruikelijk. 1k enterde, heb geenterd. Aan
boord klampen, een vijandelijk schip, met
dreggen enz. naar zich toehalen, om in hetzelve over te springen, en het te vermeesteren : een schip enteren. Men kwam zoo digt
bij elkander, dat men konde enteren. Van
hier entering . Zamenst.: enterbijl, enterdreg
enterluik.

Hood. &stern, deen. entre, eng. enter.
Adel. brengt het tot het fr. entrer, ingaan,
en Tuinm. tot het lat. intrare, van dezelfde
beteekenis.
ER (ook aar), een onzer zachtstaartige uitgangen, doch niet, bij alle woorden, van den-
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zelfden oorsprong. Bij sommige is hi' duidelijk het oude zelfstandige naamw. er, d. i.
man, hetwelkgevoegd tij het vrouwelijke,
of liever bij het gemeenschappelijke geslacht
van sommige dieren, het mannelijke geslacht
maakt, als kater, van kat, d. 1. de er, of de
man van de kat; doffer, bij Kil. duiver, van
duif. Dat bij sommige andere woorden dezelfde uitgang er, voor man, plaats heeft, als :
arbeider, boer, zamengetrokken van bouwer,
—kooper, speler,enz., blijkt hieruit,dat achter
deze woorden ook dikwerf man, inplaats
gevoegd wordt, zonder derzelver
van er,
beteekenis te veranderen, als : arbeidsman,
bouwman, koopman, speelman, enz. Hiertoe
behooren ook verscheidene latijnsche woorden op er, maar bijzonderlijk de verbalia op
or uitgaande, als : adulator, adorator, amator etc.

Achter het zakelijke deel van een werkwoordgevoegd, maakt dit er zelfst. naamwoorden van het mannelijke geslacht, als :
geven, gever, werken, werker, kennen, kenner, spelen, speler enz. Ook wordt het achter

F.R.

gebragt wordt : een aflegger, iets dat afgelegd
wordt, b. v. een kleed, enz. • ook van het
voorwerp, waaraan iets gedaan wordt: een
daglooner, iemand, aan wien dagloon gegeven wordt, enz. •; wijders van de zwaarte,
den inhoud, ouderdom, enz. van iets : een
twaalfponder, een kogel, die twaalf pond
weegt ; een vier en zestiger, een schip met
vier en zestig stukken geschut •; een tachtiger, een man van tachtig jaren. In vele
woorden echter is de beteekenis van dezen
nitgang nog duister, ten minste is het onzeker, tot welke van de reedsgenoemde soorten zij behooren, als in weder, jammer,
zomer, winter, donder, oever, water, ader,
haver enz.
In eenige woorden is de uitgang er nit het
oude aar, d. een groote vogel, ontstaan,
als in adder, sperwer, reiger, enz., voor
adelaar, sperwaar, reigaar, enz. In andere
is hi' uit den uitgang eren van sommige
werkwoorden, met wegwerping van en, gevormd. Van schateren, het geschater, enz.

In nog andere woorden is hij van vreemdea
oorsprong: keizer van caesar, kerker van
zelfstandige naamwoorden gevoegd, als :
carcer, priester van presbyter, venter van
barvoeter, iemand die barvoetsgaat, burger,
fenestra, schepter van sceptrum, pleister van
poorter, schipper • en met aar, leugenaar,
emplastrum, letter van littera enz.
schuldenaar, tollenaar, enz. Ten Kate teeOok zijn er bijvoegelijke naamwoorden,
in zekere ordonnantie van
kent aan, dat hi'j,
we stellende trap op er uitgaat, als bitter,
het 'aar 1475, voor het woord schipper
donker, duister, lekker, zuiver, zwanger,
meermalengesteld vond schipheer. Dit deed
enz. De vergrootende trap der bijvoegelijke
hem vermoeden, of ons er, niet wel, bij
naamwoorden wordt, door er achter den stelinsmelting, voor her, of heer kwame. Doch
lenden trap te voegen, gevormd, groot, groonaderhand kwam hem deze verandering in
ter, zuiver, zuiverer, (zuiverder), enz.
dit woord toevallig voor, omdat de afleiding
Eindelijk ontmoeten wij den uitgang er
van heer, of meester, er wel op schijnt te
bij eenige voorzetsels, als achter, onder,
passen. Ook begunstigt de Oudheid dezelve
Diet, en de meeste andere woorden,
op er
over. De bijwoorden eerder en verder zijn
eigerilijk vergrootende trappen.
uitgaande, overdragtiglijk genomen, duiden
een werktuig, of onderwerp van beweging, ER, oul. re : Als hire een wifi had gheleghen ,
inplaats van eenen persoon, aan : boener
d. als hi' er, enz. [Mel. St.] En hieruit
(boender), blaker, enz. Bij andere zou
blijkt, dat er niet eerie verkorting van Baer
is, en dat derhalve het afkappingsteeken Ceti)
er voor heer, zeer belagchelijk komen, b. v.
kwalijk bij dit woordje gevoegd wordt. Wat
kruifer, graver, enz. Jonker is echter, waarde spreekwijs, daar is er, voor daar .zijn er:
schijnlijk, voor jonge heer.
daar is er, die zeggen ; daar is er, die meeDe naamwoorden, die, van werkwoorden
nen, enz. betreft, dezelve is zeer oud, dikgevormd, in er, of aar, uitgaan, beteekenen,
werf te onregt gewraakt, en door kiesche
eigenlijk, iemand, die gewoon is, eene zaak
schrijvers menigmaal, als eene fraaiheid gete verrigten, niet iemand, die eene zaak
bezigd : der wasser vele, die niet en quamen
werkelijk verrigt, b. v. drinker, speler, lasenz. [Mel. St.] Ook bij Hooft : daar is er nietteraar enz. Zie aar, uitgang.
temin, die honing en melk voor de twee lieffeDoor dit er, achter namen van sommige
lijkste lekkernijen des lants van beloften
landen en stedengevoegd, worden yolksnamengevormd, als En eland engelander,
houden. Bij de nieuwe dichters :
Holland, hollander, Rotterdam, rotterdammer, enz. Dikwerf worden de volksnamen
op er uitgaande, als onveranderlijke bijvoegelijke naamwoorden gebruikt : hamburger
rib , neurenburger waren , straatsburger
snufff enz. Zie amsterdammer.
In sommige woorden heeft de uitgang er

de beteekenis van iets datgedaan, of voort-

Daar is er, die alleen op pistoletten
Engoude en zilvre munt
Het ijdel hart en dwaze zinnen zetten. Toot.]
Daar is er, die heur aangezieht ontmoeten. [Schim.]
Daar is er, die met vele woorden niets zeggen,
J. J. Sehultens.1
Daar is er, die ..... donderen met hun leer, enz.

[Hofstede.]

ERF.

— 269 —

Meer voorbeelden van oud.e en nieuwere
schrijvers worden , ter staving van deze
spreekwijs, bijgebragt, door A. Kluit, in
eene aanteek. op het woord mond, in de
naamlijst van Hoogstraten. Velen bleven er,
en velen bleef er is beidegoed duitsch, zoo
wel nu, als voor vele eeuwen, zegt B. Huydeco er.
ER, een onscheidbaar voorvoegsel,hetwelk alleen
in zamenstelling met werkwoorden gebruikelijk is. Oul. plagt het, gemeenlijk, in den
zin der voorzetselen her en ver, gebezigd te
worden, als ermaken, nu hermaken, erdichten, nu verdichten, enz. Wij hebben dit
voorvoegsel nog in erbarmen, erkennen,
erlang,
en ervaren. Herinneren wordt meer
gebruikt dan erinneren, en voor erdenken,
erkaauwen, meest altoos herdenken, herkaauwen.

veroud. werkw., beteekenende daarvoor houden, begrijpen, inzien, alleen nog
overig in de spreekwijs , tmjnes erachtens,
zljnes, onzes erachtens, enz. — hi' handelt,

ERACHTEN,

mines erachtens, niet wel in die zaak.
n. en bijw., erbarmelijker,
erbarmelzjkst. Eigenlijk, medelijden, erbarmin g waardig, deerlijk: in eenen erbarmelzjken staat zijn • dat is een erbarmelijk
voorwerp. In eene ruimere beteekenis

ERBARMELIJK, bijv.

slecht, niets waardig, in het gemeene leven:
erbarmelijk zin en schrijven enz. Eene
erbarmelijke redevoering.

wederkeer. w., gelijkvl. 1k erbarmde mij, heb mij erbarmd. Barmhartigheid

ERBARMEN,

gewaarworden , en deze gewaarwording
aan den dag le en. Het wordt met den
tweeden naamval gebezigd : dat hi' sich
uwer erbarme. [Bijbelvert.] Ook met over:
om sich over u te erbarmen. [Bijbelvert.]
Spieg. heeft iemand erbarmen, voor zich
over enz. Van hier erbarming. Zie, over de
afleiding van dit woord, barmhartig.
EREN, basterduitgang van sommige werkwoorden, van het fransche of walsche er
ontleend, zijnde de klank der e in dit eren
zacht-lang , welke ook den klemtoon ontvangt, als redeneren, schofferen, waarderen enz.
ERF, z. n., o., des erfs, of van het erf • meerv.
erven. Eigen grond met zijn toebehooren :
men may op het erf van anderen niet bouwen. Ook eene ledige plaats, waar te voren
eengebouw stond: ik heb de schuur laten
afbreken, er is nu maar een erf. Erfgoed :
om 't erf zijner grootmoeder. [Hooft.) Oul.
schreef men de erve, vrouwel. Hooft heeft
erve voor erfgenaam: Elizabet, naaste erve
tot die kroon. Het meerv. erven voor erfgeDamen, is thans nog in gebruik : wie zijn
ttwe wettige erven? Zamenstell. : erfbezit,
erfdeel , erfelijk , erfenis , erfgaaf, erfgeld,
erfgift, er f'
erfgraf, erfgrond, erfgrond-
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regt, erfhuis (boelhuis), erfhuisboek, er fhuisgeld, erfhuismeester, erfkoning, erfkoningrijk, er land erfpacht, erfpachter,
erfprins, er rinses , erfreyt, erfschuld,
erfstadhouder, erfstadhouderschap, erftogt,
erfvijand (doodvijand), erfvolk , erfvorst,
erfziekte, erfzonde, erveloos.
ERF, zie nerf.
ERFGENAAM, z. n., m., des erfgenaams, of
van den erfgenaam •; meerv. erfgenamen:
't regt van den wettigen erfgenaam. [Hooft.)

Van eene vrouw sprekende is het vrouwel. :
de erfgenaam — zoo leeft Gustavus in zijne
eenige erfgenaam. [Vond.] Somme en schrijven erfgenaam mannel., maar erfgename
vrouwel. : ons erfgenaame en dochter.

World.]
Oul. schreef men erfnaam, d. i. een
persoon, of iemand, die erft, want naam
beteekende dikwerf eenenpersoon •; en zoo
bezigde men ook het woord vrouwenaam
voor vrouwspersoon. Voor erfgenaam zeide men ook erfgenoot,
ervelink.
ERG, bijv. n. en bijw., er er ergst. Vanktvaad
tot er er d. i. hoe langer hoe er er. Zie arg.
ERGENS, bi jw. van plaats, beteekenende in eenige
plaats: hij moet toch er ens zijn. In het
gemeene leven wordt er ens ook voor lets
gebezigd: er ens naar zoeken, d. i. naar
iets; ik zal dat wel er ens door te weten
komen, d. i. door eenig middel.
Hood. it end bij Kil. ook ieryhens. Volgens Ten Kate is de eindlettergreep van dit
woord ends, zamengetrokken ens, de uit an
van het bedrijv. deelw. met eene s achterop,
die het woord tot een bijwoord maakt. Hi'
meent, dat uit er, als het worteldeel van
erren, vagari, oudt., met achtervoeging van
g, een werkwoordgevormd is, waarvan dit
woord afkomt. Het zegt, in eenen onbepaalden zin, zoo veel als : waar mengaan of
zwerven moog. In het angels. heeft men
erne, locus aliquis indefinitus, met den uitgang ne.
ERGEREN
argeren) bedr. werkw., gelijkvl. Ik
ergerde, heb geergerd. Van den vergrootenden
trap van erg, er er. Oul. werd ergeren, in
den zin van er er slechter maken, bederven,
gebezigd, zie argeren •; doch hiervoor, en
voor het onzijd. werkw. ergeren, in de beteekenis van er er worden, gebruikt men
verergeren. Thans wordt het alleen in eenen
zedelijken zin gebezigd, voor ergernis, aanstootgeven: iemand ergeren, iemand met
lets ergeren •; hij ergerde de gansche vergadering. Ook door een slecht voorbeeld tot

boosheid brengen • en in dezen zin vindt
men het bij de Bijbelvert. op verscheidene
plaatsen. Als een wederkeer. w., zich ergeren • zich aan, of over lets ergeren, eene
ergernis aan lets nemen.
ERGERLIJK, bijv. n. en bijw., erger/ijker, erger-
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lijkst. Ergernis gevende, wat met de eerbaarheid en allegoede zeden strijdig is : een
ergerlijk levee leiden.
z. n. v., der, of van de ergernis
meerv. ergernissen. Aanstoot : eene gegevene
en genomene ergernis. Het slechte voor-

ERGERNIS,

beeld, waardoor men and tot kwaad
verleidt, in de godgeleerdheid.
ERINNEREN, zie herinneren.
ERKAAUWEN, zie herkaauwen.
ERKENNEN, bedr.w., gelijkvl. 11€ erkende, heb
erkend. Weten en toestemmen, in de bijbeltaal : als sy erkennen een yeder stjne plage ;
op dat dit volk erkende datgij enz. Verklaren voor het en bet is: zijne handteekening

ESCII.

bedr, w., ongelijkvl. Ik ervoer, heb
ervaren. Ondervinden het een ik u voorspel
zultgij door den ti 'd nog wel ervaren. Door
kracht van dadelijk ervaren. J. D. Deck.]
Van hier ervaring. Oudtijds zeide men ook
vervaren.
ERVAREN, bijv. n. en bijw., ervarener, ervarenst
,
zijnde eigenlijk het verled. deelw.
van het voorgaande w. ervaren. Bedre-

ERVAREN,

ven, vele verkregene kennis bezittende :
hij is een ervaren man. Van hier ervarenheld. Oul. vervaren.
ElfVE, zie erf.
ERVEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik erfde,
hebgeerfd. Bedrijv., door erfenis verkrijgen :

erkennen. Met voor : erkende hem voor
zijnen Zoon •; ik erken u voor eenen eerlijken
man. Als zoodanig aannemen : hij heeft mid
voor zijn kind erkend. Dankbaarheid betoonen : ik zal die weldaad altoos erkennen. Van
bier erkenning, erkenteltjk, dankbaar, erkentenis.
ERLANGEN, bedr. w., gelijkvl. Ik erlangde, heb
erlangd. Eigeniijk, tot jets langen, reiken,

hij zal door den tijd groote schatten erven.
in bet bezit
Oul. beteekende erven nalaten,
van iets stellen •: En erft de whist aan zoo
veel weeuwen, enz. World.] Ook erven
iemand aan jets. M. Stok.] Doch dit is reeds

doch in dezen zin is bet niet in gebruik. Met
moeite, na aangewende pogingen, bekomen,
verkrijgen : de vrijheid erlangen, en de
erlangen. Van hier erlanging.
ENNEREN, zie generen.
ERNFEST, zie eerenfest.
ERNST, Z.II., HI., van den ernst ; zonder
meerv. Ware, eigenlijke gezindheid, in
tegenoverstelling van boert, of scherts hij
vraagt den quant met grooter ernst. De
Deck. Ik zeg het u in ernst. Iets in ernst
opnemen. Is hetjok, of ernst? Zeg mij in
goeden ernst. In eene bepaaldere beteekenis,
gestrengheid : watmeer hij niet van gedrag

van ztjne ouderen geerid • htj heeft de
gierigheid van zijnen Vader, en de wellustigheid van zijne Ilfoeder geerfd. Onzijd.
met ztjn, door erfenis ten deel vallen :
want alte Belden erft de vaderlijke deugt.
Cam h, Met het voorz. op : dat goed kan
op hen niet erven ; vijandschap, die op den
nazaat erft. [Vond.1 Erven beteekende oul.
ook Buren • van hier, zest Tuinman, ooze
spreekw. eeuwig, en erfelijk. Van hier
erring.
ERWT, (erwet, ert, en bij verbastering errit)
z. n., v., der, of van de erwt • meerv.
erwten. Peulvrucht : erwten zaaijen, do
pen , pollen , plukken , enz. Gamenstell.:
doperwten, suikererwten, tuinerwten,, erwtennat, erwtensop.
Es , esse, deze basterduitgang wordt achter

verandert, zal ik ernst moeten gebruiken.

Van bier erttstelijk, ernsthaftig, ernstig,
ernstiglijk. Bij Hooft komt ernstzaak voor:
onder ernstzaaken, (inter seria).
Hood, Ernst, bij Notk. Ernest, Willer.
ernost, Otfr. ernust, eng. earnest, oul. bij
ons aernste, neerst, neernst, nerst, naernst,
naerst, waarvan nu naarstig, oul. ook aernstig , aernsteltjc, aernsticheit, enz. Waarschijnlijk behoort het tot het oude ar, er,
voor aarde, en eeren , d. ploegen, lat.
arare. Zie arbeid.
ERRE, arre, veroud. bijv. n. voor gram, toornig : ende hi wert utermaten erre. [Seghel.]
Zich erren, toornig warden. Zie arre. E a en-

!kik beteekende het oul. droevig.
zie erwt.
ERTS, z.m., van den erts , meerv. ertsen,
Allerleibergaarde, of steen, welke eenig
metaal, of halfmetaal in zich bevat: gouderts,
zilvererts, kopererts enz. Zich vergapen aan
korintischen erts. World.] Ertsrijk, dat veel
erts heeft.
ERTS, ertsch, zie carts.

ERT,

geheel buiten gebruik.
Figuurlijk, bij de geboorte medebrengen,
van eigenschappen en gesteldheden des
ligchaams en der ziel : hij heeft deze ziekte

namen van mannelijk bedrijf gevoegd, am
die tot het vrouwelijke to does over aan
als : zondaar, zondares. Deze uitgang komt
met het lat. issa, overeen propheta, prophetissa, bij ons pro feet, profetes.
ESCH, z. n., m., van den esch • meerv. esschen.
Esschenboom : de bijl klinkt op den hoogen
esch. [Vaud.] Van hier het onverbuighare
bijv. n. , esschen : eene esschen plank.
Zamenstell. : esschenhout , esschenhouten,
onverbuigb. bijv. n. een esschenhouten
stoel.

Hoogd. Asche, alem. asch, angels. aesc,
eng. ash, Been. en zweed. ask. Het komt
met den ouden lat. naam aesculus, of esculus , overeen , welken Servius van esca
afleidt, dewijl men zegt, dat het zaad van
dezen boom den eersten menschen tot spjis
verstrekt heeft. Wachter meent deszelfs
oorsprong in het gr. irzus, sterkte te vinden.
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Onseschwerd oul. ook voor allerlei soort van
boomengebezigd.
ESP, espenboom, z. n., m., van den esp •
meerv. espen. Bevende populier, wiens bladeren aan eenen langen ranken tak hangen,
en daarom, bij de minste beweging der
lucht , sidderen engeruisch maken, Van
hier het onverbuigb. bijv. n. es en, tot
den espenboom behoorende, of van denzelven gemaakt : es en loof, of espenloof,
es en hout , of espenhout.
Hoogd. As e. angels. aeps, epse, eng.
asp, deen. en zweed. asp. Het staat waarschijnlijk met het gr. eiG,71-aipsty, sidderen,
beven, in verband.
ESPINK, zie pink:
ESTRIK, (bij Kil. esterick) z. n., m., des estriks,
of van den estrik • meerv. estrikken. Gebakken vloersteen : een vloer van roode en

ETTE.

De maaltijd: voor, na, under het eten •; van
het eten opstaan, middageten, avondeten.

SpijS in het algemeen, gekookt of gebraden:
het eten opzetten • zijn eten medebrengen.
van eetgroen, z. n.,
o., des etgroens, of van het etgroen • zonder

ETGROEN, zamengetrokken

meerv. Het tweede nieuwegroen gras, dat
allereerst na de afmaaijing opschiet, en tot
eene naweide voor bet veegeschikt wordt.
Nagras : de beesten in het etgroen drifven.
ETMAAL, zamengetrokken van eetmaal, z. n.,
o., des etmaals, of van het ettnaal • meerv.
etmalen. Een natuurlijke dag, de tijd van
vierentwintig uren: het trettrspel eindigt
met het etmaal. {Hooft.] Dit schijnt te zien op
hetgebruik der ouden van slechts eenmaal
daags, en wel omtrent den middag, eenen
hoofdmaaltijd te doen ; loch sedert de
eetbeurten vermenigvuldigd zijn , inzonderheid bij den arbeidsman, die den werkblaauwe estrikken.
dag in vier schoften afdeelt, zoo is hiervan
Hood. Astrich , Asterich. Astragus ,
ook etmaal, d. schoft , bij Kit. pastio
astracum, astreca beteekende, in het middiurnaquatuor vicibus.
deleeuwsch lat., dengepleisterden vloer
ETSEN, bedr. w., gelijkvl. lk etste, heb geetst.
eener kamer.
Met sterk water in eenig metaal laten inbijET, basterduitgang, welke bij weinige onzer
ten : dieplaat is geetst, niet gesneden. Van
zelfstandige naamwoorden gebruikt wordt,
hier etser , etsing. Zamenstell. : etskunst
als banket van bank, trompet van tromp , enz.
plaatetser. Ten Kate brengt het tot etse, corETEN, bedr. w., ongelijkvl. 1k at, heb gegeten,
rosio, et specialiter corrosio cupri aqua Corti,
oul. geeten. Spijs, of jets. in de gedaante
en dit tot het worteldeel van eten, metden
van spijs, tot zich nemen, kaauwen en
uit an se. Bij Wacht. is het incidere, au
doorslikken : brood eten, vleesch eten. lewand to etengeven. Wat hebt gij te eten ?
letnands brood eten, spreekwijs, bij iemand
ziju onderhoud vinden •; genadebrood bij
iemand eten, door iemand, uit medelijden,

onderhouden worden. Maaltijd houden :
des avonds, des middags, eten. Men eet
voortreffelijk bq hem, of hi' houdt eene
goede tafel. Figuurl. : zdn woord eten, weder intrekken het een men gezegd heeft.
Van hier eter, ook voor een dier, anders
korenbijter genoemd • eetster. Zamenstell.
eetbaar, eetkamer, eetlust, eetmaat, (diaeta
— eetmaatschegeneeskunst, medicina diaetetica) eetplaats, eettafel, eetwaar, eetzaal,
etenskas, etenstijd menscheneter, miereneter,
slangeneter enz.
Hoogd. essen, bij Kero ezzan, Isidor.
erssan, Otfr. ezen. Alle overige talen hebben
t, of d, als Goth. itan, angels. etan, zweed.
aeta, deen. ale eng. to eat, lat. edere, gr.
EJEIY
eten. Vol ens Ten Kate is de g in het
verledene deelw. gegeten, om de welluidend-

heid, gevoegd • doch Adel. is van oordeel,
dat men oul. voor eten ook geten gezegd
heft
• althans Otfr. heeft: So sie thar tho
e
gazun, d. als zij daar aten.
ETEN, Z. n., o., zijnde eigenlijk de onbepaalde
wijs van het werkw. eten, zelfstandig gebruikt, des etens, of van het eten • zonder
meerv. Des avonds smaakt het eten mij best.
De geneesheer heeft mij het eten verboden.

et argento caelare, in goud en zilver etsen ;
in koper etsen, cupro incidere, sive scalpello,
sive acri humore. Het laatste is alleenbij Kil.
bekend, die het door Wien in koper, inscribere, sire incidere in aes aqua forti, verklaart.

Hooft bezigt het overdragt., voor invreten.
voornaamw., om verscheidene dingen van dezelfde soort onbepaald aan te
e en is alleen in het
duiden, even als eenig,
meerv.gebruilkelijk : er verliepen ettelijke
dagen. Doch dit ettelijk begint reeds buiten
gebruik te geraken, en men bezigt meestal

ETTELIJK,

eenig.

z. n., m., des etters, of van den etter
zonder meerv. De dikke, witte ofgele stof,
welke zich in eene wonde enz. verzamelt :
etter maken
,
beginnen te zweren, wanneer
het bloed zich in etter oplost. Overdragt.,
kwaad, bederf: die 't lichaam deter stall wel
zuivren van lien etter. [Vond.] Van bier etterachttig, etterig. Zamenstell.: etterbuil, eller-

ETTER,

gezwel, etterslzjm,-etterwond, etterzak.
Hood. Eiter, neders. .Etter, deen. edder,
en in eenige oorden van En eland atter. Bij
Notk. en Otfr. komen eittar en eater,
angels. ater en oetter, in de beteekenis van
g
ift voor, welke beteekenis het zweed. etter
nog heeft. Van het angels. oetter, venenum,
is oettran, venenare. Adel. brengt het tot
het oude eit, vuur, en eiten, branden, het-

welk bij Notk. en anderen voorkomt, en
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op de brandende gewaarwording, welke zoo
wel eene zweer,
als het gift veroorzaakt, zeer
welpast. Ten Kate leidt het van het worteldeel van eten met den uit an er af, om de
inknaging, of meting in de vliezen en vleeschachtige deelen.
ETTEREN, onz. w., gelijkvl. Ik etterde, heb gatterd. Etter uitwerpen, anders dragen: de
woad begint te etteren. Van bier ettering.
EUDER, uder, bij Kit. uber. Zie uzjer.
EUNJER, z. en bijv. n. en zonder trappen
van vergrooting. Halma zegt, op eunjerheid,
dat het een bij de boeren gebruikelijk woord
is, voor aardigheid. Bij Kil. is unghers maleficus, diabolicus, en ungherhoere incantatrix , mulier diabolica, tooverheks, spook ;

alwaar v. Hasselt zeker verse aanhaalt,
waarin : alwat van Eunjer, droes, enz. Bij
Hooft leest men : zelf eunjer koom ik hier,
eunjers raadt te hooren. Geen eunjers
nit den hoop. Ook bezigt hi' het in den zin
van bedreven, geslepen : de burgerij eun'er (sagax) in 't doorsnuffen enz. Om iets

OM

fiefs aan te duiden, of tekennen tegeven, dat
men zin engenoegen in lets heeft, zegt men,
in het dagelijksche leven ook : dat is eunjer.
EUROPA, Europe, z. n., o., van het Europa
zonder meerv. De naam van het kleinste,
maar verlichtstegedeelte der wereld •; uit het
grieksch. .De inwoners van het noordelijke
Europa. Van hier Europeaan, europeer ,
europeesch, europesche.
evel, z. n., des euvels, of van het
euvel • meerv. euvelen. Kwaal , allerlei

EUVEL,

ziekte en besmetting , doch in dezen
eigenlijken zin niet meet gebruikelijk
dan in zamenstelling , als handeuvel ,
voeteuvel. Overdrag,
t. voor nadeel, onheil :
hij is van dat euvel nog niet genezen.

Zedelijk gebrek : aan het zelfde euvel
mankgaan
spreekwijs. Van 't zelfde evel
,
ziek. [Ilooft.) Is een der evelen, waarvan
men schier niet eenen der Vorsten zuiver
vind. J. de Decker.] Hij verght het zjder
niet uit oordeel, maar uit evel, boosheid,
malo animo. [Hooft.] In vele woorden
heeft men de zachte e met eu verwisseld,
b. v. evel, lenen, snevelen, stenen enz.,
nu meestal euvel, leunen, sneuvelen, steunen enz., bij Ell. niet bekend , die vallende evel heeft, waarvoor wij vallende
ziekte zeggen.
EUVEL, bijv. n. en bijw., euveler, euvelst.

Eigenlij,
k ziek •;
o d ch in dezen zin wordt
het niet meergebruikt. Zedelijk kwaad,
slecht, nog overig in euveldaad, enz.
hoop, dat gij het niet euvel, kwalijk, zult
nemen • ook iets euvel opnemen, ten
kwade duiden. Kwaadaardig, vijandelijk :
in euvelen moede. J. de Nam] Oul. beteekende het ook zeer : op 't euvelst afgerecht.
[Hooft.] Het is zo euvel niet, non magni

EVEN.

momentiest. Vonct.] Bij Kit. en anderen,
,
in de beteekenis
komt het werkw. evelen

van beleedigen, beschadigen, voor.
G. 0. Reitz en Tuinm. leiden het van
hetgr. o' mos-, ot3Aeg, kwaad, af, dat af zou
stammen van het hebr. haol , boosheid.
Kil. en Tuinm. brengen het woord duivel
hiertoe, als ware het de euvele, de booze.
Zie Duivel.
EVANGELIE, een onduitsch z. o., van het
evangelie; meerv. evangelien, van het gr.
suovyyeAto eene blijde , aangename boodschap. De gansche leer van J. Christus, in
tegenoverstelling van de wet : het evangelic
prediken • in 't bloeijende Evangelie. [Vond.]
Die boeken van het n. verbond, welke de
levensgeschiedenis van Jezus bevatten : het
evangelic van Nattheus enz. Van Kier evangeliesch, evangelist. Zamenstell. : evangeliedienaar, evangelieleer, evangelieprediker.
zie euvel.
EVELEN, zie euvel.
EVEL,

bijw., beteekenende gelijk, hetzelfde.
Bij een zelfst. naamw. : dit was even het
dier. [Bijbelvert.] Bij een bijv. naamw.:
even hoog, even dik, gelijk van hoogte, van
zoo oud.
dikte. Ook met zoo : even zoo lang,
Om degelijkheid te vergrooten : even die,
even dezelfde. Even eens, hetzelfde : alttjd
even eens, het is mzj even eens, waarvoor oul.
ook eveleens en eveneens geschreven wend: al
eveleensgelzjk de honden enz. [Florian.] Al

EVEN,

eveneens zooging het op den dag van heden.
[Hooft]. Even als : ik hebbe oock een herte
even alsgijlieden. [Bijbelvert.] Een weinig:
ik raakte hem even (ook even 'es aan. Ter

bepaling van eenen tijd, waarin iets geschied
is :gzj waart even vertrokken, toen enz. Zoo
even ontving ik eenen brief. H. de Groot
bezigt evenheid voor gelijkheid in zwaarte,
grootte, enz. • zoo ook evenredigheid, waardoor twee din en gezegd worden even te
zijn ten aanzien van iets anders, proportio.
Moonengebruikt evenmatig, voor gelijkvormig : volmaekt van leest, en evenmatig
ook even ouderen, voorgelijk in jaren : terwijl een vlugge jeugt van even ouderen, enz.
Hooft bezigt ook effen. Zamenstell. : evenbeeld, even g eh:ft , evengelijkheid, evenmensch,
evennaaste, evennachtslijn, in de aardrijkskunde, evenredig, evenredigheid, evenveel,
evenwel, evenwigt, evenwigtig, evenwtjdig,
evenzinnig.
EVENAAR, z. n., m., des evenaars, of van den
evenaar ; meerv. evenaars. Van evenen,
thans effenen, en den uit an aar, er •; bii
Kil. effenaar. De naald eerier schaal, waar-

aan men weet, of hetgeen in de eene schaal
lit eerie gelijke zwaarte hebbe met het een
in de andere lit. Overdragt., voor gelijk
ezag, gelijke mat : die den evenaar van de
g
fransche en spaansche Mogentheden noode
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zagen overslaan. [Hooft.1 De middellijn,
anders de linie,l at aequator, in de aard-

rijksk
unde.
bijv. n. en bijw., evenaardiger,
evenaardigst. Van even, gelijk, en aardig,
van aard, inborst. Van gelijke inborst, of
natuur. Ook van zaken, die van dezelfde
natuur zijn. Van hier evenaardigheid.
EVENAREN, bedr. w., gelijkvl. evenaarde,
hebgeevenaard. Eigenlijk, gelijk maken, als
evenen, effenen, doch in het gebruik, is
iemand evenaren, zich aan iemand gelijk
maken , of aan iemandgelijk zijn gij

EVENAARDIG

evenaart hem in de kennis der taal • ach
dat ik u in deugd evenaarde ! Ben schrijver, lien men als een model in iets voorstelt , moet door geen anderen, in die zaak,
geevenaard warden. N. Bydragen.] Van hier
evenaring.
an evenaar, evener, evenen, d. effenen.
V
Evenen komt nog, in dezen zin, bij Cam h.
voor : en event sijnen standt met alter menschen levee. En event ons de ti 'den der
vroltjkhan den uren van het ltjden, d, i.

en enz. gelijk
maak de tijd
n aa de uren enz.
evenaren, eenen. Van hier evening, nachtevening, in de aardrijkskunde.
,
zie even.
EVENREDIG, evenredigheid
EVERZWIJN, z. n., o., des everzwUns, of van het
everzwijn • meerv. everzwijnen, van ever en

EVENEN, zie

zwijn: het schuimbekkende everzwijn.[Vond.1
Maar dewijl ever een zwijn beteekent, zoo
is everzwijn, eigenlijk, tweemaal hetzelfde.
EZEL, z. n. m., des ezels, of van den ezel •
meerv. ezels. Verkleinw. ezeltje. Zeker

viervoetig dier, met lane ooren en eenen
aan het einde harigen staart, hetwelk gemeenlijk voor een lastdier gebruikt wordt,
dochvoor het overige, we ens zijne traagheid, domheid, en ongeschiktheid bekend
genoeg is, waarom het ook, in de gemeenzameverkeering, tot eenige figuurlijke
spreekwijzen aanleiding gegeven heeft: ende
zadelde sijnen ezel. [Bijbelvert.] Als een

EZEL.

ezel balken. Eery ezel stoot zich Wet tweemaal
aan eenen steen, spreekw. Van den os op
den ezel springen, spreekw., zich niet aan

een ding houden, maar dan tot dit, dan tot
dat overslaan, waarvoor men meent tom
moeten zeggen : van den orse (van het paard)
op den ezel. Zie os. Het woord ezel duidt
dit Bier aan, zonder opzigt op deszelfs
geslacht. Wit men echter het vrouwelijke
geslacht duidelijk be ales dan bezigt men
het woord ezelin, der ezelin, de ezelinnen.
Figuurlijk, een werktuig, waarop de schilders hun doek, ofpaneel plaatsen, om het te
beschilderen : het schilderstuk staat op den
ezel. Van menschen : Issaschar is een sterck
gebeent ezel. [Bijbelvert.1 Een dom, lomp,
ongeschikt mensch : hi' is een re to ezel. Van
hier : ezelachtig, ezelachtigheid. Zamenstell.:
ezelshoofd, eigenlijk, het hoofd van eenen
ezel • figuurl., in de scheepvaart, een half
rond blok boven op den mast, in welks
holte de steng gezet wordt •; ezelskop, eigenlijk, de kop van eenen ezel •; figuurlijk, een
dom, ongeschikt mensch •; ezelsoor, eigenlijk, het oor van eenen ezel; figuurlijk 4 de
omgevouwen leant van een Mad in een
•
boek;
ezelveulen, ezelsveulen, het veulen van eenen
ezel, een 'one ezel •; ezelswerk, eigenlijk,
het werk, dat etelsverrigten •; figuurl.,
zwaar,
gemeen werk, zoo als men door ezels
laat verrigten. Nuilezel, woudezel.
Dat ezel ook in het onzijdige geslacht gebezigd is, blijkt onder anderen, uit het boven
bijgebragte voorbeeld een sterk gebeend ezel.
Van ezel is, in het gemeene leven, bet gelijkvl. onzijd. w. ezelen, met het hulpw.
hebben, voor zwaren arbeidverrigten,c zoo
alsgemeenlijk voor ezels geschikt
is• ik zal
morgen weer moeten ezelen.
Hood. Esel, bij Otfr. esil, Ulphil. asilus,
angels. eosul, pool. osiel, deen. Asel, lat.
asellus. Anders is inplaats van de l de n,
als het lat. asinus, fr. asne, ane, zweed. asna,
deen. Asen,
ijsl. esne.
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is de zesde letter van het ABE. Zie over den
aard en het gebruik van deze letter, rilijne
nederd. Sraakk.
D. 1. S 46.
A
FAAL, zie falen en fell.
FAAM, Z. n., v., der, of van de faam • meerv.
famen. Van het lat, fama, gr. 0/1,6v. Eigenlijk, eene heidensche godheid, in de fabelleer, bij de dichters, de luchtbodin, nieuwsboll : bij de Faam nagelaten. [Vond.]
Overdragt. gerucht: het bezwalmen zzjner
faame. [Hooft.5 Ter goeder naam en faam
staan. Voor eene Godin genomen wordt dit
woord met eene groote letter, Faam geschreyen • en in dit geval alleen is ook het meervoudgebruikelijk hi' heeft twee Famen
geschilderd. Van hierfaamloos, faamroovend,
eerroovend, faamroover, eerroover, faamschender. Hooft heeft faamzucht voor eerzucht, roemzucht.
FABEL, Z. n., v., der, of van de fabel •; meerv.
fabelen. Verkleinw. fabettje. Van het lat.
fabula. Eigenlijk, een ge.sprek • doch in dezen zin is het verouderd. Wijders, een verdicht verhaal, een vertelsellje: iets voor een
fabel houden. Gij verhaalt mij daar, geloof
ik, een fabeltje. Verder, een verdicht verhaal,

waarmede een zedelijk oogmerk verbonden
is, in onderscheiding van een bloot verteltot vermaak dient. In
e dat alleenlijk
seltj,
de zin behooren de tooneelspelen, romans
en zedelijke verhalen tot de fabelen. Gewoonlijkst verstaat men onder deze benaming, het verhaal eener in beelden voorestelde handeling, welke zoo wel dieren als
g
menschen toegekend wordt: de fabelen van
Esopus. Celle fabelen. Van hier fabelachtig. Zamenstell fabeldichter, fabelkunde,
heeft
fabelleer, fabelschrijver , fabetwerk. Kil.
ook het hi van afgeleide werkw. fabelen,
lat, fabulari, beuzelen, waarvoor men ook
fabuteren plagt te gebruiken : zoo Poeten
fabuteren, d. gelijk de dichters beuzelen.
R. Viss.]

n., V. der, of van de fabrzjk •
meerv. fabrijken. Door middel van het fr.
fabrique, van het lat. fabrica. leder voortgebrat werk, en de werkplaats, waarin het
voortgebragt wordt • in welke beteekenis dit
woord, somwijlen,
in het gemeene levee
schertsendegebezigd wordt : dat is. een

FABRIJK, Z.

woord
eene vertelling, van zijne eigene
fabrtj,
k van zijne uitvinding. In eene be-

paaldere beteekenis, iedere werkplaats, waar
goederen en waren in het root vervaardigd
worden : eene bandfabnjk, geweerfabrijk,
knoopenfabrijk, lakenfabrijk. Van hier het
onduitsche fabrikeur, mede in dagelijksch
gebruik, zijnde iemand, die zich bezig houdt
Met de voortbrengsels der natuur te bewerken,
en aan dezelve die gedaante, dien vorm
tegeven, welke zij moeten hebben, om tot
ons gebruik en nut te strekken. Ook wordt
een opziener over de stadsgebouwen, of
stadswerkmeester, fabrejk genoemd • doch
dan is het mannelijk : des fabrijks, of van den
fabrijk.

Van dit fabrijk is het werkw. fabrzjken
gevormd, voor stichten, bouwen, bij Hooft :
venstersfabrijken. In de gemeenzame verkeering zegt men nog : ik zal dat wel fabrzjken, verrigten, klaar maker.
FAIZANT, zie fazant.
FAKKEL, z. n., v., der, of van de fakkel • meerv.
rakkels. Verkleinw. fakkeltje. Een groot licht,
van was, pek, enz. gemaakt : met een brandende fakkel. [Vond.] De Deckergeeft deze
benaming aan eene staartstar : die deze fakkel ons tot een' voorbo stelt • ook aan de zon :
des werelds fakkel enz. Figuurlijk, een geleerde bij uitstekendheid : hij was eene heldere, of lichtende, fakkel. De figuurlijke
uitdrukkingen, de fakkel der tweedragt, des
oorlogs, der lie de zijn bekend genoeg. Zamenstell. fakkeldrager, fakkeljagt.
Hoogd. Fackel, bij Otfr. fakol, Tatian,
faccola, angels. faecele, zweed. fackla, Been.
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fakkel, ital. fiaccola. Al deze woorden komen
met het lat. fax, facula, overeen; doch hier-

uit volt niet, dat zij daarvan afstammen.
De oude noordsche volkeren hadden een
woord, fach, of fak, dat vuur beteekende
en veelligt was fachen, of fakken, eertijds
ook' voor branden in gebruik. Hiervan kan
fakkel, door middel van den uitgang el, die
een werktuig aanduidt, regelmatig gevormd zijn. Hiertoe behooren ook cpxt 0,
9 wa-xce, peg.
feilen, onzijd. werkw., gelijkvl. Ik
faal,
faalde,heb
angefaald.
het verouderde
V
nu feil. Het voorgestelde doel niet bereiken,
en d'uitkomst
missen : vertrouwt op hem,
zal niet falen. L. D. S. P. Dat mijn ooghen
weenen en mijn ton he moet falen. [Houwaert.] Dwalen, mis hebben: vader, voor ghewisghij faelt. [Gesch.] Te kort schieten, in
gebreke blijven, bankroet gaan : dat komt
van borg te staan, wanneer de schuldnaars
falen. [Poot.1 Voor ontbreken, zegt Vondel
het fsalt mij aan : indien 't mijn lippen aen
bevalligheit mogt falen •; zoo ook het pad zal
ons nietfalenwij
zullen het pad niet missen.
,

FALEN,

Doch in vele dezer beteekenissen is dit woord
niet meer ingebruik. Van bier faalgreep,
voor misslag; doch dit woord is reeds eenigzins verouderd. Zie [ellen.
FALIE, Z. n., v., der, of van de falie • meerv.
fallen, falie8. Zekere sluijer, tot de kleederdrat der vrouwen behoorende, anders ook
regenkleed genoemd : zij deed hare falie om.
Van hier is de, in hetgemeene levee gebruikelijke, spreekwijs falievouwen ontleend,
voor vleijen en geveinsdelijk handelen : die
't te seer met vrienden houden, en te seere
falievouden. [Geschier.] Hooft heeft falijvouwen. En van hier ook falievouwer, voor

een valsch, bedriegelijk mensch, pluimstrijker.
FALIEKANT, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Eigenlijk, waarvan de kant
faalt, (van falen, errare, deficere) d. i., niet
in den haak is, bij Kil. angulus non aequalis,
nonquadratus ant rectus. Ook faliekantig.
Overdrag,
t. verkeerd, valsch : dat kwam
faliekant nit, anders dan men voorgegeven,
of verwacht had. 1k heb hem in die zaak
zeer faliekant, anders dan ikgewacht had,
trouweloos, valsch, gevonden.
FALIEVOITWEN, zie falie.
FAIVIILIE, z. n., v., meerv. familien. Van het
lat. familia. Huisgezin, gezin, geslacht. Zamenstell.: familiedag, familieraad, familiewapen enz.
FARIZEER, Z. n., m., des farizeers, of van den
farizeer • meerv. farizeers, farizeen. Zekere
aanhang onder de voormalige Joden, die
zich, door uiterlijke gestrengheid in het
waarnemen van Mozes wet, van anderen
onderscheidden. Thanspleegt men nog eenen

FEES.

huichelaar een farizeer te noemen. Van hier
het bijvoegel. farizeesch, op deszelfs den ken handelwijs gegrond : welk farizeesch
zuurdeeg , [Vollenh.] Het is van het gr. ;apt—
Tate; afkomstig, waarom eenigen pharizeer
schrijven; doch op voor an der achtbaarste
schrijveren, bezigen wij, in sommige vreemde woord voor
voor het oorspronkelijke letterteeken, eene nederduitsche letter van gelijke
waarde. Dewijl het hebreeuwsche woord
eenen afgezonderden beteekent, van fars,
afzonderen, zoo vertaalt Notk. hetzelve door
sundirguote, en sunderman.
z. n., o., des fatsoens, of van het fatsoen • meerv, fatsoenen. Van het fr. facon.

FATSOEN,

De gedaante, of het maaksel eener kunstig
gewerkte zaak : hzj weet een goed fatsoen aan
de kleederen tegeven. Het fatsoen van het
zilver kost veel. Figuurl., aanzienlijke geboorte en opvoeding: een man van fatsoen.
Het isgeen fatsoen zoo te handelen. Van hier
fatsoenitfic, fatsoenlijkheid, in de overdragtige beteekenis. Van dit fatsoen is het werkw.
fatsoeneren (basterd), oul. ook fatsoenen,

gevormd.
zie [out.

FAUT,

z. n., m., des fazants, of van
den fazant • meerv. fazanten. Fazantvogel.

FAZANT, faizant,

Wil men degeslachten naauwkeurig aanduiden, dan is het mannelijke fazanthaan, en
het vrouwelijke razanthen. Zamenstell.: fazanthok, razanthouder, fazantjagt, fazantwachter.
Hood. Fasan, pool. fazyan, eng. pheasant, deen, fasan, ital. faggiano, lat.phasianus, middeleeuwsch fasanus, faxanus. H i'
is van de rivier phasis naar Europa gebragt,

van waar hi'j ook zijnen naam ontleend
heeft.
FEBRITARIJ, z. n., m., van den februari j; zonder
meerv. De tweede maand in het jaar. Van
februa, Cesium lustrale, zuiveringsfeest, dewijl men gewoon was, in die maand, een
feest ter zuivering en heiliging van menschen
en vee te vieren. Deze maand draagt ook den
naam van sprokkelmaand, oul. sporkelmaand,
waarschijnlijk van spurcalia (a spurco) ,
mede zekere feesten, die in deze maand,tot
hetzelfde bovengemelde einde gevierd werden.
EKs, z. n., v., der , of van de feeks • meerv.
FE
feeksen. Een slecht, loos vrouwspersoon: zij
is eene re to leeks • eene valsche feeks.
Tuinm. rent het tot het oude fien, ,d. i.
haten • zoo dat leeks een hatelijk ivijf zoude

zijn.
Z. n., v., en onz., der, of van de feestvan het feest • meerv. feesten. Een tijd voor

FEEST,

plegtige godsdienstoefeningen, of voor vermaakgeschikt. Van hier paaschfeest, pinksterfeest enz. Een feest vieren, feest houden.
Huwelijksfeest, verjaarfeest. Ook voor een

FEIL.
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astmaal, overeenkomende met het fr. festin.
g
Oul, zeide men iemand feeste doen, voor
iemand vriendschap bewijzen. Van hier
feestelijk, plegtig- pragtiglijk : iemand feestelijk onthalen •; feesteling. Zamenstell. :
feestdag, feestgebaar, feestgewaad, feestlied,
feestoffer, feestzang • bruiloftsfeest , geboortefeest, huwelljksfeest, kermisfeest, kersfeest,
verjaarfeest,
vreugdefeest enz. Oul. was het
van dit feest gevormde werkw, feesten in

gebruik , voor feest vieren , gelijk ook
festeren, voor onthalen.
Feest, hood. Fest, eng. feast, fr, fête,
van het lat. festum, festus dies. Het wordt,

g
elijk boven aangewezen is, in het onz. en
vrouwelijke geslacht gebezigd. Vond. heeft
van deze feest • maar ook op het heidensche
feest. Zoo ook de zamengestelde woorden,
het offerfeest, het wijnfeest. Hooft heeft de
feest van 'tgulde vlies. Dit volt De Decker.
Bij Mel. St., en anderen van de Ouden,
wordt het mede vrouwelijk gebezigd. Het
tegenwoordige gebruik schijnt meer voor
het onzijdige, dan wel voor het vrouwelijke
geslacht te zijn.
FEESTOEN, zie festoen.
FEIL, Z. n., v., der, of van de fell; meerv.
feilen. Misvatting, misstelling : eene fell
be aan •; eene ell teen de reels der spraakkunst, der dichtkunst, enz. 'k Vergeef hun
deze fell. [Vond.] Zedelijk gebreK : ieder
mensch heeft zijne feilen. Oul. bezigde men
ook faal. Zamenstell : drukfeil, feilloos. Fell
is ook hetzelfde als dweil, waarmede men

het nat van dengrond enz. afveegt. Men
brengt het tot feilen, falen, errare, als in
het afvegen om en om loo ends , even
als dweil, tot dweilen, dwalen, insgelijks
errare beteekenende. In Zuidholland zegt
men dweil, in Amsterdam en Noordholland
fell.
falen, onz. w., gelijkvl. 1k feilde, lieb
gefeild. Het voorgestelde doel niet treffen :
hij sloe naar mij, maar bij geluk feilde ht y,
Wankelen, te kort schieten : ik sal in mine
getrouwigheid niet feilen. [Bijbelvert.] Mislukken : sine hope sal feilen. [Bijbelvert.]

FEILEN,

Figuurlijk, eenen misslag be aan dwalen :
hij feat telkens in de woordvoeging •; ik wil
liever door te veel, dan door te weinig beleefdheld feilen. Zie falen. Van hier feilbaar, dat
feilen kan, feilbaarheid. Even als in sommige oorden van Nederland, fell voor dwell
g
enomen wordt, zoo wordt aldaar ook feilen
in den zin van dweilen gebezigd : de stoep
feilen, met eene fell schoon maken, af-

drop en.
Hood. fehlen, Been. feile, eng. to fail,
fr, faillir, tweed. fela, ital. fallare, mid deleeuwsch lat. fallire, fallere, fellere. Het lat.
falli en nederduitsche vallen zijn ten naauwste daarmede verbonden.

z. n., o., des fefts , of van het felt •
meerv. feiten. Eene daad : die voor onz'

FEIT,

quade feiten zoo ma ti weet te pleiten.
J. deDeck.] Iemand op het feit, op de daad,
betrappen. Vrome feiten, bij Kul., die feyt,
lat. factum heeft.Van hier feitelijk, feitelt:ficheid.
FEITEL, z, n., v., der of van de feitel • meerv.
feitels. Zekere doek : het kind eene feitel
voorspelden.
FEL, bijv, n, en bijw., feller, felst. Boos, verwoed : een fel mensch. Doch in deze betee-

kenis wordt het zeldengebruikt. Wreed,
onmededoogend : en ram en die mij fel
bestnyden. L. Bake.] Hard, sterk : een fells
wind, felle winter. Dat Edom mede uw felle
slagen gevoel. [L. Bake.] Dat paard kan fel
loo en, Vernielend, verterend : geltjk een
felle vlam. L. Bake.] Ruw, onbeschoft :
iemand een fel antwoordgeven •; iemand fel
aanvallen. Van hier felheid, fellijk, en bij
Hooft felte voor hevigheid.
Fel,
ital. fello, eng. fel/. Misschien behoort

het tot het oude, bij Wacht. voorkomende,
fel, hostis, feld, bellum, waarvan, waarschijnlijk, ons veldheer, dux belli, met
verandering van f in v.
FELP, zie fluweel en fulp.
FENIKS, z, n., in., van den feniks • meerv.
feniksen. Van hetgr. en lat. 01114, , phoenix. Een door de Ouden verdichte vogel, van

welken men zeide, dat er altoos maar een in
de wereld was, en derhalve zondergade of
geslachtgenoot : dat hi' eenige honderd jaren
oud werd, zich dan, in Arabie, op eenen
berg,
in een van welriekende kruiden
g
emaakt nest plaatste, hetwelk, door de
stralen der zon aangestoken, met den daar
op zittenden Feniks verbrandde, uit welke
asch een nieuwe
el vogel
ontstond, wien het
op gelijke wijs ging. Bit woord wordt, bij
alle onze dichters, vanpersonen en zaken
gebruikt, die als uitmuntend voorgesteld
worden. Van hier feniksdichter, fenikspennen, enz. •; ja zelfs zingt Vondel van de
heilige Maagd :
o Feniksmaagd, o 111oeder van 't verbltyden
bedr. w., gelijkvl. 1k fepte, heb gefept.

FEPPEN,

In degemeenzame verkeering gebruikelijk
voor dikwerf en veel drinkers, aan den drank
zijn : hij kan schoon feppen. Van hier
fepper, zuiper, fepster, zuipster.
FEST, een bij de oudheid zeer gemeene uit an
beteekenende de vastheid, of vol- en rijkelijkheid van iets, waarvan nog eenige weinige overblijfsels bij ons gevonden worden,
als eerenfest, ernfest, honorificus, angels.
arfcest.

De wortel vertoont zich in ons vast, oul.
vest, firmus. Zie eerenfest.
FESTOEN, feestoen, z, n., v., der , of van de
festoen • meerv. festoenen. Allerhande loof-
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werk, aan muren,pijlers enz. vastgehecht,
in de bouwkunde:
Behangt met mirtegroen,
En bloemkrans en festoen,
[V °rid.]
Portaal en.?
Verrijkt en opgesierd met lijstwerk en festoen.

J. de Marr.]
Dit woord wordt bij Plantyn, Kil., noch
Halmagevonden •; ten blijke, dat zij het voor
geen nederduitsch erkenden, gelijk het ook
eenen basterduitgang heeft, waarop de
klemtoon valt. Doch het is thans ingebruik,
en wordt ook 'estop uitgesproken en geschreyen. Ook het daarvan gevormde festoeneren.
FEZIKKEN, onz. w., gelijkvl. Ik fezikte, heb gefezikt. Stilpraten,
s p a en: ick sit te fesikken
van u. [Westerb.]Van hier fezikker, fezikster.
FIELT, Z. n., m., des fielts, of van den fielt •
meerv. fielten. Deugniet,
schelm. Van hier
fielterij, fieltig, fieltenstuk. Kil. zegt fielt,
vilis homo, nebulo, homo ignavus, sordidus.
Filico, teste Festo, malus, inutilis •; etphelus
qh/Aos malus, deceptor, dicitur. Ang. filte, i. e.
sordes, obscoenitas, et filthy, foedus, obscoenus. Kil. heeft ook fiel, dat doorKrul en
anderengevolgd wordt: geldt maeckt fielen
goede manners. [Geschier.] Het gebruik kiest
fielt.
FIER, bijv, n. en bijw., fierder, fierst. Stout,
trotsch , moedig : een fier gelaat toonen,
eenen fierengang hebben. _Hit fieren gangen.
[Bijb. 1477.1 Zij gedroeg zich zeer fier. En
prentten zzjnen naam, die Thebe maeckt zoo
fier. [Vond.] Van bier fierheid, waarvoor
Hooft fierte bezigt: van edele fierte. Het is
met het lat. feras en fr. fier verrnaagschapt.
FIGUUR, z. n., v., der, of van defiguur •; meerv.
figuren. Verkleinw. figuurtje. Van het lat.
figura. De gedaante eener zaak : de omtrekken van eenig ding stellen ons deszelfs figuur
voor oogen. Zoo zijn alle geteekende, geschil-

derde,gesnedene , gedrukte , of op eene
andere wijs vervaardigde afbeeldingen en
versiersels figuren : dat boek is met fraazje
figuren versierd. Alle din in
in zoover zij
eenegedaante hebben, of in zoover men
dezelve onder eenige gedaante beschouwt,
als : wiskunstige figuren. In de schoone
kunsten dragen verscheidene willekeurige
voorstellingen en veranderingen dezen naam ;
zoo spreekt men, b. v. van figuren, in de
danskunst. De voorstelling van eene zaak
onder eene anderegedaante, dan wij ons
dezelvegewoonlijk voorstellen •; waartoe
de figuren in de welsprekendheid behooren.
In de spraakkunst zijn alle woorden, welke
iets ligchamelijks, of zinnelijks beteekenen,
en ter voorstelling van onligchamelijke dingen gebruikt worden, figuren. In den gemeenen spreektrant noemt men eenen persoon, of eene zaak, wanneer men alleenlijk
op derzelver gedaante ziet, dikwerf eene

FUN.

figuur : wat voor eene belagchel(jko figuur
is dat ., Zij is eene der schoonste figuren ,
welke men zich kan voorstellen. In de danszaal zou hi' eene wonderltjke figuur maken,

eenen wonderlijken, zeldzamen persoon vertoonen. Figuur maken wordt antlers , voor
vertooning maken, pracht en mister verspreiden,
gebezigd : die menschen maken
veel figuur. Van hier figuurlijk , figuurlzjkheld.

tusschenwerpsel, om verachting, of afkeer,
aan te duiden , waarvoor men thans meestal
foci gebruikt. Oul .plagt men ij en fij, als woorden van verwondering en afkeer te bezigen:
na dat het reenberaad iet acht of' zj of fij.
[Spieg.] Thans zegt men meestal, hi' of fij :
het is altoos hi' of fij met hem (in de gemeenzame verkeering), hi'slaat altoos tot het eene
of andere uiterste over.
FIJNELAAR, fiemelaar , bij Kil ook femelaar,
z. n., m., des fijmelaars , of van den 'melaar • meerv. fijmelaars. VrouweL 'melaarster. Van fijmelen. Eigenlijk, iemand,
die Not kaardt en de no en afpluist. Wijders, een futselaar , iemand, die zich met
geringe din en bezig houdt, en van daar,
iemand, die alles als zaken van degodsdienst en het geweten beschouwt, of voorgeeft te beschouwen, een geveinsde, schijnheilige. Van hier fijmelachtig, fijmelarij.
FIJMELEN, fiemelen, bij Kil. ook femelen, van
femel, fimel , linum carptum, bedr, w.,
gelijkvlik fijmelde, heb gefijmeld. Eigenlijk,
wol kaarden en de no en afpluizen. Wijders, futselen, zich metgeringe zaken bezig houden, en van daar alles als zaken van
degodsdienst en het geweten beschouwen,
of voor even te beschouwen, den heilig spelen. Bij Kil. komt dit woord ook in den zin
van lascivire voor, waarbij v. Hasselt aanteekent, dat het voor rem habere cum puella,
door J. Vosgebezigd wordt.
Fun, bijv. n. en bijw. fijner, fijnst. Schoon,
bevallig, volmaakt, vooral ten aanzien van
hetgelaat : dat meisje heeft een fijn gelaat,
fijn wezen. Dun, in tegenoverstelling van
grof : fin laken, flan linnen, fijn meel, een

FL',

fijne hoed, fijne kousen, fijne sulker. Ftjn
schrijven, dat schrift is veel te fijn. Zuiver :
fijn goud, fijn zilver. In het gemeene leven
verstaat men door fijne warm

zulke, die van goud, zilver, zijde, en andere
kostbare stof vervaardigd zijn. Schrander,
scherpzinnig : eene fijne vraag • dat was
eenfijn antwoord. Pat eene levendige gewaarwording van iets heeft : een fijn gevoel
voor de eer • een fijne smaak, die de kleinste
schoonheden engebreken gewaar word t ; hi' is
,juist van deze soort van schoonheden de fijnste
keener niet. Somwijlen dient fijn, als bijwoord, enkel, om den nadruk des volgenden
woords te versterken : het is fijn koud.
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Hzj heeft mij fin, fijntjes bedrogen. Nog is
dit woord bij oris in gebruik, om iemand,
die ten aanzien van degodsdienst gezet en
naauwkeurig is, aan te duiden •; maar inzonderheid noemt men iemand, die uiterlijk
godsdienstig, schijnheilig is, fijn : o ! zij is
zoofijn. De fijnen verdoemen al de wereld op
eigen gezag. Van hier fijnheid, fijnigheid,
fijntjes. Zamenstell. : fijnaard, fijnbaard,
fijnman, schijnheilige, fijnschilder, in to enoverstelling van kladschilder. Van dit fijn is
ook het werkw. fijnen, voor fijn maken,

gevormd, hetwelk onder anderen, bij Six
van Ch. voorkomt.
Hoogd. fein, Been. ftin, zweed. fin, eng.
fine, fr. fin, ital, fino, middeleeuwsch lat.
finus. Hetgr. pag iyoc komt, in de eerste
beteekenis, daarmede overeen • waarom de
beteekenis van eengoed uitzigt, en bevallig
gelaat, de eerste schijnt te wezen.
FLIT, zie vijt.
FIKFAKKEN, onz. w., gelijkvl. Ile fikfakte, heb
gefikfakt. In het gemeene levee gebruikelijk,
voor op en neer drentelen, zonder iets uit te
re ten van fikken, oul. zachtjes aanraken, en
fakken, aangrijpen; jets doen als niet doende.
Fikfakker is derhalve iemand, die wel de
hand aan jets slaat, maar niets uitvoert. Van
bier ook fikfakkerij voor een beuzelachtig
en nietig bedrijf.
Fixsell, bijv. n. en bijw., fikscher, fikschst.
Vaardig : hij is een fiksche karel. _IN gaat
fiksch met depen om, kan vaardig schrijven.
Wel, volmaakt wel : dat stuk is fiksch geschilderd • hi)* verstaat die kunst fiksch.

F. de Haas bezigt files voor het bijwoord,
en fiksch voor het bijvoegel. naamwoord :
in veel zaken fiks bedreven • de fiksche naeld
van 't luisternaeuw kompas.
Hood. fix , bij Kil. fix, Been. en zweed.
fix. Het wordt door Kil., Tuinm. en anderen tot het lat. fixus gebragt • loch Adel.
leidt het van bet zweed. en ijsl. fika, fyka,
ijlen, en fikt, ijver, vlijt, af, hetwelk met
het lat. fugere en gr. pEuyely schijnt ver-

want te zijn.
zie nachtegaal.
FILOZOOF, z. n., m., des filozoofs, of van den
filozoof • meerv. filozofen. Vrouwel. filozofin.
Van het lat. engr. philosophus. Wijsgeer,
beminnaar der wijsheid, of iemand, die duidelijke begrippen zoekt, zich ter verkrijging
daarvan bevlijtigt.
Flom., z. n.,v., der, of van de fiool •; meerv.
fiolen. Van het lat. phiola. Eene flesch met
eenen langen hals en ronden buik.
FLAMM, bijv. n. en bijw. rlaauwer, tlaauwst.
Zwak, magteloos : den vi 'and eenen flaauwen

FILOMEEL,

tegenstand bieden. Hij brat geene dan
flaauwe redenen bij. De wijn wordt tlaauw,
krachteloos. Flaauw zijn , worden, in onmagt liggen, vallen. Tot artseni j , die 't

FLAN.

17aautegemoed verheugt. L. Bake.] Koel,
onverschillig : iemand een flaauw antwoord
g
even. Zijne lie de wordt flaauw. Bleek :
dat is flaauw gedrukt. Een flaauw licht.
Even, eventjes : dat is tlaauw in het schilderstuk aangewezen. Van bier flaautvheid
flaauwigheid, flaauwelzjk , flaauwtjes. Zamenstell.: tlaauwhartig, ftaauwhartigheid.
Van flaauw is het bedr. en onzijd. werkw.
flaauwen gevormd, voor flaauw maken, en
flaauw worden : en tlaauwen 't licht •
flaautvt nu de zee. [Six van Ch.] De day
flaauwt. (Vond.] En de geenen doenflaauwen, verflaauwen, moghte die enz. [Hooft.]
Wachter. beweert, dat flaauw hetzelfde
is als laauw, tepidus, staande de f bier dan
per prosthesin. Tuinm. brengt het tot 'laccidus, d. i. slap.
FLAAUWTE, z. n., v., der, of van de flaauwte •
meerv. flaauwten. Van flaauw. Hetzelfde
als flaauwheid: en wekte weder op de geesten
uit de flaauwte. [Hooft.] De flaauwtevan zzjn
regement. Wood.] In tlaauwte, in onmagt,
vallen, liggen •; eene flaauwte krijgen.
FLAB, flabbe, zie fleb.
FLABBEREN, onz. w., gelijkvl. Ile flabberde, heb
geflabberd. Klanknabootsend woord , ont-

leend van hetgeluid, hetwelk doek, of andere lit beweegbare stof, geeft, door den
wind op en neer bewogen wordende : een
welig win 'en lag en tlabberde in de zeilen.

[Hooft.i
FLADDEREN,' onz.

w., gelijkvl. Ile fladderde, heb
gefladderd. Eene vlugge en losse beweging
maken, vliegen : de vogels fladderen door de
lucht. Poot zingt van den zomer : en fladdert
herwaert aen, met bonze vleugelen, enz.
Waarschijnlijk is dit woord hetzelfde, als
flederen, fledderen, vledderen, dat bij Kil.
in de beteekenis van volitare, plaudere alis,

enz., voorkomt. Waartoe dan ons nog in
dagelijksch gebruik zijnde tlodderen insgelijks behoort.
FLAKKEREN, onz. w., gelijkvl. Ile flakkerde, heb
geflakkerd. Flikkeren: de brant steeckt op en
tlackert. [Vond.] Flakkert door de daken.
Elloogvl.] Figuurl.: tlakkerend geluk. [Vond.)
Oudaan bezigt het in den zin van blakeren.
Dit woord is reeds eenigzins verouderd. Het
is, waarschijnlijk het voortdur. werkw. van
flakken, dat in gebruik moet geweest zijn.
FLAMBOUW, z. n., v., der, of van de flambouw •
meerv. tlambouwen. Fakkel, toorts. Van het
fr. flambeau. Kil. heeft rtambeel. Poot bezigt
vlambou.
z. n., v., der, of van de flank • meerv.
flanken. Van het fr. flanc, d. i. zijde. Krijgswoord. Den viand in de flank vallen. De
flank dekken.
Adel. beschouwt flank, hood. Flanke, als

FLANK,

een oorspronkelijk duitsch woord, hetwelk,
door voorplaatsing van eene f, van het reeds
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bij Raban Maurus voorkomende lancha, d.i.
de zijde,
gevormd is.In Nedersaksen beteekent
Lanke nog de zijde, inzonderheid de zijde
van den bulk. Ten Kate brengt het tot vlingen, met verandering van v in f, in en
projicere. Oulings is er bij ons, waarschijnlijk, een werkw. flinken, angels. in an
projicere, jaculare, geweest, waarvan ons
ink eigenlijk, wel getroffen, net op het
doelwitgeschoten, en flank, latus propugnacull, de beschietzijde, en ook flonk, een
zijdelingsche slag.
FLANSEN, bedr. w., gelijkvl. Ik flanste, heb gerlanst. Haastig, slordig verrigten, in de gemeenzarne verkeering gebruikelijk, vooral
met voorvoegsels, als aaneenflansen, neerflansen enz.
FLAP, Z. n., rn., des flaps, of van den flap ;
meerv. tlappen. Klanknabootsend woord,
ontleend van hetgeluid, hetwelk een kit of
slag, geeft: ik gaf hem eenen flap om de ooren.
Ook wordt zeker werktuig, waarmede men
de vliegen doodt, flap, vliegentlap, eng.
tlappe, bij Kil. //abbe, genoemd. Zamenstell.:
la kan waarvan het deksel sterk klapt in
het toedoen , ook flapper, en enkel flap
genoemd. Van flap is het werkw.flappen gevormd, voor slaan, klappen.
FLARDEN, meervoudig z. n., waarvan het enkelvoud niet in gebruikis.Afgescheurde stukken
en brokken: dewind sloeg het zeal in tlarden.
Hij scheurde het papier aan tCarden. Breekt
den band aan tlarden. [Vond.] Brak aan
flarden flits en boog. L. Bake.] Ysschotsen :
men onderscheidt het ijs in velden, flarden,
en los zjs. Een stuk ijs van twee mijlen 't
ronde, noemt men een veld ; kleinder ijsbrokken dan twee mijlen worden groote, en nog
kleinder kleine flardengenoemd. [Zorgdra-

ger.] In de taal- en dichtk. Bijdr. wordt dit
d door letterkeer, van fladder
woordgezeg,
gevormd to zijn, als lets dat wapperende
nafladdert, en flentert.
FLEDERMUIS, fleermuis, zie vledermuis, vleermuis.
fleemde, heb
FLEEMEN, bedr. w., gelijkvl.
gefleemd. Vleijen : zij kan hare moeder
zoo fleemen. Hzj strijckt, hzj streelt, Inj
fleemt, hzj zucht, hzj lacht, hij schreit. [Westerb.] Van hier fleemer, fleemster. Ook fleemerij voor vleijerij : de gladde fleemerd kan
gunst en vriendschap maken. Y. v. Dorp.]
Voor fleemen heeft Kil. fleeuwen, en voor
fleemertj lezen wij bij Six v. Ch, fleeuwetly.
FLEER, zie !leers.
FLEER, bijKil. fleere, z. n., v., der, of van de
leer' meerv. fleeren. Een slecht, lui vrouw-

mensch. Dit woord wordt, met eenige verandering, nog in de gemeenzame verkeering
gebruikt, fleerij, en ook flerrij : wie zou
zich met zulk eenefleerij (flerrij), inlaten?

FLET.

FLEERS,' z.

n., m., van den fleers • meerv. fleer
zen. Een klap, een slag: ztj gaf hem eenen
[leers in hetgezigt. Kil. heeft fleere • doch
het tegenwoordige gebruik heeft fleers.
FLEEUMEN, zie fleemen.
meerv. z. n., waarvan het enkelv.
niet ingebruik is. Stukken en brokken, even
als flarden : lets aan flenters scheuren. Waarschijnlijk van het oude !Under, fragmenta

FLENTERS,

lapidum.

n., v., der, of van de flep • meerv.
le en. Een driekante lap, then de vrouwen

FLEP, Z.

om het hoofd la ten to dragen, en die nu
alleen nog bij jonge kinderen gebruikt wordt.
Bij Kil, flabbe, fTebbe, Ten Kate brengt het
tot het bovenstaande flap, vliegenflap, als
in gedaante daaraan gelijk.
FLERECIJN, Z. th, o., des tlerecijns, of van het
flerecijn • zonder meerv. Jigt: veel stondt hi'
uit aan 'ttlerecijn. [Hoofs.]
Een bijna reeds in onbruik geraakt woord,
zamengetrokken van fledercijn, behoorende,
waarschijnlijk, tot het oude flederen, vlederen, volitare, volgens Ten Kate, orn de vliegende scheuren van de scherpe jigtvochten,
tusschen de beenvliezen. En Kil. zegt diciturtlederczjn, quod per omnes artus volitet,
vageturque inter cutem et carnem.
FLESCR, z. n., v., der, of van de flesch • meerv.
flesschen. Verkleinw. fleschje. Een van glas

geblazen vat met eenen dikken bulk en langen hals: in den buik van eene flesch. [Vond.]
Eene fiesch met wijn, bier, enz. Ook zonder
voorzetsel : eene tlesch wijn ; zes flesschen
bier, enz.
Van dit woord zijn eenige, in de gemeenzame verkeering gebruikelijke, spreekwijzen
n of sterken
ontleend, het drinken van wij,
drank aanduidende: veel van de flesch houden • onder zzjne flesch zitten •; men kan hem
altoos bzj de flesch vinden, enz.

Weleer droegen alle vaten, die deze gedaante hadden, uit welke stof zij ook vervaardigd waren, dezen naam • van daar de
aardenflesschen, albasteren tlesschen. [Bijbelvert.] Zamenstell.: fleschkelder, of flesschenkelder , flesschenblazer, tlesschenkooper,
flesschenmaker enz. Azijnflesch, bierflesch

enz.
Flasche, deen. Flaske, zweed.
Hood.
g
tlaska, eng. /task, pool. flasza, ital. fiasko,
sp. flascon, middeleeuwsch lat. Itasca, flaco,
flaxa, flacta, angels. flaxe, fr. s ue en
en
flacon, gr. CpActo-xan. Ons verkleinw. tleschheeftzeer veel overeenkomst met het gr.
ken
dat hetzelfde beteekent.
FLETS, bijv. n. en bijw., fletser, zeer lids. In
de gemeenzame verkeering gebruikelijk,
voor flaauw, laf: dat bier smaakt zeer flets.
Ook dat zijne schoone kleur niet meer heeft:
die bloemen beginnen al rids to worden. Zty
ziet er fiefs ult. Zie Onvlaat.
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n., m., des fleurs, of van den fleur;
zonder meerv. Van het lat. fibs, fLoris. Van
boomers enplanten, die in den bloei staan,
bloei. Figuurlij,
k en dus wordt het meestal
gebruikt, welstand, gelukkige staat, in het
gemeene leven: in dezen fleur van voorspoet.
In fleur zijn, (in flore esse). [Kil.]
Wijders vrolijkheid, opgeruimdheid: er is
geen fleur bij hem. Van hier fleurig, fleurig-

FLEUR, z.

heid.

zie vlier.
bedr. w., gelijkvl. Ik flikflooide,
hebgeflikflooid. Vleijen, liefkozen •: o! zlj
kan hare zuster zooflikflooijen. Van hier

FLIER

FLIKFLOOIJEN,

flikflooijer, flikflooister, flikflooijerij.
Het is zamengesteld van flikken, d. i. opschikken, en flootjen, hetzelfde als fleeutven,
fleemen, d. strijken, vleijen. Flikflooijen

is derhalve zoo veel als glad strijkende opschikkcn, d.
streelen en vleijen, even als
men zegt pluimstrijken.
FLIKKEN, bedr. w., gelijkvl. Ik flikte, heb geflikt. Eigenlijk, la en verstellen, weder
heel maken : een kleed, een muur flikken,
nu doorgaans opflikken. Ook met aan: ik
heb zoo lang aan dat ding geflikt, dat ik het
weder gebruiken kan. Thans wordt het

meestal voor opschikken gebezigd. Van hier
flikker,flikkerij ,
flikster.
Hoogd. (lichen, deen, flikke, tweed. flicka,

gr. 7'Aexecy.
onzijd. w., gelijkvi. Ik flikkerde,
hebgeflikkerd. Glinsteren, namelijk van al
wat rood engloeijend is : waaruit die gouden
glans de verf schakeert en flikkert. [Vond.]

FLIKKEREN,

Len lap scharlaken. . die vinnig afsteekt
en ons flikkert in het oog. [Pels.] Van al wat
bleek en flaauw van glans is, zegt men blikkeren. Vond. heeft dit onderscheid fraai in
acht genomen : met koperen schilden flickeren, met stalen lemmers blickeren. H. Dull.
spreekt van oogen, die flikkeren van een
hemelsch licht. Van hier flikkering.

FLU[.

dezen held to spitsen. [De Dekk.] Gemeenlijk

ontleent men deze benaming van de snelle
vlugt eenes afgeschotenen pijls, want flitsen
beteekende oul. vliegen •; doch mogelijk is
het een klanknabootsend woord, ontleend
van hetgeluid, dat een afgeschotene pip in
de lucht maakt.Van hier flitsboog, flitseboog ,
flitskoker, flitsekoker, bij de Friezen nog in
g
ebruik.
FLODDEREN, onzijd. w., gelijkvi. Ik flodderde,
hebgeflodderd. Eene losse beweging maken,
wapperen : eene kleeding, die niet op de tv( fze
der Sarmaten en Parthen ons 't lay flodderde, maar enz. [Wagen.] Hooft bezigt het
figuurlijk : zoo lung als de di en dus Clodderden. Ook zegt men, in de gemeenzame
verkeering : door het water — door het slijk
flodderen, door dik en dun loo en. Door
beek door kreekgefloddert. [Paffenr.] Hiervan zijn ontleend ladder us iemand, die
met loshangende kousen loopt •; floddermoer,
floddervos, een slordig vrouwmensch. De f
van flodderen in s veranderd zijnde, wordt
het slodderen, hetwelk Kil. in denzelfden zin
bezigt, als : slodderénde kleederen, fluxa
vestimenta, gelijk wij ook nog sloddervos,
zoo wei als floddervos, zeggen. Van dit slodderen, komt slodderig, bij letterkeer slordig.
FLOERs, z. n., 0., van het floors • meerv. floorsen. Zekere stof, eene sot van dundoek
•:
met het witte floers. Hoof t:
FLONK, zie flank.
FLONKEREN, onzijd. w., gelijkvl. flonkerde,
hebgeflonkerd. Glinsteren, schitteren, genoegzaam hetzelfde als flikkeren. Blikt en
flonkert uit elks oogen. H. Dull.] Van hier
flonkerig. Zamenstell. flonkerlicht, flankerstar, figuurl. : hij was eene flonkerstar der
kerk, een uitmuntend leeraar. Spieg. noemt
de starren flonkervonken. Van hier flonkering .
FLouw, z. n., v., der, of van de floutv • meerv.
flouwen. Een snippennet, een net om snip-

P te vangen.
Rom, la t, phlegma), z. n., v., der, of van de
fluim • meerv. fluimen. Taai speeksel : eene
fluim nitsputven. Fluimen opbrengen. Hiervan is het onzijd. werkw. fluimen, voor
fluimen spuwen, gevormd.
flinkgeschreven. heeft zljne les flink FLUISTEREN, bedr. w.,gelijkvl. lk fluisterde,
hebgefluisterd. Klanknabootsend woord,
opgezegd. Ook wordt het als zelfstandig en
ontleend van het sissendegeluid, dat gehoord
als bijvoegelijk gebruikt, om zekere uitmunwordt, wanneer men zachtjes teen
iemand
tendheid aan te duiden : dat is een flink van
g
spreekt,
of mompelt, om niet door anderen
eenen hare,, van eene vrouw, enz. Hij is een
verstaan te worden. Iemand lets in het oor
flinke vrzjer. Hij zal eene flinke vrouw aan
fluisteren. Van hier fluistering de zachte
haar hebben. Het is alleen in dengemeenzafluisteringen ter gezette avontuure. Mond.]
men spreektrant gebruikelijk.
FLUIT, z. n., v., der, of van de fluit •; meerv.
FLITS, (nedersaks. Flitze , angels. fla, ital.
fluiten. Verkleinw. fluitje. Zeker la ss eelflizza, middeleeuwsch lat, flecha, fr. fleche),
tuig : op de zoete fluit. [Vond.) Op de fluit
z. n., m., van den flits, meerv. flitsen. Pijl,
spelen •; de fluit blazen. Naar iemands fluff
werpspies : met eenen flits. Von d., Wat ging
dansen, antlers , naariemandspijpen dansen.
u (tan, o Dood, uw doodelijke flitsen, op
bijw., beteekenende, eigenlijk, wel getroffers, net op het doelwit geschoten •; van
het, waarschijnlijk, weleer in gebruik geweest zijnde werkw. flinken, angels. flingan,
wen en schieten. Thans wordt bet gebezigd
in den zin van zeer wel, best : dat hebtgij

FLINK,
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Zekere orgelpijpen, die bet geluid der fluit
nabootsen, dragen insgelijks den naam van
fluit : de fluit stellen. Ook wordt eerie snort
van vrachtschip, dat, lang en smal zijnde,
ingedaante naar eene fluit gelijkt, fluit, of
fluitschip , genoemd. Waarschijnlijk heeft
ook zeker lang en smal drinkglas hiervan
den naam van fluit, of fluitglas, gekregen.
Bij Kil. heeft dit woord ook de beteekenis
van to en bedriegerij • zoo ook bij Geschier:
dat iemandt siet van buyten, zdn al dickroils waererluyten •; dit is eene zinspeling,

zegt Ten Kate op het vogelaars fluitje, dat
de vogels in het net lokt.
Zamenstell. : (in de eerste beteekenis)
fluitenmaker , fluitmeester , fluitspeler , —
speelder), fluitwerk, in een or el.
Hood. FlOte. eng. flute, fr. fleute, flute,
spaan. en ital. flauta, fluto.
FLIJITEN, bedr. w., ongelijkvl. lk floot , heb
gefloten. Op de fluit spelen : fluit zware
muzijkstukken. Met den mond fluiten : hi'
loot altoos fluitende langs de straat •; iemand
fluiten, met fluiten roe en. Ook van de
vogelen : die vogel tluit Bij Kil. is
fluiten ook lie en , bedriegen, volgens Ten
Kate, om dezelfde rede als fluit logen, be-

drog is. In de gemeenzame verkeering zijn
hiervan verscheidene spreekwijzen ontleend,
als • hoor hem eens liefelijk fluiten wat
gebruikt hi' lieve woordjes om mij over te
halen ! 1k zal, hem maar laten fluiten, ik zal
hem geen gehoor geven. Gij kunt op uwen
duim fluiten gij moot u behelpen zoo goed
alsgij kunt. Het is vergeers gefloten, als het
paard niet pissen wil, men heeft vergeefsche
moeite gedaan. Op iets fluiten, heimelijk
naar lets trachten :hi heeft al lang op dat
meisje gefloten, maar hij zal zijn oogmerk
niet bereiken. De drie laatste voorbeelden

behooren, eigenlijk, tot de straattaal. Van
hier fluiter, tluiting. Zamenstell. : aanfluiten, uitfluiten. Zie aantluiting.
B. Huydecoper acht fluiten afkomstig van
Ault, en dus gelijkvloeijend : fluiten, tluitte,
getluit. Fr. van Lelyveld , daarentegen,
houdt het daarvoor, dat het fluiten met den
mond, of het natuurlijke fluiten van den
wind in de boomers, of het riet, een klanknab trend woord is waarvan
,
naderhand
een net ofpijp, waarop men /loot , den
naam van fluit bekomen heeft — dat het
derhalve een oorspronkelijk woord, en dus
ongelijkvloeijend is. Aithans de voorbeelden,
waarin het ongelijkvloeijend voorkomt, zijn
menigvuldig, en het tegenwoordige gebruik
verkiest foot, gefloten. Adel. brengt het
zelfstandige fluit tot het lat. flare (tlatum),
blazen,en maakt dus van fluit, het werkw.
tluiten.

Rum, bij verbastering flus, bijw., beteekenende gaauw, gezwind, dadelijk :zijn bevel

FOIE.

werd ituks uitgevoerd. Heiden, die op 't geluit
der bazuine flicks opstaan. [Vollenh.1
Mel. St. schreef vloechs , vluchs Kil.
vlughs en ook flughs, als ter vlugt, of in het
gemeene leven, vliegens. Alles van vliegen.
Thans schrijft men fluks, ook flux, doch

deze spelling geraakt te regt buiten gebruik.
n., flukscher, flukschst. Van
fluks. Vaardig, knap : h i' is een 17uksche
karel. Een flux heir. [Hooft.]
FLus, verbasterd van fluks, (lugs, bijw., beteekenende zoo wel kort te voren, als kort na
dezen. Kort te voren, zoo even : iffevrouw,

FLUKSCH, bijv.

gij noemde uw dochter fins een bloem.
[Vond.] Straks, kort na dezen : ik zal het u
flus wel zeggen. [Halma.]
FLUWEEL, z. n., o., des fluweels , of van het
fluweel • meerv, fluweelen, wanneer van

verschillende soortengesproken wordt. Zekere stof, el : met zwart fluweel.
[Hooft.] Zoo zacht als fluweel. Mel. St.
noemt het samijt, Kil; sammet, overeenkomende met het hood. Sammet. Van hier
het onverbuigbare bijv. n, fluweelen, van
fluweel gemaakt : een fluweelen kleed. Pont
spreekt, bij overdragt, van rluweelen minnewoorden. Oud. bezigt het insgelijks bij lets
onzelfstandigs : in tluweelen ledigheid opgetrokken. Zamenstell.: fluweelbloem, fluweeltverker.

zie niezen.
bedr. w., gelijkvl. fnuikte, heb
gefnuikt. Eigenlijk, van de vogelen , de slagpennen uittrekken, kortwieken. Figunrl., de
krachten benemen, verzwakken : iemands
magt fnuiken. Uw welvaart fnuiken. J. de
Man,) Dengraaf en graarlijkheid hun wieken wel to fnuiken. [Hooft.] Van hier fnui-

FNIEZEN,

FNUIKEN,

king.

tusschenwerpsel , om zijn ongenoegen
o roer- en zijnen afkeer van lets aan te duiden:

FOEI ,

foei, schaam u I foei, dat had ik nietgedacht !
De Dekk. hezigt foeijen, voor foei zeggen.
Hood. pfuj, zweed. fi, dee p . fij, fr, fi,
eng. faugh, spaan. feo, ital. puh, lat, phi',

gr. (peu. Het is de natuurlijke uitdrukking
van misnoegen en afkeer,
die van zelf door
eene enkele blazing gevormd , en daarom
ook in alle talengevonden wordt.
FOELIE, Z. n., v., der, of van de foelie • meerv.
foelien, wanneer van onderscheidene soorten
gesproken wordt. Zekere uitheemsche kruiderij.
FOELIE
z. n., v., der, of van de foelie •; het
,
meerv. is niet ingebruik. Verfoeliesel van
eenen spiegel. Ook de foelie, die men onder
een edelgesteente let,
g
om het te meer te
doen schitteren. Verbasterd van iblie, gelijk
Kiliaan heeft, van het lat. folium. Van hier
foelien, overfoelien, verfoelien.

Fox, z. n., v., der, of van de fok • meerv. fokken. Scheepswoord, zeker zeil, ook fokzeil :
36
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FOPP.

de fok ophalen, de fok strijken, enz. Hooft
sel eener zaak : hebbe ick, ala een wijs bouwgebruikt het figuurl.
•: Rome sloeg er de breeineester, het fondanzent gelegt. [Bijbelv.] Ook
fok bi j. Zamenstell.: fokkemast, fokkerust. In
worth het voor het achterste, den aars, genodegemeenzame verkeering bezigt men dat
men hij vigil op zijn fondament.
woord ook voor eenen bril , waardoor FONKELEN, onz. w., gelijkvl. 1k fonkelde, heb
men ziet : hij zit met de fok op den neus.
gefonkeld. Helder glinsteren, eenen schitVan bier ook fokken, voor eenen gebruiterendenglans van zich geven : de sterren
ken.
fonkelen in eenen helderen nacht. De oogen
Men acht dit woordafkomstig van het ijsfonkelen hem in het hoofd, het teeken eener
landsche fieken, fuiken,vento ferri, pelli.
sterke begeerte, eener hevige drift. Oulings
FOKKEN, bedr. w., gelijkvl. lk fokte, heb gefokt.
zeide men ook fonkeren.
In veehoederij gebruikelijk paarden, schaHet is eigenlijk, het voortdurende werkw.
pen, enz. fokken. Hooft bezigt het van menvan fonken, nu vonken, van vonk, oud t.
schen : om harders oft Leeraars aan te fokken.
env en ijsl. faenna, funfoncke. Hetgr.
Thans is dit ook nog gebruikelijk, maar in
na, d. schijnen, lichten, zijn daarmede verdengemeenen spreektrant : ik zal eenen
want.
schoenmaker van hem fokken. Spiegel zegt, FONKELNIEUW, bijv. n. en bijw., zonder trappen
ietnand bij de oorenfokken, voor ducere, leivan vergrooting. Geheel nieuw, zoo nieuw,
den. Oul. werd dit woord ook als onzijdig
dat het nog fonkelt •; in het gemeene leven.
gebruikt, voor zeilen, we 'lee overdragt.
Eene van de metaalwerken, veelligt van de
vlugten, en naderhand gaan, weggaan, welmun ten , ontleende figuur. Hoogd. funkelneu,
ke laatste beteekenis nog, in den gemeenzaBeen. funkelnij.
men spreektrant gebezigd wordt: ergens FONTEIN, z. n., v., der, of van de fontein • meervb
heen fokken : voortfokken. Van bier fokker,
fonteinen, verkleinw. fonteintje. Van het lat.
in de eerste beteekenis, en fokkerij, al :
fons, bron : aan eene belommerde fontein.
paardenfokker , paardenfokkerd. Bij Vondel
[Vond.] Overdragt : fontein des hells •; fontein
is fokker een rijk man •; ook bij J. de Dekk. :•
des levens. [Bijbelvert.] Oul. was Tonkin ook
maar de eer den fokkeren, of rijckerden verin gebruik voor fonteinwater :'t is beter claer
kent • en nog zegt men in dien zin, een rijke
win te drincken wt schalen, dan claerfonfokker, waarschijnlijk ontleend van de veetetjne. [Col. v. Rijss.] Fr. fontaine, ital. fonfokkerij, die de voornaamste bron van rijktang s sp.,'fuente, eng. foutaine. Zamenstell. :
domplagt te wezen.
fonteinader, fonteinbak, fonteinbuis, fonteinFOLIANT, z. n., m., des foliants, of van den
meester, fonteinpzjp, fonteinwater, fonteinfoliant • meerv. folianten. Basterd, van het
werker.
lat, folium, een blad , loch door het dagelijk- Fool, z. v., der, of van de fooi • meerv.
schegebruik in de taal aangenomen. Een
fool:fen. Verkleinw. fooitje. Afscheiddronk,
boek (in folio) vangeheele venal papier geook afscheidmaal, wanneer men vertrekt, of
maakt.
uit eenige verbindtenis scheidt •; hi' zal ons,
FOLTEREN, bedr. w., gelijkvl. folterde, heb
eer hi' vertrekt, de fooigeven. Ook een drinkgefolterd. Eigenlijk pijnigen, op de pijnbank
penning, eene kleine gift: den knecht eene
uitrekken under het tweede folteren was
fooi, een fooitje, geven.
zijne belijdenis. [Hooft.] Van hier felterbank, FOOLEN, bedr. w., gelijkvl. Ik foolde, heb gevoorpijnbank. Figuurl., eene groote maat
foold, hetzelfde als voelen. Kul. noemt het
van smart en onaangename gewaarwordineen oud vlaamsch woord, en verklaart het
en veroorzaken : mijn hart wordt door de
B
door illudere, bespotten, en ook door attrecherinnering daarvan te zeer gefolterd. Van
tare, betasten, behandelen. Meijer let het
hier foltering. Zamenstell. : folterbank , folalleen uit door afmatten, sollen. De eigentertuig. Het is het voortd. w. van foolen,
like beteekenis schijnt bevoelen, betasten,
foleren, met invoeging van t, folteren.
sollen , te zijn , als bij Jonekt.: Foolt en
FONIELEN, bedr. w., gelijkvl. Ik fommelde, heb
femelt heele dachjes. En van dit voelen en
gefommeld. In de gemeenzame verkeering
sollen, op eene belagchelijke wijze, is het
gebruikelijk, voor onachtzaam behandelen
door Kil. aangeteekende bespotten, den gek
(van kleederen , enz.), kreuken: gij moet
scheren, afkomstig. Vervolgens is het in
uwen role zoo niet fommelen. Van hier
eenen kwaden zingenomen, voor la en
fommeling.
kwellen, drukken : 't gefoold,gefoltert spanje.
FONDANENT, z. n., o., des fondaments, of van
[Moon.] D'onnozelheid....getrapt, gefoolt,
het fondament • meerv. fondamenten. Van
enz. [Poot.] Hooft bezigt ook foolen, voor
het lat. fundamentum. Degrond, zoo wel
foolen, in den zin van plunderen : 't gewest
van eengebouw, deszelfs onderste gedeelte,
van foelen verschoonen. Dan, dit woord bedat denganschen last draagt, als ook van alle
g int reeds eenigzins te verouderen .
andere zaken ende lei 'de het fondament op FOPPEN, bedr. w., gelijkvl. Ik fopte, heb gefopt.
een steenrotze. [Bijbelv.] Figuurl., het beginIn hetgemeene leven. Voor den gek houden,
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misleiden, bedriegen : wif zullen hem, van
avond, foppen. Hi' wordt overal, in gezelschap, gefopt. Gij hebt mij met die goederen
gefopt, bedrogen. Van hier topper, spotter,
schertser: hi' is een re to drooge fopper,
fopperij.
Hoogd. foppen, eng. to fob. Fop en fob
beteekenen, in het angels. gek, nar.
FORET, zie fret.
FORM, Z. n., v., der, of van de form • meerv.
form,en. Van het lat. forma. De uiterlijke
gedaante van iets, eigenlijk van iets, dat
door kunst voortgebragt is: de forme des
huzjses. [Bijbelvert.] Wijders de gedaante
van iedere andere zaak, de aard, de wijs :
de form eener sluitrede. Als niet strtjdende
teen de forme in 't ramen van de gemaakte
keur. [Hooft.] Eene nieuwe form van eedt.
(Hooft.] Dat een waarin jets gedrukt,gekneed, of gegoten wordt, en dus zijne gedaante ontvangt, wordt gemeenlijk norm
genoemd. Zie dat woord.Van dit form is
het bedr.w. forfneren, eene gedaante aan
lets geven • ook iets voortbrengen , waarvan
fortneerder.
FORMAAT, Z. IL, 0., des formaats, of van het
formaat • meerv, formaten.Van het middeleeuwsch lat. formatum. Bij de boekdrukkers
gebruikelijk, de grootte en breedte van een
blad groot, in klein formaat. va is een
goed formaat. In de dagelijksche verkeering
worth het ook in opzigt tot de uiterlijke
gedaante van alle andere din en gebezigd :
die rok is veel to lang hij heeft een goed
format.
FOREEST, Z. n., o., van het foreest • meerv.
foreesten. Een reeds eenigzins verouderd
woord, in de beteekenis van bosch, of wood:
doerfOreesten ende doer woestinen. [Seghel.]
Die borger der foreesten. J. de Deck.] Ook
is het voor regt, voorregt, gebraikelijk
geweest, b. v. het regt van de jagt en visscherij.
FORMS, z. n., o., van het fornuis • meerv.
fornuizen. Vuuroven, ook forneis: ik help
het kookforneis aan 't blaken. [de Deck.] Sommigen schrijven ook furnuis, funds, en
achten bet voor vuurnis gesteld • loch het
is van het lat, fornaz ontleend, en wordt
thans fornuis geschreven.
FORSCH, bijv. n. en bijw., forscher, forschst.
Sterk, geweldig, hi' is een forsche karel.
lemond een forsch (scherp, bijtend) antwoordgeven. Van hier forschheid. Bij Kit.
ishet forts, waarschijnlijk van het lat. fortis.
FORT, z. n., o., des forts, of van het fort •
meerv. forten. In de vestingbouw, sterkte,
vesting, kasteel : zij trachten het fort in to
semen. Waarschijnlijk van het lat. fortis,
sterk.
FORTUIN, Z. IL, v., der, of van de fortuin; zonder meerv. In de fabelleer, de geluksgodin,

FRAN.

van het lat. Fortuna : het spel der Fortuine.
[Vond.] Dien de Fortuin van eenengeweldigen oversee eenen blinder bedelaar gentaakt
hebbe. [Hooft.] Zal men, op zijn heidensch,
de Fortuin blind schilderen? [Vollenh.] Ook
worth het voor geluk, in het onzijdigegeslacht, gebezigd: sajn fortuin zoeken •; zijn
fortuin in de wereld makers.
FOUT, z. n., v., der, of van de fout • meerv.
fouter. Fell, misslag, fr. faute : zij weegt
alleen de font. [De Dekk.] Eene rout be an
Verkleinw. foutje. Zamenstell.: druktbut,
schrijffout, spelfout. Zie fei .
FRAAI bliv. n. en bijw., fraatjer, fraaist.

Schoon, sierlijk : een fraai meisje. Fraai
schrift • dat boek is fraai gedrukt. Dat kleed
staat zeer fraai. In degemeenzame verkee-

ring wordt het ook gebezigd, om de groot-

heid, of uitgestrektheidvan iets aan te duiden : een man van tachtig jaren bereikt eenen
fraaijen ouderdom. Van hier fraaiheid,
fraaijigheid, fraaijelijk • ook fraaitjes, in
den laatsten, ofgemeenzamen zin van fraai •
ik heb het hem fraaitjes gezegd.

z. n., v., der, of van de fratnboos •
meerv. frambozen. Verkleinw. framboosje.
Zekere vrucht, ook de boom, waaraan zij
groeit. Zamenstell.: frambozenastjn,frambo-

FRAMB008,

zenboom, frambozenkoekjes.
Z. n.,V. der, of van de franje; meerv.
ran 'en ran es. Verkleinw.
a '. Zeker
boordsel :franje aan een gordijn zetten.
heeft frang,
ie freng,
ie (retitle. Vond, ook
frangie : geciert met gouden kant blaauwe
en zilverefrangie. Al schertsende noemt

FRANJE,

men ook de afhangende draden van een
gescheurd, of versleten, kited fratdee•; van
hier ook de, in degemeenzame verkeering
gebruikelijke spreekwijs dat zijn maar
franjes niets beduidende din n. Zamenstell.: Tr' anjentaakster, franjemaker.
Hood. Franse, zweed. frans, deen.
frejndse, eng. fringe, fr. (range, ital. frangia, middeleeuwsch lat. frangia. Frisch leidt
het van het lat, ran re breken, af, omdat
het een telkens afgebroken werk is.
FRANK, Z. II.,
van den Frank • meerv.
Franken. Een van de natie der voormalige
Franken • insgelijks, die nit Frankenland,
eene der eerste woonplaatsen der Franken
in Duitschland, geboortig is; meestal in het
meerv.gebruikelijk, de Franke*. Van bier
frankisch, de frankische kreits. Zamenstell.:
Frankenland.
FRANKRIJK, Z. n., o., Frankrijks, of Van het
Frankrtjk • zonder meerv..Een groot, ma ti

rijk in Europa.
bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. hit Frankrijk • ook overeenkomstig met de zeden en gebruiken der
Franschen : fransche wijn • een fransche
band van een boek. In de fransche taal ge-
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schreven, of gedrukt : een fransche brief
een fransch boek. Ook wordt het zelfstandig
gebezigd, in het onzijd, geslacht, zonder
meervoud, het fransch, voor de fransche
taal : fransch leeren, in- uit het fransch vertalen. Ook in het mannelijke geslacht : de
Franschen • in het enkelvoud zegt men een
franschman.

n., 0., des franstjns, of van het
fransijn • meerv. fransijne
n, Perkament :
ont dat fransijn, dat was, als poppen in 't
vuur te werpen. Hoof t. De brief is op
fransijn geschreven.
Middeleeuwsch lat. francenum, bij Kil.
membrana francica. Waarschijnlijk van
Fransch.

FRANSIJN, Z.

FUN.

of opvouwen, van lijnwaad, kleederen, enz.:
gij moet uw goed zoo niet frommelen • loch
in dezen zin bezigt men, meestal, verfrommelen. Wegfrommelen is wegsteken.
FRONS, z. n., v., der, of van deirons • meerv.
fronsen. Kreuk, rim el : de fronsen van 't
gelaet. [Schim.1 117j heeft vele fronsen voor
het hood. Kousen met fronsen. Voor frons
wordt ook fronsel gebezigd. De Decker
gebruikt het werkw. fronsneuzen, zekerlijk

in den zin van den neus rimpelen , rimpels in den neus trekkers , d. i. den neus
optrekken.
FRONSEL
,
zie frons.
FRONSELEN, zie fronsen.
FRONSEN, bedr. w., gelijkvl. 1k fronste, heb
gefronst. Kreuken, rimpelen : dan roust geen
FRATSEN, zelfst. n., meervoudig. Eigenlijk, een
koddig verhaal, snaaksche vertelling, in de
rim el uw gelaat. [Schim.]Een hemd fronsen.
gemeenzame verkeering gebruikelijk : fratHet voortdur. werkw. van fronsen is fronselen.
sen vertellen • dat zijn maar fratsen. Thans
worth hetgemeenlijk, in den zin van grit- FRONTIEREN, onduitsch woord, zie grens.
len, kuren, ook voor allerlei kluchtige en FRUIT, z. n. o., des fruits; of van het fruit •
meerv. fruilen. Ooft, vruchten : het nieuwe
dartele bedrijven gebezigd : hi' heeft allerfruit. [Hooft.1 't Korts verboten fruit.
hande fratsen over zich :gij moet geene fratsera maken. Van bier fratsentnaker, fratsen[Vond.] Halma stelt het vrouwelijk, gelijk
ook, meestal, het tegenwoordige gebruik :
maakster.
de fruit bekomt mij altoos kwaltjk. Zamenel . beschouwt het als behoorende tot
Ad
stell.: fruitben, fruitboom, fruitkelder,fruitc4Ety
, praten.
P
kooper, fruitkoopster , fruitmand, fruitFR GAT z. n., o., des fregats, of van het fregat
markt, fruitschaal, fruitschilder, fruitschomeerv. fregatten. Eene soort van oorlogschip,
tel, fruitstuk, fruitverkooper,fruitvervan het fr. fregate, of ital. fregata.
koopster.
FRET, z. n des frets, of van het fret • meerv.
Waarschijnlijk, door middel van het fr.
fretten. Zeker diertje ; dat, op de konijnenfruit, van het lat. fructus.
jagt, dient, om de konijnen uit hunne holen
te 'a en Ook draagt zekere kleirie boor den FRUITEN, bedr. w., gelijkvl. 1k fruitte, heb
gefruit. In de pan roosters. Van bier fruiting.
naam van fret, fore& volgens Tuinm., van
Zamenstell.: fruitpan. Voor fruiten bezigt
het lat. forare, boren, bolt bezigt fret voor
men ook frtjten, oul. froyten: beval hi' te
rente, woeker, bij Kil. usura, lucrum.
froyten in die panne. [Bijbel. 1477.]
FREVEL, frevelen, zie wrevel.
Tuinm. brengt het tot het gr. Opurrety
FRIJTEN, zie fr
uiten.
FRISCH, bijv. n. en bijw., frisscher, frischst.
waarvan de Latijnen hun frigere, frixum,
frictum,
Eigenlijk koel, een weinig koud : dat water is
gevormd hebben.
zeerfrisch. Frissche lucht scheppen. Een Func, z. n., V. der, of van de fuik • meerv.
fuiken. Zeker vischtuig : de fuiken uitzetten,
frissche dronk. Figuurlijk, gaaf, on bedorven:
ophalen, ligten, enz. Figuurlijk: hi' is al in
een frissche talc, in tegenoverstelling van
defuik, betrapt, gevangen. Om de hugenoeenen dorren. Frissche rozen ; frissche tabak.
ten in de fuik, den strik, te Leiden. [Hooftd
Inzonderheid van eetwaren : het vleesch is
nog frisch. Lustig, moedig: hi' is nog jong
Zamenstell. : huwelijksfuik, het huwelijk.
en frisch. Net eenen frisschen moed. Gezond, Fuis, zie fust.
in de dagelijksche verkeering : ik ben niet FULP, felp, z. n., o., des fulps , of van het l •
zonder meerv. Fluweel, ook e l : een rok
frisch; litj is weer geheel frisch. Eene frisvan blaauwfulp. Van bier het onverbuigbare
sche kleur. Insgelijks als eene aanmoediging,
bijv. naamw. fulpen, dat van fulp gemaakt
frisch op ! frisch we ! Van bier frischheid.
is, bij de dichters veel in gebruik. Ook
Hoogd. frisch, deen. frisk, fersk, angels.
fersch, eng. fresh, fr, frais, ital. fresko,
wordt hetgebezigd, om iemand an te duiden, die zacht van aard is : zwijg , fulpe fiezweed. frisk en fersk, middeleeuwsch lat.
melaar ! A. Hartsen.]
freschus, friscus. In het gr. beteekent Qpit
eene huivering. Ons frisch is, door verplaat- FUN, z. n., m., des funs, of van den fun •
meerv. funnen. Guit, schurk •, bij Halma.
sing van letteren, hetzelfde als versch.
Jou fun ! [Nozemd (lichte klaertje). Het vrouFRONNELEN, bedr. w., gelijkvl. Ik frommelde,
welijke funne komt bij Huygens voor, in
hebgefrommeld. In de gemeenzame verkeeden zin van slet, vilis, sordida mulier.
ring gebruikelijk, voor onachtzaam oprollen,
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Fun, z. n., o., van het fust • meerv. fusten.
Vaatwerk : wijn op fust hebben ; wijn van
het rust to en. Kil. heeft fuste, fuyste, genus oasis vinarii. Van hier, waarschijnlijk,
de spreekwijs laat het fuist, d. i, fust, maar
wentelen, waarvoor men , doch verkeerd,
zegt laat het fuis, of laat fuis maar wentelen.
FUT, een woord van verachting, of kleinachting,
in dengemeenen spreektrant gebruikelijk :
dat is maar fut, dat is niets. Het eigenlijke
woord is vud, hetzel fde als vod, beteekenende
iets, dat gering, slecht, verachtingwaardig
is ; doch de uitspraak is hier gewoonlijk
hard, en men zegt fut. Zie vuig.

FUTS.

FUTSELAAR ,
Z.
11., m. , des

, of van den
futselaar • meerv. futselaars. Verkleinw.
futselaartje. Vrouwel, futselaarster. Van het
werkw. futselen, met den uitgang aar. Een
beuzelaar, iemand, die alles langzaam doet,
en zich met kleinigheden bezig houdt : h" is
een re to futselaar. Van bier futselari j.
FUTSELEN, onz. w., gelijkvl. lk futselde, heb gefutseld. Iets langzaam doen, beuzelen. Van
hier futseling. Zamenstell.: futselwerk. Kil.
heeft ook futselboek, het futselboek zoeken,
fingere causal moral qucerere, Welke spreekwijs ook door Hooft gebezigdwordt : ende hij
telkens het futselboek zoekt.

G.

G, de zevende letter van het

n., v., der, of van de gaal • meerv.
galena Eene kale streep in laken, of stof: dat
stuk laken is volgalen. Gale, gaele, is bij
Kil. scabies, macula, impetigo. Gale is bij
de Franschen schurfd, schurfdigheid. To
gall gebruiken de Engelschen, wanneer, door

ABB, en de vijfde
medeklinker vol ens de gewone rangschikking. Zie verder mine Nederd. Spraakk. D.
1, S 42, 46, 47.
GA.AF, bijv. n. en bijw. gayer, gaafst. Geheel,
ongeschonden : hi: ' heeft ze may, voor gave

GAAL, Z.

appelen, verkocht. Gaaf bout. Het beest is
gaaf en gezond. Gaaf, d. i. van alles, rekesing doen. In sommige oorden van ons Vaderland spreekt men het geef, geve, uit. Bij
Kil. gheeve, gheve, gheef, gaef, gave. Het
komt waarschijnlijk van even •; zoodat gaaf
zooveel zij, als gevenswaardig.
GAAF, z. n., v., der, of van de gaaf • meerv.
gaven. In het gemeen beteekent het alles,

eenige ziekte, de huid afgevreten is. Daar
nu laken, waarin eenige schurfde wol geweyen is, lit kale plekken krijgt, zal ons woord
gaal hiervan ontstaan wezen. Van hier galig.
In Gran. is het meerv. gallen, en het bijv.
n. gallig. Gallig linnen noemt men daar
linnen, waarin dunne steden zija • ook rillig
genoemd.
GAAN, onz. w., onreg., met zijn en hebben. lk
ging, ik ben en heb gegaan. Oudtijds : ik
gang, ik ging, ik heb gegangen. Het beduidt,
in het algemeen, van plaats veranderen.

wat gegeven wordt, eene gift, een geschenk:
men kan, voor giften en gaven, alles krtjgen.
Omgunsten en gaven. In het bijzonder, dat

als een uitnemend voorregt, hetwelk God
schenkt, worth aangezien : het brood is eene
gaaf van God. Kinderen zijn Gods gaaf. Van
hier, dat zelfs bijzondere besmettelijke ziekten, welke men beschouwde als van den
Hemel toegezonden, eenegaaf van God genoemd zijn. Gave Gods, zegt Kil., pestis, vel
alia lues a Deo inmissa. In Gelderland
spreekt men nog van de begaving, waardoor
men de doodelijke kinderstuipen verstaat.
Voorts voor begaafdheid, deugd : hay is met
schoonegaven versierd. Wanneer een openbaar Leeraar des yolks, in eene bevallige
taal, spreekt, eene schoone leiding van stem
heeft, en natuurlijke gebaren maakt, zegt
men van den zoodanigen, in het gewone
leven : die man heeft uitnemende gaven. Gaaf
is ook, in de taal van den bijbel, het offer,
dat aan God wordt opgedragen : laat uwe
gave daar voor het altaer. (Bijbelv.] Zamenstell. : afgaaf, opgaaf, overgaaf, uitgaaf. Van
geven.
GAAI, gaaiken, gaaajen.

Zie gade.

Langzaam gaan, rasch gaan; re to aan •;
gebukt aan •; man/ aan •; deze twee laatste
spreekwijzen ook figuurlijk : onder den last
des lajdens gebukt gaan, veel te lijden hebben • dat bewijs gaat mank, gaat niet door.

Om de betrekking van dit werkwoord op
andere voorwerpen nit te drukken, bezigt
men allerlei voorzetsels. Aan de deurgaan •;
door het huisgaan •; in de kerk aan •; met
den stokgaan •; naar boven gaan; op zolder
gaan •; over eene plank gaan; onder dak
gaan • uit de stall gaan, enz. Reizen: zij
gaan naar Duitschland. Hi' gaat daarheen
te voet. Zoo zegt men ook : hij gaat met de
schuit, met den wagen. Hi' gaat te land, te
water, op zee. Ook, hzj gaat naar zee, hi'

zal een zeereisje doen. Van levenlooze dingen wordt dit ook gebruikt : de schepen gaan
naar zee, steken de die to in. Het schip, de
wagen gaat rasch. Het uurwerk, de molen,
de vloedgaat langzaam. Gaan wordt ook, in
verscheiderie spreekwijzen, gebruikt : voor
ankergaan, zich voor anker le en, Stan
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eene zijde aan. In zwang gaan. Te boven
gaan, overtreffen. Zich in lets te buiten
gaan, de maat niet houden. Het schip gaat
tegronde, het zinkt. gaat met groute
ontwerpen manger. Ter harte gaan. Te
werkgaan. Ten achteren, achteruit gaan,
verliezen. Voorts heeft dit woord vele oneigenlijke beteekenissen, als die van eenen
ligchamelijken inhoud, vier ankers aan op
een aam. Honderd en vier takkebossengaan
op eene vim rijs. Strekken : het water gaat
hem tot aan de lippen. Zich uitstrekken :
zoude men welgedacht hebben, dat de verblinding zoo ver zoudegegaan zijn? Die we
gaat naar Haarlem. Geiukken: dat gaat
niet. In omloop zijn : het spaansche geld gaat
niet in dat land. In eenen zekeren stand
zijn : hoe gaat het? Hoe gaat het met het
huwelijk? Het gaat met den verkoop van de
boter nog al wel. Pit werkwoord worth bij
ons ook met de onbepaalde wijzen van andere werkwoorden gebruikt, of om eene
afwijkende beweging, of om den aanvang
van eenige daad te kennen te even inj gaat
loo en •; gaat rtjden; ik ga werken •; ik ga
slapen •; ik ga eten •; ik ga zitten. Gaan wordt
oak, als bedrijvend, gebruikt • doch alleen
met een woord, dat het bedrijf van dit werkwoord aanduidt, of, in natuur, daarmede
overeenkomt, als : eenen ouden tred aan ;
zijnen gang aan. gaat zzjnen ouden
gang . Men ma g, echter, dit werkw. niet,
als bedrijvend, aanmerken, in de spreekwizen : eene mijl aan •; duizend schreden
gaan •; een goed einde wegs aan •; naardemaal deze naamval, door een uitgelaten
voorzetsel, beheerscht wordt. Ook gebruikt
men hier den tweeden naamv.: hij gaat
zijns wegs, of wee s. Het wordt, voorts,
bedrijvend, wanneer het wederkeerig gebruikt wordt : hi' heeft zich moede gegaan.
Zie mine Nederduitsche Spraakk. D. '1, S
276. Bit woord heeft ook nog dat bijzondere
dat het met het hulpwoord zijn en hebben
gebezigd wordt. Namelijk, wanneer de
plaats niet genoemd wordt, waar de bewegin geschiedt, neemt het hebben aan : hi'
heeft lang genoeg gegaan. In geval de plaats
uitgedrukt staat, gebruikt men zijn: hi-' is
naar bovengegaan. tie als boven, S 273.
Gaan, bij Kero en Notker kan, bij Otfrid.
g
an, in sommige oorden van Duitschland
gon, an en gaun, in het hoogd. gehen,
angels. gan, en g. to go, zweed. get, deen.
gaan, gr. zia), lat. eo. Het hebr, gah zich
verheffen, en gag gaan, komen daarmede
eene zi ps overeen. Men kende reeds van
ouds, bij en Otfrid., een voortdur.
werkwoord gangan, in het angels. an an
zweed. ganga, waaruit onze onvolm. verled.
tijd in en
en het verled. deelw. gegaan, voor
gegangen, ontsproten zijn,

GAAR.

van aan. De gaande en komende man. Hi'j is gaande en staande, zoo ziek
Diet, dat hi' bet bed behoeve te houden.
Gaande zijn, gaande worden, zijn spreekwijzen, van ligt toornige menschen gebruikelijk. Zoo ook is iemand gaande makers
deszelfs driften in beweging brengen. Iemand, een werk, gaande houden, aan den
gang houden. Het schip raakt gaande,
spoelt van ,zijn
anker. Wat is er gaande?
Wat is er te doen?
GAANDERIJ, zie galerij.
GA.AR, bijv. n. en bijw., gaarder, yews& Pat
genoeg gekookt, of gebraden, en dus eetbaar
is. Hi' is een liefhebber van gaar vleesch.
De spijs gaar koken. Die man is gaar, of,
ergaar voor, is een gemeen spreekwoord,
beteekenende; hi' is op alles afgeregt. Gaar
plaatst men ook achter gansch, voor geheel
en al : de stad isgansch en gaar afgebrand.
Evenwel is dit in eenenbeschaafden stijl
minder te dulden. Ons gaar is zeker hetzelfde, als het haogd. gar, in het ital. guari,
fr. gugres, bij Otfrid. Notker. garo, karo,
dat bij hen vaardig, klaargetnaakt, bereid te
kennengeeft. In het zweed. is Ora, in het
ijsl. giora, bereiden, toebereiden.
Misschien is het lat. creo , dat eerst cereo
geschreven werd, en gero hiermede verwant. Zamenstell. :gaarkok , gaarkeuken ,
gaarmaken.
GAARD, z. n., m., desgaards, of van den gaard;
meerv. gaarden. Het vrouwelijke geslacht is
ookgebruikelijk geweest •; doch tan spelde
men gaarde. Zoo zegt Hooft zeker paveljoen
in degaarde. En men vindt bij Kil.: op de
gaarde loo ear. Poch gaard is, naarde aanteekening van Ten Kate, in al de verwante haters
mannelijk; gelijk ook Vondel al de zamengestelden, boomgaard, enz. mannelijk gebruikt. In hetgemeen beteekent het woord
eene ingeslotene, bewaarde pints. Van bier
een rondom afgeperkt rum voor dieren, de
diergaard anders genoemd. In den gewoonsten zin is het eerieplaats, waarin allerlei
gewassen, tot nut en vermaak, groeijen.
Evenwel bezigt men dan de zamengestelde
woorden, boomgaard, wijitgaard. Hooft
spreekt van houten gaarden, voor tralien.
Van bier ook rozengaard. Van guard komt
gaardenaar, gaardenier, voor hovenier, thans

GAANDE, deelw.

wijngaardenier.
Gaard, bij Kero, cartin, Otfrid. garton,
Willeram. garto, Saks. garden, garen, eng.
garden, hood. Garters fr. jardin, ital.
gjardino, lat. hortus. Van het keltische gerden, omtuinen.
GAARN (geern), bij Kil. gheren, gherne, gheern.

Een bijwoord, beteekenende met lust,gewilliglijk: ik zal dat gaarn doen. Graag: ik
drinkgaarn wijn. Het stamwoord is geeren,
waarvoor begeeren.
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z. n., o., van hetgaas • meervoud gazen.
Zeker dun doorschijnend doek. Van hier het
onverbuigb. bijv. naamw. gazen: eene gazen
mute. Het is ontleend van het fr. gaze.
GAAIJW, bijv. naamw. en bijw., gaauwer,
gaauwst. Haastig: kom gaauw terug • Schrander, vlug : hi' is een gaauw man, in het
dagelijksche leven. Van hier gaauwdief ,
gaautve die gaauwdieverij,
aauwheid. Gaauwigheid wordt voor zekere
g
vlugheid van handers gebruikt : lets met eene
gaautvigheiddoen, ook voor eenen oogenblik
van tijd.
GAAIIWERD, Z. n., m., des gaauwerds, of van
dengaauwerd •; meerv. gaauwerds. Voor
gaautvaard, iemand, die iets schielijk en
bedekt doet. Versteeg ze st van de egyptische toovenaars : waarin diegaeuwerts, eer
't schier iemand ziet, lets men en. Schertsende zegt men van eenen talmer, in den
gemeenen spreektrant : hi' is een gaauwerd ^ — gzj zUt een gaauwerdje !
GADE, Z. n., v., der, of van de gade • zonder
, op,
meerv. Het beteekent zorglettendheid
acht, en wordt niet anders meergebruikt,
dan in de spreekwijs van gadeslaan, op lets
achtgeven. Men zegt ook : iemand gadeslaan, voor een wakend oog op zijn gedrag
houden. yoav is bij Hesych. xliGeeros arca,
cista.
GADE, (bij verkorting ga) z. n., v., der , of
van degade. Het meerv. is niet in gebruik.
Eerie, die met eenengelijken vereenigd,
ep,aard
vergaderd is. Het woord wordt van
g
het wi'f'e der vogelen gebruikt : de tortel
treurt om hetgemis van zijne gade. Uit Kil.
blijkt, dat het' ook van het mannetje gebezigd wordt ; althans hi' vertaalt het door
socius. In dien zin is gade mannelijk, van
dengade. In den dichterlijken stip wordt
het ookgenomen voor eenen man, of eene
vrouw, door een wettig huwelijk vereenigd:
nooit wtjkt onze min, mijn ga ! Daarvoor zet
a egade. Zie deze woorden.
men anders eg,
Voor gado, gebruiken Spiegh. en anderen
ook gaai •; en het verkleinw. gaaiken wordt
door de dichters veelgebezigd. Van gaai is
gaaijen, voor paren, in gebruik, waarvan
g
aaij,
ing voor parin g : gelijck oock de dieren
doorgajing van man ende wzjf zoecken
haersgeslachts voortteeling. H. de Groot.]
Gaden, waarvoor men ook gaaijen zegt, is
vereenigen. Van hier gadelijk, galtjk, gadeloos, eigenlijk zonder gade, bij Hooft ongehuwd.
GADEREN, bedr. w., gelijkvl. Ik gaclerde, heb
gegaderd. Een voortdur. werkw., van gaden,
dat vereenigen beteekent. Hi' gadert veel
elds bijeen. Thans gebruikt men meest het
g
zameng. vergaderen. Van hier gader, te
gader, al te gader (altegaar). Zamenstell.:
gadergeld, gadermeester.

GAAS,

GADING, z.

GALE.

n., v., der, of van de gading • zionder meerv. Zin, ofgenegenheid, om lets te
koopen : ik heb eene gading in dat huis.
Gaden, gaaijen heet bij Kil. ergens in behagen hebben, aanstaan, bij Hesych. yajosicat.
GAFFEL, z. n., v., der, of van de gaffel • meerv.
gaffels. Eene tweetandige vork. — De plaats
eens booms, waar hi' zich, op eene zekere
hoogte, in twee armen verdeelt, heet ook
eenegalrel. Elders spreekt men het gavel uit,
komende met het hoogd. gabel overeen.
Verkleinw. gaffeltje. Zamenstell.: hooigaffel,
ovengaffel, vleeschgafrel.
GAGEL, z. n., m., des gagels, of van den gagel •;
zonder meerv. Gagelboom. Een welriekbnde
heester, menigvuldig in Gelderland groeijende.
GAGEL, z. n., o., des gagels, of van het gagel •;
zonder meerv. Dit woord is bij Kil. het
gehemelte van den mond. Men hoort ook nog
in Gelder!. hetgagel in dies zin uitspreken.
In Gron. wordt het voor het tandvleesch
genomen.
GAGELEN (gaggelen), onz. w., gelijkvl. Ik gagelde, heb gegageld. Een woord, waarmede
men hetgekakel der ganzen nabootst. To
gaggle bij de Engelschen.
GAL, z. n. v., der, of van de gal ; meerv. gallon. Een knobbel, of gezwel aan de beetlen
derpaarden : gallen en spatten.
GAL, z. n., v., der, of van de gal • zonder
meerv. De bittere, geelachtig groene vochtigheid, in eene blaas gesloten, in de ligchamen van mensch en dier, zeer noodig tot
spijsvertering. 1k heb overloop van gal. Bitter alsgal. De zwarte gal. Oneigenlijk heet
gal, in den bijbelstijl, de ellenden, ram en
en smarten dezes levens, anders ook bitterheden genoemd. Boosheid, toornigheid : hij
braakt zijne gal nit •; zijne gal is ontstoken.—
Een dui "e zondergal wordt iemand genoemd, die alles, zonder arg of list, doet. —
Een schrijver, die scherp en bits schrijft,
wordtgezegd, ztjne pen in gal gedoopt te
hebben. Zamenstell. :galachtig, gallig, galappel, galblaas, galnoot, galsteen, galsterig,
ransig, galziek, galziekte, zwartgallig,
zwartgalligheid.
Gal, bij Otfrid. en Notker. Gallun, hood.
Galle, bij Raban Maurus galla, in neders.
galle, angels. gealla, eng. gall, ijsl, gall,
zweed. galla, gr. zom.
GALEAS, z. n., v., der, of van de galeas ; meerv.
galeassen. Een root venetiaansch roeischip
van agt en twintig tot twee en dertig roeibankers, met Brie masters : zij ziet de galeas
in zee na van het strand. [Vond.1 Van het
ital. galeazen, en fr. galeasse.
GALEI, Z. n., v., der, of van de galei • meerv.
galetjen. Een vaartuig met een laag boord,
dat riemen en zeilen tegelijk voeren kan, een
roeischip. Tot roeijers gebruikt men, ge-
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GANG.

meenlijk, slaven en veroordeelde misdadigers. Van bier op de gales gebannen zijn.
Zamenstell.: galeibank, galeiboef, enz. Eerie
galei noemen de drukkersknechts hun zetplankje, waarop de zetter de letters rangschikt.
Ga/eispelt Vond. dikmaals gide, Mel. Stoke
galeide. In het ital. galea, deen. galleije,
zweed. galleia , eng. galley. Bij de Grieke n
was yotuAos reeds eerie soort van vrachtschip.
GALLRIJ, Z. II., v., der, of van de galerif
meerv. galertjen. Eene overdekte *andelplaats, of dreef. In den scheepsbouw, eerie
uitstekendeplaats ter zijde of achter de
kajuit, waar men wandelen kan. Ook eerie
plaats, waar men allerlei kunstschilderijen,
voor de aanschouwers, ten torn hangt. In het
fr. galerie, ital. gallaria, middeleeuwsch lat.
galeria, galleria. Misschien van aller, wandelen.
GALG, z. n., v., der, of van de galg • meerv.

GArm, z. rt., tn., des galtizs, of van den galm
meerv. galmen. Het geluid, de vvederklank
van zijne stem van ver
men konde den'

galgen. Jan de al hangen; aan de galg
komen • de galg verdienen. Loop naar de galg,
een laag scheldwoord. Dat is boter aan de
g al gesmeerd, dat is vergeefsch werk. 114
heeft eenegalg in het oog, h i' vertrouwt die

zonder meerv. Het rennen van eenpaard.

zaak niet • er zal lets achterschuilen, dat hem
zuur zoude opbreken. Gal h eel ook het hout,
of ijzerwerk, boven eenen openen katrolput.
Van galg heeft men het werkw. al en gevormd, voor naar de galg smaken, in de
spreekwijs: het galgt beter, dan het burgemeesterti d. mengeraakt daarmede eerder
gg, dart dat men er eer hi' inlet.
aan deal
Zamenstell.: galgenaas, galgenbrok, galgenlapper, al ladder al al galgenveld,
galgvogel.
Galg, bij galga, Otfrid. al en
zweed.galge,eng. gallow, angels. galg, gual,
galga, hood. Galgen, dee p . al e. Misschien

is (naar lhre) de afleiding van het ijsl. gagl,
een boomtak, omdat men daaraan, in het
begin, de misdadigers ophing. Zoo nemen
wij ook nog eene mik, dat eigenlijk een gaffelvormige boomtak is, voor eene gal g.
GAWK, bijv. it. en bijw., zamengetrokken van
gadellyk, van gaden. Hooft bezigt het voor
glad, geschikt, gemakkelijk. galijk is nog
voorhanden, in ons ongalijk, voor ongemakkelijk, onpasselijk.
GALJOEN, z. ri., 0., des galjoens, of van het
galjoen •; meerv. galjoens, galjoenen. De
snuit van eon zeeschip. Onder het galjoen.
[Al oud.] Ook eeti hoog opgeboeid vaartuig,
waarmede deSpanjaards op Westindie varen.
GALJOOT, z. n., 0., des galjoots, of van het galjoot •; meerv. galjoten. Een koopvaardijschip,
met eenen mast en eenige kleine stukken.
Zamenstell. : bombardeergaljoot.
GALLEN, bedr. w., gelijkvl. galde, heb gegald.
Deal uithalen. 1k: heb de visa gegald. De
baarsgallen, of very alley zie op baars.

hooren. Zamensteil. :galmgat, tegengalm,
vreugdegalm, weergalm. Galmgaten, a riders

boingaten genaamd, in eenen toren, waaruit
het klakkengedommel to bete' gehoord
wordt.
Galin, zamengetrokken uit gallem, hood.
gal, gallen, nedersaks. gellen, ons woord
gillen, zweed. gaella, ijsl. gialla, en g. to yell,
deen. gale. DU alles heet geluid geven. Hierinede stunt in het zweed. en ijsl. gala zingen,
het zweed. kalla noemen, roe en het gr.
roe en en het hebr. kaleh roe en het
chald. kal eerie stem, een klank.
GALMEN, onz. w., gelijkvl. gaimde, , heb gegained. Eenen aim even. Figuurl., doen
hooren, al zingende vermelden: or van Gods
lop tegaltnen. [Vollenh.]
z. n., m., des galops, of van den galop •

GALOP,

De voilegalop: zij zetten 't op eenen galop
mar de vesten toe. Hoof t.
Wij hebben dit woord van het fr. galop,
en ital.galoppo ontleend. Eigenlijk hoort het
bij ons to huis, en vindt zijnen scam in loopen, hood. laufen. Bij Ulphii. is het klaupan, angels. kiewpan, eng. to leap, springen,
ijsl. hleipa. Zelfs het gr. zetX7raY, xetiorigetY
wordt van iemandgebruikt, die . het paard
tot dengalop aanspoort; hlop heet bij Hebr.
doorretmen, Van dit galop komt het werkw.
galoppen, , wasrvOor men, met eenen hasterd u tgang, galopperen bezigt.
GAUEN', onz. w., eli'kvl.1k al to heb gegalpt.
Bij Kul. beet dit klanknabootsend woord het
janken van eerier gyros: In Groningen gebruikt
men bet nog, in de gemeene taal, voor het
Wide huilen van eenen stouter' 'on en.
Voorts heeft dit woord zeer vele overeenkomst met het vorige galtn.
GALSTERIG, zie gal.
GANG, Z. n., m., des gangs, of van den gang •
meerv. gangen. Het gaan, zonder meerv. M
ken hem aan zijnen gang. Het schip neemt
eenengoeden gang. Een tred, in den bijbelstijI, met een meerv.: bestier mine gangen.
Weg: hij neemt zijnen gang naar kids.
Streek van het schip in het laveren : het
schip moet nog eenen gang doen ; ook in het
meerv. binnen driegangen bereikt het de
hoogte. Een door an in een huis, ook met
een meery : het huis heeft eenen la en gang .
Eene enge straat: hi'oont
w in den krotnmen
g
an g. Eerie mijn onder de aarde: men moot
diengang onderstutten. De gang is ook eerie
plank aan boord van het schip ; van daar
gangboord. Eenen gang uitleggen is daarom
eeneplank uitsteken, urn van boord to gaan.
Gang is oOk een bedrijf: kwade an en gaan:
zijnen gang gaan, zijnen eigenen zin doen,
37
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zijn hoofd volgen. Voorts zegt men : ik kan
aan dengang niet komen, dat werk niet beginnen. Het verkleinw. is an 'e gangetje,
een naauw steegje.Ook voor eene kleine streek
laverens : nog een gangje. Wijders, in den
gemeenzamen spreektrant dat gaat een
gangje, dat schikt wel •; een an 'e met iemand
g
aan , hem gestreng behandelen. Zamenstell.:
achtergang , door an , in an , omgang
ondergang, opgang, pasgang, stoelgang, uitgang, zijgang ; an board gangspil.
GANGBAAR , bijv. n. en bijw., gangbaarder,
gangbaarst. Van gang en baar. Dat in
omloop is: an baar geld. Pat aan den man
wil :gangbare waar.
GANGER, z. n., m., des gangers, of van den
ganger • meerv. gangers. Hi' is een goed
ganger. Anders voetganger. Van het oude
gangen, nu aan. Van hier gangster. Zamenstell. : kostganger, partijganger, pasganger,
telganger, enz.
GANGES, z. n., m., van den Ganges • zonder
meerv. Een rivier : aan den Ganges. [Vond.]
Guys, z. n., v., der, of van de gans • meerv.
ganzen. Eene bekende watervogel. Eene
tamme, wilde, jonge ans. Eene gans eten.
De gans trekken, den pot winnen in het spel
op het ganzenbord. Maak dat de ganzenumjs,

spel dat eenvoudige lieden op de mouw.
Zamenstell.: ganzenbloem,, ganzenbord, ganzenbout,ganzendrek, ganzenkieken ganzenkroos, ganzenhok, ganzenmarkt, ganzenpen,
ganzenpoel, ganzenpoot, ganzensmout, gantens el ganzenveder, ganzenvel, ganzenvet,

enz.
Gans, hood. Gans, seders. goos, gaus,
eng. goose, deen, gaas, zweed. gas, ijsl. gas,
bretan. goas, ganz, pool. ges, ital. ganza,
lat. .anser, spaan. gains°, gr. xav x4Y.
Wachter leidt het of van canus, om de witte
kleur.
GANSCH, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Misschien is de oorspronkelijke
beteekenis van dit woord lets, welks deelen,
door hechtheid engezondheid, bij elkander
blijven. Otfr. gebruikt het bestendig voor
gezond •; zoo dat de afleiding van Adelung
misschien de beste is, die het brengt tot
genezen, bij Ulphil. genisan. Althans het
wordt bij ons ook voor volkomen, gezond
gebezigd : het is nog gansch en gaaf. Kil.
vertaalt het ook door integer, en gantscheyd
is bij hem integritas. En , om die rede, kan
hier ookgeene t te pas komen, schoon
3ommigen het woord gantsch spellen. Oul.
schreef men gang, voor gezond, en gansen
wasgezond maken •; en hiervan hebben wij
nog ongans, zijnde eerie ziekte der schapen.
Voorts nemen wij het voor geheel : eenen
ganschen appel opeten. De gansche burgerzj
stemde dit ontwerp toe. Alle: h i' roept uit
zijne gansche mat. Van hier ganschelzjk.

GARF.

onz.gelijkvl. as to heb gegaapt. Den mond opsperren wijd gapen.
Naar den adem snakken: de vischgaapt al.
Niet wel sluiten : de deurgaapt wat. Met

GAPEN,

eenen openen mond en opgesperde oogen
toezien, loch alleen in dengemeenen spreektrant : hi:' staat overal te gapen. Dat niet
schielijk vervuld kan worden, schoon enkel
in het deelw.: eengapend gebrek. Eene
versche, groote wonde wordt ook eene gapende wonde genoemd. Hzj gaapt wzjd, hi'
eischt veel. Datgaapt als een open, dat is
klaarblijkelijk valsch. Teen eenen oven staan
te gapen is, in de gemeene taal, vergeefsch
werk doen. Gapen (gretiglijk trachten) naar
hofqeschenken. [Oudaan.] Van hier gaper,
gaapster, gaping.
Gapen komt misschien van het voorzetsel
ge en open. Geopnian is bij de Angels. openen,
en gipan open staan.
GAPS, z. n., v., der, of van de gaps • meerv.
Bij Kil. gapse, gasp, gaspe. Eene
9 p
9p

handvol. Mengebruiktdit woord nog in dien
zin, in Groningen : eene gaps geld, koren.
Hood. Gaspe, deep . gove, gOve, eng.
gavel, langed. gavel, fr. javelle, middeleeuwsch lat. hap sus. In het zweed. heet
getspa, angels. gasp, ijsl. geispa, gapen,
open staan.
GARDE, z. n., v., der, of van de garde; meerv.
garden. Eene roede : iemand met de garde
slaan, even. Hi' loot door de garden, zegt
men, van soldaten, die door de spitsroeden
loo en. Het verkleinwoord is gardje, ook
voor een enkel teentje.
GARDIJN, zie gordzjn.
GAREEL, z. n., o., des gareels, of van het gareel;
meerv. gareelen. Het getouw, of de touwen,
waarin depaarden gespannen zijn: de leenwen in 'tgareel. [Vond.] Het haam, hetwelk
om den hals derpaarden hangt, anders
greel genoemd.. Zie reel. Ook overdragt.
voor eengespan paarden : de gareelen der
zon (soils equi). [Moon.] De dichters gebruiken het ook voor den band des huwelijks.
Ook zegt men : die twee loo en in hetzelfde
gareel, voor, zij zijn altoos bij elkander.
Zamenstell. :ploeggareel.
GAREN, z. n., o., des garens, of van het garen.
Het meerv. garens is alleen in gebruik, als
men van verschillende soorten spreekt. Het
garen is in de klit (elders in de dot), is verward. Linnen, wollen garen. Een net : hi'
spant het garen. Hzj is menigmaal voor het
garen geweest, hi' lie vaak gevaar van ge-

grepen, of gevangen te worden. Zamenstell.:
bindgaren, naaigaren, pakgaren, zeilgaren.
Garenklopper, garenkooper, garentwijnder,
garentwijnster, garenverkoopster, garenwiel,
garenwinkel, garenzak.
GARF, z. n., v., der, of van de gar • meerv.
garven. Eene schoof : garven binden.
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heb het land orn degarven, ik geef, in plaats
vangeld, eenige schoven voor het gebruik ;
eene spreekwijs, in Gelderland gebruikelijk.
Garf, bij garba, eng. garbe, fr.
gerbe, hood. Garbe, middeleeuwsch lat.
garba, jarba, bretan. kerbe, zweed. kerfwe.
Er zijn vele afleidingen van dit woord. Het
waarschijnlijkste is het gevoelen van Rudbek, die het van kerfwa, kerven, snijden,
afield t. Hiermede stemt in 'cepa', ;cup*, icarros,
en het lat. cerpo, carpo, acervus.
GARNAAL (garneel, garnaat), z. n., v., der, of
van degarnaal ; meerv. garnalen. Zamensten.: garnaalmarkt, garnaalwijf, enz. OW.
schreef men gaarnaard , en garner , van
garen, gaderen , als vergarende zich in
groote scholen bijeen , en wordende in
groote menigte tegelijk gevangen.
GARST, zie gerst.
GARSTIG, bijv. n. en bijw., garstiger, garstigst.
Dat hedorven is, sterk smaakt. Garstig spek;
garstige boter. Van bier garstigheid.
GARVEN, onz. w., gelijkvl. Ik garfde, heb gegarfd. De garven van het land voeren.
GAS, z. n., o. De meer of min zigtbare uitwaseming van onderaardsche holen, mijnen
enz. Ook de uit brandende kolen enz. opstikende damp, de welke ontvlambaar is, en,
ter verlichting van gebouwen en straten,
door buizengeleid wordt. Van hier gaslicht,
enz. Gas, yr., was voorheen ook voor straat
ingebruik, en bij Hooft zeer gemeenzaam.
GAST, z. n., m., 'van den gast • meerv. gasten.
Iemand, welken men ter maaltijd noodigt:
wees heden mijn gast. Een ongenoode gast.
Tegast is ook zoo veel als te eten : wij gaan
morgen te gast. Ook figuurl., er ens aan te
gast gaan, zich met iets vermaken, het gretig
gebruiken. Hi' kwam daar slecht te gast,
hi'j is daar kwalijk gevaren. Gast is ook een

vreemdeling, die, in eene herberg, spijst:
de waard kreeg eenen wagen met gasten. In
hetgemeen een vreemdeling : met dien
Trojaanschen gast. [Vond.] Dat sij gasten en
vremdelingen op der aerden waren. [Bijbelvert.] Een werkknecht : een drukkersgast.—
Om iemand als vlug, schrander en bekwaam
aan te (Widen, zegt men: hi' is een gast ;
b. v. eenen visch : dat
van iets datgroot is,
is een gast, en het verkleinw. gastje, van
eenen 'on en die stout is. Vond. zegt van
eenen haan : wat droegh die gast een uurwerk
in wjnen kop In Gelderland heeft dit woord
nog eene geheel vreemde beteekenis: een
gest op den akker, een hoop schoven, die,
om te droogen, teen elkander opgezet
worden. Van gast, in de eerste beteekenis,
is gasterij, gasthouder (herbergier), gastmaalgastvrij (herbergzaam), gastvri'jheid,
gastregt. Van gast zegt men, in onduitsch,
gastereren, gastreren, bij Hooft gasten, voor
gastmaal houden.

GAT.

Gast, hood. Gast, zweed. gast, ijsl. gestur, angels. en deen. gest, eng. guest,
boheem. host, middeleeuwsch lat. hostis, fr.
hOte, ital. hoste, pool. gose, bij Otfr. gesto,
Kero kesteo, kasto. Het gr. ism is een keu-

kenhaard.
z. n., o., des gasthuizes, of van het
gasthuis •; meerv. gasthuizen. Van gast en
huis. Eene herberg voor arme zieken •; ook,
waar arme oude lieden kost en inwoning
hebben • insgelijks, waarin bedaagde menschen dat voorregt koopen. Spreekw.: het is
daargeheel in het gasthuis , zij liggen daar
alien ziek. Ik ben ook in datgasthuis ziek
geweest, ik heb die dwaasheid ook begaan.
Dat is de meg naar het gasthuis, zoo doende
zal men dra arm worden.Van hier gasthuis-

GASTRU1S,

kerk, gasthuislieden, gasthuismeester, gasthuismoeder, gasthuisvader. — Pestgasthuis.
GAT, Z. n., o., des Ws, of van het gat •; meerv.
gaten. In het gemeen elke opeitng. Daar is
eengat in het dak. Ik heb, in die dikke
p
lank , een gat geboord. Voorts wordt dit

woord op vele din en bijzonder toegepast.
De aars, het aarsgat, in de gemeene yolkstaal :gee, hem wat voor het gat •; zit op uw
gat. Hierheen behooren de onbeschaafde
uitdrukkingen : hi' gee ft hem eenen voet
onder hetgat, jaagt hem weg; hi' zuipt zijn
gat altijd vol, is altijd bezopen •; iemand in
hetgat kruipen, op eene lage wijs naar den
mond spreken; iemand achter het gat loo en
overal volgen. Gevangenis : een duister gat •
hij zit in het gat. Eene slechte kamer, of
slecht. bedompt huis, is een gat van eene
kamer, een gat van een huis. Eene opene
wond : hij heeft een gat in het hoofd, in het
beengevallen. Iemand een gat in den arm
steken is, in de dageIijksche taal, iemand
aderlaten. Het hol van eenig dier : hij joeg
de kont:inen nit hunne gaten. Zoo ook, een
vossengat. De mond van eene haven: het tesselschegat ; het goereesche gat. WO'lie en in dien
storm,
het gat maar in. Hierheen behoort de
spreekwijs: binnen
, buiten gaats. De is
vloot al
buitengaats. Het zal de tweede naamval van
gaat, voor gat, zijn, gelijk binnens, buitens
boords ; omdat onze voorzetsels oudtijds,

meest, den tweeden naamval bij zich hadden : voor's hands, enz. Eene ruimte, in den
gedeeltelijk verteerden voorraad, heet ook
eengat : wij hebben al een gat in de turf ,
in de aardappelen. Van een bankroet zegt
men : dat zal eengat maken. Men bezigt

ook nog dit woord, in vele spreekwijzen.
Eengat in, den dag slapen, laat van het bed
komen. De nering gaat op haar gat zitten,

in dengewonen spreektrant, voor, er is niet
veel vertier. Hi' ziet door eene plank zonder
gat, hi' is een negenoog. zie er een gat
in, ik weet er eenen raad toe. Een gat
stoppen, eene schuld betalen. Hi' weet, voor
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ledergat, eenen spijker, of nagel, hi' weet
zich, telkens, te verschoonen. Hi' is voor Oen
gat niet te van en men kan hem niet ligt
betrappen. Niet weten in wat gaten (sommigerr verkiezen : in wat vaten) het te gieten,
hoe men het moetaanleggen. In den gemeenen spreektrant zegt men ook : iets voor zdn
gat la en er over heen loo pen ; het heeft
het voor zdn gat, er is Diets meer aan te
does • die zdn gat brandt moet op de blaren
zitten, die zich lets op den hats haalt, moet
hetzelf ondervinden. Het verkleinw. is gatje,
gaatje. Van hier gatig, vol gaten. Zamenstell. : aarsgat, arm at (van een hembd),
ademgat, bomgat, keel at neusgat, regengat,
rookgat, schietgat, schijtgat, sleutelgat, slotgat, smookgat, snot at spiegat, spijkergat,
spijgat, stink at , enz. Ook gatenptatteel,
in de volkstaal gatepetiel, ook gatebetiel, een

doorslag, waarvan de spreekwijs, in den
schertsenden trant : hi' is zoo dicht als een
gatepetiel, d.
hi' kan niet zwijgen.
GATEN, bedr. w., geiijk yl. Ik gaatte, heb gegaat. De peerlen zijn gegaat, zijn doorgeboord, hebbengaten.
GATLIKKEN, bedr. w., gelijkvl. Ik gatlikte, heb
g egatlikt. Van gat
,
voor aars, en likken.
lemand op eerie lage wijs, flikflooljen •; in de
volkstaal. Van hier gatlikker, gatlikkerd.
GE, een onafscheidbaar voorzetsel, hetwelk tot
een behulp wordt aangenomen. Men bedient
zich van hetzelve, in de vervoeging en vorming van werkwoorden. Men plaats het voor
zelfstandige naamwoorden •; gelijk ook voor
eenige weinige bijvoegelijke woorden.
Mengebruikt dan (om dit nader aan te
toonen), dit voorzetsel bij allerlei werkwoorden, het zij bedrdvende , lijdende, onzijdige,
of wederkeerige, mits zij met geen voorzetsels
zijn zamengesteld, om daarmede den volmaaktverledenen tijd te vormen : ik lees, ik
heb gelezen, ik ben gelezen • ik kom, ik ben
gekomen; het jammert mij, het heeft mij
gejammerd. ITU deze voorbeelden blijkt het,
dat dit ge, in deze vorming, vooraan ge-

plaatst wordt. Doch, indien de werkwoorden
met een scheidbaar voorzetsel zijn zamengesteld, plaatst men deze lettergreep tusschen het voorzetsel en het werkwoord in :
aanbidden, aangebeden. Dezelve wordt, echter, geheel weggelaten, ingeval de werkwoorden met onafscheidbare voorzetsels
vereenigd zijn, als bedekken, bedekt, ontsieren, ontsierd, enz. In tegendeel plaatst
men ge weder, wanneer de werkwoorden
met zelfstandige naamwoorden zamengesteld
zijn , en wet onmiddellijk vooraan, als :
handhaven, gehandhaafd, dtvarsboomen, gedwarsboomd, weerlichten, geweerlicht. Pat,

nu, deze lettergreep, enkel om de gemakkelijkere uitspraak, tot behulp aangenomen is,
blijkt, omdat men dezelve, in sommige oor-
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den van Nederland, geheel, of gedeeltelijk,
weglaat. In Noordholland hoort men veel
spreken: ik heb het zien, hoord, voor, gezien,
gehoord. In Groningen, Gelderland, en de
meesteplaatsen . in Vriesland, zegt men
altijd: ik heb het zien, lezen, hoord.Het komt•
dus, in zoo ver overeen met het augmentum
der Grieken, hetwelk de Joniers weglieten.
Dit voorzetsel dient ook, om nieuwe werkwoorden te vormen als : gebeuren, gebieden, geduren, geld ken, gelieven, gelukken,
genezen, gewennen, gewinnen enz. Dat, ook
hier, de lettergreep ge niet tot den wortel

des woords behoort, is kennelijk, naardemaal
hunne enkelen nog meest in gebruik zijn,
als : geduren, duren, gelaten, laten,getuigen,
tuigen, gebreken, breken, gedenken, denken,

enz. • of omdat zij, in sommige oorden van
ons Vaderland, als niet zamengestelde uitgesproken worden, gelijk: gelooven, looven,
gelukken, lukken, gebeuren, beuren • of, zonder dit voorzetsel, in aanverwante talen
gebezigd worden, als: genieten is, bij Otfrid.,
niezan • geschieden is in het zweed. ske, ijsl,
skedur, la land. skiaddet •; gemoeten is bij de
Engel. to meet. Voorts is, door de schielijke
uitspraak, veroorzaakt, dat de g, somwijlen,
zonder e geplaatst is, vooral dan, wanneer
de eerste medeklinker zichgemakkelijk met
de g liet verbinden, als gloeden, voor ge loeijen, gluren, voor geluren, gldden, voor
gelijden, grillen, voor grimmelen,
your gerimmelen, grinniken, voor gerinniken • zoo als nader, bij die woorden, zal
aangetoond worden.
Deze voorvoeging van ge voor nieuwe
werkwoorden veroorzaakt, in de beteekenis,
geene verandering maar zij behoudt veelal
de kracht vanhet enkele woord, als: gedogen,
geraken, getuigen, enz., welke, in den zin,
weinig meer aanduiden, dan do en rakers
tuigen. In andere gevallen ontyangen zulke
werkwoorden eene andere beteekenis, en
nernen hunne kracht aan van die naamwoorden, van welke zij eigenlijk gemaakt
zijn. De volgende voorbeelden zullen het
aantoonen. Van vallen, komt het geval, van
hier gevallen •; van zeggen, het gezeg, gezeggen • van hengen (hangen), het geheng, gehen en •; lieven, het gelief, gelieven. Nu
ontteenen de werkw. gevallen, gezeggen,
g
ehengen , g elieven , de beteekenis van hunne
naamwoorden hetgeval enz., en verschillen
eenigermate van de enkele werkw. vallen
enz., school' die overdragtige beteekenis
reeds, in die enkele werkwoorden, lag opgewonder). Out. was dit voorvoegsel gebruikelijk voor vele werkwoorden, in welke het nu
slechts in het verledene deelw. is overgebleyen , als :gevinden, gebaren, gebeiden enz.
In de tweedeplaats wordt dit voorzetsel ge
gevoegd voor zelfstandige naamwoorden, en
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wel op meer, dan eene wijs. Men stelt ge
voor eenige naamwoorden, met achteraanvoegiin van den uit an te, het zij die naamen het zijevenlooze
l
woorden levende ding,
zaken beteekenen. Dit voorvoegsel maakt al
die naamwoorden onzijdigeeft
, enhun
g
de
kracht van eene verzameling van eenheden
van dezelfde soort, als : hetgebeente, gebergte, geboefte, geboomte, gedarmte, gedierte,
gevogelte, gewormte, enz. Hier heen behoo-

ren, in eenen zekeren zin, woorden, Welke
het voorzetsel geaannemen, en ook een meerdertal aanduiden, of althans veronderstellen,
schoon zij het geslacht niet veranderen, als :

GEBE.

werkwoord. Deze onderscheidene beteekenis
hetwelk
ontstaat nit het wortelwoord baren,
zoowel toonen, vertoonen, als geluid geven,
oudtijds to kennen gaf. Zie baren. Van dit
gebaar komt het verouderde, doch inVlaanderen nog gebruikelijke onzijd., gelijkvl.
werkw. gebaren , zich gebaren, voor zich
houden : hij gebaart zich vroltjk •; gegebaarde zich ziek.
bijv. n., gebaarder, gebaardst. Die

GEBAARD,

van eenen baard wel voorzien is.
z. n., o., des gebabbels, of ran het
gebabbel; zonder meerv. De daad van babbelen, de babbeling. Het fine onderscheid
eengebuur, genoot, gevader, gebroeder, geligt, daarin, dat het gebabbel eene aanhouzuster • alhoewel men nooit zegt, van de
deride babbeling is, daar de babbeling slechts
twee laatsten , een gebroeder , eene gezuster,
de daad aanwijst, het babbelen. Even daarmaar degebroeders, gezusters. Wijders vormt
om is het in de natuur der zaakgegrond,
men, door dit voorzetsel ge, met afkapping
dat hetgebabbel een meervoudig getal heeft,
van den uit an der werkwoorden, in hunne
daar de babbeling een meerv. toelaat. Zie
onbepaalde wijzen, nieuwe zelfstandige woorverder babbelen.
den. Deze worden, daardoor, van het onzij- GEBAF, zie gebas.
dige geslacht, en geven altoos de werkzaam- GEBAK, z. n., o., des gebaks, of van het gebak
heid van hunne werkwoorden to kennen, als
meerv. gebakken. De daad van bakken • ook
deze voortdurende werkwoorden zij,
het een gebakken is. Verkleinw. gebakje.
n als : het
gedomtnel, het gefemel, het geklater, hetgesuikergebak. Zie bakken.
Van hier ovengebak,
klikklak, het gesmaal (voor gesmadel, van GEBAKEND.
li
Oververl. deelw.
van bakenen.
smadelen, het voortd. werkw. van smaden),
dragtigjk : het is daar anders gebakend, de
hetgeramm,el, enz. Doch wanneer de werkzaak staat daar anders. Zie bakenen.
woordengeene voortdurende zijn, blijven al GEBALDER, z. n., o., des gebalders, of van het
die woorden wel van het onzijdige geslacht,
gebalder ; zonder meerv. De daad van baldeen beteekenen, dikwijls, de daad des werkren. Ook gebulder. Het gebruik wil, dat men
woords, als: hetgebaf, het geblaas, hetgeknor,
zegge : het gebalder van het geschut , ook
het gedruisch, enz. • evenwel nemen zij ook
gebulder •; daarentegen het gebulder des doneenen lijdelijken zin aan, en beduiden eerie
dens • niet het gebalder. Zie balderen.
gewrochte daad, als : het gebak, het gebouw, GEuAs (gebaf, geblaf, elders geblook), z. n., o.,
het gedicht, enz.
van het gebas ; zonder meerv. Het basset)
Eindelijk plaatst men dezelettergreep voor
der houden. Zie bassen.
eenige bijvoegelijke naamwoorden, zonder GEBED, z. n., o., des gebeds, of van het gebed •
dat de beteekenis daardoor eenigen nadruk
meerv. gebeden. De daad van bidden, zonder
on tva ngt, als : gespraakzaam, gewinzaain.
meerv. : hij is in het gebed. Het verzochte,
GEAARD ,
vent. deelw. van aarden. Van eerie
n
met een meerv. start uwegebeden uit voor
natuurlijke gesteldheid : ik was Coen kwalijk
God, tot behoudenis van land en kerk. God
g
eaard. Van hier geaardheid. Zie aarden.
verhoort hetgebed. Zie bidden.
Hooft bezigt het van den grond.
GEBEDEL, Z. n., o., des gebedels, of van het geGEBAAR, z. • n., 0., des gebaars, of van het gebedel; zonder meerv. De daad van bedelen.
baar • meerv. gebaren. Bit woord wordt bij
Zie bedelen.
ons in tweederlei beteekenisgebezigd, in die GEBEEF, z. n., o., des gebeefs, of van het gevan eerie beweging des ligchaams,van handers
beef • zonder meerv. Van beven. Het behoofd en oog,
en naar de re gels der kunst,
yen : datze (de wereld) vast sta in 'tgebeef.
of in die van onbesuisdheid; doch, veelal, in
Cam h.
den eersten zin, als: die leeraar maakt schoo- GEBEEND, bijv. naamw. en bijw. Van beenen,
negebaren. Hier spellen sommigen met eene
of beenderen, voorzien : ons lichaetn konstdgebaarden ofgebeerden ; doch tegen de afleilijk t' saem gelascht, gebeent, enz. Cam h,
ding
w van het oord. De andere beteekenis
Grof, sterk, gebeend.
is vangetier, geraas : een root gebaar GEBEENTE, z. n., o., des gebeentes, of van het
maken. Van hier die la se spreekwijs • hij
gebeente • meerv. gebeenten. De beenderen
maakt eengebaar van den duivel. In diet) zin
van een mensch, of Bier. Het meervoudige
heeft hetgeen meervoud. Van hier gebaargetal leest men in de Bijbelvert.: Ende najne
maken, gebaarmaker , misbaar, vreugdegebaar. Het eerste gebaar is de gewrochte

daad • het laatste de werkzaamheid van zijn

GEBABBEL,

gebeenten zifn uitgebrant, als een heert.
Anders is het enkelv. meest ingebruik. Be
ondeugd zit tot in zi:in gebeente, hi' is een
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groote schurk. Voor doodsbeenderen : het
koudegebeente wordt onder die graftomb, als
een heilig overschot,
bewaard. Nen beschreit
nog zijn gebeente, zijnen dood. Inj hebben
dien haas schielijk in het gebeente gelegd,
gansch opgegeten.
GEBEER, zie gebaar.
GEBEKT, bijv. naamw. en bijw. Die eenen bek
heeft. Overdr.: stijf gebekt zzjn, niet lit tot
eene zaak te bewegen zijn. Bit wig is spits
gebekt, in den vertrouwelijken spreektrant,
voor: zij is spijt
ig. Zie ook bek.
des gebergtes, of van het
gebergte ; meerv. gebergten, als men van ver-

GEBERGTE, Z. 11., O.,

scheidene soorten, hier en daargelegen,
spreekt. Een schakel van bergen. De veldheer beklom, met het heir, het gebergte. _Het
armenischegebergte. De we des gebergtes
seir. [Bijbelv.]
GEBETEN, verl. deelw. van bijten. Overdr. vergramd, vertoornd : wilt gtj, zoo fel op ons

L. Bake.;
n., 0., des gebeuks, of van het gebeuk ; zonder meerv. Het beuken.
GEBEUREN, onpers. w., gelijkvl. Het gebeurde,
het isgebeurd. Geschieden, voorvallen : hoe
gebeten.

GEBEUK, z.

GEBO.

(gebindte), z. n., o., des gebinds, of van
het;; meerv. gebindten. Hetzelfde als
bind. Zie dit woord.
GEBIT, z. n., o., des gebits, of van het gebit

GEBIND

zonder meerv. Het vermogen am wel te kunnen bijten, en van daar al de tanden zelve :
mijn gebit deugt niet meer ; schoon hi' reeds
naar de tachtig loopt, heeft hij evenwel nog
eengoed gebit. Het mondstuk van een paard,
anders ook het bit : eenpaard het gebit in den
mond le en. Van bljten.
GEBLAAR, zie gebleet.
GEBLAIRD, bijv. naamw. en bijw. Van blaar,
eene vlak voor den kop der dieren : eene
geblaarde koe, eene bonte.
GEBLAAS, z. n., o., van het geblaas • zonder
meerv. De daad van blazen. Zie blazen. Zamenst: slangengeblaas.
GEBLA/T, z. n., o., des geblaats, of van het
geblaat ; zonder meerv. De daad van blaten.
Zie blaten.
GEBLAF,

zie

gebas.

geblaar • zie geblaat.
z. n., o., des gebliks, of van het geblik;
zonder meerv. De opslag der oogen. Vain

GEBLEET, ook
GEBLIK,

blikken.

verled. deelw. van bliksetnen. Door
den bliksemgetroffen. Overdr., met schrik
en geweld nedergeworpen :

diktvijls gebeurt het niet, dat deugnieten ,
hier , ongestraft blijven ! Ookwordt het
gebruikt voor te beurt vallen : dat zoo groot
eenen mangeen bekwamer schrijver moght
gebeuren. G. Brandt.] Bat het voorz. ye niet

GEBLIKSEND,

tot den wortel dezes woords behoort, leert
degemeene spreektrant : het beurt vaak.
Het is afgeleid van baren, beren, voor den
dag brengen. Van hier gebeurtenis, gebeur-

GEBLINK, z.

lijk, gebeurlijkheid.
z. n., o., des gebieds, of van het gebied
zonder meerv. Heerschappij, magt: Alexander zocht, over de geheele aarde, het gebied
te voeren. De uitgestrektheid eener heerschappijhij
: woont onder het gebied van
Pruissen • de viand staat reeds op het gebied.
Van bier grondgebied, regtsgebied, rtjksgebled, staatsgebied.
GEBIEDEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik gebood, heb
geboden. lets met gezag bevelen : gij hebt
geboden te vertrekken. Onz., mettet hulpwoord hebben. Het bevel over een leger, over
eene vloot, voeren : de koning zelf was aan
de spits, om over het leger to gebieden, terwijl zzjn noon over de schepen gebood. Zij,
die, als koningin der landen, gebood. L. Bake.
Van hier gebiedenis , gebieder , gebieding,
gebiedster. — Gebiedster van mz:in hart ! is

GEBIED,

de taal van den verteederden jongeling. Zamenstell. :gebiedvoeren, gebiedzuchtig.
Gebieden, bij Kero kepeoten, Otfr, gibiaten,
zweed. bjudan, bij Ulphil. bjudan, eng. to
bid, hoogd. gebiethen. In het gemeen heeft
het den zin van aankondigen, van waar ons
woord bode.
GEBILD
,
bijv. n. en bijw. Die dik van billen is.

Zij zinkt, gelijk een molensteen •;
Gebliksemt van haar zeven bergen.

grip.]

n. ,
o. Het blinken.
GEBLOEND, bijv. naamw. en bijw. Van bloemen
voorzien :gebloentd doek. Oul. werd het ook
voor verbloemd gebezigd.
GEBLOENTE, Z. n., o., des gebloendes, of van het
gebloemte ; zonder meerv. Allerlei bloemen
te zamen : men haalt de alleredelste eigenschap uit gebloentte en kruidgewassen.
n., o., des gebods, of van het gebod
meerv.geboden. Van gebieden. Een bevel. Die
Godsgeboden onderhoud , ' handelt wijs. De
afkondiging van bet huwelijk : zij hebben heden, heteerstegebod; onder de geboden staan;
degeboden stuiten (bespieren in Groningen).
GEBOEFTE, Z. II., 0., des geboeftes, of van het
9f • zonder meerv. Schuim van yolk.
Zie boef.

GEBOD, z.

GEBOEGD, bijv.

naamw. en bijw., zijnde het
verled. deelw. van boegen. Met eenen boeg
voorzien :geboegde schepen.
GEBOERT (geboerte), z. n., o., des geboerts, of
van hetgeboert •; zonder meerv. Boeren ,
boerenstand :
'k Sou alleen een dorp doen beven,
Quant ick onder hetgheboert. [Wersterb.]
GEBOGCHELD, bijv. n., van bogchel. Die eenen
bogchel heeft : een gebogcheld kind.
GEBON, z. n., o., des geboms, of van het gebom •
zonder meerv. Van bommen. Het bommen,
een dofgeluid maken : in 't gebom der
Maegdenschaer. [Camp.]
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z, n., o., van het gebons • zonder
meerv. Het bonzen.
GEBOOMTE, z. n., o., des geboomtes, of van het
g
eboomte •; zonder meerv. Vele boomen te
zamen.
GEBOORD, veil. deelw. van boorden: een geboorde hoed. Ook het deelw, van boren : eene
geboorde plank, waardoor een gat geboord
is.
GEBOORTE (moesogot. gabaurtha), z. n., v.,
der, of van de geboorte •; meerv. geboorten.
De toestand, wanneer een mensch, of dier,
uit de baarmoeder, ter wereld komt, geboren wordt : hij stierf, drie uren na zijne
GEBONS,

geboorte •; het hood des kinds staat lang in
degeboorte. Afkomst I : de thans regerende
/coning is een vreemdeling van geboorte; ik
ben een amsterdammer van geboorte • hi' is,
vangeboorte, uit Frankrijk. Aanzienlijke
afkomst: hi' is een man van geboorte. In de

beteekenis vangeslacht,
heeft het ook, naar
den bijbelstijl, een meerv. Bit nu zdn de
geboorten van Perez. Overdragt., bet beginsel van eene zaak : het was noodig, dat men
dit oproer in zijne geboorte smoorde.
Schoon hier het voorzetsel ge, en de uitgang te is, als in geboomte, gebloemte, geboefte, enz. is het geslacht evenwel vrouwe-

lijk, omdat het woord, naar den aard zijner
afleiding, geheel van zoodanige verschilt,
als zijnde hetzelve van bet veil. deelw. des
werkwoords baren gevormd. Van hier geboortig. Zamenstell.: misgeboorte,nageboorte;
geboortedag, geboortedicht, geboorteplaats,
geboortestad, geboortester, geboorteuur, enz.
GEBOREN, verled, deelw. van het oude baren,
beren, bor, geboren, eigenlijk dragen, bren-

gen, overdragt. voortbrengen, telen, waarvan geboren alleen nog in gebruik is: hi' is
in Amsterdam geboren.
gerikkekik.

GEBORREKIK, zie

GEBoBsrr,
bijv. n. en bijw. Groot van borsten.
Dat beeld is te sterkgeborst.

GEBouw, z. n., o., des gebouws, of van het
gebouw • meerv. gebouwen. Een gesticht,
naar de regelen der bouwkunst gemaakt, en
voor allerlei verrigtingen verordend : in die
stad staan schoone gebouwen. Zie bouwen.
GEBRAAD, Z. n., 0., des gebraads, of van het
gebraad. Het meerv. is dan alleen in gebruik,
als van vele soortengesproken wordt. Alterleigebradene spijs, bijzonder van vleesch.
Breng het gebraad op.
Z. n., o., des gebrabbels, of van het
gebrabbel •; zonder meerv. De daad van

GEBR.

ebezigd werd. Behoefte aan de voornaamste
g
noodwendigheden des levens: in den verledenen winter, leden vele menschengebrek.

Behoefte aan andere din en • metuitdrukking van de zaak : ik heb hout , pennen,
p apier
,
enz. gebrek. Schaarschheid : men
heeft, thans ,niet veel gebrek aan leeftogt. Allerlei ongemak aan het ligehaam : hi' heeft een
gebrek aan het been, aan het' hoofd. Bij uitstek wordt, in sommige oorden van Nederland, de vallende ziekte het gebrek genoemd:
hij krijgt het gebrek weer. Eene onvolmaaktheid in andere dingen: dat boek heert een
g
ebrek •; ik heb de gebreken van dat huis laten
verbeteren. Hetgemis van eerie zedelijke
volmaaktheid : able menschen hebben hunne
gebreken •; en van daar gebrek voor de on-

deugd zelve. Berooving en gemis van andere
goede hoedanigheden; de krijgslieden waren
wel veel ingetal, maar hadden gebrek aan
moed. Nalating : die man belooft web veel,
maar blijft, telkens, in gebreke. Eindelijk

wordt hetgebruikt voor niet bij der hand
zijn : hi' schrifft, bij gebrek van eene pen,
met houtskool • ik drink wdn, bij gebrek van
water. Het woord gebrek heeft ook wet een
tweeden naamval voor zich : bd waters gebrek, broods gebrek, enz. Van hier gebrekkig, gebrekkeldk, ook voor verminkt,hinkende, gebrekkelijkheid, bij Hooft voor

behoeftigheid.
onpers. w., ongelijkv1.11/ij gebrak,
tnij heeft gebroken. Voor hetzelve gebruikt
men, thans, meest ontbreken. — Gebrek
hebben, noodig hebben : wat gebreeckt mij
nog ? [Bijbelv.] Ook persoonl., onzijdig, met
hebben, voor afwezig zijn : ende uit ons en
gebreeckt niet een man. [Bij belv.]
Guarneri, z. n., o., van het gebriesch • zonder
meerv. Het brieschen van eenpaard.
GEBROED, z. n., 0., des gebroeds, of van het
gebroed •; zonder meerv. Al de uitgebroeide
kiekens uit een nest, ook hetgebroedsel
genaamd. In eenen overdragt. zin, wordt het
gebroed zoowel als het gebroedsel, voor
kwaadaardige menschen genomen : dat is

GEBREKEN,

een vuilgebroed. — Adderengebroedsel is,

uit de bijbelvert., bekend. ,
n., der, of van de gebroeders
zonder enkelv. Het woord wordt, bij ons,
het meest . genomen van twee broeders, die
bij elkander inwonen, en dezelfde betrekking, in de wereld, hebben : ik heb die wa-

GEBROEDERS, z.

GEBRABBEL,

rengekocht bij de gebroeders K. en P. Het
g
, de twee
schipebroeders.
Ondertusschen

brabbelen.
z. n., o., van het gebras • zonder
meerv. Het brassen, brasserij.
GEBREK, z. n., o., des gebreks, of van het gebrek • meerv. gebreken. In het gemeen geeft
bet allerlei mange! en ontbering te kennen,
zoo als breken,
oudtijds, ook voor ontbreken

wordt het ook van meer broedersgebruikt,
doch uitdrukkende eene naauwe betrekking
op elkander : wd waren twaelf gebroeders.
[Bijbelv.] Van bier gebroederlingen, kinderen van twee broeders, en de gebroederschap,
als : degebroederschap (de vereenigde broeders) der h. Ilaagd.

GEBRAS,
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GEBROEKT, bijv.

n. en bijw. Die eene broek
drag t. De oude zwitsers waren ter dege
g
ebroekt.

z. n., o., des gebroms, of van het
gebrom ; zonder meerv. Het grove en doffe

GEBROM,

geluid van beeren, klokken, zware orgelpijpen, enz. ; van brommen.
GEBRUI, z. n., o., des gebruis, of van het gebrui;
zonder meerv. In dengemeenen spreektrant,
voorgeraas,
geweld met stokken, enz. Zie
brui, brut

z. n., o., des gebruiks, of van het
gebruik ; zonder meerv. De dadelijke aan-

GEBRVIK,

wending, besteding van eene zaak, naar
zijne eigene behoeften, en tot zijn nut. Neem
uwgebruik van deze spiize •; mijne schoenen
zijn, door het lange gebruik, geheel versleten
hi' maakt van den bijbel een goed gebruik.
Degewoonte : die kleederdragt is niet weer
ingebruik, buiten gebruik. Dienst, nuttigheld : hi' heeft het gebruik van de spraak
g gebruik ,
verloren. lets, dat, door het lane

w orden is. In dezen zin heeft het
ene wet ge
e
ook een meerv. lk ken des landsgebruiken
niet wel. Van hier vruchtgebruik, gebruikeltjk,
gebruikbaar.
GEBRUIKEN, bedr.

w., gelijkvl. Ik gebruikte,
hebgebruikt. Jets tot zijn gebruik nemen :
spzjs, kleederen, boeken gebruiken. Aanwenden geduld, drangreden, ttjd gebruiken.
Overnemen : ik zal de woorden van den
schrzjver zelven gebruiken. De vrucht van
jetsgenieten : het land gebruiken. V oor
ebruiken zegt men ook bruiken.
g
o., van het gebruis •; zonder
GEBRUIS, z. n.,
meerv. Van bruisen. Het bruisen.
GEBRUL, z. n., o., des gebruls, of van het gebrul ; zonder meerv. Het geluid van eenen
leeuw. Ook wordt het van andere dieren
gebezigd, als zij, teen gewoonte, luid
schreeuwen ; zelfs van menschen, die, in
dolle razernij, sterk roe en.
GEBULDER, zie gebalder.
GEBULK, z. n., 0., des gebulks, of van het
gebulk ; zonder meerv. Het geluid van stieren en koeijen.
GEBUUR, zie buur. Het voorvoegsel ge duidt
alleen aan de betrekking op eenen anderen
buur. Het meerv. is ookgebruikelijk. De
ezamenlifke geburen besloten. Van bier
g
gebuurschap.
gekristend, oul. gekerstend, van christenen, kerstenen, doopen

GECHRISTEND, voorheen

bijv. n., gedoopt en daardoor in de christelike kerk ingewijd : gekristende Evangeliekinders. M. Tydw.] — De staatsi van
'tkerstenen des Dauphins. [Hooft.]
GEDAAGDE. z.n., m. en v.; meerv. gedaagden. Die
gedaagd, of gedagvaard is. Zie dagen, b. w.
GEDA.AN, verl. deelw. van doen. Verrigt : wij
hebbengedaan werk. Geeindigd : het spel is
gedaan. Het is met hem gedaan ; eene ge-

GEDA.

meenzame uitdrukking, voor, h i ' sterft. Het
is met die liedengedaan,
zijverarmen, door
gebrek aan nering. ziet er vrij wel
gedaan uit , doet zich wel voor , is niet
leelijk.
z. n., v., der, of van de gedaante •
meerv. gedaanten. Het uiterlijke voorkomen
van iets. Degeheele gestalte, houding, en
hetgedrag van den mensch beet ztjne ge-

GEDAANTE.

daante hij is in gedaente gevonden als een
mensch. [Bijbelv.] De trekken van een
menschelijk aangezigt : hi' is schoon van
gedaante. Een nagemaakt ontwerp van een
huis, enz. : zie hier deszelfs gedaante. Eene

g
elijkheid ; in dezen zin laat het een meerv.
toe : hij openbaarde zich, in verscheidene
gedaainten. De uiterlijke toedragt ; de taken
zijn van gedaante veranderd. Oudtijds was
dit woord ook gedane : an sine ghedane.
M. Stoke.] Het woord is zeker van doen
afkomstig : het zal dan uitdrukken den
vorm, het maaksel, het voltooisel van eene
zaak • en dus derzelver uiterlijke voorkoming, zoo als zij voltooid, ons onder de
oogen valt.
GEDACHTE, z. n., v., der, of van de gedachte •
meerv. gedachten. De daad van denken : de
gedachte is eene wezenitjke eigenschap
eens redelijken wezens. Dat gedacht worth,

als, het overleg, een beraamd plan :
al mijne gedachten zijn verijdeld. Voornemen : ik ben vangedachten, om nit to gaan.
Gevoelen : ik wil u, over dat stuk, nu:Me
gedachten wel mededeelen. De voorstelling
van iets aan het verstand: dull de gedachten
van den dood! Eerie zaak, die nadenking
waardig is : wij zullen eens heerlijk verrij zen vertroostende gedachte Beraad ik zal
het eens in mine gedachten nemen. Gevoelige
aandenking: die daad zinkt mij die in de
gedachten. Begrip : s cat gedachten zal ik
daarvan maken? Geloof, schatting des oordeels : ik ben vangedachten, dat de vrede

. Vermoeden : ik
haast berestigd zal zljn
stand vast op die gedachte, dat hij zoude
gekomen zijn. Verheelding: ik vormde m ij
van dat schoone landgeheet anderegedachten.
Peinzing: hi' zit in gedachten. Afgetrokkenheid der aandacht: ik deed dat ingedachten.
Van hier gedachteloos, gedachtenis, gedachtig
Zamenst.: gedachtenbeeld.

Beschaafde schrijvers gebruikten di t woord
onzijdig, met de weglating van den uitgang
e, het gedacht : in 't gedacht. [Hooft.] Speel
mij in 't gedacht. [Dekker.] In sulc ghedacht
— in stjn ghedacht , schreef reeds M.
Stoke. Doch hetgebruik, de dwingeland der
talen, heeft dit woord, door verloop, vrouwelijk gemaakt. Men dulde dit dan ; of men
beschouwe den aard van dit woord, als van
denzelfden vorm zijnde met gedaante, yeto to geboorte.
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GEDO.

n 0., van het gedans • zonder meerv.
De dadelijke beweging des dansers.
GEDARMTE, z. n., o., des gedarmtes, of van het
gedarmte •; zonder meerv. Het gansche darmengestel, in mensch of beest.
GEDAuwD, verled. deelw. van dauwen. Hooft,
bezigt het, voor als dauw gevioeid. '1 Lied

Gunn, z. n., o., des gedichts, of van hetgedicht; meerv. gedichten. Een vers. Hiervoor
schreef men ook voorheen, dieht: met een
goddelljk dieht. [Vondel.] Een gedicht maken;

gedauwt uit uw geleerde lippen.
des gedavers, of van het
gedaver • zonder meerv. De aanhoudende
dreuning, davering eener zake. Zie daveren.
GEDEELTE, z. n., o., desgedeeltes, of van het
gedeelte •; meerv. gedeelten. Sommige deelen

Eenegedachte , een overleg, in den bijbelschen spreektrant al het gedichtsel der
gedachten. In den gemeenzamen stijl is het
ook eene verzinning van eene onwaarheid :
dat is maar eengedichtsel •; ook een gedichtseltje. Hiervoor zegt men meestal verdicht-

GEDANS, Z.

GEDA.VER
z. n. , o.,
,

vanhet geheel te zamen genomen en daarom laat het ook een meerv. toe: ik heb er
tweegedeelten van. Omdat dit woord niet
van het deelw. gedeeld, maar van het naamw.
deel, regelmatig gevormd is, kan hier geene
d tepas komen. Sommigen schrijven het
meerv. gedeeltens, schoon teen den aard
der taal. Van hier gedeeltelzjk.
GEDENKEN, bedr. w., onregelm. Ik gedacht, heb
gedacht. Dit werkwoord wordt , met den
vierden naamval , gebruikt : de moeder
gedenkt niet meer hare barenssmarten. Deze
naamval kan dus ook, door den 1U denden
vorm, in den eersten naamval veranderd
worden : het is het lot van velegroote mannen, dat, na hunnen dood, al derzelver
voortreffelijke laden niet meer gedacht worden. Men bezigt hier ook (en dat is meer in
gebruik) den derden naamval, met aan : lu j
gedenkt aan • ik heb lang aan dat zeggen
gedacht. Met den tweeden naamval: Iii'
gedencke alter uwer spzisofferen; szjns wordt
niet meergedacht •; dock gedenckt nupter bij
u selven. [Bijbelvertal.] Ook plaatst men er
een werkwoord onmiddelijk achter: ik denk
te komen. Voorts beteekent dit woord de

voorstelling van eerie verledene of afwezige
zaak, de herinnering: al de eeuwen zullen
den naam van diengrooten weldoener gedenken • hi' gedenkt nog aan de lessen zijns
braven vaders. Melding maken : gedenk mijner bd den vorst. Ha en : gedenk nog aan
die erfenis, voor nujnen dood, te komen. Een

voornemen hebben, in dengemeenen spreektrant : ikgedenk dat niet te doen. In vele van
deze spreekwijzen gebruikt men ook het
enkele denken. Het werkwoord doen wordt
ook bij dit woord geplaatst: dit geschiedt,
om te doengedenken, waar gedenken onzijdig
voorkomt. Weleer werd dit woord ook onpersoonlijk gebezigd 9 en men zeide mij
gedenkt, voor, mij he t:: mij gedenkt.
[Oudaen.] Mij gedenkt, hoe wij eertljds, enz.
[Vollenh.1 Van hier de zamengest. woorden,
gedenkblad, gedenkboek, gedenkcedel, gedenkpenning, gedenkrol, gedenkschrift, gedenkspreuk, gedenkteeken, gedenkzuil, enz.
Hooft heeft ook gedenkenis: de gedenkenissen
van Commines.

eengedicht opsnijden.
n., o., des gedichtsels, of van het
gedichtsel. Het meerv. is niet in gebruik.

GEDICRTSEL, z.

sel.
GED1ENSTIG, bijv.

n. en bijw., gedienstiger, gedienstigst. Gene en om iernand eene dienst
te doen, dienstvaardig : h i' heeft eene gedienstige vrouw. Men ze s t ook, in eene beschaafde uitdrukking dat is een gedienstig
meisje, zij is niet te kuisch. — Van hier
gedienstigheid, gedienstiglijk.
GEDIERTE, Z. n., 0., des gediertes, of van het
gedierte •; meerv. gedierten, als er van vele
soortengewag gemaakt worth. De dieren :
de leeuw isgeweldig, onder de gedierten.
bij Kul. ook ghedijden) onz. w., gelijkvl. Ik gedijde, ben gedejd. Toenemen, nitzetten : het graan zoude beter gedtjen, indien
gzj de aarde dieper omgeploegd hadt. Worden,
verstrekken : zoodra het gerucht van deze
daad den burgeren ter ooren komt, zal het
hem tot eergedilen. Voordeelig zijn, in eene
onderneming slagen zal hi' gedzjen ? —
Eene uitkomst hebben : al wat hi' doet,gedzjt wel. Zie dzjen.
GEDING, z. n., o., des gedings, of van hetgeding ; meerv. gedingen. Fen twistgesprek
voor hetgeregt, eene regtzaak. iPIet iernand
eengeding hebben •; hij is een liefhebber van
gedingen. Hooft bezigt ten eersten gedinge,
voor het onduitsch ter eerste instantie. Zamenst.:pleitgeding, regtsgeding, twistgeding,
gedingbezorger (onduitsch procureur),gedingschriiver, gedingstuk, gedingzaal. Zie ding,
en dingen.
GEDOEN, z. ri., o., des gedoens, of van het gedoen;

GEDIJEN

zonder meerv. In den lagen spreektrant, voor
getier. Het gedoen, ook gedoente, is, in den
gemeenzamen stip, ook iemands bezitting,
vooral van eenen boer : hi' zit daar in een
goed gedoen.
GEDOEN, (zich)

wederk. werkw., onregelm. Ik
gedeed ml], heb mij gedaan. Een woord in
den la en stip gebruikelijk. Zich beheipen :
ik kan mij daarmede wet gedoen.
z. n., o., des gedommels,
of van hetgedonzmel •; zonder meerv. Het

GEDOMMEL, (gehommel)

dommelen, als de bijen doen • het geons.
Zie dommelen. Een mompelend geluid van
zacht sprekende menschen beet ook het
gedommel. In beide gevallen is het een klanknabootsend woord.
38
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GEEN.

of van het
n., 0., desgedonders,
edonder •; zonder meerv. Het donderen. Zie
g
donderen.
GEDOOGEN, bedr. w., gelijkvl. Ik gedoogde, heb
gedoogd. Dulden, toelaten : gedoog, doorluchtige Vorst, dat een ongelukkige u eene
doe I Zedeloosheid wordt , helaas ! in
bede
dat huisgezin , openlijk gedoogd. Oul. werd

God heeft,door al die ratnpen,deszelfs geduld
beproefd. Langmoedige liefde, bij de feilen
van den evenmensch: ik heb hem, met veel
geduld, verdragen. Geduld wat, een weinig
geduld ! is, in het gemeene leven, zoo veel
als, wacht wat ! Zie dulden.
GEDUREN, onz. w., gelijkvl. Ik geduurde, heb
g
eduurd. Hetzelfde , als duren. Dit woord

het ook voor lijden gebezigd, in de spreekwijs schipbreuk gedoogen. Doogen , en het
lat. indulgere hebben eenige gelijkheid met
elkander. Van hier gedoogzaam, gedoog zaamheld • alhoewel die woorden al weinig meer
gebruikt worden, daar men verdraagzaam
enz. bezigt. Oudaen gebruikt gedoog als een
naamwoord, voor toelating.
GEDRA.G, z. n., o., des gedrags, of van het gedrag ; zonder meerv. Iemands openbare
levenswijs : [Cinders van een onberispelijk
edrag zija de vreugd hunner ouderen. Zie
g

wordtniet meergebruikt, dan in het deelwoordgedurende ,,
hetwelk als een voorzetsel
met den vierden naamval, gebezigd wordt:

GEDOINDER, z.

dragen.
GEDRAGEN, (zich)

wederk. werkw., ongelijkvl.
1kgedroeg mij, heb mij gedragen. Zijnen
Ievenswandel inrigten : dat kind gedraagt
zich redelijk. Zich van zijnen pligt kwijten •
het leer heeft zich dapper gedragen. Verblijven : ik gedraag mij daarin aan uu, oordeel. Oudtijds zeide men dit, zich op iemand
gedragen. Van hier gedraging.
s of van het
GEDRANG, z. n., o., desgedrang,
gedrang • zonder meerv. Een groote toevloed
van menschen, die di e t bijeen staan •, ook
de drang. Hi' is, door bet gedrang des yolks,
in het watergevallen.
GEDREIG z. n., o., des gedreigs, of van het
gedreig • zonder meerv. Van dreigen. Het

dreigen.
z. n., o. Het dreunen.
GEDROGT, z. n., o., desgedrogts , of van het
gedrogt •; meerv. gedrogten. Eigenlijk een
bedriegelijk verschijnsel, een spooksel, hetWelk de ontstelde verbeelding zich afzigtig
afmaalt : op het gezigt van dit helsche gedrogt,
werden zij bleek, als de dood. Voorts een
wanschepsel, zoo als de fabelleer van den
driehoofdigen Cerberus, de Sphinx, enz.
beuzelt: dit menschverslindendegedrocht.
[Vondel.] Eengroot zeedier, voor zoo ver het
schrik aanjaagt: zij doodden van verre het

GEDREUN,

gedrogt , met werpspietsen, toen het den rug
uit degolven verhief. Van hier schrikgedrogt ,
wangedrogt , gedrogtelijk • van driegen, be-

driegen.
GEDRUISCH. z.

n., o., van hetgedruisch •; zonder
meerv. Eengroot getier, geraas. Het ge-

druisch van het voetvolk, van het leger, des
viyands, der winders, enz.
GEDUCHT, bijv. n. en bijw. , geduchter , geduchtst. Van duchten. Gevreesd, vreeselijk.
GEDULD, z. n., o., desgedulds, of van het geduld; zonder meerv. De lijdzame gelatenheid,

onder al de onaangenaamheden dezes levens.

het heeft, gedurende dezen winter, weinig gesneeuwd. Gedurende dit jaar, al dien tijd.
Van hier geduurzaam, geduurzaamheid.
GEDURIG, bijv. n. en bijw. Aanhoudend: eene
gedurige koorts. Telkens : hij komt gedurig
wederom. Ook geduriglijk. Van hier gedurigheid.
GEDWAAL, Z. n.,o., des' gedtvaals, of van het
gedwaal • zonder meerv. Van dwalen. Het

dwalen.
bij Kil. dwee, gedwee, ghedwaeij, gedweeghsaam) bijv. n., gedweeer , gedweest
(meergedwee, zeer- meest gedwee). Zacht,
buigzaam : dat schoenleer is heel gedwee.
Ook gedweeg : een gedweege huid. [Oud.]
Overdr., zachtmoedig, gehoorzaam: mijn

GEDWEE

noon is zeergedwee. lemand gedwee maken.
Van hier gedweeheid.
GEDWEIL, z. n., o., des gedweils, of van het gedwell • zonder meerv. Van dweilen. Het

dweilen.
bijv. n. en bijw., zijnde het verl.
deelw. van dwingen. Gedwongener, gedwon-

GEDWONGEN,

genst. Eene gedwongene bonding. Ik deed
datgedwongen.
GEEL, bijv. n. en bijw.,' geler, geelst. Geelverwig : gele boterbloem. Bleekgeel; ho eel.
Zelfstandig genomen : hi' heeft best eel gekocht. Hetgele van een ei, de doer. Van hier
geelachtig. Zamenst.: geelgieter, geelheid,
geelvink , geelzucht, enz. Voor eel zegt men
ook geluw. Men vindt dit bijv. naamw. in de
Bijbelv.: ende welcker vederen zijn met uitgegravenen geluwen goude. Westerb, heeft
geluw ha r. Bij Kiliaan is gheluwe luteus, in
het angels. gealuve. Zelfstandiglijk gebruikt,
zonder. meerv., is het ook degeelzucht: hij
heeft de geluw.
Geel, hoogd. gelbe , en g. yellow, deen. guul,
ital. giallo, zweed. guli, ijsl. gulur, angels.
gealuve, spaan. jalde, fr. jaune, oudtijds
jaulne, pool. zoltij, lat. gilvus en helvus,
middeleeuw. elvus, falvus, giallus, gialdus.

In hetgr. is Exn en 7eXce, glans , iyeAft y een
g
lanzig aangezigt hebben. In het Chald. heet
gelah glanzig zijn.
GEEN, een ontkennend bijv. naamw. en bijw.
Hij heeft een geld in de kas, eene das om
den hats ,
geenen schoen aan de voeten. Geene
schaduw van eenig geboomte bedekt ons. Om

de ontkenning nog sterker to maken, voegt
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men er het lidwoord een bij; doch data wordt
geen niet verbogen : zie een eenen appel
op den boom. Geen mensch, niemand. Het
wordt ook zelfstandig gebruikt: geen van
beide, eene der dochters was er, ofgeeneene.
Als een bijwoord, wanneer het op het volgende bijvoegel. naamw. slaat, als: ik heb
geen blaauwe oogen, mine oogen zijn niet
blaauw. Er isgeen de minste twOfel overly.
GEEN, gene, aanwijz. voornaamw., hetwelk, in
de spelling, van het vorige wel moet on derscheiden worden, als hebbende eene zachtlane e. Men gebruikt dit voornaamwoord
met het lidwoord deen het: degene, die mij
eert • het een dat ik wil ; degenen, die mtj
hooren. Men mag het nimmer, als een be-

trekkelijk voornaamw., gebruiken •; zie mijne
nederd. spraakk. D. 1., S 239. Er zijn, nogtans, gevallen, waarin gene zonder het lidwoord de kan slaan,
als : moeder en dochter
wandelden • deze had eenen vluggen gang,
gene konde, van ouderdom, zich voor struikelen naauwelijks beveiligen. In zulke zamenvoeging heeft gene altijd betrekking op het

naamwoord, dat het verst verwijderd is,
deze op het naastbij gelegene. Men gebruikt
•: Dezen en genen zeggen
het ook zelfstandig
het • sommigen. in l" wordt het ook bijvoegelijk gebruikt •: het schip lag aan gene
zzjde, aan de overzijde, der rivier.Aan gene
ztjde des graig, na den flood. Voor het een
zegt men ook wel hetgunt, doch dit is, in

eenengoeden stiji, niet na te volgen.
naamw. Geenerlei.
1k heb in geenerhande groente smaak. Zie

GEENERHANDE
,
onverb. bijv.

hande.
GEE NERLEI, onverb. bijv. naamw. Hetzelfde als
geenerhande. Het geenerlei geslacht , een

, woord der spraakkunst, het onzijdige, dat
mannelijk noch vrouwelijk is.
GEENsms,een sterker ontkennend bijwoord,dan,
niet: 1k wil hetgeenszins, ganschelijk niet,
doen. Van geen en zin.
GEEP z. n., v., der , of van de geep ; meerv.
geepen. Eene kleine vischsoort van een zeegroene kleur, met eenen langen spitsen bek,
gelijkende naar dien van eene snip. Men
sleet dezelve met een net, op zekere tijden,
bij duizenden,jaan den Helder, op het strand,
om, daarmede, weder andere visch aan hoeken te vangen.
GEER, Z. n., v., der, of van de geer •; meerv.
geeren. Eene strook linnen, schuins gesneden, aan een hem d enz. om het van onderen
wider te krijgen. Ook een stuk schuins
gesneden doek, om scheepszeilen breeder
. ore
aan het eene einde te hebben. Het en .ore
schijnt hetzelfde woord te zijn.
GEEREN, onz. w., gelijkvl. 1k geerde, heb gegeerd. Met eerie geer loo en schuins looen : mijn
tuin geert. Geeren is ook een
A
zeemanswoord, voor afhouden.

GEES.

zie gaarn,
zie giers.
GEESEL, z. n., m., des geesels, of van den geesel ; meerv. geeselen, geesels. Eene roede,
eene zweep, iets van dunne riemen, of
touwtjes, gemaakt. Drifft haar met den
geessel. [Hooft.] lemand met den geesel
slaan. Bij overnoeming wordt elke verwoestin elk
elk verwoester, een geesel genaamd :

GEER,
GEERS,

de oorlog is een geesel des menschdonis.
Vollenhove heel den Admiraal De Reiter den
geesel van Algiers. In den bijbelstij1 worth
de lasterende tong een geesel toegekend :
teen den geesel der tone sult gij verborgen
wesen.

De oorspronkelijke beteekenis zal zijn
iets, dat spits toeloopt, of eindigt, waarom,
in het zweed., gisl een straal is, solargisl
zonnestraal.
GEESELEN, bedr, w.,gelijkvl. Ik geeselde, heb
gegeeseld. Met roeden , met den geesel
slaan : de re ter heeft hem openlijk, om zijne
dieverij, laten geeselen. In Noordholland
bezigt men het geeselen van de tarwe, wanneer men de gebondene school, op de geeselbank, slaat, opdat de zaadkorrels nit de aren
vliegen. In den stip der dichters leest men
van geeselende winder — van eenen geeselenden storm, die vele verwoestingen aanre t. Van geeselen is geeselaar , anders een
geeselbroeder, geeselmonnik, die zich zelven ,
om boete te doen, geeselt • ook een slaaf,
die anderengeeselt geeselbrok, die , dagelijks, met den geesel geslagen worth •; geeseling, enz.
GEEsT, z. n., m., des geestes, of van den geest ;
meerv. geesten. Men drukt met dit woord,
in onze taal, voornamelijk, eene onligchamelike zelfstandigheid uit, die door verstand,
oordeel en wil werkzaam is. In dien zin
wordt er God, het allervolmaakste wezen,
door verstaan : God is een oneindige Geest.
Schepselen, van Welke men gelooft, dat zij
onbeligchaamde wezens zijn, als de Engelen • doch met bijvoeging van eerie of andere
eigenschap: hemelgeesten, goede geesten,
gedienstige geesten. Duivelen : booze ,
verleidende
onreine geesten. De ziel des
,
menschen : de mensch is een schepsel, zeer
ver boven de dieren verheven, alzoo hi' eenen
onstoffelijken, onsterfelijken geest bezit. Ook,

wanneer dit wezen van het ligchaam afgescheiden is • zijn geest waart nog om die
graftomb. De verstorvenen : hi' verhaalt ons
veel van het rijk der geesten •; het schimmenrijk bij de dichters genoemd. Een spooksel,
naar de denkbeelden van het yolk : men
zegt, dat, in dat huis, een geest, in het wit
gekleed, verschijnt. Van bier kwelgeest,
p
oltergeest , waargeest. -- Het Leven : er is
geen geest meer in hem. De adem : nadat hij
die woorden gesproken had,gafhij den geest

GEES.
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dengeest uitblazen. De vermogens der ziel,
als, degedachten: hij laat zljnen ganschen
geest uit. Verstand, oordeel, vernuft : in dat
kind ontdekte zich, zeer vroeg, een groote
geest. ledere geestgesteldheid van den
mensch : hi' is droevig, bltjde van geest.

Eene heerschendegezindheid, een gevoelen,
dat het meest in het oog loot : de geest der
tijden • men konde, uit die gesprekken , wel
dra dengeest der Vergadering ontdekken.

Eenpersoon, die, in een of ander vak, he erlike vermogens bezit : er stond niet eerder
een aantal van,goede dichters op, voor dat
eengroote geest, door een meesterstuk, den
algemeenen liver ontvonkte. Ook wordt
iemand eengeest genoemd, die van zich

zelvengelooft, meerder doorzigt, dan andere
menschen, te hebben, op welken hij, als op
en nederziet : men telt
kleine, zwakke , geest
hem onder de sterkegeesten van onze dagen.
Hierheen behoort vrijgeest, die voorgeeft

zich, in het stuk van godsdienst, van de
slaafsche banden der vooroordeelen losgerukt te hebben. Iemand, die de voorste in
eene stoute onderneming is, en zich, in
eenige boosheid, het meest van alien laat
zien, beet eengeest : een oproergeest ; een
tuitnelgeest ; een wargeest ; een woelgeest. —

Iemand, die onverwacht komt, en om geld
maant, wordt een kwadegeest genaamd,
in den dagelijkschen spreektrant: de kwade
geesten loo en hem om de deur. H et een aan
de natuur van eenengeest, om zijne vlugheld, fijnheid, en onzigtbaarheid, zeer nabij
komt, draagt bij ons ook den naam van
geest. Pus noemen wij het vloeibare, vlugtige, werkzame wezen, dat deels door gestin g onibonden, deels ook door overhaling,
uit verscheidene ligchamen, getrokken
wordt, als : wijngeest, vitrioolgeest, enz. ;
van hier geestrijk, dat veel geest bezit. Ook
het fijne, vloeibare, weiks zit laat men, in
onze zenuwen, veronderstelt, en hetwelk
men voor de werkende oorzaak, of ten minste, voor het eerste en voornaamste hulpmiddel van alle beweging en gevoel aanneemt, heet geest : de levensgeesten •; zijne
geesten waren door het vroege opstaan gansch
nitgeput. Ook wordt de voorname inhoud
van een boek, ofgeschrift, geest genoemd :
hier heb ik hetpapier, waarnaar gij verlangdet, ik zal er u den geest van mededeelen.
In onze taal heeft het woord geest nog

conegeheel vreemde beduidenis, die, namelijk, van eene zandige strook lands , zoo
vindt men het bij M. Stoke •: 't land op die
geest
•; doesi hadden de harde geest. Stoke
gebruikt het, in dien zin, vrouwelijk. In
Noordholland wordt nog de zandige strook
lands bij St. Pankras zoo genoemd : toen ik
door degeest lie werd
werd ik bezweet. Het
gebruik wil dit ook vrouwelijk houden : hi

woont in degeest van Pankras. Dit woord
is ook nog over, in de namen der dorpen,
uitgeest, oestgeest. Dalijn leidt dit woord,
dat in Oostfriesland gaste, in andere nedersaksische oorden, glist, Wise, luidt, van het
verouderde Ora, de aarde, af, in het gr.
eyv, yecta. Adel. brengt het, of tot het dithmarsche gose, zweed. gist, neders. giist, dat
droog beteekent, of hi' brengt het, met het
lat. vastus, woest, tot eene bron, omdat in
de middeleeuwen, gastum zoo wel onvruchtbaar land, als eenen braakakker te kennen
gaf. Vergelijk ons nederd. gust, dat onvruchtbaar beteekent.
In den bijbelstij1 heeft dit woord ook nog
bijzondere beteekenissen. De heilige geest.
Degaven des geestes : God geeft hem den
geest niet met mate. De godsdienst van het
nieuwe verbond : de bediening van den geest.
De vernieuwdegezindheid des harten, door
de kracht der waarheid : het vleesch begeert
teen den geest. Verrukking van zinnen,
verbeelding : ik zag in den geest. Leeraars :
beproeft de geesten. Enz.
Geest, hood. Geist, bij Kero keist, Isidor.
gheist, Otfrid. keist, geist, angels. gast , neders. geest, eng. ghost, deen. geist, zweed.
g
ast. — Denkelij,
k dat men, met,
dit woord
eerst den adem heeft willen aanduiden, de

sterke uitblazing van de lucht, uit de long,
door dezen klank nabootsende. Immers het
grieksche Trysuff ee, gelijk ook het lat. spiritus, komt van een woord, dat ook uitblazen
beteekent
GEESTACHTIG, bijv. n. en bijw. Waarin veel
geest is : een geestachtig vocht. Van hier
geestachtigheid.
GEESTDRIJVER, z.

n., tn., des geestdrijvers, of
van dengeestdriiver • meerv. geestdrij'vers.
Een, die voorgeeft, door den geest gedreven
te worden, een dweeper. Van hier geestdrijveri j.

GEESTELIJK, bijv.

n. en bijw. Onligchamelijk :

de ziel is eengeestelijk wezen. Godvruchtig :
dat is een regt geestelijk mensch. -- Die zich
aan de reels van eerie godsdienstige orde
verbonden heeft : eenegeesteltjke dochter.
Zel fstand. : degeestelijken, kerkleeraars,
voorgangers in de godsdienst : hi' behoort
tot degeestelUken. Kerkelijk : een geestelijk
gewaad ; het geestelijke regt • de geestelijke
goederen. In den bijbelstijl is geestelejk verLicht : degeesteltjke mensch. Eene meerdere

kennis van degodsdienst, dan anderen,
bezittende :gi j , die geesteltjk zijt. Bat van
den heiligen geest oorsponkelijk is : geestelike gaven. Bat tot de godsdienst betrekking
heeft, dat ietsgodsdienstigs in zich behelst •
eengeestelijk lied. Pat opzigt heeft op het
inwendige bestaan des harten •: de wet is
geestelijk. Pat iets van den aard Bens geestes
heeft : eengeestelt:jk ligchaam. Het een op

GEHA.
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lets verheveners toepasselijk is : geestelijke
drank. Dat met degesteldheid van het nieuwe verbond overeenkomt : eengeestelijk
offer. Zinnebeeldig : het geestelijke Sodoma.
De schrift, geheimzinnig, niet naar de letter, verklaren, noemt men :geestelijk uitleggen. Van bier geestelijkheid, de geestelijken.
GEESTIG, bijv. n. en bijw., geestiger, geestigst.
Die veel vernuft bezit : eengeestig schrzjver.
Dat met schoone trekken van vernuft is
opgesteld : een geestig verse •; een geestig
gezegde. Op eene geestige wijze : dat buek is
geestig geschreven. Men bezigt ook een verkleinw. geestigjes, eenigzins geestig. Van
hier geestigheid.
GEEUWEN, onz. w., gelijkvl. Ik geeuwde, heb
gegeeuwd. Onwillig den mond opsperren: hi'
doet niets, dan geeuwen. Van hier geeuwaard,

andere din en. Zoo drukt zich dezelfde Dichter uit :
De zoenprijs, die alleen 't gehalte
Der voldaad houdt...

bijv. n. en bijw. Van een harnas
voorzien. Van harnas.
GEHEEL, bijv. n. en bijw. Zander ligchamelijk
gebrek, als een zelfst. naamw. gebruikt :
daar is nietsgeheels in min vleesch. [Bijbel•
door. Onvertal.] Gansch : hetgeheelejaar
geschonden, ook zelfst.: het huis staat nog
in zijn geheel. Zonder breuk •, in de telkunst:
deregel van drieen in het geheel. Zelfstandig
wordt het ookgenomen, voor den ganschen
inhoud : hetgeheel is grooter, dan zijn deel.
Hetgeheelal, de schepping, anders heelal.
Daar is hetgeheel en al, ' daar hebt gij het
altemaal. Geheel niet, ganschelijk niet.
(geeuwerd geeuwer, geeuwing, geeuwster.
Geheel is van heel, met een voorgevoegd
Geeuwen, hoogd. geihnen, angels. geonan ,
ge, en dit van het gr. gAoc.
eng. to yawn , zweed, gina, gr.xace, vat.), GEHEIM, bijv. n. en bijw. geheimer, geheimst.
;owe , arab. gahi, hebr. gaoes.
Bedekt • eene geheime afspraak. Net lets geGEFEMEL, z. n., 0., des gefemels, of van het
helm zzjn, een geheim van lets makes. Gegefemel •; zonder meerv. Gefutsel, het femeheim blifven, niet ontdekt worden. Geheim
len.
houden : de zaak, Welke ik hem gezegd heb,
GEFLEEM, z. n., O. des getleems, of van het
heeft hi' geheim gehouden, niet ontdekt.
gefleem; zonder meerv. De daad van fleemen. GEHEIM, z. n., o., des geheims, of van het geZie fleemen.
heim • meerv. geheimen. Eene geheime zaak:
hij is achter het geheim. lemand een geheim
GEFLONKER, z, n., o., des geflonkers, of van het
geflonker •; zonder meervoud. De gedurige
betrouwen. Dat elk niet weten ma g: hi' heeft
flonkering. Zie flonkeren.
altoosgeheimen •; dat behoort tot de geheimen
GEFLUIT, z. n., 0., des gefluits, of van het gedes huwelijks. Zamenst. zijn: geheimbewaarder, bewaardster, geheimkamer, geheimraad
fluff • zonder meerv. De daad van fluiten.
Betgetjilp van een muschje loot zoo pligtig
(een lid van den geheimen Raad), geheimzijnen schepper, als het gefluit van een goudschrift, geheimschrzjver, enz.
oink. M. L. Tijdw.]
Geheim komt of van heimen, bij Kil. beGEGEEUW, z. n. 0., des gegeeuws, of van het
dekken. In het angels. is hamodbedekt. Het
gegeeuw , zonder meerv. Een gestadig geeuoude eng. woord ham heet eene bedekte
wen.
plaats , waar huizen bij elkander staan.
GEGLUUR, z. n., o., des gegluurs, of van het
Ons woord helm behoort hiertoe, gelijk het
gegluur; zonder meerv. Van gluren. Het
eng. home, eene verblijfplaats.
g
luren.
GEHEIMENIS, Z. n., v., der, of van de geheimenis;
GEGOED, bijv. n. en bijw., gegoeder, gegoedst.
meerv. geheimenissen. Eene verborgenheid:
in deze heilrdke geheimenisse. [Monen.]
Bemiddeld • een gegoed man. Van goed , goederen, o. Van hier gegoedheid.
GEHELMD, bijv. n. en bijw. Met een' helm gewaGEGOLF, z. n., o., des gegolfs, of van het gegolf;
pend. Van helm.
zonder meerv. Van golven. Het golven.
GEHEMELTE, Z. n., o., des gehemeltes, of van het
GEGONS, Z. n., o. Het gonzen.
ehemelte •; meerv. gehemelten. Het bovenste
g
GEGOOI, z. n., o., des gegoois, of van het gegooi;
gedeelte van binnen in den mond, ook verhemelte genoemd: mine tong kleeft aan het
zonder meerv. De daad vangooijen.
GEGRINNIK, Z. n., o. Het grinniken der paarden.
ehemelte , van Borst. Het bovenste deel van
g
GEHAKKEL, Z. n., o., des gehakkels, of van het
eene bedstede : hetgehemelte mtjner bedstede
gehakkel •; zonder meerv. Het hakkelen, gewas met liefdebeeldjes beschilderd. Van hebrekkelijk spreken. Zie hakkelen.
mel, om de wulftachtige gedaante.
GEHALTE, z. n., 0., des gehaltes, of van het
GEHENGEN, bedr. w., gelijkvl. Ik gehengde, heb
gehalte •; zonder meerv. De innerlijke waarde
gehengd. Gedogen, toelaten:
van hetgeld, ten opzigt van zijn gewigt; ook
Wat is een reeks van honderdjaren,
Waartoe 't niet een uit duizend brengt?
de innerlijke waarde van alle metalen :
De heete smeltkroesgeeft aan 't goud
Zijn przjs en uitgepuurd gehalte

zoo zong zeker Dichter. Overdr. wordt het
woord ookgenomen voor de waarde van

GEHARNAST,

j, die een rust gehengt.
Een zelfstrzd

L. Bake.]
z. n., o., des geheugens, of van het
geheugen •; het meerv. is niet in gebruik.

GEHEUGEN,
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Zich laten leiden : de driften moeten der
redegehoorzamen. Het paard gehoorzaamt
scherp geheugen. heb mijn geheugen nog.
aan den teugel.
Herinnering : ik heb van die geschiedenis GEHIICHT, Z. n. o., des gehuchts, of van het
g
een geheugen meer. Boven des menschen
gehucht •; meerv. gehuchten. Eigenlijk, een
geheugen.
drommel huizen, op eene hoogte aangelegd.
GEHEUGEN, bedr. w., gelijkvl. 1k geheugde, heb
Gunn, z. n., o., des gehuils, of van het gehuil •
geheugd. In het geheugen houden : help mij
zonder meerv. Het schrijend geluid van een
datgeheugen. Het wordt meest, als een onkind • ook van wolven en andere dieren, van
pers. werkw., gebruikt : het geheugt mij.
nachtvogels, van winders gebruikelijk. Het
Voor geheugen zegt men ook heugen. Van
huizen.
hier geheugenis.
GEHUISD, bijv. naamw. en bijw. Die er ens een
GEHINNIK, z. n., 0., des gehinniks, of van het
huis heeft. Ili' is daar slecht gehuisd; ruim,
gehinnik •; zonder meerv. Het natuurlijke
naauwgehuisd ziin. Ook het verl. deelw.
g
eluid der paarden, hetwelk men door dit
van het werkw. huizen : de kat, heeft, in die
woord nabootst. Zie hinniken.
kas, slecht gehuisd • de vi 'and heeft, in dat
GEHOEKT, bijv. n. en bijw. Pat hoeken heeft :
land, niet fraai gehuisd, huisgehouden, alles
eengehoekte steen. Met eenen hoek, of haak,
verwoest.
voorzien : eengehoekte vischhengel.
GEHUNKER, z. n., o., des gehunkers, of van het
GEHOETEL, Z. n., o., des gehoetels, of van het
gehunker •; zonder meerv. De gedurige hungehoetel •; zonder meerv. Het getalm, gefutkering. Zie hunkeren.
sel • ook gebeuzel. Hoetelen is bij Kit. inar- GEHUPPEL, Z. n., o., des gehuppels, of van het
tificialiter segerere, ignaviter agere : frivola
gehuppel ; zonder meerv. Het dartele geagere, sordida agere.
spring van eenig mensch, of Bier. Zie hupGEMMEL, zie gedommel.
pelen.
GEHUWD
GEHOOR, z. n., o., des gehoors, of van het ge,
bijv. n., verl. deelw. van huwen.
hoor • zonder meerv. Een der vijf zinnen. GEJAAG, z. n., o., des gejaags, of van het gejaag
Die oude man is nog scherp van gehoor.
,agen zoo als
zonder meerv. De daad van j
Het vermogen, om zich de zaken, met bewustheid, te herinneren : eengoed, gelukkig ,

Hard vangehoor zijn. 1k heb nujn gehoor
verloren. Het fine gevoel, om over de klanken, in de toonkunst, wel te oordeelen gij
hebtgeen goed gehoor. De toe an tot voornamepersonen : de honing heeft den buitenlandschengezanten, heden, een gunstig gehoo r
verleend. Aandachtige opmerkzaamheid: zult
gij aan mijne vermaningen een gehoor geyen ? — Hi' geeft den duivel gehoor , h i' laat

zich door eenen ondeugd verleiden. Eindelijk wordt het voor eene hoorende menigte
genomen : er was, heden, een schoon gehoor
dien leeraar ; ik ben ook onder zijn gehoor
geweest. Van hier gehoorig, gehoorplaats,
gehoorzaal.
GEHOORZAAN, bijv. naamw. en bijw., gehoorzamer, gehoorzaamst. Gezeggelijk, onderworpen : die weduw heeft gehoorzame kinderen. Men moet aan God meergehoorzaam
zzjn, dan aan de menschen. Den ouderen gehoorzaam. Ook eene uitdrukking van wellevendheid : ik ben uwgehoorzaamste dienaar.
GEHOORZAANHEID, Z. a., v., der, of van de gehoorzaamheid • zonder meerv. De bereid-

willigheid en vaardigheid, om zijn gedrag,
naar de bevelen van anderen, in te rigten :
wederspannige onderdanen tot gehoorzaamheid brengen. Eene blinde gehoorzaamheid.
Onderwerping : hij heeft al dat land, onder
zzjne gehoorzaamheid, gebragt.
GEHOORZANEN, onz.

w., vereischende den derden
naamval, gelijkvl. Ik gehoorzaamde, heb gehoorzaamd. Gehoorzaam zijn : gehoorzaam

uwen vrienden, die u het goede voorhouden.

het gejagt van jagten.
0., des gejammers, of van het
gejammer •; zonder meerv. Eene gestadige
jammering. Zie jammeren.
GEJANGEL, zie gejank.
GEJANK, z. n. o., des gejanks, of van hetgelank •; zonder meerv. Ook gejangel. Het

GEJANNER,' Z.

gekrijt van geslagene of gebetene honden,
enz. Oud. heeft ook getjenk. Zie janken.
GEIBLOK, z. n., o., des geibloks, of van het
geiblok; meerv. geiblokken. Een blok,hetwelk
men in het opgeijen van de zeilen gebruikt.
GEIJEN, bedr. w., gelijkv. Ik geide, heb gegeid.
Scheepswoord, gewoonlijk met het voorzetsel
, opg
opeijen
,
van de zeilen. In de zeesteden
van Nederduitschland beteekent het zoo veel
als trekkers.
GEIL, bijv. n. en bijw., geiler, geilst. Eigenlijk
beteekent het vet, ten opzigt van het vleesch
van dieren, wanneer hetzelve, door zijne
vettigheid, eene walging veroorzaakt. Van
hier, dat men, in hetgemeene leven, zegt :
dat spek is geil. Ook wordt het voor eene
deugdelijkheid, in sommige spijzen, gehouden :Bile boter. Van hier, wanneer de aarde
eene overvloedige bemesting heeft, beet zij
geil: ik heb die tart
y in eenen geilen akker
gezaaid. — Len geile grond, een geile hof.

Degewassen ook, wanneer zij te veel voedsel, uit den grond, trekken, en daardoor
schielijk groeijen, zonder veel vrucht te
geven, maar meest in het lot en blad schieten, worden geil genoemd die boomen staan
te geil. Het graan staat geil. Eindelijk, eene
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gesteldheid des gemoeds, die haren grond,
voor het naaste, in eene overvloedigevoeding
en koestering van het ligchaam heeft •; eene
gesteldheid, waardoor men eene hevige
prikkeling tot bijslaap gewaarwordt, en die
prikkeling zoekt gaande to houden : een geil
wijf • geile gedachten. Van dieren, die eene
groote drift, in het voorttelen van hun geslacht, toonen, gebruikt men het ook: de
bok is een geil Bier. Van hier geilheid. Oul.
werd het ook zelfstandig gebezigd: hi' is een
vuilegeil.

dezes woords is duister.
Den dezes
Adelung meent, dat het van geel afstamt,
omdat het meeste vet eene
neders. gal
,
geelachtige kleur heeft, en vet, dat geil is,
nog meer in het gele valt. Het hebr. halb is
vet, ycota gele melk , en bij de oudste
galliers was galba vet. Men brengt het ook
tot het gr. lice2.1;iv, ontuchtig zijn.
GEINSTER, z. n., m., des geinsters, of van den
yen er ; meerv. geinsters. Eene glimmende
vonk. Het woord geraakt, bijna, geheel uit
het gebruik. M. L. Tijdw. bezigt het :
De Beer, met zuchtjes in den schik,
Met flaauwegeinsters, pas aan 't glimmen.
Bij Kit. is gheijnster, ghenster, scintilla,
favilla. Het is seer denkelijk, dat het, met
glinster , glinsteren, glans enz, eenen oor-

sprong heeft.
n., o., des gejoks, of van het gejok ;
zonder meerv. Boert, gescherts. Van jokken.
GETT, Z. n., v., der, of van de geit •; meerv. geiten. Het wijfje van eenen bok. Verkleinw.
geitje. Zamenst.: steengeit, geitenbaard,
eitenhaar, geitenmelk enz.
g
Geithoogd. Geisze, bij Willeram. Geizzo,
angels. gat, zweed. get, deen. geed, turk.
geitzi, bij de nieuwe Gr. 7 18a, hebr. ain, gr.
att lat. ceg,
is en ,oat. In het hebr. is er
ook gadi.
GErrouw, z. n., o., des geitouws, of van het
geitouw •; meerv. geitouwen. Van gei, geijen
touw. Een touw , waarmede men het zeil
en
aan de ra haalt.
GEJUICR, z. n., o., des gejuichs, of van het gejuich •; zonder meerv. De dadelijke juichtoon.

GEJOK, z.

De Vorst werd, met root gejuich, in de
hoofdstad ontvangen. Zie juichen.
GEJUWEELD, biiv. n. en bijw., van juweel. Met
juweelen versierd: het aardrzjk scheen onz
mzj alleenig gejuweelt. [Dullaert.] Wat was
zij gejuweeld !
GEK, bijv. n. en bijw., gekker, gekst. Ook z.
n., m., des geks, of van den gek • meerv.
gekken. Van zijn verstand beroofd: die man,
is gek. Hoogrnoedig, verwaand ; in de dagelijksche taal : gij zijt een re to gek. Verkeerd: dat is een gek stuk •; foci ! dat is gek.

Eenkluchtenvertooner, een potsenmaker :
hij speelt voor gek op den schouwburg. Den
gek met iemand steken, met iemand den gek

GEKL.

scheren, gekscheren met iemand, iemand

foppen. Eerie draaikap op eenen schoorsteen,
met eene of andere beeldtenis, heet ook een
gek. Ook een kinderspel. De knie, of mik,
van eenepomp wordt van sommigen ook de
gek genoemd. Het verkleinw. van het zelfstandige gek is gekje • vrouwel. : gekkin, verkleinw. gekkinnetje. Van hier gekheid, gekkelijk, gekkenhuis, gekskap.
n., o., des gekakels, of van het
gekakel • zonder meerv. Het gekakel eener
broedsche hen. -- Ook hetgesnap. Zie
kakelen.
GEKAL, z. n., o., des gekals, of van het gekal ;
zonder meerv. Het bedrijf van kallen.
GEKAMD,
bijv. n. en bijw. Die eenen kam heeft.
Hi' ziet zoo rood, als een gekamde haan •

GEKAXEL, z.

spreekwoord, van oploopende menschen
gehruikelijk. Gekamd is ook het verled.
deelw. van kammen : gekamde wol.
GEKAST, bijv. n. en bijw., zijnde het verled.
deelw. van kassen. In eene kasgezet, vooral
bij de dichters gebruikelijk, van gezette diamanten en andere edelgesteenten : een di
mast ingoud gekast.
Z. n., o., des gekefs, of van het
gekef•;

GEKEF,

zonder meerv. Hetgebas van kleine hondjes.
Zie keen.
GEKEPERD, bijv. n. en verled. deelwoord van
keperen. Met eene keper geweven : gekeperde
zijde. Zie keper.
GEKERM, z. D., o., des gekerms, of van het
gekerm •; zonder meerv. De dadeliike aanhoudende kerming. Zie kermen.
GEKIJF, z. n., 0., des gekzjfs, of van het gekzjf •
zonder meerv. Dat men minderghekijfs
zoude vernemen. H. de Gr.] Zie kijven.
GEKIJK, Z• n, o., des gekzjks, of van het gekajk •
zonder meerv. De daad van kijken.
GEKIR, gekor, z. n., o., des gekirs, of van het
gekir •; zonder meerv. De klagende toon der
tortelduiven. Het kirren.
GEKITTEL, z. 0., des gekittels, of van het
gekittel ; zonder meerv. Aanhoudende kitteling. Zie kittelen.
GEKKEN, onz. w., gelijkvl. Ik gekte, heb gegekt.
Schertsen, spotten. lflet iemand gekken. iVu
zondergekken ! in ernst gesproken ! Van
hier gekker, gekkernzj.
GEKLAG, z. n., o., desgeklags, of van het geklag •
zonder meerv. De daad van klagen.
GEKLANK, z. n., o., desgeklanks, of van het
geklank •; zonder meerv. Geluid : het geklank
der trompetten.
z. n., o., des geklaps, of van het geklap;
zonder meerv. Hetgesnap : dat is een ijdel
g
eklap. Het toeslaan eener deur enz. : ik
kan, des nachts, van dat geklap niet slapen.

GEKLAP,

Hetgeknap eener zweep • het geluid, dat
vogels met hnnne wieken makers, enz., benoemt men ook zoo. Zie nog ander gebruik
in klappen.
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n., o., des geklappers, of van het
geklapper •; zonder meerv. Het klapperen,
zijnde het voortdur. werkw. van klappen.

GEILLAPPER, Z.

Van de wieken der vogelen, van eene deur,
enz.
GEKLATER, Z. 11., O., des geklaters, of van het
geklater •; zonder meerv. De klatering : het
eklater des donders. Zie klateren.
g
GEKLEP, z. n., o., des gekleps, of van het
geklep • zonder meerv. Het geluid der kleine
klokken • ook als men den klepel slechts aan
de eerie zijde laat vallen. Voorts het geluid
van ooijevaars. Zie kleppen.
GEKLETS, Z. n., o., van het geklets • zonder
meerv. Zie kletsen.
GEKLETTER, zie geklater.
GEKLIKKLAK, Z. n., o., des geklikklaks, of van
hetgeklikklak •; zonder meerv. Een woord,
uitgevonden om den slag der wapenen teen
elkander,
en op het harnas, het schild en
den helm, na, te bootsen. Vondel gebruikt
het : 'tgeklickklack van het harnas.
GEKLINK, z. n., o., des geklinks, of van het
geklink •; zonder meerv. Het geluid van
schelle klokjes , van glazen , enz. Zie
klinken.
gekloks, of van het
geklok •; zonder meerv. Het nagebootste ge-

G
EK LOK, z. n., 0., des

luid eerier hen, die kiekens heeft. Van
klokken.

5. 11., 0., des geklops, of van het geklop •; zonder meerv. De daad van kloppen.
GEKLOTS, z. n., o., van het geklots • zonder
meerv. Bons : ik werd, door het hevige
geklots der baren teen het schip, wakker.
Zie klotsen.
GEKNARS, gekners, z. n., o., van het geknars
zonder meerv. Zamenstell. : tandengeknars.
Zie knarsen, knersen.

GELA.

n., o., des gekrijts, of van het
gekrijt; zonder meerv. Geween. Zie krzjten.
GEKRIKKRAK, Z. n., o., des gekrikkraks, of van
hetgekrikkrak •o; z nder meerv. Van krikkrakken, kraken. Het gekrikkrak van den mast.

GEKRUT, Z.

Klanknabootsend woord.
o., des gekrioels, of van het
g
ekrioel •; zonder meerv. Het krioelen.
GEKSCHEREN, onz. w., gelijkvl. Ik gekscheerde,
hebgegekscheerd. Zie gek.
GEKUCH, Z. n., o., des gekuchs, of van het
gekuch • zonder meerv. Gedurige kugching.
Zie kugchen.
GEKUIFD, bijv. n. en bijw. Met eene kuif voorzien.
GEKUISCHT, verl.deelw. van het verouderde
werkw. kuischen, bij Kil. zuiveren, reinigen.
Mengehruikt het gewoonlijk, om een zweemsel van reinheid, eenegemaakte vertooning
van dezelve, daardoor, uit te drukken :geGEKRIOEL, Z. 11.,

kuischte tact.
Voor'tuiterlijk gekuistvanerge zeden.[III.L.Tydw.]
GEKWAAK, z. n., o., des gekwaaks, of van het
gekwaak •; zonder meerv. Hetzelfde als gekweek. Zie Waken.
GEKWAK, z. n., o., des gekwaks, of van het
gekwak • zonder meerv. Eeri gedurig kwakken. Zie kwakken.
GEKWEEK, z. n.., o., des gekweeks, of van het
gekweek •; zonder meerv. Klanknabootsend

woord, beteekenende hetgeluid der eenden.
In eene ruimere beteekenis, van menschen,
gebabbel, gekakel, gekijf : houdt op met dat
gekweek. Zie kweeken.
GEKWEEL, Z. n., o., des gekweels, of van het
gekweel • zonder meerv. Het treurige gezang
van kleine vogelen. Zie kwelen.
GEKWEL, z. n., o., des gekwels, of van het gekwel • zonder meerv. Eene gestadige kwelling. Zie kwellen.
GEKNIK, Z. 11. 0. Het knikken.
GEKWIJL, Z. II., 0., des gekwzjls, of van het
GEKNOR, Z. n., o., des geknors, of van het
gekwzjl; zonder meerv. Een gestadig kwijlen.
geknor • zonder meerv. Het gedurige knorZie kwijlen.
ren. Zie knorren.
GEKWIJN, Z. n., o., des gekwijns, of van het
GEKOOK, zie kooksel.
gekwijn • zonder meerv. Eene gestadige
GEKOR, anders gekir.
kwijning. Zie kwijnen.
GEKOUT, Z. n., o., des gekouts, of van het
gekout •; zonder meerv. Gestadige praat. Zie GELAARSD, bijv. n. en bijw. Die laarzen aan
heeft : hzj is gelaarsd en gespoord. Iemand
kouten.
GEKRAAI, Z. 11., 0., des gekraais, of van het
een vat wijnsgelaarsd en gespoord vereeren,
spreekw., iemand lien wijn schenken, zongekraai ; zonder meerv. Zamenstell.: haneng
ekraai. Zie kraaden.
der iets voor vracht of belasting te laten
betalen.
GEKRAAK, z. n., O. des gekraaks, of van het
gekraak • zonder meerv. Gedruisch, geraas. GELAAT, Z. n., o., des gelaats, of van heigelaat;
Vondel. zegt ook gekrak. Zie kraken.
zonder meerv. Eigenlijk de glans van des
GEKRAS, z. n., o., van het gekras • zonder meerv.
menschen aangezigt, wanneer, door eene
Het geluid eener raaf. Zie krassen.
frisschegezondheid, het vel op het voorGEKRIEL, z. n., o., des gekriels, of van het
hoofdglimt, de wangen liefelijk blozen, en
gekriel ; zonder meerv. Gewernel. Ik kon,
de oogen aanminnig tintelen •, of wanneer
van al datgekriel des yolks, niet bepaald
inwendige tevredenheid op het geheele gezigt
zien. Zie krielen.
geschilderd staat. Hierom wordt het woord
aangezigt, vooral in den bijbelstijI, er somGEKRIJSCH, z. n., 0., van het gekrijsch • zonder
tijds bijgedaan : het getaat huns aangezichts
meerv. De daad van krzjschen. Zie di t woord.

GEKLOP,
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Wijders drukt het uit het wezen eens menschen, en men zegt : een blijd, een droevig
gelaat; een treurig, bedrukt, koel gelaat. Zij
heeft nog een jeugdig gelaat. Iemand met
een koelgelaat ontvangen. Haar gelaat veranderde. Oneigenlijk wordt het ook aan andere din en toegeschreven, als het gelaat
des aardrijks, de uitwendige fraaije vertoo-

fling,
welke de schoone natuur, door hare
verscheidenheid van werken, overal op den
aardbodem, aan hetgezigt oplevert. Zamenstell. :gelaatkenner, gelaatkunde •; de kande, om iemands bestaan, uit het gelaat, op
te maken.
Er is te veelgelijkheid tusschen gelaat en
glad, dart dat men beide woorden niet uit
eenen stam zoude mogen afleiden, te meer,
omdat men, oudtijds, ook glaat spelde, zoo
als Kil. nog heeft. Het is waar, dat men,
dan , eerie d moest gebruiken , en gelaad
spellen : doch het gebruik wit hier eerie t,
gelijk wij uit het werkw. gelaten weten, en
M. Stoke reeds schreef : met sinenghelate ;
met also vreseliken ghelate.
n. 0., des gelachs, of van het gelach • zonder meerv. De daad van lagchen.
GELAG, z. n., o., desgelags, of van het gelag ;
meerv. gelagen. Drinkgelag, verteerde kosten in eerie herberg : hoe veel is het gelag ?
Teeken hetgelag eens op. Het gelag is reeds
betaald. Iemand vrij gelag geven. Gelagen
zetten, eene kroeg houden. Het gelag betalen,
in dengemeenen spreektrant, er voor op-

GELACH, Z.

draaijen, de straf voor anderen dragen. —
Dal is een hardgelag voor hem, dat is eene

harde zaak voor hem,
hi' zal aan die zaak
veel verdriet hebben.
Gelag en gelach zijn wel te onderscheiden:
,
het eene is van lagchen
het andere van
le yen inleggen.
GELANG, z.

n., o., van het oude werkw. gelingen, voor gebeuren, uitvallen, gelukken,
alleengebruikelijk met het voorzets. naar:
naargelang der omstandigheden, naarmate

die zich toedragen.
bedr. w., gelijkvl. Ik gelastte, heb
gelast. Hetzelfde als lasten, bevelen, met het
voorgevoegde ge. Iemand iets gelasten ;
alwaar de zaak in den vierden, en de persoon in den derden naamval staat.
GELASTIGDE, z. n., m., meerv. gelastigden. Van
het verouderde lastigen, last even. Iemand,
Wien een lastgegeven is.
GELATEN, wederk. werkw., ongelijkvl. Ik geliet
mij, heb mij gelaten. Eigenlijk, de trekkers
van het wezen antlers vertoonen, dan het
hart inwendig gesteld is. Ik geliet als
of ikgaan wilde, ik hield mij zoo, ik veinsde
zulks. Zich vreemdgelaten, eene bijbelsche
spreekwijs.
GELATEN, bijv. n. en bijw. gelatener, gelatenst.
Bezadig,
d een die zich zelven bezit, zoo dat

GELASTEN,

GELD.

hi' de inwendige smert, over tegenspoeden,
niet te zeer in de houding van zijn ligchaam,
of in de droefheid dergelaatstrekken vertoont: het is de kracht van degodsdienst
alleen, die hem, in al die ram en zoo gelaten doet zijn. Van hier gelatenheid.
GELD. z. o., des gelds, of van het geld
meerv. gelden, als men meerdere soorten

bedoelt. Gemunt metaal, in zoo ver het de
waarde der din en in den handel, bepaalt.
Goudgeld, zilvergeld, kopergeld. Wij kennen
ook papierengeld. Slecht geld, goed geld,
gangbaar geld, ligt geld, valsch geld, afgezet
geld, grof geld, in onderscheiding van klein
geld. Geld slaan, munten •; zijn geld uitzetten, zijn geld beleggen. 1Plijn geld staat
op renters. Tot geld, ook to gelde, maken,
verkoopen. Goed geld naar kwaad geld
gooijen, spreekw., ter bekoming van iets, dat

reeds half verloren is, nog meer wagen. Fig.,
rijkdom, vermogen: die menschen hebben veel
geld. Het is zelden goed, als kinderen weten,
dat de oudersgeld bezitten. Verkleinwoord,
geldje zijn geldje is op. Zamenstell. : armengeld, bankgeld, bodengeld, bruggeld,
haardstedengeld, hoofdgeld, hoorngeld, mar
geld, paalgeld, paardgeld, pontgeld, poortgeld, schoolgeld, tolgeld, veergeld, waaggeld,
weggeld, enz. Geldbeurs, geldbank,geldeloos,geldgierig , geldgierigheid, geldkas,
geldkist, geldmiddel, bij Hooft read van
geldmiddelen, van financier], geldzucht, geldzuchlig, geldzuchtigheid, enz.
GELDEN, onz. w., ongelijkvl. lk gold, heb gegolden. Kosten, waardig zijn: het korengeldt,
thans, weinig • dat huffs kan niet veelgelden ;
hetgold maar duizend gulden; teat geldt de
boter ? Ook in eene verdere beteekenis: dat
geldt hem zijn leven, waarvoor men anders
kosten gebruikt, hi' moet bet met zijn leven
betalen. Eene zedelijke waarde hebben: hij
bezat eenegeregtigheid, die voor God geld&
De meeste stemmengelden. Kracht, of gezag
hebben : uw bewijs geldt hier niet •; de bedreigingen der ouders elders dikwijls weinig
bij de kinderen. Dat wil ik niet later gelden;
datgeldt niet. Betreffen : zoo menigmaal de
spreker van dronkaards gewaagde, gold het
mij. Dat verwljt geldt alle menschen, niet
alien menschen, omdat hier de vie rde naam-

val vereischt wordt, naardien het, in dezen
zin, eene figuur der eerste beteekenis is,
waar deprijs den vierden naamval uitmaakte.
Gelden, hood. gelten, neders. gelden,
gellen, Been. giiilde, ijsl. gilda, zweed. gella.
Wachtergist, dat het, met het lat. valere,
nit eenen oorsprong, herkomt. Adelung
vindt beider brow in het hebr. hell, sterkte,
menigte, rijkdorn, waarmede hetgr. Ea,/ en
1214 veel overeenkomst heeft • en waarvan
het geld,.
misschien, ook afstamt
GELDIG, bijv. n. en bijw, geldiger, geldigst. Die
59
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veel geld heeft : die vrek pot alles op, en
daardoor words hi' zoo geldig. Doch in dezen
zin worth het niet veelgebezigd. Dat veel
geld kost : de koeijen waren, heden, geldig
de boter was nog al geldig.
GELEDEN, bijv. naamw. en bijw., van het verouderde Wden gaan, door aan waarvan
glzjden. Voorbij gegaan : het is pas een uur
geleden, dat ik het drankje ingenomen heb.
Het is niet lang geleden.
GELEDEN, is ook een verled. deelw. van liiden,
verdragen.
GELEERD, bijv. n. en bijw., zijnde eigenlijk het
verled. deelw, van leeren.Geleerder, g e leerdst •
Iemand, die veel weet: dat is eengeleerd
man. Dat boek isgeleerd, op eene geleerde
wijs, geschreven •; ook geleerdelijk. Van hier
geleerdheid. Zelfst.: een geleerde. Zamenstell.: godgeleerde, regtsgeleerde, schoolgeleerde, schriftgeleerde, wetgeleerde, enz.
GELEGEN, verl. deelw. van liggen. Ik heb op
eene bankgelegen. Gelegen zzjn, liggen :
Leeuwaarden is in Vrieslandgelegen. Er is
aan die zaak reelgelegen. Zie aangelegen.
,
Hoe is de zaak hiergelegen
hoe staat het
met dezelve? Gelegen, behoorlijk : ik heb
geenen gelegenen
om aan u te schrOven.
Gelegen komen, schikken: wanneer komt het
gelegen, bij id te komen ? Zie liggen.
GELEGENREID, Z. 11. 9 V. der, of van degelegenheld; meerv. gelegenheden. Li in : de
gelegenheid der plaatsen. Bekwame tijd :
zoodra ik gelegenheid zal hebben, zal ik u
den brief overzenden. Eenegoede gelegenheid.
Gelegenheid maakt den diet. Omstandigheid:
het is ,
naar de gelegenheid zich zal voordoen.
Staat,gesteldheid: volgens de gelegenheid
der zaak. Eeriegeschiktheid van woning,
om jets te verkoopen : hi' heeft, daar, eene
schoone gelegenheid, eene fraw:je gelegenheid.
GELEIDE, (gelei), z. n., o., des geleides, of van
hetgeleide ; zonder meerv. De daad van
vergezelling, vergezelschapping, veilige bewaring: onder het goet geleide der godinnen.
{Vondel.] Hi' ging onder het geleide van al
de krzjgsknechten. Ientand vrij geleide geven.
Hetgezelschap, hetwelk iemand vergezelt:
hi' had ook N. onder zijn geleide. Vrijheid om te vertrekken : de Vadergaf haar
rroltjck het gelei. [Vond.] Zamenstell.: geleibrief, geleigeest, geleigelden, geleijonker.
GELEIDEN, bedr. w., gelijkvl. Ik geleidde, heb
geleid. Vergezelschappen : iemand naar huis
geleiden. Beveiligen : dat God u geleide! Een
lzjk geleiden, helpen be raven, Van hier
geleider, geleiding, geleidsman.
GELEIDELIJK, bijv. naamw. en bijw., geleidelijker, geleidelijkst. Naar orde : een geleidelijk
voorstel • eene leerrede geleidelijk uitspreken.
GELEL, z. n., o., des gelels, of van het gelel;
zonder meerv. Het lellen, veel en luidpraten, babbelen, en daardoor geraas maken.

GELID.

w., gelijkvl. 1k geelde, ben gegeeld.
Geel worden.
GELETTERD, bijv. n., geletterder, geletterdst. Zie
letteren.
GELID, z. n., 0., des gelids, of van het gelid •
meerv. gelederen, van het verouderde geled.
Zamenvoeging van de beenderen : m ine
hand is uit hetgelid,
waarvoor men meest
het lid zegt. Eene rij van geslotene soldaten:
de kogel nam Brie man uit het gelid weg. Het
roorste, het achterste gelid. Sluit, open de
gelederen. De viand brak door de gelederen
hen. Zamenstell.: gelidknoop, gelidwervel,
gelidsluiter, de soldaat, die het achterste
gelid sluit.
GELIEVEN, Z. n., mannel., zonder eenv. Men
gebruikt dit woord van twee, die in het
huwelijk zullen treden, of die pas getrouwd
zijn : twee gelieven.
GELIEVEN, onz, w., gelijkvl. Ik eliefde, heb
geliefd. Behagen zijne vrouw gelieven •; met
den derden naamval. Onpersoonlijk, bevallen, believen : indien het u zalgelieven.
Hooft heeft het zelfstandige geliefte, voor
behagen, welbehagen : was het hun geliefte.
GELIJK, bijv. n., bijw. en voegw. Bijvoegel.
. Van hetzelfde
g
,
elij,
kerzeer gelijk
wezen
dezelfde omstandigheid en gesteldheid : zij
zzjn in ondeugden elkander Wij hebbengelijke straf ontvangen. Niemand is aan
Godgelijk. Dat het tegengestelde van krom
is: in dat bosch heeft men zeer lane
g en
gelzjke lanen. Welks oppervlakte effen is :
ik viel mtjnen arm, op den geltjken grond, in
stukken. Eengelijke weg. Van eene hoogte :
de schaal is nietgelljk. Zelfstandig gebruikt,
van het onz.geslacht, voor re t: gij hebt
g
elijk. Iemand in het gelijk stellen. Iemand
gelijk geven. In het geldk brezjen, op elke
naaldgelijke steken brengen, uitscheiden
met breijen. Gelijk met gelijk vergelden.
Bijwoord, effen : snijd het brood geldk.
Regt : hood den draad gelijk. Van dezelfde
dikte: hetgaren is niet gelijk gesponnen, er
zijn dunne steden in. Glad : eene plank geltjk
schaven. Tevens, te zamen reel werk tegelijk doen. Wij kwamen daar tegeltyk. Wij
speelden gelijk op, wij wonnen noch verloren. Aanstonds, in den vertrouwelijken
spreektrant : hzj komt zoo gelijk •; in navolgin g van het hood. Voegwoord, als: zz:j is
schoon, gelijk de godin der lie de. Het viel
zoo, nit, geltjk ik gedacht had. Men voegt er
ook als hij gelijk als ik dacht, viel het ult.
VangeNken is ook gebruikelijk, voor desgelijks. Van gelijk maakt men ook
tevens, met malkander. — Voorts is hiervan
gelzjkheid. Zamenstell.: gelijkaardig, gelijkaardigheid, geldkerhand, (alien te zamen),
geldkerwijs, een voegwoord, geltjkjarig,
gelljkluidend, gelijkmatig, gelijkslachtig,
gelijkstaltig, gelijkvormig, gelijkvormigheid,

GELEN, onz,
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enz. Vollenh. bezigt ook gelijkmoedig : in
voor- en tegenspoed geNkmoedig en dankbaar..
Gelijk, hood. gleich, Kero kalihho, Isidor. kilihho, ()arid. gileicho, Notk. gelich,
Tatiaan gilich, deen. lige, eng. like, Ulphil.
leiks, z‘Need. lik, ijsl. likr.
GELIJKEN, onz. w., ongelijkvl. Ik geleek, heb geleken. Gelijk zijn : dat veulen gelUkt zijne
moeder. Zij gelijken naar elkander. 74
geltjken elkander, als twee droppelen waters • zij geliiken elkander op en uit, hetwelk men, gewoonlijk, op eenen duit, loch
verkeerd, uitspreekt. Gelijk schijnen : hi'
gelzjkt wel eenen *food; dat gelzjkt wel olie.

Ook wordt het als bedrijvend gebezigd, in
den zin van vergelijken : IV wien zal ik u
bestgelzjken ? L. Bake.] Doch hiervoor zegt
men thans vergelijken. Oul. beteekende het
behagen, waarom wij nog zeggen dat gelijkt
mij, d. i. dat behaagt mij.
GELIJKENIS, Z. n., v., der, of van de gelzjkenis •
meerv. gelijkenissen. Een gelijkend beeld :
dit is mijns vaders gelzjkenis. Meest, echter,
beteekent het een zinnebeeld : doorgelijkenissen spreken. Een ophelderend voorbeeld :
ik zal het u, met eene gelz:jkenis, aan het
verstand brengen. Bij gelijkenis.
GELLETJE, Z. n., 0., des gelletjes, of van het
gelletje • meerv. gelletjes. Een in de gemeen-

zame verkeering gebruikelijk woord, in de
beteekenis vangekkernij : voor een gelletje
loo en •; iemand tot een gelletje maken. Misschien komt het of van galmen, hoogd. gallen, een geluid geven.
GELLIG, bijv. n. en bijw., gelliger, gelligst,
Een woord in de veehoederij gebruikelijk.
Een gellig schaap, eene gellige koe • die,
door degroote vochtigheid, verderf in de
gal krijgen •; anders gallig.
GELOEI, Z. 11., 0., des geloeis, of van het geloei;
zonder meerv. Het natuurlijke geluid der
runderen. Zie loeijen.
GELOFTE, z. 11. v., der, of van de gelofte
meerv. geloften. Eene vrijwillige verbindtenis van zich zelven • eene belofte aan God.
Zijne geloften volbrengen, betalen, breken,
niet nakomen. Eenegelofte van vrijwillige
armoede doen.
GELoL, z. n., o., des gelols, of van het gelol

zonder meerv. Hetgeluid van katten en
katers • ook een vervelend gezang , want
lollen heette, oudtijds, ook numeros, non
verba canere, zoo als Kil. het verklaart :
hoor datgelol Bens •; hood met uw gelol
toch op. Zie lollen
GELOOF, z. n., o., des geloofs, of van het
geloof ; het meerv. gelooven komt, in

sommige gevallen, schoon alleen in de dagelijksche taal, voor. De toestand des gemoeds,
wanneer men iets, op toereikende gronden,
v9or waarheid houdt : ik sla een geloof aan
spooksels. Die zaak verdient bij mij geen

GELO.

g
eloof. 1k geef u geloof. — Een naam van
wel te betalen : ik heb het, op geloof, gekocht.

De waarheid van de christelijke godsdienst :
gezond in het geloof •; afvallen van het geloof ;
hetgeloof verkondigen. Trouw : barmhartigheld, geloof. [Bijbelvert.] Van hier neemt

dit woord,
weder, nieuwe beteekenissen
aan. Degeloofsleus der Apostelen , de
twaalf artikelen desgeloofs : vele ouders
laten hunne kinderen het geloof bidden. Een
zamenstel vangodsdienstige waarheden,
naar menschelijke begrippen : het roomsche
geloof. Hij sterft voor zijn geloof. In lien
zin laat het ook, in de dagelijksche taal, een
meerv.getal toe. In de godgeleerdheid heeft
dit woord nog vele onderscheidene beteekenissen. Zamens' tel. :geloofsgenoot, geloofsleus, geloofsstuk, geloofwaardig, geloofwaardig held.
GELOOFBAAR, bijv. H. en bijw.. geloofbaarder,
geloofbaarst. lemand, die geloof verdient.
1k ken hem,
als een geloofbaar mensch. Van
geloof, en baar. Van hier geloofbaarheid.
GELOOFELIJK, bijv. H. en bijw., geloofelzjker,
geloofelijkst. lets, dat ons geloof vereischt.
Dit is eenegeloofelz:jke zaak. Van hier
geloofelijkheid.
GELOOP, z. n., o., des geloops, of van het geloop;

. zonder meerv. Eerie gestadige looping. Zie
loo en.

GELOOVEN, bedr.

w., gelijkvl. Ik geloofde, heb
geloofd. Iemands getuigenis, op goede gronden, voor waar houden : iemand gelooven;
ikgeloof die verhalen, of aan die verhalen
weinig. lets, op goede gronden, voor waarachtig aannemen: men gelooft de goddelijkheid der heilige schrift. Zich op iemand
geloovig verlaten •; in den bijbelschen stij1 :
in God, in Christusgelooven. Denken •; in
hetgemeene Leven : ik geloof, dat het een uur
is. Ili' moet er aan gelooven, zegt men van

iemand, in den vertrouwelijken spreektrant,
wanneer hi' zekere zaak niet ontgaan kan.
Gelooven
in vele oorden van Nederland
,
looven, hood, glauben, Isidor. chilauban,
Otfrid. giloubon, Ker. kilauban, moesogot.
gelaubjen, angels. el an geleawan, eng.
to believe. Adelung brengt het tot bet oude
woord la f, lob, laub, de hand, waaruit looven
en loven ontstaan zullen zijn, die zoowel met
eenen handklap beloven, en, daarna, beloven
in het algemeen, beteekenden, als ook zulk
eene belofte aannemen, en, verder, eene
stelling voor waar houden, gelooven, te kennen gaven.
GELOOVIG, bijv. n. en bijw., gelooviger, geloovigst. Die het re to geloof belijdt. Bat is
eenegeloovige vrouw. Ook als een zelfstand.
naamw. Degeloovigen te Rome. In de godgeleerdheid heeft dit woord nog andere
beteekenissen.Van hier geloovigheid, waarvoor ligtgeloovigheid meest in gebruik is.
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bijv. naamw., zonder trappen van ver- 1
grooting. Dit woord zal, eigenlijk, onvruchtbaar aanduiden. Eerie koe, die niet dragtig
is, welke men antlers eene guste koe noemt,
wordt, in sommige oorden van ons Vaderland,
eenegelte koe geheten •; of, naar de uitspraak
der Noordhollanderen,
gelde koe. Ook !wort
men, daar, zeggen van de zaadhuisjes der
bloemen : zii zifrt gelt, wanneer de bloemzaden onvruchtbaar zijn. In onze taal is ook
nog gebruikelijk een geltvarken, een ongesneden mannetje, een zwijn ; een gelte snoek,
een hommerd, bet mannetje. Bi ,j Kil. is gelte
een zelfst. naamw., sus castrata, eene gelubde zeug • ook eene maat van vocht, een
groote beker, welken hij, elders, taecke,
stoop, noemt.
Gelt, hood, gelt. In het deens. is gold,
zweed. gall, boheem. galowa, onvruchtbaar,
ijsl. argalli, dierte in leeftogt. Adel. leidt
het of van galle, dat in ijsl. mange!, gebrek
beduidt. Van dit woord is een werkw, gelten,
bij Kil. nog overig, voor lubben, in het
hoogd, geltzen, deen, glide, zweed, galla,
eng. to geld. Misschien behoort 7 ca2to; ,
gallus, een ontmande priester van de heidenschegodin Cybele,
hierheen ook. Hooft
'weft gegelte koe.
GELUI, Z. 0., o., des geluis, of van het gelui;
zonder meerv. Het aantrekken van klokken
van lug en voor luiden.
GELUID, z. n., 0., des geluids, of van het geluid;
meerv. geluiden, als er van verscheidene
soortengesproken wordt. Geklank: het

GELT,

geluid der stem, des winds, eener bazuin.
Geluidgeven, slaan. 1k kan, van verkoudheld, een geluid meer geven. Geschreeuw :
welk een naargeluid was dat!! Zamenstell.:
spraakgeluid, tegengeluid, trompetgeluid,
geluidbreker, een houtje, hetwelk men in

sommige blaasspeeltuigen steekt, om het
geluid te verminderen. Zie luiden.
GELUK, z. n., 0., des geluks, of van het geluk
zonder meerv. De fortuin : het geluk werd,
door de ouden, godsdienstig vereerd. Onzekere
uitkomst: die schipper doet een reisje op
geluk. Bij geluk. Goede uitslag: gij hebt met
uwe ondernemingen, telkens, geluk. Voorspoed : ik wensch u, in uwen begonnenen
echt, geluk. Geluk er mede ! in de dagelijksche taalgebruikeliik, wanneer men iets
gekocht, of ontvangen heeft, enz Het is uw
geluk, het is zoo veel te beter voor u. Het is
meer geluk, dan wijsheid, niet zoo zeer uw
overleg, als wel eerie gevallige uitkomst is
daarvan de oorzaak. Hooft bezigt geluk loopen, in tegenoverstel I i ng van gevaar loopen.
Van hier gelukkig, gelukkiglijk. Zamenstell.:
gelukwensch , gelukwenschen , geluktvensching.
GELUKKEN, onz. w., gelijkvl. Gelukte, is gelukt.

Wel uitvallen • met den derden naamval.

GEMA.

Gebeuren
Die ondernetningelukt,
g :
, is hem
hetgelukt allen menschen niet, uit eenen
behoeftigen stand, tot eenen aanzienlijken
kring te geraken. Zie lukken.
GELUKZALIG, bijv. n. en bijw., gelukzaliger,
gelukzaligst. Voorspoedig : iemand een gelukzalig nieuwfaar wenschen . Zalig: de arme,
die God vreest, is waarltjk gelukzaltg, onder
al zijnen druk. De gelukzalige in den hemel.
Van hier gelukzaligheid.
GELUSTEN, onpers. w., gelijkvl. Het gelustte, het
heeftgelust. Hetzelfde als lusten, behagen ;
met eenen derden naamval. Al, wat mij
gelust, bezit ik. Zoo het u gelust, indien het
u belieft.
deelw., van Timken. Voltooid :
eengemaakt kleed. Wel gemaakt, schoon :
dat is een welgemaakt manspersoon. Geveinsd : zij vertoonde eene gemaakte droefheld. Gedwongen, onnatuurlijk : eene gemaakte houding. Dat staat gemaakt. Eene
g
emaakte moues , een voorwendsel, in de

GEMAAKT, verl.

gemeenzame verkeering. In den zin van
gedwongen, onnatuurlijk, duldt het ook
trappen van vergrooting. Van bier gemaaktheid : hi' doet het zonder kunst, of gemaaktheld.
GEMAAL, z. n., m. en v., des gemaals, of van
dengemaal, — der, ofvandegemaal; meerv.
gemaals, alhoewel it weinig in gebruik is.

Een man, of eene vrouw van eenen verhevenen rang, door den band des huwelijks verbonden ; in eenen fraaijen stip gebruikelijk.
De vorstin omhelsde harengemaal, op eene
teedere wijs. Voor eene vrouw gebruikt het
Vondel, die Juno Godt Jupiters gemaal

noemt. Bij Decker ze s t de vrouw van Herodes : om mij, uwe eegemaal enz. Thans zegt
men incest gemalin. Hooft bezigt gemaalschap voor huwelijks vereeni cr ing.
.
Gemaal, hood. Gemahl, illleram. gemahela, eene bruid, Notk, gemalu, hetzelfde,
maheltag, een hoogtijd, eene bruiloft, mahalen, trouwen. Adel. leidt het van maken,
hood. machen, af, omdat bij Tatian. gimahhu eene ondertrouwde, en bij de Angels.
gentaecca eene echtgenoot te kennen geeft,
hetwelk, in sommige oorden van Duitschland, gemetcht wordt uitgesproken. itlaken,
nu, beduidde oudtijds ook vereenigen. Zoo
zoude, dan, de 1 niet tot den wortel des
woords, maar tot den uit an behooren,
voor gemakel, gemahel, gemael, gemaal.
Waarschijnlijker wordt het gebragt tot malen, mellen, vereenigen, huwelijken, waarvan de Hoogduitschers nog hebben Mahlschatz, huwelijksgoed, en vermahlen, verloven. In Braband was,
van ouds, bekend
malen, malenspel, onder de kinderen,
waarin twee bij twee zich zoeken te paren.
GEMAAL, z. n., 0., des gemaals, of van het
gentaal ; zonder meerv. Alles, wat gemalen
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wordt. De belasting op het gemaal. Ook voor
de belasting zelve: het kantoor van het
gemaal. In de lage straattaal is gemaal ook
een vervelend, lastig gedruisch: wat sal dat
gemaal? Gemaal had, oudtijds, ook de beteekenis van eene schilderij; van malen,
schilderen.
GEMAAIJW, z. n., o., des gemaauws, of van het
gemaauw •; zonder meerv. Een klanknabootsend woord, om hetgeluid van katten uit te
drukken. Zie maauwen.
GEMACHT, z. n., o., des gemachts, of van het
gemacht; zonder meerv. De teeldeelen •;
vooral der mannen. IN heeft een ongemak
aan zz:jn gemacht. Men gebruikt dit woord
alleen in den vertrouwelijken omgang. Zamenstell.: gemachtbeen, schaambeen. Sommien brengen het tot maken, hoogd. machen, voor vereenigen. Men zoude, om de
zachtheid en weekheid, het woord mak,
meek bij de Engels., dat zacht beteekende,
merle in aanmerking kunnen nemen.
GEMAK, Z. n., o., des gemaks, of van het em k•
meerv. gemakken. Rust: als men, tangs lien
postweg, rt:jdt, zal men weinig gemak, in de
herbergen, vinden. Nederzitting : neem uw
gemak •; loud uw gemak. Geschikte gelegenheid : ik zal dat boek, op mz:jn gemak, doorlezen. Genoegzame tijcl : betaal dat op uw
gemak. — Al met gemak ! zoetjes ! Ook

noemt mengeschikte vertrekken in een
huis gemakken ; en in het gemeen, is, een
gemak elke woonkamer. Wijders heel een
g
emak , de plaats, waarmen het verteerde
overschot der spijs van zich doet: hi' zit op
hetgemak. Ook een heimelz:jk gemak. Bij
Kil. is een heimelijk gemak ook waerdrubbe,
in het eng. wardrobe, dat eene kleerkamer is.
Eenigen Leiden dit woord van maken af:
doch, naar den aard der taal, zoude men
dan
hetmoeten
spreken en schrijyen. Beter is de afleiding van mak, bij ons,
schoon eenigzins in eenen anderen zin, nog
ingebruik. Het woord heet, eigenlijk, week,
zacht op het gevoel. Bij de Nedersaks. is
mack, tam, vreedzaam, zachtmoedig, en g.
meek, ijsl. mjuk. Gemach is in Opperduitschl, vrede, rust, eene bekwameverblijfplaats.
GEMAKKELIJK, bijv. n. en bijw., gemakkelijker,
gemakkellAst. Waarvan men zich met gemak
bedienen kan. EengemakkeltYke wagen, een
gemakkelijk bed, paard, enz. Iemand, die
op gemak gesteld is: gij zijt al vrij gemakkelijk. Toegevend : lily is gemakkelijk van
omyang. Lit om te doen : gij gewent u aan
eenengemakkeltiken arbeid. Ik kan dat gemakkelz:jk op; in den dagelijkschen stip,

voor : ik zal mij met die spijs niet overladen.
Hi' zal daar niet gemakkelzjk afkomen, het

zal hem veel moeite, geld, enz. kosten, daar
af te komen. Van hier gemakkelijkheid.

GEME.

Z. n., o., des gemals, of van het gemal
zonder meerv. Gedartel. Zie mallen.
GEMALIN, z. n., v., der, of van de gemalin •
meerv. gemalinnen. Zie gemaal.
GEMANIERD, bijv. n. en bijw., gemanierder, gemanierdst. Wel opgevoed. Eene gemanierde
dochter. Een onduitsch woord, van het fr.
maniere, waarvan ons woord manier, dat
reeds zijn burgerregt schijnt verkregen te
hebben. Van hier gemanierdheid. In eenen
deftigen stijl zijn die woorden niet goed te
keuren.
GEMARMERD, bijv. n., het vol. deelw. van mar-

GEMAL,

meren :gemarmerd papier.
verl.deelw. van matigen. Dat niet

GEMATIGD,

te veel van het eene, noch van het andere,
heeft. De gematigde luchtstreek, het land,
tusschen de keerkringen en de spilkringen.
Eengematigd man, die door wijsheid, zich
zelven in voorkomendegelegenheden bezit.
Gematigde gramschap, enz. Van hier gematigheid. Zie matigen.
GEMBER, z. n., V. der, of van de gember • zonder meerv.Zeker gewas in Indie, welks
wortel van eenen welriekendengeur en
scherpen smaak is : met witte gember.
[Anton.] Hetgebruik verkiest trans gember,
schoon gengber meer aan den oorsprong
van dit woord beantwoordt , als van het
gr. yiryzgeez, 1 1/7 113g pi, in ibex zingiber,
afkomstig.
GEMEEN, bijv. n. en bijw., gemeener,, gemeenst.
Waaraan alien, of velen, deel hebben. De
menschen hebben het sterven met elkander
gemeen. Waarvan alien, zonder onderscheid,
zich bedienen mogen: mijn huis staat aan
den'gemeenen weg. Dat aan een bepaald
getal behoort: de koeijen loo en op de gemeene weide. Dat tusschen beide instaat, en
aan beiden behoort : eengemeene muur. In
menigte voorhanden : de zeeuwsche rziksdalers zzjn trans seer gemeen. Openbaar : ik
heb zijne dwalingen, door de drukpers gemeengemaakt. Gewoon : het is een gemeen
zeggen. Al to vertrouwelijk : hz:j maakt zich
met zijne dienstboden to gemeen. Ik vrees,
dat diejongeling zich met die vrouw wat al
tegemeen zal maken •; in de dagelijksche
taal. Slecht, gering : om zzine armoede moet
hij zich met een gemeen huis behelpen. Hi
schrillt eene gemeene hand. Ondeugend : dat
is een gemeene karel. Hi ' heeft het, maar
zeer gemeen laten liggen •; in den vertrouwe-

lijken spreektrant. Het tegendeel van de
aanzienlijken en rijke beambten : de gemeene
man sells spreekt er van. Het gemeene yolk
is of degemeente, of de volkshef. Een gemeen soldaat, in tegenstelling van eenen
officier. Onrein naar de wet • doch alleen in
den Bijbelstijl : het gene Godt gereinigt heeft,
en zult gij niet gemeijn maken. In het gemeen;
dat behoort ons in hetgemeen, de eerie zoo
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wel, als de andere, heefter regt op. — Ik
heb het in hetgemeen gezegd, zonder iemand
bepaald to bedoelen; men zegt in het gemeen,
gewoonlijk. Gemeen worth ook zelfstandig
gebruikt, onzijdig • des gemeens, of van het
gemeen; zonder meervoud, voor het yolk,
de gemeente, bijzonder ongeleerden, en onaanzienlijken : h i' is op de tong van het
gemeen 1 Van bier gemeenlijk.
Gemeen, hoogd. gemein, Isidor. chimein,
Otfrid. gimein, Notk. kemein, angels. gemaene, maene, neders. meerv, mein, waarmede ons meente overeenkomt, deen. gemeen,
zweed. men. Bij de Eng. is main het gcheel.
Zeker behoort hetlat. communis, van cum
en munis, hierheen, waarvan het eng. common, het fr. commun, het ital. comune, het
spaans. comun afkomen.
GENEENEBEST, z. n., o., van hetgemeenebest ;
meerv. gemeenehesten. Het al belang : niemand liet zzjne stem voor het gemeenebest hooren, niemand bekreunde zich
aan den staat ; doch in dien zin is het verkieselijker hetzelve, als twee woorden, te
spellen : het gemeene best. Doch een gemeenebest is een land van eenen bijzonderen
regeringsvorm, waar het y olk de oppermagt,
door zijne vertegenwoordigers, uitoefent. In
dien zin heeft het ook een meervoudig getal,
niet in den eersten: hi overwon twee gemeenebesten. Van gemeen en best.
GENEENSCHAP, z. n., v., der, of van de gemeenschap • meerv. gemeenschappen, schoon in
enkelegevallen alleen gebruikelijk. De staat,
waarin weinigen, of velen, jets gemeens
hebben : zij waren in gemeenschap van goederengetrouwd. Overeenkomst : de nijvere

GEMO.

Hiervoor zegt men, in Drent, in Gelderland
en elders: de meente : eene koe op de meente
doen.
GENEENZAAN, bijv. n. en bijw., gemeenzamer,
gemeenzaamst. Vriendelijk : hij stelt zich,
bij zijne minderen, altijd gemeenzaam aan.
Nederig : dat is een gemeenzaam beer. —Met
iemandgemeenzaam omgaan, verkeeren.
Van hier gemeenzaamlijk.
GENELIJK, bijv. n. en bijw., gemelijker, genielijkst. Moeijelijk, gestoord, eigenzinnig, ongemakkelijk. Bij Kil. ghemelick, ghemmelick .
.Dat is eengemelzyk man •; gemelijk zijn,
worden • gemelzjk makers. Van hier gemelijkheid.
GEMERGD, bijv.

n. en bijw. Pat merg heeft. Zie

merg.

deelw. van merken. Ook een
voegw. Naardien : gemerkt dit zoo is. Zie

GENERKT, y eti.

merken.
GENET, Z.

n., o., des gemets, of van het gemet ;
meerv. gemeten. Eene zekere maat lands :
eengemet lands. Van meten.
GENETSEL, z. n., 0., des gemetsels, of van het
gemetsel •;z onder meerv. Eene aanhoudende
metseling; ook metselwerk. Zie metselen.
GENIJMER, z. n., 0., des gemijmers, of van het
gemijmer •; zonder meerv. Eene gestadige
mijmering. Zie mzjmeren.
GENUTERD, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Die eenen miter draagt :
eengemzjterd hood. Zie m iter.
GENOED, z. n., 0., des gemoeds, of van het gemoed • meerv. gemoederen. De ziel des
menschen, ten opzigt van de be eerie en
neiging des wils : een nederig, bevreesd,

n., m., desgemeensmans, of van
dengemeensman •; meerv. gemeensmannen,
ook gemeenslieden. Een voorstander des

verwijfd gemoed. lemands gemoed ophitsen.
Zoodra hi' de zaak, uit dat oogpunt, beschouwde, kwam ziin gemoed tot bedaren.
Het verstand : 'teat baat het miii, over die
zaak, met hem to handelen, zoo lang zijn
g
emoed met zulke vooroordeelen bezet is?
Hetgeweten : hij heeft mzj nooit lets, teen
zijn gemoed, opgedrongen. Den zondaar in
hetgemoed treffen. Licht en plit : ik heb in
gemoede gehandeld. Het meerv. getal wordt
dikwerf voor dengeheelen mensch genomen: de hoogmoed bekruipt niet zelden de
beste en edelstegemoederen. De gemoederen
waren verdeeld. Als bijvoegel. wordt het
gebruikt in de spreekwijs : hi' is wel gemoed,

y olks,

wel tevrede.

arbeidzaamheid kan, met vuige traagheid,
geene genzeenschap hebben. Vriendschappelike verkeering : zzj houden gemeenschap
met elkander. Eene gezindte, vergadering :
de roomschegemeenschap ; in dezen zin

duldt het een meerv., als men meer vet aderingen van afzonderlijke gemeenten op
het oog heeft. In de laatste eeuw heeft men,
uit het hoogd., het bijv. naamw. gemeenschappelijk, ontleend : een gemeenschappelzjke arbeid.
GENEENSNAN, Z.

in eengemeenebest.
n., v., der, of van de gemeente
meerv. gemeenten. De burgers : hzj liet de
gemeente van de stall oproepen. Eene kerkvergadering : hij predikte voor eene talrijke
gemeente. Allen die tot eene gezindte, op
eene plaats, behooren : tai' is leeraar van de
doopsgezinde gemeente. Het gansche christendom, in den bijbelstijl: Christus is het
hood dergemeente. Eene gemeene weide :
de beesten loo en op de, of in de gemeente.

GENEENTE, z.

Gemoed, hood. Gemiith, opperzwab.
gemuat, sites. gentitte, neders. gemiith,
deens. gemijt, angels. gemijnd, eng. mind,
Kero en Otfrid. that moat. Zie verder op
moed.
GEMOEDELIJK, bijv. naamw. en bijw., gemoedelijker, gemoedelijkst. Iemand, die met zijn

gemoed te rade gaat • ook hetgeen opzigt
heeftop den inwendigen toestand der ziel :
ik hebgemoedelijk met hem gesproken.
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n. en bijw., getnoediger, gemoedigst. Vreedzaam, zachtmoedig. Hi' laat
zichgemoedig behandelen. Die naar zijn
geweten te werk gaat : een gemoedig mensch;
hiervoor spreekt en schrijft men verkeerd
9g hetwelk van het werkw. moedig
en
en
afkonit, en eenen geheel anderen zin
heeft, zoo veel als aangemoedigd: de koning,
hierdoorgemoedigd zijnde, herstelde enz. Bij
Kiliaan vindt men ook ghemoedigh leder, dat
zacht en buigzaam is, waarvoor men, in de
gemeenzame verkeering, ook gemoeg zegt.
GEMOEG, zie gemoedig.
GEmoET, z. n., niet antlers gebruikelijk, dan in
de spreekwijs : iemand te gemoet gaan, te
g
emoet komen, ontmoeten. Van hier de
spreekwijs : kom mime zwakheden te gemoet,
schik u eenigzins naar dezelve. — Men komt
iemand tegemoet
,
ook dan, wanneer men
hem eenig geld, van eene verschuldigde som,
laat aftrekken. Oudtijds was gemoeten voor
ontmoeten, en g. to meet, ook in gebruik :
glj, die malkanderen gemoet met bruilofts
karren. [Vond.]
GEMOETEN, zie gemoet.
GEMOFFEL, z. n., o., des gemoffels, of van het
gemoffel ; zonder meerv. De daad van moffelen. Zie moffelen.
GEMOMPEL, Z. n., o., des gemompels, of van het
gemompel. De mompeling. Zie mompelen.
GEmoR, Z. n., o., des gemors, of van het gerror
zonder meerv. De daad van morren. Zie
morren.
GEMORS, z. n., o., van het gemors •; zonder
meerv. Eeriegedurige morsing. Zie morsen.
GEMUIT, z. n., o., des gemuits , of van het gemuit • zonder meerv. Muiterij. Zie muiten.
GEMURMEL, Z. II., o., des gemurmels, of van het
genturmel • zonder meerv. Geruisch, inzonderheid van eene heek, het murmelen. Ook
de verwarring en verscheidenheid der redenering van het yolk : ende daar was veel gemurmels van hem onder de schare. [Bijbelv.]
GENAAM, zie aangenaam.
GENADE. z. n., v., der, of van de genade •; zonder meerv. De onverdiende neiging, waardoor de meerdere aan den minderen weldaden bewijst. Door Gods genade; wij door Gods
g
enade , een gewone titel der Grooten.
sta, bij hem, in genade. Des konings genade
verliezen. Vergeving, barmhartigheid : de
re ter bewees den veroordeelden genade.
Gunst, goeddadigheid : de koning bewees bun
eene zonderlinge genade. Zij lieten bet schip,
op genade, drijven, aan de gunstige Voorzienigheid hetzelve overlatende. De stall gar
zich, op genade, over, in hope, van door den
overwinnaar niet al te streng behandeld te
worden. — In de dagelijksche taal zegt men :
hzj lee ft van genadebrood, hi' moet verwachten, wat men hemgunne. In Duitschland
noemt mengeestelijke en andere vorsten,

GENE.

landheeren en koningen genade. In de taal
van den Bijbel heeft bet woord genade onderscheidene beteekenissen. Zie hier eenig
en. De Goedheid van God, voor zoo ver die
in de zending van J. Christus blijkbaar is.
Uzjt genade zzjt salig geworden. De leer
van het nieuwe verbond : laat ons degenade
vasthouden Toegenegenheid : zij hadden
genade b' het gantsche volck. Aangename
nuttigheid : op dat sij genade eve dien,
diese hooren. Za-menst.: genadebrief, genadebrood, genaderiA, yol genade.
Genade, hood. Gnade, Kern gnada, Otfr.
ginada, Willeram. gnada, zwab. genaude,
dee p . naade, zweed. nad. Het stamt misschien of van na, nader, naderen, neden, beneden, neigen. In Duitschl. sprak men oudtijds : die sonne geht zu Gnaden, de zon gaat
naar beneden,
gaat onder.
GENADIG, bijv. n. en bijw., genadiger, genadigst.
Barmhartig.. Iemand genadig behandelen. Gzj
zijt er genadig afgekomen , men heeft u
zacht behandeld. Van hier genadiglijk • ook
genadelijk.
GENAKEN, onz. w.,gelijkvl. Ik genaakte, ben
genaakt. Naderen : het schip konde, wegens
de hevige branding, het strand niet genaken.
Tot Godgenaken,Hem godsdienstig vereeren.
Mengebruikt dit werkwoord met en zonder
voorzetsel : de vijand genaakte de stall tot
het dorp, aan de muren, voor de poort. Het
wordt ookgeheel alleen gebruikt : och I dat
die ti 'd eens genake ! Het niet zamengestelde
naken is ookgebruikelijk. Zie dit woord.
Van hier genaakbaar, hetwelk men genaken
kan.
GENANT, z. n., m. en v., desgenants, of van
dengenant— der, of van de genant •; meerv.
genanten. Het mannelijke geslacht is meest
ingebruik. In de dagelijksche taal bezigt
men dit woord, vooral in Noordholland, van
bekende vrienden, die denzelfden doopnaam
voeren :goeden day, genant —Het is, misschien, verbasterd uit genaam, welk woord
van Kiliaan, door cognominis , tzedyv.40 5. ,
een, die denzelfden naam draagt, wordt
overgezet. Of misschien behoort het tot het
oude nannen , hood. nennen, noemen.
GENEBD, bijv. n. en bijw., van neb, eenen lang
en spitsen bek hebbende. Zie neb.
GENEGEN, verled. deelw. van nijgen : toen hi'
inkwam, heeft ztj die genegen. Ook wordt
het als een bijv. naamw., met trappen van
vergrooting, gebruikt, beteekenende gunstig : mijn vriend heeft, than met
met de daad
betoond, dat
MZ:i genegen was. Die eenen
natuurlijken trek naar een ding heeft : hi' is
genegener, of meer genegen, tot ledigheid,
dan tot noeste vlijt. Van hier genegenheid ;
in de beide beteekenissen.
GENEIGD, verl. deelw. van net en Men gebruikt
dit woord Diet, als yenegen, voor gunstig
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maar in de tweede beteekenis, voor overhellend : hi' is tot het kwaadgeneigd. Zieneigen.
GENERAAL, z. n., m., des generaals, of van den
eneraal
; meerv. generaals. Fen hoofd van
g
krijgslieden, veldoverste •; ook de opperste
van eenegeestelijke orde. Van hier generaalschap. Het stamt al van het lat. generalis, algemeen, dat in de middeleeuwen beteekende iemand, die, onder zijne soort, de
hoogste waarde had.
GENEREN (zich), wederk. w., gelijkvl. Ik geneerde
mij, heb mil geneerd. Den kost winnen :
hi' geneert zich, met bier te verkoopen. Zich
zuinig behelpen : hi' geneert zich met droog
brood. Het enkelvoudige nethren, voeden, is
bij de Duitschers overig • en wij hebben het
woord nering. Voor generen is erneren in
gebruik geweest : die zich met ambaghten
wisten te erneren. [1100ft.]
GENET, z. n., o., des genets, of van het genet
meerv. genetten. Eene kleine soort van

spaansche paarden, zeer vlug ter been. Bij
Kil, ghennette, jannette. Het paart, dat met
briessen het spaansch genet uittart. [Vond.]
GENEUGELIJK, bijv. n. en bijw., geneugeltjker,
geneugeltjkst. Vermakelijk : eene geneugelilke lasts. Vrolijk: een geneugelljk mensch.
Van hiergeneugetzjkheid.
GENEUGTE, z. n., v., der, of van de geneugte ;
meerv. geneugten. Vermaak, genoegen : hi'
kent degeneugten deens levens. Sommigen
spellen het meerv. met eene s,geneugtens,
als, onder anderen, M. L. Tijdw. geneugtens,
die uw staat naar tiff en ziel volmaken. Dit
is niet na te volgen.
GENEVER, zie jenever.
GENEZEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. genas,
ik heb en bengenezen. Bedr. met hebben.
Heelen : eene wondegenezen. Iemand van
eene ziektegenezen. Overdragt. Iemand van
eene dwaling genezen. In den stip des bijbels, heel het iemands ganschen toestand
herstellen : ende szj bekeert worden, ende
ick hoar genese.
Onzijd. met zijn. De beenwonde geneest
reeds. De zieke zal weldragenezen. Van
,g
waarvoor meest
hier genezingeneesbaar,
geneselzjk gebruikt wordt. Zarnenstell.: geneesdrank, geneesheer, geneeskunst, geneesmeester, geneesmiddel, enz.
Hoogd. genesen, bij Ulphil. ganisan, nasgan, Notk. generien, Otfrid. neran, angels.
nerian, zweed. naera. (De r is hier, door
verwisseling, voor de s.)
GENGBER, zie gember.
GENIES, z. n., 0., van het genies •; zonder meerv.
De herhaalde niezing. Zie niezen.
GENIETEN, bedr. w., ongelijkvl. 11c genoot, heb
genoten. De bezitting, het genot van lets
hebben.Hi' geniet eene volkomene gezondheld. Ik; heb veel vriendschap van haat. genoten. Van de armengenieten, door de

GENO.

armbezorgers lets, ter ondersteuning, ontvan en, Gebruiken : ik zal, dezen middag,
spijs noch drank genieten. Van bier genieter, genieting.
Genieten, hoogcl. genieszen, Otfr. geniazan, ginuzzan, tziazan, niezan, zwab. niazan, neders. neten, geneten, angels. notian,
mjttian, deens. nzjde, zweed. njuta, Ulphil.
niutan,
ganiutan. Daar, in vele noordsche

talen, de n slechts eene loutere uitademing
door den neus zijnde, een voorvoegsel is,
meent Ihre, dat het lat. uti hiertoe ook
behoort.
GENOEG, bijw. Zoo veel men van noode heeft :
ik hebgenoeg gegeten, waarvoor men ook,
vertrouwelijk, zegt : ik heb genoeg. Dil zij
genoeg, ik zal er niet nicer van zeggen. Ik
heb er hemgenoeg van gezegd. Vrienden
genoeg, ware er maar trouw genoeg ! Men

laatst bijdit bijw. ook wel den tweeden
A
naamval : hi' heeft gelds genoeg. Zamenstell.:
genoegdoen, genoegdoening, in de godgeleerdheid.
Genoeg, sommige oorden van Nederland, noeg, nog, neders. noog, deer. nok,
zweed. nog , ho od. gnug, genug, Otfr.
ginuag, ginuht,Ulphil. ganoh, angels. genog,
genoch, en g. nug, enow, enoug.
GENOEGEN, Z. n., 0., des genoegens, of van het
genoegen • meerv. genoegens. Voldoening :
ik zocht hemgenoegen te even. heb mijn
genoegen , in de dagelijksche taal, voor :

ik hebgenoeg gegeten, of gedronken. Vermaak welkegenoegens verschaft niet de
aangename lente voor eene gevoelige ziel !
Behagen : ik heb een genoegen in die lasts ;
ik schep een genoegen in Amsterdam. Genoegen nemen in iets, zich iets laten wel e-

vallen.
(zich), wederk. w., gelijkvl. Ik genoegde heb mij genoegd. Tevrede zijn :
ik zal er mij mede genoegen. Iemand genoegen is ook gebruikelijk. In beide gevallen
is vergenoegen, het meest in zwang.
GENOEGELIJK, bijv. n. en bijw., genoegelijker,

GENOEGEN

Bat ongemeen het gevoel
streelt : dat isgenoegeltjk ! Een genoegelijk
bed in den kouden winter. Aangenaam, verlt het
ro leven des
makelijk : hoe genoegeltjk
g erusten landmans been ! [Pout.] V an hier

genvegelijkst.

genoegelijkheid.
GENOEGZAAM, bijv.

n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Genoeg, toereikende : ik

heb eengenoegzaam getal boomers op die
plaats, laten planten. Die man is genoegzaamgewaarschouwd. Bijkans geheel de
spijs was genoegzaam bedorven. Van bier
enoegzaamheid.
g
, verl. deelw. van nemen. Het wordt
GE
G

ook als een voegwoord gebruikt, in den tin
van verondersteld :genomen bet ware anders, of, dat het antlers ware.
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m. en v., des genoots, of van den
genoot — der, of van de genoot •; meerv.
genooten. Iemand , die met eenen anderen

GENOOT, Z.

ietsgeniet, een medgezel, eerie medgezellin.
Het is, meest, in zamenstelling gebruikelijk :
ambtgenoot, bedgenoot, eedgenoot,echtgenoot,
geloofsgenoot, speelgenoot, ook speelnoot,
stadgenoot, enz.
GENOOTSCHAP, z. n., o., des genootschaps, of van
hetgenootschap ; meerv. genootschappen.

GERA.

oorzaak, dat glj het bijzijn ulcer vrienden
gedurig mijdt. De vlamers zeggen gepeis,
van peizen, voor peinzen. Zie peinzen.
GEPEUPEL, z. n., o., des gepeupels, of van het
gepeupel •; zonder meerv. Het gemeene yolk:
een domgepeupel, dat gaet recht of kreupel.
[Vondeld Van het fr, peuple, lat. populus,

het yolk.
z. n., o., des gepeuters, of van het
gepeuter •; zonder meerv. Eeri gestadige peuVoor eerie vergadering van genooten zou (lit
tering. Zie peuteren,
woord, eigenlijk, van het vrouwelijke ge- GEPIEP, z. n., o., des gepieps, of van het gepiep;
slacht zijn •; doch het gebruik neemt het
zonder meerv. Hetpiepen : ik hoor het gepiep
onzijd. : het genootschap zal afvuren • het
der muizen. Zie piepen.
haagsche genootschap is vergaderd. Vondel en GEPIJND, bijv. n., zijnde het veil. deelw. van
pijnen, gepijnder, gepijndst. Gedrukt: geanderen bezigen de zamengestelde kerkgeptjnde honig.
nootschap, feestgenootschap enz., vrouwelijk, voor het ligchaam der kerkgenooten, GEPOCH, z. o., des gepochs, of van het gepoch •; zonder meerv. Eene aanhoudende
feestgenooten,
enz. Ondertusschen is di t woord
pogching. Net gepoch van zich zelven sprealtoos onzijdig, zonder een meervoudig getal,
ken. Zie pogchen.
wanneer het de vereeniging, de zaak zelve,
den stand der genooten aanduidt. Zie ook GEPOORTERD, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. lemand, die een bewaarder
A. Kluit, op Hoogstr., bij de woorden bondder stadspoorten, een poorter, een burger
genootschap, priesterschap.
GENOT, z. n., o., des genots, of van het genot
geworden is, heet men: ergens gepoorterd
zijn.
zonder meerv. Degenieting : het genot van
de vermakelijkheden dezer wereld is voor den GEPOPEL, Z. n., o., des gepopels, of van het
gepopel; zonder meerv. De snellere bewemensch,
menigmaal, een verblindend lokaas.
ging des harten door vrees. Zie popelen.
Hetgenot der menschen, wanneer de menschen ietsgenieten •; het genot van den rijk- GEPRAAT, Z. El., 0., des gepraats, of van het
dom, wanneer de rijkdom genoten words ;
gepraat; zonder meerv. Het praten. Zie
praten.
niet : des rijkdoms. Voordeel : wat voor
genot heeft de vrek van al zijn wroeten ? GEPREUTEL, (gepruttel,) z. n., o., des gepreutels,
of van hetgepreutel ; zonder meerv. De daad
Vruchigebruik : ik heb van die landerzjen,
van preutelen.
zoo lang ik leef, het genot, waarvoor Oudaen
GEPREVEL, z. n., o., des geprevels, of van het
genotgebruik (ususfructus) bezigt.
geprevel •; zonder meerv. Onophoudelijke
GENUTTIGEN, bedr. w., gelijkvl. genuttigde,
mompeling. Zie prevelen.
hebgenuttigd. Meestal in de gemeenzame
verkeering gebruikelijk voor den en drin- GEPRIKKEL, Z. n., 0., des geprikkels, of van het
geprikkel ; zonder meerv. Gesteek. Zie
ken : ik heb, van midday, niet veel genuttigd,
prikkelen.
Genuttight't een het voor zich vint. C am h.
GEPRUTTEL, zie gepreutel.
GEOOGD, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
GEPURPERD, bijv. n. en bijw., zonder trappen
vergrooting. Met oogen voorzien. Zie oog.
van vergrooting. In purper gekleed: hij kwam,
GEOORD, bijv. n., zonder trappen van vergroonaar vereisch van zijne hooge ambtsbedietin g. Die ooren heeft, ook die eenigzins lang
ning, gepurperd voor den dag. Bat de kleur
van ooren is.
vanpurper heeft:
GEOORLOOFD, bijv. n., het veil. deelw. van oorloven.
GEPAARD, bijv.

naamw. en bijw., zijnde eigenlijk het veil. deelw. van paren.
GEPAARLD, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Als paarlen gemaakt, dat naar
paarlen gelijkt, en met paarlen versierd is.
GEPEESD, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Met pezen voorzien. 11 w' altifd
knagende gewiss', die met haer' roede, taei
gepeest, staeg slaet, enz. [Decker.]
GEPEINS, Z. II., 0., van het gepeins • meerv.

gepeinzen. Eene stale, diepe overweging van
eene zaak : hi'j zit in gepeins. Voor de, in
afgetrokkene aandacht,
overdachte zaak
zelve : uwe zwaarnmedige gepeinzen ziju

GEPEUTER,

» Zijn blanke heiligheid, gepurperd in zijn
ltjden. M. L. Tijdw.]
GERAADZAAM, zie raadzaam.
GERAAKT, veil. deelw. van raken, en geraken.
Zie op die beide woorden. Geraakt beet ook,

vooral in den bijbelstij,l zooveel als beroerd,
lam.Van hem, die eenigzins beleedigd is,
zegt men hi' is deswege geraakt. Van geraakt, in den eersten zin, kumt geraaktheid.
GERAAMTE, z. n., des geraamtes, of van het
geraamte ; meerv. geraamten. Al de beenderen van een dood mensch, in hunne natuurlike plaats en houding zamengevoegd. Ik
heb hem, na zijnen dood, op de snijkamer,
ingeraamte zien stain. Een mensch in ge-
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raamte zetten. Hij ziet er uit, als een yeraanzte • een spreekwoord, op ma ere lieden

toegepast. Het meerv. is alleen gebruikelijk,
als men van onderscheidenegeraamten
spreekt. Men zoude het woord kunnen afleiden van ranzen, uitrekken, en in elkander
asses , zoo als Kil. het overzet. --In het
A
hebr. wordt garam van menschenbeenderen
verstaan.
GERAAS, z. n., o., van het geraas • zonder
meerv. De daad van raken.
GERABBEL, Z. n., o., des gerabbels, of van het
gerabbel ; zonder meerv. De daad van rabbelen.

verl. deelw. van raken. Ook een
bijw., voor dienstig : ik vind dit niet gera-

GERADEN,

den.

z. n., 0., des geraks, of van het gerak
zonder meerv. Dienst, gemak: iemand gerak
doen, in de dagelijksche taal, ook gerak en
gemak. Hooft bezigt het in een' zeer uitgestrekten zin, voor gerijf, verzorging, enz.:
ltjftoght waapenen en ander gerak van oor-

GERAK,

log h.

onz. w., gelijkvl. 1k geraakte, ben
eraakt. Verkrijgen : na veel zoekens, ben ik
g
eindelljk aan een huis geraakt. De waren
zljn aan den man geraakt, zegt men, als
men slechte waren heeft verkocht. Dat mei*
eraakt nog wel eens aan den man, hoort
g

GERAKEN,

men, in de dagelijksche taal, voor: eens
trouwt zij nog wel. Komen : h i' geraakt in
ongunst. Vervallen : hi' zal, dus doende, aan
den drankgeraken. Op eene dro p to met het
schip, geraken. Uit zijn doen geraken, arm

worden. In vele spreekwijzen gebruikt men
ook het enkele raken.
GERAL, zie gerel.
GERAMMEL, z. n., 0., des gerammels, of van het
gerammet •; zonder meerv. Gestadig geraas.
Zie rammelen.
GEREED, vent. deelw. van reeden • ook bijv. n.
en bijw. gereeder, gereedst. Klaar gemaakt,
voltooid : zijn mime schoenen gereed? —
Afgeteld, dat voor handen is: in deze duurte,
kan men, met gereede penningen alleen, de
waren krijgen. Vaardig: ik ben gereed, om
met it tegaan •; maak u gereed. Van hier
gereedheid, gereedeltjk, dadelijk. Zamenst.:
eigengereed.
.GEREEDSCHAP, Z. n., o., des gereedschaps, of
van hetgereedschap • meerv. gereedschappen.

Toestel,
gereedmaking; zonder meervoud :
ereedscha p maken, om te vertrekken. Het
g

vervaardigde huisraad, enz. • vooral in den
stip des bijbels : roor alle begeerlicke gereetschap • als een brutjt haer verciert met hare
gereetschap. Beide reeds eenigzins verouderd. Werktuig • met een meervoud: de
baas verkocht, nit armoede, al zijn gereedschap. Uit de aangehaalde voorbeelden uit

den bijbel, blijkt, dat dit woord ook vrouwc-

GERE.

lijk gebruikt wordt:: de gereedschap, der
gereedschap •; en dat te regt, daar de uitgang
schap, achter bijvoegelijke naamwoorderi
geplaatst, dezelven, gemeenlijk, vrouwelijk
maakt, als : de gramschap, eigenschap, enz.
De bijbeloverzetting van 1637 heeft, daarom,
dit woord mcest vrouwelijk gebruikt, nu en
dan eens het onz.geslacht kiezende. Dat
vrouwel.geslacht wordt ook in de gulden
Legende gevonden : doe wort dye reeschap
totter timmering toegemaect. Hooft, Vondel
en anderen bezigen ook het onzijdige geslacht, dat thans meest ingebruik is: het
dootschegereedschap. [Hooft.] Toen haelden
de vermoeiden 'tgereetschap. [Vondel.]
Zamenstell. bouwgereedschap, krtjgsgereedschap, oorlogsgereedschap, scheepsgereedschap, timmermansgereedschap, en zeer vele

dergelijke.
z. n., o., des ere is of van het ere t•
meerv. geregten. Eene rij schotels met spijs,
op eene tale!, in orde gezet. Van re ten

GEREGT,

aanregten. Men onthaalde de gasten op eenen
maalttjd van vier ere ten. — Dat is ztjn
laatstegeregt, dat is het laatste, hetwelk hi'
hebben zal. Zamenstell. :geregttafel.
GEREGT (gerigt), z. n., o., des ere is of van
hetgeregt • meerv. ere ten schoon niet

altijd gebruikelijk. De regterlijke onderzoeking van zedelijke bedrijven •; zonder meervoud : de daden der stervelingen zullen eens,
voor den Allerhoogsten, in het geregt gebragt
worden. De spanning van eene vierschaar ;
zonder meervoud : hetgeregt wordt in die
stall, op gezette ti 'den gehouden. —
„ Want niemand zal in dat gericht,
„ Daar zelfs zijn hart hem aan moot klagen,
„ Rechtvaardig ztjn. [Psa I m ber.]
De re tens : hzj is dienaar van het geregt •
hetgeregt zit dezen morgen, zal heden vergaderen : ook zonder meerv. Regt, regtvaardigheid • met eon meervoud: onidat alle
sijne paden gerichten zijn. [Bijbelvert.] De

plaats, waar veroordeelden geregt worden,
hetgalgeveld : de misdadiger, bij het geregt
gekomenbestorf van schrik op dat
gezigt. Regtsgebied : ik woon onder het geregt
van Amsterdam. Zamenstell.: geregtsbank,
geregtsbode, geregtsdag, geregtsdienaar, geregtsheer, geregtshof, geregtsschrijver, enz.
GEREGT, bijv.

n. en bijw., alleen gebruikelijk
de volgende spreekwijzen : ik heb mine

geregte helft •; dit is het ere to vierde deel ;
de ware helft, enz. Somwijlen wordt geregt
voor regtvaardig, doch verkeerdelijk, gebe-

zigd.
bijw. Door de mat des re is : ik
heb hem mifrt huis geregteltjk laten verbieden.
Naar den reel des re is : oordeelt ere telick. [Bijbelv.]
GEREGTIG, bijv. n. en bijw., geregtiger, geregtigst. Regtvaardig : men 'nag, met eene

GEREGTELIJK,
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geregtige zaak, altijd voor den dag komen.
Van hier geregtiglifk.

bijv. naamw. en bijw., zonder
trappen van vergrooting. Vol ens regt gewettigd hi' is tot dat erfdeel geregtigd.
GEREGTIGHEID, Z. 11., V. der, of van degeregtigheid •; meerv. geregtigheden. Het regt :
GEREGTIGD,

geregtigheid oefenen •; de geregtigheid handhaven. Iemandgeregtigheid laten wedervaren. Het spel moet zzjne geregtigheid hebben,
valsch spelen gaat niet door. Ik spreek in de
g
ere gtig heid , onzijdig. V oorts heeft dit woord

verscheidene beteekenissen in den bijbel,
als : Gods Heide voor regt : doet mij recht nae
uwe gerechtigheijt. Goedheid : mijne tong sal
uwegerechtighezjt vrolick roemen.W aarheid :
degerechtigheljt uwer getuigenissen is in der
eeuwicheijt. Billijkheid: door groote gerechtighezjt en verdruckt hij niet. Onschuld :
richt mij, Heere, nae mine gerechtigheijt.
Regtvaardige daad : opdat gltij de gerechtigheden des Heeren kennet. Opregte ongeveinsdheid : (lie Baer sweeren, maer niet in
gerechtighetjt. Godzaligheid en deugd die
vervolgt worden om der gerechtigheijt wille.
Liefdejegens den armen : ende vermeerdere
de vruchten uwer gerechtigheijt. Pat van
Godgevorderd wordt: het betaemt ons alle
gerechtigheijt te vervullen. De ware leer :
Noe de prediker der gerechtigheijt. Regt voor
God : ende hare ezjgene gerechtigheijt soecken
op te richten.
GEREIDE (gerei), z. n., o., des gereides, of van
hetgereide, gerei. Het meerv. is niet in ge-

bruik. In het dagelijksche leven, allerlei gereedschap , alles wat men noodig heeft, om
iets te verrigten. Van hier keukengerei,
schrtjfgerei , enz. In sommige oorden van
Nederland wordt hetgebezigd, voor het
zadeltuig Bens cards •; en nog algemeener,
voor Mies, dat men voor eenpaard noodig
heeft • al het lederen tuig. Het woord zal
afstammen van gereiden, gereeden, klaar maken, opschikken, bij Kiliaan nog overig.
GEREL (geral), z. n., o., des gerels, of van het
gerel ; zonder meerv. De daad van rellen.
GEREUTEL, Z. n., o., des gereutels , of van het
gereutel •; zonder meerv. De nagebootste
klank der bezwaarlijke ademhaling , uit de
volgeloopene borst van eenen stervenden.
Ookgemompel, geknor. Zie reutelen.
GERFKAMER (naar dengeld. tongval, garfkamer,
bij Kil. gaerwkamer), z. n., v., der, of van
degerfkamer •; meerv. gerfkamers. In Gelderland vindt men nog, meest overal, zulke,
aan het koor der kerken, aangebouwde zijvertrekken, die eertijds gediend hebben, tot
kleederkarners voor depriesters, waar zij
zich, met degewijde koorkleederen, versierden, en, daaruit, naar het altaar traden.
Bij de Engelschen heet garb een liked. en
Bich getrben komt, in oude tijden, in het

GERI.

hood. voor, beduidende zich opsmukken,
aankleeden • en bij Kil. is gaerwen preeparare.
n., v., der, of van tole gerfschaaf
meerv. gerfschaven. Eene korte schaaf, waarmede men de hares derplanken wegneemt,
en dieglad maakt. Het komt, met het vorige
woord,' eat eerie bron • en gtirben wordt,
Duitschland, gebruikt van leertouwers, die
de ruige vellen bereiden.
GERGEL (girgel), z. n., m., des gergels, of van
dengergel •; meerv. gergels. De inkerving, de
keep, welke een kuiper aan het ondereinde
der dui en van een vat maakt, waarin de
bodem sluit. Gergel, it el cirkel, girgillus,
gljrus,gijrare behooren tot eenen oorsprong.
GERIBD, bijv. n. en bijw. Pat met ribben is.

GERFSCIIAAF, Z.

Geribd porselein.
(gerzjd), z. n., o., van het gertj • zonder
meerv. De daad van rijden. Vondel bezigt
gerid : dan naer de paerden en 't gexit van
Tydeus noon. [Vond.]
GERIJF, z. n., o., des geri ifs, of van het gerijf
zonder meerv. Gemakkelijk gebruik : men
kan van die stoelen veel gerijf hebben.
Dienst : zijn vriend leende het hem tot gerzjf. Gemakkelijkheid : men vindt niet veel
gerijf in dat huis. Het woord wordt ook wel
gerief gespeld •; doch dit is niet na te volgen.
GERIJFELIJK,bijv.n.en bijw, gerzjfelijker,gerijfelijkst.Ookgenjfzaam, dat minder in gebruik
is. Gedienstig : een geriffelijk man. Spieg.,

GERIJ

Halma en anderen bezigen het ook voor iets,
waarvan men zich metgemak bedienen kan :
ik woon in eengerzjfelzjk huis. Van hier geriffelijkheid.

z. n., o., des gerzjms, of van hetgerim •; zonder meerv. Rijmerij. Zie rijmen.
GERLIVEN, bedr. w.,gelijkvl. Ik genjfde, heb gerzild. Dienst does : iemand met ietsgerijven.
GERIKKEKIK, Z. n., O., van het gerikkekik • zon-

GERIJM,

der meerv. Het rikkekikken der kikvorschen,
klanknabootsend woord, waarvoor ook geborrekik gebezigd wordt.
GERING, bijv. n. en bijw., geringer, geringst.
In hetgemeen beduidt het iets, waaraan niet
veel is. Klein : hij is gering van persoon.
Slecht : hij moot zich met geringe spljs behelpen. Niet belangrijk om eene geringe
zaak wordt dikwijls veel menschenbloed gestort. Weinig : hi' heeft jaarlijks maar een
gering inkomen. Bat weinig waardig is : h i'
betaaldemaar eene geringe som. Arm :
hi' woont bij geringe lieden in. Onaanzienlijk: hi' is, schoon van geringe afkomst,
no tans ten hove zeer geacht. Min : hij is
(le geringste der broederen, de minste. Als
een bijwoord Iemand gering achten. Van
hier geringheid, geringelz:jk.
GERINGD, bijv.

n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Dat met eenen ring gesloten,
of met eenen ring versierd is.
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bijv. n. en bijw., zonder trappen van
, hetzij
vergrootingnde
verled. deelw. van
risten. Aan eene rist gebonden. Geriste

GERM,

uijen.

z. n., o., des geritsels, of van het
geritsel • zonder meerv. Het ritselen. Zie
ritselen.
GEROEP, z. n., o., des geroeps, of van hetgeroep • zonder meerv. Aanhoudende roeping.
Zie roepen.

GERITSEL,

z. n., o. Het rogchelen.
GEROMMEL, z. n., o., des gerommels, of van het
gerommel •; zonder meerv. Een doffer geluid, dan het gerammel. Het gerommel des
donders • ook voor een zachter geluid :
hetgerommel des ingewands. Zie rommeGEROGCHEL,

len.
GERONK, z.

n., o., des geronks, of van het geronk • zonder meerv. Eerie aanhoudende
ronking. Zie ronnen.

bijv. n., het verl. deelw. van het
oude rinnen, ronnen. Verdikt,
gestold :
geronnen bloed. Spreekw. : zoo gewonnen,
zoogeronnen,
verteerd.
GERST (garst), z. n., v., der, of van de gerst
zonder meerv. Zeker koren. Gepelde gerst.
Zamenstell. : wintergerst, zomergerst. —

GERONNEN,

Gerstebrood, gerstedrank, gerstegort, gerstewater.
Gerst, hoogd. Gerste, angels. gerst, gr.
xptev.
GERUCHT, Z. 11., 0., des geruchts, of van het
gerucht • meerv. geruchten. Een berigt aan-

gaande zekere zaak, hetwelk men van verre
boort; vooral, wanneer hetzelve op de tong
van velen rondgaat. Er gaat een gerucht,
dat de vi 'and de vesting reeds vermeesterd
heeft. Er loo en geruchten. Geruchten uitstrooijen. Geraas : veel geruchts maken. Een
bekende naam, in eenen kwaden engoeden
zin • zonder meerv. Hij is in een kwaad, in,
eengoed gerucht. Daar men, in de middeleeuwen, in Duitschland, zoo wel geruft, als
gerucht uitsprak, en het overbekend is, hoe
de f en de oh met elkander verwisselen • zoo

heat Wachters afleiding veel grond, die het
van het hoogd. ruf, rufen, roep, roepen doet
afstammen.
GERUIM, bijv. n. •, de vergrooting is niet in
gebruik. Men bezigt dit woord enkel, om
eene, eenigzins lange, during aan to duiden.
1k heb, in eenen geruimen tijd, niets van
hem vernomen. Zie ruim.
GERUISCH, z. n., o., van het geruisch • zonder
meerv. Hetzelfde als gedruisch. Evenwel

gebruikt men het meest van een zachter
geluid, dan het gedruisch •, de d maakt den
klank sterker. Het geruisch eener beek, des
winds, wanneer hi' in de toppen der boomen speelt. Het geruisch der ooren. Het
geruisch des jammerpoels. [Vondel.] Zie
ruischen.

GESC.

bijr. n. en bijw., gerugter, meest, zees
gerust. Stil : zoolang de woelige kinderen
over den vloer zijn, kunnen wij het niet
geruct hebben. Vreedzaam, en van vele
besiommeringen bevrijd : op hun buitengoed
leiden zij, titans, een geruct leven. Onbekommerd, zonder vrees : gij kunt er gerust
op aan, in het gemeene leven •, ga maar
g
erust toe •; ik ben eruct in die zaak. Een

GERM,

geweten, dat ons geene verwijting doet, is
eengerust geweten. Eene geruste ivoonplaats

eene veilige woonplaats. Die op rust en
gemak gezet is : geruste wlyven • in den bijbelstijl. Iemand geruct stellen, hem alle
vrees benemen • zich geruct houden. Oul.
was ook gerustig en ger ustigheid in gebruik.
Van hier gerustheid, stilte, vreedzaamheid,
vrede, gerustelific. Zamenst.: geruststelling.
GERW, z. n., v., der, of van de gerw • zonder
meerv. Duizendblad. Een zeker kruid.
GESAMMEL, z. n., o., des gesammels, of van het
gesammel; zonder meerv. Eene drentelige
talming. Zie sammelen.
GESCHAARD, bijv. n. en bijw. Waarin eene
schaard (gemeenlijk zest men schaar, doch
verkeerd) is. Eengeschaard mes. Zie schaard.
Geschaard is ook het verled. deelw. van
scharen, in benden verdeelen : in slagorden
i3

geschaard staan.

deelw. van schaduwen, een
schilders woord. Dat stuk is schoongeschaduwd. Ook een dichterlijk woord voor

GESCHADUWD, verl.

beschaduwd :
Dot iislijk tijcipunt nadert vast
Pop half geschaduwde etmaals vleugels [111.L.Tijdw.]
GESCHA.GCHER (geschagehel), z. n., o., des geschagchers, of van het geschagcher • zonder
meerv. Schagcherij. Zie schagcheren.
GESCHAL, z. n., o., des geschals, of van het
geschal •; zonder meerv. Een schel geluid.
Zingt met vrolijk geschal. Geraas : zij stooten toe met schrickelijk geschal. rYond.]
GESCHAPEN, verl. deelw. van scheppen • zonder
trappen van vergrooting. Die man is wel
geschapen, schoon. Geschapene wezens. Hoe
stond het daargeschapen, hoe waren de
zaken daar ? Het stond er slechtgeschapen.
Van hier geschapenheid, staat, gesteldheid.
GESCHARMUTSEL (geschermutsel), z. n., o., des
gescharmutsels, of van het gescharmutsel ;

zonder meerv. Aanhoudende scharmutseling. Zie scharmutselen.
GESCHARREL, z. n., o., des gescharrels, of van
het gescharrel • zonder meerv. De daad van
scharrelen.
(geschetter), z. n., o. , des geschaters,
of van hetgeschater ; zonder meerv. Luid
g
elach , galmend geschal. Zie schateren.
GESCHEEPT, verl. deelw. van schepen, dat is
inschepen, in een schip laden. De goederen
waren pas gescheept, of het vaartuig zonk.
1k hen met (lien 'on en gescheept, liever

GESCHATER
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opgescheept, hi' is rnij zeer tot last, ik raak

hem nietgemakkelijk kwijt, in de volkstaal.
Die met den duivel gescheept is, moet met
,
is een spreek-woord, in eenen
hem over

vertrouwelijken stijI , gebruikelijk , van
iemand, die met de luimen van een boosaardig mensch geduld moet oefenen.
GESCHEFTE, voor bezigheid, zaak, letterlijk het
hood. Geschafte. Hooft bezigt dit woord
dock het verdientgeene navolging. Kil.
heeft geschaf, negotium, actio.
GESCHENK, z. n., o., des geschenks, of van het
geschenk •; meerv. geschenken. Eene vrijwillie aanzienlijke gift. Geschenken doen zaak
het regt buigen. Geschenk is, in Groningerland, ook eenegedwongene vereering aan
de eigenaars van landhoeven, wanneer die
eigendommen , bij versterf, of anderzins,
moeten verboekt worden.
GESCHERM, Z. 11. 0., des gescherms, of van het
gescherm zonder meerv. De oefening van
het schermen. Zie schermen.
GESCHERTS, z. n., o., van het gescherts ; zonder
meerv. Schertserij. Zie schermen.
GESCHETTER, zie geschater.
GESCHEURD, verl. deelw. van scheuren. De viag
was schielijk in flarden gescheurd. Gescheurd
zijn is ook zoo veel als gebroken zijn , eene
break hebben. Van bier gescheurdheid.
GESCHICHTBOEK, z. n., 0., des geschichtboeks, of
van het geschichtboek • meerv, geschichtboeken. Van geschicht, voor geschiedenis, en
boek. Geschiedboek. Kiliaan kent dit woord
Met: hij heeft geschiedenisboek. Het is in
Geschichtbuch.
g
navolg in van het hood.
Zoo ook geschichtkundig, geschichtschrzjver.
Verkieselijker isgeschiedboek,geschiedkundig,
geschiedschrzjver.
GESCHIEDEN, OIIZ. w., gelijkvl. Het geschiedde, het
isgeschied. Wedervaren : ons geschiedt veel
goeds; u zal een teed geschieden. Gebeuren ,
plaats hebben: dat zat, in eeuwigheid, niet geschieden. Gisterengeschiedde er een hevig ongeluk. Batgeschiedtbzj toeval. Ook dikwijlsals

een stopwoord, in het algemeen stellende dat
wat daarop duidelijk ontwikkeld worth, vooral
uit navolging van de overzetting van den
Bijbel : en het geschiedde, zoodra hij dit gezed had, dat hij wegging. Hiervoor eischt
de beschaafdere stijI : zoodra hr' dit gezegd
had, ging hi: ' weg. Tot dadelijkheid gebragt,
voleind worden. De onderhoudittg van ons
levee geschiedt niet zonder middelen. Gods
wil geschiede ! Het is door eene dwaling
geschied. Het is geschied, het is gedaan. In

den onvolmaakt verledenen tijd
an
v dit
werkw. heeft Hooft geschach: dit geschach
met zulk eene felheid. Van hier geschiedenis.
Zamenst.: geschiedboek, geschiedkunde, geschiedkundig, geschiedschrzjver, geschiedenisboek.
Geschieden, oul. schieden, hoogd, gesche-

GESC.

hen, ()Mid. kiskehan, Notk. gischehen,
neders. schuen, entschueen, zweed. ske, ijsl.
skedur, la I. skiaddet. Wachters gissing is

niet van alien grond ontbloot, dat het met
het lat. cadere, accidere, gebeuren, waarvan
het fr. khoir (escheoir) afkomt, eenen oorsprong heeft.
GESCHIK, z. n., o., des geschiks, of van het geschik • zonder meerv. Een reeds eenigzins
verouderd woord, voor besturing, noodlot :
volg 't geschik der din en. zegt Spieg., die
ook 't natuurgeschik, voor Tatum, heeft.
GESCHIKT, bij v. n . en bijw., geschikter, geschiktst.
Die , of dat de noodige vereischten heeft
ter bereikin g van een oogwit: die marmeren
zuilen zzjtt voor dat geboutv niet geschikt. Die
de noodige bekwaamheden van den geest
voor eene zaak heeft : ik ben titans voor die
zaak nietgeschikt. Passend, voegend, overeenkomend : zulk een bedaard mensch is niet
eschikt , om op zee voor matroos to varen.
g
Die zich zedig gedraagt : dat is een geschikt
jongeling. Die zich naar zijne medemenschen
voegt : ik heb hem altzjd als een geschikt
tnenschgekend. Op orde gesteld: die boeken
zUn netjes geschikt • als een verl. deelw. van
schikken. Vereffend : de zaak is eindeltjk geschikt. Afgezonden : de bode is, daarop, tot
den koning geschikt. Van hier geschiktheid,
geschiktelijk.
GESCHIL, z. n., o., des geschils, of van het geschil, meerv. geschillen. Verschil, oneenigheid. Hetgeschil middelen, bile en vereffenen, beslechten, afdoen. Met iemand een
geschil hebben. Eene zaak in geschil trekken.
Van bier geschillig,
GESCHIMMELD, verl. deelw. van schimmelen. Met
schimmel uitgeslagen. Geschimmeld brood.

Ook een bijv. naamw., voor schimmelverwig: een blaauwe geschimmelde bles, waarvoorhetgebruik wil een schimmelde bles;
ook een schimmel.
GESCHIMP, z. n., o., des geschimps, of van het
geschintp ; zonder meerv. Eene gedurige
schimping. Zie schimpen.
GESCHOK, z. n., o., des geschoks, of van het
geschok •; zonder meerv. Op- en nederschudding. met gedurige stooting. Zie schokken.
GESCHOMMEL, Z. n., 0., des geschommels, of van
het geschommel ; zonder meerv. Schommeling. Zie schommelen.
GESCHONGEL, z. n., o., des geschongels, of van
hetgeschongel • zonder meerv'. Het heen en
weder we en op een touw, dat aan beide
einden, omhoog vastgemaakt is. Zie schongelen.

n., o., des geschoors, of van het
geschoor •; zonder meerv. Gespuis, an rap en

GESCHOOR, z.

zijn mast.
n., o., des geschops, of van het
geschop ; zonder meerv. Het schoppen. Ook
hetzelfde als geschongel. Zie schoppen.

GESCHOP, z.

GESL.
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GESCHOREN, yerl.

deelw. van scheren. Geschoren
haar. Met ietsgeschoren zijn, in den ver-

trouwelijken stijl, voor, met eene zaak belemmerd zijn. Zie verder scheren.
GESCHREEUW, Z. n., o., des geschreeuws, of ran
hetgeschreeuw • zonder meerv. Een laid
geroep. Geschreeuw aanhefren •; luid geschreeuw, hard geschreeuw. Daar van maakt
mengroot geschreeuw, men prijst, of laakt,
hetgeweldig. Veel geschreeuw, maar weinig
wol, een spreekwoord, wanneer men iets

breed uitmeet, zonder veel vrucht er van te
genieten. Zamenst. : veldgeschreeuw, vreugdegeschreeuw. Zie schreeuwen.
GESCHREI, z. n., o., des geschreis, of van het
geschrei •; zonder meerv. Aandoenlijk geween • ook luide klagt : het geschrei der stall
klom op naar den hemel. Van hier veldgeschrei, in de zamenst. Zie schreijen.
GESCHRIFT, Z. n., o., des geschrifts, of van het
geschrift • meerv. geschriften. Dat geschreven
is. Lets ingeschrift stellen. De oorspronkeltyke geschriften zijn verloren. Ik heb hem
eengeschrift aangeboden. Het enkele schrift

is, in sommige spreekwijzen, gebruikelijker.
z. n., o., des geschriffs, of van het
geschrtjf; zonder meerv. Veel schrijvens.

GESCHRLIF,

Daar over is watgeschriff en gewrtjf geweesl;
in den dagelijkschen stijl. Zie schrijven.
GESCHROK, z. 0., o., des geschroks, of van het
geschrok • zonder meerv. De daad van schrokken, gulzig eten.
GESCHROL, z, n., o., des geschrols, of van het
geschrol • zonder meerv. Het aanhoudende
bedrijf van schrollen, eene knorrige luim

hebben.
(geschobd), bijv. n. en bijw. Met
schubben voorzien : Be roe of uw geschubde
harnasplaaten bestand zijn, om, enz. M. L.
Tijdw.] Ook een verl. deelw. van schubben,
de schubben of en: ik heb de gevangene

GESCHURD

vischgeschubd.

n., o., des geschuifels, of van het
• zonder meerv. Het schuifelen
der sla p en. Zie schuifelen.
GESCHUT, z. n., o., des geschuts, of van het
geschut •; zonder meerv. Schutgevaarte. Grof
geschut. Een stuk geschut. Het geschut
laden, afstekett, lossen. Het geschut brandde
af. Zamenst.: geschutgieter, geschutgieteri j,
geschutmeester, geschutperk, enz.
GESLACHT, z. n., o., des geslachts, of van het
geslacht •; meerv. geslachten. Menschen, die
eenen en denzelfden stamvader hebben. Het
menschelijke geslacht. Zoo vele stamvaders

GESCHUIFEL, Z.
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men nu rekent, als zoovele hoofden, nit welke men zijne afkomst afleidt, zoovele geslachten bekomt men. Zoo beet een yolk,
schoon het onder zich meet geslachten telt,
met betrekking tot den voornaamsten stamvader,
echter een geslacht. Dat zelfde yolk
verdeelt zich weder in afzonderlijke geslach-

GESL.

ten • de twaalf geslachten van Israel zijn
bekend. Elkgeslaeht heeft weder zijne eigene
geslachten, zoodat een enkel huisgezin een
geslachtkan wezen. Van hier kennen wij een
adelltjk geslacht, een grafelijk geslacht. —
Hi' is van een aanzienliik geslacht. Geslacht
is ook zoo veel als kunne, eerie menigte, die

elkandergelijk zijn in de deelen, die ter
voortplanting bestemd zijn : het vrouwelijke
geslacht, het mannelijke geslacht. Zoo heeft
men in de latere eeuwen, onder de planten,
tweegeslachten ontdekt. Zoo tellen de spraakkunstenaars al die woorden, die in het verbuigen, en in lidwoorden aan to nemen,
elkandergelijk zijn, onder een geslacht, het
zij het mannelijke, het zij het vrouwelijke,
het zij het onzijdige geslacht. Geslacht geeft
ook eenegelijkheid van alle soorten to kennen. Zoo is de uitdrukking ligchaam de
beteekenis van het geslacht, waaronder alle
zigtbare din en gerangschikt worden. Van
bier hetgeslacht der visschen, der vogelen,
enz., waar onder de enkele soorten behooren. De bijbelsche spreekwijs, wij dan zijnde Godsgeslachte, geeft ook to kennen eenige
verregelijkheid van ons met den Schepper.
Zamenst. : geslachtboom, geslachtbrief, geslachtkunde , geslachtlijst, geslachtnaam
geslachtregister, geslachtrekening, geslachtrtj , geslachtrijk, geslachttafel, geslachtwapen,
nageslacht enz.
Geslacht, hood. Geschlecht , bij Otfrid.
en
rid.
Noll. slahta, slahto, gislaht, neders. schlacht,
zweed. slag, slat. Vergelijk, beneden, het
woord slachten, gelijk van aard zijn.
GESLAGEN, verl. deelw. van slagen, nu slaan.
Het is van geslagen koper gemaakt. Hij is
tot riddergeslagen •; welke spreekwijs ont-

leend is van eene bijgeloovige gewoonte
in de middeleeuwen, wanneer iernand, die
tot die waardigheid verheven werd, op gebogene knieen moest zitten, en eenen lige!'
slag, met een bloot zwaard, op de linker
schouder, of van den koning zelven, of van
des konings eersten bevelhebber, waving.
— Eengeslagen viand is een gezworen
viand.
n., o., des geslagts, of van het
geslagt • zonder meerv. Geslagte beesten.
Hoe is uwgeslagt uitgevallen? wij hebben
onsgeslagt al to huis •; in de dagelijksche
taal. Anders zegt men ook slat.
GESLEEP, Z. n., o., des gesleeps, of van het gesleep • zonder meerv. Gevolg, stoet. Hi' had
eengroot gesleep achter zich. Zie slepen.
GESLEMP, z. n., o., des geslemps, of van het
geslemp ; zonder meerv. Slemperij. Zie
slempen.
GESLEPEN, verl. deelw. van slijpen. Een geslepen mes. Loos, afgeregt : dat is een geslepen
gast. Htj is op die kunsten zeer geslepen.
Van hier geslepenheid.

GESLAGT, Z.

GESP.
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n., o., des geslofs, of van het geslof;
zonder meerv. De daad van sloffen, sleepvoeten.
GESLOTEN, verl. deelw. van sluiten. Zich gesloniets laten uitlekken. Andere
ten houden
,
beteekenissen bij sluiten.
GESMAAL, (voor gesmadel) z. n., a., des gesmaals, of van het gesmaal •; zonder meerv.
Gedurige schimp. Zie smalen.
GESMEEK, z. n., o., des gesmeeks, of van het
g esmeek ; zonder meerv. Aanhoudende
smeeking. Zie smeeken.
GESMIJDE, z. n., o., des gesmijdes, of van het
g
esmzjde •; zouder meerv. Van smeden. Een
oud woord, beduidende allerlei sieraad, dat
van metaalgesmeed, ook uit paarlen en
edelgesteente vervaardigd is. Het zamengestele armgesmijde vindt men nog in de
overzetting van den Bijbel.
GESMIJDIG, bijv. n., gesmljdiger, gesmijdigst.
Eigenlijk, dat zich, onder den hamer, Iaat
uitsmeden, en, verder, dat zich laat uitrekken. Het enkele smijdig is gebruikelijker.
Hooft bezigt gesmijdig overdragt. voor
toegevend d'Ommelanders toonden zich
GESLOF, Z.

GESP.

n., o., des gespalks, of van het gespalk. De daad van spalken. Zie spalken.
GESPA.N, (span) z. n., o., des gespans, of van het
gespan •; zonder meerv. Gespannene paarden
voor eenen wagen, enz. Hi' rijdt een schoon
gespan paarden. Het es an van een

GESPALK, Z.

de vereenigde balken,
sparren, of ribben van
het dak — spanwerk. Gespan worst ook, in
zamenvoeging, gebruikt, voor een zamengespannen rot : eedgespan, vloekgespan. Van
het woord, in de eerste beteekenis, is zamengesteld het agtergespan, voorgespan,
ook achterspan, voorspan. Van es an in
eenengoeden zin, is gespanschap, een
kreits.
GESPARTEL, z. n., o., des gespartels, of van het
g
espartel •; zonder meerv. Aanhoudende
sparteling. Zie spartelen.
GESPEEL bij Kil. ghespele,) z. n., in., des gespeels, of van den gespeel; meerv. gespelen.
Een speelmakker, speelnoot.
GESPEEL, z. n., o., des es eels of van het gespeel •; zonder meerv. Het spelen. Het es eel
der klokken. Zie spelen.
gelijkvl. lie gespte, heb geGESPEN, bedr.
gespt. Met eenen gesp vastmaken, toegespen.
gesmijdig.
GESPENS, z, n., o., van het es ens •; meerv.
GESNAARD, bijv. n., het veil. deelw. van snaren.
gespensen. Reeds genoegzaam verouderd.
Met snaren voorzien, bespannen : eene wel
Kil, heeft gespens, d. gespuis, spectrum,
gesnaarde viool. Fig. zegt men in de dagevisum, etc. Een spooksel, eene geestelijke
lijksche taal•: hij is er op gesnaard, wel uit2elfstandigheid, welke men zich, in de hitte
gerust.
der verbeelding,
GESNAP, z. n., o., des gesnaps, of van het geg, voorstelt , als onder eenn
aangenomen ligchaam verschijnende, om de
snap ; zonder meerv. Ydel geklap. Lie
menschen teplagen, of te verschrikken •
snappen.
wat lzjveloos es ens wat geest, wat spook,
GESNEDEN, verl. deelw. van snijden. Gesneden
enz. [Westerb.] Men leidt het of van het
brood. Dat is voor hem gesneden brood —
oude woord spanen, welk woord, in de
hij kan zich, gemakkelijk, door die zaak
schriften der middeleeuwen, dikwerf voorheen redden, hi' kan dies gewonen arheid
komt, in den zin van overreden, vervoeren.
d-oen
ligt
• ; in de dagelijksche taal. Hi gelzjkt
Hier van is spensti, en gespuans bij Otfr.,
hem, als ware hi:' uit zijn aangezigt gesnekespanst bij Kero, overreding, `vervoering.
den — hi' gelijkt hem volmaakt. Een gesneZoo is ons spook, ijsl. puke, van het angels.
dene, zelfst. gebruikt, voor iemand, die
p
aecca , bedriegen •; waarheen ook het lat.
ontmand is.
spectrum, misschien behoort. Gespens, is in
GESNIPPER, Z. El., 0., des gesnippers, of van het
het deensch en ho d, Gespenst.
snipper; zonder meerv. De daad van
ye
GESPIERD, bijv. n., van spier. Van sterke spiesnipperen. Zie snipperen.
re p voorzien : eengespierd man. Fig. : een
GESNOR, Z. n., o., des gesnors, of van het gegespierd, krachtig, vers.
snor • zonder meerv. Snorring. Zie snorren.
Hooft bezigt dit woord ter aanduiding eener GESPIN, z. n., o., des es ins of van het es in ;
zonder meerv. Gesponnen werk. Ziespinnen.
verachtelijke menigte : door een gesnor van
huurlingen enz., en zoo wordt het nog ge- GESPOOK, z. n., o., des gespooks, of van het gespook •; zonder meerv. Spokerij. En, naarbruikt : ik bekreun mij aan al dat gesnor
dien men de spoken, als onstuimige bull
niet.
geesten, voorstelt, beduidt het woord ook
GESNORK, z. n., 0., des gesnorks , of van het
eengroot geraas : welk es ook maakt glj
gesnork •; zonder meerv. De daad van snordaar ? Wijders: over eene zaak veel gespooks
ken.
maken, in het gemeene leven, voor, vhel om
GESP, z. n., des gesps, of van den es ;
dezelve te doen maken.
meerv. es en In sommige oorden van
Nederland geps, gepsen, door letterverzet- GESPOORD, bijv. n., met sporen voorzien. Een
espoorde haan. Ook het veiled. deelw. van
g
tin g. De vlechten met eenen gouden gesp
sporen : tot lie de voor de deugd gespoord ;
opgehaakt. LVondel .] Zamenst.: gespenmaker,
waarvoor aangespoord meest in gebruik is.
broekgesp, schoengesp, enz.

GEST.
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o., des gespots, of van het es of

zonder meerv. Spotternij. Zie spotten.
GESPRAAKZAAM, zee spraakzaam.
GESPREEUW, Z. n., o., des gespreeuws, of van
hetgespreeuw ; zonder meerv. Gespot. Zie
spreeuwen.

z. n., 0., des gespreks, of van hetgesprek •; meerv. gesprekken. Zamenspreking ;
zonder meerv. Ik was met hem in een ernstig gesprek. Voor iets , dat gesproken is
met een meervoud : degesprekken daarover
loo en zeer uit elkander.
GESPRENKEL, z. n., 0., des gesprenkels, of van
hetgesprenkel ; zonder meerv. Van het
voortd. werkw. sprenkelen.

GESPREK,

het verl. deelw. van het vorige
werkw. Het is eengesprenkelde vogel, hi' is,
om zijne daden, bij al de -wereld bekend,
en, deswege, het voorwerp van algemeenen
haat.
GESPITIS, z. n., o., van het gespuis • zonder
meerv. Geboefte : zijn levers , voor een vervloektgespuis , vrijwillig over even zong
een onbekend dichter. — Ookgeraas, rumaakte daar een root gespuis ;
moer.
het denkbeeld is weder ontleend , uit het
bulderen der spoken; immers gespuis heette,
eertijds, ook een spook.
GEST (gist), z. n., v., der, of van de gest • zonder rneerv. lets, dat vloeijende ligchamen in
beweging brengt en doet opbruisen •; vooral
in bier, en meelgebak. 1)e schuirn, die door
het bomgat, bij de gesting uitloopt, en in
vloten, onder de stellingen geplaatst, vergaderd wordt, heet ook gest : natte gest, drooge

GESPRENKELD,

gest.

Dichtersgebruiken dit woord ook overk voor eene beweegoorzaak, vooral
dragtiglij,
van kwade din en. Is't roersel van mzjit' geest
eengist van wanbedrijven ? zong daarom
iemand. Van dit woord is een werkwoord
gevormd gesten, hetwelk onzijdig en gelijkvloeijend is, vormende de verledene tijden.
hetgestte, heeft gegest. Het bier staat to gesten. Van hier gesting, eigenlijk, en figuurl.

voor eene onrustige beweging, die tot oproer
kan overslaan • doch, dan, wil het gebruik
liefst de spelling met i, gisting : er is eene
gisting onder het yolk. Van hier gestachtig,
gestig. Zamenst.: gestkooper, (gestverkooper)
gestemmer, gestvloot, een vat om de gest op
to van en, enz.
Het woord schijnt klanknabootsend to zijn.
Het is in het hood. Gascht, Gischt, zweed.
getst, neders. jest, angels. gyst, middeleeuw.
gesta, eng. yeast, yest, island. jastr.
GESTAAD, bliV. n. en bijw., met staal opgelegd.
M. L. Tijdw. gebruikt het voor gehard,
sprekende van harnasplaten : sterk gestaald
in 't helsche vuur.

bijv. n. en bijw., gestadiger, gestadigst, waarin weinige verandering is. Bet is

GESTADIG,

GEST.

gestadig weer. Eene gestadige markt, wan-

neer deprijzen niet veel rijzen of dalen.
Eene gestadige, bestendige, rust. Telkens,
gedurig : h i' is gestadig aan den arbeid ; hi'
komtgestadig weder. Van hier gestadigheid,
gestadiglijk. Het is voor gestandig, van
standen, nu staan.
GESTALTS, z. n., v., der, of van de gestalte
meerv. gestalten. De gansche buitenste om-

trek van iets, zoo als het voor onze oogen
g
esteld is , de gedaante. Eene vrouw van eene
schoone, innemende gestalte. De hoedanigheid van iets : de gestalte des lands • de
gestalte eerier zaak. De lento van een ligchaa m hi' was maar van eene kleine gestalte. Gesteldheid desgemoeds : hi' verkeert in,
eene aangename gestalte ; in eenen godsgeleerden zin. Van hier gestaltenis. Zamenst.:
gestaltewisseling.

bijw., niet antlers gebruikelijk dan
in deze spreekwijzen : hi' blijft zijne belofte
gestand, hi' houdt dezelve. Zzjn woord
g
estand doers , hetzelve niet breken.
GESTARNTE, zee gesternte.
GESTEEK, z. n., o., des gesteeks, of van het
gesteek •; zonder meerv. Gedurige steking.
Zie steken.
GESTEEN, z. n., o., des gesteens, of van het
gesteen •; zonder meerv. Zuchtend geklag.
Lan dit gesteen. [Vondel.] Injamnzerklagten
engesteen. L. Bake.] Zie stenen.
GESTEENTE, z. n., o., des gesteentes, of van het
gesteente ; meerv. gesteenten. Edelgesteente :

GESTAND,

't Getulbande A zie deelt aan de Scheepvaart
nitgesteente. [Anton.] Met kostelijke gesteenten verojkt. Zamenst. : edelgesteente, vloergesteente. Ook wordt het voor eene vereeni-

ging van andere steenen genomen. Zoo staat
voor zekeregraftomb : Gods Engel toeft in
ditgesteent'
z. n., 0., des gestels, of van het gestel
meerv. gestellen. De schikking van de
deelen van hetgeheel. Het menschelijke ligchaain is een kunstig gestel ; zonder meerv.

GESTEL,

Voorts de hijzondere geaardheid des menschen ;• met een meerv. Die man is van een
wonderlljk gestel. De gestellen der menschen
zijn zeer verscheiden.
GESTELDREID, z. n., v., der, of van de gesteldheid • rneerv. gesteldheden. De staat, waarin
ietsgesteld is. De gesteldheid des ligchaams,
der ziel, der tijden.
GESTELTENIS, z. n., v., der, of van de gesteltenis • meerv. gesteltenissen. Gesteldheid.
GESTEN, Zie gest.
GESTERNTE, z. n., o., des gesterntes, of van het
gesternte •;m eerv. gesternten. De sterren in
hetgerneen noch sonne, noch gesternte
verschenen in vele dagen. [Bijbelv.] Het gesternte spreekt alleen. H. v. AI hen. In het

bijzonder een sterrenbeeld, eene, door verstandige verbeelding zamengevoegde, ver-

GEST.

Beni in van eenige sterren • met een meerv.
getal. Het gesternte, de kleine beer. De
sterren des hemels, ende sine gesternten.

[Bijbelvert.)
n., 0., des gestichts, of van het
esticht •; meerv. gestichten. Gebouw. Ook
g
verled. deelw, van stichten.
GESTIG, zie gest.
GESTING, zie gest.
GESTOEI, Z.
0., des gestoeis, of van het
gestoei; zonder meerv. Stoeijerij. Zie stoeijen.
GESTOELTE, z. n., o., des gestoeltes, of van het
gestoelte •; meerv. gestoelten. Eene menigte

GESTICHT, Z.

stoelen, ordelijk geschaard, ook eene verhevene zitbank. Zamenstell. eergestoelte.
GESTOF, Z. 11., 0., van het gestof • zonder meerv.
Het stoffen, d. i. het stof wegvegen. De o
heeft hier eenen scherpen klank, even als in
zot.

z. n., o., van het gestof • zonder meerv.
Het stoffen, d. snoeven. De o beeft hier
eenen zachten klank, even als in dom.
GESTOLD, zie stollen.
GESTOMMEL, z. n., o., des gestommels, of van
hetgestommel •; zonder meerv. Flaauw geraas. Zie stommelen.
GESTOORDREID, Z.
v., der, of van de gestoordheld • het meerv. is niet in gebruik. De
toestand van iemand, die ergens over gebelgd
is; van het deelw. gestoord, van storen.
GESTOOT, z. n., O. des gestoots, of van het
gestoot ; zonder meerv. Aanhoudende stootin g. Zie stooten.
GESTREEI„ z. n., 0., des gestreels, of van het
gestreel •; zonder meerv. Gevlei, gedurige
streeling. Zie streelen.
GESTREEPT, bijv. n. en bijw., met strepen
voorzien. Hij draagt gestreepte kousen. Ook
een verl. deelw. van strepen, doorstrijken.
GESTRENG, bijv. n. en bijw., gestrenger, gestrengst. Eigenlijk, dat sterk gespannen is ;
van hier straf, onverbiddelijk: wordt voor

GESTOF,

eenengestrengen re ter gedagvaard. Gestrenge wetten. Onder eene gestrenge tucht
levee. Gestreng met iemand handelen.
Gestreng is ook een eertitel van aanzien-

like mannen, die onder eerie natie het regt
handhaven. Dan beteekent het zoo veel,als
regtvaardig : weledele gestrenge Heer Dikwijis is het maar loutere wellevendheid,
zonder dat men de kracht dezes woords
bedoelt. Dat sterk op het gevoel werkt: een
gestrenge winter. Van hier gestrengheid,
gestrengeltjk.

verl. deelw., en bijw. Als deelw., in
eenen strik Bevan err met eenen strik vastgemaakt. Als bijw., met eenen strik voorzien,
opgeschikt : in dezen zin lijdt het ook trappen
van vergrooting.
GESTROOK, Z. o., des gestrooks, of van het
gestrook ; zonder meerv. Gestreel. Zie stroo-

GESTRIKT,

ken.

GETU.
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GESUKKEL,
Z. n., o.

, des gesukkels, of van het
gesukkel • zonder meerv. Gedurige sukkeling,
, talming
draling.
Zie sukkelen.
GETABBERD, bijv. n, en bijw., met eenen tabberd
omhangen. Getabberde vaders. Zie tabbaard,
tabberd.
GETAKT,

bijv. n. en bijw., met takken voorzien.

Eengetakte boom.
GETAL, z. n., 0., des getals, of van het getal •
meerv. getallen. Eene bepaalde menigte : de
vloot was honderd schepen in getal. Die
goederen ivorden, bij het getal, verkocht.

Eene zamenvoeging van eenige tal letters :
buntgij dat getal wet uitspreken ? Spraakkunstenaars kennen hun eenvoudig en meervoudig getal. Eene onbepaalde menigte beet
ook eengetal : na zijnen dood word hi' onder
hetgetal der goden aangeschreven. Hij bragt
een leer van krijgsknechten op de been ,
zonder getal, die, wegens hunne menigte,
niet kondengeteld worden. Van bier getallig. Zamenst. : getalletler.
Grunt, z. n., 0., des getalms, of van het getaint • zonder meerv. Talmerij. Zie talmen.

bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Met tanden, zoowel natuurlijkc
alsgemaakte, voorzien •; cinch meest van de
laatste gebruikelijk. Eene getande zaag ;
eenegetande kam, enz.
,
verl. deelw. van teekenen. Gemerkt:
GETEEKEND

GETAND,

die schapen zijn, op den staart, rood geteebend. Uitgeteekend : dat landschap is fraai
geteekend. Geteisterd: hi' is deerlijk geteekend. Met eenig man el aan het ligchaam
onderscheiden : wacht u voor degeteekenden !
GETEEM, z. n., o., des geteems, of van het
geteem •; zonder meerv. Temerij. Zie temen.
GETIER, z. n., o., des getiers, of van het getier
zonder meerv. Woestgeraas. Een getier
maken. Zie tieren.
GETJEUTER, z. n., o., des getjeuters, of van het
getjeuter •; zonder meerv. Het geluid, dat
sommige vogels maken : 't getjeuter der
zwaluwen. [Oud.] Zie tjeuteren.
GETIJ, z. n., o., des getijs, of ran het gettj ;

zonder meerv. Het vallen en wassen van het
water, op den gezetten tijd. Ook het ti'
genaamd. tracht het schip to en het get ij,
voort to stuwen. Hetgetij is verloopen, dat
ook een spreekwoord is : hi' liet het schoonste
getij to lui verloopen, hi' liet zich de beste
gelegenheid ontglippen. Elk vischt op zljn
getij, ieder neemt zijnen slag waar, tot zijn
meeste voordeel.
GETIJ, Z. n., o., des getijs, of van het getij
meerv. gettjden. De inhoud van het boek,
Brevier genaamd, dat de roomsche kerkenliens t behelst, en op gezette tijden gelezen
wordt. Hij slaat nooit het lezen van zijne
getjden
i
over. Van bier de zamengest.
bock, getijgebed.
41
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GEM.

GETLIDE

(jaargetz:1), z. n., o., des getzjdes, of
van hetgetzjde • meerv. getijden. Een jaargetijde. De vier getzjden des friars. Van bier
getijdig, waarvoor tijdig meest in gebruik is.

deli ten der vriendschap eerbiedigt. Twee
gelieven warden gezegd elkander getrouw te
blzjven, wanneer zij de onderlinge aanspraak
op de wederzijdsche liefde niet schenden.

GETLIGERD bijv. n. en bijw. Gevlakt, als een
tijger. 'Een getijgerde hond, een getijgerd

Dergodsdienst, der deugd, der waarheid getrouw blijven, is niet afwijken van de voorschriften derzelven. Iemandgetrouw waarschuwen, iemand, overeenkomstig met de

paard.
(getjelp), z. n., 0., des getjilps, of van
hetgetjilp • zonder meerv. Het geluid van
eerie musch. Zie tjilpen.
GETimmER, z. n. o., des getimmers, of van het
etimmer •; zonder meervoud. De daad van
g
timmeren. Zie timmeren.
GETOET, z. n., o., des getoets, of van het getoet •

GET.fiL p

zonder meervoud. Hetgeblaas op eenen horen. Zie toeten.
GETOGEN, zie tiegen.
GET0KKEL, z. n., 0., des getokkels, of van het
getokkel •; zonder meerv. Eerie gedurige aanraking met de vingeren. Het getokkel van
die luit. [Hooft.] Zie tokkelen.
GETOMMEL, z. n., o., des getommels, of van
het getommel • zonder meerv. Gedommel,
gedruisch : wat getommel en bravade. [Oud.]
In ditgetontmel. [Hooft.]
GEToUw, z, 11., 0., des getouws, of van het getoutv ;meerv. getoutven. Het werktuig waarop
een wever het doek weeft. In Gelderland beteekent het ook,een rijtuig , dat met touwen
getrokken wordt. Ik ben, op die plaats, met
getouw geweest. Zamenst.: weefgetouw.
GETRAAN, z. n., o., des getraans, of van het getraan • zonder meerv. -Geschrei. Zie traan.
GETRALIED, bijv. n. en bijiiv. Met eene tralie
voorzien. Eenegetraliede venster.
GETRAppEL, Z. n., o., des getrappels, of van het
getrappel •; zonder meerv. Hetzelfde, als getrippel. Zie trappelen.
GETREuR, z. n., o., des getreurs, of van het getreur • zonder meerv. Van treuren. Het
treuren.
GETRi ppEL, zie getrappel.
GETRommEL, z. n., o., des getrommels, of van
hetgetrommel ; zonder meerv. Aanhoudende
trommeling. Het getrommel der bomme.
[Vondel.]
GETRO0sT, zie

troosten.

GETRouw, bijv. n. en bijw., getrouwer, getrouwst. In het algemeen, een persoon, of
eene zaak, op wien en waarop men zich verlaten kan. God isgetrouw •; het is een getrouw
woord. Volkomen overeenstemmend met de
waarheid : zie Wear eengetrouw verhaal van
degewigtige gebeurtenissen der verloopene
eeuwen ! Die, zoo veel mogelijk is, bij de

waarheid blijft, en Naar •filet met opzet verheelt : degroote Wagenaar .is een getrouw
geschiedschrijver. Deze brief is een getrouwe
tolk van zzjn hart. Die zijne vatbaarheden

opregtelijk en bestendiglijk, totiemands best,
aanwendt : ik heb dienu;
getrouen knecht
al lang gekend. Een getrouwe vriend, die al

ware toedragt van de zaak, ernstig vermaven. Van bier getrouwheid, getrouwigheld, getrouwelijk. Tuinm. brengt het tot
het oude trud, trouw, waarheid.
GETuIGD, bliv. naamw. en bijw. Van zijn tuig
voorzien, toegetakeld : een getuigd schip.
Zie tuig. Ook het vent. deelw. van getuigen.
GETIAGE, z. n., m. en v., des getuigen, of van
dengetuige, — der, of van de getuige •; meerv.
getuigen. Iemand, die verslag van eene zaak
doet, Welke hij gezien , of gehoord heeft. Een
ooggetuige •; een oorgetuige. Een valsche getuige. Die in re ten geroepen wordt, om de

waarheid eener zaak voor den dag te brengen : de getuigen verhooren. Een bewijs,
waarop men zich beroepen kan : de blos, die
hare wan en zoo onverwacht ver wde, was een
getuige dat zij zich zelve schuldig kende.
Dit slagveld is een getuige van zijne dapperheld. Eengetuige is ook zoo veel, als bloed-

getuige, een martelaar, die, door zijnen dood,
de waarheid van de christelijke godsdienst
bevestigt : het bloedt der getuigen Jesu.
{13ijbelv.]
GETIJIGEN, bedr. w., gelijkvl. Ik getuigde, heb
getuigd. De toedragt van iets verhalen. Die
dese din en getuight. [Bijbelvert.] Onzijdig,
met hebben : hij getuigt, dat hzj het gezien
heeft. Van iemand, teen iemand getuigen.
Z. n., v., der, of van de getuigenis •
meerv. getuigenissen. Het verslag van eene
zaak, door eenengetuige afgelegd : hi' heeft
eene valschegetuigenis daarvan gegeven.
Bewijs : offert voor uwe rezjninge, haer tot
eengetuigenisse. [Bijbelvert.] Bevestiging

GEMGENis,

van eerie zaak, of hetgezag van eenen persoon, in den bijbelstij1 : die getuigenisse gaf
den woorde szyner genade. Hooft en Vondel
nemen dit woord ook onzijdig, het getuigenis ;
in de bijbelvert. van '1637 vindt men het ook
in datgeslacht gebezigd, alhoewel het meest
vrouwel., aldaar,
gebruikt wordt. Anders
verkiest Vondel het vrouwel.geslacht : deze
eenige getuigenis is alleen genoeg. En dit
vindt men meerdcr, dan het onzijdige, bij
hem. Ook Vollenh. neemt het vrouwelijk • en
ditgeslacht is, in dit woord, ongetwijfeld,
het oudste, daar het onzijdige aan een verloop
toe te schrijven is.
GETuimEL, z. n., o., des getuimels, of:van het
getuimel. Het tuimelen.
GETULDAND
,
bijv. n. en bijw. Met eenen tulband
(turban) voorzien : hetgetulbande Azle.
[An tonid.:1
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z. n., v., der, of van de geul • meerv.
geulen. Opening, sleuf. De °esters liggen
veelal aan de kanten dergeulen. [Paludan us,
Verkleinw. yeultie.
GEUR, Z. n., m., des geurs, of van den geur •;
meerv. geuren, Eene aangename uitwasemin g van iets, deszelfs
• die
verspreide reuk:
tvijn heeft den geur van muskadel. Overdragtig : zzjit naem blurt in goeden geure.
[Decker.] Eengeur van een lorlijk geruchte.
[Vollenhoven.] Van hier geurig, geurigheid.
Verkleinw. geurtje.
GEUS, z, n., m., van den gees, meerv. geuzen.

GEUL,

Een scheldnaam, welken de Graaf van Berlaimont aan de nederlandsche Edelengaf, Coen
deze, met Brederode aan het hoofd, den 3
van grasmaand, 1366, een verzoekschrift
aan de Gouvernante der Nederlanden wilder'
over even. Dit schimpwoord is, naderhand,
door de roomsche aan de hervormde Nederlanders, in het gemcen, gegeven. Het
beteekent eenen bedelaar, van het fr. gueux.
Geus is ook een scheepswoord, van het yr.
geslacht , voor eene soort van la die
van de boegsteng afwaait. Verkleinwoord
geusje.

Z. n., o., des gevaars, of van het gevaar • meerv. gevaren. De waarschijnlijk-

GEVAAR,

held van in eenigen ramp te storten ;• en van
daar de ramp zelf. In gevaar zzjn •; in gevaar
komen, geraken. Lich in gevaar be even.
Hij loopt gevaar. Allerhande gevaar tarten.
Gevaren doorworstelen. Het gevaar te boven
komen.
Gevaar, hood. Gefahr, Otfrid. fara, bij
de zwab. dichters var, tweed. fara, deeps.
far, en g. fear. Het woord was eertijds van

eenen ruimeren omvang, welken het, in de
verwante talen, nog beslaat, en drukte,
eigenlijk, de vrees uit, en figuurlijk, hetgeen
vrees verwekte. Bekend is ons oude woord
vaar, vrees; van hier vindt men nog sonder
vaer bij Datheen. Wij kennen ook nog het
woord vervaren, vervaard, vervaarlijk.
GEVAAR, z. n., o., des gevaars, of van het gevaar • zonder meerv. Dit is een gansch ander
woord, afgeleid van varen, dat, in Gron. en
Geld, gebruikt wordt, voor met eenen wagen
rijden. Pit gevaar beet, in Geld., daarom
zooveel, als een rijtuig : ik ben op die plasts
metgevaar geweest. Hooft bezigt ook gevaar,
voor vaartuig.
GEVAARLIJK, bijv. n. en bijw., gevaarlzjker,
gevaarlijkst. Met gevaar verzeld : hi' onder-

GEVE.

n,,
o., des gevaartes, of van het
gevaarte; meerv. gevaarten. Zwaar gestel:
eengrofgevaarte. Het log gevaarte der bergen.
Zamenstell. : berggevaarte, schietgevaarte,
stormgevaarte.
GEVA.AT, zie eaten.
GEVADER, z. n., m., des gevaders, of van den
gevader •; meerv. evaders. Die, in plaats van

GEVAARTE, z.

den vader, een kind tern doop heft,
of over
den doop staat. Van bier het gevaderschap.
GEvA.1,, z. n., o., des gevals, of van het geval •;
meerv. gevallen. Het geluk, het noodlot:
men may de schepping van de wereld aan
geen blind geval toeschrijven. De gansche
toedragt eener zake: ik zal u het geval, juist
zoo als hetgebeurd is, verhalen. Voorkomende omstandigheid : er kunnen zich gevallen
opdoen, waarin men deszelfs raad hoogst
noodig keit. Een wonderlijk voorval : /of
weet de aandacht van hetgezelschap, door het
verhaal vangevallen,
gaande le houden.
Eene droevige gebeurtenis: het geval is zoo,
wie zal daaraan iets veranderen ? Toeval :
ik heb hem, bij geval, eens ontmoet. In geval
wordt als een voegw. gebezigd : in geval dit
geschiede, bij aldien dit geschiede.
GEVALLEN, onz. w., ongelijkvl. Het geviel, is
gevallen. Bevallen, behagen, aanstaan •; met
den derden naamval : dat kan hem nietgevallen. Zich eene zaak latengevallen, met
iets tevreden zijn. Gevallen wordt ook als

een zelfst. naamw. van het onz, geslacht,
zonder meerv., gebezigd : een gevallen in
in eene zaak hebben.
GEVALLIG, bijv.

n. en bijw., gevalliger, gevallist. Bat bij geval gebeurt : eene gevallige
ontmoeting • iemand gevallig tegenkomen.
Zeldzaam : die zaak is heelgevallig. Ook
bevallig, behagelijk.
deelw. van van en. Iemand

GEVANGEN, verl.

gevangen nemen, gevangen houden, gevangen zetten. Ihj zit op den hals gevangen. Ik
geef ntij gevangen, ik geef het op, gij hebt
hetgewonnen. Gevangen wordt ook als een
zelfst. naamw.gebruikt : de gevangene braken uit de boeijen. Hiervoor heeft Hooft
gevangeling. Van hier gevangenis, gevangenschap. Zamenst.: krtjgsgevangen, gevangenhoeder,,gevangenhoedster , gevangenhuis.

neemt eenegevaarlzjke reis. Zzj ligt gevaarlijk ziek. Wij hebben eenen gevaarlijken we
afgelegd. Hi' is een gevaarlijk mensch, met

bijw. Op de wijs van eenen gevan gene : de Joden zijn gevankelijk naar
Babelgevoerd. Van hier gevankelijkheid,
voor captivitas,
bij Oud. voorkomende.
GEVECHT, z. n., o., des gevechts, of van het
gevecht •; meerv. gevechten. Een stria met
wapens. Men bezigt dit woord meest van
eenen stria tusschen kleine hoopen. Bat

welken men, zonder in zijne zeden bedorven,
of zonder benadeeld to worden, niet verkeeren kan. Hij omhelst een gevaarlijk gevoelen,
dat zeer veel nadeel voor de maatschappij
kan berokkenen.

was een hardnekkig gevecht. Hij is, in een
gevecht, gebleven. Het gevecht aanbieden,
mijden, ontkomen. Toen het gevecht op het
heetste was, brak de nacht hetzelveplotseling af. Zamenst.: liffgevecht, speelge?,,echt,

GEVANKELIJK,
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spiegelgevecht, stierengevecht, tweegevecht,
enz. Zie vechten.
GEVEDERD, bijv.

n. en bijw. Met vederen voorzien. Met eenengevederden pijl schieten.
voor de
de
Hetgevederd koor, bijdichters,
vogelen.
GEVEINSD, veil. deelw., ook als bijv. n. en bijw.
gebruikelijk, van veinzen. En, naardemaal de
verledenedeelwoorden zoo wel eene bedrijvenende beteekenis hebben, worth dit
de, als lijd
deelwoord, als bijvoegelijk naamw. gebruikt
zijnde, dan een bedrijvend, dan eeris lijdend
genomen : een geveinsd mensch, die zich
geVeinsd aanstelt, of die zich gewoonlijk zoo
gedraagt • eene geveinsde vriendschap, welke
geveinsd wordt. Van hier geveinsdelijk,
geveinsdheid.
z. n., m., des gevels, of van den gevel •;
meerv. gevels. Eigenlijk de bovenste spits

GEVEL,

van iets • in het bijzonder de spits van den
voormuur van een huffs en van daar de
geheele muur. Hi liet den gevel afbreken •;
een stuk in dengevel metselen. Figuurlijk
heet het titelblad eens boeks deszelfs gevel :
in den gevel des boex. [Hooft.] In den schertsender stijl zegt men van iemand, die eenen
grooten neus heeft, hij heeft eenen goeden
gevel. Zamenst.: achtergevel, bovengevel,
oppergevel, voorgevel, zzjgevel, gevellijst,
geveltop, enz.
Gevel, hoogd. Gipfel, Giebel, neders. gebel, eng. gable, middeleeuw. gabulum,
tweed. gafwel. Bij Ulphilas heel gibla de

tinne des hem el •, en de schedel des hoofds
is, bij Notker, houbet kibilla ; ja bij de zwab.
dichters beduidt gebel vaak den kop. Het
gr. zE(P0001, het hoofd, schijnt hierheen ook
te behooren, en C. Vitringa vergelijkt hiermede het hebr. gibul, dat een ehide, een
inter van iets beteekent, gelijk het ijsl.
g
arl, van diezelfde beteekenis is. In ruimeren
zit' beduidde het, in de oudste talen, iedere
hoogte, eenen berg. In Sicilie noemen de
Eilanders den Etna, thans nog, mont-gibelo,
den hoogen berg, gelijk gibel, in het arab.,
een heave!, een berg heet. De hooge vesting
Gibraltar, op den berg Kalpe, werd, eertijds
door de Mooren, gebal-Tarif genoemd, verbaster(' in Gibraltar.
GEVEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik gaf, heb gegeyen. Dit werkwoord wordt in vele gevallen
gebruikt. Men bezigt het, met eenen derden
en vierden naamval, in de volgende spreekwijzen, als voor toereiken: zij gaven elkander de hand van vriendschap. Overreiken :
geef mij de sleutels. Schenken : de stervende
Koning gaf den besten schat aan zijnen edelen vriend. Toesteken: de vlugtende vijand
gaf het paard de sporen, en zette het op
eenen galop. Verleenen : de vorst gaf den
fu gezanten een lang gehoor.
fentand gehoor geven, is ook naar iemands

GEVE.

rand luisteren. lnlaten : ik moet eindelijk
aan mijnen boezem lucht even. Toestaan,
inwilligen: hij gaf hem een uitstel van twee
voile maanden. iemand verlof geven. Mededeelen : ik zal u eene korte schets van de
zaakgeven. Toezeggen : gisteren heb ik mijnen vriend min woord gegeven, om hem te
bezoeken. Aanbevelen : bd zdn vertrek gat
hij hem het gezag over zijne taken. Opdragen : iemand eenen last, een bevel geven.
Alleggen : de mensch moet eens, van al zdne
(laden, rekenschap geven. Veroorzaken :
iemand de handen vol werksgeven. Dat zal
hem nwedeldkheid even. Beloven : dat gaf
hem hoop, van haar eens weder te zien.
Eenen wenk geven, weaken •, geloof geven,
gelooven.
Met eenen vierden naamval alleen, voor
veroorzaken : ik ben zoo heesch, dat ik geen
geluid kan even. Verwekken : door zdne
vldt gaf lid overal den sterksten nadver.
Opgeven : dit gezegd hebbende, gal zd eenen
die en zucht. Houden : een gastmaal geven.
Toonen : eeneproef van zzjne geleerdheid
geven. Uitblazen : den geest geven. Hooren
laten : den laatsten doodsnik geven. Uitstorten : die wolkgeeft veel re en. Doorlaten :
degetraliede vensters even weinig licht.
Opleveren : Spanje gee ft, jaarlijks, kostelijke
tvol. Uitleveren, verschaffen : de koe geeft,
daags, twee voile emmers melk. Dragen :
door den hevigen wind ,
die de bloesems zoo
geteisterd heert, geeft het boomgewas weinig
vrucht. Maker) : geef vuur I Toezeggen : ik
heb mijne stem al gegeven.

Dit werkwoord wordt ook, bij andere
woorden gevoegd, in vele verschillende
beteekenissen gebezigd, als voor verspreiden : men pakte zich, wel dra, van dat doode
kreng iceg, omdat het zoo eenen stank van
zichgaf. Betalen : ik heb, voor dat huis, eene
groote sera gelds gegeven. Uitbrengen : een
bock in het lichtgeven. Stellen : wie zal zijn
leven voor nil/ geven? Laten vol en : iets to
leengeven. Overlaten : eene stall ter plundering even. Verblijven : ik geef het in bedenking, in beraad. Hier been behooren de
spreekwijzen : tot antwoord geven, voor antwoorden • witgeene vermaning geven, er
niet naar luisteren, iemand wat om de ooren,
op den rug, voor den aars, op den kop geven.
Hij geelt het er aan, hi' scheidt uit.

Bit werkwoord heeft ook eerie onbepaalde
wijs, met te, bij zich : to drinker even •; to
verstaangeven •; to kennen geven.

g gebruikt in de
Het wordt ook als onzijdi
spreekwijs : God geve, dat gij hersteld wordet ! Als wederkeerend : ik wil mij wel
geven, ik wit zoo stijf op mijn stuk niet
staan. — Ik geef ntij gevangen. Eindelijk
wordt het, in de spreekwijzen, gebruikt :
zUn leven prds geven •; acht op eene zaak
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geven. Dat geeft, of neemt niet, het blijft
gelijk. Het gevende geval, de derde naamval.
Hiertoe behooren ook de spreekwijzen goed
geefs, milddadig, zzjn, to geef, om niet. —
Van hier gever, geefster, geving.
Geven, hoogd. geben, eng. to give, neders.
geven, Fero keban, Isidor. gheban, angels.
gifan, Been. give, tweed. giftva, ijsl. gifva,
Ulphil. giban. Adelung leidt het of van het

verouderde hood. woord gaff, de holle
hand.
GEVEST, z. II., o., van het gevest • meerv.
gevesten. Het handvatsel van den degen,
waaraan men hem vast houdt. Hi'j viel tot
aan hetgevest in den de en,
GEVLAMD, bijv.

H. en bijw. Vlamswijze gewerkt:

gevlantde kousen.

GEvuEscllo, bijv. naamw. Met vleesch bekleed.
GEVLEI, z. n., o., des gevleis, of van het gevlei;
zonder meerv. Vleijerij. Zie vleden.
GEVLEKT, bijv. n. en bijw. Met eene vlek
besmet • ook met vlekken gestipt.
GEVLERKT, zie gevleugeld.
GEVLEUGELD, bijv. n. en deelw. Als bijvoeg.
heet het, dat vleugels heeft • als deelw. is
het, sterk gebonden •; van vleugelen.
GEVLIEG, z. n., o., des gevliegs, of van het
gevlieg ; zonder meerv. De eigenlijke herhaalde daad van vliegen •; ook het onstuimige
gewoel van balddadige 'on ens., Zie vliegen.
GEVLOEK, z. n., o.. des gevloeks, of van het
gevloek •; zonder meerv. Gestadig vloeken.
'Lie vloeken.
GEVOED, verl. deelw. van voeden. Gevoedder,
gevoedst. Dat wel gevoed is : een gevoed hoen.
Zwaar en dik :gevoed haar, gevoede lokken.
GEVOEDERD, bijv. n. en deelw. van voederen.
GEVOEDSTERD. bijv. n. en bijw. Vet gemaakt :
welgevoedsterde hen step . Anders gebruikt
men hier gevoederd.
GEVOEG, Z. If ., o., des gevoegs, of van het gevoeg;
zonder meerv. Een beschaafd woord, waarmode men de natuurlijke ontlasting van het
ligchaam uitdrukt. Zajn gevoeg doen. Van
voegen, in den zin van behooren, noodig
zijn. Spieg. bezigt het in eenen algemeenen
zin, voor commodum.
GEVOEGEL1JK, bijv. n. en bijw., gevoegelijker,
gevoegeldkst. Behoorlijk: ik zal het doen,
indien het op eene gevoegeldke avUs geschieden kan. Die zich voegen en schikken wil :
gzj hebt altijd een' gevoegeldk mensch in mij
gevonden. Betamend : ik oordeel het niet
gevoegeldk, dat gij met haar aileen bldft.
Van hier gevoegeldkheid.
GEVOEL, z. n., o., des gevoels, of van het gevoel
zonder meerv. Een der vijf zinnen. Door het
ondergaan van eenen schok des kunstwerktuigs, kreeg zzyn lamme arm, dadeldk het
gevoel weder. Betasting: ik kan, van ouderdont, niet meer zien • des moot ik het, bd het
gevoel, doen. Gevoelige gewaarwording:

GEV°.

gevoel van de koude hebben. Aandoening
over iets, dat de ziel treft: met een smertelijk
gevoel hoorde hi , hoe men zijnen goeden
naam, schandeldk, onteerd had. Gevoel is,

eindelijk, een teeder zielsgestel, hetwelk,
uit hoofde van ligt aandoenlijke zenuwen,
door de zigtbare voorwerpen sterk getroffen
wordt. Het verhevenstegevoel. Een verfijnd
en uitgebreid gevoel. De droefgeestigheid is
de teedere dochter desgevoels. Eenen ho en
trap van gevoel bezitten.
GEVOELEN, z. n., o., des gevoekns, of van het
g
evoelen •; meerv. gevoelens. Oordeel : dit is
het eenparige gevoelen van alle verstandigen.
Vol ens mzjn gevoelen. Ik ben van gevoelen.
HO is van een tegenstrijdig gevoelen, van
eengansch ander gevoelen. De gevoelens
loo en hier beer nit elkander. Eerie bijzon-

dere opvatting en begrip over eene zaak
vooral over waarheden. Hi' staat met de
Roomschen, in een en hetzelfde gevoelen. Ik
kan datgevoelen niet omhelzen. Dunk: hij
heeft een kleingevoelen van zich zelven. Len
good gevoelen van zich zelven hebben. Toorn,
gramschap : hi' heeft, over die slechte handelwijs, zijn gevoelen getoond.
GEVOEIEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik gevoelde, heb gevoeld. Bedrijv. Gevoel van jets
hebben : ikgevoelde de pijn niet, in het
begin der hevige bloedstorting. Gewaarworden naar de ziel : deel uwe smerten met md,
mijn vriend ! gij zult dezelve to minder gevoelen. Onz., met hebben. Bevatting van jets
hebben : ikgevoel geheel anders van die
zaak. Wederkeerig, your zich bevinden : ik
gevoel mij niet wel • hiervoor zegt men
anders, zich bevoelen • beide in den gemee-

nen spreektrant.
bijv. n. en bijw., gevoeliger, gevoelist. Die lit smert gewaar wordt: ik ben

GEV0EL1G,

wat gevoelig, des behandel de woad op eene
zachte wzjs • in den vertrouwelijken spreek-

trant. Dat sterk op het gevoel werkt, en pijn
aanbrengt : de vi 'and die op zijne hoede
was, brat hem, met den de en eenegevoelige wond toe. Iemand eene gevoelige nee
geven. Medelijdend : wie zoude niet, op het
hooren van dien ban en noodkreet, dlings
toeschieten, en gevoelig zdn over den algemermen ramp ! Dat den geest treft: ik heb
hem metgevoelige v;oorden, be end. Moeijelijk, vertoornd : wie zoude zich daarover
nietgevoelig toonen ? Die een teeder, en ligt
aandoenlijk zielsgestel heeft: de stilte van
den nacht, gevoegd bij de sombere eenzaamheld van den oord, werkt stork op gevoelige
harten.
GEVOELIGHEID, Z. n. V. der, of van de gevoeligheld • het meerv. is niet in gebruik. Misnoegen : hi toonde, weldra, zijne gevoeligheid
over dat vergrijp. De toestand van een gevoelig hart : vole schriften verwekken in de
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ziel van den lezer, eene al to teedere gevoeligheid.
GEVOELLOOS, bijv. n. en bijw., gevoelloozer,
meest, zeer gevoelloos. Zonder gevoel : m ine
handers zzjn gevoelloos van koude •; in lien

zin duldt hetgeene vergrooting. Meest, echter, wordt het met trappen van vergrooting
gebezigd, voor ongevoelig, die van geene
zaak indrukken heeft: hi' is een gevoelloos
mensch. Van hier gevoelloosheid.
GEVOGELTE, Z. n., o., des gevogeltes, of van het
gevogelte •; zonder meerv. Allerlei vogelen.
Ende hetgevogelte at deselve uit den Ivorf van
boven mijn hooft. [Bijbelv.]
GEVOLG, z. n., o., des gevolgs, of van het gevolg;
meerv. gevolgen. Al, wat uit eene zaak

voortvloeit, dat op dezelve als onmiddellijk
volt. Wanner men Jong is, ziet men het
kwaad, gemeenlijk, voorbij • maar, naderhand, betreurt men de rampvolle gevolgen
der losbandigheid. Bat zal droevige gevolgen
naar zich slepen. Hier nit trek ik dit gevolg.
Bij gevolg, daarom. In gevolge, uit hoofde.
Ik kom, in gevolge miner belofte, morgen
bzj u. Gevolg beteekent ook eenen stoet; zonder meerv. Niemand werd met een deftiger
gevolg, ten hove, gezien, dan die staatsdienaar. Met eengroot gevolg uitgeleid worden.
Zie volgen.
GEVOLGELIJK , voegwoord. Bij gevolg. Nooit
schuwde hij het onderzoek van zijne laden •;
gevolgelijk is hzj een eerlzjk man.
GEVOLMAGTIGDE, zie volmagt.
GEVRIJ, z. n., 0.; zonder meerv. Het vt*n.
GEWAAD, z. n., O. des gewaads, of van het gewaad • meerv. gewaden. Een deftig kleed,

in den verhevenen schrijistij1 alleen gebruikeli jk.Een vorstelzjk, een blinkend een heerevade. g.Von
ltjk gewaud. Met slependen
[d.]
Bet meervoud is alleen dan tegebruiken,
als er van meer sooner)gesproken worth.
Zamenst. : altaargewaad , praalgewaad ,
priestergewaad, rijksgewaad, rouwgewaad,
treurgewaad, triuntfgewaad, enz.
Gewaad, hood. Gewand, (bij Kil. ghewand, ghewaed) Kero kewaat, angels. waeda,
gewaeda, en g. weed, ijsl. vad, tweed. wad,
(bij Kil. nog waede, waet) Ulphil. vastja. —
Ook heel kleeden, bij Kero, wattun, bij Willeram. waten. Het woord waad hoort men
ook in ons lijnwaad •; denkelijk is het want
van een schip uit dezelfde bron, als het

bekleedsel, het optooisel van het vaartuig
zijnde.
GEWAAND, ver). deelw. van wanen. Als bijvoegel. gebruikt, voor voorgegeven. De gewaande zoon des konings.
GEWAAR,

bijw., dat slechts met het hulpwoord

worden gebruikt wordt , en zoo veel aan-

duidt, als eene zaak, die te voren niet gezien was, met de oogen ontdekken. Na dat
zij het leer der vijanden tang opgespoord

GEWE.

hadden, werden zij het eindelijk getvaar.

Figuurlijk , uit de werkingen iets kennel): htj
werd, to laat, zljnen misslag gewaar. Hooft
bezigt het met den tweeden naamval : zonder desgewaar te worden. Van hier getvaar.
wording , gewaarwordelijk • met welk laatste
woord men het onduitsche sentimenteel vertalen kan.
Gewaarworden, bij Otfr. anawart werdan,
Notk. kewar werden. Bit
engiwaro tvesan,
oude woord luidt in het eng. aware. Het
werkw. wahren beet, in sommige oorden
van Duitschland, heden nog, zien •; gelijk
ook het ijsl. wara zien beteekent. Zoo is, bij
de zweden, war, warse, en bij de ijsl. var,
zoo veel als ziende. Wij gebruiken het ook
nog in waarnemen, waarschuwen.
GEWAG, z. n., o., des gewags, of van het getvag ;
zonder meerv. Eene korte melding van eene
zaak. Ik vind, in de algemeene geschiedenis,
van dat voorvalgeen gewag. Gewag maken
van iets. Het aanslaan Bens bonds, in den

nacht, heet, in den gemeenen spreektrant,
ook gewag : schoon er zoo vele dieven waren,
heb ik den hond het minstegewag niet hooren
maken.
GEWA.GEN, onz. w., gelijkvl. Ik gewaagde, heb
gewaagd. Gewag maken. Van eene zaak gewagen.
GEWAGGEL, zie waggelen.
GEWAPEND, verl. deelw. van wapenen. Van hier
de spreekwijs : eene stall gewapender hand
innemen,
met de wapens in de vuist haar
veroveren. Eengewapend oog noemt men

datgene hetwelk door behulp van vergrootglazen, de voorwerpen beschouwt.
GEWAS, z. n., o., van het getvas ; meerv. gewassen. Alles, dat er in het jaar, op den
akker, gewassen is • zonder meerv. Er is,
thans, een overvloedig gewas geweest. Eene
plant •; met een meerv. Al de gewassen des
velds zijn, door de brandende hitte, verschroeid. Een onnatuurlijk uitwas aan een
ligchaam : ik heb het gewas, aan den hals,
laten snijden. Zamenst.: aardgewas,plantgewas, spruitgewas, veldgewas, wijngewas,
zeegewas, enz.
GEWATERD, verl. deelw. van wateren. Ook een
bijv. naamw. watersgewijze. Gewaterd grein.
Een schoongewaterde diamant.
GEWEEF, z. n., o., des geweefs, of van hetgeweef ; zonder tneerv. Gedurige weving. Zie
weven.
GEWEEN, z. n., o., des geweens, of van het geween • zonder meerv. Weening •; ook aanhoudend weenen. Zie weenen.
GEWEER, z. n., o., des geweers, of van het geweer • meerv. geweren. Van weren. Allerlei

wapentuig,
waarmede men zich verweert.
In het bijzonder, een snaphaan , een schietgeweer : zij vielen, met geveld geweer, op
den vi 'and in. — Een geweer afschieten.

GEWE.
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Zamenst.: schietgeweer, werpgeweer, zi,jdgeweer, geweerhuis, geweermaker, enz.
GEWEIDE (gewei), z. n., o., des geweides, of van
hetgeweide ; zonder meerv. Het ingewand
van wilde beesten • ook van vogelen. Anders
ingeweide.

z. n., o., des gewelds, of van het
g
eweld •; zonder meerv. De overhand in
magt: waar geweld komt, geldt het regt niet.

GEWELD,

Eerie onregtvaardige aanwending van zijne
meerdere mat : geweldplegen, doen, aanreg ten, aandoen. Eene stad met geweldinnemen.
Eene dochtergeweld aandoen, haar verkrach-

ten. Eene aanwending van alle krachten, om
eenigen hinderpaal we te nemen : hij trok
de deur, met alle geweld, toe. Op het zien van
die onregtvaardigheid, moest ik nuj alle
geweld aandoen, mijne driften beteugelen.—
Hij deed alle geweld, om te bewzjzen, enz.,

hi' spande, daartoe, al zijne vermogens in.
Eene groote kracht, welke men niet wederstaan kan : het schip brak door het geweld der
baren. Uwe oogen doen mij geweld aan.

[Bijbelvert.] Een vermogen, om iets te doen,
of te laten : doot en leven zijn in het gewelt
der ton e, [Bijbelvert.] Gebaar,getier, geraas;
in dengemeenen spreektrant: maak daar
zoo eengeweld niet ! Hi' maakt een geweld
van de andere wergild. Eene overtreffende
niaat van lets • in de dagelijksche taal wat
heeft die koe eengeweld van vet afgelegd !
Dat is metgeweld! dat is zeer veel ! Van hier
geweldelijk, geweldenaar, een dwingeland •;

ook, in den bijbelstijl, iemand, die alle zijne
krachten ins ant om iets deelachtig te worden, geweldenartj. Zamenstell.: geweldbrief,
brief, nit kracht van welken men geweld
gebruiken mg; gewelddadig, gewelddadigheid.

Geweld, hood. Gewalt, Kero kiwaltida,
Isidor. chiwaldi, Otfr, giwalt, wait, Willer.
gewalt, neders. wald, wold, welde, Been.
gewalt, zweed. scald, angels. weald, welde,
pool. gwalt. Misschien komt het, met het lat.
rolo, en ons willen, nit eene broth. Voor
geweld schreef men, oudtijds, ook gewoud.
GEWELDIG, bijv. naamw. en bijw., geweldiger,
geweldigst. Wiens onregtvaardige overmagt
mengewaarwordt: het reizende gezelschap
werd, op eene geweldige wijs, aangevallen.
Eenengeweldigen dood sterven. Wiens rnagt

men niet wederstaan kan; in welken zin het
van vele zakengebruikt wordt t hij kreeg eene
geweldige koorts. De geweldige wateren. Er
gaat, op die rivier, een geweldige stroom.
Geweldig zUn, geweldig worden, ma st hebben, verkrijgen. Veel : het heeft geweldig
geregend •; ik heb, daarvoor, eene geweldige
SOM gelds betaald. Het woord wordt ook als
zelfstandig gebruikt, geweldige, of geweldiger — kapitein geweldige. Van hier is het de

plaats, waar misdadige krijgslieden gevangen

gehouden worden hi' zit op den geweldige.
Van hier geweldiglijk. Zamenstell.: geweldigerhand, bijw. : eene stad geweldigerhand
innemen.

z. n., o., des gewelfs, of van
het gewelf;• meerv. gewelven. Een boogswijze
gebouwde muur, eene dekking. Een
over eenen kelder, laten metselen. Ook het
vertrek zelf, datgewelfd is: hi' zat, in een
onderaardschgewelf, gevangen. De dichters

GEWELF (gewulf),

noemen den zigtharen hemel, om deszelfs
gedaante voor het oog, een gewe! f : ik zie 't
gewelf des blaeuwen hemelsblinken. [Vondel.]
De azure stargewelven. [Hoop. In dat
starlichtegewelf. [Vollenh.1 Zamenstell. •
stergewelf, topgewelf, enz,
Gewelf, hoogd. Gewtilbe, neders. wolfte,
weljte,gewolfte, deen. lving, zweed.
hwalf, eng. vault, ital. volta, fr. voute.
GEWEMEL, z. n., o., desgewemels; of van het
gewemel •; zonder meerv. Eene snelle, kruipende, of vliegende, bewegingi: een gewemel
van levendige zielen. [Bijbelvert.] Pit woord
komt noch bij Kil., noch bij Plant. voor. Zie
wernelen.

veil. deelw, van wennen, gewennen.
Gewoon : aan letsgewend zijn. Gwent op
zulkgeweer. [Vond.] Ik ben dien arbeid wel
gewend. Zie wennen. Ook is het het verled.
deelw. van wenden. Zie wenden.
GEWENDTE, zie gewoonte.
GEWENNEN, bedr. w., gelijkvl. Ik gewende, heb
gewend. Gewend makers : hi' heeft die ossen

GEWEND,

voor denploeg gewend. Krijgsvolk tot moeijelijke to ten gewennen. Lich aan den arbeid
gewennen. Het enkele wennen is ook hier

gebruikelijk.
z. n., 0., van hetgewest ; meerv. gewester. Oord, Iandstreek
•: de zeven vrije
gewesten. Degewesten van eindeloos heil, de
hemel. Van hier gewestelijk. •Zamenstl.:

GEWEST,

luchtgewest, wingewest.
z. n., o., desgewetens, of van het
geweten • meerv. gewetens. De bewustheid

GEWETEN,

van ooze zedelijke verrigtingen, en derzelver
hoedanigheid, met de beoordeeling van die
daden, in opzigt tot hare prijs- of strafwaardigheid: een blank geweten. Een goed geweten. Een verkracht, toegeschroeid geweten.
Het bezwaardegeweten ontlasten. Tegen zijn
geweten spreken, handelen. Zamenstell.: gewetenloos, gewetensdwang, enz.
GEWEZEN,

bijv. naamw. Die, of dat geweest is :•

mijne gewezene leermeesteres. Oud. heeft
nog geweesde. Oul. was dit gewezen ook het
verled. deelw. van het werkw. wezen, waarvoor wij thans geweest bezigen.

bijv. n. en bijw. Dat met wieken
voorzien is : de oudenschilderen Illerkuur
met eenengewiekten hoed. Oneigenlijk wordt
het, in den dichterlijken en verhevenen stip,
gebruikt, voor snel opklimmend: elk onzer

GEWIEKT,
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stomme hartetranen werd eengetviekte lofzap die
die voor den troo p der Godheid opsteeg.
illijn vluggewiekte zuchten verheffen zich
om hoog. M. L. Tijdw.)
GEwrar, z. n.,o., des gewigts, of van het gewigt;
meerv. gewigten. Afweging; zonder meervoud : iets bij het gewigt verkoopen. Bat
afgewogen is; zonder meervoud : ik heb mdn
gewigt nog niet. Pat, waarmede men de

zwaarte bepaald en afweegt; met een meervoud : ik heb degetvigten laten zjken. Hij
verkoopt met keulsch gewigt. De looden aan
een uurwerk: degewigten optrekken. Zwaarte:
er isgewigt aan •; zonder meerv. Belang,
aangelegenheid : hij deelde mij eene zaak
van veelgewigt mede ; zonder meerv. De
horens van een hert worden, in de verbloemde taal der jagers, ook het gewigt geheten.
GEWIGTIG., bijv. n. en bijw., gewigtiger, gewigtigst. Bat zijn gewigt heeft •; doch hiervoor
gebruikt men, liefst, wigtig. In den schertsenden stkil zegt men van eenen lijvigen
karel: dat is eengewigtig mensch. Anders is
het, bij overdragt, zoo veel als belangrijk :
ik heb eenegewigtige zaak onder handen.
Hif is een gewigtig mensch, beet ook zooveel

als, hi' is van eene route en beproefde
waarde. Van hier gewigtigheid.
GEoup , Zie widen en wijen.
GEWIJFD, bijv. H. en bijw. Van wijf. Een wijf
hebbende : welgemand en gewijfd. F. de
Wad.]
GEWIJSDE, z. n., 0., des gewifsdes, of van het
gewijsde; zonder meerv. De uitwijzing, het
uitgewezene vonnis des regters. Het gewrjsde
voldoen.
wifs, wifze, met het voorgevoegde
ge. Men bedient zich van dit woord alleen

GEWIJZE, van

achter andere naamwoorden, om de wijs,
gelijkheid van jets aan le duiden : trapsgewzyze, kringsgewijze. --Zoo rukt hij kruisgewljs enz. [Vond.] Anders bezigt men ook
wel wijze alleen, zonder ge: trapswijze vordering • de wormtvijze beweging van de darmen.

GEwILD, bijv. n. en bijw., zijnde het verled.
gewildst. Dat
deelw. van willen. Gewilder,
gezocht wordt, dat men gaarn heeft : de koffij
is thans zeergewild. Aangenaam, behagelijk:
hij is in de gezelschappen zeer gewild.
naamw. en bijw., gewilliger,
gewilligst. Bereidwillig: eengewillig dienaar.
Van -hier gewilligheid, gewilliglijk.
GEWIN, z. n., o., des gewins, of van het gewin;
zonder meerv. Winning, voordeel : ik kan er
metgewin afkomen. Het een gewonnen,
verkregen is: de Wen hebben een goed gewin
van ditjaar. Een snood, een veil gewin. Van
hier gewinzaam, voordeelig. Zamenstell.:
gewinziek, gewinzoeker, gewinzucht, gewinzuchtig.

GEWILLIG, bijv.

GEWR.

bedr. w., ongelijkv/. 1k gewon, heb
gewonnen. Winst doers winnen : ik gewin er
islets btj. Telen, voortbrengen • hebbende, in
de vervoegde tijden, ook, ik .gewan, heb gewonnen: hij gewaneenen soon na sijne gelifkenisse. [Bijbelvert.] Van hier gewinner,
gewinning.
GEWIS, bijv. naamw. en bijw., gewisser, Incest,
zeergewis. Waarop men zeker afkan : het is
eenegewisse waarheid. Juist : eene zaak gewis
treffen. Die naauwkeurig zijne zaken behandelt, in den gemeenen spreektrant: hij is een
gewis man. Van hier gewisheid, getvisselijk.
GEWISSE, z. n., o., des gewisses, of van het
gewisse •; het meerv. is niet in gebruik. Geweten : een knagend, . wroegend gewisse.

GEWINNEN,

Tuinm. keurt dit woord, als vreemd zijnde,
af, en verkiest voor hetzelve ons inheemsche
geweten.

Z. n., 0., des gewoels, of van het gewoel • zonder meerv. Gedrang. Zie woelen.

GEWOEL,

bijv. n. en bijw. Met wol voorzien,
wollig. Dichterlijk woord. Het gewolde vee,
de schapen.
GEWOLICT, bijv. n. en bijw. Met wolken bedekt,
en wolkswijze gemaakt.
GEWOON, hijv. n. en bijw., gewoner, gewoonmt.
Gewend : ik ben dat zoo gewoon. Hij is ge-

GEWOLD,

woon, zoo to handelen. lets gewoon warden.
Van hier gewoonheid, gewoonlijk.
GEWOONTE, z. n., v., der, of van de gewoonte
meerv. gewoonten. Het een men gewoon is,
gebruik : datis Inljne gewoonte. De gewoonte
is de tweede natuur. Spreekw. Hiervoor
vindt men bij H. de Groot gewoonschap • en
bij Poot gewendte, gewente : de dreven zajn,
naar heurgewente, daar altijd groen.
GEWORDEN
,
onzijd. werkw. Van worden, met
het voorvoegsel ge. Verkrijgen, bekomen,
met den derden naamval despersoons : dat
geld gewordt mij, is mil geworden, zal mij
geworden. lemand laten geworden, wordt
ook voor laten be aan gebezigd : laat hem
geworden, laat hem beg.
GEWORHTE, z. n. 0., des gewormtes, of van het
gewormte •;z
onder meerv. Wormen. Het

woord is meestgebruikelijk van zulke wormen, die in des menschen ligchaam huisvesten. HO
wordt van het ina
gewormte bj verteerd. Vooral van de wormen desgrafs •; na

mijnen flood word ik eene prooi voor het
ewormte.
g
GEWOUD, z. n., o., des gewouds, of van het
gewoud; zonder meerv. Hetzelfde als geweld.

Oudtijds was dit woord in gebruik. Hooft
bezigt het nog: in 't gewout van anderen.
En Vondel zegt er ens : Tr* staet in 141V
gewout.

Z. n., o., des gewrichts, of van het
gewricht •; meerv.
eery . gewrichten. Zamenvoeging
van de leden : hetgewricht der heup. Ik heb
in al mine gewrichten pi:jn. Overdragtig,

GEWRICHT,
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voor dengewonen stand, waarin lets zich
bevindt : het vaartuig wordt, onder het stormen, uit ztjn gewricht gerukt. Noor den zamenloop van tijdsomstandigheden : in dit
gewricht van tijdt. [Ilooft.] Het woord komt,
waarschijnlijk, van wrijven •; zoodat het,
eigenlijk, moest gespeld worden, gewrifft,
gewrift. De verwisseling van f en oh is bekend;
daarom wordt achter ook after uitgesproken,
en luchtig luidt vaak luftig. Omdat nu, in de
gewrichten , de beenderen zich gedurig
wrijven , zal men de afleiding billijken. Bij
Kiliaan vindt men nog wrijf, dat, in Gelderland, wrije, vrije, voor wrilre, wordt
uit
es , en de plaats aanduidt, waar
esproken
het scheenbeen met den voet vereenigd wordt,
de wring, ook de wreef en vreef elders geheten, om de wrijveride draaijing.
GEWROCHT
,
z. n., o., des gewrochts, of van het
ewrocht •; meerv. gewrochten. Uitwerksel :
g
men kent de oorzaak uit haregewrochten.

Het stamt af,door letterverzetting,van werken.
GEWROET, Z. 11., o. Het wroeten.
GEWULF, zie gewelf.
GEZAAI, z. n., 0., des gezaais, of van het gezaai;
zonder meerv. Datgezaaid is : komt uw gezaai haast op ? Men spreekt dus in de dagelijksche
t is te onderscheiden van
aal. Het
het gezaaide, hetwelk het uitgesprotene koren , zoo als het alreeds groene halmen
draagt, aanduidt •; ja, van volwassen graan
zelfsgebruikt wordt.
GEZABBER, z. n., o., des gezabbers, of van het
gezabber •; zonder meerv. Eerie gedurige
kwijling van iemand, die de zever laat loo pen.
Zie zabberen, zeveren.
GEZAG, z. n., 0., des gezags, of van het gezag ;
zonder meerv. Aanzien en magi, uit eerie
aanzienlijke geboorte, of eenen hoogen ouderdom, of rijkdommen, of waardigheid, of
verdiensten, of ambtsbetrekking voortvloeijende, waardoor in anderen ontzag, gehoorzaamheid, eerbied, en somtijds vrees verwekt worden. Het koninklijk gezag , enz.
Zichgezag aanmatigen. Het gezag voeren.
Hetzij men dit woord van zien, oudtijds
zichen, zigen, of zegen, waarvan de verled.
tijd zag nog overig is •; of liever van zeggen,
voor bevelen, atleide, zoo als Ki1. ghesegh,
g
hesa ghheeft, en het door dictio en auctoritas
verklaart: beide toont aari, dat men niet ge zach, maar gezag moet schrijven, schoon de
uitspraak nicest naar het scherpe helt. Zamenstell. : oppergezag , rijksgezag, gezaghebber — hebster, gezagvoerder, enz. Hooft
bezig t gezagsrnan, voor dictator.
GEZAGT1GEN, bedr. w., gelijkvl. Ik gezagtigde,
hebgezagtigd. Door gezag ondersteunen.

Kiesche schrijvers gebruiken dit woord. Men
vindt het in de overzetting van J. Hervey,
in navolging van welke Frantzen schrijft :
gezachtigd door de onfeilbare leiding.

GEZE.

GEZAMENDERHAND, bijw.

Gezamenlijk. Zij stormdengezamenderhand op de stad aan. Van
zamen en hand.

bijw. Zie het vorige. Sommigen
spellen en schrijven gezamenthjk, en sprekcri
het uit gezamentldk: beide is af te keuren.
GEZANG, Z. n., o., des gezangs, of van het gezany • meerv. gezangen. De daad van zingen;
zonder meervoud : hoor dat liefelijke gezang !
Het zoetegezang der vogelen. Een lied, dat
gezongen wordt : zij he en de gezangen aan,
ter eere der Godheid. Datgozongen kan worden : ik heb dat boek metgezangen voor mij
laten koopen. Zamenstell. : gezangboek ;
GEZAMENLIJK,

feestgezang, kerkgezang, lofgezang, psalmgezang, snaargezang, reldgezang enz.
GEZANT, Z. n., m., des gezants, of van den gezant • meerv. gezanten. Een persoon, die,

om de belangen des lands, wordt afgezonden.
De eerste dienaars van het Evangelic worden
ook gezanten genaamd. Zie wijders afgezant.
Van bier degezantschap, het ligchaam, de
menigte der gezanten ; het gezantschap, het
ambt en de waardigheid eens gezants: het
gezantschap bekleeden.
GEZEELD, bijv.

n., en bijw. Met een zeel voorzien • ook met een zeel gebonden.
GEZEET, z. n., o., desgezeets, of van het gezeet;
zonder meerv. Een woord, dat reeds begint
te verouden. Hooft gebruikt het voor gewaad,
kleedij : dat eene vrouwe van haaren staat
in zulkgezeet bij nacht bij ontijdt over
straate zworf. Kiliaan zet het woord over
door hooge kousen, die, als eene broek, de
gansche di' bedekken. Anders is het woord
hi' hem eene zitplaats, een stoel •; ook de
aars, het deel des ligchaams, ter nederzitLing geschikt.
GEzEG, z. n., o., des gezegs, of van het gezeg ;•
zonder meerv. Gepraat : daarover valt veel
gezegs. Een gezegde, eene spreuk : ik weet
niet, eenig gezeg van dien card in den Bijbel
gevonden te hebben.
GEZEGD, verl. deelw. van zeggen. Van hie het
zelfstandige woord het gezegde •; meerv. gezegden, lets, dat gezegd is.
GEZEGGELLIK, bijv. n. en bijw., gezeggelijker,
g
ezeggelijkst. Die zich door woordenMat
buigen, aan eenig gebod gehoorzaam is •
eene gezeggelijke dochter. — Zichgezeggehjk
aanstellen. Van hicr ook gezeggelijkheid.
GEZEGGEN, onz.

w. Hetzelve is enkel in de oribepaalde Wijs gebruikelijk : ik liet mij gezeggen,
ik liet mij door woorden leiden, door goeden
raad overreden.
GEZEL, z. n., m., des gezels, of van den gezel
meerv. gezellen. Eigenlijk iemand, die met
eenen anderen persoon eenerlei reis doet.
Thans is het meestgebruikelijk voor icmand,
die met anderen hetzelfde handwerk verrigt,
en wel vooral,
de knechts die in eene must
werken , worden gezellen genaamd •; ook
42
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muntgezellen. Van hier ook apothekersgezel,
boekdrukkersgezel, enz. Wijders wordt het

woordgebruikt, in het algemeen, voor eenen
'on man : een slecht gezel, een jong gezel. In
den stip des Bijbels worth het ook voor eenen
medegenoot gebruikt : ik ben een gezel van
degenen die u vreezen. Het vrouwel. woord
isgezellin, oul. gezelle, welk laatste door
13. Huydec. beter gekeurd wordt. Zamenst.:
antbachtsgezel, bootsgezel, handwerksgezel,
medegezel , medgezel , reisgezel , rotgezel,
schoolgezel, tafelgezel, leergezel, vrzjgezel,
een ongetrouwd 'on man enz. — medegezellin, medgezellin.
Bit woord luidt bij Otfrid. gisello, bij
Notker. kesello, bij Willer. gessello, in het
zweed.. saelle, gesaell. Kiliaan kent het oude
selle. Wachter en Ihre leiden het of van zellen, hetwelk aanduidt zich onder hetzelfde
dak van een huis, als in eerie zaal, te zamen
vergaderen. Het zamengestelde verzellen is

bekend.
GEZELLIG, bijv. n. en bijw., gezelliger, gezelligst.
Gene en om met anderen in gezelschap te
Leven. Een bond is eengezellig Bier. Het
gezellige levee. De gezellige deugden, die tot
hetgezellige leven behooren. Van hier gezelligheid.
GEZELSCHAP, z.

n., 0., des gezelschaps, of van
het gezelschap • meerv. gezelschappen. Het

gezellige zamenzijn van eenige personen, en
de verzameldepersonen zelve. Voor de personen : ik heb een vrolijk gezelschap. Lid
van eengezelschap zijn. Your het gezellige
zamenzijn : iemand gezelschap houden. Zijn
gezelschap is mij onverdragelijk. Het woord
zoude regelmatig vrouwelijk zijn, voor de
personen genomen, en onzijdig, als het de
vereeniging beteekende •, dan, door verloop
wordt het, in beidegevallen, onzijdig gebruikt. Pit doet reeds Hooft : bij d'eerlixten
van datgezelschap, voor de personen •, de
hooge aanslaagen beminnen het gezelschap
van 'tgevaar, voor de zaak genomen. Oudtijds kende men het vrouwel. geslacht, voor
depersonen. Zoo leest men bij Veldenaar :
ende na den slaap meende hi den dach in
blijder geselschap voer te einde. Fraai bezigt
Hooft gezelschap zijn, voor bijeen zijn : getergt zzjn, mat hebben en dulden zljn, zeldsaemgezelschap. Van hier gezelschapachtig,
die veel vangezelschap houdt, en gezelschappelijk, dat tot gezelschap behoort, daarop
betrekking heeft.
GEZENGD, zie zengen.
GEZET, bijv. n. en bijw., gezetter, gezetst .Eigenlijk is het een verl. deelw. van zetten. Men
gebruikt het voor dik, zwaarlijvig : hij is
eengezet man. Gene en : menschen van een
vast karakter zijn zeer gezet, om het einde
van eene ondernomene zaak te zien. Hzj is
op win gezet. Vastgesteld, bepaald : de

GEZI.

waren hebben eenen gezetten prijs. Hi)" bezocht mij op den gezetten tzjd, Bedaard, niet
ongebonden : eenige personen mogen van
gezettere zeden zijn, enz. Wanneer de tee-

dere knopjes der vruchten, na het afvallen
des bloesems, zich vertoonen, zegt men :
de vrucht isgezet. Out. werd het ook zelfst.
gebezigt, voor inzetting, wet : gezeten wet •;
zekeregezetten. [Oud.] Van her gezetheid,
dikheid.
GEzEun, z. n., 0., des gezeurs, of van het gezeur;
zonder meerv. Hetgedommel : het gezeur
der bijen. Het gezeur der huiseltjke bezigheden. Zie zeuren.
GEZIEN, bijv. n. en bijw., geziener, gezienst.

Eigenlijk is het een verl. deelw. van zien.
Geacht: die leeraar is, in zljne gemeente,
zeergezien.

z. n., o., des gezigts, of van het gezigt;
meerv. gezigten. Het vermogen, de vatbaarheid van zien. Een scherp gezigt hebben. Hi'

GEZIGT,

is zwak, slecht, kort van gezigt. Zijn gezigt
verliezen. Iemand van hetgezigt berooven.

In dezen zin lijdt het woord geen meervoud.
De dadelijke gewaarwording van voorwerpen, door middel van het gezigt: de vloot
was reeds uit hetgezigt. Ga nit mzjn gezigt.
Zij vermee8terden de hoogte, in hetgezigt van
het vtjandelijke leer. Gj zit mij juist in het
gezigt • in de dagelijksche taal, ook zonder
meervoud. Uitzigt : van den Etna heeft men
een heerlijk gezigt op al de eilanden, die om
Sicilie liggen. Het voorwerp, dat zich aan
hetgezigt vertoont : een zeegezigt, een landgezigt. Wanneer zulke voorwerpen op doek,

of anderzins, geschilderd zijn, behouden zij
ook den naam van gezigt. De beschouwing
van onzienlijke din en:: h i' hield zijne bedaardheid, in het gezigt van de eeuwigheid.
In den stijI des Bijbels waren gezigten, wanneer, zonder toedoen, of hulp der uitwendige
zinnen, zekere voorstaingen in de verbeeldingskrachtverwekt werden, hetzij de mensch
waakte, of in den slaap was: gezigten zien.
— Het voorste deel des hoofds, het aangezit: hij viel op zijn gezigt. Eene suede door
hetgezigt • ook overdragtiglijk, voor de

teleurstelling van iemands slechte bedoeling,
of de ontdekking van schande. HO zag hem
rlak in hetgezigt. De gezigtstrekken : hi
toonde hem een stuurschgezigt. Hi' zag hem
met een veelbeduidendgezigt aan. Hij maakt
allerleigezigten •; in den gemeenen spreektrant. Nabijheid : in 't gezigt der stall
[A ntonid .1 Het verkleinende woord is z' t'
Zamenst. :gezigteinder, de kim, gezigtkring,
gezigtkunde, gezigtkunst, gezigtzenuw, enz.
GEZIN, z. n., o., des gezins, of van het gezin ;

zonder meerv. Personen van eene huishouding, die zich verbonden hebben, om voor
loon te dienen. Schaam u voor 'tgezin.
[Vondel.] Ook worden de kinderen van het
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huis er wel mede onder begrepen, schoon
dan huisgezin gebruikelijker is. Eertijds
schreef men gezinde : met sinen ghesinde.
M. Stoke.] Ende hij hackie root ghesinde.
[Bijbelvert.] Kiliaan ke p t ook een gezin,
maar wel gezind, gezinde (ghesind, ghesinde).
Zamenst. : hofgezin, huisgezin.
Daar het woord, eigenlijk, zulke personen
schijnt te beduiden, die op reis, over weg,
iemand te dienst staan, leidt Adelung het of
van het stamwoord sind, eene waarvan
ons woord zenden. Het woord sind is bij
Kero, en sith, in het angels., een weg.
Ulphil. noemt een reismakker gasinthja, in
het angels. gisith.
GEZIND, bijv. n. en bijw. Die zijne zinnen en
genegenheden tot eene zaak bepaald heeft.
Iemand wel, of kwalijk gezind zijn. IN is
andersgezind. Ook wordt het met eenen
tweeden naamval voor zichgebezigd : trouwens :gezind. Weldoens gezind. [Vollenh.]
Zamenst. : aardsgezind, eensgezind, hemelsgezind, keizersgezind, prinsgezind, roomsgezind, volksgezind, enz.
GEZINDHEID, z. n., v., der of van de gezindheid
meerv. gezindheden. Gehechtheid, genegenheid hi' toonde eene ongeveinsde gezindheid
voor hare aanlokkeldke deugden. Eene ver-

kleefdheid desgemoeds aan eenige godsdienstige, wijsgeerige, of andere waarheid ;
en van hier depersonen zelve, die zulk eene
bevatting zijn toegedaan. Hi' is van de
roomsche gezindheid. De verscheidenegezindheden der wijsgeeren.
GEZINDTE, z. n., v., der, of van de gezindte •
meerv. gezindten. Hetzelfde als gezindheid,
in den laatstenzin van dat woord.
GEZOCHT, vent. deelw. van zoelcen. Dat is te ver
gezocht, onnatuurlijk. Dat is maar een gezocht antwoord, ver gehaald.
GEZOND, bijv. n. en bijw., gezonder, gezondst.

De toestand der dierlijke ligchamen, of
derzelver bijzondere deelen, wanneer zij tot
hunne werkingen geschikt zijn • het tegendeel
van ziek: eengezond ligchaam. De zieke is
wederom gezond geworden. In mine gezonde
dagen, toen ik gezond was. Dat den staat der

gezondheid onderhoudt, Diet benadeelt, of
bevordert : op hooge ben en ademt men eene
g
ezonde lucht in. Gezonde kost. In Gelderland
is het gezonder, dan in Zeeland. Gezond hooi.
Dat voorgezonden geschikt is: dat is eene
gezonde boterham •; in het gemeene Leven.
Dik, lijvig: dat is een gezonde broeder. Onverdorven : zij sneden de woad op tot in het
gezonde vleesch. heeft een gezond verstand, dat zijne natuurlijke bekwaamheden

GEZW.

mogens regt gesteld zijn. Heilzaam, nuttig ;
in het dagelijksche leven : slagen zz:jn 16
gezond. — Ilij is gezond in het geloof, in de
leer, regtzinnig. Van hier gezondelijk.
Gezond, hoogd. gesund, Otfrid, gisunt,
neders. angels. en zw. sund, en g. sound.
Het lat. sanus heeft er eenige gelijkheid

mede.
GEZONDHEID, z.

n. v., der, of van de gezondheld • meerv. gezondheden. De staat van een
gezond mensch: hi' geniet eene gewenschte
gezondheid. In goede gezondheid zlyn. Voortduring van dien staat : h i' dronk op mine
ezondheid. De gezondheid instellen, eene
g
spreekwijs, onder den wijn, gebruikelijk.
Degordel, welken sommige manspersonen
op den borstrok dragen, ter bewaring van
degezondheid, draagt ook dien naam : hi
liet zich, voor den winter, eene breede gezondheld maken. Voor gezondheid kent Kil. nog
ghesonde, zoo als M. Stoke tonser ghesonde

heeft.
G EZONNEN, bijw.,

het verl. deelw. van zinnen ,
denken, peinzen: het moe gezonnen hood.
Zie zinnen.
GEZUCHT, z. n., o., des gezuchts, of van het
gezucht •; zonder meerv. Aanhoudende zuchtin g : God hoort het gezucht der ellendigen.
Zie zuchten.
GEZUIP, zie zuipen.
GEZUIS, Z. n., o., van het gezuis; zonder
meerv. Eene aanhoudende zuizing. Zie
zuizen.

z. n., v., der, of van de gezuster •
meerv. gezusters. Het meerv. is meest in
gebruik. Zusters. Vergelijk gebroeders.
GEZWADDER, zie zwadder.
GEZWAGER, z. th, m., des gezwagers, of van den
gezwager • meerv. gezwagers. Het meerv. is
meest ingebruik. Zwagers. Kil. heeft ghe-

GEZUSTER,

swaghers, affines.
des gezweers, of van het
gezweer •, het meerv. is nietin gebruik, daar
men, als dan, het enkele zweren neemt. Ook

GEZWEER, Z. II., O.,

eene zweer, eene etterachtige vurigheid in
de vleezige deelen des ligchaams. Zie zweer,
zweren.
GEZWEL, z.

n., o., des gezwels, of van het gezwel • meerv, gezwellen. ledere onnatuurlike opzwelling der vleezige deelen eens
ligchaams, in mensch of Bier. Een gezwel

doorsteken. Een rijp gezwel.
z. n., o., des gezwerms, of van het
gezwerm • zonder meerv. Aanhoudende
zwerming. Zie zwermen.
GEZWETS, z. n., o., van het gezwets • zonder
meerv. Snorkende taal, snorkerij : gelz:jk het
heeft,
en nog niet door vooroordeelen bezel
zot en hovaardig gezwets van dien Filosool.
met oordeel en I
[Vollenh.] Zie zwetsen.
,
is. Van eene zaakgezond
goed verstand, spreken. Ook zegt men, in de GEZWIND, bijv. n. en bijw., gezwinder, gezwindst. Dat met eene schielijke beweging
verkeering, de zaak is gezond, is Maar, zal
geschiedt: hzj is een gezwind looper. Gewel schikken. Eene gezonde ziel, Wier verGEZWERM,
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zwind ter been zifn. Dat in eenen korten
tijd verrigt wordt: gezivind aanleerei.

Vaardig, wien alles wet van de hand gaat :
hi' is gezwind in al zljn doen. Van hier
gezwindelijk, gezwindheid.
deelw. van zweren. Een gezworen vi 'and die als gezworen heeft,

GEZWOREN, verl.

viand te zullen zijn. Het wordt ook als een
zelfstandig naamwoord gebruikt, voor eenen
beeedigden anobtman in eene stad : de breede
Raad te Groningen bestond, eertijds, uit
burgemeesters, raadsheeren, en gezworens,
of gezworenen.
GICHT, zie jicht.
GIDS, Z. n., m. en v., van den gids, — der, of
van degids ; meerv. gidsen. Een leidsman,
eene leidsvrouw. Het leer nam, door de
onbekende bergengten heen, eenige getrouwe
gidsen. Overdragtig: sommigen kiezen hunne
lage driften, tot de eenigegidsen, op den we
naar hetgeluk.

Kil. kent dit woord niet. Het heeft veel
overeenkomst met het middeleeuw. guida,
waarvan het ital. guida, het fr. guide, en
het eng. guide, een leider.
GIEGAGEN, klanknabootsend, onz. w., gelijkvl.
.1kgiegaagde, heb gegiegaagd. Schreeuwen
als een ezel dat hi' (de ezel) door ongewoon
giegagen. [Moon.] Vond. bezigt gigagen: en
g
igaeght heesch en schor.
z. n., m., des giers, of van den gier
meerv. gieren. Een bekende roofvogel: daar
vliegt een gier. Een zwaai hi' nam eenen
gier, en viel teen mij aan. Gier beteekent
ook draf, varkensgier, varkensdraf, ook

GlER,

koepis, of drek met water vermengd. Van
hier in Gelder!. en Overijssel, nog gieren„
de wortels van boomers enplanten met koepis, of verdunden drek bevochtigen en bemesten. Zamenstell. :gierarend, giervalk,
gierwolf, gierzwaluw.
z. n., v., der, of van de gierbrug
meerv. gierbruggen. Eene brug, op sehepen

GIERBRUG,

liggende, die door middel van den stroom,
naar beide oevers eener rivier heen en weder
giert.
GIEREN, onz. werkw., gelijkvl. Ik gierde, heb
gegierd. Een zeewoord. Het schip giert ,
wanneer het, door tegenwind, den stroom
niet op kan, maar zich heen en weder wendt,
zonder re tuft te kunnen varen. Met ongelijke schreden, slingerende, gaan: hij gierde
langs de straat. Oud. bezigt het van de
vogelen : in 't gieren op haar vleugelen.
GIEREN, onz. werkw., gelijkvl. 1k gierde, heb
gegierd. Een zeer sterk, seherp, doordringend geluid maken, vooral van kindergeschreeuwgebruikelijk. Cam h. zegt van de
e raven : wanneer se omhaer behoeften
jon g
p
ijnlck
ij gieren. Ook wordt het van andere
din en gebruikt : de springvloeden gierden.
[Feith.]

GIET.

bedr. w., gelijkvl. lk gierde, heb gegierd. Met alle mat bijeensehrapen. Hij
giert veel gelds bzjeen. Naar iets gieren.
GIERIG, bijv. ii. en bijw., gieriger, gierigst. In

GIEREN,

dengewonen zin drukt het uit de gesteldbeid van iemand, die nietgemakkelijk van
zijne eigendommen en goederen scheiden
kan, en door eene hevige begeerte wordt
aangevuurd , om dezelve gedurig te vermeerderen. Hij is eengierig mensch. In eenen
goeden zin, voor begeerig: onse ziel heylgierich. [Hooft.] In zamenstellingen drukt
het ook nit iemand, die eene driftige begeerte
heeft naar iets, welke begeerte hi' zoekt te
verzadigen, als : eergierig, geldgierig, roofgierig, wraakgierig. Het zelfstandige naamniet enkel voor iemand,
woord is gierigaard,
diegierig is, maar bij wien de gierigheid
eene hebbelijkheid geworden is, die altoos
gierig is. Van hier ook gierigheid,
in den Bijb. van 1477, ghierliken. Zie begeeren.

z. n., v., der, of van de gierst • zonder
meervoud. Een zeker graangewas. Men
sehrijft het ook geers. In Groningen noemt
men het heers, heerse. Kiliaan kent herse,
hirse, hirs. In het hoogduitsch is het Hirsen.
GIERSTEN, bijv. n. en bijw., onverbuigbaar.
flat vangierst bereid is. Giersten bri I.
GIETELING, z. 0., m., des gietelings, of van den
gieteling • meerv. gietelingen. Een bekende
inlandsche, liefelijk fluitende, vogel.
GIETEN, bedr. w., ongelijkvl. lk goot, heb gegoten. Eene vloeibare stof, in het bijzonder
water, uitstorten : ik zal watergieten op het
drooge. [Bijbelv.] Een droog ligehaam met
water natmaken : bloemengieten. Het zeil
g
ieten. Gesmoltene metaled in eenen vorm
laten uitloopen : koper, lood gieten. Men
plaatst er ook bij het ligehaam, dat gevormd
worth : ik heb een beeldgegoten. Stukken

GIERST,

geschut gieten. Eene klok gieten. Gespen gieten. Van bier gieting, gielster. Zamenstell.:
gietemmer, gietkunst, gietvat, enz. Hooft
bezigt gietelijk, voor vloeibaar, in zijn fraai
zinrijk gedicht, op 't schrzjven eener schoone
handt. Zie git.
Gieten, hood. gieszen, Otfrid giezen, ijsl.
gusa, neders. geten, angels. geotan, deer.
gyda, zw. gjuta, goth. gjutan, gr. ;ow ,
vutroct. Het lat. gutta, een droppel, behoort

hierheen ook.
th, m., des gieters, of van den gieter;
meerv. gieters. Iemand, die giet • ook iets,
waarmede mengiet, hetzij een gietemmer,
om den tuin te besproeijen • hetzij een hoosvat, om zeilen, linnen, enz. te begieten.

GIETER, Z.

ziet er uit, als hadde hij uit eenengieter
gedronken, hi' ziet er uit, als de flood • gemeen spreekw. Zamenstell.: geelgieter, kopergieter, loodgieter, potgieter, tingieter,(tinnegieter) enz.
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Z. n., v., der, of van de gieterij
meerv. gieterijen. Eerie werkplaats, waar
klokken,
stukken
geschut,
gegoten worden•:
andersgiethuis.Zamenst.:geschutgieterzj,enz.
G1ETLOGEN (bij Halma en Kil.), z. n., mannel.,
desgietlogens, of van den gietlogen; meerv.
gietlogens. lemand, die in het Heger' uitgeleerd is, die de to ens bij het dozijn, uit de
mouw kan schudden. Schoon logen vrouwel.
is, is dit woord
nog , omdat het
tans mannel.
een mannelijk bedrijver is. Van eerie vrouw
behoort men, evenwel, eene gietlogen te
zeggen.
GIFT, z. n., o., desgifts, of van het gift ; zonder meerv. leder ding, dat, in het ligchaam
van een levendig schepsel gebragt zijnde,
deszelfs'
veroorzaakt. Ientand met gft
GEETERIJ,

GIJZE.

GU, hoogd. du, Otfrid. du, Notk. du,
oudduits. thu, ijsl. thu, noorw. du, deep.
day ZW, som, eng. thou, lat. tu, fr. tu, ital.
tu, sp. tu, pool. ti, hong. te, dalm. tij,
boheem. tij, turk. seu, gr. TV, dor, en geol.
ru, pers. tu,
hebr. ha en eha.
GIJBELEN, onz. w., gelijkvl. Ile gijbelde, heb
gegijbeld. La then met eerie poging om
zich in te houden. Dit woord wordt van
dartele kinderengebruikt, die bijna uitbersten in het la then, Van hier ook het woord
gegijbel.

meerv.
GuK,
Z. n., v. , der
, of van de
gzjken. Een spriet, waarmede men, op groote
schepen, de lijzeilen uitzet • zijnde deze gijk,
op kleinere vaartuigen, een stole, aan het
schooverzeil vastgemaakt, om hetzelve uit te
ombrengen. .Batten is het doodelijkste
zetten.
gift. Oneigenlijk, hetwelk voor de ziel des GIJL, z. n., o., des gijls, of van het 01 • zonder
menschen, of eerie geheele maatschappij
meervoud. Brouwerswoord. Bier, dat in de
allernadeeligst en doodelijkst is : het gift der
tweede kuip overgepompt, en nog niet uitkettenjen. [Elooft.] Het hittig gift der pest.
gegest is, ffet bier staat in het gijl. Zamenst.:
[Decker.] Van hier giftig. Het zamengestelde
gijIbier, gillkuip. Het is waarschijolijk hetvergift, vergiftig is, thans, meer in gebruik.
zelfde woord, als chijl, maagsap • doch voor
Zamenstell.: tegengift, toovergift. Het woord
een brouwerswoordgenomen, wordt in de
stamt zeker af van geven. Voor gift word t
uitspraak, in plaats van de ch, eene g vooraan
ook gif, zonder t gebezigd.
gevoegd.
GIFT, Z. v., der, of van de gift ; meerv.
GIJLEN, onz. w.,gelijkvl.
zld•
gillde, heb gegj
giften. Eene gaaf. Het wordt meest gebruikt
de werking des biers, in de gijlkuip, aantoovoor een middelmatig geschenk, en is, eigennende. Het biergzjlt. Oneigenlijk, driftig
lijk, minder dan eene gaaf. remand met gifhaken : en Olen naer mzjn goud. J. de
ten omkoopen. Eene vrijwillige gift. Si
Dekker.] Dikwerf wordt het ook van het
gift is maer vergift, en ongaef sijne gaef.
gevrij der duiven gebruikt.
H. deGr.] In Noordholland ke p t men nog GIJPEN, onz. w., gelijkvl. I le gijpte, heb gegijpt.
een woord geft, dat denzelfden zin heeft,
Het woord beet eigenlijk, in vergelijking met
doch alleen gebruikelijk in de spreekwijs •
het hoogd. gieben,met opgesperden mood
de koezjen eene geft hooi voorwerpen.
naar den adem snakken, lucht scheppen. Van
GIGAGEN, zie giegagen.
bier is degemeene spreekwijs nog overig :
Gu,persoonlijk voornaamw., zonder on derhi-' ligt op het gijpen , h i' haalt den laatsten
scheid van geslacht : van u, of uws, ewer
adem. Die 'tgijpend leven stet. [Not.]
in het meerv. vanu, of uwer. Oudtijds
Figuurlijk zegt men : het zeil gljpt, wanneer
maakte men, tusschen het enkelvoudige en
hetzelve wind vat, en schielijk dreigt over te
meervoudige getal, ditonderscheid, dat men
slaan.
du, van dij, in het eerste — gij, van u, in GIJZELAAR, z. n., m., des gijzelaars, of van den
het laatstegeval gebruikte. eenige oorden
meerv. gijzelaars. Iemand, die
van Nederland spreekt men, onder gemeenmet zijn lijf borg wordt. In het bijzonder
zame vrienden, nog die taal. Voor gij zegt
zijn gzjzelaars voorname personen, welke
men ook, in den gemeenen spreektrant, ;
men, in oorlogstijden
geeft en neemt, tot
,
voor u, jou. Het is onnoodig om, ter widerzekerheid van anderepersonen, of tot anderseheiding, enkelv. gii, u, en meerv. giflieden
panden van het nakomen van eenige been ulieden te schrijven. Zoo dikwijls dit
loofde voorwaarden. lemand totgzjzelaar
voornaamwoord voor werkwoordengeplaatst
geven.Als gdzelaar aan. Gzjzelaars leveren,
wordt, neemt het werkwoord, in beide geontvangen, aannemen.
Callen, in alle tijden,
eene t aan, als•: ik
Gzyzelaar, bij Stryker, en anderen gisel,
benzin,gij bemint, ik beminde, gz:j bemindet,
geisel, giselo, in het middeleeuw. gisilis en
ik zal,
zult. Hier uit oft dat
dat, waar
hoses van waar het oude fr. hoste, een gast,
reeds eene d aanwezig is, de t achter de d
thans &age, neders. gisel, giseler, gtjszler,
moetgeplaatst worden : ik vind, gij vindt,
geiszler, angels. gisel, gisle, hoogd. geiszel,
ik vond, gij vondt. Oudtijds was het : du
ijslands. gisl, gisling, zw. gissel, gisle, Been.
bentinnest, gij beminnet, du vindest, gij yingidsel. Men is niet zeker, omtrent den oordet, du vondest, gij vondet •; maar nu in beide
sprong van dit woord. Wachter leidt het af
getallen : gij bemint, vindt, vondt.
van het angels. gijse, eng.
ja; Frisch van
gl:jk •
;

gijzelaar •
;

gtj

yes,
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gis, ger, be eenen •; Ihre van gaeta, bewaren
anderen van gisen, kunnen, vermogen. Het

is onzeker.
bedr. w., gelijkvl. Ik gijzelde, heb
gegilzeld. Iemand om schulden vast zetten,
zoo dat hi' met zijn lijf, als borg en onderpand voor de schulden, beschouwd worth.
Figuurlijk, voor verbergen, insteken ; in den
stijl der dichters:

GINN.

schatting, uitlaag, gelag, eene broederschap,
eenild een genootschap, een gastmaal. Hi'

eenen 7:fseltjken gil.
GILDglide), z. n., o., des gilds, of van het
gild • meerv. gilden. Dit woord werdt voor-

teekent er bij aan, dat dit woord, in de vaststellingen, door Karel de Groote ingevoerd,
geldonia, als ook, in de lombardische wetgenoemd wordt , en ee n
ten, g uildionia
,
verbroederd ligchaam aanduidt. Hi' kent
ook de beteekenis van eenen verspiller : van
hier deghilde spelen, voor, groote onkosten
maken. De reden van deze onderscheidene
beteekenis is zeker, omdat het woord moet
afgeleid worden van geld, elders •; waarvan
het dan, eigenlijk, zal aangeduid hebben een
gesloten gezelschap, hetwelk, op gezette
tijden, te zamen kwam, om, nit onderling
uitgelegde gelden, eenen goeden maaltijd te
houden, welke zamenkomsten oudtijds zeer
in zwang waren. Zoodanige zamenkomst
beet in het angels. gild, zw gilde, eng. guild.
ITU zulkegezelschappen ontstonden, ligtelijk, verbroederingen van menschen, tot een
gemeenschappelijk oogwit, tot hetzelfde
handwerk, en dezelfde nering.Hieruitkan nu
voorts alles opgelost warden,
hetwelk Kiliaan
bij dit woord, aanteekent. Zamenst.: glide-

heen in de meesteplaatsen van ons VaderIan d,gebruikt voor een genootschap van menschen, die hetzelfde handwerk doen, en onder
zichbijzondere wetten en voorregten hebben.
Van hier het smidsgild, het bakkersgild. De

bier, gildebode, gildebrief, gildebroeder, gildehuis,gildekamer, gildeknecht, gildemeester,
gildepenning, gilderegt, enz.
GILDOS, Z. n., m., van den gildos • meerv. gildossen. Eengroote, vette os, die voor eenen

gilden komen dezen dag bijeen. De overlieden
van eengild. Wijders gaf het te kennen het

gildemaaltijd, als ware het, gemest is. In
Groningen leidt men zulken os, met eenen
krans om de horens, door de stall en maakt
deszelfs deugdelijkheid door trommelslag
bekend. Sommigen noemen hem daarom

GIJZELEN,

» Wanneer hij, met triomfen overlaeden,
), De zwaerden heeftgeglYzelt in hun sche.

'Ploonen.]
Van hier gijzeling, de daad van dit werkwoord : ook deplaats, waar zulk een schuldenaar zit: hi' zit in gijzeling. Zamenst. :
gijzelbrief, gijzelkamer, gijzelplaats, gijzelregt.
GIL z. n., m., des gils, of van den gil ,meerv.
gillen. Een doordringend, maar kort, ge-

schreeuw, dooreenen hevigen hartstogt,
voornamelijk door eenen onverwachten
schrik, veroorzaakt. Op dit gezigt gaf hi'

bijzondere, uitsluitende, voorregt, om een
of ander handwerk, in eene stall , te mogen
doen : hi' er de gild- en burgerregt van zUne
ouderen. In eenige oorden van het Vadereenen belderom.
land, vooral in Gelderland, noemt men een GILLEN, onz. w., gelijkvl. Ik gilde, heb gegild.
gild eene broederschap, die eenige goederen
Eenengil geven. Wanneer men de tanden
onder zich in beheering heeft, en dezelve
eener zaag zegt men ook, datzij gillen.
tot nut van de armen bestuurt: ook eene
Van hier gilling. Gillen heeft nog eerie
schutlerzj genoemd. Zoo kent men er -ens
gansch andere beteekenis, op de scheepstimeen S. Antoniusgild. De oorsprong schijnt
merwerven • die, namelijk, van schuins afte zijn, dat, in vorige tijden, eenige schutsnijden, afzagen •; van hier noemt men hout,
ters vrijwillige uitlagen deden, om daaruit,
dat schuinsgezaagd is, gilling, gillinghout.
in tijden van nood en verwarring, de onkos- GILPEN, zie tjelpen, tjilpen.
tengoed te maken, ter verdediging van GINDER, bijw. van plaats, aantoonende eenen
zekeren aangewezenen afstand. Ik heb hem
eigenehaardstede en bezitting.Deze gildegoederen worden, thans, tot ondersteuning van
ginder lien staan. Zamenst.: ginderheen.
behoeftigen aangewend. Eindelijk bezigt GiNns, bijw. van plaats, hetzelfde als ginder.
Ginds en weder (weer), voor eenen oogenmen het voor eene menigte werkzame weblik. Eene spreekwijs, in de dagelijksche
tens in het algemeen. Kiesche schrijvers
gebruiken dit woord in het onzijdige getaalgebruikelijk : leen mij ginds en weer
slacht, als Vondel: 't schippers gildt • Hooft:
um,pennemes. Zamenstell.: gindsheen, g Indsvan 'tgildt. Zonder twijfel is dit woord oorwaarts.
spronkelijk vrouwel. geweest, hetwelk de GINDSGH, bijv. naamw. Jets, dat ginder is : ik
uitgang gilde nog staaft: men spreekt in
bedoel datgindsche gesticht.
Gron. en Gelderl., daarom nog, de gilde. De GINGBER, zie gengber.
hoogduitscher gebruikt het ook slechts vrou- GINNEGABBEN, of ginnegappen, onz. w. gelijkvl.
welijk : die Gilde. Door verloop zegt en
ginnegapte, heb geginneIkginnegabde
schrijft men, nu, in Holland, het gild. Kiliaan
gabd geginnegapt. Onbeschoft la then. 't
heeft ghilde, guide, en geeft er meer, dan
Spotten en het ginnegappen. [F. v. Dorp.]
eene beteekenis aan. Het is bij hem toi,
Tuinm. brengt het tot het lat. cachinnari.
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onz. w., gelijkvl. Ik ginnikte, heb
geginnikt. Een woord, dat een zeker geluid
derpaarden nabootst. Anders rinniken ,
hinniken, rinneken, rinniken. Elders noemt
men het wrenzen• bij Kil. wrenschen, wrinschen. Mengebruikt het woord ook voor

GINNIKEN,

spottend grimlagchen.
z. n., o., van het gips; meerv. gipsen, als
van meer soortengesproken wordt. Eene
witte soort van aarde, die veel in Frankrijk,
uitgipsmijnen gegraven wordt. Van hier
het onverbuigb. bijv. n. gipsen : gipsen beel-

GIPS,

den.

Uit het lat. gypsum, ital. gesso, middeleeuw. gippum, guppum.
GIPSEN, bedr. w., gelijkvl. Ile gipste, heb gegipst.
Metgips bepleisteren : 1k heb mijnen zolder
latengipsen.
GIRGEL, zie gergel.
Grs, z. n., v., der, of van de gis • zonder meerv.

De bepaling van eene, niet genoeg bekende,
zaak naar de hoogste waarschijnlijkheid, of
een oordeel over iets, op waarschijnlijkheid
gegrond : ik heb het bij de is gerekend. Jets
bij de is doen. Het viel teen hare gis uit.
Bij de gis oordeelen.
GISP, z. n., v., der, of van de gisp • meerv.
gispen. Eene dunne roede, een smalle riem,

waarmede men snerpend slaat. Misschien
van den klank, welken zij onder het slaan
maakt, dusgenoemd.
GISPEN, bedr. w., gelijkvl. Ile gispte,heb gegispt.
Met eene gisp, met eene roede slaan, geeselen. Overdragtig, voor hekelen, doorstrijken :
deftige schrOvers gispen, menigmaal, de gebreken van hunnen ti 'd door het oor te veel
aan de eenzOdigheid te leenen. Van hier gisping.
GISSEN, bedr. w., gelijkvl. 1k giste, heb gegist.

Een oordeel naar waarschijnlijkheid vellen.
letsgissen. Naar eene zaak gissen. lk is dat
de zaak zoo uitgevallen is. Gissen doet missen.
Van hier gissing. Eene gissing over lets
maken.
GIST, zie gest.
GISTEN, gisting, zie gesten, gesting.

bijw. van tij,
d aanduidende den
naasten dag voor den dag van heden. Het

GESTEREIV ,

he on gisteren zacht te dooljen. Gisteren
avond ; gisteren morgen •; gisteren middag ;
gisteren nacht. In de uitspraak hoort men
veer :gister avond , enz. Van gisteren.
Wij zijn van gisteren, en weten niet. [Bijbelvert.] Zamenstell. : eergisteren, beteergisteren, vooreergisteren.

Het woord heeft zoogroot eene overeenkomst met het lat. hesternus, dat men hetzelve daartoe zeer wel kan brengen.
GIT, z. n., o., des gits, of van het git • meerv.
gitten. Een zekere zwarte, blinkende steen,
waaruit men sieraden maakt • zonder meerv.
Zij droeg koralenvan het helderste git. Oogen,

GLAD.

die hetgit in zwartheid evenaarden. Hooft
bezigt gietelijke git, voor inkt.
't Hailighjen, daer ik bij zweere,
Schildert met een witte veere,
Nat vangietelijke git,
Uit, in het gemalen wit ,
Troonytjes van haer gedachten.

Overdr. beet bet heldere, levendige zwart
der oogen het it : zoo dick hzj zich zelf in 't
git van haer schoone oogen zag. [Vondel.]
Voor de uit git gemaakte stof, voornamelijk
voor dunne langwerpige koralen, wordt het
ookgenomen, doch in het vrouwelijke geslacht. Zoo ke pt men ook koraalsnoeren van
wittegitten. In dien zin lijdt het zijn verkleivend -woord gitje : zij draagt gitjes om den
hals.

In het fr. noemt men het jais, 'a et erg.
jet, uit het gr. en lat. gagathes, genaamd
naar Gaga, eerie stad in Lijcie, waar men
het voorheengroef.
GITTEGOM (guttegom) , z. n., v., der, of van de
gittegom ; zonder meerv. Eene harsachtige
gom, uit Indie aangevoerd, in de heel- en
schilderkunstgebruikelijk.Van het lat. gutta,
een drop, en gummi, gom.
GLAASJE, zelfst. naamw., o., van het glaasje
meerv. glaasjes. Verkleinw. van glas. Een
glazen kelkje. Voor drinkers zegt men : het
glaasje ligten. Onder een glaasje zitten.
VrolOk zijn onder een glaasje. Men bezigt

het ook voor eenglazen kijkertje; gelijk ook
voor een kleinglazen venstertje.
GLAD, bijv. n. en bijw., gladder, gladst. Eigenlijk, Wiens oppervlakte nit oneffen is, het
tegendeel van ruw •; Ozer met eene vi ii glad
maken.
Houtschaven.
Gladde marmersteepen. De zjsbaan was zeer glad. Op glad
is staan, in gevaar zijn, om ongelukkig te
worden. Blinkend : de zilveren kandelaars
zijn glad geschuurd. Stil, effen, zonder
baren • in den dichterlijken stijI : de zee was
glad gekemd. Bat libber' op het gevoel is :
gladde aal. Glad spek. Gladder, dan olie.
flat aangenaam voor den smaak is, en,
deswege, glad over de tong vloeit : de drank
ging er glad in •; in het gemeene 'even. flat
we ens vettigheid glanzend is : gladle mellekkoeien. [Poot.] Wiens oppervlakte door
geene sierlijke verhoogingen gebeeld is :
eenegladde kas van een zakuurwerk. Eene
gladde snuff loos. Wiens oppervlakte door
geene haren stekelig is: eene ladle kin. Net,
beschaafd : hij schrO ft eenen gladden stzjl.

Vleijend, wanneer de woordeii niet stooten,
maar vloeijend rollen : hij heeft eene gladde
tong. Waarvan niets terug blijft, geheel,
gansch : hzj sloeg hem het hoofd glad af. HO
heeft hem zOn verzoek glad afgeslagen. De
Paltsgingh glad verloren. [Vond.] Hooft

heeft hiervan het werkw. gladden gevormd,
voorglad maken; ook bij overdr.: den handel
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gladden, voor gemakkelijk maken. Van bier
gladheid, gladdigheid. Zamenst. : gladbek,
een valsche diamant, gladslager, enz.
In het hood. is het glatt, neders. glad,
glett, deen. glat, zw. glad, pool. gladki,
bolt. hladki. Er is eengansch geslacht van

woorden, die alle uit eenen oorsprong afstammer], uit het oude lo, la, helder, lichtend beduidende. Dit is nog in het eng. lo,
zie daar, duidelijk to zien, gelijk in het gr.
en met den keelklank
A4), ik zie. Bit lo, la,
glo, glu, heeft aan vele woorden den oorsprong gegeven. Onder dezen behoort ook
g
lad. Glad Loch beteekent de oorzaak van
glans, naardien ladle ligchamen gemeenlijk glanzig zijn. Van hier is glat, bij Otfrid.,
zooveel als glanzend, van de zon gesproken.
Dat de letter g slechts eerie hulpletter, en
een overblijfsel van het voorzetsel ge is,
hebben wij reeds in gelaat gezien • daarom
kent Kil. nog ghelat, voor lat. Bij Kiliaan
isglat ook nog, figuurlijk, voor lustig, blijd,
vrolijk. Kero noemt dit clat, zw., eng.,
deen., angels. glad. Zonder twijfel behoort
hiertoe het lat. laetus, vrolijk, blijd • de
keelletter alleen is weggelaten. Ten Kate
brengt: het tot glijden.
GLANS, Z. m., van den glans • meerv. glansen, in sommige gevallen. De eigenschap
van een ligchaarn, waardoor het eigene lichtstralen van zichgeeft, of, door zijne gladle
oppervlakte, ontvangene lichtstralen,terugkaatst. In denglans der tonne. [Vollenh.]
Die steep heeft eenen schooners glans. Oneigenlijk, luister, waardigheid, schoonheid :
de glans, daar ijder u omme benzjdt, dien
gaat gij quzjt. [Hooft.] Dat gedrag zaluw
geheele geslacht glans bijzetten. Van hier

heet, in den verhevenen stijl, de luisterrijke
majesteit van God, die zich heerlijk in zijne
werken vertoont, deszelfs glans: wat spreid
uwheerlijkheid, geduchte God! al luisternjkeglansen L. D. S. P. Van hier glanzig,
g
lansrzjk.
Glans, hood. Glanz, Notk. glanz, gelanz,
klanz, eng. gleam, glance, deen. glands,
zw. glans, pool. en boheem, glanc •; in het
oude hood. glast, glest, glis, gliz. Zonder
twijfel is het stamwoord glo, 10, licht, gloa

lichten. Hier been behoort hetgr. wAgly
blinkers , yAsosi de oogappel, volyac eene blinkende ster.
GLANZEN, glansen, bedr. en onz. w., gelijkvl.
Ik glansde, heb geglansd ook glanste,
geglanst. Bedr., glans bijzetten: kleederen
glanzen. Onzijd., glans van zich geven : de
diamantsteenglanst. [Six v. Ch.'
GLAS, z. n., o., van het glas • meerv. glazen.
Eigenlijk elk glans gevend ligchaam: daarom
noemden de oude Duitschers barnsteen
g Les.
11

oude Zweden gavel' aan het goud den

GLID.

naam van gills, Wis. Het is heet, om die
retie, in het lat. glacies, dat hetzelfde woord
is. Wij even ook nog aan eene bergstof,
een halfmetaal, het antimonium, den naam
van spietsglas. In eenen engeren zin is glas
een fijn, glanzig, vast, doorschijnend, teen
vuur bestand ligchaatn, dat uit de ineensmelting van aardachtige deelen bestaat:
met den brandspiegel van Tschirnhausen
alleen is men in staat, om goud in een donkerbruinglas to veranderen. In den en step
zin is glas dat bekende, doorzigtigeligchaam

dat in deglasblazerijen uit nand en keizelg
ruis zamengesmolten wordt. Glas blazers.
Allerlei kunstwerk vangeslepenglas maken.

Eindelijk worden allerhande, uit glas gemaakte, din en met dien naam benoemd,
als een drinkvat : Schenk hem eenglas wzjn.
Eerie ruit : hi' heeft twee glazen in het
vensterraam laten zetten. Hetglas in eenen
spiegel, in eene koets. Een uurglas : het glas
is ledig geloopen. Zinn glas is afgeloopen,
Leven eindigt. Een kijker, een bril : hij
brilt door verkeerdeglazen. Zamenst. : bergglas, brilglas, kzjkglas, spiegelglas, spietsglas, uurglas,. wOnglas, zandglas. — Glasblazer, glasblazerij, glasgordtjn, glashuis,
glaskruid, glasraam, glasroede, glasschilder,
glasschrzjver, glaswinkel, glazenmaker, glazenwasscher , enz.
Glas, glis, gliz, komt in de middeleeuwen,

dikmaals voor, in den zin vanglans. In de
gewone beteekenis heet het, bij Willeram.,
ook glas, ijsl. glaer, zw. glas, eng. glass,
middeleeuw. glacia. Het fr. glace heet het
glas van eenen spiegel, eene koets. In het
deen. glar, glas, angels. glaes. De bron is in
la, gla, Oul, zeide en schreef men voor
glas ook gelas ; ook glaas: haer swaerden
braken alsglaas. [Seghel.]
GLAZEN, bijv. naamw., onverbuigbaar. Van
glas gemaakt. Een glazen stop, eene glazen
kroon. Dichterlijk , voor doorschijnend
haerglazen stroom enz. [Moo n en .] Ook word t
het met andere woorden zamengesteld, als
glazendeur, glazenkas.

onz. w., gelijkvl. Ik gleiste, heb gegleist. Blinken. Het is een verouderd woord,
dat bij Kil. nog overig is, gleijsen, glezjssen.

GLEISEN,

Van hier is nog in gebruik het bijvoeg.
woord gleis, zoo veel als verglaasd, verlood.
Gleiswerk maken. Het komt al van glis glans,
en behoort mede tot het wortelwoord glo.
GLIBBEREN, onz. W., gelijkvl. Ik glibberde, ben
eglibberd. Het is eerynvoortdurend werkw.
g
van glibben, hetzelfde als glippen, en beteekent het uitglijden der voeten, we ens gladdigheid. Van hier glibberig, slibberig: een
glibberig voetpad; en glibberigheid.
z. n., o., des glidkruids, of van het
glidkruid •; zonder meerv. Een kruid, antlers
duizendblad, gerw geheten.

GLIDKRUID,

GLIM.
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onz. w., ongelijkvl., met het
hill w. hebben en zijn. 1k gleed, heb en ben
gegleden. Sullen, eene onwillige beweging,
op eene ladle plaats, waken. Ik ben van
den trap gegleden. Dan, als men met opzet
glijdt, vereischt het het hulpwoord hebben,
omdat dit onzijdige woord, dan, in eerie
meer bedrijvende beteekenis voorkomt. lic

GLUDEN, (glijen)

heb, om mU te verwarmen, eenige oogenblikken op die ijsbaan gegleden. Dit noemt men,
elders, slieren, dat een voortd. woord is van
sudden, slidderen , bij Lil. bekend voor
slibberen. Van hier glt:ibaan (glijdbaan.)
Glijden, hood. gleizen, neders, gliden,
zweed. glida, angels. glidan, en g. to glide,
fr. glisser, Waarschijnlijk is de g de voor-

gezette hulpletter , zoo dat men het van
lijden, dat eertijds.voor gaan, zich bewegen,
ingebruik was, kan afleiden. Wij gebruiken het nog in overWden, dat is we aan
sterven.
GLIMLACH, (glimplach), zie grimlach.
GUNMEN, onz. w., ongelijkvl, met hebben en
zijn. Ik glom, heb en ben geglommen. Eenen
zwakkenglans van zich even •, met hebben:
bet vermolmd bout had in den nachtgeglommen. Van bier het deelw. glimmend : een
glimmende worm. overdragtiglijk: eene glimmende hoop op herstel, eene zwakkegeringe

verwachting. Zonder vlam, door zwak vuur,
gloeijen •; met hebben •; onder de asch hebben
de vonken nog lang geglommen.Doorgloeijen;
met zijn : de fool is reeds geglommen.
Glimmers, hoogd. ,glimmen,eng. to gleam.
zw. glimma, angels. leoman. Het lat. lumen,

licht, vloeit zeker uit dezelfde bron voort.
Men kent den oorsprong in lo, glo, licht
beduidende.
GLIMP, z. th, m., desglimps, of van den glimp;
het meerv. is niet ingebruik. Een bedriegelike schijn. Gi). weet afzichtigheit een glimp
tegeven. [Vondel.] Zoo een limp uw oog
bekoort, Glimp van woorden. [Vond.] Hij
weet aan die zaak eenen schoonenglimp te
geven. H. de Gr. bezigt glimpelijk, in den
zin van met schijn van re t: '1 welck dan
nietglimpelijck en can geschieden. Hooft
heeft hiervan het bijv. glimpig gevormd,

voor sehoonschijnend. Zie dit woord. Het
komt met glimmen uit eene bron voort.
GLTNIPEN, onz. w.,gelijkvl. Ik glimpte, heb
geglimpt. Blinkers schijnen. Bij Poot wordt
het deelwoordgevonden : als een Boer zzjn
hijgende ossen 't glimpend kouter, enz.
GLIMPIG. bijv. n. en bijw., glimpiger, glimpigst.
Dat eenenglimp geeft. Hi' bedekte dat gebrek met eenglimpig kleed. Hooft heeft :
glimpige gezantschappen, die slechts in schijn
laats hebben.
P
Gumwoam, z. n., m., des glimworms, of van
denglimworm •; meerv. glimwormen. Een
worm, die des nachtsglimt.

GLOS.

GLINSTER, z.

n., m., des glinsters, of van den
glinster •; rneerv. glinsters. Eene glimmende
vonk, eengeinster.
onz. w., gelijkvl. Ik glinsterde, heb
geglinsterd. Eenen flikkerenden glans van
zichgeven. Hi' trok bet glinsterende slagzwaard uit de scheede. Het vloeit, met glans,
glimmen, uit den gemeenen oorsprong af.
Van bier glinsterig, glinstering. Zamenst. :

GLINSTEREN,

glinsterworm.

z. n. v., der, of van de glinting
meerv. glintingen. Ook is het woord glint,
van het vr.geslacht, in gebruik geweest.Latwerk, ter zijde van het breede middenpad,
of aan de heiningen van eenen tuin, bij hetWelk men allerlei vruchtboomen opleidt.

GLINTING,

Pluk een van die schoone vroegrUpe druiftrossen, welke met zulk een gloeiend purer
aan gindse glinting gLoren. [Overzet. van

Hervey, in zijnen Theron.]
Dit woord is bij Kil. g lend, glent, ghelente,
ghelinte, glente •; en hi' vertaalt het door
sepes, lutamentum , macer:3 sepimentum
fabrile, parks concratitius. Misschien zoude
men het van gelend, dat is aangrenzend,

kunnen afleiden.
z. n., m., des glips , of van den glip ;
meerv.gtippen. Eerie spleet in eene pen.
GLIPPEN, bedr. w., gelijkvl. Ik glipte, heb geglipt. Eenen glip in eene pen makes. Anders

GLIP,

opglippen.

onz. w., gelijkvl. Ik glipte, ben geglipt.
We ens gladdigheid ontslippen : de flesch
glipte mij uit de hand. Geheim wegsluipen :
op dat gerueht`ging hi' glippen. Hooft heeft
glippende trouw (fluxa fides). Van bier glip-

GLIPPEN,

ping.

GLIPPERIG , zie glibberig, en glibberen.
GLISSEN, onz. w., gelijkvl. Ik gliste, ben

geglist.

Glijden. De stap die MU aan't glissenbracht.
[Hooft.]
GLIT, z. n,, o., meerv.glitten,in de scheikunde.
Een lood, dat met onzuiverheden van koper
vervuld, en door verkalking, in de gedaante
van metaalschuimgebragt is. Zamenst.:
goudglit, zilverglit.
n., rn., des gloeds, of van den gloed •

GLOED, z.

zonder meerv. Een vuur, dat nit geheel
gloeijende kolen bestaat, voornamelijk, als
dezelve totgruis zijn vervallen. Rif warmt
zich boven dengloed. Figuurlijk, de hevigheld en drift der hartstogten , enz. : een
brandendegloed der min. Die gunst is genoeg,
om ons in den blakendstengloed van dankbaarheid te zetten.
GLOEIJEN, (gloeden) onz. en bedr. w., gelijkvl.
Ikgloeide, heb gegloeid. Onz., met hebben,

eerie sterke hitte en eengroot licht van zich
geven, waar lets van vuur doordrongen is :
de kolengloeijen onder de asch. De kogels
gloeijen. Jets in eenen gloeijenden oven werpen. fleet of warm zijn : mine handen en
43
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voetengloetjen. Rood zijn, eene vurige kleur
hebben : zijne oogen gloeiden in zz:in voorhoofd. De oogen worden ook gezegd te gloeijen, wanneer zij eene hevige drift, door
eenen sterkenglans, verraden. Zoo gloeit de
bios op de wan en wanneer de schaamte
de kaken rood verwt. Eenen schitterenden
glans van zich even : men ziet geen diamantengloetjen. L. Bake.] Eenen hoogen
graad van levendige begeerten gewaarworden : o Godsdienst, waar uw offer brandt,
daargloeit elks borst voor 't Vaderland. Eindelij,
k met levendigheid en krachtigen nadruk
jets voordragen : de taal gloeit, en de aandoening 'van de ziel zwelt gaande weg. [Overz.
van Theron.] Bedrijvend , met hebben
gloeijend maken. Het ijzer in het vuur
gloeijen. Zamenst.: gloeioven.
Gloeljen , hoogd. luhen, Notk. eluon,
Schilter glouen , neders. gloien, to en
glOren, glaren, angels. glowan, eng. to glow.
De oorsprong is in glo, glu. Zie glad, glans.
Of het is van laaijen, loeijen, vlammen, met
het voorzetsel ge, verkort tot g.
GLooa, z. n., m., des gloors, of van den gloor
zonder meerv. Glans. Overdragtig, voor eer,
luister : diegeen' eeu den gloor haars roems
zal lessen. [Hooft.]
,GLOP, z. n., o., desglops, of van het glop • meerv.
lloppen. Verkleinw. glopje. Een smal straatje,
eengang : h i' woont in dat glop. Eene opening : dit maakt een root glop in mijn dagebedrijf. [Hooft.]
CLOREN, onz.gelijvl. Ik gloorde, heb gegloord. Eigenlijk glimmen : wat gloort die
test met vuur eerie dagelijksche spreekwijs.
Van hier, figuurlijk, zich met 'ulster vertoonen : daargloort wellevendheid teregt ;
daar heerschen keurige manieren. [Onbek.
Mater.] Bij Kiliaan heet het ook verkwikken,
en verkwikt worden.
,GLORIE, z. n., v., der, of vain de glorie • zonder
meervoud. lleerlijkheid, luister: der akkerg
lorie. [Vondel .3 Roem: h i doet alles uit eene
zucht naar glorie. Ook noemen de schilders
de stralen, die zij om het hoofd van eenen
Heilig schilderen, glorie. Zamenstell.: gloriekroon, glorierijk , gloriezucht. Het stamt
of van het lat. gloria,
eer, roem.
GLOS, z. n., v., der, of van de glos • meerv.
glossen. Eene kantteekening, dienende ter
uitlegging van een onbekend en donker
woord, van hetgr. en lat. glossa. Westerb,
gebruikt het: en staplen glos op glos, doctoren op doctoren • ook Vond. : als zij de glos
dengasten overbriefde. J. de Deck. bezigt
glozen, in het meerv., voor schertsende
aanmerkingen uw averechtse glozen.
Gulp, z. n., v., der, of van de gluip • meerv.
gluipen. Bij Kiliaan wordt dit woord vertaald door decipulum, eene vogelknip, om
vogels te van en. Men gebruikt het woord,

GOD.

in Gron., voor eene kleine opening: de deur
staat op de gluip, dat is, zij staat een weinig
open. llj komt ter gluips, hi' komt steelswijze.
GLUIPEN, onz. w., Ik gluipte, heb
gegluipt. Bij Kil. roe en gluijpen, hetwelk
bij hem is, op den loer liggen, om iemand te
verstrikken • iemand la en le en. Men
bezigt dit woord nog voor loeren: h i' gluipt
door de deur. Ook voor met den hoed over
de oogen getrokken aan. Van hier gluiper,
g
lui perd , iemand, die den hoed over de
oogen getrokken heeft; ook fig.
Gruipscii, bijv. n. en bijw., gluipscher, meest,
zeergluipsch. is een gluipsch mensch,

die iemand, op eene onverwachte wijs, eerie
gevoelige nee geeft.
GLUREN, onz. w., gelijkvl. Ik gluurde, heb gegluurd. Loeren, heimelijk zien : naar jets
glures • door de deur gluren • staan te
gluren. Met een voorzetsel, b. v. afgluren,
be lure' is het bedrijv. Dit woord schijnt
met het gr. yitodn-alt y 7)linken ook zien,

overeenkomst te hebben.
(knap), bijv. n. en bijw., net, mooi : dat
staatgnap. Bekwaam, handig: hi' is na ;
in den gemeenen spreektrant •; loch knap is
meer ingebruik. Kil. heeft het ook nog.
Men mag het lat. gnavus hier vergelijken.
Zie knap.
GNIFFELEN, onz. w., gelijkvl. Ik gniffelde, heb
gegniffeld. In de vuist lagchen, niet durven
uitlagchen. Men hoort dit woord, in de
volkstaal, te Groningen. Kil. kent ghichen,
g
hichelen , en zet het over door cachinnari.
De verwisseling van eh en f is bekend. Het
lat. cachinnari, dat vanxotlyity, den mond
opsperren afdaalt, heeft veer gelijkheid hiermede.
GNORREN, onz. w., gelijkvl. Ik gnorde, heb
gegnord. Hetzelfde als knorren : al mommende te gnorren. [Westerb.] Zie knorren.
GOD, z. m., gods, of van god • meerv. goden.
Het hoogste wezen, dat de oorzaak is van
alles, dat buiten hetzelve een bestaan heeft.
Zoo dikwijis dit woord als een eigennaam
gebruikt wordt, neemt het geen lidwoord
aan: God isgroot. Gods wijsheid is oneindig.
God dienen. God, of aan God opgedragen.
God lie hebben. Wanneer, ondertusschen,
met eenige bepaling, van God gesproken
wordt,, neemt het, als allegemeene naamwoorden
,
een lidwoord aan. De God der
GNAP

natuur. Dit is de zegening van den God en
vader van Jezus Christus,
enz. Wijders word t

dit woordgebruikt voor elk wezen van
voortreffelijkeren aard, hetwelk, naar de
leerbegrippen der heidensche volkeren, de
oorzaak der veranderingen in de natuurlijke
en zedelijke wereld zoude zijn. In lien zin
neemt het een meerv.getal aan, goden, bij
dichterlijke verkorting, goon. Iemand, na
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zijnen flood onder het getal der goden plaatSen. Een halvegod, iemand, uit eenen god
,en eenen menschgeboren. Van hier argod,
berggod, boschgod, haardgoden, huff ode
mingod, stroomgod, veldgod, wijngod, woudgod, zeegod, enz. Ook neemt het eenen vrouwelijken uit an aan, godes, godin, met de
zamenstellingen, schikgodin, toovergodin,
veldgodin, zanggodin, zeegodin, enz. Van hier
wijders : godendom, godinnendom. Vondel
gebruikt de godenschap, voor het gansche
getal der goden: en vint men niemant, in
degansche godenschap, die dit vermagh.

Eindelijkbehooren hierheen de zamengestelde
woorden, uit de heidensche fabelleer oorspronkelijk, godendrank, godenspijs. Oneigenlijk wordt dit woord, ook zonder meervoud,gebruikt, voor jets, waaraan men te
zeergehecht is, en daarop vertrouwt: het
geld is zijn God. Hi' maakt van den buik
zzjnen God. In den stijl des Bijbels wordt de
naam van God gegeven aan schepselen, die,
in naam enop last van God werken, als aan
Engelen en Overheden. Zoo beet Mozes de
God van Aaron. en een God over Farao. Naar
de, alte letterlijke, vertaling heeft het woord
God, in den bijbelschen stijl, de beteekenis
van uitnemendheid, grootheid, enz. 1k hebbe
worstelingen Godes met mijne suster geworstelt. Zamenstellingen: goddelijk, goddelijkheld, het wezen en het gezag van God, en
eenengoddelijken oorsprong hebbende, godgeleerde , godgeleerdheid , godgeleerdelijk,
godgewijd, godlievend, godloochenaar, godloochenarij,
goddeloos, goddeloosheid,
goddek godsbode, godsdragt, omdragt van
loosltj,
het Heilige bij de Roomschen, godskunde,
godslasteraar, godslastering, godslasterltjk,
godspenning, (in de wandeling goospenning,
voor godespenning) eene handgift, een onder and godsregering, godspraak, godverloochenaar, godverzaakster, godverzaker,
godverzaking, godvreezend, godzalig, godzaligheid, godzoekend, enz. Kil. heeft godsakker, voor kerkhof, de plaats, waar de

dooden be raven worden, in het hoogd.
Gottesacker. Godwouds is ingebruik geweest, voor als God woude, onder Gods
gunstige toelating: ik kruip al mg Godwouds.
[Poot,.]
God, hood. Gott, Ulphil. gud, Kero cot,
Otfrid. got, Notk. kot, neders. God, angels.
god, ijsl. gud, eng. god, zw. gud, deen. gud,
pers. choda. Zeer velen hebben dit woord
van goed afgeleid. Adelung, echter, is van
oordeel, dat het uit êéne bron, met den
schandischen naam Odin, waaruit Wodan
gevormd is, en waarmede men het Opperwezen bedoelde, zoude ontstaan zijn. Is die
gissing gegrond •; en houdt men, daarbij, in
het oog de verwisseling van gelijksoortige
letters • dan zoude het woord God zoo ver

GODS.

niet verwijderd zij,
n als het, in den eerslen
opslag, wel schijnt, van het goth. thiuth,
scijth. zeut, seit, la land. seita, egypt. zeut,
theut, thout, gr. ecis, ts, hos, dor. en lakon.
reos, eol. rtos kret. hog, lat. deus, ital. dio,
fr. diem, sp. dios, het oude zw. dis, this.
GODDELIJK, zie God.
GODHEID, z. n., v., der, of van de godheid;
meerv. godheden. Pit woord drukt uit deels
degoddelijke volmaaktheden van het hoogste
Wezen, deels, en zoo wordt het meestgenomen,den persoon van God zelven, in den
verhevenen stijl. Waar men ook de natuur
beschouwt, ziet men onloochenbare bewljzen
eener tegenwoordige Godheid. In dezen zin

wordt het ook van de heidenscheAfgoden
gebruikt, en duldt een meervoud.
GODIST, z. n., m., van dengodist •; meerv. godisten. Iemand, die, naar de voorschriften
der rede, of, volgens de natuurlijke godsdienst, het Opperwezen erkent te belijden •
gemeenlijk een deist genaamd.
GODSDIENST, z. n., v. der, of van degodsdienst;
meerv. godsdiensten. Elke handeling, die,
uitgehoorzaamheid aan God, en tot zijne
eer, verrigt wordt •; zonder meervoud : zifn
dagelijksch beroep, uit pligt, waar te nemen
is ookgodsdienst. De operilijke vereering van

het Opperwezen, door eene vergadering van
menschen, die plegtig, tot dal. einde, zamenkomen : degodsdienst bijwonen, verzuinten.
Degodsdienst begint om twee uren. De waarheden, naar welke ons hart en onze daden,
in het vereeren van het hoogste wezen, gere geld moeten worden: hij is een beminnaar
van de christeltjke godsdienst. In dien zin
neemt het ook een meervoud aan, in, zoover
dit woord van alle valsehegodsdienst gebezigd wordt : er ztjn verscheidene godsdiensten
in de wereld. Eindelijk wordt hetgenomen
voor een bijzonder zamenstel van godsdienstie waarheden, naar de bijzondere bevatting
van menschen : hi' is de roomsehe godsdienst
toegedaan. Van hier godsdienstig, godsdienstigheid, godsdienstiglijk.
n., o., van hetgodshuis; meerv.
godshuizen. Een huffs waar, uit liefde tot

GODSHUIS, Z.

God, armen en bejaarden, kost en inwoning
hebben • eengasthuis. Gods huis, als twee
woordengeschreven, beteekent eerie plaats,
waar God vereerd wordt.
GODSVRUCHT, Z. 0., v., der, of van de godsvrucht;
zonder meerv. Eerbiedig ontzag voor God.
Van God en vrucht, vrees, hoogd. Furcht.
Van hier godvruchtig, godvreezende, niet
godsvruchtig, omdat het woord God bier
meer van den vierden, dan van den twee den
naamval heeft : zoo ook. godvruchtigheid,
gody ruchtiglijk. Voor godvruchtige bezigen
de dichters dikwerf godvruchte, met uitwerping van ig, even- als doorluchte, voor doorluehtige.

GOED.
bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting , zoo men den aard der
beteekenis nagaat : daar, evenwel, de eene
den anderen in ditkwaad kan te bovengaan,
lijdt het ook vergrooting: godvergetener ,
godvergetenst. Iemand, die het Opperwezen,
met moedwil, miskent, en met zijne daderi
hoont: hi' is een godvergeten booswicht.
Merk aan, dat het, eigenlijk, een verled.
deelwoord van vergeten is, doch hier , in
eenen bedrijvenden zin voorkomt, naar den
aard der deelwoorden , die zoo wel eene
bedrijvende,
als lijd
ende beteekenis hebben.
Zie mine nederd. spraakk. D. 11. 5 142.
GOED, bijv. n. en bijw., beter, best. Het wordt.
in vele beteekenissen, gebruikt, die, evenwel,
meest op eene volmaaktheid uitkomen.
Aangenaam , bevallig : wat antlers hare

GODYERGETEN,

schoonheid aangaat, ziet zij er zoo goed nit,
als men wenschen kan. Vruchtbaar : wif
hebben vele goede zomers adder elkander
beleefd. Dat aan het oogwit, aan zijne bestemmin g beantwoordt : het is zoo goed. 1111:frt
kleed isgoed. God heeft den mensch goed
geschapen. Nuttig, heilzaam : hoe menig jongeling slaat den goeden raad, welken zzjne
ouders hemgeven, onachtzaam in den wind !
Gemakkelijk: hr' heeft, daar, een goed leven.
Goede dagen hebben. Deugdzaam : iemand
van een goed hart. Gunnend, welwillend : hij
droeg hem een goed hart toe. Zachtzinnig: hij
is eengoed mensch. Bekwaam, geschikt : die
bzjl is niet goed, om mede te kappen. Goede
vrtjdag, de heilige vrijdag voor het paaschfeest. De goede week, de laatste week in de
vasten. Goed rond, goed zeeuwsch, met alle
opregtheid. Goede steden , bij Hooft voor
voorname steden , fr., bonnes villes. Het

worth ook als een zelfstandig naamw., in het
meerv., gebruikt : de goeden, de braven, de
deugdzamen. Ook in het enkelv., van het
onz.geslacht, het goede, de deugd: doet het
goede. Pligt: hij kent goed en kwaad. Goederhand. Ik weet van goederhand, van iemand,
op wien ik afkan. Ter goeder trouw, opregtelijk. Zeg mii ter goeder trouw. Ter goeder
trouw handelen. Tergoeder um-, juist van
pas. Goedemannen. scheidsmannen : ik help
de zaak in handers vangoedemannen gesteld.
Ook een schipperswoord : op goedemannen
zeggen, dat is, zoo als men door het gerucht

verneemt. Omzekere veelheid aan te duiden.,
zegt men een goed (groot) gedeelte •; een
goede honderd gulden, meer dan honderd.
Voorts wordt dit bijv. naamw., bij onderscheidene werkwoorden, gevoegd, als bij
doen • goeddoen, nuttig zijn : die vermaning
heeft hemgoedgedaan. Vergoeden, boeten :
wanneer zultgij mzj die schade goeddoen ?
Van hier het deelwoord goeddoend, Diet goeddoenend. Goeddunken, als een werkw., we!
toeschijnen, willen : het heeft den konivu

GOED.
goedgedacht, zoo to handelen. Als een naamwoord, voor meening, gevoelen : ik zal er
mijn goeddunken over zeggen. Eigenwil : hij
lee ft naar het goeddunken van zz:in hart.
Goedkeuren, in jets behagen scheppen, iets
goedkeuren, waarvoor men dikwijls zegt lets
voor goed keuren; doch dit is lam en overtollig. Van hier goedkeuring. Goedspreken,
bij Hooft goedzeggen, door woorden borgtog stellen : ik heb voor zzjne schulden goedgesproken. Goedmaken, betalen : ik zal het
welgoedmaken. Betoonen, bewijzen: het zal
mij verwonderen, hoe Itlj die stelling zal
goedmaken. Goed maken, twee woorden, heet
ter deeg maker: hij heeft dat kunststuk goed
gemaakt. Goedvinden, goedkeuren , werkw.
en naamw. Tegoede. Te goede houden, borgen •; wel te onderscheiden van ten goede
hoyden, niet euvel opnemen : ook ten goede
nemen, le goede hebben, in de gemeenzame
verkeering, te goeds hebben, in te vorderen
hebben. Van hier goedheid, welk afgetrok-

ken woord ook wel voor God zelven, de bran
van goed, genomen wordt. Verder goedig,
overhellend, geneigd, om goedheid te bewijzen, goedigheid, goediglijk. Zamenst. :goedaardig , goedaardigheid, goedaardiglijk, goutdadig, goeddadigheid, goedertieren, goedertierenheid , goedertierenlijk , goedgunner
goedgunstig, goedgunstigheid,goedgunstiglzjk, goedhartig, enz., goedsinoeds, goedwillig, enz. Spieg. bezigt goedrondsch , voor
gul, openhartig : goedrondsche gezelligheid.
[Vond.] goedrondheid : uwe goetrontheit en
rustigheit zal ons open hart aanzien. Van beter
komt beteren, beterschap, enz. Zie best, beter.
GOED, Z. n., o., des goeds, of van het goed ;
meerv. goederen. Waarin alle volmaaktheid
is : God is het hoogste goed. Bezitting : hij
beef? al zilne goederen den armen vermaakt.
Vastegoederen. Roerende en onroerende goederen. Onregtvaardig goed bedijt niet. Geld:
hij zit vast aan het goed. Koopwa ren: het schip
moest degoederen,,
in eene vreetrade haven
lossen. Kleederen : hij heeft bijna een goed
aan het tiff • in den dagelijkschen stijl. Ook

wordt het genomen voor een zeker ding,
waarvan men den naam niet weet, of niet
noemen wil. Wat voorgoed lit daar op den
grond? Duivelsdrek is een stinkend goed.
Oul. was het meerv. ook goeden: die vol is
van alierlezj goeden. [Moerm.] Zamenst.:
aardengoed, beddegoed, kindergoed, roofgoed,
rouwgoed, scheergoed, speelgoed, stokgoederen, (erfgoederen)stukgoederen, (koopwaren)
tafelgoed, theegoed, enz.
Goed, hood. Gut, in sommige oorden
gutt, kutt, Ulphil. gods, Kero cuat, Otfrid.
guat, Tatian. en Willer. guot, opperzwab.
guat, neders. good, zw. god, en g. good.

Matth. Mart. vergelijkt het gr. aya0oc, goed,
hetwelk hi' van watt), wi tIce, blijd zijn, af-
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leidt, en hi' brengt, tevens, bij het arab.
g
ad, ged , goed. Het is, zeker, een der oudste

woorden in onze taal, dat men het gr. 70eiy,
het lat. gaudere, het hebr. hadah, zich verheugen , misschien eenen oorsprong heeft.
GOEDKOOP, bijv, n. en bijw., goedkooper, goedkoopst. Niet duur, laag
prijs. Dat zj
in
goedkoope waren. Gzj hebt dat goedkoop gekocht. Sommigen verdenken deze verbuiging, en spreken : beter koop, best koop.

Men bedilt zelfs zulke uitdrukking, en zegt :
goedkooper is goed koper, het to en
van kwaad koper. Dan, men heeft ongelijk.
Het woord goed is onveranderlijk en van koop
onafscheidbaar, hetwelk alleen verbogen kan
worden: goedkoope, niet goede koop, waren.
Dit bijv, naamw. alleen neenit, dan ook, de
uitgangen van er en st, in de tra ppen va
van
vergelijking, aan : goedkooper, goedkoopst;
even als goedgunstig, goedgunstiger, goedgunstigst. Zoo schrijlt ook de Hoogduitscher:

GOOC.

liken zin. Zoo gebruikt Poot het deelwoord
golvend, van het haar, dat, in gekrulde lokken op de schouders nederhangt:
» Geef dan maer zoete slingertjes,
^ En pers, uit ted're min,
Datgolvend gouddraet zacht:
^ illijn hartje schuilt er in. »

Feith vertoont, door dit woord, de zigtbare
beweging van den boezem :
» Met zwellenden boezem,
» Door 'tpoppelend harte
» Aan 'tgolven gebragt.
Van bier golving • in den zelfden zin de
trotschegolving der hairlokken. [Feith.]
Gom, z, n., v., der, of van de gom • meerv.
gommen. E en lijmachtige vochtigheid, die

uitplantgewassen druipt, en daarna stolt.
Arabischegom. Van hier gomachtig, gommig, gomrijk. Het komt van het lat. gummi,
gr. xwct. Er is nog een woord, gorn, gome,
goom, hi' Kiliaan, en gome, goem bij M.

degoelijke afgodin van 't averechtsch vernuft. [Moonen.] Aanvallig, liefelijk: het is
een mein 'e van eenen goelijkenaard.Goelljke
aernsteljoffer, luister. World.] Hoeft spreekt
van eene aantreklijkegoelijkheid, voor eene

Stoke, dat oppassing, zorg, oppasser en man
heet. Zie in bruidegom.
GOMMEN, bedr. w., gelijkvl. gomde, heb gegomd. Met gom glanzig maken. Zifden stollengornmen. Van hier gommer, gomming.
GONDEL, Z. n., v., der, of van de gondel; meerv.
gondels. Een vaartuig, waarvan men zich, in
Italie, en vooral te Venetie, bedient, zonder
zeiltuig, met eenen zeer spitsen achter- en
voorsteven. Gij zult ter stroompoorte uit met

gedienstige hofdame. Fr. de Haas
zegt:•
goeltjk beteekent zoo veel als gaelijk, gade» lijk, dat is, welvoeglijk, aangenaam, aan^ trekkelijk. » Tuinm. neemt het voor goedelijk • even als kivalijk voor kivadeltjk staat.
Kiliaan vertaal tgoedeliek, benignus, clemens,
goedgunstig, goedertieren: in dien zin is
het, bij ons, buiten gebruik. Van hier goe-

eenengondel ijlen naer Vader Chan us,
[Vondel.] Van het ital. gondola.
GONNEN, gonst, zie gunnen, gunst.
GONS, z. n., m., van den gons • zonder meerv.
Dommelendgebrom. Net eenen gons snorde
de slingersteen langs mine ooren.
GONST, z, n., v., der, of van de gonst • zonder
meerv. Een woord, op de Veluw gebruike-

wohlfeil, wohlfeiler, wohlfeilste.
n. en bijw., goelzjker, goeltjkst.
Het wordtgebruikt voor schoon : ik weet
gewis, dat het eengoelijk maagdeke is. [Smits.]

GOELIJK, bijv.

Die den schijn van schoonheid aanneemt •

lijkheid.
GOLF, Z. II., V.,

der, of van de golf ; meerv.

golven. Eene waterbaar. Gotrschijnt, daarin,
van eene baar onderscheiden, dat de laatste

meer op de verheffing, eerste meer op de
nederstorting van het water doele • immers,
het woord schijnt met gulp, eene gulp waters,
eenige gelijkheid te hebben. De golven verbrijzelden het geheele vaartuig. Dichters
gebruiken het ook voor de zee : gelljk de
orkaen op d'Indiaansche golf. [Vondel.] Het
beduidt ook eenenzeeboezem•: de golf van
Venetie. In dezebeteekenis schijnt het of te
stammen van het ital. golfo • en is, misschien,
vermirikt uit hetgr. z• awoc, een boezem
ook een inharn der zee, tusschen twee, in zee
uitstekende, bergschakeis. Verkleinwoord
golfje : baar, noch kronkelgolfje speelt in mljn
vz:jver. [Trip.] Van hiergolfachtig, waarvoor
Oud. zegt gollefachtige wolken.
GOLVEN, 011Z, w., gelijkvl. Ik of de heb gegolfd. Pit woord wordt, gcmeenlijk, bij

dichtersgevonden, en wel in eenen oncigen-

lijk, om uit to drukken de overgeblevene
kracht der mest, maarmede een zaaiakker,
in een vorig jaar, voorzien is. Er is nog
gonst in het land.
GONZEN onz.

w., gelijkvlik gonsde, heb gegonsd.
Dommelen, zuizen. Het watergonst, zegt de
Noordhollander, eer het begint to koken
jets, dat elders heet : het raast, het zingt,
het zuist. Van hier gonzing. Alles is naar
den klankgevormd.
Goo, z, n., o., meerv, goon, bij Hooft voorkomende, voor streek, hetzelfde, wat men in
Gelderland kwartier noemt. Zoo isVriesland
verdeeld in oostergoo, westergoo, enz.
GOOCIIELEN
guichelen) onz. w.. gelijkvl. Ik
goochelde, heb gegoocheld. Door gezwinde
handgrepen iemands oogen verblinden. Net
bekersgoochelen. (Tit de tas goochelen. Het
komt ook voor in eenen bedrijvenden zin :
iemandgeld uit den zak goochelen. Van hier
goochelaar, goochelares, goochelarij, (yokelrie. Bijb. 1477). goocheling. Zamenst. goochelspel, goocheltas.
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Goochelen, hoogd. gaukeln, neders. g6cheln, kijkeln, eng. to juggle, in sommige
oorden van Duitschland kocheln, keucheln,
geucheln. Het lat. jocus, boert, en het middeleeuw. jocale en jocalus komen hier zeer

GORT.

Gorden, hoogd. giirten, bij Fero eurtan,
Otfrid. gurten, Ulphil. gaurdan, angels.
gijrdan, eng. to gird, deens, giorde, zw.
giOrda, neders. gorre. Het schijnt van girus,
een kring, of te stammen.
nabij. Adelung meent de bron te vinden in GORDIJN. z. n., v., der, of van de gordijn;
het woord jtihe, gtihe, gezwind, dat in
meerv. gordijnen. Een voorhangsel, hetwelk
Opperduit. gach wordt uitgesproken : ors
met ri p en aan eene rocde hangt, en opgewoord gaauw is bekend.
trokken, of weggeschoven kan worden.
Goo', z, n., v., der, of van de gooi; zonder
Schuif van schaamte degordijn. [Vondeld
meerv. Een worp, smak. Hi' wierp Brie
Achter de gordijn. [Decker.] Dikwerf zegt
zessen in eenegooi. Hooft bezigt het ook
men hetgordtjn: achter het gordijn. [Vol lenh .]
Men vindt ook nog dit geslacht bij Hooft ,
voor verwerping : thans kregen burgerrecht,
vrijdommen en handvesten de gooi. Onz. het
alhoewelhij, anders, het vrouwel. heeft : de
gooi is eene bekende landstreek in Zuidholl.,
gordiin vegen. Gordijn is ook een woord van
het Gooiland.
den vestingbouw, beteekenende een gedeelte
GOOIJEN, bedr. w. gelijkvl. Ik gooide, heb gevan den wal tusschen twee zijdvleugels.
gooid. Smijten, werpen. Iemand eenen steen
Zamenst. : gordUnring, gordijnroede, enz.
naar het hoofdgootjen. Iemand met eenen
Gordzin, neders, gardine, deem, gardine,
steengooijen. Ook met naar : met eenen
zw. gardin, eng. curtain, ital. cortina, fr.
steen naar den Vogel gooijen. Van hier
courtin, middeleeuw. cortina. OW. schreef
gootjing.
men ook gardljn. Sommigen brengen het
GOOR, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
totgorden, opgorden.
vergrooting. Dat, door eene soort van ges- GORDING, zie gord.
tin be
begint te bederven, en zuur te worden. GORGEL, z. n., m., des gorgels, of van dengorGooremelk. Goor spek, garstig. Het heeft,
gel •; meerv. gorgels. De strut, de weg, waardoor de spijs naar beneden gestoten wordt.
zeker, eenenoorsprong met het hoogd. Ore,
gahre, gest, gesting. Goor heet ook bij Kil.
Iemand dengoriel afsteken. In eenen uitslijk, mest. Van hier noemen wij goor land
estrekteren zin wordt het genomen voor de
g
longpijp : den or el re en luid zingen.
eenen akker,
die, zonder bebouwd en bemest
te worden, vrucht dra g t, In het hood. is
Zamenst. :gorgelpi:jp.
er een woord gare, oudtijds gor, hot., dat
Gorgel, deen. gurgel, hors d, Gurgel, eng.
gargle, gurgle, gorge, fr. gorge, bij Raban
drek, mest te kennen geeft. Van hier goorachtig, en het werkwoord gooren, zuur worMaur. querca, of guerca, ital. gorga, middelden. Zamenst. : goornat.
eeuw. gargalia, or is zw. qwarka, ijsl,
GOOT, z. n., v., der, of van de goot ; meerv.
kuerkur, finl. curcku, Nebr. gergrah. Misgoten. Eene houten of looden buis • ook eene
schien is alles gevormd naar het geluid, hetwelk men met de keel maakt, onder het gorkleine waterleiding door eene stad, of onder
gelen. Veelligt behoort het lat. gurges insde daken derhuizen. Op de Veluw heeft dit
woord ook de beteekenis van een vertrek,
gelijks hierheen.
waar men de vaten spoelt en schoon maakt , GORGELEN, onz. w., gelijkvl. Ik gorgelde, heb
gegorgeld. De keel met vocht spoelen, onder
waartoe men veel waterplengt. Verkleinwoord gootje, dat niet alleen eene kleine
gestadige uitstooting van den adem. Hij moet
e gorgelen. Hoe
ieder uur, met dit drankj,
goot, maar ook een weinigje, dat uitgegoten
dikwifis moet gij gorgelen? Van hier gorgeis, aanduidt. Zamenst. : goteling, klein
geschut. gootsteen, gootwater.
ling. Zamenst.: gorgeldrank, gorgelwater.
GoRD, (gorde) z. n., v., der, of van de gord
Gorgelen komt overeen met het lat. garmeerv. gorden. Een band, een riem, waargarizare , fr. gargariser, gr. dyccryapiely ,
mede men iets omgordt. Het is in de
ital. gargog hare,
scheepsbouwkunde gebruikelijk : eene gord, GORS, z. n., v., der, of van de gors • meerv.
eene rib van het schip. Men ke p t ook gorgorzen. Aangeslibt land bij eene rivier. Zading : de gordings van een schip, de barkmenst. : binnengors, buitengors . Waarschijnhouten. Zamenst. : gordriem.
lijk behoort het tot het oude gars, gers, gors,
GORDEL, z. n., m., des gordels, of van den
voor gras.
gordel •; meerv. gordels. Een sierlijke riem GORT, z. n., v., der, of van de gort ; meerv.
om de middel. Iemand een hart onder den
gorten. Hetzelfde als grut, Gortenbrij. Zagordel steken. Den gouden gordel aangespen.
menstell. :gortbeuling, gorttnaker, gortmoVan bier gordelmaker.
len, gortworm, gortworst. Gortenteller, (fig.)
GORDEN, bedr. w., gelijkvl. Ik gordde, heb
eengierigaard.
gegord. Aanbinden, met eenen gordel vast- GORTIG, bijIr. n. en bijw., gortiger, gortigst.
maken. Het zwaard aan de heup gorder.
Ongansch, ongezond. Een gortig varken.
Ziohgorden, zich den gordel omdoen.
Eene ziekte, die, door cent overvoeding van

COUD.

— 343 —

(lit dier, gemeenlijk ontstaat , wanneer er
zich in het spek kleine stippen, als korrels,
vertoonen. In den dagelijkschen stijI zegt
men : hi' maakt het gortig, wanneer iemand
niet wel opgepast heeft. Van hier gortigheid.
GORTSELEN, bedr. w., gelijkvl. Ik gortselde, heb
gegortseld. Dit woord is niet meer in gebruik.
Kiliaan zet het over door torrere, aanbranden, schroeijen. Aileen boort men dit woord
nog in Noordholland, waar men het garstelen uitspreekt,
,
zijnde een bakkerswoord
aanduidende het schroeijen van de, met dun
deeg besmeerde, bovenkorst der brooders,
welke men, tot dat einde,
in den heeten oven
brengt, eer zij gaar gebakken worden.
GOT, z. n.,m., des Gots, of van den Got •
meerv. Gotten. Zeker yolk: de Gotten waren
de eerste volken, die, onder de regering van
Ilarkus Aurelius, in het jaar 161, eenen
inval in het roomschegebied deden. Toen zij
in Dacie en Illoesie waren, bra ten zij de
moesogottische taal daar in zwang. Van hier
gottisch, moesogottisch.
GOUD, z. n., o., des gouds, of van het goud
zonder meerv. Het zuiverste, kostbaarste, en
edelste metaal. Fijn, digt, zuiver, onvervalschtgoud. Goud smelten. Het is al geen
goud, dat er blinkt, schijn. bedriegt. De morgenstond heeft goud in den mond, met den
morgenstond op te staan en aan den arbeid
te be inners is zeer voordeelig. ffilijn vriend
is zoo trouw, als goud, op zijne trouw kan
ik mij verlaten. Hi' is met een goud op te
we en men kan deszelfs waarde niet genoeg
schatten. Een man, die door en doorgoedaardig is, heet een man zoo goed, als goud.
Het wordt ookgenomen voor goudgeld, germ-intgond : men krtjyt een goud meer te
zien. Rene tongouds, honderd duizend guldens. Voorts allerIci dingen, uit goud gemaakt:
het was niets, dan goud, dat in zijn paleis
blonk. Gouden kleur: hetgoud van den hats
eener duif. Vederen, met uijtgegravenen
geluwen goude. [Bijbelv.] De dichters gebruiken goud ,
figuurlijk, voor de stralen der
zon :
» De Dichtvorst liet zijn reijen,
» In 't stralendgoudt van zljne Zonn'
^ Zich koestren en vermeijen. SMITS.
Voor denglans der sterren :
» 'k Zucht na een zaal, die 't kristalijnen
^ Gewelf, met vlammende robijnen,
» En eeuwig blinkend sterre-goud
^ Bezaaid,]
enz. [Decker.
Voor het rijpe graan : 't vet der klai met
gout belaén. [Poot.] Van hier het onverbuigbare bijv. naamw. gouden. Een gouden gedenkpenning. Goudenregen, een heester.
Iemandgouden bergen beloven, groote dingen beloven, welke men zelden nakomt. Zamenstell.: goudader, goudberg, goudbeurs,
youdbloem, goudbrasem, gouddraad, goud-
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geel, goudgeld, goudgewigt, goudglit , goadgroef, goudgulden, een geldstuk van ac ht en
twintig stuivers , goudkever goudklomp
goudkust goudlaken, goudlakensch : goudlakensche fazanten • goudleer, goudnujn,
goudmunt, goudschuim, goudslager, goudsmid, goudsteen, goudtrekker, goudverw
goudvink , goudvinger , anders ringvinger , goudvisch, goudvlieg , goudworm ,
een blinkende worm, anders glimworm ,
goudwortel, eene plant, goudzand, goudzucht (auri sacrafames) ; goudzuiger, een
uitzuiper van het yolk, enz.
Goud, bij Kero cold, Otfrid. gold, Willer.
guold, hood. Gold, angels. gold, eng. gold,
deen. guld, zw. gull, Ulphil. gulths, bij de
krimsche Tartaren goltz, pool. zloto. Martin.
leidt het of van geel, of, met het woord geld,
van gelden, omdat men, reeds van ouds, de
waarde der din en daarnaar bepaalde.
Gouw, z. n., v., dergouw, of
•vandegouw;
meerv. gouwen. Een oud woord, dat door
Kiliaan vertaald wordt door regio, alter, rus,
terra, pagus, agger , Cosset sive aquagio
obductus. Landschap, akker, land, aarde,
dorp, dzjkwerk door eene graft omgeven. Het
is zeker het hood. Gau, land, dal, landschap.
Men ma g het vergelijken met het Nebr. gi
engia , chald. guh en gua een dal , het
gr. wcia, yea , yn , de aarde, het land.
Dit woord gouw is, in eenigeplaatsen van
Noordholland, nog gebruikelijk •: hij woont
op de gouw, dat is aan eenen zeker hoogen
weg, waarlangs eene waterleiding gegraven
is. De stall Gouda, of ter Gouty, liggende
aan de Gouwe, waar dezelve in den Yssel
valt, draagt hiervan zeker ha ren naam. Men
ontdekt dit woord ook in de eigennamen
vac, andere landen en steden, als in het
graafschap Henegouwen, enz. Zonder twijfel is het friesche woord goo hetzelfde, nog
overt g in Oostergoo, of het Oosterland, Westergoo, Fivelingoo. Kiliaan heeft ook goograeve, dat is een dorpgraaf, een regter over
eenig grondgebied. Eindelijk is gouw bij ons
de naam van eeneplant, groote gouw, stinkende gouw, anders goudwortel, schelwortel,
schelkruid genaamd.
GRAAD, z. n., m., des graads, of van den graad ;
rneerv. graden. Dit woord is eigenlijk eene
schrede, een voetstap, van het lat. gradus.
In lien zin is het niet gebruikelijk. Men bezit het, in de wiskunde, om het driehonderd en zestigste deel van een road daardoor
uit te drukken.Van hier zeggen de aardrijkskundigen : die plaats lit op dertig gradon
lento en veertig radon breedte. In de geslachtrekening beduidt het de verwijdering
vangemeenschappelijke stamouderen : zij
bestaan elkander in den vierdengraad. In de
kruidkunde drukt het uit de hoegrootheid
van hitte of koude : dieplant is heet in den
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derden graad. Eindelijk gebruikt men het, in

bet algemeen, ors eerie hoegrootheid aan te
duiden : die man is, in den hoogsten graad,
gierig. Van hier graadboog , een werktuig,
om de hoogte der zon te bepalen.
GRAAF, z. n., v., der, of van de graaf • meerv.
graven. Een werktuig, orn mede te graven.
Zamenstell.: graafwerk.
GRAAF, Z. n., m., des graven, des graafs, of van
dengraaf; meerv. graven. Pit woord is zeer
oud, en, in den ruimsten omvang, verstorid
men door eenen graaf iemand, die over
eene zekere zaak het oppertoezigt had. In de
taal der middeleeuwen heette hij Comes. Zoo
noemde men den opperstalmeester des kowaarvan het verbasterde
nings comes stabuli,
woord konstabel ontstaan is. In het bijzonder
was een graaf, comes, een re ter over eenen
zekeren oord, de voorzitter desgeregts. In
Keulen noemt men den zoodanigen, nog,
met dien naam. In Nedersaks., waar het
woord grefe luidt, beteekerit het, heden nog,
iemand, die het opzigt over eenige zaak
heeft. Wij kennen, in dien zin, dtjkgraaf,
die het toezigt over dijken, pluimgractf, over
het wild, zandgraaf, die de zorg over duinen
en zandgronden heeft. In eenen engeren en
voortreffelijkeren zin werd, in het duitsche
rijk, iemand Graaf genoemd, die over eenen
oord, eeriegouw, (zie dit woord) het gebied
g
had, en daar het halsregt mot
oefenen, een
keizerlijk landregter. Deze waardigheid, met
der tijd erfelijk wordende, werd deze ambtsnaam een eertitel, en het woord Graaf beteekende eenen adellijken, die, in waardigheld, op eenen Hertog volgde. In het
vrouwel.geslacht Gravin. Zamenstell.:
burggraaf, landgraaf, markgracti, ondergraaf, paltsgraaf, rijksgraaf. Voorts komt,
van graaf, grafelayk, grafelijkheid, graafschap.
Graaf, h ood, Graf, frank. gravu, angels.
gerefa, seders. grefe, eng. grave, en ook
reve,deen. grave, zw. re we in het middeleeuw. grafio. De afstamming van dit woord

lit zeer in het donker. Misschien is de gissing van Ihre de waarschijnlijkste, die hetzelve van het oude woord re an afleidt, dat
straffen, tuchtigen beteekende.
GRAAG, bijv. n. en bijw., grager, graagst. Die
eenen sterken trek naar eten heeft. Hi' is
graag in het eten. Honer maakt eene grage
maag. lk ben heden niet graag. Gaarn: ik
bengraag in zijngezelschap. Deze dienst wil
ik hemgraag bewijzen. Die, of dat koopers
vindt, in dengemeenen spreektrant: de boter
is heden nietgraag. De waren willen graag
aan den man. Van hier graagheid, graagte,

zoowel in den zin vangrooten eetlust, als
genegenheid, sterke begeerte.
GRAAN, z., n., o., des graans, of van het graan •
meerv. granen, als er van meer soorten ge-
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y rog,
sproken wordt. Allerlei koren, tart
boekweit,
enz. Of zljn graen 't vet der klai
met goudbelctên. [Poot.] De sikkelin hetrijpe
graan slaan. De raven slaan op, slaan af.
Granen opleggen, opdoen. Verkleinw.graantje. Granen, in het meerv. is bij Kil., nog,

de knevelbaard van eene kat. Van biergebruikt J. de Brun. de spreekwijs : de granen
opsteken. Zamenstell.: graanhandel, graankooper, graanmarkt, graanverkooper, graanvloot, graanzolder, enz.
Het stamt of van het lat. granum. Het
hebr. gran heet ook, somtijds, koren.
GRAAT, z. n., v., der, of van de graat • meerv.
graten. Been van visch. De visch is verrot
aan degraat. Hi' valt van de graat, eene

gemeenzame spreekwijs, voor : hij wordt
zeer mager. In menschen en dieren heet het
rugbeen de ruggraat. Van hier gratig.
Het woord schijnt, met het lat. radius,
hetwelk eene spitsigheid, in het bijzonder
eenen straal te kennengeeft, uit eenen oorsprong ontstaan te zijn.
GRAAUW, bijv. n. en bijw., graauwer, graauwst.
Grij,
s aschverwig. Graauwe Karen. Graauwe
erwten. De lucht stoat heelgraauw. Van
hier graauwheid, graauwachtig, graauwigheld, graauwtje, graauw schilderwerk, de
zamengestelde woorden : appelgraauw, aschgraauw, donkergraauw, tyzergraauw, lichtgraauw, tnuisgraauw •; graauwbroeder, min-

nebroeder, minderbroeder.
Het is een zeer oud woord, gelijk blijkt uit
de scytische benaming van den berg caucasus. volgens Plin. graucasus, five candidus,
g
rijs door sneeuw.
n., o., des graauws, of van het
graauw •; zonder meerv. Het gemeene yolk.
Ongelukkig, die onder het graauw vervalt.
GRAnuw, z. n., m., des graauws, of van den
graauw •; meervoud graauwen. Een snaauw,
GRAAUW, Z.

een schielijk en hard woord, waarmede men
iemand scherp berispt. iemand eenen graauw
geven. Last hij niet, hij krijgt een grauw.

[Zeeuw.]
onz. w., gelijkvl. graauwde, heb
gegraauwd. Norsch, onvriendelijk spreken :
graauwen en snaauwen. Van hier toegraauwen, as ere alloqui. Oul. werd het ook voor

GRAAUWEN,

rijs worden gebezigd, en men zeide, b. v.
g
so y het niet, so grauwdij niet.
GRA.13BEL, z. n., v., der, of van de grabbel • zon-

der meerv. Eene opraping, zonder orde,
van kleine din en die door elkander liggen.
Hij gooide, onder het y olk, geld te grabbel.
Van hier het werkw. grabbelen, en het
naamw. grabbeling. Van eenen oorsprong
metgrijpen, zw. grabba, ital. grappare.
GRAM, z. n., v. , der, of van de gracht • meerv,
grachten, anders ook graft. Eerie uitgegraverse waterleiding. Eene doove gracht, tusschen bolwerken zonder water. Ook de

GRAN.
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wederzijdsche grond langs eene yacht:: h i'
woont op de gindsche gracht. De menschen,
die op eene yacht wonen : de geheele gracht
is op de been. Zamenst.: achtergracht, stadsgracht, voorgracht, ellZ.
GRAF, Z. n., O. des grafs, of van het graf ;
meerv. graven. Eerie uitgedolvene plaats,
waarin men lijken begraaft. Laat ons onzen
vriend naar het stillegraf geleiden. Elke
andereplaats, waar iemands lijk verblijft :
zij vreesden,
in de baren, hun graf to zullen
vinden. Hij vond reeds in de baarmoeder zijn
graf, in den verhevenen stijl. HO gaat met
ber eenen
den eenen voet,
in het graf, hi'eikt
hoogen ouderdom : dit heet ook : h i' staat
aan den rand van hetgraf. Aan gene zzjde
van hetgraf, na de opstanding. De dood :
zij hadden eene vriendschap,
die, tot aan het
graf, hun bzjbleef. Zamenstell.: grafdicht,
grafdief, gralkelder, graikuil, grattied, grafmaker, gravenmaker, grafnaald,grafschrift,
grafsteen , grafstede , graftomb , grafzerk ,
grafzuil, enz.
GRAM, bijv. n. en bijw., grammer, grams&
Toornig, vergramd. Op iemand gram zijn.
Teen iemand gram worden. Iemand gram
,
waarvoor
aanzien. Iemand gram maken
men ook gramen gebezigd vindt : dat sou my
g
ramen. [Const-Th. Juw.] Oul. beteekende
het ook droevig. Van hier grammelijk, gram-.
schap. Zamenstell.: grammoedig, grammoedigheid, grammoediglijk, gramstorig, enz.
Gram, hoogd. gram, deen. en zw. gram,
ijsl. gram, gramur, angels. grame, pers.
garm.
GRANAAT, z. n., voor den granaatboom genomen, mannel., voor de vrucht, vrouwel.,
des, of der, van den, of van de granaat •;
meerv. granaten.
Granaat, vrouwel., is ook een oorlogstuig,

GRAY.

g
evlekte steen van verscheidene
,
kleuren
waaruit dikwijls gansche be y en bestaan. De
gehouwene steen is mannelijk, en lijdt, dan,
een meerv., de stof zelve onzijdig. Misschien
van granum, om zijne stippen en vlekken,
afkoms Lig.
GRA.P, z. n., v., der, of van de grap • meerv.
grappen. Klucht, aardigheid. Het is maar
uit degrap geschied. Van hier grappig, koddig, grappigheid. Zamenst.: grappenmaker.
GRAS, z. n., 0., van het gras •; zonder meerv.
Allerlei veldgroente, kort wassend kruid, dat
voor de beesten tot spijs verstrekt. Groen
gras. Gras maaijen. Bzj hooi en bij gras, nu.
en dan, zeldzaam •, in den gemeenen spreektrant. Iemand
voor de hetvoeten we
maaijen, hem de geschikte gelegenheid tot
iets benemen. Dit is reeds lang met gras
begroeid, dit is al eene oude gewoonte. Gras
over iets latengroeijen, iets uitstellen, ongemerkt laten voorbijgaan. Gras is ook eene
zekere hoeveelheid van land • in het meerv.
grazen. Zoo maken, in de groninger Omlanden, vijf graven lands zes hollandsche morgens uit. In Gelderland beslaat een gras veel
minder land. Van hier grazig,
vol gras : eene
grazige weide. Ook, dat naar gras smaakt :
g
razi ge boter. Grasboter is nieuwe boter.
Voorts grasachtig, grasanjelier, grasbloem,
grasgroen, grasharing, die digt bij de kust
gevangen is. Grashupper, graslook, grasmaaijer, grasmaand, grasmusch, grasworm,
g
raswortel , enz. Verkleinwoord grasje. Tot
de zamengestelden behoort ook grasduinen,

zijnde duinen, met gras bewassen, of grashoopen, hoog grasland. of weiland, waarvan
degemeenzame spreekwijs in grasduinen
aan , voor veel en lekker eten, en zich daar
g
bij verheugen , ontleend van het vee, ,dat
in eene versche hooge weide graast, en
dartel t.
dat, aangestoken zijnde, met de hand we gGras
, hood.
g Gras, Otfrid. gras, Notk .
geworpen wordt, en, bij de openbersting,
eras, neders. gras, angels. graes, gaers,
naar eenengranaatappel gelijkt. Het barsten
(Kil. heeft ook gars, ghers) eng. grass, deen.
van de hantgranaat. [Vondel.] Van hier graen zw. griis , ijsl. gras , Ulphil. eras ,
nadier. Zamenstell.: granaatappel, granaatgr. raa-ic. De meesten Leiden het af van het
bloem, granaatboom,granaatkern, granaatschil,
granaattas. Het komt, denkelijk, van
angels. g,
rowan eng.g row, zw. gro, nederd.
omdat de vrucht, in die
het lat. granatum,
g
jroeien. Het lat. gramen stamt zeker af van
taal, malum granatum beet. Men vindt ook
grao, gr. raw, waarmede cresco, van creo,
garnaten, garnaatappel.
in verwantschap staat.
, of van den
GRAN AAT, z. n., m., des granaats
GRATIG, bijv. n. en bijw., gratiger, gratigst.
granaat; meerv. granaten. Een edelges teen te.
Van graat.Dat veel raven heeft: gratige visch.
Voor den geslepenen steen is het mannelijk, GRATIG, zie gretig.
meervoud • voor de stof zelve is het GRAVEEL, z. n., o., des graveels, of van het
met een
onzijd. zonder meervoud. Het ontstaat uit
graveel ;• zonder meerv. Nierwee. Hi'heeft
uw. granatus; en dat uit grahet middelee
hetgraveel. Van hier graveelaehtig, graveenum, eene korrel, omdat de ruwe steen,
li g. Oneigenl. zegt men: dat is graveelig voor
gemeenlijk, den vorm van eene hoekige korde beurs, dat kost to veel. Graveeligheid. In
rel heeft.
het fr. gravelle; ook gravier, dat tevens zoo
GRANADIER, zie granaat.
veel is, alsgrof zand, van het lat. gravis,
GRA.NIET, z. n., m., des graniets, of van den
zwaar • in welken zin Brune zegt: op den
graniet ; meerv. granieten. Een zeer harde
oever der riviere veelgraveel verroeren.
44
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graveren.

bedr. w., ongelijkvl. 1k roe heb
heb gegraven. De{ yen. Eene sloot , een graf, eenen
kuilgraven. Uitsteken : tur l graven •; nand
graven. Van hier graver, graving. Oul. werd
het voor graveren gebezigd.
Graven, hoogd. graben, Otfrid. en Notker.
graben , Ulphil. graban, neders. graven ,
deen. grave, zw. grafwa, wallis. crafa. HierInede komt overeen het eng. to grave, fr.
graver, snijden, etsen. Zeker behoort hierbeen ook hetgr. yypeapily, en het lat. scribere.
schrijven , met een scherp werktuig eene
indrukking in iets maken, zoo als men oudtijds eerst schreef.
GRAVEREN, bedr. w., gelijkvl. 1k graveerde, heb
gegraveerd. Figuren in eenige harde stof snijden. Van het fir. graver,
dat met ons woord
graven eenen oars rot, heeft. Van hier

GRAVEN,

graveerder , graveerdzer, gravering , graveersel, graveerstaal, graveerwerk. Dit woord,

met dien basterduitgang, is, met andere dergelijke, reeds onder ons aangenomen. Oul.
schreef men graven: du sulste daerin graven
die namen. [Bijb. 1477.]
GRAZEN, onz. w., gelijkvl. lk graasde, heb gegraasd. In het gras weiden. De kudde graast
in klaverrdke beemden. Overdragt., overvloediglijk gebruiken ; hij graast lustig in
een andersgoed. Voor graven, bezigt Vond.
het voortdurende werkw. grazelen.
Grazen, angels. grasian, gr. auto.
GREB, Z. n., V. der, of van de greb • meerv.
grebben. Greppel. Van graven.
GREEL, Z. n., o., des greels, of, van het greel •
meerv. greelen. Het haam, hetwelk om den
hals derpaarden hang, om te gemakkelijker
te trekken. Het is uit gareelzanriengetrokken.
GREENEN , onverbuigb. , bijv. naamw., van
green, eene soort van den, waarvoor men
zegt greenenboom, (greinenboom). Greenen
hout, greenen plank.
n., m. en v., des greeps, of van den
greep — der, of van de greep ; meerv. •grepen. De daad van grijpen •; mannel., een
greep guldens, zoo veel als men grijpen kan.

GREEP, z.,

Eengeoefend bestuur over lets •; eene aangeleerde behendigheid : den greep van iets
hebben. Dat aangegrepen wordt, als het gevest enz., vrouwel. : de greep van eenen
de en. Zamenst. : handgreep , lettergreep ,
misgreep. Ook ntestgreep, eene mestvork.
GREFT, zie griffel.
GREIN, Z. n., O., des greins, of van het rein •;
meerv. greinen. Eerie zekere stof van geaten
of kemelshaar, met zijde, of wol. Van hier
het stoffelijke bijv. naamw. greinen: een greinen borstrok. Grein is ook het kleinste gewit eens apothekers •; met een meerv. Hd
nam eenige greinen slaapgoed in. Overdr.:
hi' heeft een grein verstand. Voorts duidt
het ook eene soort van zeer kleinepeper aan,

GRID.

geneesgrein •; gelijk het , oudtijds , voor
graan, ook genomen werd. Verkleinwoord
greintie, voor een weinigje : het oordeel van
elk, die een g reintje wijsgerig dacht. [Feith.]
GREINEN, zie greenen.
GRENDEL, z. n., m., des grendels, of van den
grendel •; meerv. grendels, grendelen. Een

ijzer, hetwelk men op eene poort of deur,
schuift, waarmede men dezelve dus vastmaakt. Die dzren grendlen deed in duizend
stukken breeken. [Psalmber.] Degrendels
uwerpoorten. [Psalmb.] Van hier het bedr.
werkw. grendelen, met den grendel sluiten.
Zamenstell. : grendelboom, grendelslot, enz.
GRENIKEN
,
zie grinniken.
GRENS, Z. n., v., der, of van de grens •; meerv.
grenzen. Eerie scheiding, een eindpaal. Hij
woont op de grenzen van Holland. Overdragtiglijk : over de grens van zdne kintsheit.
[Vondel.] Zamenstell.: grenspaal , grensplaats, grensscheiding, grensstad, enz.
Dit oude woord heet inopperd. granitz,
grtinitz, neders. grensinge, dee ps. grtindse,
hood. Granze, grenze, zw. grans, middeleeuw. granicies, grenicia, pool. granica,
boh. hranice. De llslanders gebruiken, nog,
een woord grein, eene afzondering, van het
werkw. greina : dit is zeker het stamwoord,
en komt met hetgr. XplY g lY overeen. De Ianden Opper- en Nederkrain, en het landschap
Ukraine hebben, denkelijk, van dit oude
woord hunnen naam.
GRENZEN, onz. w., gelijkvl. lk grensde, heb gegrensd. Aanpalen, gelegen zijn : zdn land
grenst aan het mzjne. Overdr. de dronten
grenzen dicht aan ddelheit en to en. [Vond.]
GREPPEL
grippel, gruppel) z. n., v., der, of
van degreppel •; m eerv, greppels. Een smal
slootje in de landen •; van graven. Aar de
oostzijde van degreppel. [Hooft.]
GRETIG, bijv. n. en bijw., gretiger, gretigst.
Happig, begeerig. Hzj is gretig naar geld.
Len boekgretig ontvangen. Met een gretig
cog alles beschouwen. Van hier gretigheid,
gretiglijk. Voor gretig is ook gratig gebezigd:
Terwzjl ztj gratigh is enz. [Vond.] Ook bij

Hooft.
zie griezelen.
grieve, z. n., v., der, of van de grief •
meerv. grieven. Hartzeer, smart, verdruk-

GRIDSELEN,
GRIEF,

king, bezwaar.
z, n., m., desgrieks, of van den griek•;
meerv. grieken. Een van geboorte uit Griekenland. Het vr. is griekin. In den gemeenzamen stijl zegt men : hi' is een oude griek,
hi' is een schalk •; hi' is een re to griek, hij is
een wonderlijke snaak. Van hier grieksch.
Degrieksche A, de naam van het gekkenhuis
te Delft. Grieksch vuur, dat,door kunst,
onder water brandt. Zamenstell. :griekenland, waarvoor ook enkel grieken is gebezigd
geworden.

GRIEK,
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z. n., v., der, of van de grid • zonder
meerv. Hetzelfde als grabbel. Van hier het
,
voor grabbelen. Zamenst. :
werkw. grielen
grielpenning, die to grabbel geworpen wordt.
Vond. bezigt grielen, voor vergieten, doen
stroomen : om Isaks bloed tegrielen.
GRIEND, z. n., v., der, of van de griend • meerv.
grienden. Een waard, waar twijg groeit, een
wilgenwaard. Van hier griendland.
GRIES, griezel, Zie griezeltje.
GRIET, z. n., v., der, of van de griet; meerv.
grieten. Zekere soort van visch. De vischmarkt schaft de kostelijke griet. [Anton.]
Verkleinw. grietje.
GRIETENIJ, Z. n., V. der, of van de grietenzy •
meerv. grietenijen. Eene zekere uitgestrektheld van land in Vriesland, waarover een
g
rietman de ambtman is. Er is een oud saks.
dat vrede beteekent: misschien
woord grith ,
stamt dit daarvan af, zoodat grietman zooveel zij, als vrederegter, scheidsman. Of
grietman is verkort van gerigtsman.
GRIETMAN, Z ie grietentj. — In het meerv. grietmanners, en grietlieden, naar het vriesche
ebruik grietslieden.
g
GRIEVE, Zie grief.
GRIEVEN, bedr. w., gelijkvl. griefde, heb
gegriefd. Eigenlijk, met een scherp werktuig
in iets stele n. Van hier beleedigen, die
treffen. Datgrieft mij. In de taal van eenen
g
egrievden geest. [Frantzen.] Uit eene bro n
met graven.
grzjzelen) onz. w., gelijkvl. Ik
GRIEZELEN
griezelde, heb gegriezeld. Eene huivering
gevoelen : van jets griezelen. Hooft bezigt
gridselen van vreeze. Van hier griezeling,
grifzeling, ruling van koude, van vrees.
GRIEZELTJE, Z. n., o., des griezeltjes, of van het
griezeltje; meerv. griezeltjes. Een ziertje.
Van het oude gries, d. gruis, griezel. Een
griezeltje is dan een gruisje.
GRIP, bijw., griffer,' grifst. Zonder haperen.
Datgaat hem grif van de hand. Misschien is
het zoo veel als greep, behendigheid, van
GRIEL,

grijpen.

ook griffie, z. n., v., der, of van de
griffel; meerv. griffels. Een werktuig, waar-

GRIFFEL,

merle menop eene lei schrijft. Insgelijks eene
ent. De bron lit in graven, Yp et(P itY, met een
sits
ligchaam in lets indrukken.
A
GRIFFELEN, bedr. w., gelijkvl. 1k griffelde, heb
gegriffeld. Voortdur. werkw. van het ongewone griff'en, i n raven overdr. indrukken,
inprenten : die woorden ztjn in mzjn hart
gegriffeld. Ook wordt het voor enter gebezigd.
GRIFFIE, z. n., v., der, of van de griffie • meerv.
griffies, griffieen. Eene griffel. Ook eene
gedings
tukkamer, waarvan het onduitsche
woord griffier, een geheimschrijver bij de
geregtshoven, hofschrijver, wiens ambt het
griffierschap heet. Van denzelfden oorsprong,
als griffel.

GRIJP.

m., des griffoens, of van den
griff'oen ; meow, grifroenen. Een roofvogel,
naar eenen arendgelijkende. Grilroenen
slaen hun klaeuw. [Vondel.] Van het lat.
gryphus; of voor grijpboen, grijfhoen, grithoen, nu grifroen, derhalve kwalijkgriffioen.
GRIFT, Z. n., v., der, of van de grift • meerv.
griften. Eene gegravene waterleiding, hetzelfde als graft. Deze stroom door eene grift
vaarbaargemaakt. [Noonen.] Van bier draagt
het riviertje de grift, op de Veluw, zijnen

GRIFFOEN, Z. n.,

naam. Men bezigt het ook voor eene griffel,
om te schrijven, en voor eene ingegriffelde
ent.
GRUM, z. n., m., des grijns, of van den grijn;
het meerv. is niet ingebruik. Iemand, die
griint, die van eenen knorrigen aard is. Zie
g
rzjnen.
(grenen), onz. w., ongelijkvl. Ile green,
hebgegrenen. Thans words het dikwijls
gelijkvl. gebezigd : ik grijnde, heb gegrijnd.

GRIJNEN

Dit woord heet, eigenlijk, het aangezigt, in
het bijzonder den mond, vertrekken. Van
hiergebruikt men het, van kinderen, die,
uit eerie verdrietige ontevredenheid, schreijen. Dat stoute kind doet niets, dan grijnen.
Kiliaan zet het ook over door renidere, subridere, d. i. de tanden, under meesmuilend
lagchen, laten zien. En zoo gebruikt Hooft
het: daar is er, die vermeldt, dat de Prins
als toengrenende, eenen hem naast gezeten
in oor beet. De oorsprong lit weder, in

den mond tevertrekken. Eindelijk gebruiken
wij het woord voor morren, gemelijk zijn •;
van hier grijnig, knorrig • ook schreijend.
In het zw. en ijsl. heet grina den mond
vertrekken, de tanden laten zien
,
in het
angels, grennian, grinnian, en g. to grin en
girn, ital. sgrinare, lat. ringere. lhre denkt,
dat de bron is in het oude greina, deelen,
scheiden. Zie grens. In den zin, ondertusschen, van morren, grommen, lat. grunnire,
schijnt het een klanknabootsend
fr. gronder,
woord to zijn.
GRIJNS, Z. n., v., der, of van de grtjns; meerv.
grijnzen. Eigenlijk eon vertrokken aangezigt.
Van hier een masker, eene mom. Hebbende
degrzjns der loffelijke geveinstheit van 't
aangezigt getrokken. [Hooft.] Een schijn,
eene voorgeving : en zulks onder vertooninge
van een ifdele grzjns van vreeze. [Trip.] Een
geveinsde : met eenen antikrist, die grijns.
[Vondel.; Van hier grijnsaard, en het onz.
werkw. grzjnzen, het voorhoofd in fronsels

trekker], uit verdrietigheid •; ook knorrig,
grommig zijn •; en — la then. Van hier
grijnzing. Zie grijnen.
GRIJP, Z. n., m., des grijps, of van den gr(jp;
meerv. grzjpen. Grijpvogel.
greep, heb
GRIJPEN, bedr. w., ongelijkvl.
g
egrepen. De hand uitsteken, om lets ter
greep het kind, eer het
deeg to vatten.
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vied, Hi' greep naar den vogel. Van en
vasthouden : hi' werd door degeregtsdienaars
Hebben : waarom zouden dezelfde
g
egen.
rep
uitwerkselsgeene plaats grijpen, met opzigt.
enz.? Zpo ook de spreekwijs: stand grijpen.
Ma ti worden, bekomen : mzjn ziel grijpt
moed . wijkt, boozen ! [Psalmber.] Van hier
grzjpachttg, en grzjpvogel, eigenlijk, en voor

eenen vrek.
GrUpen, hoogd. greifen, tilphil. rev an
Kero criffan, Otfrid. greipon, Notk. greiffon,
Willer, griphen, angels. gripan, neders.
gripen, zw. gripa, grabba, deen. gribe, eng.
togripe en grope, fr. gripper, ital. grappare,
hebr.grep, gr. ni7rEUEIY. Het behoort tot het
lat. rapere. In het hebr. heet
woord rapen,
degrijpende hand, de vuist hag-rop, gelijk
de hand, bij de Uslanders, reifr heet.
GRIJS, bijv. n. en bijw., grzYzer, meest, zeer
g
rijs. Eene gemengelde kleur uit wit en
zwart, lichtgraauw. Daar ziln de grz:fze
haren nog eerwaardiger. — Hij is goys van
ouderdom. Grijs zijn, grijs worden. Van
hier grOsaard, grijsachtig, grUsheid, grijzigheid. Ook het onz. werkw. grzjzen, grijs

worden, hetwelk Hooft bedr.gebruikt voor
grijs maken : als kennis heeft gegrUst uw
groene vrzjerschap. Eindelijk grijskruid,
eene zekere welriekendeplant.
GrUs, fr. gris, hood. greis, neders.
griis, ital. griso.
GRIJZELEN
,
zie griezelen.
GRIL, Z.

n., V. der, of van de gril ; meerv.
grillen. Eene beuzeling : wat zijn dat voor
grillen? Eigenzinnige ontevredenheid, nukken : ik ken zijne grillen we/. Ingebeelde
hersenschim : hi:' heeft altoos wonderlijke
grillen in zzjn hoofd. Belagchelijke poets :
hi' regt aardige grillen aan. Gesnerus leidt
het of van het lat. g
,ryllus beteekenende

eene koddige groep van snaaksche beelden.
Van hier grillig, grilligheid, grilziek.
GRIL, z. n., v., der, of van de grid • meerv.
grillen. Huivering, rilling. Van hier het
onz, werkw. grillen, huiverig zijn ; en grillig, iemand die huiverig is, en, dat huivering
verwekt :grillig weer. Van hier ook grilling.
Zie rillen, waaruit grillen gevormd is.
Hoogvl. bezigt grit als een bijvoegel. naamw.:
grille winter.

z. n., v., der, of van de grim • zonder
meerv. Grimmigheid. Valt op de grim van
mdn verdrUver. Lllooft.] Spijt Noedersgrim,
d. i. in spijt van Moeders toorn. H. v. Merwede.] Vond. heeft het hiervangemaakte
grimbekken gebezigd: toen de bocken grim-

GRIN,

beckten.
GRIMAS, z.

n., v., der, of van de grimas • meerv.
grimassen. Griller), malle kuren. Onduitsch
woord, van het fr, grimace. Het is, in eenen
goed nederduitschen stiji, niet to gebruiken,
schoon M. L. Tijdw. het gebezig
d heeft : ow

GROE.

God to paaijen met grimassen. Zoo ook
Vond., diegrimmassen schrijft: En d'oogen
schrikken voor de spooken en grimmassen.
n., m., des grimlachs, of van den
grimlach •; zonder meerv. Fen stille, of gemaakte lach. Van lach, en grimmen, dat,
met grijnen en grzynzen, beteekent den

GRIMLACH, Z.

mond vertrekken.
w., gelijkvl. Ik grimlachte,
hebgegrimlacht. Stil, of gemaakt, lagchen,
zoodat men even de tanden ziet.
GRIMMELEN, onz. w„ gelijkvl. Ik grimmelde,
hebgegrimmeld. Wriemelen, krielen. Het

GRIMLAGCHEN, onz.

grimmelt er van mieren. Het grimmelt van
yolk. [Hooft.]
GRIMMEN, onz. w., gelijkvl. Ik grimde, heb
gegrimd. Oorspronkelijk beteekende het,
even als grzYnen, de trekken van het aange-

zit veranderen. Omdat nu de hevige hartstogt van woedende gramschap de gelaatstrekken zeer verzet, heet het woeden, en,
van woede op de tanden knarsen. Van hier
grimmig, grimmigheid. Grimmen wordt,
ook, van eenen brullenden leeuwgebruikt,
waarvan g rimming . — Huilen, weenen : dat
kind doet niets, dap grimmen. Grijnzen,
morren : grimt zoo niet onder malkander.
GRINNIKEN, onz. w., gelijkvl. 1k grinnikte, heb
gegrinnikt. Hetzelfde als ginniken. bolt
bezigt grenikken, en schrijft het aan de Fortuin toe : het grenikken der Fortuine.
GRINT, Z. n., v., der, of van de grint • zonder
meerv. Het tweede meel van de boekweit, in
Gelderland grinte, grante. In het eng. is to
grind, meel males.
GRIPPEL, zie re el.
GRISSEN, b. w., gelijkvl. ik griste, heb gegrist. In
Amsterdam nog gebruikelijk, voor steelswijze
bijeenrapen en wegnemen. Van hier grisser.
GROBBELEN, zie grabbelen.
GROEF, z. n., v., der, of van de groef ; meerv.
groeven. Graf, kuil: de groef met aerde dekken. [Vondel.] Tegroeve noodigen, gaizn,
voor, ter begrafenis noodigen, gaan. Van
bier groefbidder. Voorts de langwerpige
holligheden in eenen pilaar heet men ook
deszelfs groeven. Zamenstell. : s teep roe
zandgroef, zoutgroef, enz. — Wijders groefzYzer,
groefwerk.
n., m., des groeis, of van den groei
zonder meerv. Groeijing, wasdom. Den boom
midden in zijnen groei kappen. Het kind is
in zijnen vollen groei. Van hier groeizaam,
groeizaamheid.
GROEIJEN, onz. w., gelijkvl. Ik groeide, ben
gegroeid. Wassen, toenemen, grooter worden
doorgroeijing: door lien re en is het gras
ongemeen gegroeid. Vetter en dikker worden:
schoon die beesten maar op schrale landerijen
weiden, groez:jen zij evenwel sterk. Vermeerderen : zijn goedje is zeer gegroeid. GroeUen
in Bens antlers teed, zich over hetzelve verGROEI, z,
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heugen. Van hier groeijing, groeisel, groeisteen.
Groeijen, angels. growan, eng. to grow,
deep s. groe, zw, gro, lat. creo, cresco.
GROEN, bijv. n. en bijw., groener, groenst. Eerie
der hoofdkleuren. Eengroen kleed. Versch :
groene zalm, groene haring. Onrijp: Inj eet
de vruchten, als zt:j nog groen ztjn. .1111jner
groene en onrijpe vaerzen. [Vond.] Jeugdig:
een groene vrtjer; aan iemands groene zijde
zitten. Ick homy mij fris en groen. [Westerb.]
Onbeschaafd, onbeleefd • in den gemeenzamen spreektrant hi' is nog zoo groen. Het
wordt mij groen en eel voor de oogen, alles
verwart voor mijn gezigt. Het wordt ook
zelfst.gebruikt, voor groene verw: hij maalt
spaansch groen. Groene kleur hij is in het
groen gekleed. Groente, kruid : het nieuwe
groen is aangenaam. Overdr. zegt Hooft : in
't groenste zzjner jeught. Verkleinw., een
groentje, een onbedrevene : ook eene peer,
een sappig groentje. Van groen is groenachtig groenig, groenigheid, groente. Hooft
bezigtgroenigheid voor jeugdige, onberadene
drift : nitpuure groenigheid van glortjzucht.
Nog zegt men in de gemeene verkeering :
nietgroen op iets
voor eene groote
drift tot jets hebben. Zamenstell. groenland,
groenlandsvaarder, groenling, een vogeltje,
groenman, groenmand, groenmarkt, groenmeisje, groenmoes, groentuin,groenverkooper, groenvrouw, groenwzjf, enz. Voorts,
appelgroen, berggroen, bleekgroen, donkerg roen, grasgroen, wintergroen, zeegroen,
•enz.
Groen, hood. griin, Otfrid, gruan, Notk.
gruon, neders. grOn, angels. grene, eng.
green, zw. grOn, deens. gröe, ijsl. graen.
Gelijk viridis, groen, van virere afstamt, zoo
kornt dit woord van het oude gro, groeijen.
GROENEN, onz. w., gelijkvl. 1k groende, heb
gegroend. Groeijen, groen worden, groen
loof dragen. Oock groent onse bedstede.
[Bijbelv •] Hi' heet de bosschen groenen.
[Vond.] Kiliaan heeft ook groenen, groeijen.
Van di t groenen komt groensel, voor groeisel,
in de Bijbelv. voorkomende.
GROEP, Z. n., v., der, of van de groep • meerv.
groepen. Eene groef, graft. De vi 'ant begost
een recht uitloopende groep. [Hooft.] Eene

goot achter de koeijen, waarin haar drek
valt : degroep uitmesten. Van graven. Groep
heet ook, in de teekenkunde, eene vereeniging van beelden, in het fr. groupe : van het
ital. groppo.
GROET, Z. II., Ell., des groets, of van den groet •
zonder meerv. Doe hem, uit mijnen naanz,
den groet. Ztj bejegenden elkander met eenen
schamperen groet. lemand met eenen groet
verwelkomen.
GROETEN, bedr. w., gelijkvl. 1k groette, heb gegroet. Door middel van eenen groet zijnen
eerbied bewijzen. Ientand groeten. Door

GROM.

eenig teeken eeren : de admiraal werd, met
Brie kanonschotengegroet. Heiltoewenschen,
geluk wenschen : wees hartelijk, van mijnen
wege, gegroet — den Koningh groeten met
den infra in zijn rzjk. [Vond.] Met eenen
groet afscheid nemen : ik groet Spottende
zegt men : iemand groeten, voor afsmeren,
afrossen. Hetgraauw groette hem met eene
hagelbui van steenen. Van hier groetenis.
Groeten, hood. griiszen, neders. grbten,
angels. gretan, eng. to greet. Waarschijnlijk
ma g men het afleiden van het oude cruazen,
roe en fr. crier, ons krtjten, eng. to greet.
Ondertusschen iser een oud saks. woord
grith, zw. grid, grud, dat vrede beet, het-

Welk zeer denkelijk de oorsprong is, naardien
aan iemand vrede toewenschen de oudste
gewoonte van groeten was.
GROEVEN, bedr, w., gelijkvl. lk groefde, heb gegroefd. Met eene groef voorzien. Deze pilaar
is kunstig gegroefd.
n., v., der of van de . groene • zonder meerv. Het jeugdige groen. De groeze
afweiden. [Vond.] Bij Kil. groense, groese,
grase, die het door ccespes viridis , eerie

GROEZE, z.

groene zode, vertaalt.
bijv. n. en bijw.,'grover, grofst. Groot,
zwaar. Een stukgrof geschut. Grof geld.
Welks deelen dik, Diet fljn zijn hi' is in eene

GROF,

g
rove pij gekleed. Grof linnen. Grove kousen.
Grof nand. Grof meel. Plomp, bot : hi' heeft
eengrof verstand. D ie hard
hard : h i' heeft eene
grove stem. Het tegendeel van teeder : hi' is
grof van leden. Zeer, grootelijks : grof MiStasten. Had dan de rechter zich nietgrof
genoeg vergrepen ? [Decker.] Grof liegen.
om veelgeld) spelen. Gzj maakt het to
grof, gij zegt to veel. Van bier grofachtig,
grofheid, groffelijk, grovelijk. Zarnenstell. :
grothivig, groflijvigheid, grofsmid.
GROL, z. n., v. der, of van de grol • meerv.
grollen. Eene vod. Ook eene prul, beuzeling.
Gij verhaalt niets, dan loutere grollen. Grollen makers. Van hier grollig
en het onz.
,
gelijkvl. w. grollen, dat en knorrig zijn, en

het lollende kattengeluid te kennen geeft •
antlers krollen.
GROM, (groom), z. n., o., des groms, of van het
grom •; zonder meerv. Ingewand van dieren :
hi' leeft raet met lillend groom. [Vond.] In
het bijzonder het ingewand der offerdieren :
in 'tgroom der offerhanden. [Vond.] Het
ingewand van visch heet ook grom. Van hier
grommig. Grommige visch, uit welken het
ingewand niet genoeg gezuiverd is. Van
hier grommen, het ingewand uitdoen : ik
heb de vischgegromd •; waarvan te Utrecht
ingebruik is de vischgrommers, die de visch
schoonmaken en thuis brengen. Oul, wend
grom, groom, ook voor nakomelingen, gebezigd haar zielverdervend groom. [H. F. Watent.] Verscheurend eyghen groom. [Hooft.1

GRON.

GROO.

-- 550 —

onz. w., gelijkvl. Ik grotnmelde,
hebgegrommeld. Zich wentelen. Hi' gromtnelde in zit* bloed. Van bier grommeling,

GROMMELEN,

wenteling, en vuiligheid.
w., gelijkvl. Ik gromde, heb gegrontd. Het geluid der beeren : het grommen van den beer. [Vond.]
GROND, z, n., m., des gronds, of van den grond
meerv. gronden. De oppervlakte van den
aardbodem : hi' viel op den grond. Eene bepaalde uitgestrektheid lands: lk heb, daartoe,

GROMMEN, onz.

honderd roedengronds gekocht. Bat huis beslaat niet veelgrond. Aarde. Die boomen
beminnen eenen vettengrond. Onderstebodem
van jets. Op den grond der valei lagen vele
doodsbeenderen. [Bijbelv.] Op den grond van
het oog worden al de voorwerpen geteekend.
Op den grond des vats vindt men de hef. De
bodem der zee, der rivieren : het schip stiet
aan dengrond. Grond peilen. Een schip in
den growl booren. Iemand in den grond borers,
hemgeheel aan den bedelstafhelpen. Ik voel
grond. Grond voelen, heet ook, in den gerneenzamen stijl, zijne bekomst hebben. Te
g
ronde g aan , verzinken, en arm worden.
Zandbank in zee : hi' is een kenner der gronden. Hij is op de gronden vervallen. De
oppervlakte van eene stof, van een doek : dat
ltjnwaad heelt eenen rooden grond. De vlakte
van een wapenschild, het veld: hi' voert
eenengouden leeuw op eenen rooden grond.
Grondvest: ende degronden der bergen beroerden sich. [Bijbelv.] Ik heb den eersten
grond van dit huis gelegd. De aanvang van
iets : hi' heeft eenen goeden grond voor zijn
volgende geluk gelegd. De eerste bestanddeelen eener zaak: zijn gemoed is in den grond
verdorven . Eene ziekte in dengrond genezen.
Hart, genegenheid: daar is tusschen hen geen
g
oede grond. De ware gesteldheid van jets: ik
kan achter den grond der zaak niet komen.Het innigste , inwendigste van lets : dit
wensch ik u uitgrond van mijn hart. Dat,

waaruit men kan afnemen,
dat jets zoo en
niet anders is : wat voorgronden hebt gij
voor die stelling ? Een gevoelen, waaruit
andere din en afgeleid worden : hi' heeft
schadegfke gronden omtrent de godsdienst.
Eerste beginsel : hij verstaat de gronden diet.
wetenschap. Eene zaak uit den rondoophalen. Van hier grondeltyk, grondeloos, grondi
Zamenstell. : achtergrond,
ankergrond, veengrond, voorgrond, zandgrond. Grondbrakig, [II. D. Gr.] grondeigenaar, grondeigendom, grondgebied, grondgebouw, grondgetal, grondhaak, grondheer,
grondjs,
i grondkundig , grondleen, grondleer ,
grondlegger , grondlegging , grondlegster
grondles, grondeloos, grondoorzaak, grondregel, grondregt, grondrent, grondschatting,
grondscheiding, g rondslag, grondsap, grondsteep , grondstem , grondstof , grondtaal

grondtekst, grondvast, grondvest, grondwet,
grondwoord, grondwortel, enz.
Grond, hood. Grund , neders, grund,
zw. grund, dee p s. grund. Notk. grunt, en
ground, pool. grunt, boh. grunt. De ware

oorsprong lit
in het duister.
g
GRONDEL, zie

grondeling.

z, n., m., des grondelings, of van
dengrondeling ; meerv. grondelingen. Een
zekere riviervisch, in het en g. a groundling,
bij Kil. ook grondel.
GRONDEN, bedr. w., gelijkvl. Ik grondde, heb
gegrond. Grondvesten: waer waert gij, doen
ik de aerdegrondede? [Bijbelv.] Onz., grond
voelen : ik kan hier nietgronden.
GRONDVESTEN, bedr, w., gelijkvl. Ik grondvestte,
hebgegrondvest. Den growl le en, Van

GRONDELING,

g
rondvest.
grow,

GROOM, zie

n, en bijw., grooter grootst. Eene
maat van uitgebreidheid aanduidende. Hoe
groot is uw akker? Dat eene zekere ruimte
beslaat, het tegendeel van klein : eene groote
stad; eengroot huis. De groote teen, in
tegenstelling van de kleinere. Uitgestrekt in
de lengte: met route schreden aan. Hoog :
eengr000te staak. Een groote reus. Volwassen : mine kinderen zijn nog niet groot.
Kinderengroot makers hen opvoeden. Groot
gaan, zwanger zijn: een vinnig boschgedrocht
9' gvan den gruzvel groot. Toot.] Uit eene
menigte bestaande : een groot aantal. Eenen
grooten maaltijd, die voor velen bestemd is,

GROOT, bijv,

aanregten. Hi' had een root gevolg achter
zich, velepersonen ill aantal. De groote
hoop, de menigte. Eenen grooten voorraad
opdoen. Dat, naar zijne hoedanigheid, eene

aanzienlijke maat van inwendige sterkteheeft:
eengroot geschrei aanheffen. Teekens van
roote blipschap vertoonen. Groote hitte
g
doorstaan. Grooten Borst Wen. Een groot
leugenaar. Gewigtig : des menschen groute
bestemming is voor de eeuwigheid gevormd
to worden. Aanzienlijk : een groot heer. De
groote wereld. Hoovaardig, root op dien
naam. [Hooft.] Voortreffelijk, die verhevene
eigenschappen bezit: de groote Schepper. Hii
is eengroot man. Een eertitel : de groote
Beer , de turksche Keizer. Alexander de
groote. Het wordt, ook, als een zelfst, naamw.
gebruikt, en wel in het enkelv. een groot, een
halve stuiver: drie groot, twee blanken. Een
pond groot, zes gulden. In het meerv., de grooten, de aanzienlijken. Iltjverkeertveel met de
grooten. Het verkleinwoord is grootje, voor
grootmoeder. Van hiergrootheid, grootelljks.
Zamenst. :grootachtbaar, grootbek, grootboek, grootdadig, groothartig, groothertog,
grootmagtig , grootmeester , grootmoeder ,
waarvoor, in den la en spreektrant, grootmoer gebezigd wordt, hetwelk zelfs bij Vond.
voorkomt : tvii kennen d'aarde voor ons
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grootmogr. Zoo heeft hi' ook grootvaér,
Grootmoedig, grootmoedigheid, grootmoediglzj,
grootmogende, grootmond, grootneus,
k
grootoor, grootspraak, grootspreker, grootspreking , grootte , grootvader, enz. Oud.
bezigt grootwoordige Redenaars.
Groot, hoogd. grosz, Otfrid. groz, Willer.
gruoz, neders. groot, eng. great. Adelung
leidt het, met het lat. crassus, dik, middeleeuw. grossus, erig. gross, fr. gros, uit eene

bron al.
bij Kil. groots, grootsch) bijv. n. en
bijw., grootscher, meest, zeer grootsch. Opgeblazen, hoovaardig : zij is een grootsch
wzjf. Heerlijk. Len grootsch gebouw. Grootsch
denkbeeld. Van hier grootschheid. Vond.
bezigt grootzig, grootzigheid.
GROP, Z. n., v., der, of 'van de grop • meerv.
groppen. Groef. Vela groef eene grop in de
aerde. [Vondel.] Bij Kil. grope, grubbe.
GROS, Z. n., o., van het gros •; meerv. grossen.

GROOTSCH

Hetgros pijpen maakt twaalf doz4n. Hi
verkoopt in het gros, in het groot. Van bier
het onduitsche grossier. Hi' is een grossier
in tout. Het beteekent ook hetgrootste deel :
met hetgros zijner ma t, [Hooft.] Het gros
der menschengeloort dit. Van het middeleeuw. grossus.
GROT, z. n., v., der, of van de grot • meerv.
grotten. Een hol : zij woont in eene grot.•

Ook een kunstvertrek in eenen tuin,
gemaakt
van oude boomwortels, met mos bezet, en
met koralen en schelpen ingelegd. Grotwerk.
GROUWEN, zie gruwen.
GRUIS, z. n., o., van het gruis •; zonder meerv.
Verbrijzeld puin. Verkleinw. gruisje.
liep met bloote voeten over het scherpe gruis.
In, aan gruis vallen. Van hier gruisachtig,
gruisdroog, gruisijzer, een glazenmakers
werktuig, gruiszand, gruizig, gruizigheid.
Ook het bedr., gelijkvl. werkw, gruizen,
voor vergruizen. Waarschijnlijk is het van

GUL.

welen schuldig maken. Van hier gruwelljk,
gruwelijkheid. Zamenst. : gruweldaad, grim,
enz.
welstuk,
Gruwel, grauwel, bij Kil. grouw, horror,
hetwelk Wacht. tot hetgr. farm, rigeo
brengt, en hiervan gruwzaam, gruwzaamheld. Oul. werd gru ook voor afkeer, afschrik

gebezigd.
0.gelijkvi. Ik gruwelde, heb
gegruweld. Van rowel. Van, teen lets
gruwelen , het van harte verfoeijen. Oul.
was het ook onpersoonlijk : maar oock hem
daarteghen gruwelde. [St. Fr.]
GRUWELIJK, zie gruwel.
GRIMEN grouwen), o. w., gelijkvl. Ik gruwde,
hebgegruwd. Hetzelfde als gruwelen. Van
ietsgruwen, den hoogsten afkeer van iets

GRUWELEN,

hebben.
Guns, z. n., v., der, of van deguds •; meerv.
gudsen. Een steekbeitel met eenen hollen
bek. Zamenst. dobguds Van hier het bedr.
werkw. gudsen, uitsteken, en het onzijdig
werkw. gudsen , tappelings afloopen : het
bloedgudste hem uit de wonders Het christenbloedtgudst langs de straten. [Smids.]
Gur, bijv. n. en bijw., guffer, gufst. Kil. vertaalt het door mild, verkwistend. Hoe gut en
grof aldaar wordt aangegaan. J. d. Deck.]
Van hier gufheid. Dit woord gebruikt Oudaen : wie 'tgroote beest op zijnen vollen
draf, dronken van zzyn gufheid, wit zien
schokken. Het komt, denkelijk, van geven.
GUICHELEN,
zie goochelen.
Gum, z. n., v., der, of van de guig • zonder
meerv. Bespotting. Iemand de guig nasteken.
Kiliaan kep t een werkw. guigen, beguigen,

bespotten.
GULL, z. n., v., der, of van deguil ,meerv.
guilen. ene merrie, die filet gedragen
heeft. Ook voor een onwetend mensch :partijschap hier een lamme guilen loot. Wand.]
Het hood. Gaul, lat. caballus, fr. cheval,
en dit woord guil behooren tot eenen stam.
Vond. bezigt het mannelijk, voor eenen laffen karel. Datghij zoo armen gull (als ick)
slaet 't lijf vol stramen. Zoo zegt men ook,
in degemeenzame verkeering : h i' is een
re to guil. Het wordt ook als een bijw., voor
lafhartigebruikt.
, g
Gum, guize, zie verguizen.
GUIT, Z. n., m., des quits, of van den quit •;
meerv. guiten. Eene spotboef, een deugniet.
Verkleinwoord guitje. Van hier guitachtig,

hetgr. gyp u, iets, dat zeer klein is.
v., der, of van de gruit •; zonder
meerv. Bij Kil. heet het hef, droessem. In
Groning. wordt het woord voor alle slordig
werkgebruikt. De gruit in lets brengen.
Van hier het werkw, gruiten, dat, in Gron.,
het werk morsig behandelen aanduidt.
GRUPPEL, zie re el.
GRUT
, Z. n., v. , der, of van de rut •; meery •
grutten. Gort. Ook scheepskost, van gort
gekookt. Gruttenbrij. Van hier het onz.
werkw. grutten, gort pellen, in de grutterij,
guiterij, guitenstuk, guitwerk, guitenwerk.
waarvan grutter, grutterij, grutmolen. Grut
Out. was het hiervangemaakte werkw. guiten in gebruik: Naer soudt hi' met mij
beteekent ook iets dat klein is, en uitgeschoten word!, : het is maargrut.
spotten enguiten. [Const. der Minn.]
GRUWZAAM, zie gruwel.
GuL, z. n., v., der, of van de gul •; meerv, gulGRUWEL, (grouwel) z. n., m., des gruwels, of
len. Eene zekere 'one vischsoort. Vervan dengruwel •; meerv. gruwelen. Hoogste
kleinw. gulletje.
afkeer van iets : eenengruwel van iets heb- GuL, bijv. n. en bijw., guller, gulst. Zacht : hij
ben. Afschuwelijke misdaad : zich aan gruloot door het guile zand. Dun: guile brzy.
GRUIT, Z.

GULZ.
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Openhartig: ik heb het hem, met een gul
hart, gezegd. Mild: hi' is zeer gul. Van hier
gulheid. Zamenst. : gulaardig, gulhartig,
gulhartigheid, gulhartighjk.

onverb. bijv. naamw. Van gou.d. Gouden: Hetgulden vlies. Het gulden getal, dat
getal in de tijdrekening, hetwelk aanwijst,
het hoemenigste een opgegeven jaar, in den
cirkel der maan, zij. Het woord, zelfstandiglijk gebruikt, van het mannel. geslacht,
beteekent eerie bekende munt ran twintig
stuivers, ook een guldenstuk genoemd. Zamenst.: goudgulden. Van hier guldeling,
een zekere appel.
GULP, Z. Cl., V., der, of van de gulp ; meerv.
ulpen. Eene groote baar waters, ook een
g
groote teug. Eindelijk is het een kleermakerswoord, om eene kleine opening voor in
eene broek aan te duiden. Verkleinwoord
gulpje. Van hier het onz. werkw. gulpen,
dat, dan eens, met groote teugen drinken,
zwelgen, dan eens, eene opening hebben,
aanduidt.
GULZ1G, bijv. n. en bijw., gulziger, gulzigst.
Zee r happig, gretig, iemand, die de spijs
haastig inzwelgt. Een gulzig eter. De dichter noemen het graf, dat vele dooden, zonder verzadigd te worden, verteert, hetgulzige graf. Van bier gulzigaard, gulzigheid,
gulziglajk. Het komt met het lat. gulosus
overeen.
GULDEN,

GUUR.

bedr. w.,gelijkvl. Ik gunde, heb
gegland. Niet benijden. Jan iemand goede
dagen gunnen. Ik gun u dat geluk. Toestaan:
gun mij, dat ik uwe aandacht, voor eenige
oogenblikken, bij deze zaak be ale, Van bier
gunner, gunning.
GUNST, Z. 11., V. der, of van de gunst ; meerv.
gunsten. Gewillige toegenegenheid. Bij
iemandgunst hebben. Iemands gunst begeeren, verzoeken. Ook eerie weldaad, uit gunst

GUNNEN,

bewezen, in welken zin het een meerv. aanneemt: welkegunst niet zullen genieten de
ballingen van Napels. [Hooft.] 0 udtijds
spelde men jonst, jonste. Van hier gunstig,
k gunsteling, Zamenst.: gunstbegunstiglaj,
toon, gunstbewijs, gunstblik (bij Cam h.
gunstbrief, gunsteloos, gunstgenoot, gunstgodinnen (charites), gunstjagt, bij Hooft voor
het lat. ambitio, ambitus, — gunstra,
gunstwoord, een gunstig woord. Hooft bezigt
ook gunstvaardig.
CUNT, hetgunt voor hetgeen. Zie geen.
GUST, bijv. n. en bijw., niet dragtig. Eene
guste hoe. In den gemeenzamen stiji beet
men eenen maaltijd gust, waarbij spek noch

vleesch is.
bijv. n. en bijw., guurder, guurst. Straf,
streng, van het weer gesproken. De gure
herfst komt met zijn buijen aan. [Hooft.]
Gure winterdagen, gure winden. Stuursch:
hij is een guur ntensch. Van hier guurheid.

GUUR,

H.

HI de achtste letter van het nederduitsche
ABE, wordt in den aanvang eener lettergreep,
en dat altijd voor eenen klinker, geplaatst :
hand, haar,huis, of achter de c gevoegd, om
daardoor, als een ondeelbaar letterteeken,
den scherpen keelklank te vormen, hetzij in
vreemde woorden, ais : cherub, chijl • hetzij
in zuiver nederduitsche, als : noch, lach,
licht. lucht, la then schielijk, mensch.Eertijds gebruikte men haar insgelijks achter de
9, om den klank dezer laatste letter te
bewaren, als :gheluk, begheven •; plaatsende
dezelve ook achter aan, als : heiligh, zaligh.
Zie over de natuur en hetgebruik van de h,

mine nederd. Spraakk. D. 1, § 42.
een tusschenwerpsel, om daarrnede meer
dan eenen hartstogt uit te drukken. Het is,
1. eigenlijk, de uitdrukking van blijdschap :
ha !dat geeft verligting aan het hart ! 2. Van
uitgelatene vreugd, die, met een blijd en
luid la then, vergezeld gaat •, wanneer men,
door de verdubbeling van het tusschenwerpsel, den lagchenden Loon nabootst : ha ! ha !
ha ! hoe konde het kluchtiger uitvallen ? 5.
Van verwondering, met genoegen gepaard:
ha ! ik vind u hier? 4. Van verwondering
met toorn vergezeld : ha ! schelm ! ik heb u !
5. Van ongeduldig verlangen : hoort gij niet,
ha! 6. Van verdrietigheid : ha! wat is dat
talmen ! 7.
n verwijt : ha! deugniet! dat
is uw verdiende loon ! Ha, van het vr. geslacht, is ook een water bij Grevelingen : tot

HA,

over de Ha. MOM.]
z. n., v., der, of van de haag • meerv.
ha en. Eene heining van laag boomgewas.
Degeit werpt in de haag. [Hoogvliet.] Eene
haag snoeijen. Met het bout der ha e. [Bijbv.]
Rene doornen haag. Halma gebruikt dit

HAAG,

woord mannelij,
k misschien, omdat eerie
bekende stad van dienzelfden naam het
mannelijke lidwoord aanneemt : h i' woont in
den Haag. Ik ban den heelen Haegh met al
sijn achterklap. [Huig.] Schoon M. Stoke, van

dieplaats sprekende, het vrouwel. geslacht
gebruikt: in die Ha e. Huig., Antonid.,
Moon. en anderen bezigen den Haag, zelfs
in den eersten naamval : 'tHof en al den
Haag krijgt voeten. [Vollenhove.] Anders
bezigt men doorgaans 's Gravenhage, in het
onzijd. geslacht: het vorstelijk 's Gravenhage
is beroemd. Ik woon in het vrije's Gravenha e• Zamenst.: bremhaag, doornhaag,
kwikhaag, tuinhaag, enz. — haagappel,
haagappelboom, haagbes, haagbezie, haagbeuk, haagbosch, has doors haageik, haagmes.
Haag, hood. Hag, eng. hedge, fr. hale,
zw. hag, middeleeuw. haga, haia.
HAAGDIS, hagedis, z. n., v., der, of van de
haagdis •; meerv. haagdissen. Een bekend

viervoetig kruipend dier.
z. n., m., des haais, of van den haai;
meerv: haaijen. Een verslindende zeevisch.
Van hier de spreekwijs, er zOn haaijen op
de kust, men moet op het zijne passen, het
loopt gevaar van weggenomen, of geroofd te
worden.
HAAK, z. n., m., des haaks, of van den hank;
meerv. haken. Een werktuig met eenen
krommen bek, dat in ietsgehaakt kan worden. Een schippersboom : haal het met den
haak naar u toe. Een vischhoek : de haak van

HAAI,

den angel slipte silt den bek van den visch.
De bekvan eene dreg : een anker met vier
haken. Alle werktuig, waaraan men 'et
ophangt, als: hi' hing den schapenbout aan
den haak. Ook dat, waarmede men de kleederen toehaakt, en ophaakt: een rok met
haken. Een kromme sleutel, om sloten op te
steken, is ook een haak. Een zetterswerktuig:
letters op den haak zetten. Een vuurroer,

dat met eenen sleutelgespannen wordt, een
handbus, draagt ook den naam van haak.—
Wanneer de timmerman het houtgelijk
houwt, of glad schaaft, dan brengt hi' zijn
werk in den hack. Van hier de spreekwijs:
45

HAAN.

— 354 —

het is niet in den haak, het is niet gelijk het
behoort. Het is buiten den haak, het komt
te on as. En is dit oordeel niet buiten den
haak. [A. Bogaert.] — De pleitzaak hangt
nog aan den haak, is nog onafgedaan. In
den vertrouwelijken spreektrant zegt men:
het zzjn maar haken en oogen, daarin is
enkel verwarring. De wereld is vol haken en
oogen. Verkleinw. haakje, Van bier haakachtig. Zamenst.: haakswijs bierhaak,
bootshaak, brandhaak, enterhaak, puthaak,
vischhaak, weerhaak, enz.
Haak, hoogd, hraken, neders. hake, deen.
hage, zw. en ijsl. hake, angels. hoc, eng.
hook, boh. en pool. hak, normand. en pikard,
acq, hebr. hakeh. Zeer denkelijk behoort
hierheen het lat, uncus, en hetgr. 07zoc.
HAM' , Z. n., m., des haals, of van den haal •
meerv. halen. Trek. Hij maakte die letter in
eenen haal, Teug : over dien beker deed hij
maar eenen haat. Van halen. Zamenstell. :
haalbier, haalkan, haalmaat, haalwijn.
BAAL, z, n., v., der, of van de haal ; meerv.
halen. Een ijzeren werktuig, waaraan men

pot of ketel, over het vuur, hangt, nederlaat,
of opschort. Elders zegt men het haal. Zamenstell. : haalboom, een houten of ijzeren
boom, waaraan de haal hangt.
HAAN, z. n., o., des haams, of van het haam •
meerv. hamen. Een lederen of houten juk,
op den hats der paarden, om met meer gemak
te kunnen trekken.
HAA.N, z. n., m., des haans, of van den haan
meerv. hanen. Het mannetje van eene hen.
De haan kraait in den vroegen morgen. De
mannetjes van andere vogelen, die tot dit
geslacht gebragt w orders, dragen ook dien
naam. Zoo noemt men het mannetje eener
paauwin den haan ; eenen kalkoen ook den
/wan, enz. Van hier de gemeenzame spreekwizen : zijn haan is k oning , kraait altijd
koning, anderen moeten de vlag voor hem
strijken. Hi' speelt den gebraden haan, hij
speelt voor grootmeester. Hi' is een haan op
zijnen eigen mesthoop, in zijne eigene zaak
durft hij wel. Hi) is een haan, ook het verkleinwoord hij is een haantje, een driftig,
opvliegend, ook stout, ondernemend mensch.
Voorts noemt men den weerhaan op eenen
toren ook eenen haan. De haan aan een roer:
den haan spannen, overhalen. De roode haan,

de brandende lont. Wanneer men een schip
in brand wil steken, zeggen de schepelingen:
tvij zullen den rooden haan laten kraal "en,
Indien de roode haen ontsteekt een helsche
mUn. [Vondel.] Van bier hanig, wellustig.
Zamenst.: knorhaan, korhaan, snoeshaan,
springhaan, zeehaan, enz. — Hanebalk,
hanengevecht, hanekam, haneklaauw, hanentnat,
hanepoot, de poot van
,
eenen haan
hanepooten, krabbelschrift, hanespoor, hanetred, holte in een ei, haneveer, de veer eens

HAAR.

haans ; over r, eene feeks, een raw vrouwhanevoet, eene bloem.
menseh,
Haan hoogd. Hahn, goth, hana, in de
chana, Otfrid. Kano
salische wetten,
haan, angels. hana, ijsl., zw. en deen. hane.
Adelung ontleent den naam van het schelle
geluid dezes vogels, gelijk dit dier, in vele
andere talen, naar hetzelve den naam dra g t.
HAANDER, Z. n., m.. des haanders, of van den
haander ; meerv. haanders. Eene mand, om
vruchten in teplukken.
HAAR, pers. voornaamw., vrouwelijk, van zi j.
Het meerv, isgelijk aan het enkelv. Het
drukt uit den tweeden naamval : het is eene
zuster van haar. (Deze naamval is ook :
. Den derden
harer : ik ben harer gedachtig)
naamval :geef haar gehjk. Zegt het aan haar.
Den vierden : bind haar vast.
Haar, hare, haar, is ook een bezittelijk
voornaamw. van den derdenpersoon, op
het vrouwel.geslacht betrekking hebbende.
De vrouw heeft haren man, hare dochter,
haar kind verloren. ffilaagden moeten hare
kuischheid zorgvuldig bewaren. De bloemen
zzjn van haren steel gerukt. Haar neemt ook
de bepalende lidwoorden de en het voor zich;
maar alsdan wordt het zelfst.genomen : elk
droeg zijn pak • maar ik droeg ook nog het
hare. Om de welluidendheid schrijft men

zoo wel hetpersoonlijke, als het bezittelijke
voornaamwoord, wet eens: heur, wanneer
het naaste woord den verlengden klinker as
heeft. Sommigen onderscheiden ook haar en
heur, als ware het eerste enkelv., het laatste
meervoudig. Dan, kiesche schrijvers bedienen zich van die vrijheid, thans, niet meer,
en erkennengeenszins dit onderscheid.
HAAR, Z. n., o., des haars, of van het haar •
meerv. haren. Een bekend deksel over het
geheele ligchaam der dieren; ook aan het
ligchaam der menschen. In het bijzonder het
hoofdhaar, wanneer het zoo wel een enkel
haar, als de haren tezamen uitdrukt , schoon
men dan ook het meerv. haren bezigt. Kort,
lang, dik, zacht, wreed haar. Het haar kammen , scheren, snijden, korten, knippen.
Eenen schoonen bosch haar hebben, dat in
Noordholl. beet : eenegoede yacht haar hebben. Als men de fijnheid van lets wil uit-

drukken,
vergelijkt men het bij een haar :
het is zoo fijn, als een haar, Als men eenen
kleinen afstand aanduidt, bedient men zich
van dit beeld : hij mikt op een haar. Het
scheelt mij een haar •; ik geef er geen haar,
niets, om. Hi' gelijkt hem op een haar, hij

g
clijkt hem volmaakt. Om schrik uit te
drukken is het : de haren rtjzen ml) te
ben en. Om ergernis uit te beelden : hij zal
ergeen grijze haren van zetten. Elkander
in het haar zitten,
eigenlijk : elkander aan de

haren trekken, en overdragtiglijk: zich heftig
teen elkander verzetten. Zij heeft haar op
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de tanden, zegt men van een bits wijf. Verkleinwoord haartje, een vezeltje aan gewas-

sen en wortels. Sommigen schrijven en re
ken : hair, haair. Daarvoor isgeen grond.
Men bediende zich, weleer, van de i, in het
verlengen van de klinkeren, zoodat men, in
de verbuiging, de haren schrijvende, de i,
als eene hulpletter, buiten de verbuiging
aannam: hair. Wij gebruiken daarom best,
om degelijkvormigheid met alle andere
woorden, de a tot eenen hulpklinker, die in
de verbuiging van zelf wegvalt: den hare
sieraad bdzetten ; de haren vallen uit. Van
hier het onverbuigb. haren : een haren gordel. Voorts haarachtig, harig, harigheid.
Zamenstell. haarband, haarbles, haarbos,
(een bos haar), haarlok, haarnaald, haarsnider haartuit, haarvlecht, enz.
Haar, hood. Haar, Willer. har, Tatian.
haru, neders. en deen. haar, eng. hair,
angels. haer, zw. hew. In het fr. beet een
harige mantel der Monnikken haire. Ihre
vergelijkt de eerste lettergreep der lat. woorden hirtus, hirsutus, en brengt dezelve met
dit woord tot eenen stam, zijnde waarschijnlijk het angels. haeren, vergaderen, als eene
vergadering bij vlechting, of lokken.
HAARD, (heerd) z. n., m., des haards, of van
den haard; meerv. haarden, anders haardsteden. Eeneplaats, waarop men vuur stookt.
Hi' zoW bij den haard. Er is een vuur op
den haard. Wij zitten bij den kouden haard.

In sommige plaatsen van Nederland, heet de
kamer waar menvuur stookt, de haard : zzj
zitten in den haard. Wijders beteekent het
hetgansche huis, eene eigen bezitting : opdat
ik eens een' eigen haart geniet. [Hoogv1.] Van
hier de spreekwijs eigen haard is goud
waard. In dezen zin zegt men ook heardstele : hij vecht voor haardstede en altaren,

voor burgerlijke en godsdienstige voorregten. Heard is ook een ijzeren werktuig ,
waarin men vuur stookt : een engelsche
haard. Verkleinw. haardje, een vuurwagen,
een vuurhekje, waarin men, op, den haard,
stookt. Zamenst. haardgod, haardilzer,
haardplaat, haardstede, haardstedegeld.

Junius leidt dit woord af van het Nebr.
haor, waarmede het lat. ardere overeenkomt.
Dan, daar haard, in de verwantschapte talen,

HACH.

hazen dood, men moet voor de overmagt

bukken. Om degelijkheid van gedaante en
kortheid van het vleesch, noemt men eenen
haas den uitgesnedenen lap vleesch, achter
bet nierenbed van een slagtbeest zittende.
Verkleinw. haasje. Voorts het onverbuigb.
hazen. Zamenst. : hazenjagt , hazenkop
hazenlip , hazenmond , hazenoog , zekere
oogziekte; hazenoor, een plantengeslacht ;
hazenpad : hij kiest het hazenpad, hij gaat
loo en, Wijders hazennoot , hazenpastei,
hazenpeper , hazenpoot , hazenslaap , een
onvaste slaap, hazenwind, windhond.
HAAST, z. n., v., der, of van de haast • zonder
meerv. Drift, schielijkheid. Met der haast.
In der haast. Ik hebgroote haast. heeft
ergeene haast bi j. Haast makers. Hoe meerder haast hoe minder spoed. Het worth ook
als bijw. gebruikt. Ik zal haast komen, weldra, schielijk. Bijna: hij is haast zoo ver, als
gij. Achter zoo neemt het de eigenschap van

een voegwoord aan, en wordt aan bet woord
zoo gehecht, voor zoodra : zoohaast als hij
komt, zal ik het u zeggen. Van hier haasteldk.
HAASTRN (zich), wederk. werkw., gelijkvl. Ik
haastte heb mij gehaast. Zich spoeden,
re en, En mij gehaast die paden inteslaan.

[Psalmber.1 In de overzetting van den Bijbel
wordt het ook onzijdig gebruikt: wie gelooft,
die en zal niet haesten.

bijv. n. en bijw., haastiger, haastigst.
Die veel haast heeft : hoe zijt gij zoo haastig ?
Oploopend : hij is een haastig man. Onverwacht, schielijk : de koning is eenen haastigen dood gestorven. Van hier haastigheid,

HAASTIG,

haastiglijk.

z. n., m., des haats, of van den haat
zonder meerv, Eene sterke afkeerigheid van
iets, hetwelk het verstand als kwaad beschouwt. Een oscde haat. Hi' heeft genoeg
aan uwen haat to dragen. [Hoogv1.] Haat

HAAT,

dragen. Hi' is bij elken mensch in den haat.
Den, haat des yolks op zich laden. Van hier
hatelijk, hateldkheid.
Haat, hood. Hasz. Otfrid. haz, neders.
haat, angels hete, eng. hate, deen. had, zw.
hat, ijsi. hair, goth. hatiza, middeleeuw.
atia. Als men de uithlazing we last. heeft
men het lat. odium ; als men de uitblazing

sterker maakt , bet gr. 1:070c. Misschien
,
we ens de hate, den
komt het af van heet
harstogten eigen.
HACH, z. n., v., der, of van de hack • zonder
meerv.Gevaarlijke waging : de hash van lets
hebben. De zaak in de hag stellen. [Hooft].
Van bier hagchelijk, hagchelijkheid, Het
verkleinw. hachje gebruikt men .van iemand,
verd, haarkloving.
die, uit losheid en balddadigheid, zich in
HAAs, z. n., m., des hazen, of van den haas
gevaar stelt.
meerv. hazen, Een bekend wild. Eenen haas HACHT, Z. n., m., des hachts, of van den hacht;
in het leer schieten. Vele honden zzjn des
meerv. hachten. In eenige oorden van Ne.

niet enkel eene vuurstede,
maar ook eene
plaats, op de oppervlakte van den grond, tot
een zekergebruik bestemd, aanduidt, meent
Adelung,
dat het van aarde afstamt.
haarkloofde,
HAARKLOVEN, onz. w., gelijkvl.
hebgehaarkloofd. Eigenlijk een haar doorklieven, spouwen. Overdr., over beuzelingen
knibbelen. Van hier haarklover, haarklo-
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Berland nog gebruikelij,
k voor een dik stuk.
Geer mij eenen hacht brood.
HAFT, z. n., o., des hafts, of van het haft
meerv. ha 'ten Een gekorven diertje, dat,
aan den avond van den dag, zijn huidje
afstroopt. In den hat-ti 'd aan de zijde eener
rivier wandelende. [Feith.] Het is er zoo dik
als haft, het is er ingroote men; te.
HAFTIG, een uitgang achter sommige bijvoegelike naamwoorden gebruikelijk, om aan te
duiden, dat iets waarlijk de eigenschap eener
zaak heeft • van haven, haben, hebben. In het
hoogduitsch luidt het ook haftig. Zoodanige
bijv. naamwoorden zijn: ernsthaftig, heldhaftig, krzjgshaftig, manhaftig, naamhaftig,
zeeghaftig. Om de voetmaat gebruiken de
Dichters den uitgang haft :. om uw heldhafte
daan draagtgij een lauwerkroon. Voor ha ti
hebben eenige bijv. naamwoorden achtig,
als : deelachtig, waarachtig, woonachtig,
met den nadruk op dezen uitgang. Zie
achtig.
HAGEDIS, zie haagdis.
HAGEL, z. n., m., des hagels, of van den ha el
het meerv. is niet ingebruik •; men bezigt
dan hagelsteenen. Gevrozene regendroppels,
die, als ronde stukjes ijs, uit de wolken vallen. Al het koren is door den ha el geslagen.
De ha el zal daarnaar slaan, dat zal straf
tengevolge hebben. Om de gelijke gedaante,
beet men, van loodgegotene, korreltjes ook
ha el: van hier ganzenhagel, musschenhagel .
Van ha el is hagelachtig, en de zamenge,
overdr.: eene
stelde woorden: ha
hagelbui van steenen, een aantal geworpene
steenen hagelgans, zekere watervogel,
hagelslag, hagelsteen, hageltas, hagelwit,
enz.
Hagel, Notk, ha el angels. h a of hoogd.
Ha el zw. hagel, eng. hail finl. hauli.
HAGELEN, onpers. werkw., gelijkvl. Het hagelde,
heeftgehageld. Er valt bagel. Overdr. wordt
het van eenen di ten drom van geworpene
kogelen, handgranaten, enz. gebruikt: 't
geweldig hctgelen der pijlen. A. Bogaert.]
HAGEN, onpers. werkw. gelijkvl. Het has de
heeftgehaagd. Gevallen, aanstaan. Dit haegt
de Itegge
,
die haer laten stroom, enz.
[Moonen.] Meestgebruikt men het zamengest.: behagen. Van hier acht men het zamengestelde woord hagendeveld afkomstig, in
den lagen stip gebruikelijk, voor iets, dat,
in zijne soort, uitmuntend is: hagendeveld
van nieuwe neuten! (noten). Bet is een
hagendeveld, een overvlieger. Tuinm. zegt
dat in een ha ven en
en veld, d.
ha
velden zoo te vinden is.
HAK, z. n., v., der, of van de hak • meerv.
hakken. Hiel : hi' heeft de koude in de hakken. Iemand op de hakken zitten, van nabij
vervolgen. In den deft; en stip bezigt men
liefst hiel. Het achterstuk onder den schoen :

HAKK.

ik heb nieuwe hakken laten maken. De hiel
van eene kous : zij heeft de , hak afgebreid.
HAK, z, n., v., der, of van de hak • meerv.
hakken. Een houweel met twee tanden, om
dengrond om te halen. Bij Kil. hacke, spaeije.
HAIC, z. n., m., des haks, of van den hak; meerv.
hakken. Een houw met eene bij,l met eene
sabel, enz.: hi' gaf hem eenen hak in de
schouder. De tijd, wanneer het hout geveld,
gehakt wordt; zonder meervoud : het is,
thans, in den hak van het hout. Overdr.,
haat, nijd • zonder meerv. Eenen hak op hem
hebben. [Hooft.] Zamenstell.: hakbank, hakbord, hakmes, hakmoes, hakpap, enz.
HAKEN, bedr. en onz. w. gelijkvl. Ik haakte,
heb gehaakt. Bedr., met eenen haak halen :
ik heb het naar maj gehaakt, zoo ver ik kon.
Onz., vastgehecht zijn: mijne schaats haakte
in de zijne. In verwarring zijn : zoolaag die
din en nog haken, is er weinig aan to doen.
Be eenen hevig verlangen •; met naar: mijn
ziel, die naar den vrede haakt. [Psalmber.]
Van hier haking.
HAKKELEN bedr. en onz. werkw., gelijkvl.,
zijnde het voortdur. woord van hakken. Ik
hakkelde, heb gehakkeld. Bedr., in kleine
stukken scheuren, waarvan het deelw., gehakkeld : hi' zit met gehakkelde kleederen.
Onzijd., eigenlijk, aan kleine stukjes
hakken•;
oneigenlijk, stamelen, met gebrokene woorden en enkele lettergrepen omdat
een hakkelaar de woorden aan stukjes hakt :
hij hakkelt. Uit oneenigheid, veel woorden
den hats breken :als zij, na reel hakkelen
wegens degoederen, met elkander overeengekomen waren. Van bier hakkelaar, hakkeling. Zamenstell.: hakkelkees, een stamelaar,
hakkeltong.
HAKKEN, bedr.werkw., gelijkvl. Ik hakte , heb
gehakt. Eenen hak even : met het voorzetsel
in : iemand in de schouder, in het been hakken. Hier staat iemand in den vierden naamval, hetwelk de derde naamval wordt, zoodra men zegt : iemand eenen hak in de
schouder hakken. In stukken kloven : hout
hakken. Tot kleine stukjes verbrijzelen •:
vleesch hakken. Een leer in de pan hakken,
alles over de kling laten springen. Van hier
hakker, hakking, haksel •; ook gehakt, voor
gehakt vleesch : een bal gehakt.•
HAKKENEI, Z. n., v., der, of van de hakkenei •
meerv. hakkeneijen. Eene tel, een telpaard.
Hi' biedt vitt' leenheer een sneeuwitte hackeneie. [Vond.] Het veulen van de hackenij
gaet geern een telle, leest men, als ook het
verkleinw. hakkeneitje , bij J. de Brune.
Kiliaan heeft hackenezje , telle, en zet het
over door asturco, equus, tolutarius, in het
fr. haquenk, eng. hackney, ital. hacquinea,
sp. haca. Men gist met Gesnerus, dat het
woord de klank van eenpaard, dat den pasgang gaat, nabootst.
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HAL (hel), z. n., 0., des hals, of van het hal •
zonder meerv. De hardigheid der aarde door
de vorst : 't halgekneedt van de hoefslagen
werd hoe langer hoe murwer. [Hooft.] Het
hal zit nog in den grond.
z. H., v., der, of van de hal ; meerv. hallen. Een zeer oud woord, dat in hetgemeen,

HAL,

eene overdekteplaats te kennen geeft. Oul.
was hal, halle, eene gemeene benaming van
groote en openbare gebouwen, die ten gemeenen nuttegebruikt worden. Het is,
thans, bij ons bijzonder gebruikelijk, om,
daardoor, eeneplaats aan te duiden, waar
vleesch, of lakens verkocht worden. Deszelfs
oorsprong is zeer duister. Zamenstell.: lakenhal, saaihal, vleeschhal.V
Van
an het angels. heal,
eenpaleis, eene zaal, vergaderplaats.
HALEN, bedr. w., gelijkvl. 1k haalde, heb gehaald. In het algemeen duidt dit werkwoord
aan eene overbrenging van jets, op eene
bedoeldeplaats, die nader bij ons is. Haal
mij die boeken eens, Ik zal u turf van den
zonder halen. De boot naar zich halen. Door
beweging jets op eene andereplaats brengen :
het hood op de schouderen halen. De handers
op den rug halen. Hata uwen hoed in de
oogen
,
trek hem wat neder. Door trekkers
naar boven brengen : adem halen. Aanbrengen : ik heb de brieven van het kantoor gehaald. Ontbieden : zzj haalden nog vroegti 'di den wondheeler. Met geweld naar zich
trekken : iemand de oogen uit het hoot halen.
Schrapen gierigaards zijn graag, waar wat
te halen is. Veroorzaken : door al dien arbeid
heeft hij zich eene ziekte op den hats gehaald.
Ter wereld helpen brengen kinderen halen.
Opwegen : ik denk niet dat het honderd pond
halen zal. Van bier overdragt., in vergelijking komen hi' kan niet bij hem in grootte
halen. Uw ongeluk haalt niet bij het mijne.
Zamenstell., aanhalen, enz.
Hales, hoogd. hohlen, Otfrid. en Tatiaan
neders. halen, eng. to hale. Het heeft
holan,

zeer vele overeenkomst met hetgr. votay,
lat. chalare, waarvan het fr. cater , naar
beneden halen. Men heeft ook een gr, woord
baty, dat van bails afkomt.
HALF, halve, dat eigenlijk een zelfstandig naamwoord is, beteekenende oul. een deel • ook
eene zijde •; waarom aan de andere zijde bij
Notker. beet anderthalb. Deze beteekenis is
nog in ons woord allenthalve, aan alle zijden.
Het is bij ons gebruikelijk, vooreerst, als een
voorzetsel, schoon het achteraangeplaatst
wordt, en den tweeden naamval vereischt,
beteekenende zoo veel als om, wegens : ik heb
het duidelijkheidshalve, dus voorgesteld. Dit
sprak hi' gewetenshalve. Men ziet hieruit,

dat het, met het naamwoord aaneengehecht,
geschreven moet worden. Zoo plaatst men dit
voorzetsel ook achter bezittelijke voornaamwoorden : ik heb dit miinenhalven gedaan.

HALM.

Hoor toch,
uwenhalve , de echte waarheid.

Welluidendheidshalve voegen sommigen bier
eene t tusschen, schrijvende uwenthalve,
mijnenthalve •; loch anderen vermijden dit
weder. In allenthalve schijnt de t al gewetti d. De aanwijzende en betrekkelijke voornaamwoorden eigenen zich dit woord ook
toe : derhalve, deshalve, dierhalve, dieshalve,
weshalve ; in welk geval zij den aard van
voegwoorden bekomen. Een der onafscheidbare voorzetsels voegt het insgelijks achter
zich, namelijk be: behalve; makende, in dien
vorm, een voorzetsel en bijwoord.
Ten tweede, komt het voor als een bijvoegelijk naamw. en bijw., om een deel van
tweegelijke deelen uit te drukken : en wel
eigenlijk, waar het niet alleen vanligchamen,
maar ook van den tijd, de ruimte, ja, in een
woord, van allesgebruikt worth, waarvan
men zich eene hel ft verbeelden kan. Een half
brood. Eenen halven day werken. Eene halve
mzjl, een halve gulden. Bet vat is half vol.
Half Amsterdam liep leeg. Het halve geld.
Men zegt ook : hij komt half september, half
aril wederom, dat is, op de heft van die
maanden, zit halve nachten te blokken.
De vrouw is ter halve dragt. Ten halve,

onvolmaakt. Hairwordt ook als een bijwoord
gebruikt, bij het tellers van al de halve uren :
het is half een. eten niet voor half drie.

Met telwoorden wordt het woord half, halve,
achteraangevoegd, om de helft van een
grondgetal uit te drukken •; in welk geval,
halve voor mannelijke en vrouwelijke, half
voor onzijdige naamwoorden geplaatst word t,
zonder verder verbogen te kunnen worden :
derdehalve stuiver. Ikgeef er derdehalve
stuiver voor, Ik heb hem in vijfdehalf jaar,
nietgezien. Oul. bezigde men half lets, voor
e helft van nets 1st oec dattu hair min flick
heijste. [BO. 1477.] Oneigenlijk wordt dit

woord ookgenomen, waar men zoo zeer niet
op de iste
ju heift ziet : dat is maar een half
bewlys. Half dood. Half drunken. Eene halve
zuster. Een halvegeleerde, enz. In Gelderland bezigt men het zamengestelde halfscheid, voor de helft; b. v. : de halfscheid
der boete betalen.
Half, h ood. halb, Ulphil. halb, Otfrid.
halb, neders. half, angels, healf, eng: half,
zw. half, deen. halv.
HALFTER, z. IL, M., des halfters, of van den
halfter, meerv. h alters. Een touw, of leeren
riem, om den hals derpaarden : gelijk het
paart nae 't trecken, den halter quijt word.
[Vond.] Ook halster, helster, holster. Het
stamt of van houden ; halten in het hoogd.
In Neders. is het ook zonder f, halter, bij
halter.
Kil. halter,
HALM, z. n., m., des halms, of van den halm
meerv. halmen. Be steel vangraangewassen.
Het lat. calainus,
en bet pers. calem, en het
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r. zciaoqcos hebben veel overeenkomst met
g
dit woord. Zamenstell.: halmknoop, halmsteel, halmstroo.
z. n., m., van den hals • meerv. h,alzen.

HALS,

Een bekend deel des ligchaams van menschen
en dieren. Iemand om den hals vatten. Een
korte, lane hals. Om de gelijkheid worth
aan andere din en ook een hals toegeschreven. Zoo zeggen wij: eene fiesch met eenen
langen hals. Eene kruik met eenen naauwen
hals. Het Leven: hi' zit op den hals gevangen.
Hij moet het met den hals betalen. Iemand
om hals brengen, vermoorden; ook overdr.,
voor doorbrengen: bracht om hals een grooten schat. [Geschier.] Om hals rakers, omkomen. Hi' verzet er zijnen hals onder. Zijnen
hals breken, door vallen omkomen. Velen
woorden den hals breken, veel spreken over
eenc zaak. Degansche persoon: hi' heeft het
aan zijne onvoorzigtigheid te wijten, dat hi'
zich al die onheilen op den hats gehaald
heeft. Ik heb het hem op hals en keel, ten
sterkste, verboden. Dat is een re to hats, een
onnoozele bloed. Hals over kop, met groote
haast. Hals beteekent ook een dik scheepstouw, anders smtjt genoemd. Het meerv.
halzen gebruiken de Dichters in deze spreekwijs : de burgers tnoesten op hunne vrtje halzen hetjuk der slavernij dragen. Pit meerv.
halzen duidt ook wier, of ander watergras,

aan, dat, onder het visschen, aan de netten
blijft zitten,
of de beenen der zwemmenden
belemmert. Zamenstell.: halsader, halsband,
halsdoek, halsgeregt, halsheer, halstjzer,
halskraag, halsregt, halsregter, halsstraf,
halsvriend, halszaak, enz. Bijna al de ver-

wante talen Ilebben dit woord, schoon zijn
oorsprong onzeker is.
HALSSTARRIG, bijv. n. en bijw., halsstarriger,
halsstarrigst. ' llardnekkig, stijfhoofdig : een
halsstarrig kind. Het is zoo veel als stijfhalzig, zegt Huydec., en Kil. heeft : halsstarrigh is ster-halsig, obstinatus, van ster,
star, starrig, d. i. stijf, hard. Hooft, Vond.
en anderen bezigrlen halssterk, loch verkeerdelijk. — Van hier halsstarrigheid,
halsstarriglijk.
HALSTER
zie halfter.
,

(halt), z. n., v., der, of van de halte
zonder meerv. Een krijgswoord, den stilstand
der voortrukkende manschap aanduidende:

HALTS

hi' heeft hen dikmaals gedwongen halte te
houden. Het komt af van houden, holden,
halten. Hooft bezigt het werkw. halters , voor
halte houden : doet hi' de Ruiters halten op
den weg,
enz.
11ALvE, zie half.
HALVEREN, bedr.

w., met eenen basterduitgang,
gelijkvl. Ik halveerde, heb gehalveer4. De
heeft verminderen.
HALZEN, onz. w., gelijkvl. Ik halsde, heb gehalsd.
Een woord in den la en spreektrant gebrui-

NAME.

kelijk, om uit te drukken eene sterke inspanning van krachten, om eenig werk te
verrigten. Wij hebben er tang genoeg over
gehalsd.

z. n., v., der, of van de ham ; meerv.
hammen. Een schink. Westfaalsche hammen.
Verkleinwoord hammetje. Het stamt van een
verouderd woord hammen af, dat afsnijden
aanduidde, zoodat ham een afgesneden stuk

HAM,

beteekent •; n het bijzonder het bilstuk van
i Van hier eene boterham. Het
een varken.
woord ham heeft, oudtijds, nog andere beteekenissen gehad. Kiliaan telt, onder anderen,die van eenen beemd • ook van eene
woning, of van eeil gehucht, eenen drommel
huizen. Van hier dragen, zeker, eenige
plaatsen, in ons vaderland, den naam, die
of enkel ikon heeten, of met eene zamenstelling genoemd worden : Droogenham, Blankenham. In Groningen ke p t men het Hamrik,
dat, zonder twijfel, eenen aanleg van een
ijken oord, te kennen
dorp , in eenen beemdr
geeft.
HAIM, z. n., v., der, of van de hamei • meerv.
hameijert. Ret buitenste hek van eene stadsoort •; in onduitsch: de barriere. Hebbende
P
de hamei doen oploopen. [Hooft.] Vondel
schijnt het te nemen voor den sluitboom,
welken men voor het buitenhek doet, als hi'
van het schuiven der hameie spreekt. En
zeker geeft Kiliaan er deze beteekenis aan, als
hi' hammetje, hameijde verklaart, door lignum transversum, quod ostiis opponitur.
Het stamt af van ham, dat in Oostfriesl., nog

eene
om h einde , omtuinde streek aanduidt.
Zoo is dan hamei een getralied hek, of iets
dergelijks, dat ter afschutting dient. Hu deco er teekent aan, dat het, even als ham,
ook een gehucht beteekend heeft. Dit is,
dan, hetzelfde met het fr. hameau. Kil. heeft
insgelijks hammeije, ghehucht, viculus.
HAMEL, z. n., m., des hamels, of van den hamel;
meerv. hamels. Eengesneden mannetje van
Hammel • van
g
een schaap. In het hood.
hammen, afsnijden. Zamenstell. : belhamel,
ook overdr. voor iemand, die zich in alles
het meest laat zien en hooren, een voorvechter. Zie belhamel.
HAMER, z. n., m., des hamers, of van den hamer ; meerv. hamers en hameren. Verkleinwoord hamertje. Een werktuig, om te slaan,
kloppen. Hij is tusschen den hamer en het
aanbeeld, h i' is in root gevaar, lijdt aan alle
kant. Overdragtig words de sterke doordringende kracht van iets hamer genoemd: met
den hamer van Gods woord. [Vondel.] Een
held, voor wren geene mat bestand is, wordt
wet eens genoemd een strijdhamer. In het
gemeene leven is het een teeken van ongenoegen : wat hamer is dat? Men ma het van
hetzelfde hammen afleiden, dat snijden,
stooten, slaan, verminken aanduidde: de er

HAND.

— 559 —

is slechts de uitgang. Bit hammen heeft zeer
vele overeenkomst met het hebr. horn, homim, dat het denkbeeld van breken, verpletteren met zich voert. Zamenstell.: beukhamer, breeuwhamer, deurhamer, enz. Voorts:
hamerbijl,
hanterslag, dat zoowel aanduidt
ijzerslageen,
, of
hetwelk,
datg
onder het
smeden, van het ijzer afspat, als den gelijken
slag met hamers: hamerslag houden. Wijders
hamersteel, enz.
HAND, z. n., v., der, of van de hand • meerv.
handen. Dat lid aan het menschelijke ligchaam , dat aan het uiterste des armsgeplaatst
is, om tegrijpen, te houden, enz. Met de
Kant daar voorbij te leiden. [Hoogyl.] De
regterhand,
de slinkerhand. Met de handen
fasten. Eene lamme, eene verstuikte hand.

Wat komt, in het dagelijksche levers meer
te pas, dan dit nuttige lid ? Daarom gebruikt
men dit woord ook, om verscheidene deskbeelden uit te drukken. Gewapenderhand op
den viand los gaan, met den de en in de
vuist. 1k eerbiedig eene bevelen, zoo zij niet
van hooger hand komen, van de regering.
HO heeft altijd de hoogerhand gekozen , de
re ter zijde. De hand aan iemand houden,
voor iemand zorgen. Trif moeten de hand
er ntede ligten, wij behooren het goedkooper
to;, ook : wij moeten in de zaak wat
toe even, De burgerij sloe de handen in een,
stond elkander met raad en daad bij. De /costing hield zzjnen gunsteling de handen
boven het hoofd, beschermde hem. De handen
slap later has en, moedeloos worden. Houd
uwe hand te huis, wees voorzigtigeefniet
, g,
laat u met de zaak niet in, enz. Hi/ kan zijne
handen niet te huis houden, als hi' wet kapen
kan, laat hij het niet. Ik heb mine handen
vol, ik ben met bezigheden overkropt. Nu
had de vi-'and de handen ruim, in zijn plan
belemmerde hem niemand. De handen aan
den arbeid slaan, met nadruk denzelven beginnen. Iemand op de handen passen, zien,
hem naauwkeurig nagaan. De laatste hand
aan het werk le en hetzelve voleindigen.
Ik wasch er mijne handen van af, ik neem
dat niet voor mine rekening. In die onderneming heeft zeker een ander de hand, hi'
werkt er bedekt onder. De handen uit de
mouw steken, vlijtig beginnen te werken.
Handen aan het lijf hebben, voor eenen zwaren arbeid berekend zijn. Toen werden F ilippus handen gebonden, men b rat hem in de
en te. Nu wil ik er geene hand meer aan
zetten, ik laat mine goede poging, voorts,
achter. Hij wil er eene hand of ringer om,
verroeren, de minste poging niet om doen.
Twee handen op eenen buik, zij beiden zijn
het in alles eens. Ledige handen weten geen
werk. Van de hand in den tand, zoo gewon-

nen, zoogeronnen. Wijders, door verscheidene voorzetsels aan te nemen, is dit woord,
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in de volgende spreekwijzen, gebruikelijk.
De zonde aan de hand houden, dezelve niet
Dietgeheel verlaten. Iemand eene gelegenheld aan de handgeven, bezorgen. Hi' sloe
het paard, dat aan de hand liep, dat aan de

linker zijde van het rijtuig was : van hier
het bijv. naamwoord : het aandehandsche of
bijdehandsche paard, in het gemeene Leven,
_Ian de winnende hand zijn, beginnen te
winnen. De zieke is aan de betere hand, begin t te herstellen. Ik heb nog eenig geld achter
de hand, ik heb iets gespaard. Iemand bij de
hand vatten. Een werk bij der hand nemen,

aanvangen. Iffljn vriend was nog niet bij de
hand, nog ongekleed. — Boven 's hands.—
Die koe viel zeer in de hand, zij was zwaarder,dan men gedacht had. 1k ?tam de pa pieren, zoo als zij ntij in de hand vielen, ik
zocht ze niet uit. Hare dochter komt haar
reeds in de hand, kan haar al jets helpen.
Dat boek is in vele handen, wordt veel gelezen. Met de handen over elkander zitten,
ledig zijn. Hi' wist haar btjzonder naar de
hand legaan, zich naar haar te voegen.
Iemand aan de handgaan, believers : zzy
kwam er wel, maer om vrou Juno aen de
hant tegaen. [Vond.] Bij tifts haer aen de
hand tegaen. [Hooft.] Iemand naar zijne
hand wennen, zetten. Dat is een koltje naar
zzjne hand, wind op zijne moles, -- Ik heb
het hem, onder 's hands, gezegd, in vertrouwen. Hi' heeft eene netelige zaak onder handen. Het werk is onder de hand uitgedegen.
Ik zal dien knaap eens onder handen nemen,
hem te regt stellen. Hi' is nog al onder
's heelmeesters handen. Iemandgeld op hand
geven •; bij de krijgsdienst gebruikelijk.
,
Iemand lets in handengeven
aan deszelfs
behandeling aanbevelen. De oproerigen hadden de wacht op hunne hand, in hun belang.
Ik heb eenglaasje op mime eigene hand, ik
drink lets bijzonders. Op zijne eigene hand,
op eigen gezag, lets doen. Het werk loot mii
over de hand, ik heb het al te drok. De onlusters namen hand over hand toe, vermeerderengaandeweg. -- Iemand eenen brief ter
overhandigen. Dat staat u wel
hand stellen,
ter hand. 1k heb mijn huis nit de hand gekocht, niet bij openlijke veiling. V leesch uit
de hand verkoopen, niet bij het gewigt. Dat
valt uit de hand, het voldoet niet aan de
verwachting. Ik heb het nit de eerste hand,
zes t men van de beste koopwaren. Ik weet
het van onder hand, van iemand, op Wien
ik aankan. Eenpaard, dat van de hand, aan
de re ter zijde, loopt, een vandehandsche
paard. Iemand van de hand wijzen, hem
een verzoek weigeren. Deze geschiedenis is
van, hand tot hand overgeleverd, van geslacht
totgeslacht. Daar is nog koren genoeg voorhanden. Ik zit voor de hand • eene spreek-

in het spel : ik moet eersL
wijs

1k zal het

HAND.

— 560 —

voor 's hands, ook voor de hand, nsaar doen,
ik zal er maar eerst mede be inners. Gij
tnoet het voor de hand opnemen, niet uitkiezen. lemand de hand vullen, ook overdragt.,
voor tevrede stellen , paaijen. Figuurlijk
heeft hand, nog, verscheidene beteekenissen,
als die van schrift : hij schriffl eene meesterWke hand. Eene verteekening, een schuldbriefje : nadat hi' mij betaald had, scheurde
ik de hand in stukken. Een onderschrift van
den eigenen naam : hi" toonde mij eene
de kant ; de linkerhand
valsche hand. Zij,
omgaan. Hulp : de hand leenen. Bezoeking
door God • zwijg toch I het is Godshand.
Magt, vermogen : het staat niet altijd in uwe
hand,
uw ongeluk voor te komen. Geweld :
onverhoeds verviel hi' onder roovers handen.
Hetgeen door de hand gemaakt is, als breiwerk, enz.: zij breit eene losse hand. Bat
naar eene hand gelijkt : de hand eens aaps,
eens ankers. Eene ijzeren hand, een haak.
Zoo het een wegwijzer op de we en en een
staak bij bruggen, wanneer de mast eens
schips naar beneden moet, insgelijks eene
hand. Eindelijk wordt, in den verhevenen
stijl, hand voor den geheelen persoon genomen • ontsiet de dood bet een geschepterde
hant, dan een vereelte van arbeit. [Hooft.]
Verkleinw. handje : er ens een handje van
hebben, iets door sans gewoon zijn, waarvoor men oul. zeide ligte hand : daar sal hi
ar hebben een lichte hant. [Van Ghist.] Van
bier het onpers. werkw. handen, het handde,
heeft gehand • in den dagelijkschen spreektrant gebruikelijk, voor, ter hand staan : dat
handt m,ij niet. Voorts : handig, handigheid.
Zamenstell.: handarts, (chirurgijn) handboei,
handboekje, handboog , handboom, handbreed„
handbreedte, handdadig, handdoek, handenloos, handeuvel, handgaauw, handgebaar,
handgeklap, handgeld, handgemeen, handgetrouw, bij Moonen, voor verbonden bij
handtasting, handgift, handgreep, handhouden, handhouding, handlanger, handmolen,
handopening , handpaard, handschoen, handschrift, handtasting, handvatsel, handverdraai, handwater, handwerk, handwerksman, handzaag , handzaam, enz. Handdwaal was oul. in gebruik voor handdoek.
Zie dwaal.
Hand, hoogd. Hand, Illphil. handus,
hant, Otfrid. hant, neders. hand, eng.
Kero
hand, deer hand, zw. hand, bij de krimsche
Tartaren handa. Het lat. hendo, prehendo,
heeft er eenige overeenkomst merle. Wachter en Frisch gissen, dat het van het werkw.
haben, hebben, vasthouden, afkomt, dat
oudtijds, bij sommigen, han werd uitgesproken,gelijk de La ndfriezen zeer daarbij
komen. Zoodat hand eigenlijk dat lid des
ligchaams is, waarmede men iets grijpt en
heeft.

HAND.

een onzachtstaartige uitgang om de
hoeveelheid, als in soorten verdeeld, aan te
wizen. Hi' is ons Nederlanderen voornamelijk eigen, even als lei, dat van dezelfde
kracht is. In de zamenlassching stelt men
voor deze uitgangen door sans er, of der,
om den tweeden naamval van het woord,
waarachter zij komen, aan te wizen, Ten
Kate meent, nit de verwantschapte tales te
mogen opmaken, dat wij oudtijds een ongelijkvl. werkw. hinders hand, of hond, gehonden, d. i. bevatten, begrijpen, houden,
gehad hebben, zoodat ons hande de soortverdeeling der din en niet onvoegelijk in
grepen zoude aanwiizen. WAcht. maakt de
alleiding eenvoudiger, van het angels. cind,
genus, eng. kind •; dewijl niets gemeener is,
dan dat de k in h verandert.
HANDEL, z. n., m., des handels, of van den
handel • zonder meerv. In het algemeen
allerlei bedrij,f om aan den kost te komen :
welken handel drlyt gij ? Bij uitstek beteekent het den koophanclel : Inj dezen vrede is
het te ho en dat Hollands handel zijnen
ouden bloei weder bekome. Handel drijven,
plegen. Elke onderhandeling over eenige
zaak : in den handel over den vrede te Utrecht.
Het uitwendige levensgedrag, door dad
zigtbaar : bezie eens den handel der Grooten.
Iemands handel en wandel. Zamenst. : handelrijk.
HANDELEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. /1€ handelde, heb gehandeld. Bedrijv., behandelen :
zij handelden hem teederlijk. lets, hij wijze
van koop, verruilen : hebt gij ook iets te
handelen ? Onzijd., koopmanschap driven :
hij handelt sterk op Lissabon. Bedrijven : al
zijn levee heeft hi' eerltjk en opregt gehandeld. Behandelen : hoe zal men dan met
zulken knaap handelen ? Gewagen, zoowel
van iemand, die eene zaak bespreekt : hi'
heeft fraai over dat stukgehandeld •; als van
een boek, geschrift, waarin iets gesteld is :
dat boek handelt over de inenting van de
kinderziekte. Wederzijds eene zaak onder
handen nemen : in die zamenkomst handelde
men over den vrede. Van bier handelaar,
handelbaar, buigzaam en toegevend, handeling , koopmanschap, en wijs van iets te
doen.
HANDGEBAAR, Z. n., onz., des handgebaars, of
van het handgebaar • zonder meerv. Van
hand en gebaar, van baren, gebaren, veel
beweging makes. Handgebaar is derhalve
eene bezigheid,
waarbij de handen wat te
dragen, of iets antlers te verrigten hebben.
Zie baren.
HANDHAVE, z. n., v., der, of van de handhave •
meerv. handhaven. Een handvatsel • bij
hetwelk men iets vasthoudt. Het woord beint al te verouden • men vindt het in de
g
overzetting van den 'Bijbel : op de handha-
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yen des slots. Het komt van hand en haven,

dat is hebben, houden. Van hier is het bedr.
werkw. handhaven, ik handhaafde, heb gehandhaafd, met mat verdedigen : de re ten
der menschheid handhaven. En handhaaf
Jakobs recht. [L. Bake.] Van hier handhaver,
handhaving,
enz.
HANDREIKEN, bedr. w., gelijkvl. lk handreikte,
hebgehandreikt. Bijstaan, helpen. Van hier
handreiker, handreiking. Van hand en
reiken.
HA.NDVEST, z. n., v., der, of van de handvest
meerv. handvesten. Eigenlijk eene schrifte-

like oorkonde onder eene verzekering, welke
men met de handgaf.Van hier heeten handvesten de voorregten van eene stall , of plaats,
die op eenen brief geschreven, en met een
aanhangend zegel bevestigd zijn.
HANDVOL, z. n., v., der, of van de handvol
meerv. handvollen. Zoo veel men met de hand
vatten kan. Eene handvol duiten. Eenegeringe menigte : eene handvol yolks • schoon
Huijdec. deze en dergelijke spreekwijzen
afkeurt, als kunnende dit woord eigenlijk
nietgevoegd worden bij zaken, die men niet
met de hand omvatten kan. Moonen bezigt
no tans ook een handvol schepen. Het verkleinwoord een handjevol.
In de tweede uitgave van zijn nederd. Woordenboek geeft Weiland, bij het woord HANDVOL, de
volgende aanmerking :

Naar mijn inzien moet dit woord als twee
woordengeschreven worden, hand vol ;
dewijl men in het meerv. niet zegt twee
handvollen • maar twee handen vol. Ook zou
het verkleinw. van handvol, handvolletje
moeten zijn • maar men zegt en schrijft :
een hand 'e vol.

n., m., des hanekraais, of van
den hanekraai • meerv. hanekraaijen. Eene
kraaijing des haans. Haangekraai is onzijdig,

HANEKRAAI, z.

en lijdt geen meervoud.
z. n., m., des hangs, of van den hang
meerv. hangen. lout, of touw, waaraan
men jets ophangt. In het bijzonder eene
schuur, waar men vleesch of visch te rooken
hangt. Van hangen. Zamenst. : bokkinghang, enz. In Rotterdam hoort men het hang,
voor eene straat, waarschijnlijk voor het
hangen, namelijk het hangen van den dzjk •;
even als men ze s t het hangen van den berg.
RANGEL, hangelen, zie hen el hengelen.
HÄNGEN, bedr, en onz. w., ongelijkvl. Ik hing,
(hong,) heb gehangen. Ophangen : hi' hing
hetpapier te droogen. an de galg hangen :

HANG,

hetgeregt deed uitspraak, dat hi' gehangen
zoude worden. Overdr. ziin geld aan jets
hangen, uit even •, zijn hart aan jets hangen,
over even: al die hun hart aan 't werelds hangen. H. de Gr. Onzijd. Het uurwerk hangt
aan den muur. De diet heeft reeds drie maandengehangen. Tusschen hangen en worgen ;

HAMS.

eene spreekwijs, om een gewis, schoon anders
in zijne soort onzeker, gevaar uit te drukken.
Het voorkomen van hangen hebben : daar
hangen dikke wolken aan de lucht. Overdr.
Hem hangt een zwaar onheil over het hoofd.
Op zijde hellen: dat huis, die molen hangt
wat. Het hood op de schouder laten hangen.
Scheef staan, leunen : wat staat hi' daar te
hangen? Zachtkens aan eene schuinte loo pen,
in den dichterlijken stijl: de grazende kudde
hing aan den vruchtbaren heuvel. Voorts

wordt dit werkw. op de volgende wizen nog
gebruikt. De menigte bleef aan de lippen van
haren wizen leermeester hangen, zij konde
van hetgehoor niet afgetrokken worden.
Hoe zou mijn aandacht aan zijn lippen
blzjven hangen. [Hoogv1.3 Sterke genegenheid voor iets hebben : zOn hart hangt aan
hetgoed. Naauw aan iets verbonden zijn :
de vrede hangt aan den uitslag van dien
krzYg. Dralend behandeld worden : zijne
zaak hangt nog voor het hof. Die zaak hangt
nog aan den spzjker, zij is nog onbeslist. In
twijfel hangen. Van bier het deelw. hangende.
Met hangende pootjes konten; een dagelijksch

spreekwoord, van iemand gebruikt, die
alleronderdanigst jets verzoekt. Met hangende
wieken te huis komen, met beschaamdheid
afdeinzen. Zelfstandig : het hangen van den
berg, deszelfs zijde. Zamenst. : hangbast, galgebrok, hangblaker, hangbord, hangdier, voor
beul, in Cl. Spiegel, hanggat, een talmer,
hanglj zer, hangkamer, hangkorf, hangman,
beul, hangmat, hangoor, een slordige vent,
ook zekere tafel met hangende bladen, hangschuur, hangslot, enz. Vond. bezigt hangwieken, voor de wieken laten hangen.
Han en hood. hangen, Kero, Otfrid.,
neders. ook hangen, eng. to kang, angels.
hangan, deep s, &Inge, ijsl. hanga, Tatiaan
en anderen Kahan; en even dit doet Adelung
gissen, dat het van ha, dat is hoog, afstamt.
HA.NS, een verkorte mansnaam, voor hannes
van het lat. Johannes, uit het hebr. Jehochanan.Het verkleinwoord is hansje,van waar

de schertsende uitdrukking, in het gemeene
!even, om op de gezondheid der, nog ongeborene, vrucht te drinken : hansje in den
kelder! Zamenst. : hansworst, eene benaming
van eenenpotsenmaker, in de schouwtooneelen • ook hansop, eene speelpop der kind
ren, die op de wijs van zulken tooneelgek
opgekleed is. Om de gelijkheid, heet zeker
nachigewaad der kleinen, ook hansop. Na
het invoeren van het christendom, was deze
doopnaam, Hans, in menigvuldig gebruik •
en, even daarom, werd het vaak een naamwoord van eenen iegelijken persoon. Frisch
haalt daarvan een voorbeeld aan uit den
keizerlijken artikelbrief bij Fronsberg: niemand, hij zij wie hij zij, klein- of groothans,
may eenen kwaaddoener aanhouden, dat is,
46
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ieder, arm of rijk. Pit woord bepaalt dan de
beteekenisgeenszins ; behalve dathet gebruik
er eene soort van verachting mede verknocht
heeft : alleen het bijgevoegde woord geeft
aan hetzelve de bepaling. Zoo noemen wij,
thans nog, iemand eenen grooten hans, of
groothans, een' groot heer • eenen pochhans,
pofhans, eenen snoever • eenen smalhans,
hem, die eene schrale keuken houdt, anders
schraalhans schraalhans is daar keukenmeester, daar valt niet veel te eten en te

drinkers.
Z. n., m.; meerv. hansworsten. De
benaming van eenen potsenmaker , in de
schouwtooneelen. In sommige streken van
Duitschlandgeeft men hem den naam van
pekelharing ; Frankrijk wordt hi' ook Jean
potage, in Italie macaroni, in Engelandjak
pudding genoemd •; alle benamingen van
zekere spijs ontleend. Waarschijnlijk hebben
dezegrappenmakers oudtijds hunne aardigheden, °rider het ruw engulzig eten van
deze ofgene spijs, aan den dag gelegd.
HANTEREN, bedr. w., met eenen basterduitgang ;
gelijkvl. 1k hanteerde, heb gehanteerd. Behandelen. Van hier hantering, kostwinning,
HAIM, (henze), z. v., der, of van de hanze
meerv. hanzen. Een verouderd woord, dat
eertijds eel! verbonden gezelschap beteekende, gelijk hans een lid van hetzelve uitdrukte. Het is nog overig in de zamenstelling van hanzesteden, of, met den klank op
de middelste lettergreep , hanzeesteden , in.
het middeleeuw. lat. urbes ansaticce, anseaticce, hanseaticce • dat zijn steden, die met
elkander eene hanze, een verdrag, aangegaan
hebben. Door dezelve verstond men die
steden, in Duitschland en naburige rijken,
die, omtrent het jaar 1241, ten behoeve des
kuophandels, een verbond maakten. Wij kennen nog, onder dien naam, de steden Bremen,
Lubek, en Hamburg ; gelijk de twee laatstgenoemde daartoe den voornaamsten grond
legden. Men spelt en spreekt niet goed:
hanzeesteden • alhoewel het gebruik dien
misslag reeds schijnt gewettigd te hebben.
De doling is, zeker, ontstaan uit een denkbeeld, als beteekende dit woord steden aan
zee gelegen •; daar van de 66, of, naar anderen, van de 85, maar een gering deel die
ligging had.
Bit woord hanze is ook nog kennelijk
in hanzebeker, (hansbeker, hensbeker,) beteekenende, eigenlijk, eenen grooten beker , welken , boordevol geschonken ,
iemand, die in eene hanze, als lid, werd
aangenomen, uitdrinken moest •; eenen berkenmeijer. Van hier noemt men nog eenen
hanzebeker eeriegroote bokaal, die, door
eenen nieuweling, in sommige gezelschappen, of, bij plegtigheden, door het gansche
gezelschap, geledigd wordt.

HANSWORST,

HARD.

HAP, z. n., m., des haps, of van den hap • meerv.
happen. Zoo veel ,
als men met den mond
kan begrijpen , hetzij een beet, hetzij eene
lepelvol. Van hier het onz. werkw. happen,
bij Kil. prendere,capere; waarvan, misschien,
ons hapschaar, ook happa, bij de kinderen
gebruikelijk : het is happa ! Voorts happig,
begeerlijk
,
happigheid. Het woord bootst
den klank van den mond na, als men met
denzelven naar iets hapt. Het zamengest.
hapschaar, hapscheer, van het mannelijk
geslacht, is, in het gemeen, een zeer be geerig mensch ; doch ook, in het bijzonder, een
spotnaam van geregtsdienaren.
HAPEREN, onz. w., gelijkvl. haperde, heb
gehaperd. Stuiten, stooten : het werk hapert.
Te kort schieten : het hapert hem aan geld.
't Geen aan de voorgaande manier scheen te
haperen. r,Hooft.] Een haperend schip bezigt

Vond., voor een schip, dat vastgeraakt is.
Hakkelen met de tong : hi j kan de les, zonder
haperen, opzeggen. Van hier hapering. Het
komt, denkelijk, van ha en dat is ha 't
he ten hechten, vastmaken • zoo dathet
een voortdur. werkw. is.
HAPPEN, happig , zie hap.
HARD, bijv. n. en bijw., harder, hardst. Dat
zich niet laat indrukken • het tegendeel van
week. Harde steen. Hard brood. Harde
ojeren. Overdr. geeft het ons een denkbeeld
van iets, dat met eene kracht, voor welke
men wijken moet, werkt. Hardevorst. Harde
winter. Harde storm. Harde krijg. Harde
koorts. Door harden hongersnoodt gedreven.
[Hoogv1.] Van jets,
dat ons zeer treft. Harde
taal. Bard antwoord. Hard bescheid. Bat
eerie zekere ruwheid heeft. Harde stijl.
Dat iets uitstaan kan. Een hardpaard. Een
hard man. Een harde kop. Eene hevigheid,
sterkte naar zijnen aard. Hard loo en. Hard
roe en, Het is hard koud •; hij is hard ziek.
Eene harde stem. Strew g : iemand hard hehandelen. Onbuigzaam: ztjt gzj nog zoo hard
van hart? Moeijelijk. Hoe hard valt het, zijne
wederhelft, door den dood, te verliezen ! Die
man heeft het hard, hi' heeft met groote
ram en te worstelen. Hooft bezigt het hard
voor den hardengrond. Van bier hardachtig,
hardheid, hardigheid. Zamenst.: hardebol,
een stijf hoofd, hardhoorend, hardhoorig,
hardlijvig, hardlooper, hardnekkig, hattdrochtig, enz.
Hard, hood. hart, Ulphil. hardus, Kero
en Otfrid. harto, neders. hard, harde, angels.
heard, eng. hard, ijsl. hardur, deen. haard,
zw. hardt. Ecrtijds heette het ook groot,
vast, stork, dapper. Het sp. harto, veel, en
het fr, hardi, koen, vloeijen uit deze bron.
Hetgr. xapros, waarvan xaprEpos, dapper,

zeer hebben hiermede eenige overzeer,
eenkomst.
HARDDRAVEN, onz. w., gelijkvl. 1k harddraafde,
;era
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hebgeharddraafd. Zeer hard loo pen ; van
aarden gebruikelijk. Van hier harddraver,
P
harddraverij, harddraving.

HARDEBOLLEN, onz.

w., gelijkvl. Ik hardebolde,
hebgehardebold. Met harde bollen, dat is

hoofden,g
teen elkander stooten. Overdr., iets
hevig uitstaan : met het schip teen de dolle
zee en felle winden te kunnen hardebollen.

[Bogaert.] Insgelijks, in strijdige gevoelens
zich sterk teen elkander verzetten : zzy
waren braaf aan het hardebollen, in de gemeenzame verkeering.
HARDEN, bedr, en onz. w., gelijkvl. 1k hardde,
heb gehard. Bedr., hard maken. Staal harden.
Ijitstaan, verduren: de schepelingen konden
de koude niet harden. Zich bedwingen : hi
koude het niet harden • hij moest het hem
zeggen. Onzijdig. : ik kanniet langer harden,
van de koude. Van iemand, die van alles
voorzien is, zegt men: gtj kunt het daar wet
harden.
HARDER, zie herder.
HABIG-, bijv. n. en" bijw., hariger, harigst. Van
haar. Met haar bezet. Ook zegt men van eene
drooge, verschroeijende lucht, eene harige
lucht. Ilaeren is bij Kil. urentem spirare
auram; ook haersch, voor heersch, heesch.
HARING, z. n., m., des harings, of van den
haring • meerv. haringen. Zekere visch, voor
den koning der visschen gehouden. Vette
haring. _Haring kaken. Ten haring varen.
1k zal er haring of knit van hebben; gemeen

spreekw., voor:: ik zal het eens wagen, ik
krijge dan, wat ik krijge. Zijn haring braadt
daar niet
,
d. i. men braadt daar voor hem
geen haring ; gemeene spreekwijs, voor :
hi' wordt daar niet vriendelijk onthaald.
Zamenstell. : haringbuis , haringdrooger ,
haringkaker, haringpakker, haringpakkertj,
harington , haringvanger , haringvangst ,
haringvisschenj, haringum:if, enz.
Haring, h ood. Haring, neders. hering,
middeleeuw. harenga, ital. aringa, sp.
harinca, fr. harang, hareng, angels. haering,
eng. herring. Naardemaal len r, twee tong-

letters, dikwijIs verwisselen, heeft men het
van het lat. halec afgeleid, hetwelk, zonder
twijfel, van het gr. ;Ag, zout, afstamt, omdat
men dien visch reeds vroeg inzoutte. Ten
Kate brengt het tot het angels. hceran, vergaderen, om het vergaderen bij scholen, aan
dien visch eigen.
HARK, z. n., v., der, of van de hark • meerv.
harken. Een zekergetand gereedschap voor
den tuin • ook voor het hooi, en het land.
Van hier het bedr. w. harken : den tuin
harken • het hooi harken. Voor hark zegt
men ook herk. Misschien vindt het zijnen
oorsprong in het oude eren, ploegen.
,
HARLEKEIN
Z. n., m.; meerv. harlekeinen.
,
Grappenmaker
op het tooneel. Van het fr.
arlequin,
ital. arrecchino.

HARP.

n., v., der, of van de harmonie
het meerv. is niet in gebruik. Ditonduitsche
woord, uit het gr. afkomstig, geeft eene
verbinding van onderscheidene deelen te
kennen. Het menigvuldige gebruik van de
hood. schrijvers, die hetzelve gewoonlijk
bezigen, heeft dit woord bijna een burgerregt, in onze taal, gegeven, zoodat de nieuwste en keurigste schrijvers hetzelve be inners
te bezigen : ziej geven aan zijnen geheelen
stij1 die zachte harmonie. [Feith.] Zoo begint
men ook reeds het bijv. naamw. harmonisch
tegebruiken. Men bedient zich van dit
naamw,, om, daardoor, of uit te drukken de
overeenstemming der beelden en verwen, in
de schilderkunst, of die der toonen,
in de
zangkunst, of die der woorden en zaken, in
den schrijfstijl. In het gemeene leven drukt
bet ook uit de overeenkomst van den wil en
degenegenheden : in goede harmonie met

HARMONIE, z.

elkander leven.

z. n., o., van het harnas • meerv.
harnassen. Een oudtijds gebruikelijk wapen-

HARNAS,

tuig, meest van ijzer, om daarmede het
ligchaam, teen pijlen en ligte kogels, te
bedekken. Een harnas aangespen. Overdr. :
ik zal daarover het harnas niet actingespen,

ik zal mij dat zoozeer niet aantrekken. Vond.
heeft het harnas teen iemand dragen.
Di t woord Iuidt in het middeleeuw. duitsch
harnachs , middeleeuw. lat. harnascha,
hood. Harnisch, en g, harness, fr. harnois,
harnas, sp. arnes, ital. arnese, deen. en zw.
harnesk, ijsl. harneskia. Wachter en Frisch
leiden het of van het bijv, naamw. ithren,
ehern, eisern, ijzeren, in het angels. iren.
Men kan in diegissing berusten, zoo men
niets beters heeft.
HARP, Z n., v., der, of van de harp • meerv.
harpen. Zeker snaarspeeltuig. Harp is ook
eene koperen zeef, waarover men de granen
stort, om die te zuiveren • van hier het bedr.
w. harpen, het graan met de harp zuiveren.
Zamenst. harpslager , harpspeler , antlers
harpenaar. Van harp is ook het werkw.
harpen, op de harp spelen, gevormd.
HARPLI, z. n., v., der, of van de harpij • meerv.
harptjen. Een gedrocht uit de fabelleer der
Grieken, dat,
door de dichters, vertoond
werd, voorzien met een vrouwenaangezigt,
met ooren van eenen beer, en harden met
vreeselijke klaauwen gewapend •; van het gr.
1;4%1)4. Roofzuchtige harpijen. [Vollenh.1 De
dichters bedienen zich inzonderheid van dit
woord, als zij de onheilen van den twist,
onder dit beeld, krachtig voorstellen. Een
ij die 't stil gemoet ontsteekt in
twistharp,
toorn. [Iloogyl.]
HARPLUIS, z. n., o., van het harpluis • zonder

meerv. Geteerd werk, van oude touwen
gemaakt, hetwelk men in de reten vac
schepen inbreeuwt.
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'LupoEll, z. n., in., des harpoons, of van den
harppoen ; meerv. harpoenen. Een werktuig,
bij de walvischvangst gebruikelijk, eene
werpspiets, met weerhaken voorzien, die
aan eene lijn gebonden, den visschen in de
huidgeworpen wordt. Van het gr. dp4,
eene kromme sikkel, een klaauw, een haak.
Van hier het bedr. w. harpoenen, met den
harpoen treffen, en harpoener, iemand, die
dat doet , waarvoor Zorgdr. harpoenier
heeft. Zamenstell. : harpoenstok, harpoenwonde.

z. n., o., van het harpuis ; zonder
meerv. Zekere harsachtige stof, waarmede
men de huid van een vaartuig bestrijkt, om
het teen het gewormte te beveiligen. Van
hier het bedr. w. harpuizen, met harpuis
bestrijken.
HARRE zie her, herre.
HARREWARREN, onz. W. gelijkvl. 1k harrewarde,
hebgeharreward. Stribbelen, twist zoeken.
Van hier harrewarreri j. Ten Kate schrijft

HARMS,

haerwarringen.
z. n., v., der, of van de hars • zonder

HARS,

meerv. Een klevend sap, dat uit eenige
boomen vloeit. Sommigen verkiezen het
onz.geslacht, gelijk ook in geheele streken
van ons Vaderland het hare gehoord wordt.
Halma, Pieterson en anderenstellen het
vrouwel. Van hier harsachtig,
harsboom.
HARSEri, zie hersen.
HAM, z. n., m., van den Karst • meerv. harsten. Het rugstuk van eenen os. Verkleinwoord harstje : een varkensharstje. Van
harsten, hersten, herdsten, bij Kiliaan braden, assare. Hiermede komt het lat. ardere
overeen.
HART, z. ri., o., des harten, of van het hart
meerv. harten. Die bekende vleeschklomp in
het ligchaam van mensch en dier, die, door
zijne beurtelingsche opening en sluiting, het
bloed uit de bloedaderen inlaat, en door de
slagaderen uitstoot • de bron des !evens en
der warmte. Nadat hij onthoofd was, liet de
Re ter hem het hart uit het ligchaam halen.
iemand het hart met eenen moorddolk doorstooten. Het hart slaat, het opent en sluit
zich : het hart klopt, deze opening en smiting

is sneller, da p gewoon. In den sierlijken stip
zegt men van eene zwangere moeder, dat zij
het kind onder Naar hart drag t. Nu is mijn
hart liter de
de angstige zorg is over •; daar-

door toch wordt het bloed naar het hartejaagd, en de horst wordt gedrukt. Men zegt
ook : Nu is er mij een steep van het hart. —
Hi' lit tnif na aan het hart, ik zorg teed
voor hem. 't Hart lit hem hooger, hi' is
hoogmoedig. [Paffenr.] In denzelfden zin
gebruikt Hooft de spreekwijs : het hart te
hoog hebben. Figuurlijk wordt het hart genomen voor het uitwendige deel, waaronder
het hart lit •, de borst : sink aan di klop-

HART.

pend hart, en voel, of ik het ben. [Feith.1 Ook

voor dengatischen persoon , schoon met op-

zit tot eerie teedere betrekking op anderen :
harten, voor elkaar geschapen, scheidt de God
der lie de niet. [Feith.] Het midden van iets :
het hart van eenen boom. Ook : in het hart
van de zee, van den winter, van den zomer

hiergebruikt men, in de dagelijksche taal, het
verkleinw. hartje. Bat naar een hart gelijkt :
eengesuikerd hart, een gebak. In het meerv.
harten, in het kaartspel, waarvan hartenaas,
enz. Inwendige levenskracht : ivzjn versterkt
het hart. Degedachten, de inwendige voorstellingen van eene zaak : ik heb allang in
mijn hart gehad. — Hzj draagt het hart op
de tong. Het geweten : uw hart heert u reeds
veroordeeld. Lust en trek naar iets : hi' heeft
zijn hart aan die din en opgehaald. Moed :
hzj had het hartniet, om, hem aan te tasten.—
Luiney , latende door deze en dusdanige
woorden, zich 't hart onder dengordel steken.
[Hooft.] Dit beet ook : iemand een hart onder
den riem steken, dat, wel eens, verkeerd gezegd wordt : iemand eenen riem onder het
hart steken. De spreekwijs is duidelijk, als

men zich iemand verbeeldt, die tot den strijd
aangegord is, en den oorlogsriem om den
middel draagt •, terwijI hi' van binnen vol
vrees is • zulk eenen een hart onder den rent
i
steken, is, hem moed inboezemen. Liefde,
teederegenegenheid, aandoening : h i' won
alter harten. Degesneuvelde held lit in het
hart van alle weldenkende vaderlanders begraven. Hierheen behooren de spreekwijzen:
harten roeren, bewegen, breken, wonders
treffen , gaande maken. Zijn hart voor iemand
sluiten. Hetgemoed : die teal was voedsel
voor het hart. Tot iemands verstand en hart
spreken. Van harte, opregtelijk. Iemand van
harte lief hebben • dit beet ook: uit grond
des harten. Ter harte. Jets ter harte nenten,

behartigen. , Deze uitdrukking is nog een
spoor van het yr. geslacht, waarin dit woord,
bij de Ouden, voorkomt. Hooftbezigt zijn
hart eten, voorgrooten spijt
over iets hebben.
Verkleinwoord hartje, lim de genegenheid
uit te drukken : m,zjn hartje I Ook zegt men,
in het hartje, voor, in het midden, of in het
bestegedeelte: in het hartje van den nacht.
In 't hartje van de ltIei. [Moon.] Van hier
hartelzjk, hartelijkheid, hartig. Zamenst.
hartader , harteleed , harteloos , hartelust
hartenet , hartvang , doodelijke flaauwte ,
hartewee, hartzeer, enz. Hooft heeft hartsteken : hartsteeken doodt. Thans zegt men,
ingemeenzame taal, hartstikken.
Hart, hood. Herz, Isidor., Ker., Otfrid.
herz, Ulphil. hairto, angels. heort, en.
heart, neders. hart, deen. hierte, zw. hjerte.

Hiermede heeft velegelijkheid het gr. utpho,
z4p, lat. cor.
HARTOG, zie hertog.
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n. m., des hartstogts, of van den
hartstogt • meerv. hartstogten. Drift, genegenheid, aandoening. Ongeregelde hartsto ten. Zijne hartstogten waren in beweging
Zijne hartstogten bedwingen. Dit woord

HARTSTOGT, Z.

wordt in het mannel. en vrotwel. geslacht
gevonden. Misschien doet men best, het,
even als het enkele togt, mannel. te nemen.
HASPEL, z. n., m., des haspels, of van den
has el •; meerv. haspels, en haspelen. Een
werktuig, waarop men het garen, van de
spoel en den klos, windt. Het spreekwoord,
op den has el passen, beduidt naauw toezien,
alles nagaan. Dat is een has el van een
mensch; in den dagelijkschen stip, voor: dat
is een sukkel, een halvegek. Wanneer men
lets uitdrukt, dat met iets antlers niet strookt,
zegt men : dat sluit als haspelen in eenen
zak. Een houtje in de viool, regt under de
brug, om des klanks wil er ingezet, draagt
oo
insgelijks lien naam •; ge ijk
k een
zeker
l
oorlogstuig zoo genoemd
wordt, antlers een
vriesche of spaansche ruiter geheeten, zijnde
een balk met ijzeren punten, om den we of
te sluiten. Van hier het bedr.gelijkvl. w.
haspelen, dat, eigenlijk, garen op den has el
winden aanduidt. en figuurlijk, verwarren
uitdruikt. Alles door elkander haspelen. De
Etna haspelt gesmolten stee pen en klippen in
de lucht. [Vond.] Ook : over eene zaak haspelen. Van hier haspelaar, haspeling, haspelraam, haspelwerk.

onz. gelijkvl. hassebaste,
hebgehassebast. Hoofdbreken met iemand

HA SSEBASSEN. ,

hebben : ook tieren, razen • in de gemeenzame verkeering. Dezen met zijn hassebassen. [Geschier.]
eerloos hassebassen.
J. De Deck.] Oud. heeft hassebasseri j.
HATEN, bedr. w., gelijkvl. Ik haatte, heb gehaat
Haat toedragen. lemand haten. De zonde
haten. Niet goedkeuren • in den gemeenzamen stijl: ik haat het aan dit huis, dat het
er zoo rookt. Van hier hater, haatster, hatelijk, waarvoor oul. hatig in gebruik was :
en in een hatigh hof. [Vond.] Zie verder haat.
HAVE, z. n., v., der, of van de have • zonder
meerv. Dat, hetwelk iemand bezit, goederen,
middelen • van hebben, oul. haven. 1V eem
al den buit, de have, en al het vee. [Hoogv1.]
Zoo ook varende have, voor roerende goederen. Ook dieren die ons eigendom zijn :
levende have. Van hier haveloos, niet, gelijk
men dikwerf meent, iemand, die niet gehavend, maar die zonder have, die arm is • en
daarvan slordig, dewip armen door sans
slordig zijn • haveloosheid, angels. heafenleas,
heafenleaste. Voorts havezaat, oudtijds ayesate , avesathe , van have ,en zitten. Men
noemt, in eenige streken van Gelderland,
met lien naam eene heerenbehuizing, waarbij men have en goederen heeft, op het
platte land.

HAZE.

z. n., v., der, of van de haven • meerv.
havens. Eerie veilige en beslotene plaats
voor schepen. Om eens de haven in te varen.
[Hoogv1.1 Hi' is in behouden haven, hi' is
bnitengevaar. HO is op eene vreemde haven
geweest, bij eene ontuchtige vrouw. Figuurlijk, voorgesteld doel hi' is in de haven
zijner be eerie. In de haven zijns heils te
sneuvelen. [Hooft.]Van hier noemen de dich-

HAVEN

ters den hemel, hetgroote doel onzer strevoile ziel koos
vin ,met
met dien naam : m
de Deugd ter geleidsvrouwe naar deze zalige
haven. [Feith.] Van hier havencijns, havengeld, havenloos, zonder haven • havenmeester,
havenreg,
t enz.
Haven, hood. Ha en in eenige oude
schriften hab, habe, neders. haven, eng.
haven, deen. havn, zw. hamn, gall. en wall.
aber,
fr. havre, middeleeuw. pabulum. De
afleiding van haben, hebben, door Frisch

voorgestaan, is niet onwaarschijnlijk, omdat
de schepen, daar, buiten gevaar, en behouden zijn.
HAVENEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik havende,
hebgehavend. Onz., in eene haven ten anker
komen • schoon het woord meest bedr. gebruikt wordt, voor reinigen : de kinderen
havenen. Ook op land of tuin toegepast :
gzj moogtze naar uw lust Gehavent, met goet
zaet bezaeien, en gerust den oogst verwachten. [Moon.] Van hier havening: en wat hem
ter havening wierd toegezonden. [Bogaert.]
Uw tuin stont wilt, en riep luitkeels om
havening. [Moon.] In den gemeenzamen
stip heet het ook afrossen: hi' werd daar
deerlijk gehavend.
HAVER, z. n., v., der, of van de haver • zonder

meerv. Een bekendgraangewas voor paarden. Zamenst. : haverbezie, haverbri j, havergort, havermeel, haverpap, haverstroo.
z. n., v., der, of van de
haveri j • meerv. haverijen. Schadevergoeding

HAVERIJ (averij),

aan hen, wiergoederen, in eenen storm,
over boordgeworpen moesten warden •; welke
vergoeding door hen geschiedt, wier waren,
op denzelfden bodem ingescheept, behouden
in de haven komen. In het algemeen alle
schade en onkosten, die, bij eenig ongemak
der schepen of onheil op reis, geleden zijn.
In het fr. avarie.
HAVEZA AT, zie have.
HAVIK, z. n., m., des haviks, of van den havik •
meerv. havikken. Zekere roofvogel. Zamenstell.: havikskruid, haviksneus. Hooft bezigt
havik op den tuin, voor verspieder. Van
haben, haven, houden, vasthouden, grijpen.
HAZELAAR, z. n., m., des hazelaars, of van den
hazelaar • meerv. hazelaren. Hazelnotenboom. De vrucht heet hazelnoot. — Naar
dezen boom, of deszelfs vrucht, beet de
korhoen een hazelhoen. En een zeker kruid,
mansoor, draagt den naam van hazelwortel.
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een tusschenwerpsel, dat gebruikt worth,
wanneer men iemand roept •: he ! ho eens !
of ook, in denvertrouwelijken omgang, als
men zich verwondert : he ! zegt gij dat ?
HEBBEN, bedr. w., onregelm. Ik had, ik heb
gehad. Houden : ik heb eenen stok onder den
arm. Vasthouden : hebtgzj hem? Bezi tten :
die man heeft veelgoed. Voorzien zijn met
jets: sommige diertjes hebben acht voeten.
Ondervinden : honger, dorst hebben. Oefenen:
geduld met iemand hebben. Verkrijgen : morgen zult gij uw geld hebben. Bekleeden :
eengroot gezag hebben. Toelaten : mijne
ouders willen het niet hebben. Moeten • met
deonbepaalde wijs achter zich : ik heb mlj

HE,

voor alle ondeugd te wachten. — Ik heb veel
te doen ; in de gemeenzame verkeering, ook:
ik heb veel nering — verkoop veel. Oul. was
zich hebben, of liever hem hebben, voor zich
gedragen, in gebruik : ende David had hem
(d. i. zich) oec wijselick. [Bijb. 1477.]
Hebben wordt ook als een hulpwoord ge-

bruikt, wanneer deszelfs tegenwoordige en
onvolmaaktverledene tijd heb, had, gelijk
ook het deelwoord hebbende, ontleend worden, om, met het verled. deelw. van andere
werkwoorden, derzelver volmaaktverled. en
weer dan volmaaktverled. tijden te vormen.
Ik hebgedrukt, ik had gedrukt, gedrukt
hebbende. Alle bedrijvende werkwoorden
nemen dit hulpwoord bij zich : ik heb hem
de handgedrukt. kite wederkeerende werkwoorden : hi' heeft zich geschaamd. Onpers.
werkwoorden : het heeftgeregend. Sommige
onzijd. werkwoorden : hi' heeft geslapen. In

hetoude alem. van de achtste of negende
eeuw vinden wij, door dit hulpwoord, den
toekomenden tijd uitgedrukt. In sommige
gevallen vereischt dit hulpwoord hebben niet
het verledene deelwoord, maar de onbepaalde wijs der werkwoorden achter zich : te
weten, wanneer die werkwoorden eene
onbepaalde wijs, zonder te, aannemen, als:
ik moetgelooven. Zulke werkwoorden zijn :
doen, durven, kunnen, laten, moeten, mogen,
willen. Als ook, die eerie gewaarwording
uitdrukken : hooren, leeren, voelen, zien.
Dezen worden dus gebruikt : ik heb hem
doengeeselen. Ik heb hem niets durven
weigeren. Ik heb hem niet kunnen spreken.
Ik heb hem laten varen. Ik heb hem moeten
beloven. Ik heb hem niet mogen aantreffen.
Ik heb hem willen zeggen. Ik heb hem hooren
vertellen — hem leeren kennen — hem voelen kruipen — hem zien opklimmen. Niet :
ik heb hemgedaan geeselen, enz. Van hebben
is hebber, en hebster, niet buiten zamenst.
gebruikelijk : een bevelhebber, enz. Zoo ook
hebbing, als magthebbing, heerschappijhebbing. [Oud.] Van hier hebachtig, happig,
hebbelijk, (hebbelijke handjes, bij Hooft),
hebbelijkheid, hebzucht, hebzuchtig.

HEEL.

Hebben, hoogd. haben, Ulphil. haban,
Kero haben, angels. haebban, neders. hebben,
zw. hafwa, eng. have, fr. avoir, lat. habere,
ital. avere, sp. aver, in het pan-AT., naar
de getuigenis van Favorinus , cif3stv, in het
arab. have.
HEBREER, z. n., m., des hebreers, of van den
hebreer • meerv. hebreers, hebreen. Een
nakomeling van Heber, uit den Bijbel bekend.
Van hier het bijv. woord hebreeuwsch. De
hebreeutvsche taal. Hi j leest het hebreeuwsch.
n. en bijw., hechter, hechtst. Vast
aaneengevoegd. Een hecht werk. Figuurlijk,
duurzaam : men had een hechte vrede to
verwachten. [Hooft.] Van bier het bedr. en
onz.gelijkvl. w. hechten, ik hechtte , heb
gehecht. Aan elkander vastmaken : ook
overdr.: zijn hart aan het good hechten.
Onzij,
d. vast zijn
: dat wil niet hechten.
Overdr. : waarop geen valschheid hecht. {L.
Bake.] Voor hechten is ook he ten oul. halten, in gebruik geweest.Van bier hechtenis,
hechting, hechtsel, hechtheid.
HEDE, Z. n., v., der, of van de hede • zonder
HECHT, bijv.

meerv. In Groningen verstaat men daardoor
werk, of degrofste ,
ruigste draden van den
hennep. Naar den groning. tongval moest het
heede geschreven worden. Kiliaan heeft hede,
Hede.
hood.
g
HEDE, een verouderde uit an van zelfst. naamwoorden, waarvoor wij thans held bezigen.
Van dit hede heeft men het meerv. heden.
Zie held.
HEDEN, (oul. ook huiden), een bijwoord van tijd.
De tegenwoordige dag. ZU is heden be raven.
Heden morgen, heden middag. enz. De dag
van heden was een zeldzame dog. Van hier
het bijw. hedendaags, en het bijv. naamw.
hedendaagsch. Hooft bezigt het hedensch
krijgsgebruik. Het heeft vele overeenkomst
met het lat. hodie ; loch het stamt, zeer waarschijnlijk, of van het oude voornaamw. ha,
he, hi, hij, deze, hebr. ho. Dit is duidelijker te zien uit het Goth. hita, Otfrid. en
Notker. hiuto, hiut, Ker. hiutu.
HEEF, Zie he f.
HEEL, bijv. n. en bijw. Geheel. Meest in de
dagelijksche taal gebruikelijk: zzj heeft den
heelen dag gearbeid. In den schrijfstij1 gebruikt men beter geheel. Als bijwoord heeft
het de beteekenis van zeer : zij is heel ziek.
Anders zoude ik er nog al heel wat teen
kunnen zeggen. — Het is heel wel. Heel en
al,
g anschelijk. Heel heeft ook de beteekenis
van genezen, van heelen. De wonde is weder
heel. Nietgebroken : de schotel is nog heel.
Heels huids. [Vond.] Alles in den vertrouwelijken spreektrant. Van hier heelheid. Zie
gehee l .
HEEL, bijv. n. en bijw. heler, heelst. Achterhoudend, niet vriendelijk. Zij kwam mil zoo
heel 2oor. Hi ' is niet heel teen zijne vrien-
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den. Van hier heelheid, onvriendelijkheid.
Van heelen, verbergen.
HEELEN be r. en onz. w., gelijkvl. heelde,
hebgeheeld. Bedr., heel makers genezen.
1k hoop uwe wonde ras te heelen. Onz.,
beter worden : de wond begint te heelen. Van
hier heeling. Zamenst. • heelkunst, heelkruid,
heelmeester, heelpleister, heelvleesch, enz.
Heelers , oul. heilen, moesog. hailjan,
angels. hoelan,
alem. heilon.
HEEM, z.o., des heems, of van het heem ;
meerv. heemen en heemsteden. In Groningen

verstaat men, door dit woord, eene afgegraeene werf, waarop eerie boerenbehuizing
staat. Van hier heemstede, heemstedegeld. Bij
Kiliaan, die het vertaalt door domus, patria,
locus natalis, is het heijm. Het is hetzelfde
als het hood. Heim, angels. harn, neders.
heime,
zw. heim , eng. home. Men kent dit
nog in ons inheemsch,
en uitheemsch, voor
inlandsch en uitlandsch, heimelijk, geheim,
dat binnenshuis, of in het verborgene, geschiedt.Van heem slam t het woord heemraad,
heemraadschap,
af. Door heemraden verstaat
men, gewoonlijk, zulke aanzienlijke ambtenaren, die het toezigt op de dijkwerken
hebben : de heemraden . van het hondsbosch,
enz. Men kan de verklaring, door Kil. opgegeven, aannemen, als zijnde lieden, die het
vaderlandsche heem, den algemeenen grond,
met zorg gadeslaan. De oudheid van het
woord heemraad blijkt daaruit, dat het reeds
in eenprivilegie van Graaf Floris den V.
van het jaar 1270, voorkomt: nisi heemraderen ita vera declaratione etc. [Privil. v.
Dordr.]
HEEN
oudtijds hin, hen, henen,) een bijw. van
plaats, rigting naat eene plaats aanduidende. Het wordtgeplaatst, door aanhechting, achter andere bijwoorden, als daarkeen, ergensheen, gindsheen, hierheen
nergensheen, waarheen. Men bedient zich

ook van dit bijwoord voor werkwoorden, die
eene beweging beteekenen, in welk geval
het eene begonnene verwijdering van eene
plaats aantoont, als : heen aan heenkomen,
hetwelk ook zelfst.gebezigd wordt, als : een
goed heenkoinen zoeken • zoo ook heenreizen,
heenvaren, heenvliegen. Schoon het in de
vervoeging afscheidbaar is : ik ging heen,
ben heengegaan. Voor heen, zegt men ook
nog henen, als henen aan enz. F. de Haas
bezigt hene, henegaan. Vond. henerekken,
voor snel en vlugtig wegloopen, antlers ook
henen : en als een baksteen los in 't water
henenzonk. Bij andere werkwoorden geplaatst

geeft het eene voortdurende werkzaamheid
te kennen : heen raters heenbabbelen, enz.
Somtijds staat het alleen, met uitlating van
het werkwoord ; bijzonder geschiedt zulks,
als de werkwoorden kunnen, nioeten, willen,
zijn, en het hulpwoord zullen gebruikt

HEER.

worden : echter is dit alleen in den vertrouwelijken spreektrant te dulden : ik kaver
niet heen. moet heen. Ook bij uitdrukkingen van hartstogten in tooneeldicht • ellendigei
ik wil heen.... Van dit heen is misschien het
woord henekleed, (heenkleed,) een doodkleed,
afkomstig. M. L. Tijdw. bedient er zich van:
wat yolk, van 's aardrijks lui'ren af tot aan
zijn henekleed, Godts oordeel bezuure.Zo
. Zooo zou-

de het het laatste kleed beteekenen, waarmede
men iemand heenzendt. Eenigen vergelijken
hier wel het woord heem, bedekking; dais
de Groningers spreken het met de zachtlane e uit, en de Gelderschen zeggen
hennekleed. Of misschien is het verkieselijker,
de afleiding te zoeken in het oudvriesche
hune of hunne, dat eenen dooden beteekende;
waarvan hunnebedden. Zie dit woord.
HEEP, z. n., v., der, of van de heep • meerv.
heepen. Eene soort van hakmes, waarmede
men, in Gelderland, de dunne takken der
boomen afhouwt.Van houwen, ik hieuw •
door de verwisseling van de lipletters. Schoon
het, in het hood. Hippe luidt, spreekt men
het, in Gelderland, met de scherp-lange klinkers uit. Kil. heeft ook heepe.
HEER, (heir,) z. n., o., des heers, of van het
heer • meerv. heren. Eenegroote menigte
van din en die nevens elkander
zijn•: hemel
en aerde, ende al haer heijr. [Bijbelv.] De
sterren heelen , in de Bijbelv. , het heijr
des hemels. Gemeenlijk nemen wij het woord
voor eene, tot den krijg uitgeruste, menigte •
een krijgsheer: over een heer bevel voeren.
Velen sehrijven heir. Ondertusschen is de i
enkel een hulpklinker, die geenszins tot het
wezen des woords behoort; hetwelk, daarom,
in het meerv., waar die hulp onnoodig is,
regelmatig heren maakt. Men bediene zich
derhalve ook, overeenkomstig met alle andere
woorden, in het meerv. veel liever van eene
e, en schrijve in het enkelv. heer. Kul.
heeft ook her. M. Stoke spelt heer of here.
Aanverwante tales bevestigen die spelling.
Otfrid. heeft heri, angels. here, herig, herg,
ijsl. her, Zelfs ons herberg, hertog, van heer
afstammende, bewijzen, dat de i hier eene
vreemde figuur maakt. Zamenst. : heerbaan,
heerbijl, heerhamer, heerkracht, heerleger,
heerschaar, heerschouw, heerspits , heertogt, heervaart, heerweg, enz.
HEER, z. n., m., des heeren, of van den heer ;
meerv. heeren. Zoo wel een ieder, die over

anderen iets te bevelen heeft, als ook iedere
bezitter van eenigen eigendom. In beiderlei
opzigten wordt het Opperwezen. in de
Bijbelvert., Heer genoemd. Wijders dragen
alle Overheden, van den hoogsten stand af,
tot den minsten trap toe, dezen naam : de
keizer, koning, enz. onze Heer. De groote
Heer, de turksche Keizer. De Ileeren zijn op
het stadhuis vergaderd. De knecht zal
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zijnen Heer roe en In opzigt tot eenige
bezitting : wie is heer van dit huis ? Een

titel, welken men aan iemandgeeft, hetzij
men hem eert , hetzij men hem , dien
men niet kent , nit bescheidenheid dus
noemt : mijn heer Groote openbare we en
heeten 's heeren wegen. Oudt. , werd de naam
heer, bij uitstek, aan de Regters en Schepenengegeven. Van daar onze spreekwijs : het
zal wat wezen, als het voor de Heeren komt.

Te Dordrecht is het, van de vroegste tijden,
ingebruik geweest, zulken, welker vaders
in den schepenstoel gezeten hebben, Heerenzonen te noemen. Sommigen verkiezen den
derden naamval den Heere te verbuigen.
Oudtijds evenwel was de eerste naamval ook
Heere. Daar hetgebruik, in de naamwoorden, de stompe e reeds lang heeft weggelaten, is het taaleigen, den derden naamval,
doorgeene achtergevoegde e, van den eersten
te onderscheiden, maar eenvoudig de heer,
den heer, of aan den heer, te verbuigen. Van
hier heerltjk, heerlUkheid, bij Hooft heerlekij
en heerlijkij. Zamenstell. : ambachtsheer,
betaalsheer, geneesheer, kraamheer , enz.
Voorts : heerendienst, heerenhuis, heerenknecht, heerenloon, heerenwoning, enz.
Hooft bezigt heergoederen voor het ond.
domeinen. Vond. bezigt heerin in het
vrouwel. geslacht. Dit oude woord luidt reeds
bij Isidor. herr, Willer. herro, opperzw.
heer, heir, neders. heer, herr , angels.
hearra, ijsI., zw. en Been. herre. Het is seer
waarschijnlijk, at het tot het geslacht der
woo
r den ar, eer, eere behoort. Bit is te meer
waarschijnlijk, omdat dit woord bij Otfrid.
herero, bij Tatiaan heristo luidt, zijnde het
eerste de vergelijkende, het laatste de overtreffende trap van her, dat is eer, eerder.
HEERD, zie haard.
HEERSCHAP, z. n., o.,

des heerschaps, of van
het heerschap • het meerv. is niet in gebruik.

Dit woord beteekent, eigenlijk, een afgetrokken denkbeeld, de magt, namelijk, van anderen jets te bevelen. In dien zin, echter,
is het buiten gebruik, behalve in de zamengest.: het vrijheerschap, enz. Vond. bezigt
het buiten zamenst.: heerschap over broeders.
En de Bijb. 1477. heeft: heerschap hebben
boven, d. i. over iemand. Daar ondertusschen, naamwoorden, in schap eindigende,
ook den zin vaneen vereenigd ligchaarn,
eene vergadering aannemen, en dan, van
het vr.geslacht zijn, als de priesterschap,
vorderde de regelmatigheid van taal de heerschap te zeggen; dan, M. Stoke bezigt, in
dien zin, het onz. geslacht dat si theerscap
van Hollant, (dat zijn de heeren) groet
ende clene haddengebrocht aan hare stricke.

Thans is ook het woord, in dien zin, buiten
gebruik, en men verstaat er slechts eenen
enkelen heer door : is het heerschap te huis?

HEFT.

Op het platte land, hoort men die uitdrukking dagelijks,
en dan heeft het woord een
meerv.: de landlién maakten van hun hoerschappen tirannen. [Vond.] In den zin van
meester, bezigt Moonen de heerschap :
zijt van Reinheldin en haar alwaardig hart
de lieve heerschap. Van hier : hi' speelt het
heerschap. Keurige schrijvers, Vondel,

Hooft, Decker, en anderen schreven dus.
Wij hebben nog andere woorden in schap,
die eenen enkelenpersoon te kennen geven:
boelschap, maagschap, vriendschap, vroedschap. Van heerschap is heerschapper, voor

heersc.happijvoerder, in de overzetting van
den Bijbel. Voorts heerschappij. Oul. was
het hiervangevormde onz. w. heerschappen
in gebruik, voor heerschappij voeren omdat hi heerschappen sonde boven (thans zouden wij zeggen over) alle creaturen. [Bijb.
1477.] Lang, lang moet Karel leven, lang
heerschappen op zijner Vaderen troop.

J. de Deck.]
HEERSCHEN, onz.

w., gelijkvl. lk heerschte, heb
geheerscht. Heerschappij voeren • met over.
God heerscht over alles. Rijken heerschen
over de armen. Heerschende zonde. Figuurlijk • in zwang gaan : het is, thans, een heerschende smaak onder degeleerden. Daar
heerschen vele vooroordeelen. Wanneer, op
eene aanhoudende wijs, iets zich aan de
zinnen vertoont, gebruikt men heerschen,
in den verhevenen schriffstijl: in die sambere
vallei heerschte eene aandoenlijke stilte. Van
bier heerschachtig, heerschachtigheid, hoerscher, heersching. De zamengest.: heersch-

lust, heerschzucht, heerschzuchtig, heerschzuchtiheid.
g
Heerschen komt van het oude
heersch, bij Vond. eene heersche vrouw.
Hooftgebruikt nog heerschheid.
HEESCH, bijv. n. en bijw., heescher, meest, ,veer
heesch. Diegeen geluid kan geven, schor.

Mengebruikt het zoo wel van eenen persoon,
als van eene zaak. 1k ben heesch. 1k heb een
heeschgeluid. Van bier heeschachtig, heeschheld. Bij Notk. luidt het heis, hood. heiser,
e oorden van ons
neders. heestrig , in sommig
Vaderland heesterig, angels. has, eng. hoarse,
ijsl. haes, deen. has.
zw. hees,
HEESTER
(naar den geld. tongval , heister,)
z. n., m., des heesters, of van den heesier •
meerv. heesters. Een kort opschietend gewas,
, afgekapt
p
ook jonglantsoen
van beuken
en
eiken, waarvan men bosschen aanlegt. Zamenst. : heesterbosch, heestergewas.
HEET, bijv. n. en bijw., heeter, heetst. Dat eene
roote maat van warmte heeft. Heet water.
g
Beet ijzer. Heete zomer. Dat sterke warmte
veroorzaakt : hij lit aan eene heete koorts.
Dat sterk de zenuwenprikkelt hi' kaauwt
heetepeper. Zeer gezet op iets : h i' is heet op
het spel. Ridsig : een bok is een heet Bier.
Spreekw. zijn : het ging er heet van den
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rooster, men vocht er sterk. Het is een heet
hangijzer, eene gevaarlijke onderneming.
Sneed het ijzer, wanneer het nog heet is,
neem degelegenheid waar. Hi' werd op
heeter daad betrapt, juist toen hi' het feit
beging. Zamenst. : heethoofd , heethoofdig,

enz. Het is een zeer oud woord, behoorende
tot het verouderde eit, vuur. Ons woord
eest, lat. cestus, gr. iztOoc, behooren hiertoe.
HEETEN, bedr. w..gelijkvl. heette, heb geheet. Beet makes : den oven heeten. Van
bier heeter.
HEETEN, b. en o. w., ik heette, heb geheeten.
Noemen : bedr., iemand Jan heeten. Onz..
genoemd worden : hi' heet Jan. — Heeten
is ookgebieden, gelasten: waarvan bij Booft,
heetendoen, ook hietendoen, voor iemand,
die alles doet, wat hemgeheeten, of geboden
wordt.
HEF, z. n., v., der, of van de hef • zonder
meerv. Van he en. Droessem : het vat loopt
op de hef. Oneigenlijk, geringheid, slechtheld : de he! des yolks. Godts blat Wert van
de hef der tijden aangevogten. [Moonen.]
Oul. schreef men ook heef: en als een weinig
heels des werelts deeg doensuijren H. de Gr.]
Van hier (W.) heefdeech: du en suls niet
offeren op heefdeech. [BO, 1477].
heb
HEFFEN, bedr. w., ongelijkvl. lk hie heb
geheven. Opbeuren : Zij hieven . hem op het
paard. Ten doop he en. Met gezag eischen :
geld he en. Ook schreef Alba, dat de schattin en die hi' zou he en. [Hooft.] Van bier
heifer, hen he
hefster. Zamenst.: he boom
hefdeeg, &Coffer. Men begint dit woord ook
gelijkvl. te maken : ik he to heb geheft. Duch
vergelijk onze aanmerking op bewegen.
Voorts stamt bet woord, met hoofd, heuvel,
enz. van het oude ha, hoog, af.
hecht z. n., o., des hefts of van het heft;
HEFT,
meerv. he ten. Waarbij men jets aanvat:
van he ten. Het heft van een mes. Figuurlijk:
het hecht der heerschappije. [HOOft.]
HEFTIG, zie hevig.
HEG, z. n., v., der, of van de heg • meerv.
he en. Eene haag: zdverschool zich achter
de hey.
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staartige uitgang , achter naamwoorden ,
bijvoegelijke en zelfstandige, en achter de lwoorden gebruikt, om het hoedanige tot eene
hoedanigheid over te brengen, als : godheid, m,enschheid, brooschheid gierigheid,
belezenheid, bedrevenheid, enz. Men gebruikt
het ook achter eenige bijwoorden, als t' achterheid, (bij Hooft) nabtjheid, tegenheid.

Alle, dus gevormde, naamwoorden zijn, zonder onderscheid, van het vrouwelijke geslacht, en hebben het meerv. getal heden :
bedenkelijkheid, bedenkelijkheden, afschuwlzjkheid, afschuwlzjkheden , enz. •; naardemaal deze woorden, oudtijds, op hede eindigden : bedenkelijkhede, waarvan, regelmatig,
het meerv. bedenkelijkheden, on tstaat •; schoon
men oul. oolcheiden bezigde: dat sins vader
schamelheiden„ ontdect waren. [Bijb. 1477.]

Ondertusschen beteekent deze uitgang de
eigerischap, de hOedanigheid, en somwijlen
ook den staat van eenenpersoon, of eene
zaak : degodheid, het goddelijk wezen •; de
menschheid,de menschelijkenatuur •; kindschheld, de kindsche toestand • blindheid, de
staat eens blinden • goedheid , de eigenschap, welke iemand, die goed is, bezit.
Zulke afgetrokkene denkbeelden worden,
weder, figuurlijkgenomen, voor de personen
of zaken zelve. Van bier godheid,
god zelf ;•
dwaasheid, eene dwaze daad, enz. In dien
zin alleen nemen zij een meerv. getal aan.
Het woord christenheid beduidt hetgeheele
ligchaam der christenen, gelijk menschheid,
somtijds, het menschdom te kennel), geeft.
Deze uitgang luidt, in het ho d. heit en
keit, angels. had en hade, eng. hood en head,
zw. het, deen. hed. Daar het oudtijds eenen
persoon beduidde, is het niet onwaarschijnlijk, dat het oude voornaamw. ha, he, hij,
hebr. hoa, de wortel van dit woord is.
HEIDE (hei), z. v., der, of van de heide •
zonder meerv. Heidestruik • een plantgewas.
Ik hebeenen bezem van heidegemaakt. Eene
dorre landstreek, waar meest heidegroeit :

Heil loop zoo ras niet
HEI, z. n., v., der, of van de hei • het meerv.
is niet ingebruik : men zegt dan heiblokken.

het mjandelijke leer sloe zich op de groote
heide neder. Van hier het onverbuigb. bijv.
naamw. heiden : een heiden bez,em, antlers
ook heibezem. Zamenst.: heidebloem, heidestruik, heideveld, heikrekel, enz.
HEIDEN, z. n., m., des heidens, of van den heiden • meerv. heidenen. Iemand, die buiten

Een werktuig, om palen in den grund te
slaan. Zie hezjen.
HEI, zie heide.
HEID, eenwoord buiten zamenstelling niet in
gebruik. Oudtijds drukte het eenen persoon
uit,
zoo wel van het vrouwel., als marine!.
geslacht. Zoo leest men bij Kero : heiteo
antfankidu, dat is, aanzien van personen.
Zoo zegt Isidorus overzetter : dhero zueio
heido,
der twee personen. Thans wordt dit
woord, in zamenstelling, als een onzacht-

de kennis van den waren God leeft. Na de
bevestiging van den joodschen staat roe en
alle volken, buiten de Joden, dien naam. En
nu heet men heidenen, die niet tot het
christendom, jodendom, en turkendom behooren.
Toen zich, voor eene reeks van jaren , in
ons Vaderland,
eenige onbeschaafde benden
van vreemde landloopers, hier en elders,
ophielden, die tevens zich beroemden, gelukzeggers te wezen, heeft het woord heiden

HEI,

sel om stil te houden.
een tusschenwerp,
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ook de beteekenis van landlooper , handkijker, aangenomen. Het vrouwel. woord is
heidin • verkleinw. heidinnetje. Van hier
heidendom, heidensch.
Dit woord luidt bij Otfrid. heithiner,
Notk. en anderen uit de middeleeuwen heiden, eng. heathen, hood. Heide, deen. en
zw. hedning, ijsl. heidin, goth. haithns,
angels. kethne, alem. heidane, kimbr. heldk dat het
tier man. Het is zeer aannemelij,
afstamt van heide, welk woord, eertijds, gelijk ons veld, land, teen de steden werd
overgesteld. Het zoude, dan, uitdrukken
iemand, die op het land woont, en daar, volns het denkbeeld , hetwelk wij thans aan
ge
het woord hechten, den of odes in verzaking van den waren God, dient. Deze meening wordt versterkt , daardoor , dat, na
Konstantijns tijd, de heidenen, die den warenGod miskenden, pagani, dorp- of landbewoners, door de westersche christenen,
genoemd werden, nadat die afgodendienaars
uit de steden verdreven waren. In navolging
van lien latijnschen naam zouden dan, de
noordsche christenen zulken, naar de heide,
heidenen, dat is landbewoners , genoemd
hebben. Frisch en anderen leiden het of van
hetgr. EMI, shizos.
HEIJEN, bedr. w., gelijkvl. Ik heide, heb geheid.
Door middel van eene hei indrijven. Palen
in dengrond hei len. Onzijdig is het een
zeewoord : dat schip belt geweldig, dat is,
hetgaat to die door het water. Van hier
heijer, heifing. Zamenst. : heibaas, heiblok,
heimast, heipaal, heiwerk, enz.
HEIL, z, n., o., des heils, of van het heil • zonder meerv. Allerlei welvaart, van welken
aard ook. Iemand alle hell en zegen toewenschen. Hi' zoekt ziin heil bij God. In den
godgeleerden zin beteekent het al de weldaden van God door Christus : de orde des
hells. Van heilen, heelen. Zamenst. : heilbegeerig, (Vond. bezigt heilgerig) heilbron
ibeilfontein, heilrijk, heilweg, heilwensch,
,heilzaam. Heil is in het moesog. hails,
angels. hal, alem. hell.
,HEILAND, Z. n., m., des heilands, of van den
heiland • meerv. heilanden. Heilaanbrenger,
verlosser: Jezus is de heiland der wereld.
Ende ,daar sullen hezjlanden opkomen.
[Bijbeiv.] Ten Kate merkt to regt aan, dat
dit woord een deelwoord is van heilen, heelen, genezen. Het is bekend, dat dit een oud
overblijfsel der Franken en Alemannen is,
die het deelw. dus laten eindigen, als : sceffant, scheppende. tOns mjand, van vzjen,
haten, is van dienzelfden vorm. Men vergist
zich derhalve, wanneer men heilland, als
eene zamenstelling van hell en land, bezigt.
HEILBOT, z. n., v., der, of vau,de heilbot; meerv.
heilbotten. Zekeregroote platvisch.
HEILIG, bijv. naamw. en bijw., heiliger, heiligst.

HEIM.

Eigenlijk, dat heil, welvaart aanbrengt •; van
heilen, heelen. In deze beteekenis is het
verouderd. Het wordt thansgebruikt in
eenen zedelijken zin, betrekking hebbende
op zedelijke en geestelijke volkomenheden.
Zoo is het Opperwezen in nadruk heilig.
Zoo noemen wij alle redelijke schepselen,
die de deugd beminnen, en dat met laden
betoonen, heilig. In den kerkelijken zin
wordt het, als een naamw., gebruikt voor
eenen Christen, die voor uitnemend deugdzaamgeacht is: de aanroeping van de Heiligen. Hier verheffen w(j eenen heilig • om zoo
g
)
root een heilig alzins to dienen.
[Vollenh.
Dat op die heiligheid gegrond is, en op de
bevordering van dezelve uitloopt: de heilige
schrift. Een heilig voornemen hebben. Pat
voor beleedigingen, beschadigingen of misbruiken beveiligd, van het gemeene gebruik
afgezonderd, en tot een heilig gebruik bestemd is : eene heilige lasts. Het heilige
re t. Uwe vriendschap is mij heilig. Ik zal
het heilig bewaren. Heilig verzeker ik u.
Misschien heet daarom dat been, dat onder
de schaamdeelen ligt, het heiligbeen. In den
verhevenen stijI beteekent het iets, dat ons
die en cerbied inboezemt : ik werd zeer
getroffen door de heilige suite van dat woud.
Van hier heiligdom, heiligheid, heilighjk.
Zamenst. : heiligavond, vieravond •; ook een
tijd, waarin men niet werkt; heiligbeen,
heiligbitter, heiligmaker, heiligmaking, enz.
HEILIGEN, bedr. w., gelijkvl. Ik heiligde, heb
geheiligd. Heilig maken : de mensch wordt
door de waarheidgeheiligd. Voor heilig
erkennen • uw naam, o God I worde eh'lid I onder het getal der Heiligen plaatsen :
iemand om ,z4ine deugd heiligen. Eenen eerhied voor lets betoonen : die day worde altijd
door mil geheiligd I Tot een heilig gebruik
afzonderen : zzj heiligden zich tot die plegtige
dienst. Van hier heiliging.
HEILLOOS, bijv. naamw. en bijw., heilloozer,
heilloost. Van heil, en loos. Zonder heil : o !
die dag zal voor hem heilloos zljn I Zeer
snood : het heilloos heir van Ammon. [Vond.]
Wanneer iemand hier, om zoogenoemde
welluidendheid, eerie 1 Wilde weglaten, en
heiloos bezigen , dan zou hi' zijne meening
niet uitdrukken, dewijl heiloos niet anders
clan zonder hei is.
HEILOVER. z. n., m., des heilovers, of van den
heilover • meerv. heilovers. Bij Kiliaan voor
ooijevaar. In Geld. heilever •; misschien believer, of liever heileiber. Eiber wordt hi'j in
Gron.genoemd : bij Ail. eijber, eber. Uit
bijgeloof kan de vogel dies naam dragen, als
estelen,
heil aan.
bra to hi' ,
door zijn
n
HEIM, hetzelfde als het oude heem, voor huis,
vaderland. Van hier heimzoeken, bezoeken,
en overdr. vi irrumpere alicujus aeries
wijders, het verouderde heimstier, voor
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huwelijksgoed, zijride datgeen, hetwelk door
den vader van debruid, na het voltrekken
van het huwelijk, tot eenen bruidschat, aan
het huis ,(heitn) van den
id om gestierd
werd. Hooft bezigt heim ,
dezen zin : de
schipper dan to heijm gekeert. Voor geheim,
komt het bij Six van Chand. voor : in szj n
heimen raad. Hooft heeft ook heimwaart.
Hiertoe behooren ook Bentheim, Diepenheim, Nieutvenheim, Sassenheim, enz. Van
bier ook heimwee, heimziekte, eerie kwijning, die iemand gevoolt, wanneer hi' van
zijn huis en vaderland verwijderd is, en die
nietvoor
wijkt,
•; inzondat hij terugkeert
derheidbij de Duitschers.
HEIMELIJK bijv. n. en bijw., heimelijker, heimelijkst. Verborgen : eene heimelijke zaak.

HEL.

eerie bron. In eenige oorden hoort men ook
het hekken.
HEKEL, Z.

n., m., des hekels, of van den hekel
meerv. hekels. Een zeker werktuig,
door
welks scherpe tanden men hennep, vlas, enz.
trekt. lemand over den hekel halen, figuurl.,
iemand sterk doornemen, berispen. Om de
gelijkheid der hekeltanden, die naauw aan
elkander staan, zegt Hooft : zij vonden eenen
hekel van spietsen voor de borst. Met het
hood teen den hekel loo en dat is, zich

teleurgesteld zien in zijn plan, hot van en,
Bedr. w.,gelijkvh, is hekelen, door den
hekel halen ; oneigenlijk, iemands gebreken
sterk doorhalen.Van hier hekelaar, hekeling,
hekelster. Zamenstell. : hekeldicht, hekeldichter, hekelschrift, hekelteef, enz. Zie ekel.
Een heintelljk gemak. Hij gaat heimelijk te HEKELEN, zie hekel.
werk. Den afgoden, in het heimelijke, dienen. HEKS, z, n., v., der, of van de heks ;meerv.
heksen. Eene benaming,
Van bier heimelijkheid. Oudt. bezigde men
waarmede men, in
ook hemelljk, van hemelen , heimelen, behetgemeene leven, eene tooveres bedoelt.
dekken, er
en
Ook een scheldnaam, waarmede men de
HEIMPJE, (heempje), bij Kil. heijmken, heUmellistigheid van een wijf, of eenig huisdier,
ken, heempken,)verkl. z. n., 0., des heimpjes,
uitdrukt. Hoe dikmaals draagt de snoepsche
of van het heimpje •; meerv. heimpjes. Zoo
kat dezen naam niet ! Dit woord luidt in het
angels. haegesse, eng. hag, ho od. Hexe,
noemt men, in Gron.,Vriesl., en elders,
zw. hexa, sp. hechissera. Hag is in het ijsl.
eene soort van krekels, die zich op warme
plaatsen, als bij bakkersovens, enz., schuilkloek, ervaren ; en in het zw. een snood
houden.Van heim, heimelijk.
bedrieger, een schalk. Waarschijnlijk is het
HEIMRAAD, zie heem.
dan een woord, met eenen vrouwel. uitgang,
HEINDE, bijw. van plaats. Nabij. Toen zij van
beteekenende eene bedriegster. Van dit
heinde veergeschenken brogten. [Vond.]
woord is een onz. werkw. heksen,
het werk
Heinde en vergaan •; waarvoor Poot zegt :
van eene heks bedrijven, gevormd •; van hier
hekserij.
zijdt en veer. Bij Kiliaan hende. Vond. zegt:
wat hier om heind was of omtrent • waarvoor HEL, zie het hal.
wij nog, schoon gebrekkelijk, hooren zeggen: HEL, Z. n. v., der, of van de hel • het meerv.
gij zijt er hen of omtrent niet bij. Oul. zeide
is buitengebruik. Eigenlijk eene verholene,
men ook heinde bzj, voor digt bij. Hooft
verborgene plaats, overeenkomstig met het
gebruikt den vergelijkenden trap: zommighe
oude saksische hil, waarvanons hol, verholen, en het hood. hullen verhiillen, afheinder, zommige veerder. Ook den overtreffenden : '1 heinste aan Maastricht.
stammen. In dien eigenlijken zin heet, nog,
HEINEN, bedr. w., gelijkvl. 1k heinde, heb
een verborgen onderruim, voor in een schip,
geheind. Omtuinen, omringen is sal dien
waar blokken en touwen liggen,
de hel. De
wech heijnen mit eenen stenen want. [Bijb.
kleermakers kennen dit hatelijke woord,
wanneer men van hunne hel spreekt, waar
1477.] De zamengest. : omheinen, afheinen,
zijn meest in gebruik. Van hier heining,
sommigen de overgeschotene nieuwe la en
eene beg. Heinsloot
eene sloot tusschen
van laken, enz. verstoppen. Zoo noemt men
,
twee landerijen.
ook eenpakhuis, waar geslokene goederen
HEIR, zie freer.
bewaard worden, als merle de plaats, waar
men schepen aan den ketting legt, met den
HEISA, tusschenwerpsel, om onze blijdschap
naam van hel. Degewone beteekenis, onderit te drukken. Heisai mijn vriend
u
HEISTER, zie heester.
tusschen, welke men aan dit woord hecht,
HEK, Z. n., o., des heks, of van het hek • meerv.
is die van de verblijfplaats der verdoemden •
in de hel komen. Die daar verblijf houden,
hekken. Eengetralied afschutsel. De plasts
werd met een ijzeren hek afgesloten. De
tevens met het denkbeeld vangezagvoerders:
over die daad juichte de hel. Elelsche straf:
hekken zijn verhangen, de zaken zijn vereene hel op aarde hebben. Een onverdrageanderd. Bij de uitvaart van een lijk zegt men
lijk verdriet: een kwaad wig is eene hel in
van het achterstepaar zij sluiten het hek.
huis. Groate twist en krakeel : de hel bouwen.
— Het hek is van den dam, er isgeen toeHet woord hel heeft, volgens de oostersche
zit. Het allerachterste van een schip is
fabelkunde, in de overzetting van den Bijbel,
deszelfs hek. Van hier hekbalk, hekboot, heknit
geld. Het woord komt, met he en has nit
ook de beteekenis van het schimmenrijk ;
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gelijk het daar somtijds ook die van graf
heeft. Hiermede komt de spreekwijs zoo
donker als de hel overeen ; ook heldonker,
helduister. Van bier helsch. Zamenst. : helhond, helleveeg, hellewacht, hellewicht, helsteen ook helsche steep (lat. lapis infernalis),

enz.
bijv. n. en bijw., heller, helst. Doordringend, schel en zuiver van geluid : eene helle
stem.' [Vond.] Eenegroote maat van licht
hebbende : 's lantarens helle vlam verflouwt.
[Six. v. Ch.] Hetgebeurde op den hellen middag. In den eersten zin behoort het tot hal,
hallen, klinken : in den laatsten komt het
nabij het hebr. halla, blinker , en het gr.
:ixtos, waarvan het lat. sol, de zon.
HELAAS, een tusschenwerpsel, waarmede wij
klagen. Het gr. EAE st y , miserari, commiserari,
komt bier in aanmerking.
HELD, Z. n., m., des helds, of van den held
meerv. helden. Eigenlijk iemand, die voor
den stria eene groote maat van ligchaamskrachten bezit. Hoevele helden vielen er
niet voor Troje ! Thans, in het algemeen,
iemand, die, in den krijg, mood en dapperheld beloont : Buonaparte was niet minder
held, dan staatsman. In den dagelijkschen
stijl, iemand, die in eenige zaak uitsteekt:
hij is een held in het drinken. Het vrouwel.
is heldin. Zamenst.: helddadig, heldenbloed,
HEL,

heldendaad, heldendicht, heldhaftig, heldenmoed, heldenstuk. enz.
Held, hood. Held, Striker. helt, neders.
held, deen. heldt, angels. haeleth, zw. hjelt.
In het hebr, heet sterkte hil. Het woord
Celten, waarmede de volken, in het noorden

en westen van Europa, genoemd werden,
komt, misschien, hiermede, in oorsprong,
overeen • daar het bekend is, dat zij, we ens
ligchamelijke sterkte, beroemd waren.
HELDER, bijv. n. en bijw., helderder, helderst.
Dat in zich eene aanmerkelijke maat van licht
heeft : de heldere vlam sloeg over de daken.
Pat de lichtstralengemakkelijk doorlaat : een
helderglas. Eene heldere wolk. Glansrijk,
schoon, net: dat is een helder huis, een
heldere dock, eene heldere meid. Welklinkend : die klok slaat helder. Oneig., iemand
Fielder afrossen, hem lustig afkloppen. Van
hier helderheid. Verkl. bijw. heldertjes. Het
komt overeen met het hood. heiter • van
het oude eit, vuur, eiten, branden.
HELDEREN, bedr. en onz, w. gelijkv1.1k helderde,
heb en bengehelderd. Bedr., helder maken :
het oog te helderen. [Hooft.] Maar heldert uw
gezigt. [Vond.] Onzijd., de lucht heldert,
wordt helder, is gehelderd. Zamenst. : ophelderen.

bedr. w., gelijkvl. 1k heelde, heb geheeld ; oudtijds ik hal, heb geholen. Verzwijgen : heel uwe misdaad , voor mij niet.
Verbergen : hi' heeft de gestolene goederen

HELEN,

HELL.

geheeld, zoo lang hi' konde. De schaduw, (lie
de kuilen heelt, waarin gij uw genoegjens
teelt. (Hooft.] Van hier heler : de heler is zoo
goed, als de steler. Heling :
Helen, hood. hehlen, Ker. helan ; Otfrid,
hilan, halan, bij de zwab, dichters helen,
Been. hale, angels. helan, neders. holken,
zw. haela, lat. celare.
HELFT, Z. n., v., der, of van de hel ft • meerv.
hel en, Het halvegedeelte van iets. Gij moet
dat bier, op de helft, laten verkoken. Van de
hel ft der winst leven. Van half.
HELGER, zie aalgeer.
HELIKON, z. n., m., des helikons, of van den
helikon • het meerv. is niet in gebruik. Een

beroemde berg in Phocis, aan Apollo en de
Zanggodinnen toegewijd. Overdragt. wordt
deplaats, waar dichters hunne vergadering
houden, ter beoefening van de dichtkunst,
helikon genoemd. Ook dragen de gezamenlijke dichters dezen naam. Van hier zegt
Vond.: indien gij eenige bloemen op den
nederlandschen helikon plukken wilt.
Z. n., m., des hellebaards, of van
den hellebaard • meerv. hellebaarden. Met
den hellebaart in der hant. [Hooft.] Eene
spiets met eene barde, dat is, met eene soort
van bijl, bij Kil, door dolobra, ascia, bipennis, vertaald. Met dit oorlogstuig konde men

HELLEBAARD,

steken en houwen. Groote Heeren hebben
nog eene lijfwacht te voet, die zulke hellebaarden dragen, hellebaardiers, deswege,
geheeten. Het woord komt van barde eene
bijl, ook bardaks genoemd, en hellen, dat
eertijds strijden beduidde. Frisch leidt het
of van helm en barde, omdat men in den
strijd, daarmede, den helm van den viand
zocht door te houwen. Ondertusschen zoude
men helm, in dien zin, voor eenen langen
steel houden. Zie helm. Kil. kent ook helmbarde alleen. Vond. is, om den uitgang barde,
voor het yr.geslacht. Van bier hellebardier.
HELLEN, onz. w., gelijkvl. 1k helde, heb geheld.
Voorover ha p en. Bat huis helt wat. Wegzakken : want haer huijs belt nae den doot.
[Bijbelv.] Overhellen, geneigd zijn : dat gij
nog eenigzins naar de oude lie de helde.
A. Harts.] Van bier helling, overhanging.
Oneigenlijk : Staten en rijcken hebben hunne
hellinghen en overhangen. [De Brune.] Eene
scheepswerf : het vaartuig staat op de helling .

Wijfjeshennep wordt, om de zwaarte des
tops, ook helling genoemd, daar de mannetjesplant zadeling beet.
HELLER, z. n., m., des hellers, of van den heller • meerv. hellers. De kleinste koperen
De vorst zal na
munt, een halvepenning,
den slaap niet eenen heller geven. [De Decker.] Misschien van half, helf.
HELLIG, bijv. n. en bijw., helliger, helligst. DU
woord, in Gron., zeergebruikelijk, in den
dagelijkschen stip,
beduidt boos. Misschien
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HELP.

zoo veel, als door de hel aangezet, schoon
men dien nadruk er niet, in zijne gedachten,
aanhecht. Kiliaan heeft dit woord ook, doch
geeft er eene andere beteekenis aan, die,
namelijk, van afgemat, vermoeid •; hood.
hellig. Hi' schijnt het echter, mede te bedoelen, omdai hi' er agitatus achtervoegt.
HELM, z. n., m., des helms, of van den helm
meerv. helmen. Een lane
g
steel. Het woord
is, buiten zamenstelling, niet in gebruik.
Van hier helmstok, des tok, waarmede het
roergedraaid wordt • helmbaard, waarvoor
Hooft, Vond. en anderen hellebaard bezigen,
eene barde met eenenhelm, of steel. Het
komt van helden, dat is houden.
HELM, Z. n., m., des helms, of van den helm
zonder meerv. Eenegrassoort, waarmede
men de duinen beplant, om het wegstuiven
te beletten. Door verbasterde uitspraak uit
halm oorspronkelijk. Door 't planten van den
helm. [Hooft.] Zamenst. : helmplant, helmstruik.
HELM, z.

n., m., des helms, of van den helm
meerv. helmen. Een halfrond deksel van het
bovenstedeel eens ligchaams. In het bijzonder een ijzeren stormhoed, die, oudtijds, eerie
noodzakelijke behoefte in den strijd was, en
thans, tot sieraad boven een wapen geplaatst
wordt. Eenen helm opzetten. Len opene
helm. Eenvlies, waarmede sommige kinderen en dieren ter wereld komen hi' is met
eenen helmgeboren. Het deksel van eenen
ketel,waarin men sterke wateren stookt

Tot dat het aardsche stof voor dood zinkt naarbeneden,
En de uitgepuurde geest in zUnen hellem klimt.

M. L. Tijdw.]
Zamenstell.: helm at helmkam, helms its
helmteeken, helmtop, enz.
Helm, Otfr. helm, middeleeuw. helmus,
ital. elmo, fr. heaulme, heaume deep.
angels. helm, en g. helm, pool. helm, h ood.
Helm, ijsl, gialmur, zw. helm. Het komt,
volgens sommigen, van helen, bedekken, af;
doch waarschijnlijk behoort het tot het oude
helmen, voor beschermen.
HELMET, z. n., o., des helmets, of van het helmet • meerv. helmetten. Dichters bezigen
het voor helm. Op 't helmet, zegt Vondel.
Eng. helmet,
ital. elmetto.
HELPEN, bedr. w., ongelijkvl. lk holp, (hielp,
oudt. halp,] heb geholpen. Iemands toestand
volkomener maken metgeene artsenij te
helpen. [Vondel.] hit eenen nood, een gevaar, eene verlegenheid redden: de koningen
holpen elkander uit dien hagchelijken toestand. Zijne kracht tot voordeel van anderen
aanwenden: eene maagd aan den man helpen. iemand aan een ambt helpen. Ook in
eenen kwaden zin iemand in dengrond
helpen; vorsten om land en luiden helpen.
[Hooft.] Zoo waarlzjk helpe mij God! manier
van eedzwering. lk kan hetniet helpen •; eene

HOME.

wijs van zich te verontschuldigen. Van bier
helper, helpster. — Helpzeel, (hulpzeel),
waarvoor ook hennepzeel.
Helpen, Ker. helfan, Ulph. hilpan, neders.
helpan, hood. helfen, eng. to help, deep.
hialpe, zw. hjelpa, ijsl. hialpa, wallis. helpu,
lettisch gelbmi. Ihre leidt het van heil af,
Neil en helpen. In het gr. beet (;Aisoc heil.
Wachter acht de benaming van alp, alf,
genius locida,emon, vel bonus vel malus,
angels. aelf, elf, hiertoe betrekkelijk, —

eene benaming, welke de oude Buitschers,
voor de invoering van het christendom , aan
de beschermersgaven, die, naar hunne meening, over bijzondere plaatsen waakten.
HELSCH, zie hel, vr.
HELSTER, zie halfter.
HEM, een tusschenwerpsel , een roepwoordje,
om iemand te doen stil staan : hem, hem !
hoor hier. Ten Kate vond bij de oudheid den
wortel hem, ham, of haam, ijsl. hem, contineo. Be zin van in- of tegenhouden vertoont
zich in het hoogd. hemmen : ems Sache
hemmen.

de verbogene naamval van het persoonlike voornaamwoord hij. Van hem, aan
hem, hem. Zie hij. Dit hem was, voor anderhalve eeuw, nog in gebruik, voor zich : en

HEM,

dit volck van verre, say hen 't weltk hem door
de lion to van den dijc zeer breed verthoonde.

Wel.]
z. n., o., des hemds, of van het hemd ;
meerv. hemden. Een linnen dekkleed, dat
op het bloote gedragen wordt. Iemand

HEMD,

tot op het hemd uitschudden. Len wolken
hemd. Het hemd is nader dan de rok, de
liefde begint van zich zelve. Hi' heeft Been
hemd aan het lijf, h i' is zeer arm. Het is
allerwaarschijnlijkst, dat het van hemen,
heimen, dekken, bevatten, afstamt. Zamensteel.: hemdendoek, hemdennaaister, hemdrok, hemdslip, hemdsmouw, enz.
HEMEL, n., m., des howls, of van den hemel;
meerv. hemelen. Een oud woord, dat, eer-

tijds, een dak, in het bijzonder, een gewelfd
dak, beduidde. In die beteekenis kennen wij
nog, eenen h emel van kostelijke stof, welken
men boven het hoofd van vorstelijke personen
stelt. Onder zulken hemel draagt men, nog
het Heilige bij de Roomschen. Eene koets,
eene ledekant hebben, elke, haren hemel.
Kiliaan heeft ook kernel, voor gehemelte, bet
verwulfsel des monds. Meest, echter, verstaat men daardoor het, voor het gezigt,
ronde en blaauwegewelf, dat boven de oppervlakte der aarde verheven is, en dezelve
als bedekt, zonder meerv. Onder den blaauwen hemel slapen. De lucht , de wolken : de
re en valt van den hemel op aarde. Len
betrokkene hemel. Hemelstreek, een land,

een oord, met een meerv., inden verhevenen stijI gebruikelijk : onder vreemde en

HEME.
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verschillende hernelen. [Yeah.] Het geheele,
onafmetelijke wereldruim : de sterren prijken met harenglans aan den hemel. De
zigtbare ligchamen in die ruimte : den loop
des hem is waarnemen. De plaats, waar het

Opperwezen, in eenen godgeleerden zin,
zijne heerlijkheid aan de Zaligen vertoont :
in den hemel waargeene donkerheit wort
gevonden. [Vollenh.] Het Opperwezen zelf:
0 goede Hemel ! sta mijn bijbelpoezij, in
deze barning, met uw' geest en tjver bij !
[Hoogvliet.] Een gezegende gelukstaat: hi]
geniet eenen hemel op aarde. De hemelling
en : 't is nectar, 't is ambroos, waarvan de
Hemel leeft. [Westerb.] Van hier het onz.
werkw. hemelen, naar den hemel vliegen :
ei let hoe blij elk serafijntje hemelt, en waelt
en woelt en tvemelt. [Smits,] Ten hemel

varen, sterven :
Zo nog haar flaauwste beeldtenis
Hem daar voor de oogen wemelt —
Ach ! waarom dan nit weergekeerd,
En in haar' armgehemeld? [Feith.]
Hemelen heet ook, in Geld., zoo veel als reinigen, schoon maken, in Gron. hemmelen,
bij Kit. hemelen, componere, concinnare,
ornare. Kul heeft hemelen, hetjmelen, abscondere, celare. Hooft bezigt: iemand uit den
wee he heemelen, voor uit den we ruimen.
Van hier hemelsch. Zamenstell. : hemelboog,
hemeldauw, hemelheer, (hemelheir) hemelhof,
hemelhoog , hemelkloot, hemellicht, hemelling
hemelloop, hemelrijk, hemelsblaauw, hemelsgezind, hemelvaart, hemelvreugd, hemelwaart, enz. Vond. bezigt hemelsdom : wat
heeft degodtheit hier een hemelsdom geplant.
Zoo ook hemelcier:
't Verjaart op heden, dat die hemelcier Marie
De zaalge Moedermaagd trad in haar heerschappije .
Hemel. -Mph. himin, Isidor., Ker., Otfrid.,
Willer. himil, himile, deer. en zw. himmel,
hoogd. Himmel. Ten Kate brengt het tot het
oude hemen , overdekken, bevatten ; hemel is

derhalve zoo veel als den aardkloot omvattende, overdekkende. Uit het hol en verwulftig overdekken komt ons verhemelte,
nit de schoonheid en reinheid van den
en
starrenhemel ons ophemelen.
HEIRELVAL, z. n., m., des hemelvals, of van den
hemelval • zonder meerv. Een woord door
dichters gebruikt, in navolging van het gr.
J'107rern5' , (;vpa y owsr plc , dat uit den hemel
gevallen is. Zij willen er mede uitdrukken
of eene leer die onmiddellijk van God komt :
wat Jesus spreekt, is hemelval • of eene wet,
door den Hemel zelvengegeven :

zii vat den Godt op 't woort, en teen zeegeboden
En wetten, eeuwigh in den raet der watergoden,
Als hemelval, en staetorakels vastgezet. [Anton.]

HENG.

rtjzen. L. Trip.] Het komt reeds bij Spiegh.

voor. Hooft bezigt het in den eigenlijken zin,
voor het vallen van den hemel : 't welk voor
geen' hemelval gezorght waar.
bedr. w., gelijkvl. .1k hemde, heb
gehemd. Iemand, door het uitroepen van
hem, terug doen keeren •, ook huntmen. Poot
bezigt het voor terugroepen : en hemt, op
dwalende ommewegen, de vromen. Dit hemmen, hummers, is ook emutire, simplicem
edere vocem, eenen zachten hemkuch maken.
HEN- , zie heinde.

HEMMEN,

de verbogene naamval des meerv. getals
van het persoonl, voorn. hij. Van hen, aan

HEN,

hen, hen.

z. n., v., der, of van de hen • meerv.
hennen. Het wijfje van eenen haan, en van

HEN,

andere vogelen, die onder die soort gesteld
worden. Eerie broeische hen. Eigenlijk heduidt dit woordje eene van het wijfjesgeslacht in het dieren- of plantenrijk, van het
oude ijsl. en zweed. mannel. voornaamw.
han, hun, dat h0 beteekent, wallis. hwn,
hon, ijn, pers. ein, an, hebr. hia. Zamenstell. : henneei, henne at opening haven in
het roer, waarin de roerpen vastgemaakt is,
hennentaster, een albedil, enz. Kit. heeft
henne , homo imbellis, muliebri animo, bij
ons thans janhen.
HENEN, een bijw. van plaats, oudt. ook hen,
hin, zie heen. In zamenstelling met werkwoorden, bezigt Hooft henenbranden, enz.
Vond. henendrijven, henenslapen. enz. Poot
henendeizen, enz.
HENG, z. n., v., der, of van de heng ; meerv.
hen en. Bij Kil. hen he henghene. Hensel.
waaraan eene venster, enz. hangt :
't Kompas dat kanze brengen
Door ongebaandenplas en toonen's weerelts hen en.
Vond.]
[
Van het verouderde hen en nu hangen.
HENGEL, z. n., m., des hengels, of van den
hen el • meerv. hengels. Eerie angelroede.
Zie angel.
HENGELEN, onz. w., gelijkvl. Ik hengelde, heb
gehengeld. Met den hen el visschen : in eene
ringsloot hengelen. Hengelen is ook een
en en beteekent al
voortd. werkw. van hang,

hangende op zijde zich heen en weder
bewegen. Zoo wordt het van vliegende diertjes gebezigd : zou eene vlieg haar tedere
vlugt, waarop zij hengelt in bedompter lucht
kings gras en heester, verlochenen ? M. L.
Tijdw.] Zoo hengelt een vaartuig, als het,

leunende op den wind, heen en weder zeilt.
Hengelende om de gaaten, daar de zuiderzee
uitloopt. [boort.] Naar iets hengelen, trachten. Om iemands deur hengelen, om iemands

Of eengezang, naar de rollende engelenwijzen aangeheven : om, met een' Rank van

deur zwieren, als of men er aan vast ware
zoo hengelt de mug om de vlam. Van hier
hengektar, hengelroede. Spiegh. heeft vriend-

hemelval, eeuwig in mijns Gals roem to

schaps hengelaas.

HER.
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HERB.

aardrond te ligten nit zijn harren. Totten
w., (nu ltangen) nog overig in
harre des hemels. [Bijb. 1477.]
gehengen.
HENGSEL, z. n., o., des hen sell of van het
HER, een bijw. van plaats, beduidende, even
hengsel •; meerv. hengsels. lets, dat boogsals heer, eene toenadering uit de verte naar
ons toe : Van oude ttjden her. Van alle oudwijs gekromd is, om een ding daardoor te
keit her. [Hooft.] Het is, in zamenstelling,
kunnen ophangen. Het hengsel van eenen
ookgebruikelijk, als heroin waarvan heromemmer, enz. Ook voor eene hen g. Zamenloo en ook omher, omherwandelen • heruit,
sten. : hengselkorf, hengselmand, hengselstoop, enz.
waarvan de werkw. heruitdrijven , heruitHENGST, z. n., m., van den hengst • meerv.
Jag •; herwaarts. Hooft heeft herdraf, voor
hen step. Een ongesneden paard. Van bier
terugtogt van ruiterij. Het dient insgelijks
als een onafscheidbaar voorzetsel voorhengstig : eene hengstige merrie, eene, die
mige werkwoorden, hebbende de beteekenis
bronstig is. Van bier hengstebron, eene
van wederom, of eeneplaatsing in den vorifabeibron op den zangberg, door den hoef
gen stand, of eene herdoening van de vorige
van Bellerofons hengst geslagen : geen helldaad, als : herkaauwen, herdoopen, enz. In
kon, nosh hengstebron ontsiere mijn' gedichhet moesog., frankd. en angels. is het niet
ten ! — Uit de hengstebron drinken, een
te vinden, en schijnt dus van jonge geboorte.
dichter zijn. In het deer). beet hest een paard.
Ihre leidt het of van haast, gelijk equus van HERADEMEN, onz. NV• 9 gelijkvl. .1k heradetnde,
heb herademd. Adem halen, in het lat. resamuc, snel.
pirare ; du en sulste nemmermere heradeHENKER, z. n., m., des henkers, of van den
men. [Bijb. 1477.]
henker • meerv. henkers. Een rakker, een
diefhenker. Van henkers, dat is hangen. De HERAur, z. n., in., des herauts, of van den
heraut • meerv. herauten. Eertijds verstond
henker ! eengemeen woord, om te zweren.
men, door dit woorcl, eenengezant in den
HENNEP, (hennip,) z. n., m., des henneps, of
krijg, eenen plegtigen uitroeper , eenen
van den hennep • zonder meerv. Eene plant,
opziener bij openbare wedstrijden, die de
van wier draden men zeildoek, enz. maakt.
adellijke wapens en het voorvaderlijke stamHennep plukken, braken, te broetjen le en.
huis moest onderzoeken. Zulken kent men
De draden dierplant : hennep spinnen. Van
nog aan de hovers als eertijds in Frankrijk.
bier het onverb. hennepen : door eene henThans bedient men zich van dit woord, om
nepen venter kijken, opgehangen warden
er eenenplegtigen aankondiger van eene geaan eene hennepen koord. lIalma eigent aan
wigtige zaak door te verstaan, als van vrede,
dit woord het mannelijke geslacht toe, schoon
vrijheid,
aankomst eens Vorsten, enz. Ende
Vondel in het voorbeeld, door Hoogstraten
een heraut riep met kracht. [Bijbelv.] Ihre
aangehaald, bet onz. bezigt. Het mannel.
leidt het of van het wallis. herod, een bode,
geslacht wordt ook meest, in de uitspraak,
eengezant. Door eene ingeschovene 1 heeft
gehoord. Doch Vondel schijnt, met opzet,
men het hood. Herold, middeleeuw. lat.
bet onzijdige geslacht te gebruiken, omdat
heraldus, it. araldo , fr. herault. heraut.
hij niet de plant, maar het doek, uit hennep
Ware dit echt, men schreve, dan, in het
gemaakt, het zeil, bedoelt. Hij zoude duister
meervoud, beter, ten einde de oorspronkeen min kieschgeschreven hebben, hadde hi
like d te bewaren, heraudten.
het mannel.gesl. gebezigd. Het voorbeeld is
dit : De wint de doeken vult, en doet het HERBAREN, bedr. w. gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. her en baren • ik herbaarde, heb herhennep klemmen. Bus zij hennep, de plant,
baard. Wederbaren. Van bier het veroud.
mannel. degemaakte stof, het hennepen
verled. deelw. herboren. Woorden, in den
doek, onzijdig. Zamenstell. : hennepakker,
zedelijken zin meest alleen gebruikelijk,
henneplinnen, hennepstok, hennepzaad, enz.
voor vernieuwen, verbeteren, vernieuwd,
Hennepzeel is een zeel van hennep gemaakt,
verbeterd • waarvan herboorte, voor wederantlers kruizeel • loch sommigen verkiezen
geboorte, bij Vollenh. en Vondel , elk
helpzeel. Zie helpen. Voor hennep zegt men
laatste herboren ook voor door kunst
ook, gelijk bij Kil., kennep • in het lat. canvoortgebragt, gebruikt, wanneer hi' van de
nabis. illisschien is deze naam, gelijk de
beeldtenis eens overledenen zegt, dat zij uit
lant,
van
oostersche
herkomst.
Aithans
de
P
den schilder herboren is. Het is ook gebruiPerzen noemen deplant nog cannab.
kelijk voor ontstaan : zoo wort de waere
HENSEEKER, henzebeker, zie hanze.
rust herbooren. (Psalmber.]
HER, (herre, harre,) z. n., v., der, of van de
her • meerv, herren. Duim van een venster- HERBERG, z. n., v., der, of van de herberg •
meerv. herbergen. Eigenlijk eene plaats,
hengsel , waarop de venster draait. Sierlijk
waar zich een heer, dat is eene menigte,
zegt een onbekend dichter van het oog:
beret teen het gure weder. Van hi beet
daar 't, op zijn' herren zich draeijende,
eene haven bij de Engels, harbour. In het
zlyn' we beveitigt voor 't versperren, zich
bijzonder een oord, waar zich een krijgsheer,
opendoende of sluitende als een wind. Het
HENGEN, veroud.

HERD.
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onder den blooten hemel, teen
onweder
g
verbergt. Dit is bij Notk. herebirga, herebergo, bij Willer. hereberga, het oud fr.
hereberge. Sommigen meenen, dat het, oorspronkelijke, heerberg is; dewijl van ouds,
een landheer, op zijne reis, of inden oorlog,

voor zich eenen vrijen intrek, of huisvesting
bedong, in het kasteel van zijnen leenman,
dat dus zooveel als eene bergplaats voor
eenen Heer konde heeten, Dan, deze schijnt
de oorspronkelijke beteekenis niet te zijn,
omdat de zachte, maar niet de ha de e, die
in heer klinkt, in het woordgevonden wordt.
Thans is het de naam van eene huisvesting
voor reizigers, die daar, voor eenen korten
tijd, intrekken : ook eene plaats, waar men
zich metgezelschap verlustigt • zelfs gebruikt
men het voor kroeg. Verkleinwoord herbergje. Van hier het bedr. en onz. w. herbergen.Voorts herbergier, herbergierster, herberging, herbergzaam, herbergzaamheid.

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en binden. lk herbond.
heb herbonden. Op nieuw binden.
HERBLINKEN, onz. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en blinken: ik herblonk,
heb herblonken. Op nieuw blinken. De vader
der welsprekentheit herblonk. [Vondel.]
HERBLOEIJEN, onz. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en bloeijen:ik herbloeide,
heb herbloeid. Wederom bloeijen.
HERBOREN, zie herbaren.
HERBOUNVEN, bedr. w.gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en bouwen: ik herbouwde,
heb herbouwd. lets, dat vervallen is, weder
opbouwen. Van hier herbouwing.
HERBRENGEN, bedr. w., onregelm.Van het onscheidb. voorz. her en brengen : ik herbragt,
heb herbrag,
t weder brogen. Men vindt het
ook met het voorz. scheidb. gebezigd, voor
naar ons toe brengen: dewijl er eene her ebra to gewoonte enz. [Brune.]
HERDAGEN, bedr. w., gel ijk
vl. Van het o nscheid b.
voorz. her en dagen : ik herdaagde, heb
herdaagd. Andermaal dagvaarden. Als zij
bzj tromslagh herdaaght waren. [Hooft.] Het
kan ook onzijd. gebezigd worden, met ztjn,
van dagen, dag warden, herds en derhalve
wederom dug worden.
HERDENKEN, bedr. w., onregelm. Van het onscheidb. voorz. her en denken : ik herdacht,
heb herdacht. Weder in degedachten brengen. Vail bier herdenking.
HERDER, z. n., m., des herders, of van den
herder • meerv. herders. Eigenlijk, en, in
den ruimsten omvang,
iemand, wien iets in
bewaring toebetrouwd wordt, schoon het
woord, bij ons, in dien zin niet in gebruik is.
De IJslanders noemen eenen schatmeester
fehirdi, de Angels. eenen opziener van kinderen cijlda-hijrde. Wij verstaan door dit
woord, in het bijzonder, iemand, die het
HERBINDEN,

HERF.

opzigt over eene veekudde heeft, hetzij hi'
de eigenaar derzelve, hetzij voor loon een
oppasser zij. In den stip des Bijbels heeft dit
woord nog eene andere figuurlijke beteekenis, waarvan de christenen, heden nog,
hunne opzieners met den naam van herders
betitelen. Het vrouwel. is herderin. Oul.
bezigde men ook herde: En Abel was een
herde. [Bijb. 1477.] Van hier herderdom,
herderltjk. Zamenst.: herderloos, herders-.
dicht, herdersfluit, herdershuisje, herdershut,
herderskout, herderslied, herderspijp, herdersspel, herdersstaf, herderstasch, herderszang, enz.
Herder, hood. Hirt, Ulphil. hairdeis,
Ker., Otfr. hirti, hirto, hirt, neders. heerde,
angels. heard, heord, hiord, hyrde, deeps.
hijrde, zw. herde, ijsl. hijrde, lettisch kerdzius. Bet komt, zeker, van het oude herders,
hirten, hoeden, bewaren, angels. hyrdan,
zw. hjorda, fr. garder. Hirten is, ondertusschen, het voortdur. w. van hirers, angels.
hiran, hyrian, hoeden, bewares.

bedr. w. onregelm. Van het onscheidb. voorz. her en doen : ik herdeed, heb
herdaan. Hervatten, weder doen : de zaak
is niet te herdoen. Van bier herdoening.
HERDOOPEN, bedr. w.. gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en doopen : ik herdoopte,
heb herdoopt. Weder doopen. Figuurl., eenen
anderen naamgeven : wij hebben hem herdoopt. Van bier herdooper, herdooping.
HERDRUK, Z. n., m. , des herdruks, of van den
herdruk ; meerv. herdrukken. Eene herdrukking, en een boek,
dat herdrukt is.
HERDRUKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en drukken: ik herdrukte,
heb herdrukt. Van nieuws drukken. Hiervan

HERDOEN,

herdrukking.
HEREENEN,
bedr. w., gelijkvl.

Van het onscheidb.
voorz. her en eenen, dat buiten zamenst.
niet ingebruik is : ik hereende, heb hereend.
Weder vereenigen. Waarom hereent hi' den
band van ziel en ligchaam niet? [Frantzen.]
Ook hereenigen, waarvan hereeniging.
HEREERLIJKEN, bedr. NV, gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en eerlijken. Wederom
eerlijk verklaren. De heughenis van Egmondt
te hereerltjken.

Hoof t.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en eischen : ik hereischte,
heb hereischt. Wederom eischen. Penningen
hereischen. [Hooft.] Van bier hereischer,

HEREISCHEN,

hereisching.

z. n., m., van den herfst • zonder
meerv. Degewone tijd der inoogsting van
vruchten. 1Y onweérbuien van den herfst.
[Hoogv1.] Figuurl., hi' is in den herfst zijns
levens. Zamenst. : herfstachtig, herfstboter,

HERFST,

herfstdag, herfstdraad , herfsthoen , herfsthooi, herfstkaas, herfstmaand, herfsttijd,
herfstvrucht, herfstweder, enz.

HERE.
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De afleiding is onzeker. De inoogsting
beet inhet eng. harvest, angels. haerfest.
Er is in het angels. een woord aerfwa, verwerven. Dit ziet Adelung voor den wortel
aan, omdat men, in den herfst, zich van
alles voorziet. Wachter meent, dat de bron in
hetgoth. ar, koren, en het angels. fon,
nemen, schuilt. Het aannemelijkste komt
mij voor, dat het van het angels. hceran,
vergaderen, verzamelen,afstamt, zijnde de
herfst de tijd der inzameling van de vruchten, — van den oogst.
HERGIETEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en gieten •: ik hergoot,
heb hergoten. Weder gieten. Hergoten kopertverk Oneigenl.: Zie daar Nederland dan
hergooten. [Feith.]
HERGRIJPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en grijpen ik hergreep,
heb hergrepen. Op nieuw grijpen. Oneigenl.,
weder opvatten, weder beginnen : hi' hergreep de aanspraak. [Hooft.]
HERGROEIJEN, onz. w., gelijkvl. Van het onscheid b. voorz. heren groeijen. Ik hergroeide,
ben hergroeid. Op nieuw groeijen
•: een ander
tack zal hergroeijen in zijn plaats. [Vond.]
HERHALEN , bedr, w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en halen•: ik herhaalde,
heb herhaald. Herdoen : de aderlating moet
herhaald worden. Herzeggen : iemands woorden herhalen. Van bier herhaler, herhaling.
HERHEFFEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en heffen: ik herhief, heb
herheven. Weder heffen : zijne stem herheffen. [Vond.] Van hierherheffing, bij Hooft
to vinden.
HERHOUDEN, bedr. W., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en houden • ik herhield,
heb herhouden. Wederhouden. Van veele
inzichten kraftelijk herhouden. [Hooft.1
HERHUWEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb:
voorz. her en huwen: ik herhuwde , heb herhuwd. Wederom huwen. Ook herhuwelijken:
de roues der mannen bestaat alleen daarin,
datzich niet mogen herhuwlijken.

[Bogaert.]
zie haring.
HERINNEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en inneren, het voortd ur.
w. van innen, d. inbrengen : ik herinnerde, heb herinnerd. Wederom in het gehen en brengen. Zich lets herinneren.

HERING,

Herinner u de vorige blijken onzer opregte
vriendschap. lemand iets herinneren. Verkeerdelijk
gt ze
en schrijft men : zich aan
iets herinneren, iemand aan iets herinneren.
HERK, zie hark.

bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. her en kaauwen : ik herkaauwde, heb herkaauwd. Andermaal kaauwen. Zieke koeijen herkaauwen haar voeder
niet. Ook onzijd., de koe ligt en herkaauwt.

HERKKAUWEN,

liERK.

Overdr. herdenken, een liefhebber, die meer
degedachten herkaauwt, dan de letters bockstag t. M. L. Tijdw.] Van hier herkaauwer,
herkaauwing.
HERKAMMEN (herkemmen), bedr. w., gelijkvl.
Van het onscheidb. voorz. her en kammen
•:
ik herkamde, heb herkamd. Wederom kam-

men.
bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. her en keeren • ik herkeerde,
heb en ben he rd •Bedr.,nogsk:
het linnen herkeeren. Onz., terug gaan. Op

HERKEEREN,

dat ze tot haar eigene lasts mochten herkeeren. [Bogaert.]

bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en kennen : ik herkende,
heb herkend. Weder kennen. Zoodra hi/ zij-

HERKENNEN,

nen naam noemde, herkende ik hem aan zijne
gelaatstrekken. Van hier herkenning.

bedr. w:, gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en kneden : ik herkneedde,
heb herkneed. Andermaal kneden.
HERKNOOPEN, bedr.w.,gel ijkvl .Va n het onscheid h.
voorz. her en knoopen : ik herknoopte heb
herknoopt. Eigenlijk, weder knoopen.
echter, in eenen oneigenlijken zin gebruikelijk : de gescheidene vriendschap herknoopen.
Van hier herknooping.
HERKOKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. her en koken : ik herkookte, heb herkookt. Andermaal koken: spijs herkoken.
Figuurlijk, zorgvuldig wederom
overwegen•:
HERKNEDEN,

dat voorstel zal ik nog eens wel herkoken.
Van bier herkoking.

0. onregelm. Van het onscheidb.
en scheidb. voorz. her en komen • ik her-

HERKOMEN,

kwam, ben herkomen • ik kwam her, ben
hergekomen. Hij herkwam van zijne dwaling,
van eene ziekte, enz., hi' herstelde, kwam
terug. Dan, 't quam hun her uit haat en
nijdt, het ontstond bij hen, enz. {Hooft.]
Weder komen : de .11Iaaght herkomt nu van
den hemel neer. K. v. Mander.] Van hier
herkomst, herkomstig. H. de Gr. bezigt herkomen als een zelfst. naamw. in hetmeerv. :
de ongeschreven wetten zijn oude herkomen.
HERKOOP, z. n., m., des herkoops , van den
herkoop • zonder meerv. Herhaalde koop.
Dat huis kostte mij veel minder bij den herkoop.
HERKOOPEN, bedr.

w., onregelm. Van het onscheidb. voorz. her en koopen : ik herkocht,
heb herkocht. Weder koopen. Van hier her-

/cooper, herkooping.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en krtjgen : ik herkreeg,
heb herkregen. Wederom krijgen. Iemands
gunst herkrifgen. Van bier herkrijging.
HERKRUISEN bedr. w., gelijkvl. Tan het onscheidb. voorz. her en kruisen : ik herkruiste,
heb herkruist. Op nieuw kruisen : herkruist
door offerhoon. [Vond.] Van bier herkruising ,

HERKRIJGEN,

48

HERM.

bedr. w., gelijkvl. 1k herkuste, heb
herkust. Op nieuw kussen : kust en herkust
den mond. [Vond.}

HERKUSSEN ,

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz, her en laden : ik herlaadde,
(oul. herloed) heb herladen. Van nieuws
laden. Eengeweer, een schip herladen. Van
hier herlading : dock vindende nocht verschiet van herladinge. [Hooft.]
HERLEEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en leeren : ik herleerde,
heb herleerd. Wederom leeren. En de ver-

HERLADEN ,

wende maaghen allengskens haaren plicht
moghten herleeren. Moat.]
HERLEVEN, onz.

w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. her en leven : ik herleefde , ben herleerd.
Wederom het leven ontvangen : eens zullen de dooden herleven. Nieuwen wasdom en
tier verkrijgen : in de lente herleeft de ganseize natuur. Nieuwen lust en nieuwe kracht
ontvangen : die man begint, in zzjnen ouderderdom, to herleven. Den ouden gang gaan :
met den vrede herleeft de koophandel. Van
bier herleving.
HERLEVEREN, bedr. w., gelOivl. Van het onscheidb. voorz. her en leveren : ik herleverde,
heb herleverd. Weder leveren. Belangende
't herleeveren van sterkten. [Hooft.]
HERLEZEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb.voorz. her en lezen: ik herlas, heb herlezen. Andermaal lezen. Van hier herlezing.
HERNAKEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en maken, ik hermaakte,
heb hermaakt. Van nieuws maken. Hiervan
hermaking.

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en malen : ik hermaalde,
(out. hermoel) heb hermalen. Wederom malen. Van hier hermaling.
HERNANEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en manen : ik hermaande,
heb hermaand. Wederom maven. Hiervan

HERNALEN,

hermaning.
armijn), z. n., o., des hermelijns, of van het hermelijn ; meerv. hermelljnen. Eerie soort van wezeltje, geheel

HERNELIJN,(arntelijn,

wit, behalve aan het uiterste van den staart,
waar het eenigzins zwart is, levende in de
noorderdeelen van Europa en Azia. Zijn bont
draagt denzelfden naam ; zonder meerv.
Ookgelijksoortig nagemaakt pelswerk, dat
met witte en zwarte vlekken voorzien is.
Eer men den regelregten we naar het noorden wist, bezorgde ons Armenie zijne bonten
enpelswerken : van hier draagt dit dier,
naar dat landschap, zijnen naam. Voorts is
van hier het onverbuigb. hermelijnen,(artnelljnen): het armelzjne var. [Vondel.]
HERNETEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz, her en meten • ik hernzat,
heb hermeten. Andermaal meten.Van hier
hermeting.

HERP.
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bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. her en munten: ik hermuntte,
heb hermunt. Wederom munten. Oudgeld
hermunten. Van bier hermunting.
HERNAAIJEN, bedr. W., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en naaijen: ik hernaaide,
heb hernaaid. Wederom naaijen.
HERNDON, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en nemen: ik hernam,
heb hernomen. Hervatten: hi' hernam het
woord. Heroveren: de vesting hernemen. Van
hier herneming.
HERNIEUWEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en nieuwen : ik hernieuwde, heb hernieuwd. Wederom nieuw
maken, herbouwen. Van hier hernieuwing.
HERNOENEN, bedr. w., gelijkvl. ik hernoemde,
heb hernoemd. Andermaal noemen : den
hernoemden vliet kennen. [Vond.] Van bier

HERNUNTEN,

hernoeming.

bedr. w., onregelm. Van het
scheidb. voorz. herop en komen : ik kwant
hero ik
ik ben heropgekomen. Van nieuws opkomen. Een braakdrank van heropkomende
walghe. [Hooft.]
HEROPTOOIJEN, bedr. w.,
gelijkvl. 1k tooide
hero heb
heb heropgetooid. Wederom optooijen.

HEROPKONEN,

De vijandt vindende 't heroptoozjente gevaarlzjk. [Hooft.]

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en overen, dat in zamenst. alleen gebruikt worth: ik heroverde, heb
heroverd. Hernemen. Van bier heroveraar,

HEROVEREN,

herovering.

bedr. W., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en pachten: ik herpachtte,
heb herpacht. Andermaal pachten. Van hier

HERPACHTEN,

herpachting.

bedr. W., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her enpakken : ik herpakte,
heb herpakt. Van nieuws inpakken. Van hier

HERPAKKEN,

herpakker, herpakking.
HERPAREN,
bedr. w. , gelijkvl.

Van het onscheidb.

voorz. her enparen : ik herpaarde, heb herpaard. Wederom paren : ook hertrouwen.
HERPASSEN,

h onbedr. w. , gelijkvi. Vanhet

scheidb. voorz. her en passen : ik herpaste,
heb herpast. Weder passen.
HERPAUK,

zie pauk.

bedr. W., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en pekken : ik herpekte,
heb herpekt. Weder met pek bestrijken.

HERPEKKEN,

HERPERSEN,

bedr. w., gelijkvl. Van het on-

scheidb. voorz. her enpersen : ik herperste,
heb herperst. Andermaal persen.
bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en planten : ik herplantte, heb her last. Wederom planten. Van
hier herplanter, herplanting.
HERPOTEN, bedr. w., gelijkv I. Van het onscheidb.
voorz. her enpoten : ik herpootte, heb herpoot. Wederpoten.

HERPLANTEN,

HERS.
HERPROEVEN, bedr.
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w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en proeven : ik herproeide,
heb herproefd. Van nieuws proeven. Van
hier herproeving.
HERREKENEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en rekenen : ik herrekende, heb herrekend. Andermaal rekenen.
HERROEPEN, bedr. w., ongelijkvi. Van het
onscheidb. voorz. her en roe en: ik herriep,
heb herroepen. Weder intrekken door openbare afkondiging : de Koning heeft zijn
gegevene bevel herroepen. In het gemeen,
intrekken, afschaffen, vernietigen : een gedane overgift to herroepen. [Hooft.] Waarvoor
Hooft ook herroep bezigt. Van hier herroe-

HERS.

het, somtijds, bij de Ouden in het enketvoudige getal voorkomt, en Hoogstraten van
oordeel is, dat het voorbeeld , uit Hooft,
hierheen ook hehoort: de knecht loot met
de harssen op den hoed. Zamenstell.: hersenbeeld, hersenbekken, hersenklier, hersenloos,
hersenpan , hersenschint, hersenverdichtsel,
hersenwoede, enz.
HERSMEDEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb• voorz. her en smeden: ik hersmeedde, heb hersmeed. Van nieuws smeden. Dan

zal men de zwaardentotploegilsers, de spiessen tot sikkelen hersmeeden. [Hamelsveld.11

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en smelten: ik hersmolt,
ping , herroepelijk, herroepelijkheid.
heb hersmolten. Van nieuws smelten. Van
hier hersmelting.
HERROLLEN, bedr. w., gelijkvl. Ik herrolde, heb
herrold. Op nieuw rotten : in haar oude ge- HERSNIJDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en snijden: ik hersneed,
date herrolt. [Vond.] Van hier herrolling.
heb hersneden. Wederom snijden.
HERSCHAPEN, verl. deelw. van herscheppen.
l. Van het onscheidb.
HERSPADEN,
bedr. w. gelijkv
HERSCHEPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onvoorz. her en spaden: ik herspaadde, heb
scheidb. voorz. her en schepen: ik herherspaad. Met de spade weder omwerken.
scheepte, heb herscheept. Van nieuws inscheVan hier herspading.
pen. Van hier herscheping.
HERSPELDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onHERSCHEPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb• voorz. her en spelden : ik herspelde,
scheidb. voorz. her en scheppen : ik herheb herspeld. Met spelden versteken.
schepte, heb herschept. Wederom scheppen.
HERSPELEN, bedr. w., gelijkvl . Van het onscheid b.
HERSCHEPPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
voorz. her en spelen: ik herspeelde, heb
onscheidb. voorz. her en scheppen : ik herherspeeld. Het spel hervatten.
schlep, heb herschapen. Van gedaante doen
veranderen. De oude dichters droomden, hoe HERSPELLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en spellen : ik herspelde,
de menschen in dieren herschapen werden.
heb herspeld, Van nieuws spellen. Van hier
Vernieuwen : herscheppende zijnen moedt.
herspelling.
[Hooft.] Zedelijke veranderen toebrengen;
een kerkelijk woord : herscheppende gevade. HERSPETEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en speten: ik herspeette,
Van hier herschepping.
heb herspeet. Weder aan het spit doen.
HERSCHIJNEN, onz. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en schijnen: ikherscheen, HERSPITTEN, bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. her en spitten : ik herspittede,
ben herschenen. Weder verschijnen. 0 ! die
heb hers it. Wederom spitten. Van hier
de wereld ztjt herschenen, als een zon.
herspitting.
[Vondel.] Van hier herschijning.
HERSTEKEN, bedr. w., ongelijkvi. Van het
HERSCHIKKEN, bedr. w., gelijkvi. Van het ononscheidb. voorz. her en steken : ik herstak,
scheidb. voorz. her en schikken : ik herheb herstoken. Weder steken. Van hier
schikte, heb herschikt. Wederom schikken.
hersteking.
Van hier herschikking.
HERSTELLEN, bedr. w., gelijkvi. Van het onHERSCHOUWEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en stellen: ik herstelde, heb
scheidb. voorz. her en schouwen: ik herhersteld. Op de vorigeplaats stellen: de schijschouwde , heb herschouwd. Van nieuws
yen op een 4ambord herstellen. Van hier het
schouwen. Van hier herschouwing.
bevelwoord in de wapenoefening : herstelt u!
HERSCHRIJVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
Lappen: kleederen herstellen. Tot den ouden
onscheidb. voorz. her en schrijven : ik herstand terugbrengen : de Godsdienst herstellen.
schreef, heb herschreven. Op nieuw schrijDe vrijheid, enz. herstellen.W ederom gezond
ven. Van hier herschrijving.
maken : ik zal u, met Gods hulp, schielijk
(harsen), z. n., v., der, of van de
BERSEN,
herstellen. — 1k ben nog niet volkomen herhersen; meerv. hersens, hersenen. Het brein.
steld. Van hier herstelbaar, hersteller, herIemand de hersenen inslaan. Zijne hersens
stelltng, herstelster.
loopen door, hij kan niet geregeld denken.
.Het scheelt hem in de hersenen, hi' is niet HERSTICHTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en stichten: ik herstichtte,
wel bij het hoofd. Figuurlijk, een schrander
heb hersticht. Herbouwen. Kerken, beelden,
man, een diep denker : zaaken, van arbeidaltaaren to herstichten. [Hooft.1 Van bier
zaame hersenen gemeldt. [Hooft.] Het woord
herstichting.
is in het meerv. allecn gebruikelijk, schoon
HERSNELTEN,

HERT.
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HERW.

des herts, of van het hert ;
meerv. herten. Een bekend wild. Een schichtig pert. Verkleinwoord hertje. Zamenstell. :

scheidb. voorz. her en vallen : ik herviel,
ben
hervallen. Weder vallen : hij hervalt steeds
in hetzelfde kwaad. Weder afvallen : uitge-

hertenjagt, hertenpastei, hertenvleesch, her tshoorn, hertstong, mildkruid, steenvaren.
Oul. werd het ook mannelijk gebezigd : si
deelden den hert. [Esopet.] Ook is het vrouwel. hertin in gebruik geweest.

zeit de Leeraars, hervallenen en oproerighen.

BERT, Z. II., O.,

bedr, w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en teekenen : ik herteekende, heb herteekend. Op nieuw teekenen.
Van hier herteekening.
bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
HERTELEN,
voorz, her en telen. Ik herteelde, heb herteeld.
Andermaal telen : door wine kunst herteelt.
Wand.] Van hier herteling,
HERTELLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en tellen: ik hertelde,
heb herteld. Op nieuw overtellen. Van hier

HERTEEKENEN,

hertelling.

bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. her en timmeren : ik
hertimmerde, heb hertimmerd. Weder optimmeren. Van hier hertimmering.
HERTOG, z. n., m., des hertogs, hertogen, of
van den hertog; meerv. hertogen. Een woord,
dat, in de oude tijden, eenen aanvoerder van
een krijgsheer, die aan deszelfs spits vooruit
trok, to kennengal; van heer (heir) en tie en
tuigen, trekken. In het angels. heretoga, ijsi.
hertog, zw. haertig, h ood. Hertzog, mid deleeuw. heretochius. Naderhand vertegenwoordigden zulke legerhoofden gansche
landen, wier manschap zij ten krijg aanvoerden, en hadden, in vredestijd, aldaar het
hoogste gezag, zelfs boven de Graven. Bedell
ten dage is een hertog een beheerscher van
een hertogdom, of van zulk een land, waarover, oudtijds, een heeraanvoerder, een
hertog, de mat had • of van een land, dat,
naderhand den titel van hertogdom ontving:
ook noemt men hertogen zulke personen, die
van eenen Vorst tot die waardigheid verheven zijn. Het vrouwel. is hertogin. Van bier
het hertogdom. Zamenstell. : Aartshertog,

HERTIMMEREN,

groothertog.

m., des hertogts, of van den
hertogt • het meerv. is niet in gebruik. Wedertogt, terugtogt. Eenen hertogt doen. Van
her en tot van tie en.
HERTRED, z. n., m., des hertreds, of van den
hertred • het meerv. is niet in gebruik.
Terugtred, aftogt. Van her en tred.

HERTOGT, Z. II.,

bedr. en onz. w. , gelijkvl. V
Van
het onscheidb. voorz, her en trouwen. Bedr.,
met hebben: ik hertrouwde, heb hertrouwd.
Wederom trouwen : ik heb eene schoone
vrouw hertrouwd. Onz., met zijn : ik hertrouwde, ben hertrouwd. In lien zin is het
meest gebruikelijk: hi' is voor de derde refs

HERTROUWEW,

hertrouwd.
HER VALLEN,

onz. w. ongelijkvl. an het on-

[Hooft.]
gelijkvl. Van het onvoorz. her en vatten : ik hervattede,
heb hervat. Weder ondernemen : Maximili-

HERVATTEN, bedr. W.,
scheidb.

aan hervat den handel der bemiddeling.

[Hooft.] Weder bezoeken • in den dagelijkschen stip : ik zal het eens hervatten. Van
bier hervatting.
HERVERWEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en verwen : ik herverwde, heb herverwd. Op nieuw verwen.
HERVINDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en vinden : ik hervond,
heb hervormen. Een woord , bij dichters
g
ebezigd, voor wederom vinden. Zoo zult
gij eens my' gade in beter oord hervinden.

[J. G. DOORNIK.:1
bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en voegen : ik hervoegde,
heb hervoegd. Weder zamenvoegen. Bij Hooft
vindt men het bijv. naamw. hervoegbaar :

HERVOEGEN,

hervoeghbaare ladders.

bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en voeren : ik hervoerde,
heb hervoerd. Terug voeren. IVat wint hervoert het Delfsche wetorakel? liVond.] Van
bier hervoering.
HERVORMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en vormen : ik hervormde, heb hervormd. Eenen nieuwen vorm aan
ietsgeven : de Ouden beuzelden, dat Dane
HERVOEREN,

in eenen boom hervormd was. Een worm in
een vliegje hervormd. Zedelijk verbeteren :
de zeden hervormen. Herstellen : de Godsdienst hervormen. Van daar de hervormden,

aanklevers van de herstelde Godsdienst. Hier
van hervormer, hervorming.
HERVOMEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en vouwen : ik hervouwde, heb hervouwen. Op nieuw vouwen.
Van hier hervouwing.
HERVRA GEN, bedr. W., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en vragen : ik hervroeg,
(hervraagde) heb hervraagd(oudt. hervragen.)

Wederom vragen.
HERWAARTS
,
bijw. van plaats. Naar dezn
o
e ord
toe : kom herwaarts.
HERWANNEN, bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. her en wannen : ik herivande,
heb herwand. Anderwerf wannen.
HERWAPENEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en wapenen : ik herwapende, heb herwapend. Op nieuw wapenen.
Van hier herwapening : de Duitschen gelieten
zichgraatig naa herwapening. [Hooft.]
HERWARMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en warmen : ik herwarmde, heb herwarntd. Andermaal war-

HERZ.
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men : 'wiens bloet zijn koets herwarmt.
[Vond.] Van bier herwarm,ing.
HERWASSCHEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. her en wasschen : ik herwiesch, heb herwasschen. Overwasschen.
HERWEGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. her en we en : ik herwoog,
heb herwogen. Andermaal we en : ook op
nieuw overwegen.
HERWENTELEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van
het onscheidb.voorz. her en wentelen : ik
herwentelde, heb herwenteld. Bedr., wederom wentelen : ik wentelde en herwentelde
het vat. Onzijd., gedurig om en am gewenteld worden. Het radt, dat am, uwe asse
herwentelt. [Vond.)
HERWERVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. her en werven : ik herworf, heb herworven. Weder verwerven.
Het herwerven der ouwde vrtjdoomen.

[Hooft.]
herwtjen) bedr. w., gelijkvl. Van
het onscheidb. voorz. her en wUden •: ik
herwijdde, heb herwijd. Op nieuw inwijden.
Begroote kerk werd herwijdt. [Hooft.] Van
hier herwijding.
HERWINNEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. her en winnen : ik herwon, heb herwonnen. Weder winnen, overwinnen. Om de plasts te herwinnen. [Hooft.]
Van hier herwinning.
HERWISSEL, z. n., m., des herwissels, of van,
den herwissel • zonder meerv. Nieuwe wisseltrekking, in den koophandel gebruikelijk.
HERWIJDEN

WieFsel en hertvivsel.

bedr. w.,gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. her en wilten : ik herwittede,
heb herwit. Overwitten.
HERWRIJVEN (hervnyven), bedr. w., ongelijkvi.
Van het onscheidb. voorz. her en wrijven :
ik herwreef, heb herwreven. Andermaal
wrijven.
HERZAAIJEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en zaaayen : ik herzaaide,
heb herzaaid. Weder zaaijen.
HERZADELEN, bedr. w.,genjkvl. Van het onscheidb. voorz. her en zadelen : ik herzadelde, heb herzadeld. Andermaal zadelen.
HERZAMELEN, bedr. w.,gelijkvi. Van het onscheidb, voorz. her en zamelen : ik herzamelde , heb herzameld. Wederom verzamelen.
Bij Hooft ook herzamen.
HERZEGELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en zegelen : ik herzegelde, heb herzegeld. Andermaal zegelen.
HERZEGENEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheid b . voorz. her en zegenen: ik herzegende,
heb herzegend. Weder zegenen.
HERZEGGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en zeggen : ik herzeide,
heb herzegd. Nog eens zeggen. Van hier
HERWITTEN,

herzegging.

flETT.

bedr. w., onregelm. Van het onscheidb. voorz. her en zien: ik herzag, heb
herzien. Weder zien, overzien.Van hier

HERZIEN,

herziening.
HERZINGEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. her en zin en : ik herzong,
heb herzongen. Op nieuw zin en.
HERZOEKEN, bedr. w., onregelm. Van het onscheidb voorz. her en zoeken: ik herzocht,
heb herzocht. Andermaal zoekeh. Van hier
herzoeking.

z. n., v., der, of van de hesp • meerv.
hespen. Eigenlijk, het hieltje, achterste van
eerie ham. Bij Kul. hespe, hamme.

HESP,

een woordje, dat, in onze taal, in onderscheidenegevallen gebruikt wordt. Men
plaatst het voor onzijdige naamwoorden, in
het enkelvoudige getal, dienende voor een
bepalend lidwoord, omdat het de zaak, van
welkegesproken wordt, bepaalt en duidelijk
aanwijst : het paard, het sieraad, het blanketsel. Zoo ook voor de onbepaalde wijs der
werkwoorden, wanneer zij als zelfst. naamw.
voorkomen : het eten, het slapen, onder het
loo en. Men bedient zich van hetzelve bij
werkwoorden, die onpersoonlijk genoemd
worden, waar het deplaats van den verzwegenen derden persoon vervangt : het donde: t,
het berouwt mij. Het wordt gevoegd voor
sommige aanwijzende en betrekkelijke voornaamwoorden, zonder dat het afgescheiden
geschreven wordt : hetgeen, hetzelve, hetzelfde, hetwelk. Men bedient zich van ditt woordje
bij het werkwoord zijn, waar het, als een
voornaamwoord, plaats grijpt, betrekking
bebbende op alle geslachten, in het etkelv.,
zoowel als in het meerv., als : het is een braaf

HET,

man, het zijn dappere soldaten, het is eene
goede vrouw, het is een stout. Sotnwijlen wordt het achteraangeplaatst : ik ben
het, die u roep. Gtj zijt het, die mij weldoet.
God is het, die dit doet. Bij andere werkwoor-

den vervangt het de plaats van een betrekkelijk voornaamwoord, op het vorige naamwoord terug slaande: ik werd verzocht dit
werkje te willen overzien • ik las het, enz.
Indien het op eenen geheelen zin slaat, wordt
het zoo wel voor als achter denzelvengezet.
Hij houde het m,tj ten goede, dat ik hem, voor
het minste, van vitlust beschuldigd heb. Zoo
eene zaak te ondernemen, heeft veel in zich :
wij wagen het no tans. Oudtijds beslaeg het
ook deplaats van daar, of er : het lie een
man, voor, daar liep een man. Nog zest
men : het was eene kerk vol Yolk, voor, daar
was. In Hooft vindt men daarvan nog
sporen : het hangt een heuvel over deeze
stadt. Het viel, dat pas, een dikke sneeuw.
Bij verkorting, schrijft men 't: 'tpaard, enz.;

doch dit kan alleen in dichtmaatgeduld
worden.
HETTE, zie hate.
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voegwoord. Of: hetzij man of wilt.
Hetzij ik raze, of schelde • hij hoort evenwel
niet. Pit voegwoord vereischt, uit zijnen

HETLIJ,

aard, de aanvoegende wijs. Wanneer men
dat er achtervoegt, schrijft men het afgescheiden : het zij dat ik kome. [Bijbelvert.]
HEU (heude,hode bij Kil.), z. n., v., der, of van
de heu; meerv. heuen. Eene soort van koopvaardijschip,
met eenen vlakken bodem, die
eenen gaffelmast, met een mars- en stagzeil,
voert: ettelzjke gewapende heuden. [HOOft.]
HEUG, eigenlijk een zelfst. naamw., bij Kil.
heughe, ho he die het door mens, sensus,
intellectus : consolatio : spes : delectatio,
voluptas, loetitia verklaart. Het is bij ons, in

de beteekenis van zin,genoegen, nog gebruikelijk : hij doet het teen heug en meug.
Hi drinkt teen heug en meug.
Z. n., m., des heugels, of van den
heugel; meerv. heugels. Hetzelfde als haal.
HEUGELIJK, bijv. n. en bijw., heugeltjker, hellgelijkst. Van heug en lzjk. Bat ons verheugt.
0 heugelajke dag ! Hooft bezigt het voor
blijd, vrolijk •: vind ik mij heugelijk en somtijds treurigh. Van hier heugelijkheid.
HEUGEN, onpers. w., gelijkvl. Het heugde, het
heeftgeheugd. Geheugen. Helpt heugen aan
veel ram en, [Vollenhove.] Het heugt mtj.
Van hier heugenis, voor het geheugen:
d'eenige soort van heugenis. [Hooft.] lieugenis is ook voor verheugdheid in gebruik
HEUGEL,

geweest.
Z. n., m., des heukers, of van den
heuker; meerv. heukers. Een kruidenier in
het klein. In Gron. is dit woord gebruikelijk. Bij Kil. hoecker, hucker, eng. houckster,

HEUER,

huckster.

z. n., m., des heuls, of van den heul
zonder meerv. Mankop, slaapbol, slaapkruid.
Van hier heel het uittreksel, uit alle soort
van witte mankoppen, heulsap. Van hier
ook heulbloem, heulzaad.
HEUL, z. n., o., des heuls, of van het hell;
zonder meerv. Hulp, bijstand : heal aan hen
zoekende. [Hooft.] Die 't held was van ons
lever. J. de Decker.] Zijn ziel vind nergens
heal, J. de Marr.] Kiliaan verklaart het door
lot, kaveling. Van hier het onz. werkw.
heulen, dat dezelve door loten, kavelen,
omschrijft, en, bij ons, den zin heeft van
aanspannen
zamenspannen: met iemand
,
heulen. oSpijt! hi' heult met hem. [Vond.]
En bij Hooft, in eenen goeden zin, voor zamenstemmen : schoon de regeerders te zamen

BM,

heulden.

z. n., v., der, of van de heal ; meerv.
heulen. Een houten bruggetje, dat los over
eene watering gelegd wordt. Men moet de
heule le hen en mennen, als de tonne
schijnt, en hoeijmaand is. [Brune.] Verder,

HEUL,

allerlei houten bruggetjes, waarover men
rijdt. Van hier het onz. werkw. heulen: wij

HIEL.

heulden bij alle bruggen, dat is, bij iedere
heul, bij elke brug, kusten wij elkander.
HEUP, Z. n., v., der, of van de heup ; meerv.
heupeyt. Het buitenste verhevene deel, beneden de lenders, en, aan beide zijden des
ligchaams, dat door het heupbeen gevormd
wordt. Een kussentje, dat gedragen wordt,
om de vrouwenrokken op te houden, draagt
ook dies naam. Zeerw'aarschijnlijk, gelijk
heuvel, huppen, huppelen, he en van ha,
hab, hoog. Van hier heupbeen, heupjicht,
heupwee.

bijv. naamw. en bijw., heuscher,
meest, veer heusch. Beleefd : gij zijt to heusch,
ont dat verzoek af te slaan. Van hier heuschheid, heuschelijk. Het woord is verbasterd
uithofsch, hoofsch, hovisch, heuvisch, heusch,
oul. hoesch.
HEUVEL, z. n., m., des heuvels, of van den
heuvel ; meerv. heuvels, heuvelen. Eene
kleine hoogte. De diet , die van eenen
heuvelschiet. [Hoogv1.] Verkleinw. heuveltje.
Van heven, he en. Zamenst.: heuvelachtig,
heuveltop. Oul. is ook hil, voor heuvel, in
gebruik geweest: den berghen en den hillen.

HEUSCH,

[Bijb. 1477.]
z. n., v., der, of van de heve • zonder
meerv. Hetzelfde als hef. Light yemandt op
zijn heve. [Brune.]
HEVEL, Z. n., m., des hovels, of van den hovel
meerv. hovels. Eene houten handspaak, waarmerle scheepstimmerlieden lets opheffen.
Ook eenepijp, waarmede wijnverlaters de
stukvaten, door het bomgat, aftappen. Oudt.
beteekende het ook deesem, waarvan het
werkw. hevelen, welks deelw. nog in gebruik is :geheveld brood. Alles van he en.
HE-viG, bijv. n. en bijw., heviger, hevigst. Jagti g : hevig blood. Snel : hevige stroom.
Driftig; van de hartstogten gesproken : een

HEVE,

hevige toorn •; eene hevige grantschap ; eon
hevig gemoed; eene hedge aandoening.

Geweldig • van den wind, als hi' zich verheft:
er woei een hevige orkaan. Bat met drift en
gramschap vergezeld gaat : een hevig gevecht.
HO word hevig beschuldigd. Ztj kregen hevige
woorden met elkander. Van hier hevigheid,
heviglijk. Van he en.
ilIACINT, z. n., m., des hiacints , of van den
hiacint; meerv. hiacinten. Een edelgesteente:
met blaauwen hyacint [HoogvI.] Ook is

het eene bloem. Van hetgr. t;omiveos, lat.
hyacinthus.

z. n., m., des hiels, of van den Mel •
meerv. hielen. Hak, achterste van den voet.

HIEL,

De koude deed ztjne hielen bevriezen. lemand
op de hielen zitten, kort volgen. Zij volgen
intj op de hielen. Hzj toonde zijne hielen
hi' ligtte de hielen, hi' ontvlugtte. — Zij is
al naar
hare hielen
beg
nog zoo 'on,
en en
om to zien,
zegt men van eene dochter, die

aan de vrijers hegira te denken. Verkleinw.

HUGE.
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HILD.

Htjgt naer d'aemtocht op het lest. World.]
hiel(je : het hieltje van de ham kluiven,
Een trotse President, dien ik, tot hijgeng
zijnen laatsten stuiver verteren. Zamenst. :
toe, loop zoeken, enz. A. Harts.] Geen toekakhiel, hielstuk. Van Kiel is het zeemansg
eneepen long kan sterker naar den aassem
woord hielen, achterover hellen • en eene
hi' en. M. L. Tijdw.] Figuurl., naar eene
hieling is het achterste van de kiel.
zaak sterk 'a en : ik hug van verlangen naar
HIER, een bijw. van die plaats, waar de spreuw heil. Of hijgden 's afgronds kaecken meer
kende persoon zich bevindt, wordende zoo
naer mijn kinderen, dan naer zijn broeders
wel in den stand van beweging, als in dien
bloed? [Vond.] Van hier hijger, hijging,
van rustgebezigd. Kom hier. Ik ben hier.
Hi' lit hier. Daar, ondertusschen, de plaats Hum, Z. n., o., des hijliks, of van het Wilk
of oord, waar men is, zeer onbepaald kan
meerv. hzjliken. Een huwelijk. Het woord is
zij,
n bevat het bijw. hier ook eenen min of
in de dagelijksche taal alleen gebruikelijk.
meer ruimen omvang. Hier (in dit pakhuis)
Van hier hijlikmaken, koppelen, hzjlikmaakster, hijlikmaker. Ook wordt zekere koek,
krielt het van ratten. Hier (in dit land) vriest
het nooit. Men spreekt er, hier en daar, van.
welken men, bij die gelegenheid, ten beste
In then zin neemt het ook voorzetsels aan :
gaf, htjlikmaker geheeten. Waarschijnlijk
hi' ging van hier. Meest, echter, worden zij
behoort het tot het ijsl. hiuu, moesog. heiwa,
angels. hiwe, familia, huisgezin, als zijnde
achteraangezet : h i' ging hierdoor •; het water
stroomt hierlangs • hij woont hierboven,
een verbond van zamenleving en huishouding.
hieronder. Men bedient zich, wijders. van
dit bijw., om eene tegenwoordige zaak, de HIJMEN, onz. w., gelijkvl. Ik hijmde, heb gehijmd. Hetzelfde als hi' en. In Groningen
zaak, waarvan men spreekt,
of waarvan het
naastgesproken is, te beteekenen. Hier (in
worth dit woord veelgehoord. Bij Kil.
himnten, himen.
deze zaak) mis te tasters is zeergevaarlijk.
Hier (in deze overheersching) vond de muit- Hus (ht:fte), z. n., v., der, of van de hijs ;
meerv. Ijzen. Een stuk rookvleesch. Kil.
zucht stof tat opschudding. In dien zin heeft
kent hijse, prcesecta portio, carnis porno
het ook voorzetsels : van hier ontstaat at die
exossis, en hzjsen, abscindere partem.
kwelling . Zoo ook : hieraan, hierdoor, hierin,
hiermede, hiernevens, hierom, hierop, hier- HUSCHEN, bedr. w., ongelijkvl. heesch, heb
geheschen. Ook gelijkvl. : ikhzjschte, heb yeover, hiertegen, hiertoe, hieruit, hiervan,
htjscht. Door middel van eene katrol optrekhiervoor. Eindelijk beteekent het den tegenken. Waren uit het schip hzjschen. Zeilen
woordigen tijd. Hier (toen hi' dit zeide,)
lizjschen. Het is in het hoogd. hissen, Been.
kon ik mijne tranen niet langer bedwingtn.
hisse, zw. hissa, middeleeuw. haucire, erg.
Hierna beter. — Als voegwoord lijdt het
to hoise , fr. hausser en hisser. Het zal tot
eenige zamenstellingen : hierenboven,hierenhetgeslacht van hoog behooren. Zamenst. :
tusschen, hierenbinnen. De staten hierenhzjschblok, hzjschtouw.
binnen (middelerwijI) ,Mende, [Hooft.] Het
woord wordt ook met het bijv. naamw. HIJZOP, z. n., m., des hijzops, of van den hz:jzop • het meerv. is niet in gebruik. Een
landsch gebruikt : hierlandsche boter. De
i met rechten hi'hierlantsche schepen. N. Wits.] Men hoort
plantgewas. Ontsondig mj
sop. [Marnix.] Van het lat. hijssopus, gr.
dit veel in Gelderland. Dit bijwoord is, zonder twijfel, uit het oude voornaamwoord ha,
t;70-4121-as, hebr. hasob. Vond. bezigt het vrouhi, he, deze, en misschien uit ar, dat in het
welijk, doch het mannelijke geslacht schijnt
gemeen, eene plaats beduidde, of te Leiden.
hier het eigenaardigste te zijn.
HIJ, een pers. voornaamw., van het mannelijke
HIK Z. 0., m., des hiks, of van den hik • meerv.
geslacht •; meerv. zt:j. Hij is onlangs overlehikken. Een onwillige, stootende zucht, in
den. Zie de buiging, in mine nederd.
eenige plaatsen van het vaderland, snok geSpraakk., D. I, S 214. RV, teen zij overgeheeten. Den hik hebben. Zzjne woorden wersteld, beteekent zoo veel als het mannetje
den door den hik afgebroken. Verkleinw. hikorder de dieren : is het een hij, of eene zt:j ?
je, in de dagelijksche taal gebruikelijk, voor
een mannetje, of een wijfje ? heeft vii
een oogenblikje : ik kom op een hike weer.
geworpen geljtlammers, juist een echt paar, HIKKEN, onz. W. gelijkvl. Ik hikte„ heb gehikt.
een hi' en zij. K. v. Mand.] of Ai. Zie
Den hik hebben. Het woord is naar den klank
fij. Het heat te veel overeenkomst met het
gevormd.
hebr. hoa, dan dat men hetzelve daarmede HILD, z. n., v., der, of van de hild •; meerv.
niet zoude vergelijken.
hilden. Naar dengeld. tongval is het hilde,
HIJGEN, (oul. ook gijgen), onz. w., gelijkvl. Ik
, in dien oord,
waardoor men
eene plaats
hi' de heb gehijgd. Ouk ongelijkvl. : ik heeg,
boven de koeijen, op den stal, verstaat,gehebgehegen. Het is een klanknabootsend
schikt om hooi, stroo, of schoven te bergen.
woord, dat het zwoegende geluid van
Kil. heeft hilde, schelf. Pabulatorium,prompiemand, diebezwaarlijk de lucht in de long
tuarium, foenile. Bij de Vriezen is hilde ditio,
inhaalt, uitdrukt. Naar den adem hi' en.
territorium, grondgebied.
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Munn, Z. n., a., des hilletjes, of van het hilletje •; meerv. hilletjes. Het klepje in eene

pomp.
Z. n., v., der, of van de hilt ; meerv. hilten. Zoo noemt men, in Noordholland, de
kruk boven aan eenen kloet, waaraan men
hem vasthoudt. Van houden.
HILTIK (hieltik), z. n., m., des hiltiks, of van
den hiltik • meerv. hiltikken, hetzelfde als
bikkel. Van hier hiltikken, met bikkels spelen.
HINDE, Z. 11., v., der, of van de hinde • meerv.
hinder. Het wijfje van een hert, oul. hertinne.
Hindebei is hieruit zamengesteld. Men vindt
het bij Moonen. Anderen schrijven, met Kil.,
hinnenbei. Adelung pleit voor himbei. Halma
schrijft hennebei, of hennebezie.
HINDER, een verouderd voorz. en bijv. naamw.,
beteekenende achter, waarvan nog de overtreffende trap, naamwoordelijk gebruikt, het
hinderste, de billen : het hinderste van een
paard. Anders is het nog overig in zamenstelling: hinderhoede. Het beleljdt der hinderhoede, voor achterhoede , vindt men bij
Hooft. Zoo ook hinderlaag, eene verborgene
plaats, waar de viand schuilt : in hinderlaag
liggen. Hindertogt , voor achtertogt , bij
Hooft, is weinig meer in gebruik. Hinder
wordt ook, als een zelfst. naamw., gebruikt,
van het mannel. geslacht, alhoewel Hooft het
onz. verkiest ; zonder meerv., beteekenende
beletsel , nadeel : iemand hinder doen • het
HILT,

zal hemgeenen hinder doen ; ik heb daarvangeenen hinder gehad, gevoeld, enz. Den
rechte hinder doen heeft J. Moerm., voor het

regt krenken. Van bier het bedr., gelijkvl.
w. hinderen, stremmen, beletten : dat hindert mij in den gang. Schade toebrengen :
dat zal nice gezondheid hinderen. Makers,
dat le niet uitgevoerd worde : ontdat ik het
offeren hinderde . [Vond.] Van hier hindering ,
hindernis, hinderlijk. Zamenst. : hinderbeer,
bij Vond. voorkomende , hinderpaal , beletsel, verhindering. Oul. is hinderwaert in
bruik geweest, voor achterwaarts.
ge
HINDERED,
HINDERLAAG,

}

zie hinder.

onz. W. gelijkvl. Ik hinkte, heb gehinkt.
Oudtijds ongelijkvl.: ik honk, heb gehonken.
Op een been voorthuppelen, als kinderen
doen. Hi konden het langst van alien hinken. Mank gaan, zich, in het gaan, meer op
de eene, dan op de andere zijde bewegen :
hij was hinckende aen sine heupe. [Bijbelv.]
Op beide zzjden hinken. Figuurlijk beduidt
doze laatstespreekwijs onzeker zijn, vvat men
kiezen zal. Op twee gedachten hinken is eerie
bijbelsche uitdrukking van denzelfden zin.
Niemand hinkt aan een anders zeer, elk
worth door zijnen eigenen ramp het best gekneld. De hinkende bode, ook het hinkende
paard, komt achteraan, de slimste tijding
boort men de laatste, de zaak wordt eindelijk

HINKEN,

HITT.

erger. Overdragt., zwak zijn : hoe hinkend
ook mzjn betrouwen zi j. M. L. Tijdw.] Dezelfde bezigt het ook, voor niet naar den reel
zija : ik zal niemand over het hinken van
eene letter uitlagchen.— Die woorden hinken
achteraan. Onvoldoende, waarop men niet
afkan : ditgetuighenis van Connestaggio
hinkt. [Hooft.] In eenige zonde vallen •; doch
alleen in den stijI des Bijbels : als ick hinckte,
waren szj verblijdt. Van hier hinking. Zamenst.: hinkepink, een spotnaam van iemand,
die hinkt.Voorts hinkperk, hinkspel. Geschier bezigt hinkepinken : en de kreupel
hinckepinken.
HINNEKEN, zie ginneken.
Hipp EN, onz. w., gelijkvl. fk hi to heb gehipt.
Het voortd. hippelen is meest in gebruik.
Met kleine sprongen zich bewegen : den
spanjaarden hippelde 't hart in den boezem.
[Hooft.] Zie huppelen.
HIPPOCRAS, hi okras z. n., v. Op kaneel en

suikergetrokken en gefiltreerde wijn, anders
kaneelwijn, naar Hippocrates deszelfs uitvinder, dusgenoemd.
HISTORIE, z. n., v., der, of van de historie
meerv. historien. Eenegeschiedenis. 1k zal
die historie hooger ophalen. [Vondel.] Van
het lat. historia, gr. icopiot , bij Kil. niet to
vinden. In den deftigen stip bedient men
zich liever van geschiedenis. In de dagelijksche taalgebruikt men het voor eene netelie
g
zaak dat is eene heele historie. Van hier
historisch, historieschilder, historieschilderkunst, historieschrzjver.
HIT, 7. n., m., des hits, of van den hit • meerv.
hitten. Eigenlijk, een hitlander. Voorts, een

paard uit Hitland •; en eindelijk een inlandsch
paard, dat naar dat ras gelijkt. Een zwarte,
dubbele hit.
zie hitsig.

HITS,

HITSEN, bedr.

w. gelijkvl. 1k hitste, heb gehitst.
k door vuur heet maken. Doch het
Eigenlij,
wordtgebruikt voor stork aanzetten. De
honden op het boschzwijn hitsen. Figuurl.,
opruijen, aanstoken : het guitjen, dat landt
tegen landt over einde kan hitsen. [Hooft.]
HITSIG, bijv. n., hitsiger, hitsigst. Dat, door
eenegroote maat van warmte, snel in beweg
in is. HO* heeft hitsig bloed. Verkoelde voor
een tzjd sifts hitsig ingewand. F. v. Dorp.]
Ridsig : eene hitsige tee f. Die door hevigen
trek gedreven wordt : hi' is hitsig naar geld.
De Deck. bezigt hiervoor hits : dus hits met
al zzjn hart naar macht van munt to staen.
Van bier hitsigheid.
HITTE (hette), z. n., v., der, of van de hitte

zonder meerv. De toestand van eenligchaam,
waarin het heet rnaakt
,
dat is, eenen zeer
hoogen graad van warmte veroorzaakt. De
hitte vangloeijend koper, der zon, des vuurs.

De dampkring,
door de heete zonnestralen
rootelijks verwarmd : under den evenaar
g
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HOED.

heerscht niet altijd eene onverdragelijke hitte.

moet het u zeggen,
hoewel ik veel van u

Het smertelijke gevoel van hitte : de koorts
veroorzaakt eene brandende hitte. Eeriegroote
maat van dri ft , begeerte, werkzaamheid ,enz.:

Oul. was hoeneer, voor wanneer, ook ingebruik, gelijk dit in den gemeenzamen spreektrant nog gebezigd wordt. Hoe wordt ook,
bij verdubbeling, met den vergelijkenden
trap gebruikt : hoe langer hoe meer. Hoe eer

hij is nog in de hitte zijner jongheid. In de
hitte van den strijd. Dit bra ht eenige huivering in de hitte der gemeenzaamheit.
[flooft.] Toon : Eneas vervolgt in zijne hitte
den verbaesden. [Vond.] Hevige vervolging :
teens de spaansche hate. [Hooft.] Van hier
hittig, hittigheid, hittiglijk. Wacht. brengt
het tot het gr. gteog.

sel om stil te houden.
Ho, een tusschenwerp,
Ho,
paard ! is het voermanswoord.
HOBBEL, Z. n., m., des hobbels, of van den hobbel • meerv. hobbels. Eene oneffene hoogte,
een knobbel. In Overijssel zegt men ; de boter
is in den hobbel, wanneer door onweder, of
andere oorzaken,
een boter uit de melk kan
getrokken orders. Van hier in den gemeenzamen spreektrant : het is alles in den hobbel, verkeerd, verward. Van hier hobbelig, oneffen een hobbelige we • hobbeligheid.
Ook het onz., gelijkvl. werkw. hobbelen,
hen en weder bewogen worden : het 'ongetje hobbelt op het houten paard. Van hier
hobbelpaard.— Zij hobbelen met het schuitje
in degraft. Hobbelen wordt ook van

remand gezegd, wanneer de woorden, als
over eene oneffene, hobbelige tong, stootend
hen vallen • wanneer hi' stamelt. Van
hier een hobbel, hobbelbek, ook hoddebek, een
stamelaar. Oneigenlijk , traag voortgaan :
ont hier in tot besluit te komen, hobbeldejaar
en dach. M. L. Tijdw.1
hobde, heb gehobd.
gelijkvl.
HOBBEN, onz.
Op en seder bewogen worden. Na lang hobde havenwij
binnen.
ben en tobben , raakten
Wij hebben wat met hem gehobd en getobd,

wij hebben lang met hem gesukkeld.
HOE, een bijwoord van ondervraging naar de
oorzaak, rede, gesteldheid, wijs, of uitkomst.
Hoe huntgij dat uitstaan ? Hoe kunnen die
din en te zamen gaan ? Hoe staan de taken
in dat rijk? Hoe heeft mijn zoon zich gedragen ? Hoe zal die knoop zich ontwikkelen ?
Hoe zoo ? Hoe dat ? Hoegroot ? Hoe lang ?

Van bevesting, met verwondering vergezelschapt. Hoe troostrzjk is ware godsdienst
voor den verlatenen mensch Van hoegrootheld • hoe zal die dartelheid ons namaals berouwen ! Een voegwoord van redegeving.
Het is mij glad ontschoten, hoe hi' zich hierover uitgelaten hebbe. Van verhaal. Daarna
beschreef hi j, hoe de Spanjaards de stad overtneesterd hadden. Van toegeving : hoe sterk
de stad zi zulk een viand zal haar te magtig
vallen. Hoe ik het ook aanvange, ik zie er
geene uitkomst aan. In dien zin wordt het
ook met wel en zeer, als een woord gesehreven zij onderteekenden het geschrift, hoe zeer hetaan hun plan afbreuk deed. — 1k

hoe beter. Hoe nader de viand kwam, hoe
meer onze cooed aanwies. Sommigen schrijven hier : zoo la er zoo meer, dat niet met

den eigenen aard onzer taal strookt.— On dertusschenplaatst men hoe ook achter zoo, bij
voorb. : zijner gedachtenis komt zoo veel
meer lo is toe, hoe hi' zich mitt ontzien heeft.
[Hooft.] Hoe of wat, het eene of andere.
Gij moet zeggen hoe of wat. Eindelijk wordt
hoe ook,
als een zelfst. naamw., gebruikt

van het onzsgeslacht, om eene rede, oorzaak,
enz. uit te drukken. vorscht het hoe der
din en na.
HOED
z. n., m.,
,

des hoeds, of van
;
den hoed
meerv. hoeden. Een hoofddeksel van manners
en vrouwen. Meest,
echter, in den eersten
zin : hz:j zond hem eenen hoedt en zwaardt.
Hoof t, Eenen hoed optoomen, omboo. rdett.
Den hoed opzetten, afnemen. Iemand den
rooden hoed opzettat, hem Aartsbisschop

maken. De hoed was van ouds ook het teeken der vrijheid. Romeinsehen slaves werden de barer) afgeschoren, en een hoed
opgezet, als zij nit de dienst trader] en vrij
werden. Van hier teekent men de Vrijheid
met eenen hoed op de speer. Hoed is ook
eene zekeregroote maat van smidskolen, of
kalk,
enz. : een hoed kolen. Len half hoedt
gerstes. [Bijb. 1477.] Zarnenstell.: jagthoed,
ijzerhoed, regenhoed, reishoed, stormhoed,
vingerhoed, enz. Hoedband, hoedenkramer,
hoedenmaker, hoedenmakerij, hoedentvinkel,

enz.
Hoed , has d. Hut, Ker. hut , neders.
hood, angels. hod, eng. hat, deen. hat, zw.
hatt, wallis. Kett. Zonder twijfel behoort het
tot het veroud. hedan, hudan, eng. to hide,
bedekken. Dit zien wij in ons hoeden. Het-

zelfde denkbeeld lit in het aangrenzende
',gai l y. In vele woorden heerscht die beteekenis, als in huid, huis, hoos, (kous) hut, enz.
HOEDAN1G, hoedanige, vragend voornaamw.,
'hetzelfde als : wat voor een. Hoedanige man
tg • u verschetten? Hoedanige vrouw sprak
met u ? Hoedanig kind is het? Men voegt er
ook het lidwoord een, eene, achter • in Welke
zamenvoeging hoedanig onverbogen blijft:
hoedanig een man is hij ? Hoedanig eene
vrouw hebtgij? Men gebruikt het ook bij
eene verwonderende bevestiging : hoedanig
een is deze, dat hem de winders en de zee
gehoorzaam zijn! Ook staat het in eenen
verhalenden zin geplaatst : hi' berigtte, hoedanig het land was. Somtijds heeft het de
beteekenis van zoodanig als: gzj treft er
gebouwen aan, hoedanige in andere landen
49
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110EF.

HOEN.

niet ligt gezien worden. Van hier hoedanigheld.
HOEDE, Z. n., v., der, of van de hoede; zonder
meerv. Bescherming: ik nam al die verlatene weezen onder mine hoede. Voorzorg : op
zijne hoede zijn. Wees, teen al dit kwaad,
gedurig op uwe hoede.
HOEDEN, bedr. w., geliikvl. Ik hoedde, heb gehoed. Teen kwaad dekken : schapen, vee,
eene kudde hoeden. Het woord worth ook op

Van hier het bedr. w. hoefslagen, in hoefslagen verdeelen.
HOEGROOTHEID, z. n., V. der, of van de hoegrootheid •; zonder meerv. Bepaalde grootte
van eenige zaak.
HOEK, z. n., des hoeks, of van denhoek •
meerv. hoeken. Een spitse kant : eene to el
met vier hoeken. Het uiterste van iets : hzj
woont op den hoek der straat. Eene kaap, of
een uitstekende hock lands : Coen wij den
hoek van 21 frika omgezeild waren. Dewijl
zich zelfgebruikt voor weiden, het herderszulke kapen of hoeken, zeer hinderlijk kunambt waarnemen : Israel hoedde om eene
vrouwe. [Bijbelvert.] Zich hoeden, teen
nen zijn aan de zeelieden, zoo is van hier
de spreekwijs : den hoek te boven zijn •; hij
eenig onheil op zijne hoede zijn. Hoeden
is den hoek, of het hoek 'e al te boven, is het
beteekende oul. ook ter vrouw nemen. Van
hier hoeder, hoedenis, (bij Hooft) hoederin,
gevaar al ontkomen, heeft zijn oogmerk behoedster. Zie, over de afleiding, bij hoed.
reikt. Eene afgelegene plaats: in hetnoorden
der stall is eengure bock, die nimmer de zon
HOEF, z. n., m., des hoefs, of van den hoef
meerv. hoeven. Het hoornachtige gedeelte
ziet. Hier lag de vloot om dezen hoek. [Vond.]
lets uit den hoek halen. In eenen hoek veraan den voet eenspaards, ezels, muils, enz.
steken. Gewest, streek : uit lien hoek verMet den vluggen hoef. [Vondel.] Zamenstell.:
hoefblad , hoefijzer, hoefhanter, hoefkruid ,
hoefmes, hoefnagel, hoefsmid, hoefstal, enz.
Hoef, neders. hoof, hood. Huf, angels.
hof, ceng. hoof, d eep . hov, zw. hof, ijsl. hole,
gr. ow As .
HOEF, (hoeve) z. n., v., der, of van de hoef
meerv. hoeven. Een oud woord, dat, oor-

spronkelijk, een omtuind stuk akkergronds
beteekende, en wel bepaaldelijk zoo veel land,
als men voor zijn huisgezin, tot onderhoud,
genoeg had. Thans is het eene hofstede op
hetplatte land, waaronder bet bouwland
mede begrepen wordt. Het komt, met het
woord ho f, uit eene bron. Van hier hoevenaar, hoefwachter, enz.
HOEFSLAG, Z. n., m., des hoerslags, of van den
hoefslag ; meerv. hoefslagen. Een slag van
den hoef eenspaards, enz. 't Hal gekneedt
van de hoefslagen. [Hooft.] Onlanx waarna
een hoefslag van zijn eigen paardt hem het
leven kostte. [Hooft.] Van hier hoefslagbron.
Ons lippenhebben noit den hoe slash run ghenaackt,
Die vollik,
't botte yolk volmaakte dichters maakt.

pg]
[Sieh.
ook zamengesteld van hoer, hoeve,
hoeve lands
en slag, en beteekent dan het
,
gedeelte van den dijk, of weg, hetwelk iedere
hoeve moet maken, of herstellen, en waarop
dezelve is aangesiagen. Onze Landlieden
weten ook, als er eene kade, of een weg,
staatgeschouwd te worden, welke hun hoefslag, en waar elk 'limner gehoefdslaagd zij.
Van hier beteekent hoefslag, bij overdragt,
deplaats, welke voor het verblijf van iemand,
of voor den stand van ietsgeschikt is want,

HOEFSLAG, is

terwijI ik omzwerve, buiten mijnen hoefslag
[Vond.] Dat muuren uit gelit en hoefslag
zullen knellen. tAntonid.]
Eer 't albezielend Licht de warrende Elementen
Hun hoefslag wees, en de aarde op stel en orde brat.

M. L. Tijdw.]

wachten wij eenen zwaren storm. De zuidenwint dreight uit zijnen hoek te blazen.

[Vond.] Een denkbeeldige hoek, in de wiskunde : deze rigting maakt eenen hoek van
Brie en twintig en een' halven graad. Hij is
den hoek om, in de volkstaal, voor : hi' is
overleden. Zoo ook: uit den hock komen,
voor den dag komen, zich openbaren. Een
weerhaak, waarmede men vischt :heeft
den hoek uitgeworpen. heeft den hoek al
in de keel, de man is al in het net. In sommige plaatsen, wordt hoek genomen voor
hoekbank,
anders toonbank, in eenen winkel:
zzj zat in den hoek • ik stond voor den hoek.
Verkleinw. hoekje: om het hoekje van de straat.
— Van hier : hoekachtig, hoekig. Zamenst.:
hoekbank, hoekboot, hoekhuis, hoekkeper,

(een balk, die deli hoek verbindt en houdt)
hoekman, (een beeld, dat, aan de hoeken van
de spiegels der schepen, tot sieraad gesteld
wordt) hoekmeting, hoekmeetkunde, hoeksteen, hoekswijs, hoektand, hoekwant, enz.
HOEKER, z. n., m., des hoekers, of van den hoeker • meerv. hoekers. Een buisje, of antler
vaartuigaat,
, dat
om met uitg
hoekwant te
visschen. Wijders, anderedaarnaar gelijkende
schepen. Zamenstell.: driemasthoeker, enz.
Homiscal, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Een naam, uit de vaderlandsche
geschiedboeken bekend, we ens den twist
der Hoekschen en Kabeljaauwschen. Van
hoek, vischhaak.
HOEN, z. n., o., des hoens, of van het hoen •
meerv. hoenders, hoenderen. Kiliaan heeft
nog hoeneren. In het gemeen, zoo wel een
haan, als eene hen : de hoenders zijn al op
het hok. Men neemt het, in het bijzonder,
voor een jong van eene hen • ook voor eene
hen. Hi' slaat er in, als malle Jan onder de
hoenderen, hijspreekt er onbedachtelijk van.
Zamenstell.: hoenderbout, hoenderdief, hoen-
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derei, hoenderhok, hoenderkooper, hoendermaag , hoendermarkt, hoendermelker, (een
liefhebber van hoenders,) hoendernest, hoenderpastei, hoenderpoot, hoendersoep, enz.
HOEP, z. n., m., des hoeps, of van den hoep
meerv. hoepen. Een ring zonder ingelegde
steenen, ook een band om vaatwerk. Zamenstell.: hoephout, hoepkooper, hoe maker
hoepring, hoepstok.
HOEPEL, z. n., m., des hoepels, of van den hoeel • meerv. hoepels. Een hoe p om een vat.
,
hoepelstok. En het
Van hier hoe
werkw. hoepelen, met den hoe el spelen.
HOER, z. n., v., der, of van de hoer • meerv.
hoeren. Ontuchtig vrouwmensch. Van hier :
hoerachtig, hoerdom, hoererd, hoersch: hoersche en overspelige bdslapingen. [Oudaen.]
Zamenstell. : hoerekind, hoerendop, hoerengewaad, hoerenjager, hoerenkot, hoerenlied,
hoerenloon, hoeren of hoerenpraat, hoerentaal, hoerenvoogd , hoerenwaard , hoerenwaardin, hoerenwerk, hoerhuis, anders ook
hoerenwinkel: ende hi' gingh den Israelitischen man na in den hoerenwinkel. [Bijbelv.]
Het scheldwoord hoerezoon, dat men in het
stadr. van Dev. nog vindt : so wie den anderen ..... scheldet voor schelm ..... hoerensoon,
enz., is bij ons meest in onbruik geraakt.
Bij de Engelschen is niets gemeener dan son
of a whore • en bij ons hoort men nog hoerekind.
Eene echtbreekster is bij Otfrid. huru, in
de monzeeischeglossen huor, neders. hore,
angels. hor, en g. whore, deem hore, hood.
Hure, zw. hora, finl. huora, ijsl, hoora,
normand, hore, sp. gorrona, alban. kurbar,
slavon. kurwa, kierwa, bij eenige Tataren
cher. Wachter leidt het of van het neders.
heuern, huren.
HOEREREN, onz• w., met eenen basterduitgang,
gelijkvl. hoereerde, heb gehoereerd. Hoererij bedrijven. Eigenlijk zoude men hoeren
hoereren is meest in
moeten zeggen • doh
c
gebruik.
HOEST, z. n., m., van den hoest • zonder meerv.
Een woord, om den kiank na te bootsen,
wanneer de lucht, metgeweld, nit de long
gestooten wordt. MY is in eenen zwaren
hoestgestikt. De zeugen kuchen van eenen
aemborstigen hoest. [Vond.] Hi' had er den
hoest van, hi' bekreunde er zich weinig om.
Wacht. brengt dit woord, gelijk het volgende hoesten, tot het gr. cd'oed , impello. In het
ijsl. is het hoosta, even als hoer, ijsl. hoora.
Gemeenlijk beantwoordt de ijslandsche oo
onze oe.
HOESTEN, onz. w., gelijkvl. Ik hoestte, heb gehoest. De lucht door den hoest uitstooten.
Hi' moest gedurig hoesten. In den gemeenzamen Stijl zegt men van iemand, die het
verzoek van anderen afslaat : hij hoest hun
wat.

•OF.

onz. w., gelijkvl. Ik hoetelde, heb
gehoeteld. Broddelen, het werk ten halve
doen. Terwijl Philips hier te hoetelen la h.
[Hooft.] Van bier : hoetelaar (bij Kil. hoeteler
homonihili, inanis), hoetelaarster, hoetelari
(hoetelerij,) hoetelwerk. Dit woord begint
reeds buiten gebruik te geraken.
HOEVEN, bedr. en onz, w., Ik hoe de
hebgehoefd. Bedr., noodig hebben : een
ligchaam,
dat noch mdr noch balssem hoe t.
[Vond.] Onz., met hebben. Noodig zijn, gedwongen zijn : hoevende, neerings en koophandels halven, voor geen' plaats te wdken.
[Hooft.] Toegelaten worden : het zwaard der
g
ere gtigheid hoeft slechts in de vuist van
snoodaards te zijn; dra valt het op den nek
der brave burgeren. Oudaen bezigt ons hoe ft,
voor wij hoeven , of behoeven. In al deze
gevallen is het zamengest. behoeven ook
gebruikelijk.
HOF, z. IL, m., des hofs, of van den hof • meerv.
hoven. Een twin :gij bevindt die bloem gestolen uit den ho f. [Hoogv1.1 Zoo moat de
pijnboom in den ho voor u wzjcken. [Vond.]
In Groningerland hood men het hop. Dit
geslacht houdt A. Kluit ook voor het oorspronkelijke. Adelung denkt, .dat het, door
verwisseling van de keelletter in de uitblazende lipletter, gevormd is nit has he
keg,
eene omtuining. Zamenst.: ho bed hofbloem,
hofgewas, hofhuisje, hofkruid, hofstede, enz..
HOF, z. n., o., des hofs, of van het hof • meerv.
hoven. Eens vorsten woonplaats aan het
Egiptische hof. [Hoogv1.] Aan de koninklijke
hoven is het voor de deugd gevaarlijk. Ten
hove verschijnen. De vorst met de hovelingen : het ho is op de 'a t. Deze ti 'din was
een donderslag voor het ho f. Zdn ho bzj
iemand makers, zich in iemandsgunst dringen. Men hield daar open hof, vrije tafel.
Verder is het deplaats, waar men pleit : de
zaak hangt nog bij het Hof. De regters, die
daar vergaderen : iemand voor het Hof
dagvaarden. Bet Hof heeft het vonnis reeds
gestreken. Ook wordt deze naam gegeven aan
kloosters, godsdienstige en weldadige gestichten, ge/iik blijkt uit de benamingen van
bagijnhof, vrouwenhof --het hof, of ho 'e van
de kOker, enz.Misschien is het voor hoef, hoeve, dewijl hofstede, d. hoofdstad, waar de
vorst zijn verblijf houdt, oul. hoefstede was :
die hoefsteden sullen worden vervult met
tarwe. [Bijb. 1477.] Van hier hoffelijk, hoelijkheid. Zamenstell.: hofbarbier, (bij Vond.)
hofbediende, hofbloem, hofdienst, hofgeregt,
hofgezin, hofhond, hofhouding, hofjuffer,
hofjonker, hofmeester, hofnar, hofpoort,
hofpop, hofprediker, hofraad, hofregt, hofsleep, ho stall hofstoet, hofwacht, enz. Moonen bezigt, hofhoorig, voor onderhoorig aan
het hot', en Hooft hofweerwds, voorbekend

HOETELEN,

met het een ten hove omgaat.
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Hox., z. n., o., des hoks, of van het hok • meerv.
hokken. Eerie afgeschotene plaats, om er vee,
enz. in op te sluiten, of te bergen. Jaag

Hu, z. n., o., des hols, of van het hol • meerv.
holen. Eene spelonk: onbeschaafde volkeren
wonen vaak in de holen der bergen. Het nest
den bond in zijn hok. BO iemand het hok
van roofdieren : de leeuw lit
g
in zijn
hol. De
inkrijgen
,
d. i. iemands vertrouwen en
bulk van een vaartuig •: hij vie in het hot van
het schip. De ingebogene vlakte der hand, en
enegenheid winnen orn dat hok weder in
g
te krijgen. [Ilooft.] Zamenstell. : duivenhok,
onder den voet: het hol van de hand, van
ganzenhok, hondenhok, schapenhok, tut hok
den voet. got worth ook nog in eenen geheei
enz. Ook eene wijk voor onttakelde schepen.
anderen zingebruikt. De g arden raken op
hol, op den loop. Op hol raken, losbandig
In sommige oorden van het Vaderland is
hok insgelijks een hoop gebondene schoven,
worden. Zijne zinnen zdn op hol. Iemand
die, orn te droogen, op den graanakker geop den hol het en. Hooft verkiest, hier, het
steld worden. In de twee eerste beteekenissen
vrouwelijke geslacht : 't landt aldus op de
heeft het met hek eenen oorsprong.
hol komende. Alzoo het de daad van hollen
HOKKELING, z. n., m. en v., des hokkelings, of
aanduidt, schijnt het taalmatiger, met Halma,
van den hokkeling, — der, of van de hokkehet mannel.geslacht te kiezen.
ling • meerv. hokkelingen. Een jarig kalf. Het HOLBOLLIG, zie oubollig.
mannel. hokkeling neemt men, boertender HOLLA., een tusschenwerpsel, om, door eenen
wijs, ook voor eenen knaap, die vroeg opgetoeroep, iemand stiltte doen staan.
schoten is. J. de Deck. neemt Hokkelingen, HOLLAND, z. n. , o., hollands — van het holland;
voor 'one en onervarene lieden, in het huzonder meerv. Een bekendgewest in ons
welijk verbonden :
Vaderland : de Staten van Holland en Westvriesland. Ook wordt Holland, bij de buitenIndienvrouvenus word vooreenmallootgehouden,
Omdatze door denbantziehmet haer Bartel kind,
landers, somwijlen, voor het geheele NederBij jonge domme Lien, bij hokkelingen vint.
landgenomen : sedert den oorlog tussehen
HOKKEN, onz. w., gelijkvi. Ik hate, heb gehokt.
En eland en Holland. Van hier hollander,
Hetzelfde als hukken, waarvoor thans alleen
voor iemand, die in datgewest geboren is,
hurken , nederhurken. Hokken is nog in
en voor eenen nederlander. Zoo ook holhet kaartspel gebruikelijk, am te kennel'
landsch.
tegeven , dat iemand eene volgende HOLLEN, onz. w., gelijkvl. Ik holde, heb gehold.
kaarten meer kan spelen : het hokt •: bij
Op den loop zijn : ztjne p g arden waren aan
Wien hokt het?
het hollengeraakt. Ook van menschen : als
Hot, bijv. n. en bijw., holler, holst. Dat inwenjonge lieden eens aan het hollen zzjn, dan,
dig eene ledige ruimte heeft: een holle boom .
enz. Figuurlijk : de driften zijn aan het
Rolle kiezen. In het midden ingebogen : hol
hollen. Zijne hollende begeerten intoomen.—
g
esle pene glazen. Met de holle hand water
drinken. Hol of bol raden, of de hoed met

het holle, of met hetbolle boven zal vallen.
Ingezonken : h i' heeft holle oogen. Diep, als
uit cen hol opkomend: hi' heeft eene holle
stem. Onstuimig, van het water es Token
wanneer, onder de oppervlakte, eerie hollighcid schijnt te zijn: er lie eene holle zee.
Erging eene holle deining. Het water stond
hol. Huydec. merkt aan, dat dit hol zeer
eigenaardig bij golf geplaatst worth, uit

hoofde van de overeenkomst der lettergrepen
hol engol, waarvoor het hol aan der zee
worth nagebootst: met holle golven. [Hoogvi.1
Het zal et hol afloopen, men zal er, zonder
hevigen twist, niet afkomen. — Hol over bol
wegloopen, zich met overhaasting wegmaken.
Hol over bol liggen, zeer oneenig onder
elkander zijn. In den gemeenen stijI : holder
de bolder, hol over bol. Van hier : holachtig,
holligheid, holte. Zamenstell.: holblok, holdsblok, (klomp) holbuik , (vraat) holbuikt,
(holbuikte honer vindt men bij Hooft, ook
holgehongert y olk, van de belegerden te Lei de),
holijzer, holoogig, holrond, holwortel. Het
werkw. is holen, zamengesteld uitholen,
angels. holian.

Een teergevoelig hart, geeft zich aan de vlugt
zijner hollende verbeeldingskracht over.
[Feith.] Van hier holster, in Gron. een wijf,

dat lomp en plomp al, wat haar in den mond
komt, uitflapt.
HOLSTER, z. n., m., des holsters
of van den
,
holster • meerv. holsters. Dit woord drukt uit
en den knapzak van eenen soldaat en den
koker eerierpistool. Zamenstell.: holsterkap,
holstermaker. Bet komt of van hol.
HOM, z. n., v., der, of van de hom • meetv.
hommen. Gelt van den mannetjesvisch. Verkleinw. hommetje, meest gebruikelijk voor
eenen homvisch. Van hier hommerd. Zamenstell. : hombaars, hombokking, enz.
HOMBERGAT, Z. n., o., des hombergats, of van
het bomber at •; meerv. hombergaten. Tuingat, dat boven in de toppen der maststengen, gemaakt wordt.
HOMMEL, z. n., v., der, of van de hommel
•; meerv.
p ommels. Eene soort vangroote , ruige ,
zwarte en dikke bijen, die in den grond nestelen , en, naar haregonzende, eentoonige
dommeling, den naam dragon. Vuige hommels. [Vond.] Van hier het onz. werkw., dat
derzelvergegons uitdrukt, hommelen , dat
ook van anderc bijen gebruikt worth : een
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zwerm van hommelende Wen. [Vona.]

Voorts, van iemand, die binnen 's monds
mom pelt, zegt men : hi' hommelt. Van bier
hommeling.

Hoxp, z. n., v., der , of van de homp • meerv.
hompen. Een onges,;imit, stuk. Geef hem
eene homp brood. In bet geslacht volgen wij
Pieterson. Halma en Hoogstraten kiezen het
mannelijke. Kil. heeft hompen, partes extremas abscindere.

onz. w., gelijkvl. Ik hompelde, heb
gehompeld, en ben gehompeld. Strompelvoeten • met hebben : hi' heeft zoo lang gehontpeld, tot dat hi] vooroverviel. Met zzjn : hij
is naar de kamer gehompeld. Van bier : hornpelaar, hompelig, hompeling, hompelvoet.
HOND, z. n., m., des honds, of van den hond
meerv. honden. Een bekend buisdier. Mzjn
hond kwispelstaartte , Coen ik te huis kwam.
Dat is een vuile hond, een boosaardige. Hi
is bekend, als de bonte hond , h i' is om zijne
,
dadenbij
alien in eenen kwaden reek. 'Come
ik over den hond, zoo kom ik ook over den
staart, overwinnne ik het grootere, zoo overwin ik ook het mindere. S lapende honden wakker makers
,
eene moeije
lijk
heid, welke men
mijden kan, veroorzaken. Den hond in den
pot vinden, komen , als de tafel afgedekt is,
en de hond de eaten uitlikt. Hi' bijt, als de
hond, naar den steen, hi' blijft aan de tweede
oorzaken ban en. Ills men eenen hond wil
slaan, kan men wel eenen knuppel, of stole,
vinden, als men lets zoeken wit , om onregt
HOMPELEN,

teplegen, kan men altoos lets vinden. De
bond is ook de naam eener ster. Degroote
en kleine hond, tweegesternten. Verkleinwoord hondje. Rif is van het hondje gebeten,
hi' is trotsch •; in den gemeenen spreektrant.
Van hier het onz. w. honden : het zal er honden, daar zullen stokslagen vallen. Zamenstell.: hondenbrood, hondenhok, hondenkot,

hondenleven, armoedig levers , hondennest, hondensiager, hondenvel, hondsdagen,
hondsdistel, hondsdraf, hondsgras , bondshonger, hondskers, hondskruid, hondsluis,
hondsster, hondstand, hondstong, hondsvot,
hondsworm , hondswortel , enz. Dashond
hazewindhond, herdershond, jagthond, krulhond, patrzyshond, wachthond, waterhond,
zeehond, enz.
Hond, bij Otfrid., Notk. en Tatian. hunt,
hund, eng. hound, angels. hunde, neders.,
deen. en zw. hund, hood. Hund, ijsl. hund
en hun, Ulphil. hunds, wallis. Cleft, lat. canis,

gr. xvoy. Plato zegt uitdrukkelijk, dat dit
woord van de Barbaren, dat is Scijthen, afstamt. Adelung meent, dat dit dier van zijne
gezwindheid zoo genoemd zij. Althans to
hunt is, bij de Engelschen, 'a en vervolgen,
angels, huntian.
HONDERD, eengrondgetal van tienmaal tien eenheden. Het wordt als een onverbuigb. bij -.

HOND.
yoegel. naamw. gebruikt. Ile ontving de
honderdgulden meest in goudgeld. Ook ZOilder lidwoord : h(j bleef mij honderd dukaten
schuldig, Het zelfstandige naamw. laat men
ook wel uit : ik zal u de honderd betalen,
namelijk dukaten. kan aan honderd toe
tellen. Dit rondegetal drukt ook eene onbeaalde menigte uit ik heb het u tv
wel honderd
A
reizen gezegd. In dat boek zijn wel honderd
fouten. Somtijds wordt het vcrbogen : erzijn
bij honderden voor die brug gebleven, dat is,
bij menigten. Als zelfstandig naamw. gebruikt men het van het vr.geslacht, om bet
stoffelijk cijfergetal uit te drukken de honderd. Onzijdig is het een verzamelend getas:
ik gee voor het honderd van die raapkoeken
tiengulden. Hi' slaat in het honderd om,
in het ruwe. Hooft heeft honderdy, centuria.
Van hier honderdste. Zamenstell.: honderdhandig , honderdjarig, honderdmaal, honderdoogig, honderdvoud, hondervoudig, honderdwerf, enz.
Honderd, hood. hundert, deen. hundred,
zw. hundrade, ijsl. hundrud, eng. hundred.

In oudere talen ontbreekt deze uitgang,
zijnde bij Tatian. hund, goth. hund, hunda,
angels. hund, wallis, cant, alban. kinnt
waarmede het lat. centum overeenkomt. De
uit an erd, ert is, door verzetting, uit red,
rat, rath ontstaan, gelijk uit de vergelekene
talen blijkt. Deze uit gars beteekent, naar
Ihre, zoo veel als streep, omdat men oudtijds, door middel van streepjes, telde en
rekende. Van hier is, in het zw., attraed,
tachtig, niraed, negentig. Hund was, in de
oudste talen, slechts tien. Tienmaal tien is
bij Ulphil. tachund tachund •; in het angels.
hund teontig • zevenmaal tien, aldaar, hund
seofontig •; hetwelk met den gr. uit an X01,1",
en het lat. gint overeenkomt. Ten Kate
brengt het tot het oude hinders, hand, hond,
bevatten, houden.
HONDSCH, bijv. n. en bijw., hondscher, zeer
hondsch. Van hond. Op de wijs der honden:
het dier toont zijnen hondschen aard. Zeer
onbeleefd: ik ben daar hondsch behandeld.
Vuil, onrein Natuur, door 't hondsche Sodams Volk verkragt. Van al, wat reed' lijk
heet, door hondschen trek verbijsterd. M. L.

Tijdw.]
HONDSVOT, z.

n., m., des hondsvots, of van den
hondsvot • meerv. hondsvotten. Een scheld-

naam, welkegebezigd wordt, om iemand de
grootste beschimping aan te doen: hzj is een
hondsvot. Men is het over den aard van dit
woord niet eens. In het deen. is het hundsfot,
zweed. hunsfott, hood. Hundsfott, volgens
Haas Hundsfutt. Ihregelooft,
dat het uit
hundhuswud, hondshoofd, zamengetrokken
is. Adel. oordeelt, dat hetvoor Hundsvogt,
d.
oppasser van de honden, gebezigd
worth. Kil. heeft het woord fotte, cunnus ;
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en misschien is ons hondsvot uit bond en fot,
fotte, zamengesteld •, aithans J. G. Haas zegt:
Fut ist so viel als weibliche Schaam. Dazu
gehOrt Hundsfutt. En J. Vos iegt :
1k ben een hondsvot zoo gij zeght;maar'tzs gezocht.
Ik zou een hondsvot zijn, zoo'k u had voordgebrocht.
HONEN, bedr. w., gelijkvl. Ik hoonde, heb gehoond. Oudt. bedriegen, doch thans met
verachting behandelen, beleedigen: iemand
honen. Lasteren : om den levenden Goat te
hoonen. [Bijbelvert.] Van hier honer. Zamenst. hoonspraak,' lastering. Oul. zeide
men ook hoonen; doch thans is de uitspraak
honen.
HONGAAR, Z. n., m., des hon cars of van den
hongaar •; meerv. hon area. Iemand uit
Hongarije. Van hier hongaarsch.
HoNGER z. n., m., des hongers, of van den
honer •; zonder meerv. Het gevoel van mangel aan voedsel. Die zou den honger wreken.
[Hoogv1.] Honer hebben. Honer lijden. Den
honer stillen, verdrzjven, boeten. Nadat de
honger geboet was. [Vond.] Den honwetten • eerie dichterlijke spreekwijs. Van honer
sterven. Honer naar brood. Hongersnood ,
doch alleen in de overzetting van den Bijbel:
ende Baer was honer in dat lant, behalven
den eersten honer. Sterke begeerte naar
iets : de honer naar geld is onverzadelljk.
Van hier : ambtshonger. Hiervan zijn : hongerig, hongerigheid. Zamenstell.: geeuwhonger, hondshonger, veehonger. Hongerlap,
hongerlUder, hongersnood.
Honger, Ulphil. huhrus, Otfrid. hungar,
angels. hun or hood.,
g
eng, Been.
en
ijsl. hunger. Ihre leidt het of van hetgoth.
hunjan, verlangen.
HONGEREN, onz. w., gelijkvl. Ik hongerde, heb
gehongerd. Honer hebben. Indien de gene,
die u haet, hongert, gee ft hem broot te eten.

HONK.

de hun dien hoonigh ont den ntondt. [Hooft.]
Figuurlijk : honig van vleeschelljk vermaak.
[Vollenh.] En aen dien rzjken gront gaf hem
de Zanggodin den honig in den mont.
[A ntonid.] Sommigen willen honing spellen,

doch F. de Haes merkt te regt op, dat de
spelling honig de voorkeur verdient. Het,
woord schijnt, oorspronkelijk, een bijvoegelijk naamw. te zijn, van hoon of hon, met
den uit an ig achter zich, even als van
geest, geestig, boom, boomig komt. Bit hoop
of hon beteekende, misschien, eene soort
van zoetigheid, en is nog overig in het gr,
°iv(); , lat. vinum, wijn : immers zal men
den zoeten most eerder, dan dengegesten
wijn, gekend, en dien mos genoemd hebben. Eenige aanverwante talen kennen ook
de n in den uit an niet. In het hood. is
het Honig, HOnig, neders. honnig, angels.
hunig,
Kero en Isidor. honec.
, zw. honag
Van hier : honigachtig, het honigdom, bij
Vond., het rijk der bijen. Zamenstell. :
maagdenhonig, rozenhonig. — Honigbij,
honigbloem, honigdauw, honigdrank, honigkoek, honigkruid , honigsap , honigverw,
honigwater, honigwijn , honigzoet.
HONIGRAAT, Z. II., V., der, of van de honigraat
meerv. honigraten. Van honig en raat, van
het oude raters, d. i. makers, zamenstellen.

De wassen celletjes, waarin de bijen haar
werk le en •, of de huisjes voor het nitbroeijen. Meest wordt het gehruikt voor de,
met honig gevulde, celletjes. Vondel gebruikt dit woord mannelijk : met zoeten
honigrael •; schoon hi' raat yr. heeft. De
Bijbelvertalers hebben het yr. geslacht : h i'
dote den star in eene honigrate. Zie raat.
HONIGZEEM, z. n., o., des honigzeems, of van
het honigzeem •; zonder meerv. De honig,
zoo als hi' uit de raat druipt ; ongepijnde
[Bijbely .] In dien zin wordt het ook onpers.
honig. Eene versade ziele vertreedt het
g
ebruikt •; met den vierden naamval: indien
honichseem. [Bijbelv.] Vond. gebruikt het
dan wenn:land hongert,spijzig hem. Meest,
ook mannel., schoon, hierin, niet na te volechter, gebruikt men de omschrijving •: ik
gen : Baer dommelende bijen om zoeten
heb honer. In de overzetting van den Bijbel
honigzeem, haer wellust, komen vrzjen. Van
beet het ook hongersnood lijden : toen gansch
honig en zeem. Zie zeem.
Egijpte hongerde. Eene sterke begeerte naar HONK, Z. n., O. des honks, of van het honk
jets hebben • vooral in eenengodgeleerden
het meerv. is niet ingebruik. Een woord,
zin: naar degerechtigheid hon ere In den
in eenige kinderspelen gebruikelijk, beduioneigenlijken zin wordt het niet onpers. gedende zoo wel deplaats, van waar men
bezigd. Ook wordt het bedrijv. gebruikt,
loo ende begint, als het uiterste einde, naar
als : zich dood hongeren, zich, door zich spijs
hetwelk men heenstreeft.Van hier de spreekte onthouden, den dood veroorzaken.
wijs : bij honk blzjven, niet uitgaan. Loop
HONIG, z. n., m., des honigs, of van den honig
niet van honk. Van den in an tot het honk
zonder meerv. Het zoete sap, dat door de
voortloopende. [Oud.] HU volght u in het
bijen bereid wordt. Om den honig op te zoedorp, en bij de straet, en verre van honck.
ken. [Hoogyl.] Zoeter, dan honig. Honig
[Vond.] Overdr. : alging de vreê van honck,
ultsnzjden. Honig puren. OngepUnde honig,
vj kan noch wider komen. World.] haer
die nog niet uitgesneden, of uit de raters gewaertoe om bewijs zoo ver van honck gegaen?
perst is : ook die, na het uitsnijden, uit de
J. de Deck.] In hetgemeen gebruikt men
bijencelletjes van zelf vloeit.Iemand honig om
het voor een einde : dit was het honck van
den mond smeren, iemand vleijen. Mon smeerde langdurige reize. [Vond.]
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zie hunkeren.
n., o., des hoofds, of van het hoofd
meerv. hoofden. Het bovenste deel des menschelijken Ii ha in het gemeene leven
en den minbeschaafden spreektrant, kop
genaamd • zijnde hoofd eene waardigere uitdrukking. In den deftigen schrijfstijl wordt
het ook vanden kop der dieren gebruikt.

HONKEREN,
HOOFD, Z.

Iemand het hoofd afslaan. De vijand droeg
het bebloede hoofd op eene piek. De deelen
van het hoofd, als de kruin : iemand eenen
slag op het hoofd geven. Een kcal hoofd. De
slapen : hij heeft pleisters aan het hoofd.
Het aangezigt, het voorhoofd toen hi-' dit
zeide,
kreeg hi'ene
e kleur om het hoofd. Het
inwendige gedeelte des voorhoofds : ik heb
pljn in het hoofd. De hersenpan : iemand
het hoofd kloven. Het brein de drank is hem,
naar het hoofdgevlogen. Verstandige vermog
ens hi' is niet wel in het hood. Het hoofd
p
loot
hem om , hi'rdt
wo verward : Vorst
Eneas liep het hoofd van zorgen om. [Vond.]
Hi' kan alles leeren, zoo hij -het hoofd er
maar bd heeft. Het geheugen : het is mij
door het hoofdgegaan. Ik kan de les zoo
schieldk niet in het hoofd krzjgen. Hij heett
het al in het hoofd. Eigenzinnigheid zzyn
hoofd vol en. Koppigheid : het kind was pas
een jaar oud, of het toonde reeds zdn hoofd.
Hetjongetje heeft een hoofd. Verbeelding :
heelt het hoard vol zotternijen. Niemand
kan hem die inbeelding uit het hoofd praten.
Voornemen : Filips had groote aanslagen in
het hoofd. Het levee : dat zal u het hoofd
kosten. Hi' durfde er zdn hoof(' onder verzetten. Degansche persoon : gekroonde hoofden. Zoo veel hoofden zoo veel zinnen. Daar
zullen hoofden vallen. Hoofd voor hoofd.

Voorts -word!, het in de volgende spreekwizen gebruikt : handen op het hood krdgen, over iets in moeite komen. Zdn hoofd
stooten, in zijn voornemen niet slagen. 1k
stond voor het hoofdgeslagen,
bedremmeld.
Iemand voor het hoofd stooten, onbeschoft
bejegenen. Het hoofd opbeuren, hangen
laten, moed hebben, denzelven verliezen.
Iemand het hoofd warm maken, iemands
driftengaande maken.Den vdandenhet hoofd
bieden. De hoofden bij elkander steken, een
eedgespan smeden. Iemand het hoofd wasschen, hem berispen. Hem hangt een onheil
boven het hoofd. Het hoofd staat hem dwars,
het loopt er met hem door. Twee hoofden
onder eene kaproen, zij beiden zijn het eens.
Met het hoofd teen den muur loo en eene
ondoenlijke zaak willen uitvoeren. Waarheen
hangt u het hoofd? W at hebt gijin?
in den z
Ik zal er mzjn hoofd niet mede breken, mij
er niet mede bemoeijen. Zzjn hoofd rusten,

voor zichgerust houden, is eene gemeenzame spreekwijs, waarin het anders onzijd.
w. rusten bedrijvend gebezigd wordt : die

HOOF.

ruste zdn hooft. [Const. der Minn.] Rust uw
hoofd maar. Eindelijk wordt hoofd nog van

vele din en gebruikt • als, om den voornaamstengezagvoerder nit to drukken : Christus
is het Hoofd dergemeente. Verhief hierom
's Lands balling tot 's Lands hooft, opperhoofd. [Vond.] De aanzienlijkste lasts : hi'
zit aan het hoofd der vergadering. De spits :
trok, aan het hood des legers, den vi 'and
tegentoet. De voorsteven eens vaartuigs : wij
en in dien storm , met drie ankers voor
lag,
hoofd ; wanneer men het Iidw. meest we g-

laat. Eengevaarte , om in zeehavens het
geweld des waters te breken : hi' lag met het
schip voor het hoofd. Wij wandelden naar
het hoofd. Uitstekende voet van hetgebergte
in zee, of van het hooge land: wij zeilden
het hoofd van St. Vincentgelukkig voorbij.

Het beginsel van jets ; zoo lezen wij in de
Bijbelvert., van de rivier, uit Eden voortgaande, dat zij werd tot vier hoofden, d. i.
hoofdstroomen. Hoofden zijn bier de beginsets der rivieren. Het begin van eenen brief
beet deszelfs hoofd. Zoo ook het hoofd van
een bock. Het boveneinde van eene bladzijde:
leest op het hoofd, dat is, verkeerd. De
plaats, waar men met het hoofd ligt, hetzij
op het bed, hetzij in het graf, noemt men
het hoofd , antlers het hoofdeinde. Voorts
alles, dat naar een hoofdgelijkt : het hoofd
van eenen spijker, enz. Oorzaak, reden : nit
lien hoofde. Mengebruikt wijders dit woord
in de zamenstelling van vele woorden, waar
het oneigenlijk genomen wordt, om de voornaamheid eener zaak uit te drukken, als :
hoofdbegrip, hoofddeel, hoofdgeregt, hoofdgeschil, hoofdingeland , hoofdinhoud, hoofdkerk, hoofdketter, hoofdkwartier, hoofdleer,
hoofdletter, hoofdman, hoofdmannin, bij A. •
Moonen te vinden, hoordmanschap, hoofdmisdaad, hoofdofficier, hoofdpunt, hoofdregter, hoofdschout , hoofdschuld , hoofdsom,
hoofdspansel, (diadema), bij Spiegh., hoofdspil, hoofdstad hoofdstor, hoordstuk, hoofdtak , hoofdtouw, hoofdtreffen, hoofdvonnis,
hoordvdand, hoofdwacht, hoofdiverk, hoofdwet, hoofdzaak , hoofdzakelijk, hoofdzetel
hoofdzonde. In andere zamenstellingen drukt

het denpersoon uit, met eene snort van
verachting, als: ligthoofd, loshoord , snaakshoofd, zwaarhoold. Ook met eene soort van
eerbied: mijn manshoofd •; eene spreekwijs,
door getrouwde vrouwen, van hare mannen
gebruikt wordende. Van hoofd is het verkleinw. hoofdje Voorts: hoofdig , hoordig held.
Zamenstell. hoofdader, hoofdband, hoofddeksel, hoofddoek, hoofddraading, hoofdduizeling, hoofdeloos, onberaden, onverstandig,
biej Hooft, hooldeinde, hoofdgat, hoofdgeld,
hoofdhaar, hoofdkleed, hoofdkussen, hoofdluis, hoofdpeuluw, hoofdpijn, hoofdscheel,
hoordsluder, hoofdvleesch, hoofdvloed, hoofd-
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windsel, hoofdworm, hoofdwrong, hoofdzeer,
hoofdzweer, in den eigenlijken zin, en,

oneigenlij,
k voor moeite.
Hoofd, hi'Isidor. haubide, Ker. en Otfrid.
haubit Notker. houbet , Willer. hoibet
neders. hbfd, hOved, hood. Haupt, oudvriesch hand, haubith, angels.hearod,
ijsl, haus en hoffod, zw. hufwud, eng. head,
bij Kit. ook hood; nog in den gemeenen
spreektrant te Dordrecht gebruikelijk, het
schip lit aan het groote hood. Hier beantwoorden weder de moesog, en ijsl. au, en
de angels. en eng. ea aan ooze lane harde
do. Het komtgewis uit die broil. waaruit
he en ontspringt , namelijk het angels.
heafian , zoodat het,
in het gemeen,
iets
,
dat verheven is, aanduidt, en dus het verhevenste deel des ligchaams, dat zich opheft,
om, als bestuurder van hetgansche ligchaam,
al wat uitweridig voorkornt, waar te nemen.
Het lat. caput, en het gr. xe;c00/ schijnen
hiermede vele overeenkomst te hebben.
HOOFSCH, bijv. n. en bijw., hoofscher, meest,
zeer hoofsch. Dat van het hof is, dat naar het
hof zweemt. HoofschejulTers..ffoofsche zwier.
Hoofsche zeden. Och of die hofsche kunst met
u waar overleden [De Decker.] Hoofsche
Baanderheren. M. L. Tijdw.] Van hier
hoofschheid. Het is zamengetrokken uit
hovesch, hovisch.
HOOG, bijv. n. en bijw., hooger, hoogst. Verheven, het tegendeel van laag. Een hooge
boom, De hoogste berg onder den hemel.
Hoog water, de vloed. In sommige gevallen
staat het voor den vergelijkenden trap: hi'
heeft een hoog voorhoofd, hooger dan gewoonlijk. De man met de hooge schouder,

wanneer de eerie schouder hooger, dan de
andere, is. Zij is hoog zwanger, op het punt
van baren. Oneigenlijk, van kleuren gesproken, als een woord : hoogrood, hooggeel, wanneer de kleuren sterk in het gezigt vallen.
Van hetgeluid : een hooge toon. Van den
tijd: het is hoog tijd, dat wij gaan. Hij heeft
eenen hoogen ouderdom bereikt. Hoog in
jaren. Van iets, dat het gewone begrip te
bovengaat : hi' gaat op de hoogeschool, en
leert, daar, de hooge wetenschappen. Dat
is mij to hoog, miin verstand kan dat niet
de granee worden tot
vatten.Van den prijs:
eenen hoogen prijs opgekocht. Van waarde :
de hooge God. Hieraan ontdekken wij den
hoogen oorsprong der ziel. De hooge overheid.
Van hier de zamenstell.: hoogachtbaar, hoogedel, hooggeboren, hoogloffelijk, hoogmogend,
enz. Trotsch: hi' heeft eenen hoogen dunk
van zich zelven. Van hier : hoogdravend,
hooggezind, hooghartig, hoogmoedhoomoed, bij Hooft) hoogmoedig, eertijds ook in
eenengoeden zin voor grootmoedig, hoogvliegend. Gewijd, being: een hooge eed. En
vierden den ho hen dagh harer passien.

1100G.

[Guld. Leg.] Hiertoe behoort ook de spreekwijs : het hooge woord mod er nit ; eindelijk
kwam het hooge woord er uit, voor eene plegtie betuiging, of gewigtige ontdekking. Dat
eene inwendige sterkte heeft: zzj hadden
hooge woorden met elkander. Hij is, in eenen
hoogen graad, onverzettelijk. De hoogste
straf. De hoogste misdaad. Het hoogste goed.
De ziekte is op Naar hoogste. — Ten hoogste.
1k ben ten hoogste verwonderd. De hooge

wordt door sommigeDichters voor den hemel
gebezigd : in, uit , van den hoogen, namelijk hemel. Hierheen behoort, wanneer men,
in zamenst., dit woordgebruikt, voor zeer:
hoogbejaard, hoogberoemd, hoogdringend,
hooggeleerd, hooggemoed, bij Hooft, voor van

een verhevengemoed, en dus geheel iets
anders, dan hoogmoedig • hoognoodig, hoogstatehjk, hoogwaardig, hoogwigtig, enz. Van
hoog is hoogheid; hoogelijk, hoogte. Zamenst.:
hoogachter , hoogachting, hoogboord, hoogboordig, hoogbootsman, hoogborstig, hoogduitsch, hoogerhand, hoogerhuis, hoogeschool,
hooggezaghebber, hooglander, hooglandsch,
hoogleeraar, hooglied, hoogmis, hoogmuil,
hoogrug, hoogruggig, enz.

Dit oude woord is reeds bij Isidor., Otfrid.
en anderen hoh, U-lphil. hauhs, ijsl. ha, zw.
ha, Nig, angels. heah, hood. hoch, hOher, in
den vergelijkenden trap, eng. hih, den.
hoj, neders. hoog, wallis. uch. Ha, ho, is,
naar Wachter, de zinnelijke, in de menschelike natuur gegronde, uitdrukking, om iets,
dat boven ons is, te beteekenen. Hi' brengt
het woord hoog bij, om te toonen, hoe grout
de kracht der natuur zij, in het vormen van
woorden. Vol ens hem is het met sommige
woorden zoogelegen, dat zij niet slechts als
uitbeeldingen van ooze denkbeelden, maar
ook van de zaken zelve aan te merken zijn.
Wanneer wij iets, dat boven ons is, willen
aanduiden, dan stooten wij de ingeademde
lucht naar boven, met eene blijkbare overeenkomst der stem met de zaak zelve : hef,
he en heuvel, hoofd, hoop (cumulus) , hoog.
bedr. w., gelijkvl. hoogde, heb
gehoogd. Ophoogen uit vrees voor den i'sgang werd de di 'k twee voeten gehoogd. Meer
bieden : hi' hoot tiers gulden. Den prijs doer
klimmen : en werd hun veroorloft de lasten
op spijs te hooghen. [Hooft.] Het licht, in

HOOGEN,

een schilderstuk, door diesels van schaduw,
verheffen : dat stuk is sterkgehoogd. Van
hier: hooging, hoogsel.
HOOGEPRIESTER, z. n. in., des hoogenpriesters,
of van den hoogenpriester ; meerv. hoogepriesters. De Opperpriester. Bit woord ma
men eene uitzondering op den reel achten,
dat, van alle zamengestelde woorden, slechts
het laatste woord verbogen wordt • daar het
eerste woord hooge, hier, de verbuiging mede
aanneemt : want alle hoogepriester uijt de
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menschen genomen, enz. Dewijle tvij dan
eenengrooten hoogenpriester hebben. [Bijbelvert.] Zoo ook het hoogepriesterschap, het
ambt des hoogenpriesters •, des hoogenpriesterschaps, of van het hoogepriesterschap. Van
hier hoogepriesterltjk; welk woord, nu tans

HOOR.

Hoon, Notk. huoh, honida, Otfrid, huah,
hue, deen. haan, zw. han, boh. hanha,
hoogd. Hohn. Hiermede komt overeen het
fr. honte, ital. onta, schande. Zelfs het gr.
oveths, en het lat. honos, (welk woord, naar

A. Gellius, N. A. XII, 9, ook schande kan
dengewonen re el volgt, om dat de aard
heeten,) zijn hiervan niet ver verwijderd.
dezes woords dat eischt, als staande hooge Hoop, z. n., m., des hoops, of van den hoop •
enpriesterltjke met elkander niet gelijk,
meerv. hoopen. Verkleinw. hoopje. De verzadaar hooge de natuur van een onveranderlijk
melde menigte van din en op en boven
bijw. hier aanneemt.
elkander : een hoop bouts. Hi' zette het geld,
HOOGTIJD, z. n., m., des hoogtijds, of van den
bij hoopjes, op de to el. Lets op den hoop toehoogttjd • meerv. hoogtijden. Een gewijde
geven. Bij den hoop koopen. De verzarneling
viertijd : op de gewone hoogtijden houden zij
van levende schepsels bij elkander •: met
het nachtmaal. Tot den hoogtijd. [Hoogyl.]
eenen zwakken hoop van herderen. (Hoogv1.1
Op den hoogtijdt. [Moon.] Bruiloft : wtj houEen talrtjke hoop soldaten. De dwaasheit van
den over haar eenen hoogtdd. Men onderden meesten hoop. [Hooft.] De gemeene hoop,
scheide dit woord van het onzamengestelde :
het ongeletterde yolk. Het yolk ktvamte hoop,
het is hoog tijd. of ens sommigen is dit
bij elkander. Van overal to hoop. [Vond.]
hoog in hoogtijd, van het oude heuge, hoge,
Te hoop roe en. In het gemeene le y gemens, sensus, en ook laetitia. Kil. heeft ook
bruikt men het voor een aantal, en dan luidt
heughtljdt, hoghetijdt, hooghttjdt. Zie heug.
het hoopen : hoopen kinderen, hoopen yolk,
Doch volgens de rotterdamsche uitspraak, is
hoopen leugens. Zamenstell.: overhoop, op
het van hoog, met de lane harde 66. —
en door elkander : het lit hier alles overVan dit hoogttjd heeft men het bijyoegel.
hoop. Overhoop vallen, omvallen. Alles overhoogtijdelijk gevormd, voor zondaagsch,
hoop haler door elkander halen, verwarren.
feestdaagsch : hoogtijdelijke cleederen. [Cl.
Daar het heerschende begrip in dit woord
Spieg.] Vondel en Hooft gebruiken hoogtijd
eene ophooping is, behoort het zeker tot het
vrouwelijk , de eerste ook onz. Daar ti 'd
geslacht der woorden hoog, he en heuvel,
thans mannel.gebruikt wordt, doet men
enz.
best, de zamengestelden in hetzelfde geslacht HOOP (hope), z. n., v., der, of van de hoop ;•
te nemen.
zonder meerv., hetwelk echter door Hooft
How, z. n., o., des hoois, of van het hooi •
gebezigd wordt. De verwachting van een
zonder meerv. Afgemaaidgras. Het hooi
toekomend, mogelijk goed. Goode hoop hebbroeit. Hooi winnen. Hooi keeren. Hooi op
steken. Btj hooi en btj gras — te hooi en to
gras. Zie grass Te veel hooi op zijn vork
nemen ,
dernemen.
Van
on
te veel tegelijk
hier hooiachtig. Zarnenst. : hooiakker, hooiberg, hooiboter, hooibouw, hooigaffel, hooikaas, hooikar, hooiland, hooimaand , hooimaatjer , hooimarkt , hooimijt, hooiopper,
hooirook , hooischuur, hooitijd, hooivork , hooitvagen, (ook voor zekere soort van spin) hooizolder , enz.

hen. Op hoop leven. Het is buiten hoop.
Zich met eene tjdele hoop voeden. De hoop
opgeven. In zijne hoop to leer gestelt.
[Hoog y l.] Lich in zijne hoop bedrogen yinden. Zijne hoop bouwen op iemand. [Vond.]
Van hier : hopeloos, hopeloosheid.
HOOPEN, zie ophoopen.
HOOREN, onz. en bedr. w.,gelijkvl. Ik hoorde,
hebgehoord. Onz., zijn gehoor hebben •: de
oude man kan slecht hooren. Toeluisteren •
hoor naar hetgene ik u zeggen zal. Zich naar

Wachter en vele anderen leiden het van

hetgehoorde schikken, daaraan gehoorzaam
zij n : h i' wilde naar den goeden rand zijner

houwen, afhouwen, af.

onz. w. gelijkvi. 1k hooide, heb gehooid. Hooi inhaler'. Naauwelijks hadden tvij
gehooid, of, enz. Overdragt. Net eene zaak
hooijen, lets schandekoop we even. Van
er hooister.
hier : hootj,
HOOMOED, hetzelfde als hoogmoed. Zie onder
hoog. Hooft gebruikt dit woord.
HOON, z. n., m., des hoons, of van den hoon

HOOIJEN,

zonder meerv. Eene, met schimp en spot
verbondene, verachting. Ora een' gewaanden
hoon. [Hoop.] Den boon van Achilles bloet
inkroppen. [Vond.] En niemandt moest zich
inbeelden, dat het voor een' kleenen hoon gerekend Wert. [Hooft.] Oul. beteekende het

ook bedrog.

ouderen niet hooren. Zich hooren laten,

spreken. lets door het gehoor vernemen
•:
ik mag er niet van hooren. Bedr., in denzelfden zin : men hoort wonderltjke geruchten.
Ik heb hem hooren zeggen. 1k heb het van
hooren zeggen. Tijding ontvangen . : en hoor
de nederlaegh van Efraim. [Vond.] Somwij-

len beteekent het begrijpen, verstaan, in den
bijbelstij1 : gij hebt het niet gehoord — de
schapen hooren zijne stemme. [Bijbelvert.]
Ook verhooren : Naer dank den Hemel, die
mljn klagten wilde hooren. A. Harts.] Van
bier hoorder, voor toehoorder, hoorplaats,
voor gehoorplaats. Het stamt van oor af.
HooriN, zie Koren.
50
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z. n., v., der, of van de boos • meerv.
hoozen. Eene waterhoos, een waterpilaar —
exhaustus aquae vi ventus turbulenti. Van
hoozen.
oos, z. n., v., der, of van de hoos • meerv.
H
hozen. In Groningerland en elders, voor
eene kous. Zamenstell.: hozeband, hozevoetling. Vond. gebruikt het woord gehoosd :
Gehoost metpurpre laersjes. Lederen hozen,
waerdoor men verstaen moet laerzen, die
van achteren en aen de buitenzijde van het
been, tot aen de heup komen, en aen de binnenzijde zoo hoog ze kunnen. [Paludan.] Van
tali as exuere.
Kier onthozen,
bij Kil. hooghvaerdigh, hoovaerHOOVAARDIG
digh,) biiv. n. en bijw., hoovaardiger, hoovaardigst. Iemand, die het oordeel over zijne
eigene voortreffelijkheid naar buiten vertoont, uit eene bron van hoogmoed. In het
bijzonder, wanneer men dit door kleederpracht aan den dag let. Van hoog en varen.
Van hier hoovaardigheid, hoovaardigltjk,
hoovaardij, bij F. van Dorp, hoogvaardi j, en
bij Hooft ook hoovaard: o sot hoovaart !
HOOZEN, bedr. w., gelijkvl. Ik hoosde, heb gehoosd. Water uit eerie boot, of uit iets anders, met een daartoe geschikt werktuig,
scheppen. Men spreekt het ook oozen uit.
Van hier hoozer, hoosvat, enz. Het lat. hausio, of haurio, komt hiermede overeen.
HOP, (hoppe), z. n., v., der, of van de hop ;
zonder meerv. Eene hekendeplant, in de
bierbrouwerijen noodig. Men gebruikt het
word zoo wel y our de geheele plant, als
voor de bloemen, ho belles genaamd. Zoo
lit als hop. Hop plukken. Hop droogen. Van
hier hopachtig. Zamenstell.: hopakker, hopbel, hopeest, hopketel, hopkooper, ho land
hoppestaak, ho Rezak enz. Van bier ook
het bedr.gelijkvi. w. ho en met hop voorzien : het bier ho en.
HOP, Z. n., m., des hops, of van den hop ;
meerv. ho en. Een zekere vogel. Tereus
verkeerde in eenen hop. [Vond.) Uit het lat.
upupa.
HOPELOOS, zie hoop, hope.
HOPEN, bedr. w., gelijk yl. hoopte, heb gehoot. Een toekomend goed verwachten. lk
hoop het beste van hem, lk hoop, dat enz.
Vertrouwen : op God ho en. In het gemeene

Leven neemt men het ook voor wenschen.
Z. El., m., des ho mans of van den
hopman; meerv. ho mans hopmannen, en
hoplieden. Een hoofdman over eerie krijgsbende, voornameljk, over eerie gewaperide
burgerij. Van hop, dat is hoop', en man.
Anderen brerigen het tot hop, voor hoop, en

HUMAN,

man, praefectus multitudinis.
m., des ho ends of van den
ho rd ; zonder meerv. Het bier in den

HOPPERD, Z.

hopketel, wanneer de hop er nog niet van
afgescheiden is.

HORE.

B. v., der, of van de hor • meerv.
e hetwelk de
horren. Een dun, kleinplankj,

HOR , Z.

kinderen aan een touwtje binden en in het
ronde draaijen. Hetheeft, naar het snorrende
geluid, died naam.
HORDE, Z. n., v., der, of van de horde • meerv.
horden. Eigenlijk een tatarisch woord, dat,
met ons heer, heir, eenen zelfden oorsprong
heeft, en gebruikt wordt van een zwervend
herderleger van volken, die, bun levee tang,
in zulke horden omtrekken :
De Wilde Tater, die met groote horden draeft,
Veelduizentmajlen lank met paerdenbloet gelaeft

H. de Gr.]
In eenen engeren zin beteekent het eenen
stam van zulke volkeren,
die onder een
opperhoofd staan.
HORDE, Z. n., v., der, of van de horde • meerv.
horden. Een stuk werks, van teen gevloch ten,
tot menigerlei gebruik, hetzij tot beschuttin g, hetzij tot drooging, hetzij tot vervoering, hetzij tot bevloeriiig. Langs een' brug
van tonnen, met horden gevloert. [Hooft.]
Hi' werd, op eene horde, naar het galgeveld
gesleept. Verkleinw. hordetje, inzonderheid

voor zeker stuk werks, dat men in de vensterramenplaatst, om niet gezien te worden.
Zamenstell.: hordenmaker, hordenvlechter,
hordenwand.

HortEN, (ook hoorn,) z. n., m., des horens, of
van den horen • meerv. horens. De spitse
uitwassingen aan de hoofden van sommige
viervoetige dieren. De koe heeft haren horen
afgestooten. De stier non de vrouw op zijne
horens. lets op zijne horens nemen, een

zwaar werk op zich nemen, om het, zonder
hulp, te volvoeren. De horens afstooten, zie
onder Afstooten. Z4jne horens opsteken, zijn
gezag in het bewind toonen. Iemand horens
opzetten • met eenen anderen man boeleren.
I)at naar horensgelijkt. Zoo sehrliven onze
diehters , in navolging van de Ouden, der
maan horens toe, wanneer zij over de helft
afgenomen is. De spitse hoeken : hoornen
des altaars. [Bijbelvert.] Een koperen werktuig, hetwelk dooven gebruiken: hi' hood
door eenen horen. Een holle horen, van het
dier afscheiden, dienende voor een vat :
rechtvaardigheit greep thans den opgevulden
horen. [HoogvI.] De horen des overvloeds.

Schilders beelden den Overvloed of door
eenen horen, vervuld met allerhande voorname vruchten, die over de randen des
horens heenharigen. Een werktuig, om op te
blazes: als gij hooren zult het geluijt des
hoorns. [Bijbelv.] Den horen luide uit alle
math steken. [Vond.] Van hier : blaashoren,
toethoren, enz. Voor zekere soort van torren
met kleine hoornen, zegt men, gelijk Kil.
ook heeft, horentoren, waarschijnlijk voor
hoorntor. De stof,
waaruit kammen, enz.,
gemaakt worden van het onz. geslacht, zon-
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der meerv. : hi' arbeidt in horen. Lantaarnen met doorzigtig horen voorzien. Zoo
noemen de smeden de stof, waaruit de paardenhoef bestaat, en vooral, datvan den hoef
afgesneden wordt, horen •; onz., zonder
meerv. Bereid kalfs-of schaapsleer, waarvan
men banden voor boeken maakt : een boek
in horengebonden. In eenige oorden des
Vaderlands is horen ook van het onz.gest.
Verkleinw. horentfe. Het onveranderlijke
bijv. n. is hoornen, horenen : een hoornen
kam. Van hier horenachtig. Zamenstell. •:
horenbeest, horenblazer, horendier, horendrager , horengeld, horenloos, horenslak,
horenslang, hoorenvee, horenwerk, buitenwerk met twee halve bolwerken, horenworm,
horenziek, eene ziekte der runderen aan de

horens. Ook is het zamengestelde bijv.
naamw. horendol in gebruik: horendolle
stieren. F. de Haas.]
Horen, hoorn, Ulphil. haurns, Otfrid.
horn, neders., angels., en g., zw., hoogd.,
deen., ijsl. horn, lat. cornu, ital. corno, fr.
corne, sp. cuerno, gr. ;avec., hebr., arab.,
pers. corn. Zoo oud dit
chald. en sijr. kern,
woord is, zoo waarschijnlijk is het ook, dat
het behoort tot ha, liar, hoop, en in het algemeen beteekent jets,
dat verheven is.
HORIZON, (horizont,) z. n., m., des horizons,
horizonts, of van den horizon, horizont ;
zonder meerv. Gezigteinder: die die sterren
op mjnen horizon moght werpen. ("Deck.]
Die Vrankrijks horizont met schreiende kristal, enz. [Vond.] In den deftigen stiejl gebruike men !lever het nederd. gezigteinder.

Het komt of van hetgr. Opiedy. In gemeenzame taal zegt men : dat gaat boven
mzjnen horizon, voor: dat gaat boven mine
bevatting. Doch J. Lublink merkt hierbij aan,
dat dit verkeerdgezegd is, dewijl wij datgeen, hetwelk boven onzen gezigteinder is,
zien, maar niet wat nog beneden de kimmen,
en dus nog niet binnen het bereik van ons gezit is : en stelt daarom voor: dit, of dat, is
beneden mijnen horizon.
z. n., m., des horns, of van den horn •
meerv. hornen. Eigenlijk, een spitse uitstekende hock • hetzelfde woord als horen,

HORN,

schoon van bepaalder gebruik. In het gemeene levee zegt men: in hoeken en hornen.
Veleplaatsen zijn daarnaar benoemd : avenhorn, barzingerhorn, dirkshorn, tuitgenhorn • plaatsen, die, oorspronkelijk, op

eenen uithoek aangelegd zijn, Hooft gebruikt
het zamengest. hornscheef : hornscheeve
naadernissen, scheefhoekige loopgrachten.
HOROSKOOP, z. onz., des horoskoops, of van
het horoskoop • meerv. horoskopen. Basterdw., uit het gr. Geboortester, bij Meijer uurschouw genaamd •; horoskoop trekken, uit den
tijd van iernands geboorte deszelfs lot voorspellen •; 't geluk, staeg aengebeen van sterfe-

floss.

like zielen, in het horoscopus lees hemelstaetsie sloot. [Vond.]
HORREL, z. n., m., des horrels, of van den
horrel ; meerv. horrels. Eigenlijk, een stoot ;
van het voortd. w., horrelen, van horren,
hetzelfde als horten. In hetgemeene leven

bezigt men het voor eene Wine oneenigheld : dat was een heele horrel. Van hier
horrelvoet.
zie ors.

HORS.

z. n., v., der, of van de horst • meerv.
horsten. Een woord, datgeheel buiten ge-

HORST,

bruikgeraakt is, en, eertijds, digt ineen
gegroeid kreupelbosch beteekend heeft. Op
de Veluwe heeft men eenige plaatsen, die
de Horst heeteri. Het is in sommige eigermamen nog overig van der Horst, Veenhorst,
Binkhorst, Bronkhorst,
Lang horst, enz.
HORT, z. n., m., des horts, of van den hort •
meerv. horten. Een korte stoot. Een hort
ook, een haapering op we h. [Hooft.] Iemand
eenen hort even. Met eenen hort uitrukken.
Met horten en stooten, nu een weinig,
dan

een weinig.
onz. w., gelijkvl. Ik hortte, heb gehort.
In hetgaan stooten : met dusdaanigh horten

HORTEN,

en voortslaan, quaarnen de Brabanders tot
het waaghen van den sprongh. [Hooft.] Bonzen, aanstooten : 't hort alles teens
g
een.

M. L. Tijdw.] Van eene onstuime zee zegt
Vond., dat zij op klippe en steenrotsbruischt,
en onder 't vreeslijk horten, zo zwaer gelijk
een berg, voorover komt to storten. In zijn

werk haperen :
Dat alles eindelijk zich, zonder schor geluidt,
Of horten op de maat, naar eisch der stoffe sluit.

[Oudaen.]
Figuurlijk, niet gelukken : dies hortte 't
spaansch geluk hier. [Hooft.] Eene hortende
rede, waarin eene vloeijendheid is. Het
woord komt overeen met het fr. heurter,
hurter.

n., v., der, of van de horzel; meerv.
horzels, horzelen. De grootste soort van wes-

HORZEL, z.

pen, die op bijen en groote vliegen jagt
maakt. Defelle horrel dorf haer scherpen
angel, enz. [Vond.] Gelijk de horsels, schrijft
Hoogvl., in den warmen zonneschijn. Ook
Vondel, ergens de felle horsel men de zich
met een scherpen angel hier onder. Doch
men zal de zachtere z, meestal in dit woord
hooren. Van hier het onz. w., horzelen, dat
en van hetgeluid der horzelen, en van geraas engekijf gebezigd worth. Hiervan de
horzeling.
HOSSEBOSSEN, onz.

w., gelijkvl. 1k hosseboste,
hebgehossebost. Eene stootende heweging

makers , hi' voorb., met eenen stoel, waarop
men zit, dan naar achteren, dan naar voren.
Een woord van den klank gevormd. Ook als
een anzijd. naamw..: het hossebossen van den
wagen.
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n., v., der, of van de hot • zonder
meerv. Het dik vangeschifte, gekernde melk.
Het verkleinw. hotje wordt in Gron. en Geld.
voor eenen kleinen oogenblik gebruikt; doch
in den laagsten stip: ik zal nog een hotje
blilven. Anderen noemen het hetje.
HOTSEN, onz. w..gelijkvl. lk hotste, heb gehotst.
Botsen, schokken : de wagenhotste verschrikkelijk. In het hood.
g
wordt het voor stootend
wiegen gebruikt.
HOTTEN, onz. w., gelijkvl. lit hottede, ben gehot.
Tot hot loo en. De melk is gehot. Gaan,
voortgaan, gelukken •; in het gemeene Leven:

HOT, Z.

het wil met de zaak niet hotten. Dat zal niet
hotten.

Hou,
een ,tusschenwerp,
sel om stil to houden.
Het is van houd,
hoo gd. halt.
Hon), houde, verouderd z. n. ,
beteekenende
gunst, genegenheid, waarvan het bijv. n.
houd, voor gunstig, genegen, merle in gebruikgeweest is: iemand houd zijn, waarvoor wij thans zeggen houw en getrouw. Het
zelfstandige houd,
houde, was ook hetzelfde
als ons hulde : en zwoeren hem houde.
[Neils Stoke.]
HOUDEN oudtijds holden,) beck. w., ongelijkvl.
lk hield, heb gehouden. Dit werkwoord heeft
een uitgestrekt gebied in onderscheidene
spreekwijzen. Eigenlijk is het iets, met de
hand, of op dergelijke wijs, aanvatten. lets
in de hand houden. Het mes tusschen de
tanden houden. Hetpapier tegen het licht
houden. Den zak open houden. Den loom kort
houden ; fig., iemand kort houden, hem zijnen wil nietgeven. De vork bij den steel
houden, lemand in het oog houden, op hem
achtgeven. Inhouden, bevatten : steepen
watervaten, elck houdende twee of Brie metreten. [Bijbelv.] Voor vallen bewaren: door
ankers wordt de muurgehouden. Ook w ederkeerend : houd u vast. Houd u aan den boom,
met de beide handen. Figuurl.: ik houd mij
aan Gods woord , ik verlaat mij op hetzelve.
De vlugt beletten: met hun tienenkonden zij
den dief niet houden. Hierheen behoort de
spreekwijs: het uitgeworpene anker hield het
schip. In eene zekere rigting brengen : de
handen op den rug houden. Hi' hield den kop
scheef. De beweging van iets verhinderen:
hij kon zzjn water niet houden. Houd den
mond, zwijg. Door dwang de beweging
stuiten : het paard in toom houden. lemand
in toom houden, hem voor losbandigheid

bewares. Door zedelijke beweegredenen
ophouden : als gij gaan wilt, zal ik u niet
la er houden. Dit door dwang doe : de
kinderen onder scherpe tucht houden. Den
toestand, de veranderingen van een ding
bestemmen. lets geheim houden. Dat hield
het land lang in onrust. Ik zalu vrij houden,

voor u betalen. Het met iemand houden, eens
zijn, — het met eene vrouw houden, in on-

HOU.

tucht !even. lemand bi j , of aan zji nwoord
houden, zich op iemands gedane belofte beroe en. Hooft heeft: aan iemand een goed
woord bij den Koning houden. Van hier het
deelwoord gehouden, voor verpligt, met het
voorzetsel in: de navolgende geslachten zljn,
daarom, niet weinig gehouden in de doorluchtige pennen der historieschrijveren.
Vergeet d'ondank'bre lier, in wien zzj is
gekonden ? L. Trip.] Dezen toestand be-

stemmen, ten aanzien van de uitwendige
omstandigheden eener zaak : de kamer
schoon houden. Een dagboek houden. Ten
aanzien van zijn eigen gedrag, bij eenige
hinder ales •, wederkeerend: de soldaten
hielden zich dapper. Houd u standvastig.
Zich tevreden houden. De voortduring eener

zaak, als ook derzelver uitwendigen toestand,
doorgeschikte middelen, bestemmen : vuur
op den haard houden. Opene tafel houden.
Paarden, meiden en knechts houden. Eene

zaak, met betrekking op de uitwendige omstandigheden, tot dadelijkheid brengen •:
gastmaal, hoogtijd, geregt, landdag houden.
Eene redevoering houden. Zijne verpligting
vervullen : houdwoord. HO hield den eed. lk
sal mine belofte houden. Zorgen, dat men

zich, overeenkomstig eene zaak, gedrage :
degeboden van God houden. Schatten, oordeelen : ik heb hem altijd voor een eerlijk
mangehouden. Veinzen ; als een wederk.
w.: hij hield zich doof. Veel van den wzyn
houden, daarvan eengroot liefhebber zijn.
Het wordt ook geheel alleen gebruikt, voor
uithouden : de stall hield het er lang, zij
stond het beleg zoo lang uit. Onzijdig : het
is kan nog niet houden, het breekt. Die kalk
houdt niet, hi' valt af. Hierheen behoort de
spreekwijs : sleek houden, dat eigenlijk is,
wanneer de naad niet uitscheurt • fig., dat
bewijs zal steek houden, het zal voldoend
bevonden worden. Verder: de wagen hield
sta. Het zal hard houden, zoo hij er doorkomt. Van hier houder, ook voor eene vischkaar, doorgaans houwer genoemd, houding.
Zlianm
g.enstell. : houkind,,(houdkind,) voedsterHouden, Ker., Otfrid. haltan, Isidor.
haldan, neders. holden, hood. halters , Been.
holde, angels. healdan, eng. to hold, zw.
halla, ijsl. halda.
HOUT, z. n., o., des houts, of van het hout ; het
meerv. houden is in sommige gevallen ge-

bruikelijk. De stof, waaruit het ligchaam
van boomen en struikenbestaat • zonder
meerv. Hard, Week, taai, zacht bout. Hout
schaven, zagen. Brandhout: bout kappen.
Haal wat hout aan het vuur. Talhout •: honderdhout, duizendhout, dat bij het getal van
honderd of duizend verkocht wordt. Takken
van eenen boom: de boom heeft to veel hout.
flout nit den boom nemen. In het bout
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schieten. Een stuk hout, tot zeker einde
bestemd ; met een meerv. Het kruis van eene
venster bestaat uit twee houten. Ztj maakten
de houten in den buik des schips. Aan het
hout hangen, aan het kruis ; in de Bijbelvert.

Een boom, of struik, ten aanzien dergesteldheid zijns houts : pokhout, brazilienhout,
enz. Een bosch, geboomte : de slagorde had
het voorste van den houte in. [Hooft.] In
midden den houte desparadijs. [Bijb. 1477.]
Zoo wordt het bosch, bij Haarlem en Alkmaar, het hout genoemd. In diem zin duldt
• van hier
het een meerv. Verkleinw. houte
J,
de spreekwijs : op zijn eigen houtje, op zijn
eigen gezag. Van hier houtachtig, houtig,
houteng,
van het mannel. geslacht, eene
soort van visch. Zamenstell. : houtakker,
houtbeitel, houtdraatjer, houthakker, houthouwer, houtkloover, houtkooper, houtkraai,
houtmade, houtmarkt, houtmeter, houtmijt,
houtschild, een kruijer, een arbeider, houtschwur, houtslang, houtsnip, houtstapel,
houtskool — houtkool: anderen schilderen
de zen met houtkolen. [Vond.] — houtteller,
,
bosschen
houttuin,
houtvester, opzigter van
houtvlot, houttvachter, houtwagen, houtwerk, houtwinkel, houtzolder, enz.
/lout, Otfrid., Notk., Willer. holza,
neders. holt, vriesch holde, angels. holt, eng.
holt, zw. hult, hoogd. Holz. Zeer nabij

komen td, i en coto-os.
onverbuigb. bijv. naamw. Van bout:
een houten vat. Overdr., stijf, lomp : h i' is

HOUTEN,

een houten man.
van het houvast ; meerv.
houvasten. Een werktuig van ijzer, om iets
vast te maken. Voor houdvast: dan, het
gebruik heeft hier, te onregt, de d wegge-

HOUVAST, Z. II., 0.,

worpen. H. de Groot bezigt het overdr.
houwvasten van vandschap.
Houw, bijv. naamwoord en bijw. Getrouw. Het
s aan de overheid houw en
is in de spreekwij,
getrouw blijven, alleen gehruikelijk. Bij Kit.
beet het houd, hold, hold. Gelijk, door het
gebruik, voude in vouw veranderd is, zoo
houd, in houw
heeft men het oude hold,

verkeerd. Het drukt uit iemand, die het
beste van zijnen beer gaarn ziet en het tracht
te bevorderen. Zie howl, houwe ) hulde, hulden, inhuldigen.

Houw, z. n., v., der houw, of van de houw ,
het meerv. wordt nietgebruikt. In Gelderland en elders benoemt men, met dit woord,
eengebrek aan de oogen van p g arden en
rundvee, dat uit een hard vliesje bestaat,
zich, uit den hoek der oogleden , over den
appel heentrekkende. Bij Kil. houwe in
d'ooghe. Unguis •; membranula quaedam in
oculo. In het hood. Hauk en Haug.
Houw, Z. n., m., des houws, of van den houw
meerv. houwen. Een slag met eenen houwer :
ik heb den houw op mijnen arm ontvangen.

HOVE.

De toegebragte wond door eenen houw :
hij toonde mij den schrikkelUken houw, die
nog wijd as to Hakking van een bosch :
dat is hout van den tweeden houw. Vrijheid,
om in een bosch te hakken : competeerde elk
te ztjner beurte den houw daarin. [Hooft.]
Erg
, aldaar den
ens den vollen houw vinden
ruimen overvloedrijkelijk aantasten. Houw,
van het yr.gest., die Haue in het hoogd.,
is ook een werktuig, om te houwen •; eene
kalkhouw,
een kalkkloet.
HOUWEEL, z. n., o., des houweels, of van het
houweel ; meerv. houweelen. Een spits werk-

tuig, om, door houwen met hetzelve, den
hardengrond om te halen.
HOUWELIJK, zie huwelijk.
HOUWEN, bedr. w., ongelijkvl. lk hieuw, heb
gehouwen. In het gemeen, met de seherpte
van een snijdend werktuig slaan en daardoor, iets kwetsen. Iemand met de bijl houwen. Naar iemand houwen. In stukken
houwen. Hout houwen. — Ook beeld, steen
dom toeslaan.
houwen. Er op in houwen
,
Van hier: houwer, ook voor een zijdgeweer,
bowing. Zamenstell.: houwbijl, houwblok,
voor iemand,
houwbosch, houwdege,
n ook fig.
die dapper vecht, houwhamer, houwmes,

enz.
Houwen,
houuen neders.
Otfr. en N otk. ,
houen houwen,
houare, angels.
leeuw.
mid
heawian, eng. to hew,
hoogd. hauen.
HOVELING, Z. n., m., meerv. hovelingen. Ie-

mand, die in dienst bij eenen vorst is en aan
het hofverkeert. Fig., iemand, die zich door
gemaakte wellevendheid en vleijerij bij eenen
vorst weet aan te bevelen.
HovEN, bedr. enonz. w., gelijkvl. Ik hoofde,
hebgehoofd. Bedrijv., aan het hof ontvangen.
Wt Babilon, wat ooit Chaldeeuw aen Alexander schonk,
dat hooftze hier. [Vond.] Men

stelt het andersgemeenlijk in vereeniging
met huizen, in den zin van iemand prachtig
aan zijnen disch te onthalen: ergens gehuisd
engehoofd zin.. Het staat hem diet genoegh,
dat htj Eneas huisde en hoofde. [Vond.] Net
verbodt van hen te huizen, to hoovers , oft ongemeldt te houden. [Hooft.] Zoecken dan de
wijfjes in haer mans ziele zoetelickghehuijst
enghehooft te wezen. [De Brune.] Overdr.
Baer wtjsheit is gehooft. H. de Gr.] Onzijd.,

gastmaal houden, zich aan eenen goeden
disch vet asters:: om te houden vroolijcke
maaltijden
en dat noemen sj hoven. [R.
,
Visser.] Bat 's een 'on man die kan hoven.
[Westerh.] Daargeen brood is, is 't kwaad
hoven, spreekw. Hooft heeft hooveren, (Kil.
hoveren) voorpraal op hoofsche wijze ten
loon spreiden, hof houden.
HOVENIER, z. n., m., des hoveniers, of van den
hovenier ; meerv. hoveniers. Een tuinier,
iemand, die, om daghuur, in den hof werkt.
Van hier, in het gemeene leven, het onz. w.
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delijke maegt aengrepen. [Vond.] lemand de
hovenieren: hij is aan 't hovenieren. Vrouhuif arligten, zijne bedriegerijen ontdekken.
we'. woord, hovenierster.
[Oud.] De kap, het linnen overdek van een
Htfus, z. n., v., der, of van de huds; meerv.
voer- en rijdtuig is de huif; van hier het
hutl*en. Eerie slet, een versletene lap, oud
zamengestelde huifkar. In Gelderland noernt
kleedje. Die het heel wel maken, als zij inde
men somtijds eenen bijenkorf huif; in het
hudsen zijn, [De Brune.] Hudsen, hedsen,
eng. hive. De kap, welke men den valken
bij Kil. panniculi, panni viles, tritiet laceri.
opzet, om hen tam to maken, wordt. bij de
HUGEN, onz, w., gelijkvl. Ik huugde, heb gevalkeniers, derzelver hui geheeten.Van hier
huugd. In Groningen hoort men dit woord,
het bedr. w. huiven, beteekenende het hoofd
en menbezigt het daar , van kinderen , die
dekken : huift met goudt de koeij. [Hooft.]
een lekker beetje van andere kinderen, met
Het bekleedsel des ingewands draagt ook
vleijende woordjes, afvragen. Hugghen kent
dien naam. Sommigen noemen de tweede
Kul.; maarverklaart
verklaart het door naauw toezien.
maag der herkaauwende dieren de huif;
Het eng. to hug h et teederlijk liefkozen.
schoon zij wel eens, verkeerd, hoeve schrijHui, zie heu.
ven. Kil. heeft hier ook huyve.
itur, z. n., v., der, of van de hui • zonder
meerv.Wei van melk. Honden met vette HMG, z. n., v., der, of van de huig • meerv.
hui en. De lel, het to 'e achter de tong, aan
hui' aen to vocken. [Vond.]
den in an der keel. De huig hangt mij.
Hui-, een tusscheriwerpsel van opwekking.
De hui ligten door trout door zout cr awl
Hui, hui, vliedet nit den noordenlande !
to brengen haar deco opkrimpen. Fig.,
[Bijbelvert.] Hebr. hui.
iemand de huig ligten, iemands geld behenHUICIIELEN, wiz. w., gelijkvl. Ik huichelde, heb
dig te zoek maken, hem door bedrog het
gehuicheld. Een voorkomen hebben, als ware
onder meerv., voor
ontvreemden. De hui zzonder
meneen godsdienstige • in het stuk van
keelontsteking: hi' is aan de httig gestorven.
godsdienst veinzen. Ende die godtlooslick
beltandelen, sal hz:j doen huijchelen. [Bijbelv.] Hum, z. n., v., der, of van de hulk • meerv.
huiken. Eene falie der vrouwen --ook een
Van hier huichelachtig, huichelaar , huichevan laken, of andere stof, gemaakt vrouwenlaarster, huichelares, huichelarij, huichelij,
kleed, met eerie kap : eene brabandsche huik.
huicheling, huichelsch.
De huik naar alle winden hangen, zieh, uit
HUD, z. n., v., der, of van de huid •; meerv.
geveinsdheicl, naar den tijd schikken. Eene
huiden. De uitwendige, natuurlijke beclekhulk noemde men ook een dekkleed, waarking van het ligchaam, bij mensch en dier.
mede men kinderen, in onecht geteeld, beEenen aal de huid afstroopen. Eene afgedekte, wanneer de (iders trouwden en
strop to huid, een balg. Het zweet loot hem
dezelve , als de hunne , erkenden. Van
bij de huid seder • met huid en met haar,
hier : onder de hulk trouwen. Hulk is ook
geheel en al, in de gemeenzame taal. De
een geheel ander woord, beteekenende eene
dingen door de huid zien, tot op den growl
nedergebukte houding : op de huik zitten,
der zaken doordringen. Net de heele p aid er
anders genoemd : op de hurkjes zitten. Zie
afkomen, zonder schade het ontkomen. /17y
het volgende woord. Van huik, in de eerste
kreeg de huid vol stagen. Wat op de huid,
beteekenis, is het zamengest. huikmaker.
slagen, krijgen. De viand kreeg lustig wat
Verkleinw. huilde.
op de huid. Met de huid, met zijn lips, betalen. Hij heeft er de huid aan gewaagd. De HUIKEN, 0I1Z. w., gelijkvl. Ik huikte, heb gehuikt. Op de huik zitten, nederbukken,
huid, het !even, ten dierste verkoopen. Het
duiken, hurken. Hi' huikt van zwaren last.
bekleedsel van vruchten : hi' nut zzyn uien
Huiken is ook een zeemanswoord : met huimet de huit. [Vond.] De la ken die rondom
kende zeilen varen, als men zwicht, de zeilen
een schip geslagen warden : het vaartuig
ingijpt. Van hier huiker. Voor huiken is ook
kreeg eene nieuwe huid.
hukken in gebruik : met een huckend zeijlDaar het woord, in het gemeen, van eene
tjen laveren. [De Brune.] Kil. heeft hucken
bedekking gebruikt wordt, is het zeer waaralleen. In Overijssel ze s t men hoeken, of op
schij nlijk , dat het, met hoed, van hoeden,
de hoeken zitten.
bedekken, afstamt. Zamenstell.: aalshuid,
beerenhuid, koehttid, — huidenkooper, enz, HUILEN, onz. w., gelijkvl. Ik huilde, heb gehuzld. Een sterk, klagelijk, doordringend
I-10DEN, b3 w. van tijd, hetzelfde als heden.
geluid maken. De noodstormen huilden.
Van hier huidig • tot den huidigen dag toe.
[Feith.] Huilende winden. Zoo huilen honHUIDEVETTEN, onz. w., gelijkvl. Ik huidevette,
den, wolven, enz. Ook worden groote en
heb gehuidevet. Leertouwen. Van hier huizware kanonkogels gezegd to Millen. Bichdevetter, huidevetterij.
ters spreken ook van huilenden honger,
HUIF, Z. n., v., der, of van de hui ; meerv.
wanneer men van hunger built. — Met de
huiven. In hetgemeen, de bovenste, ronde
wolven huilen, met welke men in het bosch
bedekking van een ding. Bijzonder een
is, zich naar het gezelschap schikken. Met
vrouwelijk hulsel • toen .zij de huif der god-
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eene luide en klagelijke stem weenen; meest
met het denkbeeld van jets laags : de man
huilde, als een kind. Van hier huiler.
Zamenstell. : huilebalk, een die lit huilt;
van balken huller) •; derhalve twee woorden
van eene en dezelfde beteekenis ; welke
zamenvoegingen bij de Ouden veel voorkomen, b. v. ruilebuiten, enz.
Huilen, hoogd. heulen, neders. hulen,
eng. to howl. deen. ulfwa, ijsl, ylfa, yla,
finl• ulwon, fr. hurler, houler, van wear
houleux, van den huilenden storm gebruikelijk, ital. urlare, sp. ahullar, aullar, lat.•
ejulare , gr. oAoA4ety, toAccelY, hebr. ill,
arab. hall, sijr. hala. Het klagende gehull drukken zoo vele natien, op hetzelfde
bij,
na uit.
Hurs, z. n., o., des huizes, of van het huis
meerv. huizen. Verkleinw. huisje. Een be-,
dektgebouw, een, Haar de reels der bouwkunde ingesloten, ruim, om er allerlei verrigtingen in waar te nemen. In dies zin is
het meest zamengesteld : bakhuis, brouwhuis, giethuis, kakhuis, stookhuis, waschhuis, enz. Eerie plaats, om er iets in te ber-

gen, in te steken, op te sluiten ; ook in
zamenstell. : beenderhuis, brilhuis, duifhuis, gekkenhuis, geweerhuis, klokhuis,
peperhuis, verbasterd van papierhuis. Zie
papier. Eerie wiikplaats, om zich te verbergen : schilderhuis, enz. Een verblijf der
dieren : een slakkenhuis. Het huis der spinnekoppen. [Bijbelv.] Het eeuwige huis,
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blad, vischlijm, huisbraak, huisdeur, huisgenoot, huisgezin, huis odes huisheer,
huishond, huishuur, huisknaap, huisknecht,
huiskrakeel, huislook, huisman, huismiddel,
huismoeder, huisspin, huistwist, huisvader,
huisvlieg, huisvrouw, huiszittend, huiszorg,

enz.
Huis, hoogd. Haus, Ulphil., Isid.,Ker.,
Otfrid. hus, neders., deen., zw. hus, eng.
house, slavon. en wend. hisha, kroat. kusha,
hong. haz. Het lat. case komt er nabij.
Wachter Ieidt het, met huid en hut, uiteene
bron of • uit hoeden, bedekken. Het schijnt
van derizellden oorsprong, als het gr. ;;Igec.
Men heeft slechts de k weg te later, en de o
met eerie scherpe blazing uit te spreken, om
de overeenkomst te zien.
IhnsuouDEN, oriz. w., ongelijkvl. 1k hield huis,
heb huisgehouden. Het huis besturen. Die
vrouw kan wel huishouden. Verkeeren : men
kan niet met hem huishouden. Razen, tieren:
hij houdt slecht huis met wine vrouw. Wie
heeft hier zoo huisgehouden? Het worth ook
zelfst.gebruikt: die man heeft een zwaar
huishouden. Van hier : huishouder, huishouding,
huishoudster.
HUISRAAD, z, n., o., des huisraads, of van het
huisraad • zonder meerv. Alles, dat tot

nooddruft ofgemak in het huis dient. Zamengetrokken uit huisgeraad. Men hoort
het onz.geslacht het meest gebruiken, schoon
Halma en Hoogstraten oak voor het marine'.
zijn.
hetgraf. Eeti, voor menschen bestemd, HUISVESTEN, bedr. en onz• w., gelijkvl. 1k huiswoonhuis : een huis bouwen, afbreken, vervestte,
heb gehuisvest. Bedr., iemand een
wen. Net de deur in het huis vallen, de
vast verblijf bezorgen: ik heb hem Brie dagen
noodige voorzigtigheid verzuimen. Tehuis,
gehuisvest. Oriz., met hebben, huisvesting
van huis zijn. In huis komen. Van huis
hebben : hoe lang zal hi' daar nog huisvesgaan. — 1k kan den man niet to huis brenten ? Overdr. : 's Lands oppermagt huisvest
yen, het is mij ontgaan
. Waar
, wie hi' zij
nu in 's Lands Staten. [Wagen.] Van hier
zal men dat te huis brengen ? hoe dat verhuisvesting.
klaren ? De vloot komt te huis, inners de HUIVEREN, oriz. w., gelijkvl. Ik huiverde, heb
haven. 1k ben daarvan niet te huis, dat
gehuiverd. Van binnen eenigekoude gewaarstrookt met mine desk- en handelwijs niet.
worden, en daardoor beven, ofgrillen. Van
Bij iemand te huis liggen, inworien •; ook
hier huiverig, van koude trillende; ook, die
figuurl. : hi' lit bij zijne vrouw te huis,
ongaarn tot iets overgaat, huiverigheid,
huivering , ledentrilling
zijne vrouw speelt den baas. Oost, west, te
door koude: de koorts
huis best : zie oost. Al depersonen, die in
met eene huivering krijgen.
een huis wonen ;• zonder meerv. : het heele HU1ZEN, bedr. en ma, w., gelijkvl. 1k huisde,
huis raakte op de been. Het huisgezin. vrouw
hebgehuisd. Bedr., iemand in zijr, huis
en kinderen: elk moet voor zijn huis won en
on tva 'igen : iemand huizen en hoven. 't Waer
Elk huis heeft zijn kruis. Eeri geslacht: het
eengetrouwde vrouw te huysen bzj de Boel.
huis van Bourbon. Van adellijken huize zijn.
F. v. Dorp.] Oriz., wonen, zich ophauden :
Een kantoor van koophandel: ik heb die
Baer de helsche lastraer huyst; en overdr. :
goederen aan een voornaam huis verkocht.
Te huis komen wordt ookgezegd van din en

die 011S als van zelf en onverwacht overkomen : Maer nu, God to komt
komt miin geluk al
teens mij t' huis. [Vondel.] Van hier huiseWk. Zamenstell. : huisarmen, huisbakken,
huisbediende, huisbeleid, huisbestuur, huisbewaarder, huisbewind, huisbezoeking, huis-

de stall, die gtj regeert, en Baer de sonde
huyst. F. v. Dorp.] Huishouden : de vi-'and
heeft hier slechtgehuisd. Van bier huizing,
een verblijf: uit de onderste huizingen.

[Vond.] Ook noemt men de huten kajuit op
een schip de huizing •
HUKKEN (ook hurken), onz. w.,gelijkvl. IA
hukte, heb gehukt. Gaan nederzitten op de
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hielen, huiken. Zij hukte neer in 't groen.
[Vond.] Zoo zegt ook Poot :
Hier zweeg de maegt en hukte met haer leden,
In 'tgroen van Pindus neer.
Zie huiken, hurken.
Ilia, z. n., v., der, of van de hul • meerv.
hullen. Verkleinw. hulletje, (hulligje). Een
linnen kinderkapje: ook eene soort van
vrouwenmuts. De vrouwen,
die zij
m o haer
linnen hullen en Witte schorteldoecken van
verre voorgewapende manners hadden aenghesien. [Vel.]
Hum (0111. ook houde), z. n., v., der, of van
de hulde, zonder meerv. De onderdanigheid
van eenen onderdaan aan zijnen beer, voortkomende uit eene zucht tot deszelfs best.
Iemand hulde bewijzen. De diepste onderdanigheid aan het Opperwezen, met lie
gepaard : God is aller hulde waard. [Psalmben] Gehoorzame oriderwerping aan iets
antlers : aan de waarheid hulde bewijzen.
Oul. beteekende het ookgun g : Gods orientscap ende sijn
huld [Seghel.] Van hier het
e.
bedr. w. hulden: ik huldde, heb gehuld :
den landsheer hulden, denzelven, door hulde
en trouw te zweren, bij den aanvang van
zijn gebied, erkennen. ]Vaadat Kaizar Karel
zijnen zaone, gehult in den Fare 1549, de
lessen der regeeringe had ingescherpt. [Hooft.]
Waarschijnlijk van het oude hold, dat is getrouw. Zamenst.: huldegift.
HULDIGEN, bedr. w., gelijkvl. Ik huldigde, heb
ehuldi gd. Voortdurend w. van hulden. Zie
g
hulde. Van hier huldiging.
HULK, z. n., v., der, of van de hulk • meerv.
hulken. Eene soort van vaartuig, een lastschip, met eenen platten bodem. Bij de dichters wordt het ook voor andere schepen
genomen. Ten leste ick mine hulck voor 't
ancker rijen zie. [Vond.] Figuurl., de hulk
van zijn geloof wordt ginds en weer geslingert. [Hoogv1.] Ztj, die de hulk van staat, te
roer staan... Zamenstell : staatshulk.
Hulk, hood. Holk, Hulke, angels. hulc,
zw. holk, fr. hulque, it. hulca, middeleeuw.
hulcum, hulca, ulcus. Reeds bij de Grieken
heette ct Axecc een lastschip.
HULLEN, bedr., w., gelijkvl. Ik hulde, heb gehold. Iemand de hul opzetten, opschikken :
zij was bezig met zich te hullen. De gehulde
juffer. Wijders gebruikt Vondel het woord,
in het algemeen, voor versieren : met den
hoed der vrijheid hullen. Haar hoofdstad
met diepracht en majesteit gehuld. J. de
Ma Schim bezigt het van het morgenrood : Naar 't morgenroot, dat aarde en hemet hult. Oul. beteekende het ook bedekken.
Van hier: huller, hulster. Men acht dit hullen zamengetrokken van huivelen, zijnde
het voortd. w. van huiken.
litap, Z. n., v., der, of van de hulp ; zonder
meerv. De handeling, waartnede iemand of
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iets helpt. In het bijzonder, de daad, waardoor iemands toestand volkomener wordt •
als de herstelling van de gezondheid : ik heb
weinig hul bij dien drank gevonden. Redding uit eene verlegenheid : iemand te hulp
komen. Van alle hulpontbloot zijn. Bijstand:
de arbeider riep om hulp. Ik sal u, met Gods
hulp, genezen. Ilet de hul van eene fakkel
ontkwam hij dien duisteren oord. Een helende persoon •; in welken zin het een meerv.
P
aanneemt : ik sal hem eene hulpe makers, die
als teen hem over zij. [Bij belvert,] Van bier
hulpzaam. Zamenstell.: hulpbende, hulpeloos, hul- loos hulpmiddel , hulptroepen,
noodhulp, enz. Oul. bezigde men ook help,
helpe: En wien si te helpe wesen wooden.
[Bijb. 1477.]
HULSEL, Z. n., o., des hulsels, of van het hulsel;
meerv. hulsels. Een hoofddeksel der vrouwen : zij draagt een noordhollandsch hulsel.
HULST, Z. n.,
m., van den hulst •; het meerv. is
niet ingebruik. Hulstboom, steekpalm. Van
hier hulstbosch. In het fr. houx, eng. holly :
misschien uit het lat. ilex. Huls is ook in
gebruik geweest. Van hier hulzenboom, en
het groning. hulzebosch.
HULZE, z. n., v., der, of van de hulze • meerv.
hulzen. De bast van schilgewassen, als boonen, erwten, enz. Groene aren in hare hulsen. [Bijbelv.] Het komt van hullen, bedekken.
Hen, hunne, hun, bezittelijk voornaamwoord,
van den derdenpersoon, betrekking hebbend®
op meer dan eenen persoon, of een ding,
en slaande op naamwoorden van het mannel.
geslacht. Hun vader, hunne moeder, hun
kind. De kinderen moeten hunne ouders
vreezen. Zj hebben het hunne er toegedaan,
als zelfst.gebruikt. De burgers namen de
steenen hunner straten weg. Hunner is ook
de tweede naamval, in het meerv., van het
pers. voornaamw. hij : wees hunner gedachtig ten goede, dat is aan de belangen van
hen.
HUNKEREN, onz. w., gelijkvl. Ik hunkerde, heb
gehunkerd. Dit woord drukt eigerilijk uit
zijne be eerie op eene bedelachtige wijs te
kennengeven: En gij, mijn geitjes, die, van
d'avondstargewenkt,
naar huts toe hunkert.
[Moon.] Hi' lie hunck'ren bij de vroutven.
F. v. Dorp.] Het hijgende verlangen der
kinderen naar voedsel : het wichtje hunkerde
naar de borst. Men kan het afleiden van de
hijgende in- en uitblazing van den adem,
waardoor men zijne driftige be eerie te kennengeeft •; indien dit woord zelf zijnen oorsprong aan dit natuurlijke geluid, hetwelk
een verlangende rnaakt, niet verschuldigd
zij. Althans hunkeren, dat ook van paarden
gebezigd wordt, als zij, aan de ledige krib
staande, aan den stalknecht, door een zeker
geluid, hunnen trek naar voeder te kennen
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even , schijnt een klanknabootsend woord
g
Le zijn. Hooft bezigt heukeren: ende, vat
zijnes, naa den ouwden Heer zouden heukeren. Voorts beteekent het haken, begeeren ,
met naar, om: hi' hunkert naar eer. Om een
ambt hunkeren. Van hier hunkering.

zelfst, naamw., o., meest in het
meerv. gebruikt, hunnebedden. Zoo worden
degroote steenhoopen genoemd, die in het
landschap Drenthe , inzonderheid tusschen
Geelmuiden en Coevorden, nog heden gevonden worden. Mengist, dat zij enkel
gestrekt hebben tot begraafplaatsen der
oudste volken deter landen, naardien, in de
oude vriesche taal, hunne een lijk beteekent •,
gelijk in Groningen de waders , of doodkleeden, hunnekleeden genoemd worden; zijnde
het, bij de oudste noordsche volken gebruikelijk geweest, de dooden, en inzonderheid
voorname manners , onder zekere heuvelen,
of bergjes, te be raven,
HUPPELEN, onz. w., gelijkvl. Ik huppelde, heb
en bengehuppeld. Zich schielijk, met kleine
sprongen, bewegen : de ekster huppelt. Van
vreugde springen : David huppelde voor de

HUNNEBED,

ark. Degenezene heeft, onder innig gevoel
van dankbaarheid, gehuppeld. Met z Un : de
ekster is naar het nestgehuppeld. Van hier
huppelaar, huppeling. Het is een voortd. w. ,
van huppen, hi en.
HUPSCH , bijv. naamw. en bijw., hupscher
meest, zeer hupsch. DU woord wordt, in de

dagelijksche zamenleving, gebruikt, om eene
tamelijke goede gesteldheid uit te drukken,
iets minder dan dal, hetwelk men anders,
schoon heet. Dat ons voor het uitwendige
wel aanstaat : zz:j is een hupsch meisje. Hoe?
sprakze, zal een held zo frisch en hupsch van,
leen. J. de Deck.] Die zich, naar het uitwendige, wel gedraagt : hi' is een hupsch
mensch. Dat, met opzigt tot het innerlijk
goede, wat meer dan middelmatig is : hi'
heeft daaraan hupsch geld verdiend. Ilij
heeft een hupsch goedje bij elkander. Dat
kind begint hupsch te lezen. Van hier
hupschheid.
Het schijnt te behooren tot bet verouderde hof, dat in het zweed. nog gebruikelijk

is, en eenen behoorlijken, schikkelijken card
van iets uitdrukt. Ons hoeven, behoeven,
komt ook uit die bros.
HURK, z. n., v., der, of van de hurk • meerv.
hurken. Het verkleinw. hurkje. Het is in het
meerv. alleengebruikelijk : op de hurken
zitten, eene hukkende houding hebben, zoodat de aars achter op de hielen rust. Van
hier het onz. w., hurkew,, ik hurkte, heb
i
gehurkt: men zag'er , dat schaamele wjven,
hurkende op de mesthoopen, met de huik
over het hoofd getrokken, de beenderen navorschten. [Hooft.]
HUT, Z. n. V. der, of van de hut • meerv.
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hutten. Verkleinw. hutje. In het gemeen,
eene bedekteplaats, om zich er in te verbergen, hetzij eene tent, een gebouw, een
huis. Ende in Salem is zijne hutte. [Bijbelv.]
In het bijzonder, een ligt opgeslagen verblijf, om er in Le schuilen, van stroo, riet,
boomtakken, enz.gemaakt. In de lage hut
drip en, [Hoogv1.] Eene nachthut. De hut
eens veehoeders. Loo hut. In hutten wonen.

Een slecht, laag aan den grond gebouwd, armelijk huisje : men vindt wel eens meerdere
vergenoegdheid in de nederige hut der amen,
dan in het trotschepaleis der rijken. De ver-

blijfplaats der stuurlieden en andere mindere
bevelhebbers, op een schip : de schipper,
afgemat door waaken, koude en ongemak,
hielt door een zwaare koorts de hut. [Bogaert.]
Van hier loo but nachthut.
Hut, Otfrid. hutto, Notk. hutta, neders.
hutte, hood. Hiitte, angels. hutte, fr. hutte,
eng. hut, Been. hytte, zw. hydda , pool.
huta, boh. hutj, lettisch guta, finl. cota,
estnisch codda, wallis. cwit. Het stamt of
van het oude hutan, ons hoeden, bedekken,
eng. to hide,
gr. maw.
HUTSEN, bedr. w., gelijkvl. 1k hutste, heb gehutst. In kleine stukjes snijden, en dan door
elkander schudden. Van bier hutspot. Zzjn
huts of en krawei. J. de Deck.] Het voortdur. w. hutselen is meest ingebruik • Minos hutselt de loten. [Vond.] En de tuimelende Taeg hutselt 'er zijn blonde plassen.
[Pool.] Van bier hutseling, en het zamengest.
hutselbeker.
HUUR, z. n., v., der, of van de huur • meerv.
huren • in enkele gevallen gebruikelijk. De
loon der dienstboden • zonder meerv. Hoe
veel huur verdientgij ? De tijd van zich te
verhuren: mine huur is den eersten november
begonnen. Dienst •,e m t een meerv. De meiden
gaan in huur. Zij heeft drie huren gehad :
deze is hare vierde. Geld, dat van verhuurde
goederen inkomt : de huur van dit huis is
veel. Te huur has en. De huur is verschenen.
Zamenstell. : huurbrief, huurceel, huurgeld,
huurhuis, huurloon, huurkamer, huurkoets,
huurpaard, huurpenning , enz. Van huur is
ook het bedr. w. huren, ik huurde, heb gehuurd. In huur aannemen. Van hier huurder, huurster, huurling.
HUWELIJK (hijlik, houwelijk), z. n., o., des huwelijks, of van het huwelijk • meerv. huwelijken. Echte staat. Een huwelzjk maken,
koppelen. Ten huwelijknemen. Een huwelijk
aangaan, voltrekken, sluiten. Van bier huwelijken, (houwelijken), huwen. Oneigenlijk,
koppelen, bijslepen : in voornemen den Engelschen, nadien ze zich aan dit oorlog hadden laten houwelijken,]
enz. [Hooft.
Van hier huwelijksch. Zamenst.: huwelijksband, huwelijksbelofte , huwelijksfeest ,
huwelijksgoed , enz.
51.
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Behalve hetgeen in opzigt tot de afstammin g van het woord Wilk gezegd is, dat ook
hier te pas komt, kan ook nog ons oude houw,
dat isgetrouw, aangevoerd worden , als
zijnde het huwelijk, (houwelijk) eene verbindtenis vangetrouwheid.
Huvari, bedr, w., gelijkvl. Ik huwde, heb gehuwd. Ten huwelijk even. Ik heb mine
dochter aan hemgehuwd. Met iemand gehuwd
zijn. Naauw verbonden : het yolk /weft zich
gehuwd aan den dienst van vreemde goden.

[Frantz.] Dichters bedienen zich veel van dit
woord, om eene onverbrekelijke vereeniging aan to duiden. Zoo zegt Hoogvliet :
het menschelijk leven, aan den vluggen tzjd
gehuwt. En Moonen. :
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IPanneer hzj, met triomfen overlaeden,
De zwaerden heeft gegijzelt in hun seize,
Al 't Christenrijk gezaligt met den vré,
En aen d'olUt gehuivt zUn lauwerbladen.

In hetgemeen paren, vereenigen :
Hi huwde aan Bartâs klare stem
Den weerklanck zUner luiten. [Vond.3
Dengallem van zijn keel
Eendrachtigh huwen aan de lieffelijke veel.

[Vond.]
Voor huwelijk :
De dag van huwen wederbaart
Den mensch tot een volmaakter leven.[Vond.3

Het woord, ondertusschen, stamt denkelijk
of van het oude hiu, hew, 6 en huisgezin, eene
familie. Van bier huwbaar, huwbaarheid.

I.

Il is de derde klinker in de nederduitsche
gijse, hoogd. ja, eng. yes, yea, Wallis. is,
letterlijst, gelijk zij daar, als letter, 'de nebrittan. hia, gr. ;cat, 7e, dor. lie, hebr. kah,
gende plaats beslaat. Schoon zij, in de yolksnikobar. aa. Het behoort tot het oude
spraak, aan het begin eener lettergreep, voor
werkw. jahon, jehon, zeggen, toestemmen,
eenen
enden
volg
klinker, een medeklinker
waarmede het lat. aio overeenkomt.
wordt, is en blijft zij , no tans , eigenlijk, JAAp, Z. n., m. Een verbasterd woord, uit den
een klinker. Waarom wij geene reden zien,
naam Jakob , in den gemeenzamen spreekom, met Adelung, de woorden te rangschiktrantgebruikelijk. Zoo ze s t men, b. v., Jaap
ken naar eene i en naar eene H. Wat uitvan Dijk, bedoelende onzen, op het land
spraak zij ook ontvangt : zij behoudt hare
opgevoeden , dichter Jakob van Dijk, In de
natuur : zij behoude dan, in de schikking,
straattaal is jaap ook een veeg, eene snede
ook hareplaats. Wacht. zegt, dat, bij het
door het aangezigt. Verkleinw. jaapje.
uitspreken van de j, of jod, het rnidden van JAAR, z. n., o., des jaars, of van het jaar •
de tong naar het bovenste van het verhemelmeerv. jaren. Naar den zeer waarschijnlijtegebragt wordt, en den gedrukten en
ken oorsprong van dit woord, beduidt het
verdikten adem aantrekt, om dien met de
den tijd van den eenen tot den anderen
vokaal uit te driven. De Grieken kunnen
d in welken de zon
oogst. Thans is het de tij,
deze letter, zoo min als w enen
f, uitsprek,
hares schijnbaren loop, door den zonneweg.
Bij hen is de ar a altijd eene vokaal. Ten
volbrengt, gedurende twaalf maanden, of
Kate noemt Naar eene verhemelteletter. Zie
drie honderd vijf en zestig dagen. Het jaar
loot ten ein,de. Jaar uit jaar in. Het heilige
verder mine nederd. Spraakk. D. I. 5 7.
jaar, in de roomsche kerk, in hetwelk het
JA, een bijwoord en voegwoord. Als een bijwoord van bevestiging na eene voorgaande
groote jubelfeest geopend wordt. Twaalf
vraag : kent gij hem ? Ja. Van hier de
maanden : het is nu zestig jaar, of jaren,
geleden. IN is bij de dertig jaren oud. Het
gemeenzame spreekwijs : ik geloof ja. Jets
met ja beantwoorden. 1k zeg er ja toe. Ja
naamwoord last men ook we g : h i' is reeds
wel. Na een verzoek : ja ! ik zal komen. Als
in de tachtig. Ten opzigt der weersgesteldeene bevestiging van de vorige toezeggingen:
held en vruchtbaarheid : een droog, nat,
ja ! ik kom haestelijk. [Bijbelv.] Om eenen
schraaljaar. Een misjaar. — Jaar en dag
wensch uit te drukken : ja, komt Heere Jesu !
is, in de saksische re ten een jaar, zes we[Bijbelv.] Voor immers : ik ben, ja, geen kind
ken en drie dagen. Voor eene lane poos :
meer. Als een voegwoord van bevestiging :
ik heb hem, in jaar en dag, niet ontmoet. -waer is de Heere de Godt van Elie ? Ja deNieuwjaar ; als het jaar begint : ook voor
zelve ?[Bijbelv.] Van versterking : h i' vereenegift op nieuwjaar, en, in Gelderland,
joeg, ja doodle hen. Het wordt, in dien zin,
eene dunnegerolde wafel, anders een nieuwmet andere woordengevoegd : ja, dat meer
jaarskoek. Ouderdom : dat past niet voor
is. Ja ook. Ja toch. Ja zelfs. Somtijds worth
eenen man van zijne jaren. In mine jonge
het als ecn zelfst. naamw. van het onzijdige
jaren. Onder den last der jaren gebukt gaan.
Hij is op zz:jne jaren. Tijd, in het algemeen :
geslacht gebruikt : nu; peen is zoo goed, als
zz:jn ja. — Toen zij 't krachtigh ja liet slippen. [HoogvI.] Zamenst. : jabroeder, jabroer
(qui omnibus assentitur) , jawoord. Dit
woordje is reeds bij Ulphil. ja, Otfrid. jo,
ja, ijsl. /it, ja, zw. ja, jo, angels. gea, ja,

uwejaren en sullen niet geeindigt worden.
[Bijbelvert.] Van hier jaarltjks, bijw., jaarlijksch, bijv. naamw., jarig. Zamenst. :
leerjaar, maanjaar, moordjaar, enz. —
Jaarboek, jaardicht, jaargeld, jaargetij,
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jaargetijde, jaarkring, jaarloon, jaarmarkt,
jaartand, jaarweek, zeven jaren, in den
bijbelstijl. Oud. heeft jaarblafferts, voor
annales : de heilige jaarblafferts der bondboeken.
Jaar, Ker. jar, Isidor. jaar, neders. jar,
eng. year, Ulphil. jer, angels. ger, gear.

Tuinman leidt het af van ett,p , de lente, of
de maan. Wacht. van het
liefstvan iarah,
zw. ijra, in eenen kring omdraaijen, gr.
iyupouv. Dan, daar dit voor de eerste uitvinders te wijsgeerig is, is de gissing der genen
veelgegronder, die het van het nude ar,
(waarmede ons aar, korenaar, overeenkomt,)
zw. ar, afleiden, hetwelk de inzameling
van vruchten beteekent. Bit woord heet, in
Zweden, ook een jaar, gelijk het ijsl. aar en
deen. aar. De gewoonte, om, naar de inoogstingen, de jaren te rekenen, is bij alle volken,
zeer oud, en nog niet geheel uitgestorven.
De Oudduitschen en Noordelingen telden den
ouderdom wel gemeenlijk bij winters, maar
echter was ook de deeling van ongsttijd tot
oogsttijd, eene bekwame jaarsrondte, dewijI
men in het Noorden slechts eenen oogst heeft.
Eenigen brengen hierheen het bekende vers
van Virgilius : post aliquot, mea regna videns, mirabor aristas.
v., der, of /ran dejaarschaar;
meerv. jaarscharen. Het een in een jaar,
als vruchten, van bet land geschaard, dat is,
, ee
een
ingezameld, wordt. Van 'aar en schaar
ingezamelde hoop. Al heeft de landman een
quade jaarschare. [De Brune.] Datter menigmael zoogrooten jaerschaer van vruchten
gekomen is. [Oud.] Hooft bezigt het voor een
getal van jaren : indien eenighe jaarschaaren
vanpaehten en renters geheeven zijn. Kil.

JAARSCHAAR, Z.

kent die beide beteekenissen ook, en voegt er
nog andere bij. Zie ook dagschaar, bij day.
JADDER, Z. n., o. des jadders, of van het jadder • meerv. 'adders. De melkvaten van
koebeesten. Waerin de boerin het melkzwangere 'adder der koeien molk. [Overzett. van
Hervey.] 11w 'adders, dik van room en kostl(jk voedsel, schroeijen. [Hoogv1.1 Al 't voedsel dijt tot melck, waarvan de 'adders zwellen. [Vond.] Bit woord beet, in Groningen,
jaar, door insmelting. Wanneer bet beest

geslagt, en het 'adder er afgesneden is, beet
men het, aldaar, jidder, neders. jidder,gidder, door insmelting het gier, in Gelderland.
Het komt overeen met uijer, schoon dit
woord ook van andere dierengebezigd wordt,
bij Kil. uder, uyder, huyder, wder, wr, ore,
hood. Euler, opperd. eiter, eng. udder,
angels. uder, finl. utare, gr. dace!), cool.
oughcp , waarmede het lat. uber, deep . iver,
zw. jufwer, fur overeenkomen.
JADEN, bedr. w., gelijkvl. ik jaadde, heb
jaad.Dit woord wordt in Noordholl.gebruikt,
om daardoor het bezorgen van de koeijen,

JA.GT.

op den stal, nit te drukken. Misschien is
het zoo veel als gaden. De j en g vervangen
toch wel meer elkanders plaats, als : jonst,
gunst, enz.
JAGEN,

bedr. en onz. w., ongelijkvl. ik joeg, ik

heb en bengejaagd.

Bedr., doen vlieden : den vi 'and op de
vluyt 'a en. joeg de raven uit het nest.
Doen voortgaan : beesten in de weide 'a en.
Met schielijk geweld, nit het bezit van jets,
d ri jvcn : iemand uit huis en holjagen. Dienstboden nit de hour' en. Met kracht indrijven : het zwaard door den nek 'a en. Iemand
den de en door het lijf 'a en. Ik hoor de
spijckeren door bout en handen 'a en. [De
Decker.] Jets door het keel at jagen, inzwelgen. ffzj heeft al zijngoed doorde keel gejaagd,
doorgebragt. Aanzetten : niemand jaagt U.
Oul. was iemand 'a en voor najagen, in

ebruik.
g
Onzijd., met hebben; op de jagt gaan : hij
houdt veel vanjagen. Hi' heeft met Brie hondengejaayd. Eerie trekschuit, door middel

van eenpaard, doen voortgaan beet ook
'a en. Zijn pols jaagt hevig, slaat schielijk.
Sterk rijden: hi' jaagt altoos zoo, als
rtjdt. Ook met zijn: hi' is met vier paarden
door ooze plasts gejaagd. Van bier: jaagster,
jager. Zamenst.: jaagland, jaagpaard, jaagpad, jaagschuit, jagermeester, jagersstuk,

stuk van eenen haas, of van een konijn,
bezijden den staart. Wacht. acht 'a en afkomstig van ityuy.
JAGT, Z. n., v., der, of van de 'a t • het meerv.
is niet ingebruik. De handeling van jagen,
of vervolgen. Jagt op jets maker. Jagt op
dieven maken; op de dievenjagt zz:jn. De
kaper maakte jagt op dat schip. De hande-

ling van wild, met honden, na te jagen, om
het te van en en te dooden : op de jagt zijn.
Van dejagt levee. De kunst van 'a en : hij
legt zich op de jagt toe. Hij verstaat de 'a t.

Het regt om te 'a en : de jagt verpachten.
De tijd om te mogen 'a en : de jagt is open.
Het is beslotene 'a t. Haast, drift: grootejagt
hebben, jagt maken. Zamenst.: hazenjagt,
hertenjagt, konijnenjagt, enz. Jagtbosch (bij
Vond.), jagtduivel, in den gemeenen spreektrant, iemand, die eene onverzadelijke drift
voor de jagt heeft, ook iemand, die nooit
tijd gunt, jagtgaren, jagtgeregt, (jagtgerigt)
jagtgeweer, jagtgezel , (venationis socius)
jagtgodin, jagthoed, jagthond, jagthoren,
jagthuis, jagtkleed, jagtnet, jagtpaard, jagtregt,jagtroer, jagtsneeuw, fijne sneeuwvlokjes, die lit wegstuiven, jagtspiets, jagtspriet, jagthjd, jagtvang, jagtvogel, een

valk, bij voorb., welken men op de jagt gebruikt oneig., een jong mensch, die niet
ligt op eene plaats blijft. Vollenhov. bezigt
jagt, in zamenst. met mensch : de satan — in
menschejagt en zielverslinden, gromjende.
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des 'a is of van het jagt
meerv. jagten. Een jagtschip voor den pronk
en hetgemak. Van 'a en omdat bet snel
zeilt, of schielijk voortgetrokken wordt.
Zamenst. : advdsjagt, oorlogsjagt, speeljagt,

JAGT, Z. D., 0.,

trekjagt, zeiljagt.

onz, en bedr. w., gelijkvl. Ik jagtte,
hebgejagt. Onz., zich zeer haasten, jagt
hebben : lwejagt gij altoos zoo? Driftig
naar iets haken :jaghtende naa 't vaststellen
der dwingelandUe. [Hooft.] Bedr., aanzetten,
om zich te haasten : ik werd te veelgejagt,
om hetgoed te doen. Het is bet voortdur. w.
van jagen. Van hier 'a ti , voor driftig
hakende :jaghtige gierigheid. [Hooft.]
JAK, Z. n., o., des jaks, of van het jak • meerv.
jakken. Een • oud woord, beteekenende,
weleer, eenpansier, eenen wapenrok : een
schoon jak van maalien. [Hooft.] Thans een
kort vrouwenkleed: zij liet haar jak verstellen. In degemeene taal : iernand wat op
hetjak even, hem afrossen.
Jak, hoogd. Jacke, neders. jak, jakke,
eng. jack, fr. jaque, ital. glace°, sp. jaco,
zw. jacka, deen. jakke. Het gr. ivysi legt
JAGTEN,

Hesijch. uit door 0"XE7C4, een dekkleed. Bij
Vegetius is jacca eene soort van paardendek.
JAKRALS, z. D., m., van den jakhals • meerv.
jakhatzen. Een dier, dat in het Oosten,
vooral in Sijrie, te huis hoort, en eene soort
van vos, of wilden hond, is, van eenen allerstoutsten aard. Tuinman leidt het van het
eng. jak, een guit, een boef, en hats a f. Het
is waarschijnlijker, dat het woord verbasterd
is uit het hebr. schoal, welk dier de Turken
en Perzen Schaal noemen. In het hoogd.
ook schakal. Pit woord klonk jets naar
oils nederd. jakhals, dat een geheel ander woord oorspronkelijk is, en, bij ons,
te kennengeeft een schraal , schurkig mensch:
een arme jakhals. En in zoo ver kan men
Tuinmansgissing toestaan. Hats, Loch, is
bij ons meermalen, een slechte, een eenvoudige bloed. Van dit laatste jakhals, dat
bij ons ook voor eenen knol, een slecht,
afgereden paard, gebruikt wordt, is het onz,
w. jakhalzen : ik jakhalsde, heb gejakhalsd,
voor tepaard rijden.
JAKKEN, onz. w., gelijkvl. Ik jakte, heb gejakt.
De Vlaamschen gebruiken dit woord voor
hetpaard met de knappende zweep voortjagen •; gelijkjakke, bij hen, eene voermanszweep aanduidt. Wij hebben nog eene
spreekwijs : jakken enjagen.
JALOERSCR, bijv. n, en bijw., jaloerscher, meest,
zeer jaloersch. Bij Kil, jaloes, jeloes. Naijverig, minnenijdig. Van hier jaloerschheid,
(jaloesheyd bij Kil.) en jaloezi j. Uit het fr.
jaloux, en dat van het lat. zelus, gr. iixos.,
ijver.
JAMMER, (Kil. jamer, jammer,) z. n., o., des
jammers, of van het jammer • meerv. jam-

meren. Eene erbarmelijke weekly t: so sondt
gij mijne grauwe hairen met jammer ten
grave doen nederdalen. [Bijbelvert.] Hoogste
ellende : over 't jammer van dien staet. [De
Decker.] Ick verdraege ontelbaerhegn van
jammeren. {Vond.] De overzetters des Bijbels
gebruiken het ook mannel : op dat ik den
jammer niet en sie. In het gemeene leven
zegt men : het is jammer, het is te betreuren.
Van hier jammerWk. Zamenst. : jammerdaad, bij Cam h. jammergeschrei, jammerharti g, jammerhol, bij Vond., jammerklagt,
jammerklagtig, jammerzang, klaaglied. De
dichtersgebruiken jammerdal en jammerrzYk. Het laatste is, bij hen, de plaats der

verdoemden, het eerste het verblijf der
ellendigen op aarde. F. de Wael bezigt jammerwiel, voor jammerkolk.
Jammer, bij Otfrid. jamor, Notk. amerlichi, deen. jammer, hoogd. jammer, zw.
jammer, ijsl. ijmr, angels. geomor. Daar is
er, die het van het oude hearm, schade,
verlies, afleiden. Eerder schijnt het woord
eene nabaauwing van het zuchtende en klagende geluid eons ellendigen te zijn. M. St.
heeft altoos jamer.
JAMMEREN, onz. W. gelijkvl. Ik jammerde, heb
gejammerd. Jammergeschrei makers : ik zag
hen honden wringen, en hoorde hen jammeren. — Jammert niet om Priaems end.
[Vond.] Ook onpers. : het jammert mij van
dien man. Vond.gebruikt hier den tweeden naamval : men moet zich ewer jammeren. Ook zegt hi' : mij jammert moeder enz.
bijVond. te vinden.
Van hier jammernis,
Jammeren, lat. gemere.
JAN, Z. n. m., van jan • zonder meerv. Een
mansnaam. Hi' is boven jan, eene uitdrukking, in het kaartspel gebruikelijk. Iemand
'an maken, dubbel winners. Jan alleman,
iedereen. Jan TrUntjes, Jan Hen, een ver-

wijfde, in den gemeenzamen spreektrant. —
Jan de wasscher, bij de Zeeuwen meissenel achterstraatsch
knecht. Za menst. :janhag,

yolk • ook eene soort vankoek.
JANGELEN, zie

janken.

JANITSIAR, z.

n., m., des janitsaars, of van den
janitsaar • meerv. janitsaren. Een verbasterd woord, uit het turksche genitzeri, of
gengitzeri, waarmede de Turken hunne
bezoldigde landtroepen aanduiden.
JANKEN, onz. w., gelijkvl. Ik jankte, heb gejankt. Klagend huilen, van honden of vossen
sprekende. De hond jankt om een stuk
broods. Ook van menschen : tvij zijn dit
jammeren, dit bUster jancken ma. [Vond.]
En ghij met recht moo ht jancken om uw
ramp. [Vond.] Oneig. : om een ambt janken.
Kijven, razen : jankt zoo niet. Van hier
janker, een knorrepot, ook een wellustige,
antlers venusjanker, bordeeibrok. Voorts is

het een klanknabootsend woord, gelijk bet
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lat.gannio. Voor janken is ook jangelen in
gebruik, eng. to jangle.
JANUARIJ, z. n., m., van januari j • zonder

meerv. De eerste maand in het jaar, louwmaand. Van den latijnschen naam Januarius ; van Janus eene heidenschegodheid.
JA.PON, Z. n., m., des japons, of van den japon
meerv. japonnen. Eene lange, tot op de
voeten nederhangende kleeding van mans
en vrouwen. De benaming is ontleend van
Japan, een ma ti rijk beoosten China • derhalve een kleed, in navolging van de Japannezen. Van bier ook japonsch: een japonsche
rok • een japonsche, japansche deken •; maar
japansch in japansch porselein.
z. n., m., van den 'as ; meerv. jassen.

JAS,

Een overrok van mannen ; en thans ook van
vrouwen. Verkleinw. jasje. Ook de Boer van
troef in het kaartspel.
JASMIJN, Z. n., v., der, of van de jasmijn
meerv. jasmijnen. Een boompje, dat welriekende bloemen dra g t. In het fr. jasmin.
JASPIS, z. n., m., van den 'as is • het meerv.
is niet ingebruik ; dan zegt men jaspissteenen. Een edelgesteente : van geelen Jas is.
[
Vond.] Voor de
,
stof den ruwen steen, is
het onzijdig : bergen van groen 'as is Ook
jasp : puick van jasp. World.] De naam is
oostersch; in het Nebr. iashpha, pers. jascp,
gr. letawic.
JASSEN, onz. w., gelijkvl. Ik jaste, he gejast.
eenen 'as dragen : hi' jast wel. "let 'ass el
op de kaart spelen. Ook bedr. : een spel
jassen.

z. n., v., der, of van de javelt,in
meerv. javelljn.s, javelijnen. Ond uitsch
woord ; een werpschicht : de javelijns en
lanssen. [Moon.] Fr. javeline.
JAWOORD, z. n., o., des jawoords, of van het
jawoord • zonder meerv. De toestemming
tot het aangaan van een huwelijk. Van ja en
JAVEL1JN,

woord. Het jawoord vragen, even •; om het
jawoord vnjen. Vond. zingt hiervan zeer

geestig :
De wil zou overslaan, maar blijft in twzy el hangen,
Hetjawoord, dat de gunst to met naar voor toedrong ,
Is rzYp, en in den mond, maar hapert op de tong
En kan er kwalijk uit •; enz.
IBER, z. n., m., des ibers, of van den iber
zonder meerv. Den Iber lien roem to laten.

[Vond.] Eene rivier.
een zachtstaartige uit an achter zelfstandie naamwoorden, die dezelve, doorgaans,
vrouwelijk maakt, en uit het lat. ium en is
ontstaan is, als : falie uit pallium, griffie uit
graphium, foelie nit folium ; zoo ook evangelie, olie, menie. hit ia,. als : glorie van
gloria, andt:jvie van endivia, malie van mall& De woorden, die dezen uit an hebben,
voegen eene enkele n, of s, in het meerv.,
achteraan, als : olie, olien, knie, knien,

Is,

berrie, berries.

JE.

onze algemeene verkleinende, of vleijende
uitgang, gevoegd achter andere naamwoorden, die , daardoor eene verkleinde beteekenis krijgen, en altoos van het onzijdige
geslacht worden : als kusje, handje, enz.
Om de welluidendheid,
plaatst men voor
dezen uitgang dikwerf eene t, of p, niet
willekeurig, maar naar gelang van de letters, die voorafgaan. Zoo komt je, achter d

JE,

en t : kladje, matje, draadje, praatje, bedje,
sletje, kleedje, spleetje, lidje, hitje, kistje,
krijtje, geitje, hoedje, godje, rotje, loodje,
pootje, putje, rietje, goedje, snoetje, bruidje,
kindje, lintguitje, mandje, kantje, vent kind
je, vriendje, hondje, lontje, puntfe, gunstje,
kunstje. Achter f : grafje, graafje, be 'e
teelje, grifje, wzjfje, briefje, ho 'e kuifje,
turfje. Achter g : zaagje, we 'e steegje,
wiegje, din 'e ringje, do 'e mugje. Achter
k: dakje, staakje, plekje, beekje, strikje,
dijkje, hokje, doekje, strookje, krukje, kruikje. Achter p : lam 'e trapje, knaapje,
klepje , streepje , knipje, pijpje, om 'e
stropje, hoopje, stoepje, stuipje. Achter s
en sch : dasje , blaasje , kaarsje , kansje,
weesje, vleeschje, vischje, wijsje, kiesje, vosje,
doosje, lusje, luisje : — Tje achter l en n,
aaltje , keellje , dweiltje, boeltje, kooltje,
muiltje , schoteltje, keuteltje, schepseltje,
kraantje, steentje, fonteintje, wijntje, hoentje, zoontje, kruintje. Achter r : snaartje,
kamertje, ankertje, wevertje, vleijertje,
wippertje, hoertje, vloertje, loopertje, kuipertje. itchier w : klaauwtje, leeuwtje,
vrouwtje. Achter tweeklanken : haaitje,
eitje, koetje, fooitje : Pje achter m : haampje, kraampje, zeempje, kiempje, priempje,
oompje, zoompje, pruimpje.

Hierbij moet aangemerkt worden, dat vele
woorden van eene lettergreep,
of waarvan
de laatste lettergreep slechts eenen klinker
heeft, uitgaande op b, 1, m, en n, en in het
meervoud den laatsten medeklinker verdubbelende, als krib, kribben, bel, bellen, ham,
hammen enz. verlengd worden, en tje hebben • als : slabbetje, kribbetje, tobbetje, schubbetje,balletje,schelletje, krokodilletje,holletje,
bulletje, hammetje, stammetje, schimmetje,
kommetje, kannetje, wennetje, kinnetje, zonnetje, japonnetje, bunnetje, en de vrouwelijke
benamingen, op in uitgaande : boerinnetje,
engelinnetje , vriendinnetje , koninginnetj,
e
slavinnetje enz. Voor je zegt men ook jen,
als : draadjen, la 'en. Bit je, jen, was oudtijds gen, als : schaapgen •; naar den brabandschen tongval ken, als • draadken • of,

in sommige woorden, om de welluidendheid,
sken, gelijk: jongsken, doeksken. Men zeide
ook kijn, zoo als nu nog de groninger tongval heeft doekkiin, met twee ii. Deze uit an
is in het hood. chen, angels. kyn, cyn, cin.
Van dezen uitgang is een soortgelijke gansch
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verschillend, die uit het fr. ge gevormd is,
als-: bosschaadje, plantaadje, vrijaadje, welke ook gie , eertijds, geschreven en uitgesproken zijn.Alzulke woorden zijti vrouwelijk.
j E, in het gemeene levee gebruikelijk als een
tusschenwerpsel, om eerie soort van verwondering uit te drukken. Het schijnt eene
verkorting te zijn uit den naam Jezus, zonder
noodzaakgebruikt. Men boon ook jemij,
jemeni j, verbasterd, misschien, uit het oude

never. Zamenst.: jeneverbezie, jeneverboom,
jeneverdrank, jeneverolie, jenevervat, enz.
Van het fr. genievre, ital. ginevro, ginepro,
uit het lat. juniperus.
JENGELEN, onz. w.,gelijkvl. ik jengelde, heb
gejengeld. Tuinman vergelijkt dit woord,
met hetgrieksche xipatCeiv, dikwijls bewe-

Jezus man ' !
IEBENROOM, zie ijf.
IEDER, iedere, een bijvoegel., persoonlijk voor-

JENOFFEL,

naamwoord, eigenlijk algemeen telwoord,
zoo veel als elk, iegelijk. Zie elk. ledere dag,
iedere maand, ieder 'aar. Ali zelfst, leder
heeft op u het oog. Ook met het niet bepalende lidwoord een: een lederonzer. In de
verbuiging is het: eens ieders, eens iederen,
of van eenen leder, aan eenen leder, eenen
seder. Iedereen is ook ingebruik.
IEGELIJK, iegelijke , een bijvoegel., persoonl.
voornaamwoord. Elk, wie hi' zijn moge.
Voor iegelijcken manne. [Bijbelv.] Iegelijke
vrouw. Naar hetgewigt van iegelijken kandelaar. Meestplaatst men er het niet be al
lidw. een voor : naar de spraak van een legelijk yolk. Iegelijk, en een iegelzjk worden
ook zelfst.gebruikt, en dus verbogen : eens
iegelljks, eens iegelzjken, of van eenen legelijk, aan eenen iegelzjk, eenen iegelijk.

Deze verbuiging van eeniegelijk en een ieder is in
de tweede uitgave van WEIL. WOORDENB. uitgelaten.
JEGEN, zie jegens.
JEGENS, voorzetsel, beheerschende den vierden
naamval, engevende eene betrekking tot
iets te kennen. Lie de 'eens de ouders. Pligtenjegens God en de naasten. Zich 'eens
iemand welgedragen. Oul. bezigde men
jegen en 'eens voor
contra : dat die
voor teen contra
twee jeghens den derden daar in eens zijn.
H. de •r.] In '1jegendeel vinden wij bij
Spiegh. en anderen, waarvoor thans in tegendeel gebruikt wordt. Van bier jegenwoordig,
jegenswoordig, welke woorden men, thans,
met eene t schrijft, tegenwoordig.

eenpers. voornaamw., dat in het enkelv. alleen gebruikelijkis, en eenen zekeren,
onbepaalden persoon aanduidt. Van het
oude ie, hetwelk Kil. door aliquis vertaalt,
en man, Been. mand. Kil. heeft nog ieman.

IEMAND,

Iemand uwer heeft hetgezegd. Ik ken iemand.
Iemandsgoeden naam kwetsen. Oudtijds

gebruikte men, in de verbogene naamvallen,
iemanden : iemanden overhooren — aanhouden met iemanden. [Kiliaan.]
JENEVER, z. n., m., des jenevers, of van den
jenever ; meerv. jenevers, jeneveren. Jeneverboom : Welker spijze was de wortel der
jeneveren. [Bijbelvert.] Sterke drank, uit

koren en dambeziengestookt •, zonder
meerv.: klaren jenever drinken. Bittere je-

gen. Het is, zeker, hetzelfde met het groning.
gengelen, dat een voortd. woord van gangen,

gaan, is.
(bij Kil. ghenoffel, hero el z. n.,
m., des jenoffels, of van den jenoirel; meerv.
jenoffels. Bij Vondel, in zijne eerste gedichten, wordt dit woord aangetroffen, be duidende eenen kruidnagel. Het is vermink
t
van het lat. caryophyllus.
JENT, (Kil. ghent, jent,) een bijv. naamw.,
thansgeheel buiten gebruik, beduidende
fraai, net: Uw jente lijfien. [flooft.]
In het fr. gent, van het lat. gens, gentilis.
Van bier het zeeuwsche woord jentaard, een
krakendepronker : den jentaert te spelen.
[Brune.] Ook lentiel : jentiel goddin. [Hooft.]
IEPENBOOM, zie ijp.

IER, een klemstaartige basterduitgang, achter
zelfstandige naamwoorden gevoegd, en eenen
werkenden, mannelijken persoon aanduidende, van dezelfde kracht, als aar en er, gelijk:
aalmoezenier, hovenier, herbergier, tuinier.

Zulke uitgangen nemen den vrouwelijke
n
uit an ster w ederachter
achter zich : hovenierster,
tuinierster. Hij schijnt, door het fransche
kanaal ier, tot ons gekomen te zijn.
IER, z. n. m., des let's, of van den Ier; meerv.
Ieren. Een inboorling uit Ierland. Van firer
iersch : iersche boter. Het iersch' ersche
taal.
IET, een klemstaartige uit an achter onduitsche woorden , om daardoor iemand van
eenig yolk,
of geslacht, aan te duiden. Een
sodomiet, Israeliet. Van het lat. ita. Men
begint, hiervoor taalmatiger, den uit an er
tegebruiken : Sodommer, Israeller, enz.
JETS, (iet) een onbepaald, overanderlijk voornaamw., van het 011Z. geslacht, in het enkelv.
alleengebruikelijk, en beteekenende, in het
algemeen, eene zaak, waarvan ons verder
niets bekend is, of dewelke wij niet nader
aantoonen willen, dan dat zij bestaat. Naerlien zonder 't iet het oog gelijck staet met de
blinden. [Vond.] Als niet komt tot iet,kent
het zich zelf niet, of is 't allemans verdriet.
Het tegendeel van niets: ik hoor jets. Ik heb
u jets te zeggen. Met den tweeden naamval
achter zich : iets nieuws. Dat is iets an °s
Eengedeelte van het geheel: ik zal er u
maar iets van toonen. Er is iets van het beeld
in stukken. Een weinig: hi' bevindt zich iets
beter. Hi' beeldt zich iets in.
Jets, hood. etwas, bij ons, oudt., ietwes,
bij Vond., de Deck., en anderen ietwat,
Ker. eddesvvas, eddervvas , Otfrid. ethesvvaz,
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Isidor. eovviht, hvvazs, opperd. en neders.
ichtwas, echt , ichts , angels. auht, awht
awiht, eng. aught.
JEUGD, Z. n., v., der, of van de jeugd • zonder
meerv. De eerste vroege leeftijd des menschen, dan eens teen den ouderdom, dan
teen
de mannelijke jar
en overstaande. Men
g
onderhield mij daarover in mine jeugd. —
Van uwe jeugt af. [Hoogv1.] In het bloeijen
zijner jeugd. Jonge lieden : de jeugd met
eengoed voorbeeld voor aan. Melis Stoke

gehruikte dit woord voor eenen jongman,
ook voor eene 'one dochter. Jeugd is voor
joged, oudt. joechd, joechde, voor joeeftede,
jonghede. Angels. Jogoth. Voorts is van hier
jeugdig, jeugdigheid.

w., gelijkvl. jeukte, heb
gejeukt.Jeukte hebben. Mine handen jeuken
mij. De wonde beg int te jeuken. De rug
jeukt hem, hi' wil geslagen zijn. De handen
jeuken hem, hi' is vechtens gezind. De ooren
jeuken hem. hi' is onrustig van begeerte, om
lets nieuws te hooren. Van hier jeuking,
jeukerig, jeukte. Hooft heeft jeukering van
min in leden oud en stram. En jeuksel van
de min komt bij De Potter voor.

JEUKEN, (joken,)onz.

een bijw. van lasts. Er ens Men
gebruikt het thans in de volkstaal alleen.
Vond. zegt nog stop iewers heenen de spruit.
Iewers en niewers. [Haagsche Confer., en
Cam h. En is iewers toe te bezighene. [Bijb.
1477.)
IG, een zachtstaartige uitgang, die zeer dikwijls
in onze taalgebruikt wordt, om bijvoegel.
naamwoorden, te vormen. Zooplaatst men
denzelven achter zelfstandige naamwoorden,
als : aderig, bloedig, doornig, harig, haastig,
moerassig, hongerig, dorstig, enz. Zulke bijv.
naamwoorden beteekenen het bezit, het
hebben, de tegenwoordigheid van die eigenschap, die door het zelfst. naamw. uitgedrukt wordt : een moedig paard, dat moed
bezit ;gebrekkig schrift, met gebrek verzeld.
Dikwijls sluit het het denkbeeld van veelheid
mede in, als : aderig marmer, dat vele aderen heeft, kwastig hout, bloedige oorlog,
grazige weide, harige kin, enz. Somtijds
beduiden dusgevormde woorden iets, dat
in de eigenschap van het zelfst. naamw.
gegrond is, of aan dezelve gelijk is. Een
aandachtig toehoorder
,
die met aandacht
toehoort, een aandachtig gebod, dat uit aandacht voortvloeit. Ook sluiten zij wel andere
begrippen mede in: wellustige liederen, die
den wellust kittelen. Men bedient zich van
deze bijv. naamwoorden in zamenstellingen
vooral, daar zij, baiter' zamenstelling, net
willengebruikt worden, als : veelverwig,
IEWERS,

geheimzinnig, eenoogig, driehoofdig, viervoetig, tweetongig, dubbelhartig, enz. In

Welke alien het denkbeeld van het hebben,
het bezitten, uitgedrukt wordt.

IG.

Ook vormtmen, door dezen uitgang, van
bijvoegel. naamwoorden nieuwe bijv. woorden, als, van het oude ne
der nederig
, van
een eenig. Bij deze woorden schijnt het
slechts eenen toestand te beteekenen. Bij
andere woorden wordt het denkbeeld van
het hoofdwoord verkleind, en men wil er
eenige gelijkheid door te kennen geven, als :
goedig, zurig, zoettg, dat het goede, zure,
zoete nabijkomt.
Achter werkwoorden, door afkapping van
den uitgang, wordt ig ook gevoegd, als :
slaperig, afwendig, voorloopig, gaperig.

Zulke woorden hebben of de kracht van een
deelwoord, als: volstandig, afwendig, woeg, voorloopig •; of zij even eene vaardigheid, graagte, gedurigheid te kennen, als :
slaperig, die graag slaapt, gaperig, die gedurig gaapt, stootig, die schielijk stoot.
Achter bijwoorden, al s : nietig; voorzetsels,
als: vorig : de vorige week. Al deze, dus gevormde, bijvoegel. naamwoorden lijden,
indien de natuur der zaak het niet hindert,
hunne trappen van vergrooting, als: haastig,
haastiger, haastigst, moerassig, moerassiger, moerassigst. Van de meeste kunnen
ook afgetrokkene naamwoorden in held gemaakt worden, als : eeuwigheid, goedigheid,
zurigheid, enz, In de werken van de ffilaatschappi:j der nederl. Letterkunde, worden de
woorden kleinigheid, zoetigheid,

enz. afgekeurd •; loch Fr. v. Lelyveld merkt
aan , dat dit misschien te onregt geschiedt.
Er zijn ook zelfst. woorden, in ig uitgaande, die van degenoemde bijv. naamw. geheel verschillen, als : mijterdrig , bliksemdrig, vaandrig. Trouwens, in dezen uitgang
is eene verkorting, zijnde drig voor drager.
Zie drig.
Oul is het zeer ingebruik geweest, voor
het deelwoord in de uitgaande, ig tebezigen,
als : wetentich, voor wetende, bevechtig, voor
bevechtende, enz. Thans maakt men hierin
dit onderscheid, dat men bijvoegel. naamwoorden in ig bezigt om den aard en de geneigdheid aan te duiden, en deelwoorden in
de eindigende, om de dadelijke werken te
kennen tegeven, als: levendig, in wien het
leven op eene uitstekende wijs werkzaam is,
in tegenoverstelling van dof, zwaarmaedig,
— levend, levende, die, of dat, leeft, in
tegenoverstelling van dood. Zoo ook slaperig
en slapende
tjverig en ijverende
tig en twistende, enz.

twis-

Deze oude uitgang luidt bij Ulphil. eig,
ags, frankd. ig, angels. ig, hoogd. ig. Het is
zeer waarschijnlijk, dat, gelijk L. ten Kate
wel aattmerkt , die hierin door Adelung
g
evol gd wordt, dezelve een deelwoord van
het oude moesogot. aigan, frankd. eigan,
kimbr. en ijsl. eiga , angels. oegan, agan,
gr. ix,ii y ,.hebben, is.
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IJ, een klemstaartige uitgang van zelfst. naamwoordengevormd van andere naamwoorden,
die dezelven van het vrouwel.geslacht
maakt. Zulkegevormde naamwoorden beduiden eene werking, als: bedelarij, afgoderij, huichelartj, dieverd, enz. Ook eenen
staat, of eene waardigheid, als : voogdij,
abdij, enz. Eenen oord, waar men zijn verblijf houdt, eerie plaats, waar men werkt.
Zoo is abdd ook de woning eens abts, bakkerd, brouweri j, enz., plaatsen, waar men
bakt, brouwt, enz. Eene verzameling van
eenheden, als : burgerd, ruiterij,soldatij (bij
Brune): landerd behoort hierheen denkelijk
ook. Het is zeker een basterduitgang van het
middeleeuw. latijn, veranderende de monniken hun is in Althans basterdwoorden,
die in ia, of het fr. ie eindigen, gaan bij ons
op ij uit, gelijk: malvazd, malvesie, — haverd, avaria, avarie, — kanselard, chancelerie, enz. Oul. was ij of fij, in gebruik,
thans hij of fil. Zie fij.
IJ, z. n., o., van het d • zonder meerv. Een

bekende inham der zuiderzee.
In Zuiderzee verdrinkt het IJ. [Vond.]
Ten Kate vergelijkt het angels. dtha, cestus
marinus, onidat het IJ, van het begin tot het
elude, aan eb en vloed onderworpen is.
JIC$T (oudt, gicht) z. ri., v., der, of van de
jicht •; zonder meerv. Eene bekende pijnlijke
kwaal. Hier werd hij van de jigt aangetast.
[Hooft.] De vliegendejicht. Van hier: jichtig.
Zamenst. : handjicht , darmjicht, niedicht,
voetjicht. Ten Kate's vindingrijke gissing is
eerie vergelijking van gichen, gichten, dat
belijden heet , en voorts eene belijdenis
doorpijniging afpersen (gelijk gichter eenen
beul) te kennengeeft. Zoo zoude dan doze
kwaal, oin de trekking der pezen en pijnlijke
wringer), gicht, jieht genoemd zijn.
IJDEL, bijv. n. bijw., ddeler, ijdelst. Beroofd
van de tegenwoordigheid van andere din en
ledig. Eene zjdele plaats •; schoon men het
woord in dies zin niet veelgebruikt •; wel
als zelfstandig, in de wijsbegeerte : het ijdel,
spatium , vacuum. Waartusschen ledige
laatsen zijn • alhoewel men het woord dan
P
liefst intrekt in /j/, als : haar, wanneer,
op het hoofd, vele ledige plaatsen zijn, waar
geen haar groeit. Zoo ook iji linnen, in
hetwelk dunne steden zijn. Anders wordt
het woord meest figuurlijk gebruiktl, als
ontbloot vane en waarheid : hi'

gebruiken : hi' is Wel in het hoot. Hier
gebruikt men ook het ingesmoltene woord
rJ, waarvan het onz. werkw. ijlen, hi' dlde,
heeftgedld, los in het hoofd zijn. Oul. werd
ddelenookbedr. gebezigd, bij Kil. evacuare,
ledigen: den pot ijdelen. Van bier: ijdelheid,
ddellijk. Zamenstell.: ijdeldarm , eigenl. •
en oneigenl., iemand, die altoos kiaar is, om
te eten, ddeltuit, een losbol, en het
werkw. ddeltuiten, dltuiten : ik ijdeltuitte,
hebgeddeltuit. Hooft bezigt ddelsprekendheld, voor ijdele praat : en stoft — met ddelspreekenheit en dreigementen. Mel is, in
het alem., ital: ital ruam, vans gloria.
IJF, (Kil. ibenboom , ievenboom • bij anderen
iebenboom) z. n. , tn., des Vs , of van den
ijf • meerv. zjvenboomen. Eene soort van

boom, die altijd groen is, het meest bekend
onder den naam van taxis. In het angels. iv,
iw, eng. yew, fr. l'if, middeleeuw. ivus.
IJK, z. n., m., des ijks, of van den zjk • het
meerv. is niet ingebruik. Een geslagen, of
gebrand merkteeken op maten en gewigten,
ten blijken dat zij juist de grootte en
zwaarte hebben. Van hier het bedr.gelijkvl.
werkw. zjken, den ijk zetten •; ijker, dkijzer,
ijkmaat. Misschien van het lat. ico.
IJKEN, zie ijk.
IJL, z. n., v., der, of van de • het meerv.
is niet ingebruik. Haast, spoed. mailer 01.
[Vond.]

Ih, bijv. n. en bijw. ijler, 61st. Het is zamengetrokken uit ddel. Eene ijle koorts.
Van hier dlen. Zie vender /Met. Van hier
Olhoofd, (zjdelhoofd) een losbol, ijdelhoofdig,
(Olhooldig,) ijdelhoordigheid, tjltuit, I'd
tuit.)
IJLEN, ijdelen , zie ijdel.
IJLEN, onz. werkw.gelijkvl. Ik ifide, heb getyld.
Haast, spoed hebben.Naar huisijten. Camph.
heeft zich ijlen. Van bier ijlings, met spoed:
IJM z. n., v., der, of van de ijm •; meerv.
zjmen. In Gron. en Gelderl., in welken laststenoord men het imnte, (bij Kil. ook imme)

uitspreekt, verstaat men door dit woord eene
honigbij. Van hier het geld. imker, iemand,
die bijen houdt. Zamenst.: dmenstal, enz.
IJP, (iep,) z. n., m., des tjps , of van den ijp •
meerv. ijpen. Eene soort van olmboom.
honighbije sChuw' den ijp. [Vond.] Van hier
het onverand. Oen : eene ijpen naafi Voor
Op is ook dpelaar bij de dichters in gebruik.
Zamenst.: ijpenbosch, dpenlaatt, enz.
vleit zich met eene ijdele hoop. Hare beelden IJRE, (iere,) z, n., v., der, of van de
ijre•;
zonder meerv. Zoo noemt men, in Groninzdn een ijdel ding. [Bijbelv.] Ontbloot van
gerland, het vette nat, dat uit beestendrek,
duurzaamheid : 1:Mete eer, die vergankelijk
uitpaardenmest , enz. uittrekt , en in eenen
is. Ons ijdel leven. [Bijbelv.] Zonder nut :
kuil bijeen loot. In Gelderland, geeft men
gij houdt u met ijdele din en bezig. Ledig
dit den naam van aalte, wegens deszelfs vetvan deugd en vroomheid : met ijdele lieden
tigheid •; van het ijsl. ala, vet makers.
omgaan. Ledig van ernst: ddele jeugd. Wees
zoo ijdel niet. Voor eenen oogenblik, beroofd IJs, z. n., o., van het ijs •; zonder meerv. Bevrozen water. Er is ijs in den put. Eene ijsverstand wel te
en om zijn
van het vermog,
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baan : zij ontmoetten elkander op het is •; hi'
staat op glad tjs,is in gevaar. Beslagen ten ijs
komen, ziebeslaan. HO heeft hetijsgebroken,
hi' heeft de eerste hinder glen weggenomen.
I. Cats vergelijkt zeer eigenaardig den
mensch, en alle aardsche grootheid, bij is
van eene nacht :
Eilaes ! de mensch en alle pracht
En is maer ijs van eene nacht.
Van hier het onz. w. lizen, eene bijt, uit

voorzorg teen brand, in het is maken.
Zamenst.: zjsbaan, ijsbeer, zjsbreker, een
zwaar vaartuig, om het ijs to breken, ijsdam,
zjsgang, stroomend ijs, ijskegel, tjskelder,
zyskoud, zonder trappen van vergrooting —
ijskrap, ijsschol, iisschots, ijsslede, lisspoor,
ijsvogel, zjszee, enz.
IJs, hood. Els, neders. is, deen. iis, zw.
is, angels. is, isa, Notk. is, eng. ice. Het is

onzeker, of dit woord afstamme van het
neders. aisen, esen, bij ors ijzen, eizen,
koud van schrik worden, omdat de aanraking
van het is waarlijk eene trilling veroorzaakt.
Althans, wij weten, tot hiertoe, niets beters.
USELLIK, bijv. n. en bijw., ijselijker, tjselijkst.
Verschrikkelijk: dat was een ijseltjk gevecht.
Van bier zjsetijkheid. De ouden zeiden egislick, van ege, egge, d. i. de scherpte des
zwaards, en lich, d. i.gelijk.
UssEL, z, n., m., van den zjssel •; zonder meerv.
Eerie bekende rivier. Hi' doet den IJssel
buigen. [Hooft.] Anders is dit woord bij beproefde schrijvers, zelfs bij Hooft, vrouwelijk. Het tegenwoordige gebruik belt, nicest,
Haar het mannet. geslacht.
UvER, Z. n., m., des livers, of van den liver ;
zonder meerv. Dit woord heet, eigenlijk, de
inbijtende, invretende gesteldheid eene
zaak. Deze beteekenis is geheel veroud. In
het neders, is een werkw. efern, vriefern,
dat van het invreten des ettersgezegd wordt.
Het wordt nu, inde oneigenlijke beteekenis
alleen, gebruikt voor verscheidene onrustige
emoedsbewegingen •; als voor toorn dat ik
g
de kinderen Israels in mijnen zjver niet vernielt en hebbe. [Bijbelv.] Ongenoegen over

het kwade, of hetwelk men er voor houdt:

IJZE.

HvEart, onz. w., gelijkvl. Ik tjverdt), heb getyverd. IJver toonen. Toornig zijn : ik tjvere
over Jerusalem. [Bijbelv.] Iemands voorregten, met ernstig ongenoegen over de schending, verdedigen : met onverstand ijveren.
lemand, we ens ontrouwheid in de liefde,
verdenken, en zijn ongenoegen daarover
later blijken : dat hij ijvert over zijne huisvrouwe. [Bijbelv.] Eene levendige drift in
eene zaak toonen: voor, in eene zaakijveren.
Vond. zegt : met den zwaerde iiveren, voor
vechten. Van hier iiveraar, zjvering.
IhEGaut, z. n., m., des ijzegrims, of van den
ijzegrim ; zonder meerv. Zoo noemt men
eenen verdrietigen en knorrigen 'on en.
Het is een bekende naam van den wolf uit
Reintje de Vos, een oud duitsch gedicht.
De naam is reeds oud, en kornt, sedert de
twaalfde eeuw
,
in het lat. zoo wel, als in
andere europesche talen voor. Jak. Merlin
noemde den wolf Isengrin. En in een, nog
ongedrukt, fransch gedicht van de dertiende
eeuw, le Renard couronne , dat misschiert
dengrondslag voor het duitsche gedicht
gelegd heeft, komt de naam Isengrin bestendig voor. Men kan het afleiden of van de
rosse kleur des ijzers
(isembrunus beet in
,
het middeleeuw. lat. rosachtig bruin,) of van
zjzen, schrikken, en grim, grimmigheid.
IhEL, z. n., m., des zjzels, of van den zjzel •
zonder meerv. Fijne gevrozen re en.
Hoogvl. gebruikt het onz. geslacht : en halt
het ijssel uit zijn' baart en pruik gestreken.

Hahna verkiest het mannelijke, dat, in de
dagelijksche taal, ook het incest gehoord
wordt. Van hier zjzelen, en ijzeling.
IJzEiv, (eizen) onz w., gelijkvl. 1k tjsde, heb
geijsd. Koud van schrikworden:
worden: datiemands
ziel doet ljzen. [Vond.] Ik zjsde op dat gezigt.
— Ik is daarvoor. De ouden maakten onderscheid tusschen tjzen en eizen. Het eerste

beteekende bij hen koud worden, bevriezen,
het laatste schrikken. Wij hebben de beide
denkbeelden vereenigd, schoon hetschrikkende het lioofddenkbeeld uitmaakt • en wij
spellen nu, rneest, tjzen. Van bier lazing.
1.1zER, z. n., o., des zjzers, of van het ijzer

een heilige liver. IJver voor de waarheid.
Zijn blinde tjver vervoert hem. Hevig onge-

zonder meerv. Het slechtste in waardij,
schoon het nuttigste en hardste metaal.

noegen voor gekrenkte eer en liefde; schoon
men dan meest het zamengestelde liverzucht bezigt. Nijd: (le r iver loot den slechten. [Bijbelv.] Sterke begeerte, oni jets to
doen : eene zaak met zjver behartigen. le-

Eene staaf zjzer. Gloeljend zjzer. Lizer
smeden. — Nen moet het zjzer smeden, tertvijl het beet is, men moet de gelegenheid
niet verzuimen. Nood breekt ijzer,
in Hood

'nand met ijver dienen. Geef uwe dichten niet
in uwen eersten ijver aan het licht. [Vond.]
In het ijsl. is aefr brandend, hitsig, aefast
zieden, ?Vast toornig zijn, en zjfr toornig.
Van liver, is ijverig, vurig, naarstig en jaloersch — iiverigheid. Zamenst.: zjvergloed,
zjverhitte (bij Camph.), iiverloos, ijvervuur,
Uverzucht, — nazi.

kan men doen, waarvoor men antlers staat.
Ik kan geen zjzer met handen breken, ik kan
geene onmogelijke Bingen doen. Bingen,
die uit ijzer gemaakt worden; met het meerv.
ifters. Hoefijzer: het paard heel ztjn ijzer
verloren. Staande en liggende haardplaat,

haardijzer. Zoo zegt men in Noordholland:
het staande zjzer schuren. Kluisters , boeij en :
zij deden hem de ljzers aan. Een hoofdver-
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siersel der vrouwen, dat, eertijds, uit glad
ijzer, maar met de toeneming der weelde,
uit zilver engoud gemaakt is, en den ouden
naam behouden heeft : zij heeft een ijzer op.
Eengouden, zilveren Ozer. Zoo gebruikt
men de zamenstell. strzjzjzer:
k
een kop eren
strljkijzer. Voorts wordt het, schoon meest
in zamenstell., van allerlei ijzeren werktuigen gebezigd: brandijzer, diefijzer, duimijzer, hangtjzer, ploegilzer, wafelijzer, enz.
Van hier het onveranderl. bijv. n. zjzeren.
Voorts: ijzerachtig, en de zamengest.: ijzerdraad, ijzergraauw, ijzergroef, ifzerhard,
ij zerkoek , ifzerkraant, Ozerkruid, ijzermijn,
zjzerroest, ijzersintels, ijzerslag, ilzerstnet,
zjzersmid,zjzerverken, zjzerverkooper, jzeri
kooper, ijzervlek, zjzervonk, zjzerwerk, enz.
LIzer, Kero isar, isarn, ang. isen, isern.
neders, isen, isern, hood. Eisen, en het
bijv. n. eisern, zw. jern, deen. fern, eng.
iron, wallis. hajarn, ieri . jarann, sp. hierro .
Het lat, ferrum komt met de noordsche tong-

vallen overeen. Anders heeft de overige
uitspraak veel overeenkomst met het lat.
aes, eertijds aesis, dat een algemeene naam
van metalen, bijzonder ook van ijzer en
staal,
was.
Um, bijv. n. en bijw., ijziger, ijzigst. Oul.,
met is bedekt, ijskoud : het zjzig Noorden.
[Oud.] En wil haer hert versteent en ijsig
minnen. W. v. Merw.] Thans wordt het
gebruikt van iets, dat doet ijzen : een zjzige
steilte.

IN.

ikker heerschappii. Ook Vond. : op dat al
d'ikkers voor 'tgeschal tot in den laegsten
boom des afgronds zichontzetten. Zie nikker.
ImAs, z. ri., v., der, of van de ilias ; zonder

meerv. Het is, eigenlijk, een grieksch woord,
door Homeergevormd, en gebruikt, om er
zijn uitnemend dichtwerk merle te benoemen,
waarin hi' den ondergang van Ilium, dat is
Troj,
e bezingt. Vondel en andere manner)
van gezag hebben dit woord ontleend, en
verstaan er eene reeks door, doch bepaaldelijk, of met de uitdrukking van rampen: eene
ilias van ontelbare rampzaligheden. [Vond.]
_4 fgeslooft door een ilias van rampen.[Hoogv1.1
Zoo ook Antonides: de bloedigeilias der oreto en, Of met bedoeling op eene reeks van
el lenden : om eene Ilias hiermede te stofferen.
[Vond.] Ook heden ten dage wordt het,
schoon wel eens onoordeelkundig, nagevolgd.
IMBOEDEL
,
imboel, zie inboedel.
INNER, bijw. van tijd. Ooit. Niets stelt u immer
palen. [Psalmber.] Telkens, van dag tot dag:
door dezegelegenheid werd zijne strafwaar die liefdeimmer heviger. In de dagelijksche
taal zegt men ook : immer of ooit. Immer en
altoos. Bij Kil. /emer, ienter, immer • uit het
oude ie,
ooit. Hi' zegt, dat ooit en nooit

alleen op den verledenen tijd slaan : zoo
ze st ook Leupenius, en voegt er bij, dat
immer en nirnmer alleen van den toekomenden tijd gebezigd worden ; b. v. : wie heeft
dat ooitgehoord? Ik heb het nooit gelezen.
Ik zal er immer naar vragen. Gij zult het
nimmer hooren. Zeijdelaar zegt : ooit is
immer, en nooit is nimmer. Van hier het
zamengest. immermeer, wordende het denkbeeld der tijdsbepaling door meer versterkt :
niemant van hen sal (zijnen) broeder immermeer konnen verlossen. [Bijbelv.] Out. bezigde
men ook emmermeer : hi sal die doot nederwerpen ewelzYk en emmermeer (in sempiternum). [Bijb. 1477.]

IK, persoonl. voorn. van den eersten persoon, en van alle geslachten. Zie over de verbulging, mine nederd. spraakk. D. I, S 113.
Ik heb de zaak verstaan. Ik ben het. In den
brievenstijI laat men het wel , uit eenewort
van hoffelijkheid, we : heb uwen van 23 mei
wet ontvangen. Doch dit geschiedt zonder
genoegzamen grond.—/k zelfheb het gezien.
Ik, hood. ich, angels. ik, deen. jeg, zw.
jag, ijsl. eg, Ulphil. ik, gr. Eva), boeot. revya, INNERS, bijw. en voegwoord van bevestiging.
iwve, lat. ego, ital. io, fr. je, sp. y, eng. I
Zekerlijk, trouwens. Bijw. : ik heb het u immersgezegd. Voegw. : ik verwacht geen hell
slavon. ia, ga, wend. jest, lett. es. Bij de
niet
i
van menschen ; zij kunnen mijmmers
Hebr. zelfs, ten minste als een suffixum der
helpen. Ook wordt het vooraan geplaats:
werkwoorden iod. Men verwondere zich niet
God is mijnetoevlugt ; immers is het bij hem
over die algemeene overeenstemming, daar
zoo veilig !
de natuur ons leert, door de, met ik verbondene, intrekking van den adem, ons zelven ImPosT, z. n., m., van den impost •; het meerv.
is nietgebruikelijk. Onduitsch woord, zoo
aan teduiden.Van dit /k heeft men het zelfst.
ikheid gevormd, hetwelk reeds bij Spiegh.
veel als belasting, van het fr. impÔt, impost,
voorkomt. Ik wordt ook als zelfst.gebezigd :
dat eigenlijk opgelegd heet, van het lat.
inpositum.
mUn ik, mijn wezen.
IKKER, z, n,,
ikker
IN, een klemstaartige uit an makende het
rn., des ikkers, of van den
;
meerv. inners. Men plaatst denzelfden achter
meerv. ikkers. Men vindt dit woord bij
naarnwoorden, die eenen mannelijken perSpiegh., en volgens Vlarning beteekent het
soon beteekenen, en vormt hen daardoor
eigenzinnige trotschheid •, zoo ook ikkerig,
tot woorden, die eene vrouw aanduiden. Zoo
ikkertj, ikkerschap. Vond. heeft o nimmervoegt men hem achter naamwoorden, die
slapende ickers ! Hooft bezigt dit woord,
een mannelijk ambt, bedrijf, eene levensvoor een zwart, helsch spook : die in water,
wijs, waarde, eenen staat, enz, beteekenen,.
lucht en aerde, voer over gheesten, spook en
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als: keizerin, koningin, bakkerin, boerin,
priesterin, smittin, zangerin, enz, • van
keizer, koning, bakker, enz. Zoo worden ook
andere naamwoorden, die eenen persoon
van het mannel.geslacht beteekenen, tot
naamw. van het yr. geslacht, als : vt:jandin,
vriendin, enz. Op deze wijs worden de namen
van mannetjes, onder de dieren, tot namen
van wijfjes, als : ezelin, kameelin, paauwin,
wolvin, beerin, enz. De ouden bezigden
doorgaans inne, en schepten in dezen uitgang
somtijds behagen, b. v. striderinne, verleyderinne , rechterinne, toverinne, Apostelinne
(Maria Nagdal.). Zoo vinden wij bij Huig.
Adamin, voor Eva, — Burgerin, knapin,
dienarin, voogdin, heerin, heilandin, minnarin, schenkerin, enz. bij Vond. Vaderin,
(parens) bij Hooft en W. v. Heemsk.

Zonder twijfel is deze uit an het verouderde
duitsche voornaamwoord in, bin, d. i. zij.
Bij de IJsl. is hin zij. Zie op hen: eene hen,
hinne,
van eenen haan.
het wijl
je
IN, een voorzetsel, dat veel gebruikt wordt, en,
in het algemeen, een zijn, eenen stand om
het middelpunt,
of orn het binnenste van
een ander ding, ook een streven daarnaar
foe beteekent. Het heeft den derden en vier,
den naamval bij zich
naar mate het eenen
stand van rust, of van beweging te kennen
geeft. In het hoogd. in, ein, eng. in, into,
angels. on, into, wallis, yn, en, lat. in, gr.
iy. Met den derden naamval, in den stand
van rust • wanneer het beteekent eene plaats:
in de kamer omwandelen. In de stall zijn.
In hetgraf rusten. In eenen brief lezen, enz.

Eenen toestand, bij of °rider wiens aanwezen jets is : ofgcschiedt : In groote haast uit
het huis loo en. In treurigheid nederzitten.
In den echten staat leven. Iemand in drift
slaan, enz. Een voorwerp van eene bezigheid,

van eene dadelijke of lijdelijke verandering :
ik heb eengenoegen in het spel. In de zanykunst ervaren. Hij is in zijnen arbeid voorspoedig. Een hulpmiddel, of werktuig, waardoor ietsgeschiedt: het paard in toom houden. Hetgeld in eenen zak dragen. Eene
beweegoorzaak: ik reis naar Beritjn, in hoop
van den koning te zien. Ik deed het, in verwachting van held te vinden. Deaard en wijs,
zoo als jets is, of jetsgeschiedt: in geloof
bidden. In het zweet uws aanschUns. 1k bid
u, in Gods imam. In het =cartgekleed. Ee-

nen tijd, wanneer iets geschiedt, of geschied
is, ofgeschieden zal : .ztj storf in haar veertigste jaar. Dat heb ik in mijne jeugd geleerd.
Ik moet er in vier dagen zijn. Eene during :
in eene week is dat alles verwoest.
Met den vierden naamval, in den stand

van beweging • wanneer het eene plasts beteekent, waarheen de beweging geschiedt :
water in den emmer Putten. Iemand in de
oogen zien. Zich in de deur plaatsen. In huis

INBE.

komen, enz. Eenen toestand die zich ontwikkelt, of nabij de ontwikkeling is : in arrnoede,
ellende
verachting vervallen. In onbruik
,
geraken. In eene ziekte storten. Eene stof,

alwaar deplaats, naar welke de beweging,
gerig
t is, de stof mede insluit. In koper,
goud, in was arbeiden. Eenen vorm, eene
gedaante : bind uwe haren in eenen staart.
Bloemen in eenen bondel maken. Eene uitstrekking : zU bouwden honderd en dertig
voeten in de hoogte. Een onzeker getal: het
weegt in de honderd pond. Eenen tijd, wan: uw rijklure
neer er tot bijgevoegd wordt
tot in de eeuwigheid. — Bij de ouden was in
dikwijls zoo veel als op : in der aarden, voor
op de aarde.
In wordt ook met andere woorden zamen-

gevoegd, als met werkwoorden, waar het
een scheidbaar voorzetsel is,
beteekenende
of eene beweging : inroepen, inkomen, inpakken • of eene rust : instaan, inhebben,
inhouden, (behelzen), — met zelfst. naamwoorden: inborst, in eland inhoud, inschuld. Met bijv. naamwoorden, wanneer
het eene versterking aanduidt: inbitter, inblijde, inzoet. Zoo zeiden de ouden : invurig, inhartig, ingloeijend.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en ademen: ik ademde in, heb
ingeadentd. Ook inasemen. Door den adem
naar zich haren. Eene verderfelijke lucht
inademen. Van bier: inademing.
IxBAKEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en bakeren : ik bakerde in, heb
ingebakerd. Door bakeren inwinden.
INBAKKEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en bakken: ik bakte in, ben Ingebakken. Onder het bakken inkrimpen: dat
deer bakt in. Vastkleven •; in den la en stijl:

INADEMEN,

de haren bakken er in.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en balsemen : ik balsemde in, heb
ingebalsemd. Met balsem insmeren. Een lijk
inbalsenten. Van hier : inbalseming.
1 NBAND, z. n., m., des inbands, of van den inband • meerv, inbanden. Inbinding, besnoeijin
g : alle voorrechten des Lands te
handthaaven zonder eenigen inbandt. [Hooft.]
op de bepalingen en inbanden. [Hooft.]
1NBANNEN, b. w., ongelijkvl. Ik bande in, heb
ingebannen. Tot eene gevangenis van eenigen tijd veroordeelen.
INBEELDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en beelden : ik beeldde in, heb
ingebeeld. Een beeld van iets indrukken : 't
INBALSEMEN,

geen door den zin 't begrijp wordt ingebeelt.
[Vond.] Inpren ten,
wijsmaken: den menschen
slit soecken intebeelden. [Aldeg.] Naar geld en
eer enz. haar dienaars beelden in. [Hooft.]

lets ongegronds aan het verstand opdringen:
hij beeldt zich in, dat hij koning is. Zich veel
inbeelden. Van hier inbeelding .

INBO.

INBL.
IrtnELLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en bellen : ik belde in, heb ingebeld.
Doorbellen doen inkomen.
INBERGEN, bedr. w. ongelijkvl. Vanhet scheidb.
voorz. in en her en : ik borg in, heb ingeborgen. Door bergen in eene plaats brengen :
goederen inbergen.
INBERSTEN,
onz. w., ongelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. in en bersten : ik borst in, ben ingeborsten. Met eenen berst indringen : de

geweldigestroom borst die het land in. Eene
ingeborstene zee. Die ter moortspeloncke
inberst. [Vond.]
INBEUREN, bedr.

w. gelijkvl. Van het scheidb.

voorz. in en beuren : ik beurde in, heb ingebeurd. De waarde der verkochtegoederen
ingeld ontvangen. Ik heb heden nog niets
ingebeurd. Van hier inbeuring. Inbeuren
is ook door opbeuring inbrengen. Hooft gebruikt het oneigenl.: zich ter fortuijne der
Grooten in te beuren.
IMBIJT, z. n., m., des inbijts, of van den inbUt •
zonder meerv. Nu ontkft. Men vindt dit

woord bij Brune, ook bij Kil.
bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en bUten: ik beet in, heb ingebeten.
Itivreten. Sterk water bijt de metalen in.
Van hier inbUting. Zie biften.
INBUTEN, bedr. w.,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en bUten : ik bUtte in, heb ingebtjt.
Door middel vangehakte bijten binnen
brengen. Het schip inblJten. Dat Iaatste
werkw. isgelijkvl., omdat het van het
naamw. eene bUtafgeleid is
INB1KKEN, bedr, w.,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en binden : ik bond in, heb Ingebonden. Door binden vereenigen. Ingebonden haar. Een boek inbinden. Iets in lets
anders binden: jonge telgen in stroo inbin-

INBUTEN,

den. Naauwer binden: hel zeileene reef inbinden. Oneig., intoomen: zijne hartstogten
inbinden. Zijnen reislust inbinden. World.]
114 zal 'wat moeten inbinden, zijne tong be-

dwingen. Ook beteekent doze spreekwijs,
van het zeil minderen ontleend,
zijnen staat
wat rnoeten verminderen. Wederkeer., zich
inbinden tegen lets, voor zich verzetten :
maar 's Hertoghen gezanten bonden er zich
tees hens in. [Hooft.] Ook onz.: ik bond hier
teens in. [Vond.] Van hier inbinding.

bijv. n., zonder trappen van vergrootin s . Van het voorz. in, dat den zin versterkt, en bitter. Zeer hitter. Inbittere kruiden. Zeer vijandelijk. Een inbitter hart.
[Hooft.]
INBLAZEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en blazon : ik blies in, heb ingeblazen. Door blazen inbrengen : ik heb die
erwten, door eene bus, er ingeblazen. — Ook
onz. : de wind blaast ten schoorsteen in.
Meest wordt het oneigenlijk gebruikt, als
voor voorlezen, om iemands geheugen

INBITTER,

hel en •; ook icts van te voren te zeggen aan
een ander , hoe hi'j zich uitdrukken zal.
In even • in eenen goeden zin: cooed inblazen. lYiet anders of Jeruzalem een ziel en
blijschap wiert ingeblazen. [Vond.] Ook in
eenen kwaden zin: achterdocht, kwaad,
enz. inblazen. Aankondigen, verspreiden: de
velttrompetterblaest de spelen, eerst begrepen,
van eenen heuvel in. [Vond.] Van hier inblazer, inblazing eene goddel(jke inblazing
schoon meest in eenen kwaden zin : door
inblazing des duivels.

bijv. n. en bijw., zonder
trappen van vergrooting. Van het voorz. in,
dat den zin versterkt, en blijde. Innig blijd.
INBLINKEN, onz. ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en blinken: ik blonk in, heb ingeblonken. Blinkend inschijnen. Op 't gezangh

INBLIJD,

van hemelreien, die ter klove inbloncken.

[Vorid.]
z. n., m., des inboedels, of
ran den inboedel • meerv. inboedels. Alle
huisraad in een huis, met al de noodwendigheden cener huishouding. Het dierbaarst
van den inboedel. [Hooft.] Tuinman vergelijkt
het gr. /.4,7rotaY, verkrijgen, winnen; waarom
hi' inboedel, door have, al wat men heeft,
verklaart. Oul, werd het ook onz.gebruikt
hadden dat inboel. [Bijb. 1477.]
INBOEZEMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en boezemen : ik boezemde in, heb
ingeboezemd. Eigenlijk in den boezem steken. Doch het woord worth alleen oneigenlijk gebruikt. Ongemerkt, behendig inprenten : iemand een kwaad vermoeden
inboezemen. Ook : iemand eengoed gevoelen
inboezemen. Geheim indringen: hz:j wist

INBOEDEL, (inboel)

zich zulx t' hunner vriendtschap in to boozemen. [Hooft.] Die p indringen niet dom
genoeg, om zich t' eenen dorpe in te boezemen. [Hooft.] Van hier inboezeming.
INBONZEN, bedr. W.,

gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en bonden: ik bonsde in, heb in ebonsd. Door eerie bons instorten. De deur

inbonzen.

w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en boomen : ik boomde in, heb ingeboomd. Door middel van eenen boom na
binnen brengen. Men boomde met al man

INBOOMEN, bedr,

het vaartuig in.
z. n., m. en v., des inboorlings, of
van den inboorling, — der, of van de inboorling • meerv. inboorlingen. Ingeboren. lle
inboorlinck sal dese din en alsoo doen. [Bijbelvert.] Hooft bezigt bier voor binnenboorling.

INBOORLING,

w.,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en boron: ik boorde in, heb ingeboord. Door eene boor eengat in iets makes.
Ingeboorde planken. Meest fig., indringen

INBOREN. bedr,

na, met zijn le or in het midden des vi 'ands
ingeboord te hebben.

INBR.
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z. n., v., der, of van de inborst; het
meerv. is niet in gebruik. Aard, neiging,
natuurlijke gesteldheid. Een jongeling van
eene edele inborst. Van in en Borst, Bij Vond.
vindt men het bijv. inborstig.
INBRAAK, z. n., v., der, of van de inbraak • zonder meerv. Huisbraak. Eene inbraak doen.
Zie inbrek, inbreuk.
INBRANDEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb, voorz. in en branden ik brandde
in, heb ingebrand. Met een gloeijend of heet
ijzer indrukken. Ingebrande letters. Door
vuur inmaken : Dezefiguren zijn ingebrand
in de !cling. Onz., door branding ineten :
heete oliebrandt op de huid in. Door branden
in zwaarteverminderen; met zijn: de koffij-

INBORST,

boonen branden niet veel in, op het pond.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en breijen: ik breide in, heb ingebreid. Door breijeninhechten. Het ingebreide
stuk in een net. Eenige steken op eene breinaald maken, heet de naald inbreijen.
INBREK, z. n., v., der, of van de inbrek; zonder
meerv. Inbreuk. Hooftgebruiktdit mannel.:
na den inbrek. Doch zie afbrek.
INBREKEN, onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en breken: ik brak in, ben ingebroken. Met geweld de hinderpalen wegbreken,
om eenen ingang te krijgen: door dat gat is

INBREIJEN,

een dief ingebroken. De ruiterij brak op den
viand in. Bezwijken : de dljk zal inbreken.
Van hier inbreker, inbreking.

bedr. w., onregelm. Van het
scheidb. voorz. in en brengen : ik brat in,
heb ingebragt. Inwaarts brengen: hooi inbrengen. Winnen: hi' brengt in de week, maar
eenen daalder in. Geld bijschieten: nu hadden
die van Holland luttel ingebraght. [Hooft.]
Tot verdediging, tot verschooning, met
woorden iets aanhalen : wat brengt gij hier

INBRENGEN,

teen in. Hij brengt eene beschuldiging in.

Van hier inbrenger, inbrengster, eene, die,
voor anderen, goed in de bank van leening
brengt.
INBREUK, z. n., v., der, of van de inbreuk • het
meerv. is niet ingebruik. Geweldige inbreking : door eene inbreuk van water kwam de
rijnlandsche boezem vol. Schending, verbking : dat is eene groote inbreuk op's Lands
wetten. Inbreuk op iets doen. Van in en
bedr. w., gelijkvl. Van

het scheidb. voorz. in en brokkelen : ik brokkelde in, heb ingebrokkeld. Kleine stukjes in
iets, door breken, indoen. Ingebrokkeld
brood.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en brokken : ik brokte in, heb ingebrokt. Kleine brokjes indoen. heb het in
de melkgebrokt. Overdragt : wat in de melk
te brokken hebben, eengoed vermogen bezitten, in den gemeenen spreektrant. Ili' zal

INBROKKEN,

er het zijne bij inbrokken, bij verliezen. Zich
inbrokken, zich zelven te nakomen, in gevaar
be even: hi' heeft in zijn wraeck zich zelven
ingebrockt. [Vond.] Den moed inbrokken,
hemgeheel verliezen. Niet met een heeft hi'
daar den moed ingebrokt. [Hooft.] Van hier
inbrokking: inbrokking zijner eighe middelen.

[Hooft.]
onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en bruisen: ik bruiste in, ben ing
ebruist. Met gebruis inkomen. De zwaan

INBRUISEN,

kwam, met opgespannene wieken, op ons
inbruisen. — Het heugt u, hoe gij ten doorgebroken dijke inbruischte. [Hoogyl.]
INBUIGEN, bedr,

en onz. w. ,
ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en buigen : ik boo in, heb
ingebogen. Bedr., naar binnen buigen : ik
heb het draadwerk ingebogen. Onz.; inwaarts
gebogen worden : de lat be on in te buigen.
Van hier inbuiging.
INDACHTIG, bijv. naamw. en bijw., zonder trapA van vergrooting. Gedachtig : Mere tvij
zijn indachtig , dat, enz. [Bijvelv.1 Iemand iets
indachtig maken. Der Belo to indachtig. 111:if
is indachtig, enz. [Oud.] Oul. was indacht,
zelfst, naamw., ingebruik : Bat ghij
indacht aanhoort onsghebreken. [Houw.]

INDAGEN
bedr. w., gelijkvl.
,

Van het scheidb.
voorz, in en dagen: ik daagde in, heb ingedaagd. Van buiten inroepen, om, op eenen
zekeren dag, voor het regt te verschijnen.
De vrouw daagde haven man in. Van hier
indaging.

onz. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. in en dalen : ik daalde in, ben in edaald. Naar binnen dalen: die met lieve

INDALEN,

lonkjes dalen twee verliefde harlen in.

[Hoogv1.1
bedr. w., gelijkvl.
,
INDAMMEN

Van het scheidb.

voorz. in en dammen : ik damde in, heb inedamd. Door afdammen water in eene
g
plaats besluiten. Van hier indamming.

onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en dauwen : het dauwde in, het is
ingedauwd. Dauwend invallen. Fig.: dat nu
't mijnen gedachte indauwt. [Hooft.]
INDELVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en delven : ik dolf in, heb ingedolyen. Door delven indringen. Van hier in-

INDAUVEN,

delving .

bedr. w., onregelm.
INDENKEN
,

breuk.
INBROKKELEN, voortdur.,

I1 DI.

Van het scheidb.
voorz, in en denken : ik dacht in, heb in edacht. Nadenken. Ik heb die zaak nader in-

g
edacht.

z. n., o., van Indie ; zonder meerv.
Eenegroote landstreek in de oude en nieuwe
wereld. Ook eengedeelte derzelve : nederlandsch Indie. Men zegt ook : uit de Indien
terug keeren, wanneer het als een meervoud
worden.
Zoo zegt Vondel:
schijnt gebruikt
teworden,

INDIE,

het apostolische licht hadde de Ooslindien
beschenen. Zamenstell.: oostindie, westindie.

1NDR.

INDR.
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Van hier indiaan , indiaansch , indisch.
Dusgenaand naar den stroom Indus.
Loin, voorwaardelijk voegwoord. Zoo, bijaldien. Met eene aantoonende wijs: indien
ons sterfuur vast staat, dan enz. Met eene
aanvoegende wijs: indien God ons nog eenige
jaren levees toesta, zoo zullen wij, enz. Uit
in en den verbogenen naamv. van die, aanwijzend voornaamw.
INDI JKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en di 'ken : ik dijkte in, heb ingedi:1kt. Door middel van eenen dijk insluiten.
Van hier indijking.
INDOEN, bedr. w., onregelm. Van het scheidb.
voorz. in en doen : ik deed in, heb ingedaan.
Ergens iets insteken, inbrengen. lit heb het
Oneig., tegenspretiles in de scheede.
ken : welke oneerbiedenis, van den Prinse
ingedaan werd, met zeggen, ik heb er een
vader aan verloren. [Hooft.] Dezelve bezigt
het ook voor overtuigen : de Patriarch,
ingedaan van de woorden des konings.
ieten noemt men ook indoen.
Men en , in
1NDOMPELEN„ bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en dompelen: ik dompelde in, heb
ingedompeld. In het water dompelen. Aen
't ingedompelt hooft. [Vond.] Geen vuur had

het Siddimsdal ten pekpoele ingedompelt.
[Hoogv1.] Van hier: indompeling : sommigen
beweren, dat de doop, door indompeling,
moet geschieden.
INDOOPEN, (indoppen.) bedr. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. in en doopen : ik doopte
in, heb ingedoopt. In sans instippen. Ik heb
mijn brood nog niet ingedoopt. ook wordt het

gebruikt voor in iets anders inclompelen.
Zoo noemt iemand de hooge kleur van gouden boterbloemen haar indoopsel. Van hier
is ook indooping.
INDOPPEN, zie indoopen.
INDOUWEN, (induwen,) bedr. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. in en douwen: ik douwde
in, heb ingedouwd. Met eenen douw indrukken. Van hier indouwing.
INDRAAIJEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb, voorz. in en draaden : ik draaide
in, heb ingedraaid. In iets door draaijing
inbrengen. Hi' heeft eene wiek in de wonde
ingedraaid. Hij weet zich overal in te draaijen, hij weet zich, behendig, overal bij te
voegen. Door draaijen iets maker : h i' heeft
er schoone figuren ingedraaid. Onzijdig, met
zdn : hij is , met de koets , die straat
ingedraaid. Van hier indraaijing.

INDRAGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en dragen : ik droeq in, heb Ingedragen. Binnen dragen : goederen indragen.
INDRAGT, z. n., v., der, of van de indragt ;
zonder meerv. Geweld: de indraght, gedaan
aan uw' eere, staat met eerldke voldoening
te boeten. [Hooft. ] Duld nooit, dat op die
heilige onderpanden, onderpanden van vrd-

heid engodsdienst, de minste indraght
geschiede. P. H. v. d. Wall.]
INDRANG, z. n., m., des indrangs, of van den
indrang • zonder meerv. Het indringen,

eene inbreuk.
bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. in en driven: ik dreef in,
heb ingedreven.Bedr., naar binnen driven :
koeijen indrilven. Met geweld inslaan : hij
dreef den nagel er die in. Graveren : beelden,
kunstigh ingedreeven.
,
[Vond.] Onz.
met zijn: het schip drdft de haven in. Van
hier indrijving.
INDRILLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en drillen: ik drilde in, heb ingedrild. Door eenen dril in iets eengat boren.
INDRINGEN, bedr. en onz, w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. in en drip en: ik drong
in, heb en ben ingedrongen. Bair.: iemand
in eenig ambt indringen. Ook wederk.: hd

INDRIJVEN,

heeft zich in dien vriendenkring ingedrongen. Anders is het meest onzijdig, met zijn:
het sweert, dat in de binnenste kameren indrip en sal. [Bijbelv.] Hi is met de ruiterij
ingedrongen. Van hier indringer, indringing.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en drinkers: ik dronk in,
heb ingedronken. Inzwelgen: hi' drinkt de
bespottinge in als water. [Bijbelv.] Vocht
naar zich trekken : vloeipapier drinkt den

INDRINKEN,

inkt in.

Dichters zeggen ook .: den vogelenzang
met de ooren indrinken.
INDROEVIG, bijv.

n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Van het voorz. in, dat den
zin versterkt, en droevig. Zeer droevig.
Indroeve,
bij Kil.
INDROOG, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Van het voorz. in, dat den zin
versterkt, en droog. Zeer droog.
INDROOGEN, onz. w.,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en droogen : ik droogde in, ben
ingedroogd. Door opdroogen inkrimpen :
door het liggen in de zon zijn die wortelen
ingedroogd.
INDRUIPEN, (indroppen, indruppen), bedr. en

onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb. voorz.
in en druipen : ik droop in, heb en ben ingedropen. Met droppelen laten inloopen : olie
in eene wonde indruipen.Het nietzamengest.:
druipen gebruikt Vond. Ook bedr.: druipt
honigh op miin lippen. Het onz. is schier
meest ingebruik •, met zdn : de olie is er
ingedropen. Van hier indruiping.

onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en druischen : ik druischte in,
ben ingedruischt. Met gedruisch invallen.
INDRUK, z. n., m., des indruks, of van den
indruk • meerv. indrukken. Aandrang, geweld : om' s vijands indrukte stuiten. [Hooft.]
Voorts wordt het meest figuurlijk gebruikt,

INDRUISCHEN,
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voor de werking eener zaak op het menschelike gemoed, die onverwachte dood maakte
sterken indruk op hem. Hi' lee ft onder indrukken, zegt men van iemand, die gevoelig
omtrent zijne eeuwige belangen is. lemand
eenen kwaden indrukgeven van eene zaak,

eene verkeerde bevatting in deszelfs verstand
veroorzaken.
INDRUKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en drukken: ik drukte in, heb
ingedrukt. Door drukking indouwen: zij
hebben hem eenen dolk ten boezem ingedrukt.
Letteren in steenen ingedrukt. [Bijbelvert.]
e lessen indrukken.
Oneigenl., iemand wijz
Om dit te wee te brengen, zouden zij hun
onder anderen, ook hebben ingedrukt, dat
enz.[Wagen.] Beelden indrukken, voor denk-

beeldengeven, bezigt Spiegh. Van hier
indrukking,
indruksel.
INDRUPPEN, zie indruipen.

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
bet scheidb. voorz. in en duiken : ik dook in,
heb en ben ingedoken. Onder water houden:
dan suitgij mij in de gracht induijcken.
[Bijbelv.] Onz., met hebben. Die gaan, van
een schip gesproken : het vaartuig duikt in.
Zich verbergen • met zijn: zoo datze ter
klove indoken. [Vond.]
INDUWEN, zie indouwen.
INEEN, bijw., beduidendc zoo veel als in elkander, buiten zamenstelling niet in gebruik,
als ineenrollen, ineensmelten, ineenschieten,
enz. Poot bezigt ineenkreuken : en ijzer en
INDUIKEN,

metaal en staal ineengekreukt.
INEIGENEN, bedr.

w., gelijkv
l. Van het scheidb.
voorz, in en eigenen: ik eigende in, heb
ingeeigend. Terug nemen, zich weder eigen
maker': om de verkoftegeestelijke goederen
weder in te eigenen. [Hooft.]
l. Van het scheidb.
INENTEN, bedr. w., gelijkv
voorz. in en enten: ik entte in, heb ingeent.
Eerie ent inzetten : teen natuur in den goeden olijfboom ingeentet. [Bijbelv.] Oneig., in
de kinderziekte, vreemde smetstof, door
middel eener vlijm, in het bloed brengen:
hi' heeft zich de pokjes laten inenten. Diep
inprenten : maar deze lie de vergenoegde
haar ingeente eerzucht niet. [Bogaert.] Tusschenvoegen, inmengen: 't ontvouwen deezer
stoffe, ten breedste, en met inenting van alle
bdassende
reedenen. [Hooft.] Van bier:
p
inenter, inenting.
INETEN, bedr.

en onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en eten:: zk at in, heb
ingegeten. Verteren, sliken : roest eet het
iizer in. Onz., met hebben : de kanker eet in.
u cht is een inetend kwaad. Van hier
Geldz
ineting.

l. Van het
ETSEN, bedr. w., gelijkv
IN

scheidb.
voorz. in en etsen : ik etste in, heb ingeetst.
Door de etskunst laten inbijten. Figuren in

eene plaat inetsen.

1NGA.

INETTEREN, onz.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en etteren: ik etterde in, ben in eetterd. Door den etter verbeten wordeti.
De wonde is ingedtterd. Fig., erger worden :

eenighe schrijvers melden, hoe de verbittering zoo die inetterde. [Hooft.]
INFLANSEN, bedr.

w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en flarisen : ik flanste in, heb in eflanst. In het ruige inbrengen. Een en hetzelfdegezegde overal inflansen.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en flikken : ik flikte in, heb in eItikt. Een laag woord, beteekenende jets,
door opflikken, inlappen. Overdr.: hi' weer
zich overal in teflikken , door la se vejerij
li
zich toe an te verwerven.
INFRAAI, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Van het voorz. in, dat den zin
versterkt, en fraai. Zeer fraai.
haingekort van inge) een zeer gemeene onzachstaartige uitgang, die, gevoegd achter
(de werkwoorden, naderhand achter) het
zakelijke deel der werkwoorden, naamwoorden van het vrouwelijke geslacht vormt, om
de dadelijke werking van dat woord, waarvan
zij gemaakt worden, uit te beelden. Zoo ontstaan van lezen, dramjen, werpen, rotten,
de naamwoorden lezing, draaijing, werping,
rotting, die alien de daad van lezen, draailen, enz. aanduiden. Hoe rijk is onze taal
Immers, zoolaten zich van alle werkwoorden
zulke naamwoorden van dadelijke werking
vormen, schoon alien niet ingebruik zijn.
Oudt.gingen vele van werkwoorden gevormde naamwoorden (verbalia) dus uit, die nu,
door besnoeijing van de lettergrepen, dezen
uit an bijna geheel hebben •; b. v. wandeleninge, wandelinge, nu wandel. Bewijze-

INFLIKKEN,

ninge, bewtjzinge , bewijs. Spijzeninge,
spz:izinge, spljs. Prilzeninge, prijzinge,
prijs. Koopeninge, koopinge, koop. Doopeninge, doopinge, doop. Hopeninge, hopinge,
hoop. Dikmaals vindt men dezen uit an in

de zamengestelde naamwoorden, die in de
enkele niet ingebruik zijn, als : beleving, nitclomping, afpaling, aflooping, bekoming,

enz. Men moet hiermede niet verwarren
andere traamwoorden, die dezen uitgang
hebben, als: rotting, bokking, haring, penning, enz.
Deze uitgang is in het hood. ung, frankd.
ung, angels. unge, ung, ing. Bij de Engelschengaan de deelwoorden in in nit ; die
ook wederom als naarnwoordengebruikt
worden.
INGAAN (Ker. inkan, Otfrid. in an bedr. en
onz. w., onregelm. Van het scheidb. voorz.
in engaan : ik ging in, heb en ben ingegaan .
Bedr. Iemand in hetgaan inhalen : iemand
ingaan. Beginnen, aangaan: met iemand eene
weddenschap ingaan. Een verdrag ingaan.
Vrientschap (vriendschap) ingaan. [Bijb.]

INGE.
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Aangaan is bier meest in gebruik. Onz.,
met mjn. Intreden : hij is er eerst ingegaan. Inschieten: de de en gaat gemakkelijk in en uit. Ipgestoken worden : dat ten
monde ingaet, verontreijnigt niet. [Bijbelv.]

ouden blazen. Waar, in de tegenwoordige
overzetting van den Bijbel, staat : de wind
blaest, waerhenen hij wil, stond in de oude
so waer hi wilt.
van 1477 : diegeest geestet,
Dus zeidenzijook ontgeesten, voor buiten
de zinnen verrukken.
Wel aanstaan, en daardoor koopers vinden :
diegoederen gaan er wel in. Behagen : (lit INGEKAST , bijv. n. , voor ingezet : ingekaste
steenen. [llooft.]
9' 9 den volke wel in. [Hooft.] Aanvangen :
is nu; leerjaar al ingegaan ? Ons slavernij INGELAND, z. n., m., des in elands of van den
gaat in. [Vond.] Uitmaken, bevatten : vijf
ingeland; meerv. ingelanden. Die eenig land
centengaan in eenen stuiver •; vijf en veertig
in eenen bedijkten polder heeft : de in elan-

flesschengaan in een anker.
(ingaren,) bedr. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. in en gaderen : ik gaderde
in,
heb ingegaderd. Inzamelen. Van hier
ingaderer, (ingaarder) ingadering.
INGANG, z. n., m., des ingangs, of van den
in an ; meerv. ingangen. De daad van ingaan, zonder meerv. : om te weten uwen
inganck. [Bijbelv.] Iemand den in an verbieden. Werking op den wil : uwe vermaning
zal toch geenen in an btj hem vinden.
Begin : de huur heeft nu haren ingang. Eene

INGADEREN,

opening, waardoor men ingaat, met een
meerv. : die straat heeft eenen naauwen
ingang. De ingangen des huijses. [Bijbelv.]
INGEAARD, bijv. n., het verl. deelw. van inaarden. Ingeent, ingeworteld : ingeaarde stiffzinnigheid. [Hooft.]
INGEBEELD
,
verl. deelw. van inbeelden. Die zich
lets inbeeldt: een ingebeelde zieke. Bat,
hetwelk men zich inbeeldt : eene ingebeelde
hoop.
1NGEBOREN, verl.

deelw., van het scheidb. voorz,

in, en geboren, van het oude beren. Zie baar.
Ingeboren is van de geboorte of bezet,anders
en innatus : met haar'
aangeboren, ingeschap,
ingebooren' aanminnigheit. [Hooft.11 Het

worth ook zelfstandig gebruikt, voor inboorling : ofte is hij een ingeborene des huyses?
[Bijbelv.] Van hier ingeboortig. [Hooft.]
INGEERFDE, Z. n., m., en v., des ingeerfden, of
van den ingeerfde,— der, of van de ingarfde;
meerv. ingeerfden. Een eigendommelijk bezitter, antlers eigengeerfde genoemd. Het is
eigenlijk het vent. deelwoord van inerven.
.4lwaar de ingeerfden te root een' bekooring
leeden. [Hooft.]
INGEESTEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in, en het verouderde geesten : ik
geestte in, heb ingegeest. Ingheesten bij Kil.,
die het door inspirare overzet. De ouden
gebruikten dit woord voor in even door den
geest, en wel, met een onscheidb. voorz. :
God ingeestte hem. Van hier ingeesting : met
ware verborghender ingeestinghe [Tuinman.]
Ingeesting des genweds (instinctus) komt bij
Oud. voor. Het deelw. ingegeest is nog in
gebruik : met den zelfden ingegeesten schrijver. [Overz. v. Herv.] De krachtige uitdrukkin en der ingegeeste schrijveren op dit stuk.
[Frantzen.] Het enke!e geesten was bij de

den van de Woudmeer.
INGESCRA.PEN, verl.

deelw. van het onbruikb.
werkw. inscheppen. Aangeboren , door
schepping ontvangen : dat is hem ingescha-

pen. Ingeschapene kennis. Vernuft en dapperheit een lichaem ingeschapen. [Vond.]
INGETOGEN, bijv. n. en bijw., ingetogener, ingetogenst. Die zich van alle buitensporigheid
onthoudt, zedig. Van hier ingetogenheid.
Ingetogen is ook het verl. deelw. van het
oude intlygen, intiegen, intrekken : nederlanders, te diep inghetoogen. [1100ft.]

bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in engeven : ik gaf in, heb ingegeven.
Naar binnen brengen : iemand een geneesmiddel in even. Inleveren : de gezanten
gaven hun verzoek bij de staten in. Inruimen, afstaan :goede orde zoud' hij doen
houden binnen d'ingegeeve steden. [Hooft.]
Tusschenvoegen, invoegen : toen hetgestarnle den hemel ingegeven wert, zoo vertaalt
Vond. het inmissa sidera coelo. lnboezemen,
in den zingeven : wie heeft u dat ingegeven?
Mlle schrift is van, God ingegeven. [Bijbelv.]
Van hier in ever ingeving, het kerkel.
woord inspiratio.
INGEVOLGE, voorz. Eigenlijk is het zoo veel als
achtervolgens, van in en gevolg. Ingevolge

INGEVEN,

uwe ernstige be eerie,
n., o., des ingewands, of van het
ingewand • meerv. ingewanden. Eene alge-

INGEWAND, z,

meene benaming van de inwendige deelen
in het ligchaam van mensch en dier. Men
gebruikt het, bij verzameling, in het enkelv.
getal, meest : het ingewand uit een beest
doen. Ook is het meerv. ingebruik, wanneer
men van meer ingewanden spreekt : hij heeft
al de ingewanden verbrand. Men gebruikt
dit woord ook voor bijzondere deelen, als
voor de lijfmoeder, baarmoeder : 't ongeboren wicht in 't ingewant der maeght. [Vond.]
Voor hetgedarmte : bezie eens, hoe zijn
ingewanden krimpen. [Yowl.] Ende alle
sine ingewanden zijn uijtgestort. [Bijbelv.]
Voor ingewand zeide men oudt. ook inader:
en stortte syn inader op die aerde en hi' is
doot. [Bijb. 1477.] Ook inghedoe : moederlike inghedoe. [Tafelb.] Bij Kil. inghedom.

Figuurlijk, voor andere inwendige deelen
van lets : het ingewand der aerde. [Vond.]
Binnenste deelen eens lands : voorgenomen
33
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hebbende tot de ingewanden van Asie door
to breken. [Bogaert.] Met den yzjandt in 't
ingewandt. [Hooft.] Eigene inwoners en

landgenooten, in tegenstelling van vreemden
en vijanden : zich tee ens 't gevaar to verzeekeren, dat uit haar ezjghen, ingewant
opstaan moght'. [Hooft.] Van bier de spreekwijs : in eigen ingewand wroeten, wanneer

een yolk, door inwendige verdeeldheid, zich
zelf verzwakt. Kinderen worden het in ewand, of de ingewanden der ouderen ehten : en eetende met smaak zijn eigen ingewant, zijnen zoon. [Vond.] t' Onmenschlzjk
wroeten in mCin eigen ingewanden, Izaak
slagten. [Hoogvl.] Ik sal mij van ntijn zoon,
Inzjn ingewant, afscheuren. [Fr. v. Dorp.]
INGEWEIDE, Z. n., o., des ingeweides, of van het
ingeweide •; zonder meerv. Ingewand van
bee ten vogelen en visschen. In Gron.
gebruikt men dit woord. Het enkele geweide
is ook in zwang.
INGEWROCHT, zie inwerken.
INGEZETEN, Z. n., m., des ingezetens, of van den
ingezeten •; meerv. ingezetenen. Die eene
vaste woonplaats er ens heeft, een inwoner :
Ingesetene van dorre plaetsen. [13ijbelv.] Het
beantwoordt aan het hood. Beisitzer, hetwelk Wacht. verklaart door iemand, die in
eerie stad woont en leeft, zonder het burgerregt te hebben.
INGIER1G, bijv. n., en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Van het voorz. in en gierig .
Het voorz. versterkt de beteekenis. Zeer gierig : u inghierich hest. [H011W.]
ING1ETEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en gieten : ik goot in, heb ingegoten. Vloeibare stof, door dieters, in iets
instorten : het water, hetwelk ik er ingegoten had, enz. Mededeelen : het noit veranderen wort niet van boveningegoten. [Vond.]
Fig., in den gemeenzamen stip : men kan u

INHA.

en gloed. 0 ingloet, ons te sterek [Vond.]
bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Van het zinversterkende voorz.
in en goed. Doorgoed, z4er goed.
INGOLPEN, zie ingulpen.
InoouEN,
bedr. w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. in engoozjen : ik gooide in, heb ingegooid. Inwerpen
•; in den dagelijkschen stip
gebruikelijk. Zij gooiden er eenen hoop steenen in. Door insmijten breken : glazen in-

INGOED,

goozjen.
INGORDEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in engorden : ik gordde in, heb ingegord. Door omgorden intrekken. Ingegorde
zeilen.

INGRAVEN
,
bedr. w., ongelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. in engraven : ik groef in, het ingegraven. Door graven indringen. Van hier

,ingraving : het is eene ingravinge aen sine
achterste ofte aen sine voorste zzyde. [Bijbel-

vert.]
z. n., v., der, of van de ingreep ;
zonder meerv. Het ingrijpen. Men gebruikt
het figuurlijk voor eerie gewelddadige aanmatiging van iets : zijn ingreep in de kroon.
[Oudaan.]
INGRIFFELEN (ingriffen), bedr. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. in engriffelen : ik griffelde in, heb ingegriffeld. Met eene griffel
insnijden, in raven : ik heb mijnen naam in
dezen boom ingegriffeld. Inenten : ingegrif-

INGREEP,

felde loten.
INGRIJPEN, onz.

w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in engrijpen : ik greep in, heb ingegrepen. In iets grijpen. Doch meest oneigenlijk •; de kammen van het molenrad zijn te
kort, om goed in te grijpen.

gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en groeijen : ik groeide in, ben
ingegroeid. In iets groeijen : zijn rok is nu

INGROEIJEN, OrIZ. W.,

te wijd, maar hij zal er wel ingroetjen.

Doorgroeijen onder elkander vereenigd
worden : ingegroeide takken.
INGROEN, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
INGLIPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
vergrooting. Van het voorz. in, dat den zin
voorz. in en gljpen : ik gijpte in, heb ingeversterkt, en groen. Zeer groen.
gtypt. Een zeewoord. De zeilen ingzjpen,
INGROEVEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
inhalen en toebinden.
voorz. in en groeven, dat buiten zamenstelINGLIJDEN, (moesog. ingaleithon) onz. w., onling weinig in gebruik is : ik groefde in, heb
gelijkvl. Van het scheidb. voorz. in en glzjingegroefd. bezag de pilaars, welke ik
den : ik gleed in, ben ingegleden. Door
kunstig had loten ingroeven, met groeven
glijden invallen, inkomen : het gltjdt ongeinsnijden, inschaven.
merkt in. Fig. : wanneer de vindenstUd,
door de afloop van 't genadig heden in 't INGULPEN ingolpen) bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz, in en gulpen : ik gulpte in,
strenge namaals ingegleden, enz. M. L.
heb ingegulpt. Met groote teugen indrinken •
Tijdw.] Van hier inglijding.
onder 't ingulpen van eenen berkemeier met
l. Van het scheidb.
INGLIPPEN, onz, w., gelijkv
wijn. [Bogaert.] Hi' oft zoo veel koudt
voorz. in en glippen : ik glipte in, ben ingewaaters in. [Hooft.]
glipt. Naar binnen glippen. Van hier inINHAKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
glipping.
voorz. in en haken : ik haakte in, heb ingeINGLOED, Z. n., m., des ingloe fis, of van den
haakt. Met eenen haak in iets vasthechten.
ingloed ; het meerv, is niet in gebruik.
Van hier inhaking.
Hevig e gloed. Van in, dat den zin versterkt,
het verstand metgeenen trechter ingieten.
Van bier ingieting.
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INHAKKEN, bedr.

w. , gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en hakken : ik hakte in, heb ingehakt. Met hakkennslaa n. Van hier inhakking.
INHALEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en halen ik haalde in heb ingehaald. Door halen indragen : turf en hoot
inhalen. Naar zich halen : haelt uwe hant in.
[Bijbelv.] Intrekken ; haal uwen buik wat in.
Dat Nemfis 't hooft inhale ![Vond.]Figuurlijk zzjn woord inhalen, herroepen het een
mengezegd heeft. Naar beneden trekken.
naar zich trekken : de zeilen inhalen. Inzuigen: hi' heeft die spin, onder 't zingen, door
den adem ingehaald. Vergaderen : gelders
inhalen. Over zich brengen : Vorsten uitstooten is oorlogh inhaalen. [Hooft.] Plegtig
verwelkomen : de vorst werd door de gansche
burgerij ingehaald.Inwinnen : ik zal, het een
ten achteren is, weder zoeken in to halen. In
snelheid overtreffen : iemand in het loo en
inhalen. Wij haalden het schip, op de hoogte
van dateiland, in. Schraapzuchtig zijn: maateloosheid van inhaalen. [Hooft.] Het deelwoord inhalende gebruikt men in dien zin
veel een inhalend mensch. Ook inhalig,
inhaligheid, Van hier inhaling.
INHAM, z. n., m., des inhams, of van den inham • meerv. inhammen. Eene zeetong, die

eerie inwijk, eene kreek in het vaste land
maakt daar Euripus den hals des inhams
schuurt. [Vond.] Breede inhammen. [Hooft.]
Van ham, eene suede, omdat daardoor het
land alsgebroken worth. Zie ham en hamel.
INHANDELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en handelen : ik handelde in, heb
ingehandeld. Door verruiling inkrijgen.
INHANGEN, bedr. w., ongelijkvl.Van het scheidb.
voorz. in en liars en : ik hing in, heb ingehangen. In jets hangen: eene deur inhangen.
INHEBBEN, bedr.w., onregelm. Van het scheidb.
voorz. in, dat eene rust beteekent, en hebben :
ik had in, heb ingehad . In zijne mat hebben:
de vi 'and had reeds Brie schansen in. Bezettin g hebben Heerentals, inhebbende zestien
hondert man' . [Hooft.] Beteekenen, bed uide n :

INJA.

INHEILIGEN, bedr.

gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en heiligen : ik heiligde in, heb
ingeheiligd. Inwijden, inzegenen : Kristus

ging zzjn' grooten ommegang inheiligen.
[Vond.] Be koning pleghtelijk gekroont ende
ingeheilight wordt, [Hooft.] Van hier inheitiging
INHIJSCHEN, bedr.

w., ongelijkvI,Van het scheidb,
voorz. in en hijschen: ik heesch in, heb ingeheschen. Ookgelijkvl. : ik hijschte in, heb
ingehtjscht. Door hijsching inbrengen.
INHOLLEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en hollen ik holde in, ben ingehold.
Hollend inkomen : 'tgekrds holt straat in,
straat nit. [Ho. oft.]
n., m., des inhouds, of van den ininhoud • meerv. inhouden, in eenige geval-

INHOUD, z.

len slechtsgebruikelijk. Al de zaken die in
eengeschrift, eene rede, een boek begrepen
zijn. De inhoud van den brief. Het boek was
van dezen inhoud. Gezangen van hemelschen
inhoud. M. L. Tijdw.] lie inhouden deter
gesprekken. [Vertal. van Herv.]Datgeen, hetwelk een ruim bevatten kan, deszelfs grootte•:
de ligchamelzjke inhoud der zon, naar vierkante mijlen gerekend
, enz. Bij Hoft en
Vondel wordt inhoud ook onzijdig gebruikt.

Onze oorenzijn aan het mannelijke meest
gewend alhoewel het onzijdige het oudste
geslacht schijnt to zijn.
INHOUDEN, bedr. w., origelijkvl. Van het scheidb.
v000rz. in en houden : ik hield in, heb ingehouden. In zijne ligchamelijke ruimte bevatten : de beker houdt veel in. [Bijbelv.]
Eenen zakelijken inhoud hebben zijn brief
hield in, dat enz. Binnen houden : dat walgelzjke braakmiddel konde ik ,niet inhouden.
Zijn water inhouden ; waarvoor men ook
houden zegt. Fig., bedwingen. Zijne gramschap inhouden zich inhouden.
INHOUT, z. n., o., des inhouts, of van hetinhout ;
meerv. inhouten. De inhouten van een schip,

deszelfs ribben, die denbulk ma en. Ook
zegt men, in den gemeenzamen spreektrant,
van iemand, die gezond envan ligchaam
welgesteld is : hi' is goed van inhouten.
die woorden hebben heel wat in • wat heeft
dat in? Die boodschap ,gal niet veel inhebben. INHULDIGEN, bedr. w., gelijkvI.Van het scheidb.
voorz. in en huldigen : ik huldigde in, heb
INHECHTEN (ook inheften), bedr. w., gelijkvl.
ingehuldigd. Voor de eerste reis, aan eenen
Van het scheidb. voorz. in en hechten : ik
hechtte in, heb ingehecht. In iets hechten :
vorst of anderenpersoon, zijne hulde bewijinhechten van denploeg. [Ten Kate.]
zen, en hem daardoor voordengenen erkennen, die hi' is. Van bier inhuldiging.
INHEEMSCH, (oul. inheimsch), bijv. n., zonder
Hooft bezigt inhulding, van inhulden.
trappen van vergrooting. Inlandsch : in,
heemsche vonk. [Vond.] Van in en heem, INRUREN
bedr. w. , gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en huren : ik huurde in, heb ingeheim. Zie heem.
huurd. Jets, hetwelk men in hour heeft,
INHEET, bijv. naamw. en bijw., zonder trappen
voor het vervolg huren.
van vergrooting. Van het voorz. in, dat den
IIYJAGEN, bedr, w., ongelijkvl. Van het scheidb.
zin versterkt, en beet. Re fit beet.
voorz. in en 'a en: ik joeg in, heb ingejaagd.
INHEIJEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
Naar binnen driven : den'
heide in, heb ingevoorz. in en heijen :
2z
injayen.
Door snel rijden inhalen : wij joegen die
heid.Door middel van een heiblok inslaan : op
't rijzenhooft en de ingeheidepalen. [Vond.]
voorrijders, binnen een um-, in.
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z. n., m., des inks, of van den ink • meerv.
inken. Zoo noemt men den ingang, de ope-

INK,

ning van eene puit, eerie soort van fuiknet.
Het zal, misschien, uit het oude inge, eene
naauwe en to verbasterd zijn.
INKABBELEN, bedr. w. ,
gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. in en kabbelen: ik kabbelde in, heb ingekabbeld. Door kabbelen indringen, en dus
uitholen.
INKANKEREN, onz. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in enkankeren : ik kankerde in, ben,
ingekankerd. Door kanker ingevreten worden. Oneigenlijk : de boosheit kankert in.
[Vond.] Ingekankerd kwaad. Van hier in-

INKO.

ingeklampt. Door klampen in lets inhechten.
Figuurl. : zoo zzj hens t'haarder parthzje
konde inklampen. [Hooft.] Tusschenvoegen:
twee brieven hebbenhier inklampens
waardtgedocht. [Hooft.1

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en kleeden : ik kleedde in, heb
ingekleed. Een le ti gewaad aantrekken
laat Samson inkleeden. [ Vond.] Het feest
met staatsie inkleeden. Wood.] Oneigenl.,
bedekken,
opsieren : de verhevenste lessen in
fabelen inkleeden. Van hier inkleeding.
gelijkvl. Van het scheidb.
INKLEPPEN, bedr. w. ,
voorz. in en kleppen : ik klepte in, heb ingeklept. Door kleppen indagen.
kankering.
INKLIMMEN, onz, w., ongelijkvl. Van het scheidb.
INKARNAAT, bijv, naamw., zonder trappen van
voorz. in en klimmen ik klom in, ben in e• vergrooting • uit het fr. incarnat, rood als
klommen. Door opklimmen inkomen : en 't
de verw vangranaatbloesem , die hoog
volck sal der inklimmen. [Bijbelv.1
rozenrood is: inkarnate wan en, J. H. Krul.]
Van het middeleeuw. lat. ingranatis. Het INKLINKEN, bedr. en onz. w., ongelijkvI.Van het
scheidb. voorz. in en klinken : ik klonk in,
worth meest zelfstandig gebruikt , voor
heb en beningeklonken. Door klinkeninslaan :
vleeschkleur • en de dichters spreken van
eenen nagel inklinken. Met geweld inslaan.
het inkarnaat der lippen. Hetgloeiendinkarzoodat het klinke : en klonck 'tgevloeckt
naat. [HoogvI.] Van hier het onverbuigb.
gebou de kruin in met den Bonder. [Vond.1
bijv. naamw. inkarnaten :
Hi' klonck den varre de harssens in. [Vond.]
Purpere eglantieren blaken
Onz., met zUn • met gedruisch en geweld
Op den inkarnaten mont. [Hoogv1.1
doordringen inrijden : de paarden klinken
INKEEP, z. n., v., der, of van de inkeep •meerv.
ter stad in. [Hooft.1 Ingeklonken tot die
inkepen. Inkerving.
onder de vijanden. [1100ft,]
INKEER, z. n., m., des inkeers, of van den inkeer •
zonder meerv. De nadenking van lets met INKLOPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en kloppen : ik klopte in, heb ingeeen ingekeerd gemoed, berouw : iemand tot
klopt. Door kloppen indrijven : zoo klopt gij
inkeer brengen. Tot inkeer komen.
het stof in. Onz., met z?jn , door kloppen
INKEEREN
,
onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
dunder warden dat boek zal veel inkloppen.
voorz. in en keeren: ik keerde in, ben in ekeerd. Van den weg bij iemand ingaan als INKNAGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en knagen : ik knaagde in, heb
een reljsiger, die slechts inkeert, om to veringeknaagd. Iona end ineten. Van hier
nachten. [Bijbelv.] Fig. : inkeeren in zijnen
eigenen geest.
INKELDEREN,

bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.

voorz. in en kelderen ik kelderde in, heb
ingekelderd. Een woord in het gemeene
k in den kelder doen : ik
levengebruikelij,
heb de unjnfiesschen reeds ingekelderd.
,
bedr. w., gelijkvl.
INKEPEN

Van het scheidb.
voorz. in en keen : ik keepte in, heb ingekeept. Eene keep in bout maken.
INKERVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en kerven : ik korf in, heb ingekorven. Eene kerf in icts snijden. Ook onz.,
met hebben • invreten : daarentussen neep
(le behoefte, inkervende van thigh tot dagh.
[Hooft.] Van hier inkerving.
INKHORENTJE, zie eekhorentje.
INKUKEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en kijken ik keek in, heb in ekeken. Inzien.
INKIPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en kippen : ik kipte in, heb in ekit. Inkepen, eene keep in lets maken.
INKLAMPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en klampen : ik klampte in, heb

INKLEEDEN, bedr.

inknaging : inknaging in de vliezen en
vleeschachtige deelen.
INKNARSEN (inknersen), onz. w., gelijkv1„ met
hebben. Van het scheidb. voorz. in en knarsen : ik knarste in, heb ingeknarst. Door
knarsen indringen : dat de schicht inknerst
in het brein. [Vond.]

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en knoopen : ik knoopte in, heb
ingeknoopt. Door knoopen inbinden. Fig.,
bedwingen : de ongebondenheid inknoopen.
Ernstig aanbevelen •; in de dagelijksche taal :

INKNOOPEN,

ik heb het hem ter dege ingeknoopt.

bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en koken : ik kookte in,
heb en ben ingekookt. Bedr, door koken
indrijven : ik heb er die bruine kleur in ekookt. Onz., met zijn, door koken verminderen : het is op de helft ingekookt. Verkoken is hier meestgebruikelijk.
INKOMELING, z. n., m. en v., des inkomelings,
of van den inkomeling, — der, of van de
inkomeling • meerv. inkomeling en. Vrcemdoling.

INKOKEN,
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INKOMEN, onz.

w., onregelm. Van het scheidb.
voorz, in en komen : ik kwam in, ben ingekomen. lngaan : ik sliep, toen hij inkwani.
Ook is het een beschaafd woord in den
bijbelstij1 : tot eene vrouw inkomen , haar
bekennen. Intrekken : zoodra de vi and
ingekomen zal zijn. Inzeilen : eens in het
jaar komen de schepen in. Ingebragt worden : die waren mogen niet inkomen. Van
hier het deelw. inkomende •: inkomende en
uitgaande schepen • inkomende en uitgaande
goederen, re ten enz. Inkomen als een

zelfst, naamw. van het onz. geslacht, voor
rent, baat, inkomst : hi' had, van die
landerijen,
een inkomen van tien duizend
guldens.
ImcomsT,
n., v., der, of van de inkomst •
meerv. inkomsten. In an zonder
,meerv.:
na mijne inkomst in het vaderland. — Voor
de inkomst der vloot. Het inkomen, de baat,
de rent • met een meerv.: hi' lee ft van zzjne
inkomsten.
InooP, z. n., m., des inkoops, of van den inkoop • zonder meerv. Een koopen, om weder
te verkoopen. Zij korten mij zelven twee
schellingen, bij den inkoop.
INKOOPEN, bedr.

w., onregelm. Van het scheidb.

voorz. in en koopen : ik kocht in, heb ingekocht. Koopen, om te verkoopen. Hi' koopt
het dour in. Doorgeld, deel aan een gezelschap, inwoning in een huis, enz. verwerven : zif hebben zich in het gasthuis ingekocht. Van hier inkooper.
INKORTEN, bedr, w., gelijkvl. van het scheidb.
voorz. in en korten : ik kortte in, heb ingekort. Door intrekken korter maken : kort uw
touw in. Fig., beteugelen : hi' moet ingekort worden. Verminderen : eene schuld

INKT.

kreeg water in. Binnen krijgen : ik kan het
vat niet binnen krzjgen. 1k heb mijn geld
ingekregen.

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en krimpen : ik kromp in,
heb en ben ingekrompen. Door krimpen digter maken : ik heb het laken ingekrompen.
Het verspreide vereenigen : hijbeval het heir
in te krimpen. [Hooft.] Lich inkrimpen,
zijne levenswijs en vertering verminderen.
Onz., met zijn : de zenuwen krimpen in,
worden, door krimping, korter. Het doek
krimpt in. De wind krimpt in , het tegendeel
van uitschieten. Fig.: op deze bedreiging
krompen zij in, lieten zij hunne bedreiging
varen. Van hier inkrimping.
INKROPPEN
,
bedr. w. , gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en kroppen : ik kropte in, heb ingekropt. Eigenlijk in den krop indouwen.
Het wordt meest figuurl. gebruikt. Toorn,

INKRIMPEN,

hoon inkroppen. Het kan al die ingekropte
ellende niet verduwen. [V ond.] 1111in' in ekropten rou. [Vond.] Inkroppende zzynen
haat tegens de geenen. [Hooft.] Van hier inkropping .

bedr. w., ongelijkvl.Van het scheidb.
voorz. in en kruijen, voor kruiden : ik krooi
in, heb ingekroozjen,(in Noordh. ik krood in,
heb ingekroden •; elders : ik kruide in, heb
ingekruid). Door kruijen inbrengen. Fig.,
metgezag, teen genoegen invoeren : het
besluit wordt ingekruit. [Vond.] Die rieden

INKRUIJEN,

hem, hen met der tijdt ten trefiijksten ampten in te kruijen. [Hooft.]
INKRUIPEN, onz.

w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in enkruipen : ik kroop in, ben ingekropen. Door kruipen inkomen. JYadat hi
de hut ingekropen was. Ongemerkt toenemen : dat kwaad kruipt hoe langer hoe meer
allengs inkorten. Iemands gezag inkorten.
in. Van hier inkruiping, inkruipsel.
Ook onz.: dat kort in. Van hier inkorting.
INKORVEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb. INKT (ink, int), z. n., m., des inlets, of van den
inlet • zonder meerv. Een bekend zwart
voorz. in en korven : ik korfde in, heb Ingekorfd. Dit korven is, eigenlijk, in eenen korf
vocht, om mede te schrijven, of te drukken.
Met noit verderffelijken inlet. [Anton.] Met
doen. Oneigenlijk gebruikte men het voor
de maag te vullen. Bij Kil. corbitare, in venonuitwischbren inktgeschreven. M. L.
trent immittere, devorare. Hij spert zljn
Tijdw.] Vondel gebruikt, ergens, het meerv.,
mond op,]
om dat in te korven. [Brune.
uit eene dichterlijke vrijheid : ik wensch
met mijn pen en inters, enz.
INKOSTELIJK, bijv. n. en bijw., zonder trappen
Men is het, in de spelling van dit woord,
van vergrooting. Van het versterkende voorz
in en kostelijk. Zeer kostelijk : met een inkosniet eensgeweest •; schrijvende sommigen
ink, of int. Thans is de spelling inlet de
telijk avondmaal. [Hooft.]
g
ebruikelijkste. Trouwens, voor dezelve is
INKOUD , bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Van het versterkende voorz. in
ook de meestegrond, omdat, haar de aanen koud. Streng koud, fijn koud.
teekening van M. Martinius, het woord
afstamt van hetgr. Ercausov , encaustum,
INKRAAIJEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
dat eigenlijk ingebrand heet. Het encauvoorz. in en kraal:fen : ik kraaide in, heb
stum was namelijk eene zekere gebrande
ingekraaid. Door gekraai inroepen : zoo dra
stof, waarmede de ouden teekenden. Ook
de wakkre haen den midnacht innekraeit.
[Von d .1
heette eenpurperkleurig merle of teeken,
INKRIJGEN, bedr. w., ongelijkvIeVan het scheidb.
hetwelk de oostersche keizers onder hunne
voorz, in en krijgen : ik kreeg in, heb ingebrieven zetteden, het heilige encaustum.
kregen. Binnen zich ontvangen : het schip
Wijders schijnt het genomen voor allerlei
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vocht, om mede te schrijven, en dus de bron
van ons woord inkt te zi'n in eeni e oorden
van Nederland enkt, Kil. enekt, dat er nader
aangrenst. Het poolsche inkaust komt er nog
nader bij, ital. inchiostro, eng. ink, fr.
encre. Zamenst. : inktkoker, inkt of inktvlak : zulk een inkvlak uit onze boeken te
wisschen. [Vond.] Oul. bezigde men ook
inkthoorn, voor inktkoker : en hi hadde een
scrivers incthoerne an sine lendene. [Bijb.]
INKUILEN, bedr.

w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.

voorz. in en kuilen : ik kuilde in, heb ingekuild. Vruchten, voor den vorst, in eenen
kuil brengen.
INKUIPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en kuipen : ik kuipte in, heb ingekuipt. In vaatwerk sluiten. Gerookte hammen
inkuipen.
INKWAKKEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en kwakken : ik kwakte in, heb
ingekwakt. Met geweld ingooijen, insmijten.
Klanknabootsend woord.
INLAAG, z. n., v., der, of van de inlay ; meerv.
inlagen. Het inleggen. De inlay ran geld.
Inlayg van ruiteren. [Hooft.] Dat ingelegd
wordt. Zoo noemt men eenen ingeslotenen
brief eene inlaag.
INLADEIV, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en laden : ik laadde (oul. loed) in,
heb ingeladen. In een schip laden. Van hier
inlading.

z. n., m., des inlanders, of van den
inlander • meerv. inlanders. Het tegendeel
van uitlander. Van hier inlandsch.

INLANDER,

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en la en : ik late in, heb ingelat. Slordig, als met la en invoegen : die

INLAPPEN,

twee brieven heeft hij in zijn boek ingelapt.

Inzwelgen : even als drinkebroers, die alles
inlappen. In dezen zin schijnt het klanknabootsend te zijn.
INLASSCHEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en lasschen : ik laschte in, heb
ingelascht. Met lasschen inzetten. 1k liet
hier een stuk inlasschen. Tusschenvoegen :
hier zal ik een verhaal inlasschen. Van hier
inlassching.
INLATEIV
,
bedr. w., ongelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. in en laten : ik liet in, heb ingelaten.
Binnen laten : de viand klopte aan het klinket • en de verraders lieten hem in. Achter
laten : hi: ' dronk den wijn op, welken ik er
ingelaten had. Invoegen : eene lat in de ribben inlaten. Zich met iemand inlaten, met
hem ingesprek treden. Zich in eene hande, in een
lingeding
inlaten.
pleitg
Oul. werd
het ook onpersoonl. gebezigd : cry den cloppenden Wert inghelaten, d. wordt opengedaan (pulsantibus aperitur). [Guld. Troen.]
Van hier inlating.
INLVVEREN, onz. w., met eenen basterduitgang,
gelijkvl. Van bet scheidb. voorz. in en lave-

INLE.

ren : ik laveerde in, ben ingelaveerd. Lave.

rendm omen.
bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting.Van het voorz. in, dat hier de
beteekenis versterkt, en leelzj.
k Zeer leijk.
el
INLEG, z. n. m., des inlegs, of van den inleg •
zonder meerv. Geld dat ingelegd wordt, in
de loterij, of anders : ik heb mzjnen inleg

INLEELIJK,

betaald.
INLEGERING, z.

n., v., der, of van de inlegering •
het meerv. is Diet in gebruik. Plaatsing van
krijgsvolk. Net inleeghering van tien of
twaalf duizent manners. [Hooft.] Van inlegeren, dat weinig in gebruik is. Bij Hooft vindt
men het : het heir ging ontrent Le de inleegheren.

INLEGGEN
,
bedr. w. , gelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. in en le en : ik le de (leide) in, heb
ingelegd (ingeleid). Tot gebruik opleggen :
ik heb tien tonnen bier ingelegd. Inmaken :
komkoinmertjes inleggen. Met stukjes inlijmen : mijn kabinet is konstig ingelegd.
Enger waken : een kleed inleggen. Te zamen
brengen : hoe veel moeten wij inleggen, om
lien maaltijel te vieren? Eenen wijngaard
inleggen, eene rank in de aarde le en om
nieuwe wortels te schieten. Lof, eer, schande met iets inleggen, behalen, Geld inleggen,
in de loterij. Te en iemand inleggen, zich

met woorden teen
g
hem verzetten. Van
hier inlegging , inlegsel , ingelegd werk.
Met een inlegsel van levend saffier. [Overz.
van Hervey.]
INLEIDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in, en leiden : ik leidde in, heb ingeleid. Naar binnen leiden. Bijzonder drukt het
nit, wanneer men openbare personen aan de
koninklijke hoven inbrengt, en aan den vorst
aanbeveelt : door den kroonprinse ingeleid,
ter gunstiger geboor bij 't Opperwezenraken.

M. L. Tijdw.] Wijders, verleiden, bedotten :
om degemeente in te leiden, en verknocht to
maken. [llooft.] Van hier inleider.
INLEIDING, z. n., v., der, of van de inleiding •
meerv. inleidingen. Behalve, dat het de driederlei beteekenissen van hetgenoemde inleiden, aanneemt, beteekent het nog den aan-

yang, het begin eener retie. Ook de aanleiding
het onderrigo in eene zaak. O k het
t,
daarovergeschrevene werk • met een meerv.
INLEKKEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en lekken : ik lekte in, ben ingelekt.
Lekkende indruipen.
INLEVEREN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en leveren : ik leverde in, heb in eleverd. Over even : een verzoek, een smeekschrift, zijn bezwaar inleveren. Van hier
inlevering.
INLEZEN
,
bedr. w. , ongelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. in en lezen : ik las in, heb ingelezen.
Inzamelen : vruchten inlezen. Van hier

inlezing.
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INLICHTEN, onz.

en bedr. w., gelijkvl.Van het
scheidb. voorz. in en lichten ik lichte in,
heb ingelicht. Onz., met zijn licht in eene
plaats dri p en. Licht er eens in. Bedr.: iemand van eene zaak inlichten, figuurl., voor
iemandvan jets inlichting geven : ingelicht
door degegronde aanmerkingen van sommigen, enz. Van bier inlichter, inlichting.
INLIGGEIY, onz, w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en liggen : ik lag in, heb ingelegen.
Kil. ke p t de nu verouderde spreekwijs : inle en van een kind, voor in de kraam liggen. Hooft bezigt het van krijgsvolk, dat
er ens gelegerd is alhoewel hi' inleggen
spelt : hoe d'inleggende knechten den burger
ondraaghlijk vielen.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb,
voorz. in en lijmen: ik lijmde in, heb in elijmd. Door lijmen in iets vastmaken. Van
hier inlijming.
INLIJSTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en listen: ik lijste in, heb ingeIljst. In eerie list voegen. Doch fig.: ingelejst
in hetgeslachtregister. [Frantzen.]
INLLTVEN, bedr, w.,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en liven dat, buiten zamenstelling niet in gebruik is: ik lzjide in, heb Ingelijfd. Eigenlijk, in een lijf steken, in elk
zin het bi g Six v. Chand. voorkomt •
INLIJMEN,

Maar trager dan een schicht, die d' Afrikaner spant,
En afschiet, om een draak of ti' er intehjven.

Tot een medelid van eengenootschap, van
een vereenigd ligchaam, maken. De treflijkste Leeden deszelven landschaps in to lzyven.
[Hooft.] Van bier inlijving,
INLOEGEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in, en loegen : ik loegde in, heb ingeloegd. Invlijen. In Groningen gebruikt men
dit woord: turf inloegen. Kil. ke pt een
werkw. la hen hey to hen componere foenum in metam.

bedr. w.gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en lokken : ik lokte in, heb ingelokt.
Door lokken naar zich brengen, door aanlokselen inbrengen : hi: ' heeft hem ingelokt, in
huis. Wanneer de westewind den comer
inlocke. [Vond.] Van hier inlokking.
INLOODSEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en loodsen : ik loodsde in, heb ingeloodsd. Binnen loodsen.Van hier inloodsing.
INLOOGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en loo en : ik loo de in, heb ingeloo d. In de loo zetten. 1k heb het linnen
laten inloogen. Van bier inlooging.
INLOOP, z. n., m., des inloops, of van den inloop ; zonder meerv. Het inloopen.
INLOOPEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz, in en loo en:: ik lie in, heb
en ben ingeloopen. Bedr., in het loopen inhalen : hi' konde zijnen bond inloopen. Onz.,
met zz:in ;
•
eene plaats loo en komen: het
INLOKKEN,

schip liep de haven in. Teen elkander inloo-

INME.

pen. Ook fig.: die gewaarwordingen loopen
lijnregt teen elkander in. Inloopen is ook
een zetterswoord : dat schrift loot in, de

letters beslaan minderplaats, dan men
dacht. Doorbreken : ditjaer werdt ook de sUp
bedijckt, maer lie binnen korte jaren weder
in. [Vel. Chron. v. Hoorn.]
INLOSSEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en lossen : ik loste in, heb ingelost.
Door losgeld in zijn bezit brengen : die dat
verzettepand zoo dier hebt ingelost. [M. L.
Tijdw.] Van hier inlossing.
INLIJIDEN
inluzjen) bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en luiden : ik luidde in,
heb ingeluid. Door klokkenluiding, een teeken van een begin even : de kermis inluiden. Doorgelui inroepen : ik heb hem,
tweemaal, laten inluiden. Fig.: de Eendragt,
die als balling scheen geweken, wierde wed
ingeluid. [Trip.] Door schoone woorden
bedriegen. Zoo vertaalt Vond. het seu versare dolos van Virgil. door : of ons inteluiden.
In hetgemeen, bedriegen : getrouwe harten
doorgaven en door wencken inluiden.
[Vond.] Daarna Antonius door Tare ti'
en Brundusijns verdragh en 't huwelzjk
zijner zuster ingeluidt. [ifooft.] Van hier
inluiding.
INLUISTEREN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en luisteren : ik luisterde in heb
ingeluisterd. In het oor luisteren lemand
iets inluisteren. Een klanknabootsendwoord ;
even als het lat. insusurrare in aurem.
INMAKEN
bedr. w., gelijkv
,
l. Van het scheidb.
voorz. in en maken : ik maakte in, heb Ingemaakt. Inleggen : snzjboonen inmaken. Van
hier het verl. deelw, ingemaakt, fig. gebruikt:
een ingemaakte guit. M. L. Tijdw.] Van
hier inmaking.
,
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
INMANEN
voorz. in en manen : ik maande in,
heb ingemaand. Door manen invorderen.
Schulden inmanen. Van hier inmaner,
inmaning.
INMENGEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en men en : ik men de in, heb
ingemengd. Door men en indoen, onder
iets men en. 1k heb het water er ingemengd.
Fig. : zich in een verschil inmengen. Van
hier inmenging, inmengsel.
INMENNEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en mennen : ik mende in, heb
in emend, Door mennen invoeren : h i' liet
waaghens met eetwaaren ter stadt inmennen.
[1100ft.]
INMETEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en meten : ik mat in, heb ingenteten. Door meting inkrijgen. Fig., vergelden :
want zij den godeloos naer d'uitmaet van
hetquaet weer inmeet voor altoos [Vond.]

Ook, onder het meten, verminderen • wanneer het onz. met zijn gebruikt wordt.

INPL.

INNS.
inmetsen), bedr. w., gelijkvl.
Van het scheidb. voorz, in en metselen : ik
metselde in, heb ingemetseld. Door metselen
invoegen. Een stuk in den zijdmuur laten
inmetselen. Van hier inmetseling.
INMIDDELS, bijw. van tijd. Middelerwijl.
INnuNEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en mijnen : ik mijnde in, heb ingemijnd. Zijn eigendom, bij openbare veiling,
inkoopen.
INMONDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en monden : ik mondde in, heb
ingemond. De uiterste einden van iets in
elkander steken. Hierom heeft de Schepper
INMETSELEN (ook

de slagaderen in de aderen doen inmonden.

[Herveijs overzett.]
INNAAJJEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en naaijen : ik naaide in, heb ing
enaaid. Door middel van naald en draad
te zamen voegen : boeken innawjen. Door
naaijen invoegen : Eenen lap in het hemd
innaaijen. Door naaijen insluiten : hi' had
hetgeld, tusschen de voering, ingenaaid.
Door naaijen en er maken : ik heb de mouwen eenigzins laten innaazjen. Van hier
innaazjer, innaaijing.
INNAGELEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en nagelen : ik nagelde in, heb ingenageld. Met nagelen indrijven, vastmaken.
INNEKEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en nemen : ik nam in, heb ingenomen. Door opnemen inbrengen : het reent : neem het goed in. Intrekken : zoodra
g
de Bonder zich hooren liet, nam men de
zeilen in. In een schip ontvangen : wij
moesten hens, 1,0 dat eiland, wachten, waar
wij hem zouden innemen. Onder dak ontvan en : sij namen ons alien in, om den
re en die overquam. [Bijbelv.] Bezetting
innemen. In zich nemen : ik kan dien bitteren drank niet innemen. Fig. : in twijfelachtige gevallen goeden raad innemen. —
Bevelen innemen. Metgeweld nemen : de
inland nam alle vaste steken in. Eene plasts
stormender hand innemen.Beslaan,bezetten:
de soldaten stamen degeheele markt in. Het
gezelschap nam, het gansche huis in. Fig. :
indien de droefheid uw hart heeft ingenomen.
Hooft bezigt het voor verstaan : Ik acht,
snijn Heer die neemt mijn meening ,peer wel
in. Genegenheden winnen : hi' nam mij,
met dien brief, geheel in. Iemands hart innemen. Hierheen behoort de spreekwijs : voor
of teen iemand ingenomen zijn. Van hier
innemend, bevallig • innemer, inneming.
INNEN, bedr. w., gelijkvl. Ik inde, heb geind.
Invorderen. Al waare schoon zjets daaraf
geint bij den ontfanger. [Hooft.] Van hier
inning.

bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Inwendig. De innerlijke

INNERLIJK,

waarde van een stukgeld.

bijv. n. en bijw., inniger, innigst.
Inwendig : dat vloeit nit het innige van mzjn
hart. Meestgebruikt men dit woord, om
eenen hoogen raad van opregtheid en inwendig gevoel aan te wizen. Ili] is een innig

INNIG,

christen. Ik heb vele achting voor innige godsvrucht. Een innfg gebed. Innige blzjdschap,

enz. Van hier innigheid, inniglzjk.
Van het scheidb.
voorz. in en oogsten : ik oogstte in, heb ingeoogst. Veldvruchten in den oogst inzamelen : granen inoogsten. Ook words het onzijd.
gebruikt : wzj waren aan het inoogsten. Figuurl., in eene groote maat verkrijgen :

INOOGSTEN, bedr, ,
w., gelijkvl.

lot inoogsten ; schande voor eer inoogsten.
[Feith.] Van bier inoogsting.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb,
voorz. in en pakken: ik pakte in, heb in epakt. Van hier inpakking.
INPALMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en palmen: ik palmde in, heb
ingepalmd. Allengskens naar zich halen.
Eene lijn, een touw inpalmen. Fig. : eene

INPA.KKEN,

schuld inpalmen. Het meeste deel van het
bewind inpalmen. — Parma, pooghende
meer en meer van de stroom in tepalmen,

enz. [Hooft.]
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en passen : ik paste in, heb ingepast. Meters, of iets in iets anders sluite. Ook
onz., met hebben : het heeft er weleer inge-

INPASSEN,

past.
INPEPEREN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en peperen : ik peperde in, heb
ingepeperd. Eigenlijk in peper le en met
P p strooijen. Men gebruikt het, in de
elijk
dag
sche taal
,voor iemand iets, ten
duurste, betaald zetten : ik zal hem dat wel
dubbel inpeperen.

bedr. w.,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en persen : ik perste in, heb ingeperste Door middel van persing inbrengen.
INPIJPEN, bedr. vv., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in enpijpen, ik peep in, heb ingepepen. Eigenlijk pijpend inbiazen. Fig.: door
fraaije woorden aan het verstand brengen:
INPERSEN,

men zal niemandt licht inpijpen, dat hi' een
oort min weerdigh is , als de prijs. [De

Brune.]
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in enplaatsen: ik plaatste in, heb
ingeplaatst. Inzetten. Van hier inplaatsing.
INPLANTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in enplanten : ik plantte in, heb ingeplant. Inpoten: boomers , enz. inplanten.
Oneigenl., door onderwijs in het gemoed
overbrengen: zijne ouders hebben hem de

IN LA

deugd vroeg ingeplant. De kerk heeft woestijnen zeden ingeplant. [Vond.]

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en lee en : ik lee de in, heb
ingeplengd. Plengend ingieten.

INPLENGEN,

INRE.
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,
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in enploegen : ik ploegde in, heb
ingeploegd. Een woord bij de timmermans
gebruikelijk, wanneer zij roeren aan planken rnaken, gelijk aan de voren, die door
denploeg gemaakt worden.
1NPLUKKEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in enplukken ik plukte in , heb
ingeplukt. Trekkend inhalen : weshalve wij
het schooverzeil ook inplukken. [Bogaert.;
INPOMPEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in enpompen : ik om to in, heb
ingepompt. Door om en inbrengen.
INPOTEN
,
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in enpoten : ik pootte in, heb ingepoot. in lanten.
1NPRANGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in enprangen: ik ran de in, heb ingeprangd. Prangend instouwen, indrukken.
gelijkvl. Van het scheidb.
INPRATEN, bedr. w. ,
voorz. in enpraten : ik praatte in, heb
ingepraat. Inpreken.
InPREKLIN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en preken: (voor prediken) ik
preekte in, heb ingepreekt. In raters met vele
en nadrukkelijke woorden in het gemoed
brengen.
l. Van het scheidb.
1NPRENTEN, bedr. w., gelijkv
voorz. in en prenten: ik prentte in, heb
in rent. Door herhaalde leering die indrukken. Die les is hem te die p ingeprent,
dan dat zij, enz. Ook voor betaald zetten,
even als inpeperen. Van hier inprenting.
bedr. w., g elijkvl. Van het scheidb.
,
INPRESSEN
voorz. in enpressen : ik preste in, heb ingeprest. Met alle kracht, en eerie soort van
geweld,
inbrengen : ik moest hem lien drank
inpressen. Het is, door verzetting, voor
inpersen •; schoon het gebruik wil, dat het
eenigzins antlers gebezigd worde.
INPRIKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in enprikken: ik prate in, heb ingeprikt. Met eene scherpe punt insteken.
1NPROPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in enproppen: ik rote in, heb ingepropt. Pro end inprangen.
INPUILEN, onz. w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. in enpuilen: puilde in, is ingepuild.
Inzakken, het tegendeel van uitpuilen.
IrourrEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en putten : ik puttede in, heb ingeput. Inscheppen, inpompen.
elijkvl. Van het scheidb.
INREGENEN, onz. w. ,g
voorz. in en regenen : ik regende in, ben
ingeregend. Door regenen invallen : is hier
veel water ingeregend? Onpersoonl., met
INPLOEGEN

hebben : ik dacht, dat het hier zoude in ere end hebben.
rekende in,
INREKENEN, bedr. w., gelijkvl.
heb ingerekend. Oud. bezigt het voor tellers ,
toetellen, adnumerare. In dezen zin is het

verouderd • zoo als ook in dien, waarin F. d.

INRO.

Wael het neemt: groote en wackere verstanden, met de welcke ick mij niet en wit inrekekenen. Thans wordt het, in de gemeenzame
verkeering, gebezigd, voor onder de asch
verberg,
en om te bewaren : vuur inrekenen.
INRENNEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en rennen: ik rende in,
heb en ben ingerend. Bedr., door rennen
inhalen : zommighe ruiters faalden eenighe
burghers in te rennen. [Hoofs. ] Onz. met
zijn • rennend inkomen: hi' is de stad ingerend. Dewelke, met opstut:jvende felligheit,
daarop inrennen. [Hooft.]
INRID, Z. n., m., des inrids, of van den inrid
zonder meerv. Het inrijden. Van in en rid.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en rigten: ik rigtte in, heb ingerigt.
In orde zetten : ik heb mine to el daarnaar

INRIGTEN,

ingerigt, om vele gasten te kunnen plaatsen.

Fig., schikken, regelen : ztjne voordragt naar
de vatbaarheid der toehoorderen inrigten.
Rigt uwe reis goed in. Van bier inrigting.

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en rijden: ik reed in, heb
en ben ingereden. Bedr., door rijden (ken
inbuigen : toen hi' elk den rug zogt in te
riiden. L. Trip.] Rijdend inhalen: ik heb
hem al ingereden. Onz., met zijn •; rijdend
inkomen : hij is lien we ingereden.
INRIJGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het Scheidb.
voorz. in en rijgen : ik reeg in, heb ingeregen.
In eene rij vereeni gen:: koralen
Met een rijgsnoer intrekken •: het keurslijf
inrijgen. Door rijgen dunner maken : hebt

INRIJDEN,

u nietgenoeg ingeregen.

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en rijten: ik reet in, heb
ingereten. Bedr. Inscheuren : hzj heeft het
laken ingerelen. Onz., met zi:in •: het doek
reet in. Men vindt ook ingeretene wonden.
Zie rijten.
INROEIJEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en roetjen : ik roeide in,
heb en ben ingeroeid. Bedr., door roeijen inhalen wz:j konden de boot niet inroeljen.
Onz., met zijn: roeijend inkomen •: wz:j kwamen de haven inroeijen. Van hier inroeijing.
1NROEPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en roepen : ik riep in, heb ingeroepen. Tot zich roe en : moet hem inroepen, zoodra hi' voorbijgaat. Fig.: de dorheit
der woestOnen roept den honer in. [Vond.]
Openlijk indagen hi' wird, door de Overheid, weder ingeroepen. Door een geroep,
den aanvang van iets te kennen
geven• : de
markt inroepen.Van hier inroeper,inroeping.
INROEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en roeren : ik roerde in, heb ingeroerd. Door roeren inmengen.
INROESTEN, onz.gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en roesten: ik roestte in, ben ingeroest. Door den roest ingevreten worden :

INRIJTEN,

INSC.
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het tjzer is geheel ingeroest. We ens den
roest klemmen, vastzitten : de nagel is er
ingeroest. Van hier inroesting.
INROLLEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.

voorz. in, en rollen : ik rolde in, heb in erold. Tot eene rot inwinden : rot het papier
in. Door rollen dunner maken : rol het pak
lets in. Rollend inbrengen : eaten inrollen.
Ook onz., met zijn ;• rollend inkomen : het
vat is er van zelf ingerold.
INROND, z. n., 0., des inronds, of van het
inrond • meerv. inronden. Eerie ronde opening van binnen : nissen en inronden, gevult
met beelden. [Bogaert.] Van in en rond.
INROSSEN, (inrotsen) onz. w.,
gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en rossen : ik roste in,
ben ingerost. Rossend inrennen : hij quam
schielijk ten dorpe inrotsen. [Elooft.] Kil.
heeft ook rossen en rotsen, equitare.
bedr. w.,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en ruilen : ik ruilde in, heb ingeruild. Door ruiling inhandelen. Van hier

INRUILEN,

inruiling.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en ruimen : ik ruimde in, heb
ingeruimd. Door ruimte to maken overgeeen : ik moest hem mOn bed inruimen. Zijn

INRUINEN,

broeder ruimende in de lung bekleede plaets.
[Vond.] Toelaten : belangende het wider
inruimen der oefening van den Roomschen
godsdienst. Lilooft.] Van hier inruiming.
INRUKKEN
,
onz. w., gelijkv
l. Van

het scheidb.
voorz. in en rukken : ik rukte in, ben ingerukt. Metgeweld invallen : na dat de woedende vi 'and met al de ruiterij, ter stall
was ingerukt. Van hier inrukking.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en schellen : ik schelde in, heb
ingescheld. Door middel van eene schel
inroepen.
INSCHENKEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en schenken : ik schonk
in, heb ingeschonken. Door schenken ingieten. Mengebruikt het zoo wel van het vat,
waaringeschonken worth, als van het vocht,
dat er inkomt. Bier inschenken • eenglas

INSCHELLEN,

bier inschenken.
INSCHEPEN,

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.

voorz. in en scheen : ik scheepte in, heb
ingescheept. In een schip laden. Van hier
inscheping.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en scheppen : ik schepte in, heb
ingeschept. Door scheppen indoen.
INSCHEPPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en scheppen : ik schiep in,
heb ingeschapen. Door de natuur In even.
Zie ingeschapen.
INSCHERPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en scherpen : ik scherpte in, heb
ingescherpt. In het primed die inprenten,
bij aanhoudendheid onderwijzen •: de lessen

INSCHEPPEN,

INSC.

der deugd moeten den kinderen vroeg ingescherpt worden. Van hier inscherping.

bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz, in en scheuren : ik scheurde
in,
heb ingescheurd. Bedr., eene scheur
beginnen to maken : ik heb het doek reeds
ingescheurd. Onz., met Zij16 : dat zal in-

INSCHEUREN,

scheuren.

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. in en schieten : ik schoot
in,
heb en ben ingeschoten. Bedr., indoen :

INSCHIETEN,

ik heb het brood in den oven ingeschoten.

Tusschenvoegen : papier in eenen hoop inschieten. Oneig., het leven inschieten, verliezen. 1k zal u wreeken, of bier het leven
inschieten. [Vond.] 1k moet er veel van het
mine bij inschieten. Door schietgeweer in
stukken schieten : in dat oproer, schoot men
hem deglazen in. Onz., met zijn, ingaan :
die balk schiet diep in. In het geheugen vallen • het tegendeel van ontschieten : toen ik
dat hoorde, schoot mij juist in, enz.
INSCHIJNEN, onz. w., ongelijkv 1. Van het scheidb.
voorz, in en schijnen : ik scheen in, heb ingeschenen. Inwaarts schijnen. Op 't licht,
dat ingeschenen de schaduwen der wet verdreef. [Vond.] Van hier inschajning.
INSCRIKKEN, onz.

en bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz, in en schikken : ik schikte in,
ben en heb ingeschikt. Onz. met ztjn ; schikkend inkomen : hij is er met zijnen stoel
ingeschikt. Bedr., toe even voegen : kan die
zaak niet ingeschikt worden ? Van hier inschikkingijk.
, inschikkel

bedr. w., gelijkvl. Van hetscheidb.
voorz. in en schokken : ik schokte in, heb
ingeschokt. Inschrokken, ongekaauwd inslokken : ik zou het ingewant en het been en,
vleesch inschokken. [Vond.] Daar is onder-

INSCHOKKEN,

scheidt tusschen kaautven:, erkaauwen en
inschokken. [HOOft.]

onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en schooijen : ik schooide in, ben
ingeschooid. Schooijend inkomen. Dezelve

INSCHOOIJEN,

luiden,, zoo nat zij waren, schooiden er Ina
stegwaarts in. [Hooft.]
INSCHOON, bijv.

n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting : van in,,
dat den zin versterkt
en schoon. 'Leer schoon.
INSCHOPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en schoppen: ik schopte in, heb ingeschopt. Schoppend inbrengen. Ook overdr.:
hij is in dat ambt ingeschopt, het is hem, op
eene onregte wijs, opgedragen.
INSCHRAPEN, bedr. w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. in en schrapen : ik schraapte in, heb
ingeschrapt
Geld
. Gieriglijk inhalen.
G inschrapen.

onz. W. ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz, in en schrijden: ik schreed
in, ben ingeschreden. Sehrijdelings inkomen.

INSCHRIJDEN,
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bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en schrifven : ik schreef
inheb
ingeschreven. Inteekenen : ik heb
,
mijnen naam laten inschrijven. Tot een
huwelijk aanteekenen : ztjzzjn gisteren ingeschreven. Van hier inschrijver, inschrijving.
gelijkvl . Van het scheidb.
INSCHROBBEN, bedr. w. ,
voorz, in en schrobben : ik schrobde in, heb
ingeschrobd. Door schrobben indrijven.
bedr. w. gelijkvl. Van het scheidb.
INSCHROEVEN,
voorz. in en schroeven : ik schroefde in, heb
ingeschroefd. In iets vast schroeven. Van
bier inschroeving.
INSCHROKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en schrokken: ik schrokte
in, heb ingeschrokt. Gulzig inslokken. Zie
11NSCHRIJVEN,

inschokken.

bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en schudden: ik schuddede in, heb
ingeschud. Door schudden doen invallen.
ImscunvEri, bedr. w. ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en schuiven: ik schoofin, heb ingesehoven. Door schuiven inbrengen.
INSCHULD, z. n., V. der, of van de inschuld
meerv. inschulden. Eenegeldschuld, welke
men invorderen kan : met bevel, om de inINSCHUDDEN,

schulden in 's koninx handers to leeveren.
['Molt.] Bij H. de Gr. is inschuld persoonlijk
reg,t 'us personale : Toebehooren . . . bestaat
in behering ende inschuld. Van bier inschuldoor Hooft gebruikt. Van in en
denaar
,
schuld.

voegw. en bijw. Als een zamenbinlend voegwoord • ook, daarbeneven : ins e-

INSGELIJKS,

Wks hadde elck van haer vier vleugelen.

[Bijbelv.] Als een vergelijkend bijw.: op
dezelfde wijze: ende insgelijks seijden sij ook
alle. [Bijbelv.] Bij Kil. ook eensgelijk. Sommien willen insgelijks, door eensgelijks,
verdringen • loch dat smaakt naar noodelooze kieschheid. Insgelzjks is zamengetrokken van in desgehyks, in des gelzjken •; wordende het voorzetsel in dikwerf met den
tweeden naamval gebruikt, als in der ttjd, in
der daad, in des gelijks, insgeltyks.

,
INsLAA.N, bedr. en onz. w.
onregelm. Van het
scheidb. voorz. in en slaan : ik sloeg in (van
slagen), heb en ben ingeslagen. Bedrijv.,
door slaan indrijven : eenen paal inslaan.
Met eenen slag inbreken : glazen inslaan.
Omslaan, omvouwen : gij meet daar eene
vow inslaan. Eenen draad inslaan. Inspannen : paarden inslaan. Opleggen : bier
voor den zomer inslaan. Opzuipen : hij sloe
al den wijn in. Onz. met ztjn; opgaan : hi'
is eenen anderen we ingeslagen. Indringen:
in dezen toren is de bliksem ingeslagen.

INsuG, Z. n., m., des inslags, of van den inslag ;
meerv. inslagen. Het inslaan; zonder meer y :
den inslag van wijn vercijnzen. De waren,
welke men inslaat, dragen ook den naam
van inslag • zonder meerv. Inweefsel •; met

INSL.

een meerv.: men schiet den inslag door de
scheeringe. [Vond.] Van bier de spreekwijs
de schering en de inslag. Omslag, zoom : een
rok met eenen breeden inslag. Zamenst.:
inslagcedel, (inslagceel), inslagspoel.
INSLAPEN
,
onz. w., ongelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. in en slapen : ik sliep in, ben ingeslapen. Aanvangen to slapen: ik was pas ingeslapen, toen hi)* mzY opriep. In den verhevenen still, voor sterven : duizenden liggen
hier, welke in de eeuwigheid zijn ingeslapen.

C. v. d. G.]
INSLEPEN
,
bedr. w., gelijkvl.

Van het scheidb.
voorz, in en slepen : ik sleepte in, heb ingesleet. Slepend intrekken.
INSLIJPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en slijpen : ik sleep in, heb ingeale en, Door slijpen inmaken. Die schuinsche streep heb ik er laten inshYpen.

bedr, w.,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en slikken : ik slikte in, heb ingeslikt. Door slikken naar binnen brengen :

INSIAKKEN,

pillen inslikken. Drup en dauw al nuchtren
inneslicken. [Vond.] Van hier inslikking.

w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en slingeren : ik slingerde in, heb
ingeslingerd. Door slingeren inwerpen : de

INSLINGEREN, bedr.

vi 'and slingerde zware steenen de stad in.

Slingerend in den mond brengen en opeten :
laY slingert alles maar in. Zij slingeren 't
vlees rauw in ,
misgaders d' ingewanden.

[Bogaert.]
w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en slippen : ik slipte in, ben ingeslit. Ongemerkt inkomen : Schoonhoove,
oft ontsloopen zijnde, oft ingeslipt, enz.
[Hooft.]
IivsLoKKEN, bedr. w., gelijka Van het scheidb.
voorz. in en slokken : ik slokte in, heb in eslokt. Door de zwelgkeel inbrengen : hzy
slokte heele brokken in. Verslinden : het vermogen eener weduw inslokken. Door onregt
zich iets toeeigenen : vervaarhjker noch
INSL1PPEN, onz.

zouw 't Spaansche geweldt zijn, in lien 't
ook Portugaal inslokte. [Hooft.] Van hier
inslokking.
INSLORPEN, (inslurpen) bedr. w.,gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. in en slorpen : ik slorpte
in, heb ingeslorpt. Door slorpen inbrengen :
indien de vloet u door zzjn' balgh quaem in
to slorpen. [Vond.] Van hier inslorping.

onz. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en sluimeren : ik sluimerde in,
ben ingesluitnerd. Aanvangen to sluimeren :

INSIXIMEREN,

het kind sluimerde op den school der moeder
in.

onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en sluff en : ik sloop in, ben in e-

INSLIMEN,

slopen. Sluff end inkomen. Fig. : ingeslopen
misbruik.

INnurrEN, bedr. en onz. w., ongelijkvI.Van het
scheidb. voorz. in en sluiten : ik sleet in,

INSN.
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heb ingesloten. Bedr., achter een slot bewaren : men is hier zoogierig,
dat men het
brood in de kas insluit. In eenen meer al emeenen zin : eenen brief, een leer rondom,
eene stall insluiten. Insluiten heel ook, in
eene rede, tusschen twee sluitteekens, jets
inplaatsen. — Begrijpen : Nederland is in
den vrede merle ingesloten. Onzijd., met hebben • net inpassen in eene opening : de bout
sluit er net in. Van hier insluiting. ,
INSLURPEN, zie inslorpen.
1NSMAKKEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en smakken : ik smakte in, heb
ingesmakt. Met geweld inwerpen : smack er
groote steenen in. World.]
IIISNELTEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. in en smelten : ik smolt
in,
heb en ben ingesmolten. Bedr., door
smelten inmengen : tin en load bij elkander
insmelten. Verliezen : ik heb er reel geld bz:j
ingesmolten. Onz., met zijn • vereenigd
worden : die letters zzjn, uit schielijkheid,
onder het uitspreken in elkander gesmolten.
Door het smelten verminderd worden : vuile
metalen smelten in. In het algemeen, verminderd worden: het leer is, 14 dien slag,
vrij wat ingesmolten. Van hier insmelting.

INST.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en so en : ik so to in, heb ingesot. In sop indoopen : ook met sop inmaken.
INSPANNEN, bedr. w., ongelijkvI.Van het scheidb.
voorz. in en spannen: ik spande in, heb
ingespannen. Voor den wagen spannen:
paarden inspannen ; ossen inspannen, voor
denploeg. Oneigenlijk, met ijveraanwenden :
alle krachten inspannen. In eenen kwaden
zin zegt men: met iemand inspannen, wanneer het onzijdig gebruikt wordt •, dock
meest bezigt men dan aanspannen, zamen-

INSOPPEN,

spannen. Teens het recht der vrijheit ingespannen. [Vond.] Van hier inspanning.

bedr. w.,gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en sparen : ik spaarde in, heb ingespaard. Uitzuinigen (parcendo acquirere) :

INSPAREN,

zoo reel hij in vier of vijf jaaren t' huis kon
inspaaren. [Hoolt.]

onz, w.,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en spatten: ik spattede in, ben ingespat. Indruischen: de soldaaten spatten
1' zijnen herbergh' in. [Hooft.] Inpuilen : de

INSPATTEN,

muur zal van onder inspatten.

bedr. w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. in en spijkeren: ik spUkerde in, heb
ingespijkerd. Met spijkers inhechten.
INSMEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
INSPITTEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en smeren : ik smeerde in, heb invoorz. in en spitten : ik spittede in, heb in egesmeerd. Smerend inwrijven : linnen met
spit. Door spitten indringen, inbrengen.
:Jeep insmeren.
INSPOELEN, 0I1Z. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
lismuTEN,tedr. w. ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en spoelen : ik spoelde in, ben invoorz, in en smzjten : ik smeet in, heb ingegespoeld. Aanspoelend indrijven : het wrak
smeten. Inwerpen : steenen ter stall insniii.is ter haven ingespoeld. Ook somtijds bedr. :
ten. Door smijten doen invallen : terivijl hi
ik heb al het bloed er ingespoeld.
het hoogh geberghte met den Bonder de kruin INSPRAAK, z. n., v., der, of van de ins rack
insmeet. [Vond.]Door smijten omwerpen: uw
zonder meerv. Ingeving : ik neig het oor,
vesting, die ingesmeten, enz. M. L. Tijdw.]
daar'k op Gods ins rack wacht. [Psalmber.]
INSNAKKEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
Naar de inspraak van het getveten,het inwenvoorz. in en snakken : ik snakte in, heb indie gevoel. Tegenspraak : inspraak op iets
gesnakt. Met grctigheid inslikken. Honden
maken, doers.
die 't bloed gestolckt insnacken. [Vond.] Ook INSPREKEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
hebtgUmeingesnakt met onverzaeden brandt.
scheidb, voorz. in en spreken : ik sprak in,
[Hooft.]
heb ingesproken. In de rede tusschenspreken:
INSNAPPEN, onz. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
spreek er niets in. Door spreken veroorzaken:
voorz. in en snap en : ik snapte in, ben iniemand moed inspreken •; een hart in het WI
gesnapt. Insluipen, schielijk inloopen, lat.
spreken.
proripere se intro : ende ingesnapt zzjnde, INSPRINGEN, onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
bezet depoort. [Hooft.]
voorz, in en springen : ik sprong in, ben
INSNIJDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
ingesprongen. Met eenen sprong inkomen :
voorz. in en snijden : ik sneed in, heb ingehij sprong ten huize in. Achteruit wijken :
sneden. Eene snede in iets maken : ook door
de muur sprong , boven, Brie duimen in.
insnijding graveren. Eene opening in eenen INSPUGEN, onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
dijk maken heet, bij Hooft, ook insnUden.
voorz. in en spugen: ik spoog in, heb ingeVan hier insnijding.
gespogen. Inspuwen.
gelijkvl. Van het scheidb. INSPUITEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
INSNORREN, onz. w. ,
voorz. in en snorren : ik snorde in, ben ingevoorz. in en spuiten : ik spoot in, heb ingesnord. Met gesnor invIiegen.
spoten. Door spuiten inbrengen. Van hier
INSNUIVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
ittspuiting.
voorz. in en snuiven : ik snoop in, heb in e- INSPUWEN, zie inspugen.
snoren. Door snuiven in den neus optrekken : INSTAA.N
,
onz. w., onregelm.Van het scheidb.
zij snuiven zeeschuim in. [Vond.]
voorz. in en staan : ik stond in, heb in eINSPLIKEREN,

INST.

staan. Borg zijn: ik sta voor hem in. Ik wil
er niet voor instaan, of het waar zij. Ik sta
voor zijne eerlijkheid in. Eerie twistzaak
voor iemand opnemen : hi' stond voor zijne
vrouw in.

bijv. n. en bijw. •, zonder trappen
van vergrooting. In de dagelijksche verkeering gebruikelijk, voor in eenen kwaden
reukgebragt : een huffs installig waken,
maken, dat niemand hetbewonen wil. Misschien van het oude stall, dat verblijf, woning
beteekende • en dan heeft het de naaste betrekking op een huis, en zegt zoo veel als
onbewoonbaar, onbruikbaar. Echterzegt
men ook iemand installig maken,
hem het
vertrouwen, dat hi' bij anderen heeft, ontnemen.
INSTAMPEN, bedr. w.,gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. in en stamen : ik stain to in, heb ingestampt. In iets stamen : peper in den
vijzel stampen. Door stamen instooten :
eenenpaal instampen. Door stamen in eene
en ere ruimte inbrengen •: dat goed laat zich
wel instampen. Door star en inbuigen en
breken : stamp den vloer niet in. Met moeite
ii:prenten : deze weldaden hunnen kinderen
en kindskinderen instampen. [Bogaert.] Van
bier instamping.
INSTAPPEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en sta en : ik stapte
in, heb en ben ingestapt. Bedr., door stappen
inhalen : hi' wenscht zijn leitsvrou in te
sta en. [Vond.] Onz., met zijn; door stappen intreden : :hij is er vrijmoedig ingestapt.
,
IrisTEIGEREN
onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en steigeren : ik steigerde in, ben
ingesteigerd. Steigerend inkomen. Het paard

INSTALLIG,
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men drinkt, de orde voorschrijven, in het
drinken van degezondheden te volgen.
Het huwelijk instellen, met gezag hetzelve
invoeren. Zich instellen, eenen aanvang
nemen: dat spel stelt zich fraai in. Hi' kan
zich nietgelaeten instellen. [Vond.1 Van bier
insteller, instelling, voor de daad van instellen, en de ingestelde zaak.
INSTEMMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en stemmen : ik stemde in, heb
ingestemd. Inwilligen : ik heb die zaak merle
ingestemd •; waarvoor gemeenlijk , toestemmen gebezigd wordt. Van eenerlei gevoelen
zijn : velen zal hij vinden, die niet met hem
instemmen. Van bier instemming.
INSTENDIGLIJK, bijw. Met sterken aandrang. Men
vermaande hem zoo instendiglijk. [Hooft.1
Van in en stendiglijk •; van stendig, standig,
stand. Hiervoor zegt men dikwerf, bij verbastering, instanteltjk.
INSTIJGEN, onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en stzjgen: ik steeg in, ben ingestegen. Stiff end indringen: de lucht, die ter
tralie inquam stijgen.
INSTIKKEN,

[VOIld .]

bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.

voorz. in en stikken : ik stikte in, heb ingestikt. Door stikken met de naald inwerken :
die bloemem zijn er kunstig ingestikt.

bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en stippen : ik stipte in, heb ingestipt. Even indoopen.
,
INSTOMMELEN
onz. w. , gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en stommelen : ik stommelde in,
ben ingestommeld. Met gestommel inkomen :

INSTIPPEN,

hi' kwam ter kamer instommelen.
INSTOOTEN, bedr.

en onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en stooten : ik stiet in, heb
kwam terpoort insteigeren.
en ben ingestooten. Bedr., naar binnen stooINSTEKEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van het
ten : zich eenen splinter in de hand stooten.
scheidb. voorz. in en steken : ik stak in, heb
Aan stukken stooten : hi' stiet eene ruit met
ingestoken. Bedr., in eene opening steken:
den elleboog in. Onz., met hebben : hi' stiet
paten insteken. Eenen draad insteken, in de
met den de en op den vi in. Met zijn ;
naald. Oul. zeide men ook eenen dijk ins
metgeweld inrijden : een' poort, waardoor
ken, voor doorsteken. Oneig. : ik heb mij er
de miter quam instooten. [Hooft.]
niet willen insteken
,
mij in die zaak niet INSTOPPEN, bedr. w. gelijkvl.
Van het scheidb.
,
willen inwikkelen. Inluisteren : wie heeft het
voorz. in en stoppen : ik stopte in, heb in ehem ingestoken? Van hier insteker, oul. voor
stopt. Door stoppen indouwen.
oorblazer. Een boek insteken, losse vellen tot INSTORMEN
,
onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
een boek innaaijen. Onz., met hebben •; vervoorz. in en stormen: ik stormde in, ben
borgen zijn : Baer dubbelzinnigheit neck
ingestormd. Met geweld indringen : ten
schalckheit innesteeckt. [Vond.] Zoo er iets
hemel instormen. [Vend.] Op iemand instorgeestigs insteekt. [Vond.] Achterblijven: driemen.
maalen bleef haar taal ten vollen krop instee- INSTORTEN, bedr. en onz. w. ,
gelijkvl. Van het
ken. [Hoogv1.1Van bier insteking. Zamenst. :
scheidb. voorz. in en storten: ik stortte in,
insteekkamer, enz.
heb en ben ingestort. Bedr., stortend indoen:
INSTELLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
appels in eene mand storten. Doen vallen :
voorz. in en stellen : ik stelde in, heb in edie de bergen instort. [Vend.] Overdr., ingesteld. In hetgemeen, wordt dit woord
ven, inboezemen: dat hi'j den bootsluiden
gebruikt, om eenen aanvang van iets te
standtvastigheit instortte. [Hooft.] Mededeekennen te geven. Bij voorb. • iemand, die de
ten, begaven: alles, wat den din en ingestort,
eerste is, om eene wet te maken, stelt haar
beknopt in Godt alleen bijeen gevonden wort.
in. -- Degezondheden instellen, dat is, eer
iVond.] Onz., met zijn • invallen : de toren is
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ingestort. In eene vorige ziekte vallen : de
kranke is weder ingestort. Met geweld instroomen : de zee kwarn door de wide breuk
instorten. Van hier instorting.
In Clare Spieg. wordt het voorz. onscheidb.
gebezigd : die viant ..... instort gemeenltjcken dusdanige quade gedachten in den
herten.
INSTOUWEN, (ook instuwen) bedr. w., gelijkvl.
Van het scheidb. voorz. in en stouwen : ik
stouwde in, heb ingestouwd. Sterk indruk-

ken, inpakken.
INSTREVEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en streven: ik streefde in, heb
ingestreefd. Strevend inkomen : gereedt, om,
met het oopenen der poorte, ter stadt in te
streeven. [Ho o ft .]

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. in en striiken : ik streek
in, heb en ben ingestreken. Bedr., strijkend
indoen : ik heb hetgeld er ingestreken. Onz.,
met zijn ; met gezwindheid inkomen : zich

INSTRIJK.EN,

onderwindende, 't krzjgsvolk te doen instrijken. ['Molt.] Wie so ruiterbjck ter bane comt
ingestreken dan? [Conste der Minn.]
INSTROOIJEN
bedr. w., gelijkvl.
,

Van het scheidb.
voorz. in en strooljen : ik strooide in, heb
ingestrooid. Met strooijen indoen.
1NSTROONEN
onz. w., g elijkvl. Van het scheidb.
,
voorz. in en stroomen : ik stroomde in, ben
ingestroomd. Stroomend inkomen.
INSTRUMENT, onduitsch z. n., 0., des instruments,
of van het instrument • meerv. instrumenten.
Werktuig: alle instrument, dat teen u bereidt word. [Bijbelv.] Het gereedschap eens
wondheelers: hier maaktmen instrumenten.
Fen stoute knaap heet, in de dagelijksche
taal, een instrument. Van het lat. instrunzentum.
INSTUIVEN, onz.

w., gelijkvl. Van het scheidb.

voorz. in en stuiven : ik stoof in, ben ingestoven. Stuivend inkomen : zie ! hoe is dat
zand hier ingestoven ! Met stuivend nat instorten toende stroom ter dzjkbresse instoof.
[Hoogvl.] Met geweld inkomen: de paarden
komen instuiven. [Hooft.]
bedr. w. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en sturen : ik stuurde in, heb in estuurd. Sturend inbrengen.
INSTUWEN, zie instouwen.
INSULLEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en sullen : ik sulde in ben ingesuld.
Door sullen inglijden.
INTAPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en to en : ik to to in, heb ingetapt. Een woord, in de dagelijksche zamenleving gebruikelijk •; inschenken: ik heb er

INSTUREN,

INTR.

interdeels , of van het
interdeel ; het meerv. is niet in gebruik.
Nadeel, schade : tot interdeel van scippers.
R. Palud.] Zie achterdeel.

INTERDEEL
,
Z.
O., des

INTEREN, bedr.

en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en teren: ik teerde in, heb
en ben ingeteerd. Bedr., door vertering
minder maken : al zzjn goed bijna interen.
Onz., met zzjn : hoe veel gij al Ingeteerd? Ook met hebben wat hebben wij allang ingeteerd !

INTEUGELEN
bedr. w., gelijkvl.
,

Van het scheidb.
voorz. in en teugelen: ik teugelde in, heb
ingeteugeld. Den teugel korter nemen. Meest
overdr., voor bedwingen, wederhouden,
matigen : zijne begeerten, driften, iemands
fierheid, trotschheid inteugqlen. Van bier
inteugeling.
intijgen, intuigen) verouderd w.,
ongelijkvl. Van het scheidb. voorz. in en
tie en (ttjgen, tuigen): ik too in, ben ingetogen. Intrekken. Het yeti. deelw. ingetogen
is nog in gebruik. Spiegh. heeft intogeling,

INTIEGEN

voor aankomeling in een land.
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en tillen : ik tilde in, heb ingetild.
Inbeuren, door optillen inbrengen.
INTOEVEN, bedr. w.,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en toeven: ik toe de in, heb ingetoed. Inwachten: ditgeschiedde, om zekere
vendels in te toeven. [Hooft.]
INTOGT, z. n., m., des into is of van den into t'
zonder meerv. Inkomst, het intrekken. Van
INTILLEN,

in en togt.

bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en toomen : ik toomde in, heb ingetoomd. Inteugelen. Oneigenlijk, voor het
bedwingen en beteugelen van hartstogten:

INTOOMEN,

Mevrouw 't is kunst de bliftlschap in te toomen. [Vond.1 Van hier intooming.
INTOOVEREN,
bedr. w. , gelijkvI.Van

het scheidb.
voorz. in en tooveren : ik tooverde in, heb
ingetooverd. Door behendigheid inbrengen :
ik zag niet hoe h4j den bal er in tooverde.

Jets zoo in iets antlers inbrengen , of vastbinden, dat het niet, dan met groote moeite
ontward, of losgemaakt kan worden: wat
hebtgij er dat weer ingetooverd.
INTRAPPEIV, bedr.

w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en trappen: ik trapte in, heb ingetrapt. Met de voeten intreden : trap er toch
niet in !Door trappen breken •: en trapt Gods.
vtjanden de pan in dertighmael. [Vond.]
INTREDE (intred), z. n., v., der, of van de intrede;
zonder meerv. Plegtige inkomst : op gewapende intrede. [Hooft.] Op haer groete en
heilzame infra. [Vond.] De laatste schrijver
gebruikt het ook mannelijk • welk geslacht
bier ingetapt.
het oorspronkelijke schijnt te zijn.
INTEEKENEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
b en onz. w. ongelijkvl. Van het
voorz. in en teekenen: ik teekende in, heb INTREDEN, edr.
scheidb. voorz, in en treden : ik trad in, heb
ingeteekend. Iets als een teeken inschrijven.
1 en hen ingetreden. Bedr., in stukken treden:
Van hier inteekenaar, inteekening.
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Messias komt Bees slange het hoot intreén.
[Vond.] door treden inhalen : ik zal hem wel
intreden. Fig, : zijn stzjl treedt Tacitus nergens in. [Hooft] Onz. met zzjn •; in aan: zzj
is den hof ingetreden.
INTREK, z. n., m., des intreks, of van den intrek;

het meerv. is niet ingebruik. Hetintrekken:
bij den intrek des leers. Eene plaats, waar
men zich eene wijI ophoudt : wij hebben
daar onzen intrek. Zijnen intrek nemen.
Van in en trek.

Emmaus, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. in en trekken : ik trok in,
heb en ben ingetrokken. Bedr. met trekken
inhalen : hij trok de balen met een touw in.
Naar zich halen : trek uwe beenen wat in.
In eene zaak betrekken :gij wordt mede in
dat twistgeding ingetrokken. Afschaffen :
eenegegerene order intrekken. Naauwer maken : een schip boven een weinig intrekken.
Onz., met zijn •; inkomen : indien de viand
dieper intrekt. Ter stad intrekken. Inkrimpen : die plank trekt, door de hitte, in. Van
hier intrekking.
INTurmELEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en tuimelen : ik tuimelde in, ben
ingetuimeld. Tuimelend invallen. IN is,
hals over hoofd, door het gat, ingetuimeld.
INTUSSCHEN,

voegw. en bijw. Middelerwijl.

Voegw.: intusschen rzjst de waan al hooger.
[HoogvI.] Bijw. : ik zal het intusschen doen.
INVAL, z. 11. m., des invals, of van den inval,
meerv. invallen. Eene onverwachte aannadering, met strooping vergezeld : de Turken
hebben, eertzjds, herhaalde invallen in Hongarije gedaan. Eerie invallende gedachte :
hij krijgt, somtijds, aardige invallen. Eene

pIaats waar men dikwijis komt •, zonder
meerv.: hier is de zoete inval. Van in en val.
INVALLEN, onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en vallen : ik viel in, ben
en heb ingevallen. Onz., met zijn • vallend
inkomen : hij viel ten donkren afgrond in.
[Hoogvl.] Inschieten : het oog yang! de invallende lichtstralen op. Instorten : het huis
is, onder het opmetselen, ingevallen. Eenen
inval doen : de vi 'and is ons van ter zzjde
ingevallen. Op het leer invallen. In de gedachten schieten : juistviel mil toen in. Vermageren : zijnekaken zijn geheel ingevallen.
Inzinken : met ingevallene oogen. In iemands
cede vallen : toen ik dit zeide, viel de koning
Ind in. Schielijk tusschen komen : zoodra
men aan deze Hoot komt, moet de basstem
invallen. Van schepen, die in eerie haven
binnenloopen, zegt men, dat zij invallen.
Bedr. door vallen breken : Ilet kind viel de
hersens in. Hij viel den vloer in.

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en varen : ik voer in , heb
en ben ingevaren.Bedr.,door middel van een
vaartuig inbrengen : hij voer de goederen ter

INVAREN,

INV.L.

stad in. Varend inhalen : hij konde dat roofschip niet invaren. Onz., met zajn • inkomen
met een schip : hi' voer de haven in. Met der
woon intrekken : dit huis is te huur, om met
.November in te varen. Inrijden : gezegent
ingevaren de poort van Amsterdam. [Vond.]
Tegenspreken : hij voer hem met stifvekaken
in. Dichtersgebruiken ook invaren voor zich

stout naar boven verheffen. Zoo zegt Vond.
van een slotgevaarte, dat het de starren ingevaren is.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en vaten : ik vaatte in, heb ingevaat. In vaten doen. Den wijn invaten.
INVATTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en vatten : ik vattede in : heb ingevat. In zich vatten, vasthouden : sij (de
steenen) sullen metgoude ingevat zzjn in
hare vullingen. [Bijbeivert.]
INVEGEN
,
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en vegen : ik veegde in, heb ingeveegd. Door vegen inbrengen.
INVERGIFT, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Van M en vergift, een verled.
deelw. van het oude vergiften. Het voorz.
versterkt hier den zin. Zeer vergiftig •: uw
INVATEN,

invergifte flits. [VOII.]
INVESTEN
,
bedr. w., gelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. in en vesten: ik vestte in, heb ingevest.
Vast inzetten : al eer de bergen ingevestet
waren. [Bijbelv.] Ook Spiegh.
INVIJLEN, bedr. w.gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en vijlen : ik vzjlde in, heb in evijld. Door vijlen inwerken : ook door viper'
kwetsen.
INVLAAMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en vlammen : ik vlamde in, heb
ingevlamd. Inbranden : het lemmer van een
zwaard invlammen, door middel der vlarn,
metgouden, of zilveren draden bete en.
INVLECRTEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en vlechten: ik vlecht in,
heb ingevlochten. Tot eene vlecht inbinden :
ingevlochten Naar. Ingevlochten werk. Sijne
wortelen worden bij den springader ingevlochten. [Bijbelvert.] Oneig., sierlijk tusschenvoegen : hoe hij de glorij van Rome
overal invlegt. [I-loogv1.]
INVLIEGEN, onz.

en bedr. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. in en vliegen: ik vloog
in, ben en heb ingevlogen. Onzijd., met zljn;
vliegend inkomen : de duiven zzjn al in
vlogen. Met alie sneiheid naderen. Fineus
komt 'met eene spear ingevlogen. [Vond.] Met
eerie vaart inzeilen : de vloot kwam, met
voile zeilen, de haven invliegen . Teen
iemand
g
invliegen, zich teen hem verzetten. Bedr.,
door viiegen breken : de vogel heeft het glas
ingevlogen.

onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en vlieten: ik vloot in, ben ingevloten. Vlietend inkomen.

INVLIETEN,

INV°.
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bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en vlijen : ik vlijde in, heb in evlijd. Door vlijen indoen, invoegen. Inlasschen : en zoo bekwaam, niet in 't ligchaarn
der historie kon ingevlijd worden. [Wagen.]
INvLoED, z. n., m., des invloeds, of van den
invloed; het meerv. is niet in gebruik. Dit
woo vordt, in eenen oneigenlijken zin,
gebruikt voor de werking van eene zaak op
eene andere : welken invloed had dat zeggen

INTLIJEN ,

INWE.

ingevorderd. Inmanen : schulden invorderen.
Van hier invorderaar, invordering.

bedr. w.,
w.elijkvl. Van hetg
scheidb.
voorz. in en vouwen: ik vouwde in, heb
ingevouwen. Binnenwaarts vouwen.
INVRETEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en vreten : ik vrat in, heb
ingevreten. Bedr., met geweld ineten : dat
z:jzer wordt geheel van den roest ingevreten.
Onz., met hebben: !canker vreetgeweldig in.
Overdr. : de burgertwist vreet in. [Vond.]
op my hart ? Den' invloed der starren op des
menschen lotgevallen gelooven. Ook van de INVRIJVEN, hetzelfde als inivrtYven.
zedelijke uitwerking eens persoons op ande- INVULLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en vullen : ik vulde in, heb ingeren : ik hoop dat gij uwen invloed daartoe
vuld. Ineene opene plaats van eenig geschrift
zult te werk stellen. Oul. zeide men invlieiets inschrijven. Van hier invulling.
tin g : der planeten wercken ende hoer inulieonz. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
INWAAIJEN,
tin he. [Guld. Troen.] Van in en vloed.
voorz. in en waazjen : ik woei in, ben ingel. Van het scheidb.
INVLOEIJEN, onz. w., gelijkv
waaid. Door den wind binnenwaarts wijken
voorz. in en vloeijen: ik vloeide in, ben
en vallen : al mine glazen zzjn ingewaaid.
evloeid. Vloeijend inkomen uit Wiens kil
ing
Ook kan het bedr.gebruikt worden : de
eene ader invloeit. [Vond.] Tusschenvoegen:
wind heeft mine glazen ingewaaid.
htj liet bier, met voordacht, invloeijen, enz.
1NWAARTS
bijw. van plaats. Binnenwaarts. Jan
,
INVLUGTEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
deze wide strekte zich de zee inwaarts. De
voorz. in en vlug ten : ik vlugtte in, ben ingevergelijkende trap wordt in de overzetting
vlugt.Vlugtend i tikomen : hoe ze de wildernis
van den Bijb. gevonden : een ander voorhof,
invlughte. [Vond.]
inwaerder, dan dat voorhuys. Van in en
INVOEGE, voegw. Zoo dat. Van in en voeg. Dewaarts. Zie waarts.
zelfde schreumte deed hen met zijn naakte
INWACIltEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
zeggen te vreede zijn : invoeghe dat hi
voorz. in en wachten : ik wachtte in, heb
binnen de vesten ontfangen werd. [Hooft.]
ingewacht. Intoeven : iemand inwachten.
Mengebruikt het ook zonder het voegwoord
dat: hi' spreekt niets dan billijkheid, invoege
Afwacliten : eenegoede gelegenheid inwachten. Van hier inwachting.
tnen hem de toestemming niet weigeren kan.
Van het scheidb.
, ongelij
In dier voege is ook in gebruik. Zie voeg. INAASSEN, onz. W .kvl.
voorz. in en wassen : ik wies in, ben ingegelijkvl. Van het scheidb.
1NVOEGEN, bedr. w. ,
wassen. Door wassen in iets vastgroeijen.
voorz. in en voegen : ik voegde in, heb ingeNagels, die in het vleesch ingewassen zijn.
voegd. Voegend invullen : steenen invoegen.
gelijkvl. Van het scheidb.
Tusschenvoegen: ik heb dit er nog ingevoegd. INWATEREN, onz. w. ,
voorz. in en wateren : ik waterde in, ben
Van hier invoeging.
ingewaterd. Van water, dat indringt, doorINvoER, z. n., m., des invoers, of van den introkken worden.
voer: zonder meerv. Het invoeren: schatting
op den invoer van buitenlandsche goederen INWEEKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en weeken : ik weekte in, heb in ele en.
weekt. Jets in vocht le en om het week te
' INVOEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
maken. Anders noemt men het in de week,
voorz. in en voeren:: ik voerde in, heb Ingeelders in de weeke, le en.
voerd. Met een rij- of vaartuig inbrengen:
granen van buiten invoeren. Pat bij anderen INWELLEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en wellen: ik welde in, ben ingein zwang is, inbrengen : wetten, gewoonten,
weld. Door middel eener onderliggende wet
een gevoelen invoeren. Van hier invoering.
inzakken.
INVOLGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en volgen : ik volgde in, heb inge- INWENDIG, bijv. n. en bijw., inwendiger, inwendigst. Innerlijk. De staat was inwendig bevolgd.V olgendbijblijv en, bijkomen, inhalers:
zoo werd de middelbare le ntenacht, kunnende
't burgherjaar niet involghen, enz. [flooft.]
Aanstonds achter iemand volgen : een soldaat was d'eerst, die de vest beklom •; stoutelijk ingevolght van de rest. [Hooft.] Dadelijk
nakomen: ik heb nice lessen ingevolgd.
Iemands be eerie involgen. Van hier involging.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en vorderen : ik vorderde in, heb

INVORDEREN,

INVOUWEN,

dorven. Eene inwendige kwaal. Na den
inwendigen mensche. [Bijbelv.] Van in en
wendig • van wenden.

bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en wentelen : ik wentelde
in, heb en ben ingewenteld. Bedr., inwaarts
wentelen : eenen steen inwentelen. In Gelderl. gebruikt men het als een onz. w., met
vjn, in den zin van weder in eerie ziekte
storten : hi' wentelt weder in.

INWENTELEN,

INWI.
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bedr. w., gelijkvi. Van het scheidb. 1
voorz. in en werken : ik werkte in, heb in ewerkt (oul. ik wrocht in, heb ingewrocht).
Door bewerking inmaken: sommigen be-

INWERKEN,

schrijven het geloof, als een ingewrocht vermogen. Met al mine kracht kan ik het er
nog niet inwerken. In het gemoed doen
inblijven : dat men de tvaarheden niet derwilze kan inwerken. [Overz. van Herv.]
liiijn ingewerkt verlangen. [M. L. Tijdw.]
INWERPEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en werpen : ik worp (wierp) in,
heb ingeworpen. Door werpen inbrengen:

dat dese arme weduwe meer ingeworpen
heeft, enz. [Bijbelv.] Door werpen breken:
ergens de glazen inwerpen. Met geweld inbrengen : zij onderwonden zich, soldaaten in,
te werpen. [Hooft.] Onverwachts doen ontstaan : iemand eene twijfeling inwerpen.
Kwadegeduchten inwerpen. Van hier intverping, inwerpsel.

bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en weven • ik wee de in, heb Ingeweven. Door weven inwerken. Figuurl.:

INWEVEN,

bijteekeningen ten voorneemlijken werke
inweeven. [boort.] Van hier inweeving
inweefsel, in den eigenlijken zin : ook fig. :
door een verstandig inweefzel van de verhevenste shaken. [Overz. van Hervey.]
INWIJDEN (inwijen), bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en widen: ik wijdde in,
heb ingewijd. Tot een zeker gebruik, op
eeneplegtige wijze, wijden, heiligen : eene
kerk, een altaar inwijden. Bij de room-

sche christenengebruikt men hct ook van
personen : eenen abt, eene non inwijden.
In lage schertstaal zegt men : iets inwijden,
hetwelk men voor de eerste reisgebruikt.
i
Van hier ingewtjde, die ingewijd is : inwjding (inunjing).

v., der, of van de inwijk •
meerv. inwijken. Inham, kreek, kleine baai.
INWIJKEN, onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en wzjken : ik week in, ben ingeweken. In eeneplaats de wijk nemen : terINWIJK, Z. El.,

wijl die genen die er in Duitschland inweken. L. Ten Kate.] Inbuigen : die muur is
ingeweken. Van hier inwijking.

bedr. w. gelijkv1
,
INWIKKELEN

. Van het scheid b.
voorz. in en wikkelen : ik wikkelde in, heb
ingetvikkeld. In eenen omslag doen. Men
gebruikt het meest fig. : zich in eene zaak
inwikkelen. Wanneer de warzucht zich in
den staat inwikkelt. Van hier het verl.
deelw. inge.wikkeld, als bijw. gebruikt •, met
bedekte woorden • ik heb het hem ingewikkeldgezegd. Van hier inwikkeling.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en willen : ik wilde in, heb ingewild. Men gebruikt bij verkorting, dit
word, met afsnijding van een ander werkwoord, dat eene beweging of rust beteekent.

INWILLEN,

INWR.

(Dit) was teikensgenoegh, van den averechtschen weg in te willen (name]. gaan.) [Hooft.]

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en willigen : ik willigde in, heb
ingewilligd.Zijne toestemming tot iets geven :

INWILLIGEN,

ik heb zijn verzoek ingewilligd. Jan 1 inwillighen oft weigeren der somme. [Hooft.1
Van hier inwilliging.
INWINDEN, bedr. w., ongelijkvl . . Van het scheidb.
voorz. in en winders : ik wond in, heb ingewonden. In een windsel doen.Van hier
inwindsel.
INWINNEN, bedr.w.,

ongelijkvi. Van het scheidb.
voorz. in en winnen : ik won in, heb ingewonnen. Weder winner' : m( in verlies heb ik
schielijk weder ingewonnen. Zoeken te verwerven : iemandsgenegenheid inwinnen.
Zoeken op te loo en : getuigen inwinnen.
Van hier inwinning.
INWIPPEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en wippen : ik wit in,
heb en ben ingewipt. Bedr., met eene wip
inwerpen : de plank werd er ingewipt. Onz.,
met ztjn •; met eenen ligten sprong inkomen:
hij wipte de kamer in.

bedr. en onz. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. in en woekeren : ik woekerde in, heb en ben ingewoekerd. Door woeker verkrijgen : ik heb dat verloren geld
weder ingewoekerd. Onzijd., gebruikt men
dit woord ook figu.url., voor door gewoonte
in zwang raken : dat kwaad woekert hoe langer hoe meer in. Van hier inwoekering.
INWOELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en woelen : ik woelde in, heb ingewoeld. Ingaren of touw inwinden. Van fuer

INWOEKEREN,

ittwoeling.

onz. W. gelijkvl.Van het scheidb.
voorz. in en wonen : ik woonde in, heb ingetvoond. In eeneplaats wonen : bij iemand
inwonen. Fig.: Inwoonende in het lichaem.
[Bijbelv.] Zoo ook : inwonende zonde •; inwonendegenade, in de godgeleerdheid. Van
hi er inwoner, inwoning, inwoonster.
INWORTELEN, onz. W. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en wortelen : ik wortelde in, ben
ingeworteld. Wortelen in de aarde schieten
die boom wortelt diep in. Men gebruilit het
meest figuurl., in eenen kwaden zin , het
beeld ontleend zijnde van zulk onkruid, dat
diepe wortelen schiet : eene ingewortelde

INWONEN,

ziekte, gewoonte. Een ingeworteld kwaad.
Met de ingewortelde afgoderi.e. [Bogaert.]
Van hier inworteling.
INWRIJVEN, (invrijven) bedr. w., ongelijkvl.
Van het scheidb. voorz. in en wrijven : ik
wreef in, heb ingewreven. Met wrijven in-

brengen. Oneig., betaald zetten •, in den
gemeenen stip : ik zal hem dit wel inwrjven.
i
Van hier inwrijving.
INWRINGE1V, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. in en wringen : ik wrong in,
0
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heb ingewrongen. Met wringen indraaijen :
ik heb er de schroef ingewrongen.

l. Van het scheidb.
TraiiTTEri, bedr. w., gelijkv
voorz. in en zetten : ik zettede in, heb Inge-

bedr. w.,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en zaaiien : ik zaaide in, heb ingezaaid. Door zaaijen instrooljen : fin ingezaeide zaet. [Vond.] Voor de tweede reis
zaaijen. lngezaaide boekweit, enz., is, in
Gelded., boekweit, die, na het mislukken
van het eerstegezaaide, op nieuw gezaaid
worth.Fi : dat Godt den mensch inzaeide

zet. In eeneplaats zetten : ik heb mij twee
valsche tanden laten inzetten. Geld inzetten,
in eene loterij, of een spel. Ingezette steenen
in eenen ring. De roofvogel zettede er zijne
klaauwen in. Instellen, bij verkoop het eerste bod doen : ik heb het huis ingezet. Verordenen : eene wet inzetten. Iemandsgezondheld inzetten, instellen. Hooft gebruikt het
voor verkiezen, benoemen. Oul. werd het
voor opleggen gebezigd : ende hebben haar
handers in beset op die enz. [Bijb. 1477.]
Van bier inzetsel,inzetter, inzetting.
INZIEDEN, onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voor in en zieden : ik zood in, ben ingezoden.
Door zieden minder worden : het is,
op de
helft,
ingezoden. Van bier inziedsel.

INZAAIJEN,

een zaeten mogentheit van redenkavelen.

[Vond.]
INZAAT, z,

n., ro., des inzaats, of van den inzaat • zonder meerv. Zoo noemt men, op de

Veluw, het hoogste bod op goederen, bij de
eerste veiling : de inzaat is met duizend gulden verhoogd. Van in en zaat • van zetten.
INZAGE, Z. 11., v., der, of van de inzage ; zonder meerv. Di t woord wordt in eenige oorden
van ons vaderland vrij algemeen gebruikt,
voor gezag, doel, of belang , als van in en
zeggen : ik heb er eene inzage in, ik heb er
niet in to zeggen •; ik bemoei er mij niet
mede ; niet van in en zien, als of het ware :
ik heb ergeen inzien in.
INZAGEN
,
bedr. w. , gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en zagen : ik zaagde in, heb ingezaagd. Aanvangen met zagen ; ook eene
snede, met eene zaag,
in bout makes.
INZAKKEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, in en zakken : ik zakte in, ben ingezakt. Door zakking invallen. Van hier inzakking.
INZAMELEN, bedr.

w. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en zamelen : ik zamelde in, heb
ingezameld. Inoogsten : vruchten inzamelen.
Verzamelen :geld inzamelen. Van hier inzamelaar, inzameling.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en zeepen : ik zeepte in, heb inge-

bedr. en onz. w., onregelm. Van het
scheidb. voorz. in en zien : ik zag in, heb
ingezien. Bedr., met zijn verstand beschouwen : ik heb dat stuk niet diep genoeg inge-

INZIEN

zien. Maar anderen zien dit stuk anders in.
G. Brandt.] Verschoonen : zie mine zwakheden wat in. Oriz. met hebben, inkijken :
daer 't licht niet inzien icon. [Vond.] De on-

bepaalde wijs des werkwoords wordt ook
zelfst.gebruikt, voor oordeel, bevatting :
naar mijn inzien. 111(ins inziens.
des inzigts, of van het inzigt •
meerv. inzigten. Van
an inzien. Nazigt • zonder
meery • : naar 't ontzetten van Gent zouw
men inzigt neemen op de lasten. [Hooft.] Bedoeling • met een meerv. : teens het inzight.
[Hooft.] Door sans voldeeden stof noch inzigt aan het oogmerk van den milden uitdeeler. M. L. Tijdw.] Het verscheijden insicht
van de nude Regierders van 't landt. H. d.

INZIGT, Z. 11., 0.,

zee pt. Met zee insmeren : den baard inzeepen.

Gr.] Voortsgebruiken Vondel en Hooft dit
woord ook vrouwel. Ziedoorzigt.
I NZIJn onz. w., onregelm. Van het scheidb.
voorz. in en zijn : ik was in, ben ingeweest.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en zegenen : ik zegende in, heb ingezegend. Door zegening inwijden : eenen

In de dagelijksehe taal, gebruikt men dit
woord, met verzwijging van een naamw. van
laats hij is er in.
P

INZEEPEN,

INZEGENEN,

leeraar inzegenen. Van hier inzegening.

onz.gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. in en zi:jpen : ik zijpte in, ben ingeop 't welk een inzeggen [Hooft.] Toezijpt. Zijpend indruipen.
stemming, mededeeling van gevoelen met! INZINKEN,
onz. w. , ' ongelijkvl. Van het scheidb.
kennis en inzeggen der landtvooghdesse
voorz. in en zinken ik zonk in, ben inge[Hooft.]
zonken. Door zinken invallen : met ingezonINZEILEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
kene oogen.
scheidb. voorz. in en zeilen : ik zeilde in, INzoET, bijv. n. en bijw. zonder trappen van
heb en ben ingezeild. Bedr., zeilend inhalen :
vergrooting. Van in,,
dat den zin versterkt
de vnjbuiter kan ons schip niet inzeilen. Fig.:
en zoet. Zeer zoet : de inzoete vi' en. [Youth]
de ingezeetenen deezer stadt zaaghen zich INZONDERHEID, bijw. Voornamelijk, bijzonder.
dapper ingezeilt. [Hooft.] Onz., met ztjn :
Van in en zonder, dat oul. voor Inizonder
wanneer het schip uit vreemde landen de hagebruikt werd.
ven innezeilt. [Vond.]
INzouT, bijv. n., en bijw., zonder trappen van
INZENDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het Rhein.
vergrooting. Van in, dat den zin versterkt,
voorz. in en zenden : ik zond in, heb in een zout. Zeer zout.
zonden. Naar binnen zenden.
INzorrEN, bedr. W. ongelijkvl. Van het scheidb.
INZEGGEN,

z. n., o.; tegenzeggen, tegenspraak •

INZUPEN,
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voorz. in en zouten : ik zoutte in, heb in e- JOFFER, zie juffer.
zouten. In het zout le en, Van hier inzou- JOK, zie juk. Van hier jokbeen, (jukbeen) in de
kunde, het been voor in het hoofd
ontleed
,
tiny.
onder het oog, dat zich onder de slapen des
INZUIGEN, bedr. w., ongelijkv1. Van het scheidb,
hoofds uitstrekt.
voorz. in en zuigen : ik zoo in, heb ingezogen. Zuigend intrekken ; ook fig. : lessen Jox, Z. n., hetwelk alleen in het enkelvoud,
en zonder lidwoordgebruikt wordt. Boert.
inzuigen. Ingezoge gezintheidt wordt niet
Jok en ernst. Uitjoks, om niet, zonder winst
licht verworpen. [Hooft.1
of verlies, spelen, bij de kinderen gebruikeINZUIPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
lijk. Lat. jocus. Zamenstell.: jokspreuk.
voorz, in en zuipen : ik zoo in, heb ingezopen. Zuipend inzwelgen : hi' zoo den JOKEN, (jeuken) onz. w., gelijkvl. Ik jookte, heb
gejookt.Sterk begeeren,verlangen: de paarden
drank in. Inzuipen 't zoet rergif van woeste
joken naar den stal. Als het op is. is het jozegn. [Vond.]
kengedaan, in den gemeenzamen spreekVan het scheidb.
g
INZULTEN, bedr, w., elijkvl.
trant. Zzjn amen van zelf jookende, om
voorz. in en zulten : ik zultte in, heb Ingealles ronavademen. [Hooft.] Van hier jokerig.
zult. Met zout of azijn inleggen : haring in
pekel in exult, [Hoogv1.] Men gebruikt ter JOKKEN, onz, w., gelijkvl. Ik jokte, heb gejokt.
Boerten : Isaac was jockende met Rebecca.
onderscheiding van inzouten, dit woord ook
[Bijbelv.] Eene verzachtende uitdrukking :
oneigenlijk : een vernuft, in het nterg van
gi j jokt, voor, gij verheelt de waarheid. Men
kunsten en wetenschappen in exult, Ingemaaktgemeenlij,
k dit onderscheid tusschen
zouten zoude hier niet gebruikt willen zijn.
jokken en lie en, dat het eerste beteekent
Van bier inzulting,
onwaarheid spreken, zonder benadeeling van
INZWACHTELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
anderen, en het laatste onwaarheid spreken,
scheidb. voorz. in en zwachtelen : ik zwachten nadeele van anderen. Van hierjokkenaar,
telde in, heb ingezwachteld. In eenen zwachjokkenaarster, jokkerni j. Jocari heet bij do
tel wikkelen. Van bier inzwachteling.
Lat. schertsen.
INZWART, bijv, n. en bijw. zonder trappen van
vergrooting. Van in, dat den zin versterkt, JoL, z. n., v., der, of van de jol • meerv. jollen.
Eene jutsche boot, met twee spitse Stevens.
en zwart. Zeer zwart.
Verkleinw. jolletje. rowitos was eene soort
INZWELGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
van Fenicische vaartuigen, van het Nebr.
scheidb. voorz. in en zwelgen : ik zwolg in,
g
of , golla. Tuinman meent, dat dit woord
heb ingezwolgen. Door de zwelgkeel inbrendaarmede eenen oorsprong zoude hebben.
gen : eenen brok inzwelgen. Oneig.: de zee
zwelgt schatten in. Zij zijngereed, den ijdel- JOLLEN, onz. w., gelijkvl. Ik jolde, heb gejold.
Een kreunendgeluid makers: de koeijen jolsten tof in to zwelgen. Van tiler inzwelging.
den en loeiden naar hare benomen kalveren.
INZWEMMEN, onz, w., ongelijkvl. Van het scheidb.
J. de Brune.]
voorz. in en zwentmen: ik zwom in, ben
JoNG, bijv. n. en bijw, jonger, jongst. Het
ingezwommen. Zwemmend inkomen.
tegengestelde van oud : jonge druiven, jonge
INZWEREN, onz. w., ongelijkvl, Van het scheidb,
wortels, jong gras, jonge boomers, enz. Van
voorz. in en zweren: ik zwoer in, ben ingedieren en menschen: een jonge leeuw, een
zworen. Door zwering invreten : het is tot op
jong rund, eene jonge vrouw , (die kort
het been ingezworen.
getrouwd is) een jong kind. — In mine
INZWEVEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb,
'one 'area. De jonge leefttjd. Jong zijn.
voorz. in en zweven : ik zweefde in, ben inHi' is nog jong. Jong zi,jn heet ook, in somezweefd. Zwevend inkomen : ik zweef de
g
mige oorden van Nederland. zoo veel, als ter
ruime lucht in. [Vond.]
wereld komen • in de dagelijksche taal : hi'
INZWIEREN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
is in Mei jong geweest. Jong worden, verjonvoorz. in en zwieren : ik zwierde in, ben
gen. De stellende trap jong wordt ook als een
ingezwierd. Zwierend inkomen : h i' kwam
zelfst, naamwoord van het onz.geslacht geop schaatsen inzwieren. Terwijl de Godin
nomen • meerv. jongen, voor een jong dier :
ten hemel innezwiert. [Vond.]
't wanschapen jong. [Vond.] De kat heeft
JOELEN, onz. w., gelijkvl. Ik joelde, heb gejoeld.
jongen. De ouden verstonden dit ook van
Een dronkaards geraas maken, krioelen,
kinderen : Sint Jan, die een suijverlijck jong
vrolijk zijn. Tuinman leidt het of van het
was. [Tuinm.] Van hier nog de onbeschaafde
bacchusfeest der Kellen en Duitschers, jol of
spreekwijs : Zij is met jong. Van jongs
jul genoemd, hun grootste en langdurigste
aan, van de jeugd af. Ten Kate heeft jongfeest, ter eer van Julvatter, Vader der vrotijdsche konstnamen. De vergelijkende trap
lijkheid. In het moesogot. heel goljan, verjonger wordt ook als een zelfst. n. gebruikt ;
welkomen, en geol, in het angels., het vromeerv. jongers, jongeren, voor knecht: Abralijke kersfeest. Het franschejo/i, blijd, vrolijk,
ham seijde tot sijne jongers. [Bijbelv.] Jonkomt hiermede overeen ; zoo ook ons verougers en Vrouwen. [Hooft.] Zoo bezigt het de
derde jolijd.
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Bijbelv. ook in den zin van leerling, krijgsknecht en jongeling. Ook L. Bake : jongers
door het zwaardgevallen. De overtreffende
trap, jongste, heeft, in eenige gevallen, de
beteekenis van laatste: dejongste lust eener
vallende fortuine. [Hooft.] Uwenjongsten

raartuigen, als jonken,enz. getnaakt werden.
[Bogaert..1 Met njk gelade jonken. [Vond.]
Fr. jonque.
JONKER, (jonkheer) z, n., m., des jonkers, of
van denjonker •; meerv.jonkers. Een woord,
uit 'one Beer zamengesteld. Eertijds was het

brief heb ik bewaard. De jongste dag. Het
jongste ere t, Van dit jongst is jongstleden
gevormd. Van hier jongheid, bij Vond.
jongkheid, ook voor 'one manschap: 'k ververwacht de jongkheid van ons eilant met den,
de en hier langs gevoert. Zamenstell.: jonggezel, 'on man (jongeling) jongvrouw, jonkvrouw, (ongetrouwde maagd). Oul. was
jonckwijf, jongivijf, in gebruik, voor dienst-

een eertitel vanprinsen en zonen van den
hoogen adel. Eene zeer oude benaming, die
nog onder de Tatarisehe volkeren gebruikelijk is, onder welken de zoon van den regerenders Heer Chonkar beet, Thans verstaat
men, door dat woord, eenen edelman : een

maagd.
Jong, hood. Jung, ker. jung, neders,
jung, angels. eon e n eng. young, M. ung,
ijsl. ungr, Ulphil.jugg, pers. gevon, oudlat.
junis.
JONGELING, Z. m., des jongelings, of van den
jongeling. Een 'on man. Schoon, anders,

alle zelfst, naamwoorden, vangrondwoorden afgeleid, en in ling uitgaande, mannel,
en yr. zijn • zoo wit het hedendaagsche
g
ebruik, nogtans, dat dit woord van het
mannel.geslacht alleen verstaan worde. De
ouden evenwel zeiden jongelingen, voor,
'one dochters. Zoo ook Hooft: Ende quam
aan dat paar jongelingen (name!. Don Karel
en Koningin Isabella.) Vondel schijnt het
woord ook ruimer to nemen : derjongelingen
en oulingen lijken le en door elkanderen.
Van hierjongelingschap.
JONGEN, z. n., tn., des 'on ens of van den 'ongen •; meerv. 'on ens. Een jonge persoon van

het mannelijkc geslacht, die de jaren eens
jongelings nog niet bereikt heeft; in den
vertrouwelijken spreektrant: toen ik nog een
kleine jongen was. Dat is een goede jongen.
Ghehazi, die als zijn 'on en of knecht hier
gebruikt wordt. [Vollenh.] Dikwijls sluit h et
het denkbeeld van minachting in: hi' is een
boerenjongen. Zoo ook: kootjongen, snotjongen, schandjongen, weesjongen, hondsjongen, straatjongen, enz. Ook beduidt het,

in de dagelijksche taal, kinderen in het gemeen, zoo wel meisjes als knechties: hoe
veeljongens hebt gij ? Wijders •; een leerling
bij handwerkers, een handlanger: een kleermakersjongen. Zoo ook: leerjongen, leger'on en, koksjongen, postjongen, scheepsjongen, winkeljongen, enz. Verkleinw. jongetje
(jongsken).
JONGEN, onz, w., gelijkvl. jongde,heb gejongd.

Jongen wen van
van sommige dieren gesproken : de hinde heeft gejongd. Deze kat
jongt tweemaal in het jaar.
jong.
JONK, Z. n., 0., des jonks, of van het jonk
meerv. jonken. Een indiaansch vaartuig.
Scheepstimmerwerven, tvaarop allerhande
JONGER, zie

ambtsjonker, landjonker, hofjonker, lei 'onker, staatjonker. Ook met verachting :
p opjonker
,
saletjonker. De zoon uit een

adellijk huffs heet, in zijne mindere jaren,
bij ons ook jonker. Insgelijks iemand van
een aanzienlijker geslacht, die zich in de
krijgsdienst begeeft, draagt den naam van
jonker, zoolang hi' bet werk van een gemeen
soldaat doet. Omdat velen, die den naam
van jonker voeren, weinig doen, beet het
jonkeren handwerk oefenen zoo veel, als
straatslijpen, ledig gaan. Een speelnoot op
eene bruiloft, die betas getrouwde paar
metpalm enz. bestrooit, wordt strooijonker
genoemd. Van hier jonkerachtig. Uit scherts
zegt men van het wild, als het, door een
beginsel van rotting, ruikt: het is zoo jonkerachtig, anders adellijk.
JONKIIEER, zie jonker.
JONNEN, zie gunnen.
JONST, zie gunst. — Och oft u ionste my ionnen
Wouwe. [Conste der Minn.]
JOOD, Z. n., m., desjoods, of van den jood •
meerv. joden. Een afstammeling van een
bekend yolk. Van het hebr. woord jehoudi,
dat is een nazaat van Juda. Vrouwel. Jodin.
Van bier jodendom, joodsch, joodschap
(jodendom) de bloom der joodschap. [Vond.]
Zamenstell.: jodengenoot, jodenkerk, jodenkriek, eene zekere vrucht, jodenlijm, enz.
JooL, Z. n., m., des fools, of van den jool •
meerv. joolen. Druil, halve gek : onze Woolen
bier to lande, hebben 't quaadt genoegh.
[Hooft.] Kul. heeftjooie stulta, ignava mulier.
JOOP, z, n., v., der of van de loop • meerv.
'o en, Eene soort van appelen, hoogrood van
kleur. Zoete, zurejopen. De dorre knopA van rozen, anders bottels geheeten, dragen ook den naam van 'o en. Zamenstell. :
jopenbier.
JoRDAAN, Z. n., v., der, of van de jordaan •

zonder meerv. Eene bekende rivier in Palestine. Door de kil Bier splijtende Jordane.
[Youth] Het water van de stroomende Jordaan. [Hoogv1.] De Overzetters van den
Bijbel nemen het mannel, en vrouwel.
Jouw, z. n., v., der, of van de jouw • zonder
meerv. Fen slepend geroep van schimp en
sot:
daarop schreeuwden de soldaaten een
P
lane jouw.
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onz.
jouwde, heb geg J
jouwd. Met eene jouw beschimpen • men
jouwde over hen, als (over) eenen dief.
[Bijbelv.] Van hier uitjouwen.
has, z. n., v., der, of van de irias : meerv.
iriassen. Een wortel : ook eene bloem.Misschien van het lat. iris. Zamenst. iriaswortel.

JOUWEN,

I ell, een zachtstaartige uit an , die achter
naamwoordengevoegd, dezelve tot bijvoegelike naamwoorden vormt. Men bedient zich
van dezen uitgang, om bijv. naamwoorden
te makes,
die een land of yolk aanduiden
als : belgisch, dat tot de Bel en behoort,
aziatisch, dat uit Azi6 afkomstig is, of
daarop betrekking heeft. Zoo ook : arabisch,
keltisch, gothisch, perzisch, saksisch, enz.
Ook bedienen wij ons van dezen uitgang, om
eenige gelijkheid of gegrondheid te kennen
tegeven, als:: afgodisch, aan de afgoderij
gelijk, daarop gegrond, wettisch, dat in de
wet bevolen is. Men vormt, door dezen uitgang, ook bijv. naamwoorden van vreemde
naamwoorden, om eeneg
, eenen
elijk
heid of
oorsprong, uit te drukken, als : patisch, profetisch : ook eene betrekking of gegrondheid,
als : apostolisch, mozaisch, theologisch, evangelisch, enz. In andere bijv. naamwoorden
is deze uit an in sch verkort, als: kindsch,

JUIST.

REELJAAR, Z. n., 0., des jubeljaars,

of ran het
jubeljaar • meerv. jubeljaren. Een plegtige
feesttijd bij de Joden, die om het vijftigste
jaar gevierd werd. Van het hebr. iobel. Zoo
noemde men ook, sedert de tijden van Bonifacius viii , het eerste jaar eener nieuwe
eeuw. Het enkelejubet wordt, in de gemeenzame verkeering, ook gebezigd dit gebeurde,
bz:j gelegenheid van het jubel. Van hier ook
jubelfeest.

z. n., o., des juchts, of van het jucht •
meerv. juchten. Russisch leder, dat, op de
eene zijde, rood en glanzig is, en sterk riekt.

RCM',

Een bijbel in jucht gebonden.
z. n., v., der, of van de juffer
meerv. juffers. Verkleinwoord juffertje, jutferken, jofferken. Het woord is verbasterd
nitjongvrouw. Juffer was eertijds eene be-

JUFFER, (joffer)

naming van adellijke 'one dochters : than
eene beleefde uitdrukking voor dochters van
den burgerstand zelfs. In Gelderl. noemt men
getrouwde vrouwen, die van eenig aanzien
zijn, ook wel juffers. J. BARA noemt de onkuische Alimene jufferslet. Ook dragen een
bedwarmer, een blok zonder schijf, en een
paal of mast, die dun en lang is, dien zelfden
naam. Van bier jufferachtig, jufferlijk, jufforting, jufferschap. Zamenstell. : domjuffer,
duivelsch, barbaarsch, aardsch, hemelsch,
holjuffer, kamerjuffer, staatjufrer, enz.
enz. Somtijds wordt het nog gevonden. Zoo JUGCHE, z. n., v., der, of van de jugche ; zonder
zegt Poot: barbarisch graf ; en Vond. : het
meerv. Bij Kil. juche. Jus, jusculum. ln
heldisch lichaem. Woorden, dusgevormd,
Gron. boort men dit woord nog, waar men,
lijden, als de aard der zaak het niet belet,
door hetzelve, een gebrek van dunheid verhunne trappen van vergrooting; schoon men,
staat. Koffij, die zeer dun is, draagt daar,
om de hardheid, den overtreffenden trap,
on) die reden, den naam van jugche.
liefst omschrijft. Deze uit an is bij Ulphil. JuIGHEN, onz. w., gelijkvl. juichte, heb goisk, angelf. en neders. isk, ital. esco, in den
juicht. Zijne vreugd, door een luid geslavonischen tongval isk, in het latere lat.
schreeuw, aan den dag brengen, en voorts
iscus. Het is zeer waarschijnlijk, dat deze
in de hoogste maat vreugd gevoelen en die
uit any door eene meer sissende uitspraak,
uiten. Het y olkjuichte, zoodat het bosch
uit ig ontstaan is.
weergalinde. Het voorwerp des gejuichs drukt
Isum, z. n., v., der, of van de isheid; het
men uit met het voorz. over : over den vrede
meerv. is niet ingebruik. Een woord door
juichen. In den verhevenen stip plaatst men
Vondelgevormd, om het zijn (existentia)
dit ook in den derden naamval : juicht Gode,
eener zaak uit te drukken : zoo 's weerelts
gij gantsche aerde [Rijbelv.] Vond, bezigt
isheitte spruiten uit een nootwendigiemand tegemoet, of in het gemoet juichen,
heit. Van den derdenpersoon des werkvoor al juichende iemand tegentreden: mzin
woords zijn, en den uit an heid.
dochterjuicht hem vrolz:jk in 't gemoet. Het
IST een klemstaartige bastaarduitgang, uit het
is een klanknabootsend woord, en het drukt,
monnikenlatijn tot ons overgekomen, om
gelijk het gr. tax,Ety het natuurlijke geluid
mannelijke personen van een zeker bedrijf
van uitgelatene vreugde uit. Ditgeluid
aan le duiden, als :bloemist, klokkenist, orgeis bij de Grieken
tou , bij de Lat, io,
list. Men kan zulke woorden ook omschrijbij de Duits. juch.
yen : een liefhebber, of verkooper van bloemen, JUILEN, onz. w, gelijkvl. juilde, heb gejuild.
klokspeler, orgelspeler.
Huilen : de donder uitgerolt in 't ende mart
ITALIE, z. n., o , van het Italie. Een bekend
enjuilt. [Vond.] Een klanknabootsend woord.
land. Van hier italiaan, italiaansch. De
Van hier juiling.
italiaansche taal.
JUIST bijv. n. en bijw., juister, zeer juist.
ITTEN, bedr. w., gelijkvl. lk ittede, heb
Even, net: de juiste grootte kan ik u niet zegEen zeeuwsch woord. Tot het huwelijk overgen. Juist zoo veel. Juist van pas. mist
halen : een weduw is best te itten, als zij noch
geraden. Juist op denzelfden tijd. A. Harts.]
met het lamper omhangen is. J. De Brune.]
18 nu z tj* n hart en zin op Adam juist geval-
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len. [Vond.] Van hier juistheid. Hooft bezigt
meinschen burgemeester Junius Brutus, gejust. Van het fr. juste.
noetnd zijn.
JuK, (jok) z, n., o., des juks of van het juk
JURK, z. n. v. der lurk of •van de jurk; meerv.
meerv. jukken. In het algemeen, beduidt dit
jurken. Een overtrek voor kinderen. Verwoord zamengebondene deelen, die bestemd
kleinw. jurkje. Zamenst. : morsjurk, smulzijn, om lets te dragen. In het bijzonder,
jurk.
eengebindte van planken en balken onder JUST, ziejuist.
eene brug : de brug heeft, door den Usgang, JUT, een verbasterde naam van den beruchten
t weejukken verloren. In Groningerland
Paus,
Johannes de achtste. Van hier de
noemt men kleine bruggen, overweteringen,
spreetiwijs : dat zal te sint Jutmis gebeuren,
jukken. Eenhouten werktuig, dienstig voor
dat is nimmer, omdat men ter eer van dezen
ossen, om te trekken : den ossen hetjuk opPaus,
nooit mis gevierd heeft.
le en. Fig., is het een staat van drukkende JUWEEL, Z. n., o., des juweels, of van het juweel;
dienstbaarheid : hetjuk der slavernije.
meerv. juweelen. In het gemeen allerlei ge[Hooft.] Een yolk onder hetjuk brengen.
slepen edelgesteente, in het bijzonder een
Het juk verbreken. Hetjuk afwerpen.
diamant : zij blinkt van juweelen. Gulden
juweele. Br b, 1477.] Overdr. zegt men van
Het juk van moeite en zorg. [L. Bake.]
Een houten werktuig , op de schouders
eene schoone juffer : zij is een juweel. Ook
gelegd, oin jets te dragen : het groenwijf
van leder ander voortreffelijk mensch : hi'
sloeg hem met het juk. Een melkjuk. Een
is eenjuweel van een mensch. Voorts noemt
juk ossen, twee door het juk verbondene osmen eene kostelijke, waarde, en aangename
zaak eenjuweet. Van hier het onverb. jusen, en voorts eenpaar : vUf hondert jock
ossen. [Bijbelv.] Een juk heet ook, in de overweelen : eenjuweelen ring. Voorts juwelier,
Oemand die in juweelen handelt, of die edelzetting van den Bijbel, zoo veel land, als twee
ossen,
inn
gesteenten inzet) juwelierster. Deze beide
dag toe
en, Va hier het
bedr. w. jukken, het juk opleggen: gejukt
woorden verliezen, door de schielijkheid van
(beladen) met glinstrend kroonengout.
uitspraak, hunne oorspronkelijke, scherpe
ee, als hoorende men gemeenlijk, juwelier,
[Vond.] Van hier ook jukking, jukkingen ;
juwelierster. De naauwkeurige Kil.heefthier
bij Hooft, voor zamengebonden planken en
juweellier, eene 1, om den scherpen toon to
balken tot ondersteuning dienende. Zamenst.:
jukb eenokbeen), jukgespan, jukgordel,
bewares, te meer plaatsende. Zamenst. :
jukriem.
pronkjuweel, puikjuweel. — Juweelkoffer,
Jule(jolt), Ker. johhe, johche, Notker joh,
Six v. Chand. heeft van dit juweel een bedr,
neders, jok, jiik, hoogd. Joch, Ulphil. juk
werkw. juweelen gevormd : Apol zijn kar
juweelende, enz.
gajuk, angels. juc, jeoc, geoc, eng. yoke,
yaok, lat. 'u um ital. giogo, sp. jugo, fr.
Juweel, hood. Juwele, neders. ovele,
long, bob. gho, pers.juk, wallis.jwk, finl.
eng. jewel, zw. juwel. Men stelt, dat wij dit
juco. Andes talen laten het keelgeluid weg,
woord uit het fr. joyau, (oul. joyaul, midals deer. aag, zw. ok. Men denkt voor het
deleeuw. jocale) ontleend hebben •, sp. joijel.
Degroote Salmasius meent, dat dit woord
naaste, dat Mies afstamt van een woord, dat
niet van jocus, joculus, jocula, lets, dat ons
eerie verbinding beteekende, zoo als jungo
vergenoegen aanbrengt, zoude afstammen,
bij de Lat., waarmede het gr. cr ,yog of
Cows van (euysty overeenstemt.
maar van het arab. johar, een edelgesteente.
JULIJ, z. n., m., de zevende maand in het
Vol ens Reitz is juweel van het gr. xe I ittnAloy .
jaar, die een en de ti dagen heeft, in den IVOOR, z. n., o., des ivoors, of van het ivoor
zonder meerv. Elpenbeen. Eene loos uit
deftigen spreek- en schrijfstijI hooimaand genaamd. Het is eigenlijk de tweede lat. naamivoor gedraaid. Dichters gebruiken dit
val van Julius, naarde oude gewoont2. Den
woord, om de blankheid en den netten
vorm van lets uit te beelden. Zoo noemt
derden van Julius noemde men den derden
Julii, Juli j. Van hier, dat alle naamyallen
Vondel de borsten van Eva twee bronnen
dien uit an behouden hebben : in Julij.
van ijvoor. Van hier het onverbuigb.
De lat. naam is van Julius Caesar ontleend.
naamw. ivoren : een ivoren kam.
JUNIJ, z. n., m., de romeinsche naam der zesde
Kil. en Brune, een zeeuwsch schrijver,
hebben hier de scherp-lange oo : ivooren ;
maand des jaars, hebbende dertig dagen ,
anders zomermaand. Karel de Groote noemde
gelijk ook de Overzetters van den Bijbel, in
haar bracmanoth, braakmaand. Kil.kent nog
de oudste drukken. L. ten Kate volt Kiliaan
niet, maar stelt, te regt, de zacht-lange o.
dien naam. Men noemt haar ook wiedemaand. De lat. naam Junius zoude, naar de
De doorgaande uitspraak en de afleiding van
Godin Juno, volgens anderen, naar den rohet lat. ebur, ebor, staven deze spelling.

K.

K1 de zevend e medeklinker, gelijk zij de
tiende letter van het ABE, naar de gewone
rangschikking, uitmaakt. Zij is de laatste
keelletter, naardien de Q een overtollig
letterteeken is. Zie voorts mine nederd.
Spraakk. D. I, 40 en 41.
zie kauw.
,
KA
KAAG, Z. n., v., der, of van de kaag ; meerv.
kagen. Een zeker binnenlandsch vaartuig.
Zarnenstell. : kaagman, een schipper, die
eene kaag bevaart, ook kaagschipper.
KAAI, z., n., v., der, of van de kaai ; meerv.
kaazjen. Metselwerk aan het water, dienende
p oor eenen dijk of dam ; ook een kleine dijk,
in het algemeen. Van deze kaeij. [Valid.]
Het schip ligt aan de kaai. In het fr. quai.
Zamensteii. : .winterkaai, zomerkaai.
Kaaiboef, een kruijer, die de schepen opwacht, kaaidijk (kadzjk), kaailooper, kaaiineester.
RAAIJEN, bedr. w., gelijkvl. 1k kaaide, heb gekaaid. Een zeewoord, ook t o en genaamd.
De ra kaazjen, is de nok, of het uiterste

einde der ra, naar beneden trekken, en aan
den mast binder', wanneer het schip te veel
slingert, of door eene en to moet.
KAAK, Z. n., v., der, of van de kaak ; meerv.
kaken. Verki. kaakfe, dat ook eene kleine
taart aanduidt. Het been, waarin de kiezen
en tanden geplaatst zip', In zzjne kaek gerlogen. [Vorid.] Hierheen behooren de spreekwijzen stijf in de kaken zzjn, stout spreken. Door de kaken 'a en alles doorbrengen, opteren. Ult. de kaken, het geweld, des
floods des verderfs redden. Met stijve kaken,
met onbeschaamdheid, lets loochenen. De
kieuwen der visschen noemt men ook kaken.

Van hier heet men de kieuwen der haringen
uitsnijden, haring kaken. Anderen brengen
dit tot het oude kaak, dat is ton ; zoo dat den
haring kaken flan eigenlijk zou beteekenen
den haring invaten, inzouten •; te meer,
dewijl de kunst van het wel toebereiden van

den haring juist daarin, en niet in het uitsnijden van de kieuwen, zou gelegen zijn.
Van bier : kaker. Zamenstell. : kaakmes.
Voorts eene wan g : de rimpels op de kaek.
[Vond.] kreeg eenen blos op de kaken.
Ingevallene kaken. Als de eerste wol uw'
kaaken van den baardt beschaauwen deg.
[Hooft.] Van hier de zamenstell. : kaakbeen,
kaakslag. In het eng. is cheek eene wang.
KAAK, z. n., v., der, of van de kaak • meerv.
kaken. Eene openbare plaats, waar misdadi-

gers, aan eenen pilaar gebonden, tot schande
tepronk staan, of ook gegeeseid en gebrandmerkt worden. Aan de kaak komen, staan,
zetten. Zzjne feilen op de kaak te zetten.

[Hooft.] Wij hebben een verouderd woord
kaak, fr. caque, dat eene soort van ton
beteekent. Kiliaan leidt het daarvan af,uit
hoofde der rondegedaante van die steenen
zuil, die tot zoodanige schandpiaats verstrekt.
Eindelijk is kaak ook een zeewoord, eenen
rukwind aanduidende.
KAAL, bijv. n. en bijw., kaler, kaalst. Het tegendeel van ruig, beroofd van het noodige haar,
zonder veders, of loot. Een kaal voorhoofd.
De 'on en zijn nog kaal. Kale boomen. Een
kale berg, met geen boomen of struiken
bewassen. Een kale rok, waarvan de eerste

wolnoppen reeds afgesleten zijn. Fig., ontbloot van het noodige, dat bij eerie zaak past:
een kaal schip, zonder wand. Een kale boeg,
zonder ankers. Eene kale reede, zonder
schepen. Eene kale steng, zonder mars. Eene
kale keuken. In het bijzonder, geldeloos:
eene kale 'u er. Een kale jonker, pronker.
Ihj is van den kalen adel. Ilij is zoo kaal als
eene luis, gemeen spreekwoord, voor : hi' is
dood arm. Iemand kaal maken, kaal plukken,
Kaal worden. Van de noodige gronden ontMoot; in eenen verachtelijken zin : dat is
eene kale verontschuldiging. Slecht van
waarde: een kaal middagmaal. In zijne
bedoeling te leur gesteld hij is er kaal
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afgekotnen. Van hier : kaalheid, kaalachtig.
Zamenstell.: kaalhoofd, kaalhoordig, kaalkin,
kaalkop, kaaloor, kaalpoot, eerie duif met

kalepooten, overdr., een, die een geld heeft.
Van dit kcal heeft men het zelfstandige kalis,
voor iemand, die niet veel bezit gemaakt.
,
Hooft bezigt het : een deel kalissen.
Kaal, oul. kaluw, kaluwe, Notk. chal,
pool. golij, nieuwpersisch khal, hoogd. kahl,
lat. calvus. Misschien komt alles uit het Nebr.
kalla of helak glad, kaal zijn.
KA.AM, z. n., v., der, of van de kaam • zonder
meerv. De schimmel, die zich, als eene witte
huid, op bier,
wij, n azij,
enz.
n zet. Het heeft
met kim, kiemen, eenenoorsprong. Eil. kent
kaam
kiemen, dat thans kamen heet, dat is ,
zetten : het bier heeftgekaamd. Voorts is
hiervan kaamachtig, kaamsel, kamig.
KAA.N, z. n., v., der, of van de kaan • meerv.
kanen. Eerie soort van middelmatig vaartuig,
waarvan men zich, op de Elve, Oder, Wezer
enz. bedient • zijnde zonder verdek. 'k Zie
den Wijssel uit zijn kanen schudden ma ht
van opgeleide granen. [Vond.] Kaan is ook

eene soort van mand.
Kaan, hoogd. Kahn, neders. kaan, Been.
kane, zw. kana, fr. canot, eng. canoe, lat.
cymba, bij Juven. canna. Het behoort tot
het geslacht dier woorden, die eerie holle
ruimte beteekenen. De oudste kanen maakte
men van uitgehoolde boomers gelijk de
Indianen nog hunne kano's doen.
KAAN z. n., V. der, of van de kaan • meerv.
kanen. Stukjes van allerlei uitgesmolten vet
noemt men,
in Geld. en Gron., kanen. Kul.
vertaalt kaan door arvina vilior ex balcenis.
KAAP, z. n., v., der, of van de kaap • meerv.
kapen. Een stuk lands, dat, als een hoofd,
in zee uitsteekt, een voorgebergte. Bij de
kaap van Aktium. World.] Bij uitnemendheid heet degroote uithoek van Afrika de
Kaap. Van het fr. cap, it. capo, eng. cape,
sp. cabo. IJit het lat. caput, een kop, hoofd.
Eenegroote houten baak, op eenen hoek
lands, beet men, aan de Helder, ook kaap,
anders kaapstander.
KAAP, Z. n., V. der, of van de kaap ; zonder
meerv. Vrijbuit op zee. Te kaap, of op de
kaap, varen. Zie kapen.
KAAR, z. n., v., der, of van de kaar ;meerv.
karen. Eene vischkaar. In eenige oorden van
door.
Nederland verstaat men er ook eerie kar.
Zie dit woord.
KAAR, z. n., m. en v., des kaars — der kaar,
of van den — van de kaar • meerv. karen.
Een woord, dat bijna, reeds in onbruik
geraakt en zoo veel is als lieve vriend, vriendin. Het is van het oude saks. karen, nu
keuren, kiezen. Bij de lat. is carus eerie
benaming van eene,i lieven vriend. Bij Hooft
vindt men : beleidt bzj den Hartog van
Joijeuse zijnen kaar. Hi' gebruikt ook het

KAAR.

verkleinwoord : koning zonder kaarkens, dat
is gunstelingen. Ouk bij Vond. leest men :
En wenschte lot en deel
Te hebben met haar kaartje,
En doot te zijn als Saartje.

Nog zegt men in sommige oorden van Nederland : o f zij zijn zulke karen, zulke vertrouwde vrienden. Kil. heeft: kare , kaerken,
cara, amica.
, of van de kaarde •; meerv.
kaarden. Eerie distel in hetgemeen : wat
lust heeft een ezel anders, als omkaerdenaf to
weiden ? [De Brune.] In het bijzonder is het

KAARDE,
z. n., v., der

eene distel met zeer scherpe punter) aan den
top • van het lat. carduus . Men noemt dezelve
vollers, of weverkaarde •; dewijl men op sommige plaatsen van Europa, de to en dezer
plant, tot het hekeleu van wol gebruikt. Van
bier draagt het getande ijzeren werktuig,
om wol te kammen,
dien zelfden naam : met
kam en scherpe kaerd wol kemmen. [Vond.]
Ribben der artisjok en beet noemt men ook
kaarden, fr., cardes.Zamenstell,: kaardenbol,
kaardendistel,kaardenmaker, kaardensteker.
KAARDEN, bedr. w. gelijkvl. Ik kaardde, beb
gekaard. Wol wet de kaard bereiden. Van
hier kaarder, kaardsel, kaardster.
KAARS, (keers) z. n., v., der, of van de kaars
meerv. kaarsen. Gedraaid katoen, met ongel
of was omgeven, dienende tot licht. Net
maegdewasse kaers. [Vond.] Bij de kaars
werken. De kaars loot af. Er is een dief
aan de kaars. De kaars snuiten. Jets met het
uitbranden der kaars verkoopen; wan neer
de koop verrigt moet zijn, eer eene daarbij
opgestokene kaars uitgebrand is. Dat is zoo
regt als eene kaars, zeer regt. Van ietnand,

wien men, weldra, betrappen zal, ze st men :
hi' vliegt al om de kaars. Van hier, die een
zacht doodbed heeft, en weinig of een smert,
in zijne laatste oogenbikken toont te hebben,
bezigt men het vertrouwelijke spreekwoord
hi' gaat uit als eene kaars. Verkleinw.
kaarsje. Zamenstell. : nachtkaars, smeerkaars, stalkaars, waskaars. Kaarsbak, kaarsdief, iets, dat de kaars doet afloopen, kaarskist , kaarslade, kaarslemmet, kaarslicht,
kaarsongel, kaarssmeer, kaarssnuiter, kaarssnuitsel , kaarsenmaker , kaarsenmakeri:j
kaarswerk, enz.
Zeer waarschijnlijk van het lat. cera ,
was, gr. mtpoc, middeleeuw. ciergius •; welk

k van de waskaarsen
woord, aanvankelij,
gebruikt werd, welke men, bij de operilijke
eerdienst, aanstak.
KAART, z. n., v., der, of van de kaart • meerv.
kaarten. Eerie speelkaart. Van het lat. charta,
papier. Op kaarten, met kaarten spelen,
ook kaarten genaamd. De kaarten doorschieten, omdeelen, afnem,en. De kaart vergeven.
Eenegoede, kwade kaart hebben. Iemand in de
kaart kijkett, deszelfs geheime aanslagen be-
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spieden. De gekken krijgen de kaart, zijn geOns k aats
komt overeen met het fr.
lukkig. Eenekaart is ookeenebeknopte meetchasser, eng. to catch, ital. cacciare, zw.
kundige afbeelding, hetzij van de oppervlakte
kasta, goth. kesan, angels. ceast, in welke
der aarde, of van eengedeelte derzelve, eene
alien het denkbeeld van voortjagen, voortlandkaart, hetzij van het vlak der zee en
driven fret heerschende is.
derzelver bevaarbare en onbevaarbaregron- KAAUW, zie kauw. Kaauw is ook een zelfst.
naamw. yr. Kaauwsel, gekaauwde beet.
den, eene zeekaart • hetzij van de sterren beelden, eene hemelkaart. Eene afgezette KAAUWEN, bedr. w., gelijkvl. Ik kaauwde, heb
kaart, waarin onderscheidene kleuren de
gekaauwd. Spijs met het gebit malen. Spljs
onderscheidene deelen der oppervlakte aankaauwen. Overdr.: daar Ajax Ulejsses dit te
toonen. lk vind dat niet op de kaart. Die
kaauwen gee ft. [Vond.; Het verledene teed
plaats ligt niet in de kaart, In Zeeland zegt
kaauwen, met smert herdenken. [Vond.]
men kaarten uitzetten, of iets in de kaart
Van hier kaanwer, kaauwing, kaauwsel.
stellen, voor, bij openlijke aanplakking, beZamenstell.: kaauwtanden, een werkwoord.
kend maken, dat iets te koop is.Verkleinw. KABAS, z. n., v., der, of van de kabas ; meerv.
kaart e. Het onverb. bijv. n. is kaarten :
kabassen. Een hengselkorfje van stroo, of
een kaarten huis. Zamenstell. : kaartgeld,
biezen. Ztj leitmjgenin haer kabasse. [Vond.]
kaartkooper, kaartspel, kaartspeler, kaartVan het fr. cabas.
winkel, enz.
KABASSEN, bedr. w., gelijkvl. Be kabaste, heb
gekabast. Behendiglijk stelen : gelijk Robert
KAAS, (kees) z. n., v., der, of van de kaas ;
met het anker, dat hij docht te kabassen.
meerv. kazen. Gestremde melk, van hui gezuiverd, tot eenen klomp, door middel eens
[Hooft.] Ziet, dat gtj draaden uit Naar hair
• vorms, zamengedrukt • eene bekende lekkerkabast. [Hooft.]
nij. Hoewel ik die vette kaes perste.. [Vond.1 KABBELEN, onz. w., gelijkvl. Pc kabbelde, heb
Andere spijs draagt ook lien naam, als:
gekabbeld. Fen klanknabootsend woord, uiteijerkaas, uit geronnene melk en eijeren.
drukkende den zachten slag van het water,
Hoofdkaas, hoofdfleesch, in degedaante van
wanneer het bewogen wordt. i Het beekje
eene kaasgevormd.Van het mannel. geslacht
kabbelt teen den oever. Vondel gebruikt het
vindt men, bij Vond. en anderen, ook voorook in eenen bedrijvenden zin: akkers, die
beelden. Het meestegebruik van den slepengekabbelt worden, die, door den zachten slag
van het water, eenigzins van onderen afgeden uit an kaze, keze, spreekt voor het
spoeld worden, en aarde verliezen. Van hier
vrouwel. Zamenstell. : kaasboer, kaasbord,
is kabbeling. Zamenstell.: kabbelstroont (bij
kaasjager, een, die met kaas rijdt, overdr.,
een oud man, die nog na de meisjes omziet.
Oud.).
Tuinm meent, dat kaasjager, gezegd wordt KABEL, z. n., m., des kabels, of van den kabel •
meerv. kabels •; men bezigt ook het zainenvoor kasjager, bij Kil. voorkomeade, en bij
gest. kabeltouwen. Een dik touw, om het
denzelven ook kasboef genoemd, zijnde deze
anker te houden, te boegseren, schepen te
kasjagers, of kasboeven, eigenlijk bedriegers, die voorgaven, heilige overblijfsels te
vertuijen, enz. Den kabel insteken, door den
ankerring vastmaken. Den kabel vieren, uitbezitten, welke zij in een kasje omvoerden,
schieten. Maak die kink uit den kabel. Er is
en aan hetgemeene yolk om geld vertoonden,
eene kink in den kabel, de zaak vindt tegenkaaskamer, kaaskooper, kaasleb , runsel ,
stand •, in den vertrouwelijken spreektrant.
kaaslucht, de sterke reuk der kaas, kaasmat,
Dat is een kabel op zolder, dat middel is nog
vorm, kaasmarkt, kaasmes, kaasnap, kaasvat, kaasvorm, kaaswei, kaaswinkel, kaasver te zoeken. Zamenst.: kabelgaren, kabelgat, kabelkleed, kabeltouw.
worm , kaaswrongel. Verkleinw. kaasje,
Kabel, hood. en neders. Kabel, fr. en en...
waarvan kaasjeskruid.
cable, middeleeuw. caplum, cuplum. Het
KAATS, z. n., v., der, of van de kaats •; zonder
gr. zatz12,0; verklaart Suidas door een dik
meerv. Een woord in het kaatsspel gebruiketouw, schoon andeFen ontkennen, dat dit
lijk, beteekenende de plaats, waar de bal,
een grieksch woord is. De hooge ouderdom
na den eersten stuit, valt. Als men die plaats
ondertusschen van ons woord blijkt uit het
merkt, noemt men het: de kaats teekenen.
Nebr. chabal , dat een touw beteekent.
1k teekende die kaats. [Hoofs.] Fig.: hi' weet
de kaats wel te teekenen, h i' weet zijne reke- KABELJAAUW, z. n., m., des kabeljaauws, of van
den kabeljaauw •; meerv. kabeljaauwen. Een
ning, tot zijn voordeel, goed te maken. Zazeevisch, die gedroogd, onder den naam van
menstell.: kaatsbaan, kaatsbal, kaatsdak,
stokvisch bekend is. Eenen kabeljaau tot
kaatsmeester, kaatsnet, kaatsspel, kaatszeef.
twee en twintig gulden te betaalen. [Hooft.]
KAATSEN, bedr, w., gelijkvl. ik kaatste, heb geVan hier kabeljaauwsch, een woord, uit de
kaatst. Den bal in het kaatsspel slaan. 1k
vaderlandsche geschiedenis genoeg bekend.
kaats liever met het net, dan met de hand.
Zamenst.: krimpkabeliaauw, kabel'Die kaatst moet bat wachten, scherts wordt
vangst, kabeljaautvvisscherij.
met scherts betaald. Van bier kaatser.
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Hood. Kabeljau, fr. cabeliau, deen. kabliau, , middeleeuw. cabellauwus, cabelgensis .
Onze nederlandscheooren zij_n anders aan
bb gewend, kabbeljaauw.
KABINET, z. n., o., des kabinets, of van het
kabinet • meerv. kabinetten. Een onduitsch
woord, dat, in eenige oorden van Nederland,
kamnet, kammenet worth uitgesproken ; van
het fr. cabinet. Een schrijn, eene kas met
verscheidene laden : 'k ontsluit het kabinet.
[Hoofs. ] In het bijzonder eene kas,
waarin
zeldzaamheden der natuur en kunst bewaard
worden. Wijders, een groot vertrek, waar
die stukken aan de Liefhebbers vertoond
worden : het kabinet des konings bevat eene
schoone verzameling. Ook, bij overnoeming,
de aldaar verzamelde zeldzaamheden: zt:in
kabinet wordt verkocht. Eengeheim vertrek,
voornamelijk, van Vorsten de koning liet
hem in zijn kabinet brengen. In het bijzorider de zaal, waargeheime zaken van stag
beraadslaagd worden : hij kept de geheimen
van het kabinet. In hetgemeen eerie afgezonderdeplaats, waar men iets leert, het
juist alle man niet weet: weetenschappen
gequeekt in 't kabinet van Venus. Ho ft.
KABOUTER, z. n., m., des kabouters, of van den
kabouter ; meerv. kabouters. Een kleine
knaap, of 'on en laat die kabouters zich
maar vermaken. Met eerie soort van verachtin g, iemand, (lie weinig aanzien heat, en
zich, door zijn gedrag, belagehelijk maakt :
een van die kabouters deed zzjne triomfelijke
intree. [Hooft.] 't Welk dien Kabouter eerst
geholpen heeft te paard. [De Decker.] In de
geestenleer des ouden bijgeloofs is kabouter,
of liever, kaboutermanneken, eerie soort van
middelgeesten, die, des nachts, in de gedaante
van kleine dwergjes, verschijnen, en allerlei
huiselijke dienst bewijzen. Zulk eenen drol
noemt men ook bergmannetje, omdat bergbewoners misschien het meest metdie
weldadige geestjes ophadden. In het hoogd.
Kobold, dat met het middeleeuw, gobelinus,
en het fr. gobelin, een bietebaauw, overeenkomt. Misschien komt het van het gr.
zo/GocAoc , welk woord, door den Scholiast van
Aristofanes, van eene soort van mid del
ten wordt uitgelegd. Kul. heeft zich ook op
ditgr. woord beroepen, en verklaart het
door eenen middelgeest, die de laden der
menschen naAapt.
KABUIS, z. n., V. der, of van de kabuis; meerv.
kabuizen. Een klein vertrek, om was voorraad te bergen • ook eene scheepskeuken.
Zie kombuis. Van bier het zam. kabuiskool
bij verkorting buiskool.
KAD, een zelfst. naamw., door Vond. in zijne
vroege gedichten gebruikt noijt me el, noch
olij faelde, in kruijcke, noch in kad. Uit het
verband blijkt, dat hi' er eene Desch your de
olie door verstaat. Bij de Grieken is xcaof
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een vat, om wijn in te doen, en kad bij de
Hebr. eene kruik, flesch. Verkiest men het
woord voor onze taal te bewaren, men diene
hetgeslacht dan maar te be ales dat meest
naar het vrouwelijke schijnt over te Kellen.
Zie kit.
FADE
,
Z. n., v., der , of van de kade •; meerv.
k anders kaai. Achter
kaden. Een kleine dij,
de graftkade. [Hooft.] Van bier het zamengest. kadijk.
KADRAAI, z. n., v., der, of van de kadraai
meerv. kadrawjen. Een zoetelaars vaartuig,
waarmede men bij de schepen, die op de
reede liggen, waren uitverit. Van bier het
werkw. kadraaijen, en het naamw. kadraaijer. Misschien nit kade, kaai en draatjen.
KAF, z. n., o., des kafs, of van het kaf ; zonder
meerv. Het fine alval van gedorschtegranen.
Het lichte kaf. [Vond.] Het kaf uit het koren
wannen. Er isgeen koren zonder kaf, hoe
men ook zorg draagt, mengen zich no tans
slechten onder de braver). Dat is kaf gedorscht, dat is vergeefsch werk. Het schijnt,
met kappen, uit eerie bron te zijn.
KAFFA, Z. n., o., van het kaffa; zonder meerv.
Trijp,
zekere stof.
KAGCHEL, z. n., v., der, of van de kagchel
meerv. kagchels. Een bekend werktuig, oni
in te stoker'. De kagchel stoken. Zamenst.:
potkagchel, kagcheloven, kagchelpijp. Dit
woord luidt in het middeleeuw. cugnolius,
ital. coccia, zw. kakel , pool. en hood.
Kachel
,
boh. kachljk. Wachter leidt het of
,
van Koxmly
draaijen, Junius van cacabus.
Anderen van co were. Het is onzeker.
KAJUIT, z. n., v., der, of van de kajuit • meerv.
kajuiten. Eerie verblijfplaats, op het achterschip, voor de Oppersten des vaartuigs, of
voor a ndere Aanzienlijken. De kajuit afhuren.
In dekajuit. [Hooft.jZamenst.: kajuitjongen,
kajuitwachter.
In het deen. kahijt, fr, cahutte ; waaruit
blijkt, dat het woord uit ka, kouw, kooi, en
hut zamengesteld is. In Zweden was kajuta,
voorheen, een klein huts.
KAK, Z. n., m., des kaks, of van den kak ; zonder meerv. Achterlast • in den onbeschaafden
stijl. Kak hebben, aandrang gevoelen, om
zijn gevoeg te doen. Ook drek, stront, gr.
xecxxv. Kak maken, eerie lage uitdrukking,
voor krakeel zoeken. Er is kak aanden knikker, er schuilt iets achter, dat niet goed is.
KAKELEN, onz. w., gelijkvl. 1k kakelde, heb gekakeld. Een klanknabootsend woord,
om het
geluid van hoenderen, enz. na te baauwen.
Ook wordt het voor snappen, veel spreken
gebruikt, als het voortdur. werkw. van kaken, welk H. de Gr. nog bezigt: waer bij
gelijckt gij best dat overtolligh kaken ? En
Westerb.: waer toe langh vergeefs gekaeckt?
Van bier kakelaar,(kakeler) kakelard, kakelster. Zamenst.: kakelbont, dat is zoo bout,
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als een en : hi' is kakeibont gekleed, de
kleur zijner kleederen maakt eene belagchelijke men li p Van kleuren, die verscheiden zijn, en nietbijelkander passen, gebruikt
men dit woord.
KAKEN, kaker, zie kaak en kakelen.
KAKKEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. kakte,
heb gekakt. Fen woord, van kinderen veel
gebruikt, als zij, door stoelgang, aan de
behoefte der natuur voldoen moeten. Van
hier kakker, kakker(j, kaksel, kakster. Zamenst.: kakhiel, (winterhiel) kakhuis, kakhuisbril, kakhuisdeur, kakhuisveger, (schoonmaker, lediger,) kakkebed (een kind, dat het
bed bevuilt) kakschool, (school voor kleine
kinderen), kakstille (een stilletje) kakstoel.
In hetgr. Icax;cay, lat. en it. cacare, eng.
to cack, boh. kakati, deen. kakte.
KAKKERLAK, Z. n., m., des kakkerlaks, of van
den kakkerlak • meerv. kakkerlakken. Een
gekorven diertje, dat veel in bakkerijen zich
ophoudt, gelijk het ook de lading der scheP doorknaagt.
KAKKETOE, Z. 11., V., der, of van de kakketoe •
meerv. kakketoeen. Eene soort vanpapegaai,
die sterk schreeuwt.
KAKS bijw., in den vertrouwelijken spreektrant
gebruikelijk. Als kaks, welstaanshalve, hij
Oud., Westerb. en anderen. Hooft zegt in
Ware-nar : men zalder as kacx t' aevont op
het hylik zitte. Tuinm. zegt : kak schijnt
ookgeveinsd beduid te hebben •; want kackepeis (bij Kil.) was een geveinsde vrede.
Zoodat als kaks dan, bij veinzing, of in
schijn, zoude beteekenen, bij ook kakkemik,
kalabas,
kalbas) z. n., v., der, of van
de kalabas • meerv. katabassen. Een slash
vanpompoenen. Van hier kalabas-fiesch.
KALAMTJNSTEEN, Z. Il. m., des kalarn(insteens
of van den kalamijnsteen •; meerv. kalarnljnsteenen. Eene soort van steen, waarmede

KALABAS
,

men rood koper geel maakt.
(kalrnink, kallemink) z. n., o., des
kalaminks , of van het kalamink • zonder

KALANINK,

meerv. Zekere wollen stof. Van hier het
onverbuigb. bijv. n. kalaminken : een kalaminken hemdrok.
KALANDER, Z. n.,

v., der, of van de kalander
meerv. kalanders. Een zwart wormpje, dat
het koren verslindt. De kalander let
hier
g
haer granee. [Vond.] Om de voetmaat, en in
de dagelijksche verkeering, bezigt men ook
klander:geen klander eet het koren. [Hoogv1.]
Zoo noemt men ook denglans, door drukking, op eenige stof gemaakt, in het fr. calandre. Van hier het bedr. gJ
w. kalanderen, klanderen, glans op eenig doek maken.
De winkel, waar dit geschiedt, is eene kalanderi j. Van hier kalanderder, klanderder, kalanderster, klanderster. Zamenstel. : kalandermolen. kalandersteen, kalandertafel. Mis-
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schien van glans. Het fr. galant, sierlijk,
en ons oude kalaansch, heeft hiermede vele
overeenkomst.
KALANT, (klant) z. n., m, en v., des kalants —der
kalant of van den — de kalant • meerv. kalanten. Een koopvriend, of eene koopyriendin, iernand, aan Wien men zijne waren gewoon is te slijten. Zoo hellept mij het hof
aan eenen hoop kalanten. [Hooft.] Hi' heeft
vaste kalanten. Kalanten krzjgen, verliezen.
lemand zijne kalanten onttrekken. Zamenst.:
jaarkalant, scheerkalant, enz. Het gemeene
zegwoord: dat is een klant, voor eenen snaak,
eenen koddigen vent, schijnt het fr. gslant
te zijn. Ons woord kalant uit het fr. chaland. Dan, wat beteekent dit woord eigenlijk ? Het hood. Kalandbeduidde eertijds

eene broederschap van godsdienstige personen, zoo als vele zulkegezelschappen, in de
dertiende eeuw, ontstonden • doch, die zich
weldra eerder door smullen en brasses, dan
door stichtelijka. verrigtingen bekend maakten. De verzameling dier leden, op vaste ti'
den, noemde men met denzelfden naam.
Van bier kan het woord de beteekenis aangenomen hebben van eenen vriend, die aan
eenen ander jetsguilt, en daarom dikwijis
bij hem komt • en verder, iemand, die ons
nering gunt en toebrengt. Ondertusschen is
de ours roe duister. Zoo ons woord met
het hood. een zij, ma men, met Adelung,
de bron in het lat. calendae, de eerste dag
van iedere maand, zoeken. Althans, reeds in
de elide eeuw, heette kalendae, in Frankrijk,
eerie bijeenkomst der Geestelijken van eenen
ring, dewij1 zij telkens op den eersten dag
van elke maandgeschiedde.
KALEFA.TEREN, (kalfateren, kalfaten) bedr. w.,
gelijkvl. kalefaterde, heb gekalefaterd. De
reten van een vaartuig met werk breeuwen,
met talk, pek en teer bestrijken, voor het

indringen des waters •; ook het schip lappen.
kalfatert zijn lekke kiel. [Vond.] 1k moest
mijn schip, in de eerste haven, laten kalefateren. In den dagelijkschen wandel zegt men :
ik zal dat wel kalefateren, ik zal dat wel
stellen. Van hier kalefatering.

g
Dit woord luidt in het hood.
en neders.
kalfatern. zw. kalfatra, fr. calfater, calfeutrer, it. calfattare, middeleeuw. calafatare,

nieuwgr. xampcmy. Men leidt het gewoonlijk of van het fr. cale, een scheepsbodem , kiel, en fait, it. fatto,versteld, gemaakt.
KALES, Z. n., v., der, of van de kales • meerv.
kalessen. Onduitsch woord, met den klemtoon op de laatste lettergreep, beteekenende
eene zekere opene koets. Zamenst. : postkales, reiskales. Hood. Kalesche, fr. caleche,
it. kalessa. Alles stamt denkelijk van het
slavon. kolossa, wagenwielen, af.
KALF z. n., o., des kalfs, of van het kalf •
meerv, kalvers, kalveren, kalven. Een jong
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van sommige dieren. Zoo noemen de jager
s
een jong van een her, onder het jaar, een
kalf, een reekalf. In gewonere beteekenis,
een jong van een rund. Het draagt dezen
naam in het eerste jaar. Een nuchteren, een

met water slissen. [Vond.] Kalk blusschen.
Ongebluschte kalk. Kalk branders, Kalk beslaan, men en, Levende kalk, die met water nog niet gelescht is. Zamenst. : kalkbak,
kalkbrander, kalkbrok, kalkgruis, kalkkloet,
gemest kalf. Een zoogkalf. Als de kalvers op
kalkoven, kalk pot kalkput, eene plaats, waar
het is dansen, dat is, nooit. Hi' dempt den
men gebluschte kalk bewaart, kalktob, kalkput , als het kalf verdronken is;o hi' k mt met
water. Het stunt af van het lat, calx,
zijne hulp te laat. Hoe komt het kalf bij zi:/- KALKEN, bedr. w., gelijkvl. 1k kalkte, heb genen maat ? hoe komt zulk een vriendenpaar
kalkt. Met kalk bestrijken.
te zamen ? In de overzetting van den Bijbel KALKOEN, z, n., m., des kalkoens, of van den
komt het voor, in de beteekenis van eenc
kalkoen • meerv. kalkoenen. Verkleinw, kaljonge koe : soo gij met mijn kalf niet haddet
koentje. Een bekende, thans inlandsche, vogeploegt. Van hier het spreekw.: metiemands
gel : Een gebradene kalkoen. Van bier kalkalf ploegen, heimelijk van hem, met raad en
koensch : een kalkoensche haan, hen. Hi' is
daad, ondersteund worden. Oneigenlijk heel
zoo rood, als een kalkoensche haan, zegt men
het 'on van een gelijkend zeedier, zeekalf.
van iemand, wien de boosheid in het gelaat
Een jong, kinderachtig mensch : h i' is nog
stijgt. De punten onder de hoefijzers der
een regt kalf. Dat is een kalf, een goed kalf,
paarclen dragen, bij de smeden, den naam
van kalkoenen. Kil. heeft kalkoen, corms peeen zachte bloed. Een uitbraaksel, uitspuigsel : hi' heeft tweemaal een kalf gemaakt,
dis equini. Het verkleinw, neemt men elders

Van het over even op zeo gebruikt men dit
meest. Misschien , om degelijkheid des
geluids, bij het braken, met dat eens kalfs.,
en de voorovergebogene houding van het
ligchaam, als krope men op vier beenen.
Timmerlieden noemen den bovendrempel
eener deur, den dwarsstijl, een kalf, en de
drukkers, dus den ondersten dwarsbalk
eenerpers. Zamenst.: kalfkoe, die met kalf

voor een glaasje, om alsemwijn enz, uit te
drinkers : ik zal dat kalkoentje op de lippen
nemen. Ondertusschen wordt de naam des
vogels afgeleid van Calicut, zijnde de plaats,
van waar hi' eerst in ons land overgebragt
is. Men noemt hem, deswege, het kalikutsche
hoen, bij Vond, kalikoet,
KALLEMINK, zie kalamink.
KALLEN, bedr. w., gelijkvl. Ikkalde, hebgekald.
is, kalfborst, kalfshoofd, kalfshuid, kalfskop,
In Geld, bezigt men dit woord voor zamenkalfskruid, eene plant •, kalfsleér, kalfsnat,
praten ; ook voor zeggen : wat kaltge? d, i.
kalfsoogen, groote oogen, kalfsrib, kalfswat zegtge? De eerste grondbeteekenis is
schijf, (kalverschzjf) kalfsschinkel, kalfsvel,
roe en : So dat si calleden allegader om Phieig., en oneig., de trom : men roert het
lippe sinen wader, [v. Maerl.] En deze be teekalfsvel • kalfsvleesch, kalfsvoet, kalverachke p is heeft het ook in het zweed., ijsl. en
tig, kalverknien, knien, die naar binnen geengel. — flooft bezigt het voor vertellen :
bogen staan, kalverliefde, eerste liefdedrift,
hoort, hoe Palemon kalt. Thans wordt het,
Kalf, h ood, Kalb, Notk. enWiller.
in den zin van veel praten, snappen, geWiller. chalb,
bruikt : hoor Naar eens kallen. Van bier
en g. calf. angels. calf, neders. kalf, dee p .
kalf, zw. . kalf, kalv. Ihre leidt het woord af
kaller, kalling , kalster. Zamenst.: kallemoer,
van hetgallische galba, vet, geil, hebr.cha/b.
kalmoer, snapster, kallevaar, snapper, kalzucht, enz. Eng. to call. Eenige gelijkheid
Anders is, bij Alberus, alb de bel van eenen
bond. Misschien is het dan beter, dat de
heeft het gr. scocAetv en het chald, kal.De bowers
naam op het geluid dezer dieren zie, en dat
aangehaalde overeenkomst met de verwantdezelve daarom afstamme van galpen, nog,
schapte talen toont duidelijk, datkallen geene
in Gron., van hetgeluid van schreijende
verkorting van kakelen is, gelijk men wet
kinderengebruikelijk.
eens beweerd heeft.
KALIBER, z. n., o., des kalibers, of van het ka- KALM, bijv. n. en bijw., kalmer, kalmst. Stil,
liber ; zonder meerv. Onduitsch woord, van
van het weder op zee gesproken. Eene kalme
zee. Fig., eene kalme ziel, die zich zelve, in
het fr. calibre. Men verstaat er door de wijdte der ziel, of des monds van een geschut,
ram en bezit.Van bier kalmte, stilstand
of van eengeweer •, ook de doorsnede eens
van wind : wij hadden eene aangename
kogels. Een stuk van klein kaliber. In den
kalmte op zee. Oneig., stifle gerustheid:
dagelijkschen spreektrant gebruikt men het
nu ontstond er kalmte in de ziel. Rust van
ook voor hoedanigheid : dat is van slecht
staatsberoerten: dewz/l men scheen de kalmte
kaliber,
KALIS, zie kaal.

uitgeenen anderen hoek te kunnen verwachten. [Hooft.] Ital. calma, fr. calme.
KALK, z. n., m., des kalks, of van den kalk ; KALMINK, zie kalamink.
zonder meerv. Gebrande steenen of schelpen, KALMUS, z, n., m., van den kalmus: zonder

om, met water en zandgeznend,
tot het
g
meerv. Eene welriekende, inlandsche wortel
metselen tegebruiken : ongeleschten kalk
van eene rietsoort, lies of leus genoemd.
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Gerneene kalmus, in onderscheiding van den
aziatischen. Ingemaakte kalmus. De beste
kalmus uijt verren lande. [Bijbelv.] Van het
lat. calamus, riet. Zamenst.: kalmuswortel.
KALOT, Z. n., v., der, of van de kalot • meerv.
kalotten. Verkleinw. kalotje. Een hoofddeksel, een mutsje, fransch calotte, van het gr.
xecAuTro g , bedekt. Bij Homer. komt Kalanrrpoc
voor, als een vrouwen hoofddeksel.
KALuw, bijv. n. en bijw., kaluwer, kaluwst.
Kaal. Verouderd woord. Van bier kaluwaard,
die een kaal hoofdheeft : een kaluwaert moet
hem wachten van tuckebollen. [De Brune.]
Zie kaal.
KALVEN, onz. w., gel ijkvl. lit kalide, heb gekalfd.
Een kalf wet en. Sine koe kalft, ende en
misdraegt niet. [Bijbelv.] Ookgebruikt Vond.
het van merrien : eer de merrien kalven.
KALVEREIN, onz. w., gelijkvl. Ik kalverde, heb
gekalverd. Een kalf maken, op zee over even
braken. Zie kalf.
KAM, z. n., m., des kams, of van den kam
meerv. kammen. Een zeer oud woord, dat
het bovenste deel van iets aanduidt, bijzonder, als het tegelijk wat uitsteekt. Zoo heet,
aan hoenders, een vleezig, gemeenlijk rood,
in de lengte schietend, gekorven uitwas op
den kop, kam. Die haan heeft eenen driedubbelen kam. Den kam opsteken. Oneig.,
voor moedig zijn : den kam opsteken in dit
perk. [Vond.] Hi' heeft eenen rooden kam,
hi' is boos. Iemand in den kam zitten, met
bitse taal, zich teen
hem verzetten. Het
g
uitstekende deel van eenen helm: men kende

geen pluimaedje als op den kam der helmen.

[Antonid.] Hiermede komt overeen het lat.
coma, gr. xofrol het lat. cumulus, van het
oude cumus, het fr. cime, comble, het middeleeuw. camba, een toren, het hebr. komah
en kamah. In deze alien heerscht het denkbeeld van eene bovenstespitsheid. Tanden, of
korte staven, aan den kant van raderen, om
in andere tanden in tegrijpen, heeten ook
kammen. Van hier het kamrad. Een werktuig, dat met zulke tanden voorzien is. Zoo
noemt men eenen kam het werktuig, waarmede men de haren reinigt. Een horen,
ivoren kam. Een digte, holle kam. Met den
kam reinigen. Een werktuig, om wol te reinigen : een wolkam. .Men scheert edel en onedel over eenen kam, men behandelt hen op

eene wijs. Het werktuig, waarmede de wavers
de Braden der scheringuit elkander houden,
is bij ons insgelijks een kam. Voor aan het
galjoen van een schip vindt men den kani,
anders uitlegger geheeten. Zamenst.: kamborstel, kamhuis, kampot. — Helmkam,
paardenkam, roskam, weverskam, wolkam,

enz.
(kernel) z. n., m„ des kameels, of van
den kameel • meerv. kameelen (kemelen). Het
vrouwel. kameelin (kemelin); meerv. kamee-

KAMEEL,
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linnen (kemelinnen). Eenbekend nuttigdier,
dat zijn vaderland, in heete zandige landen,
heal, waar het, tot dragen van zware lasten.
gebruikt wordt. Op de zuiderzee noemt men
zeker zwaar werktuig, om schepen over ondie ten als been te dragen, kameel. Het
woord is uit het hebr. gamel, dat de naam
van dit dier is, gr. xoefrcnAos, camelus. Zamenst.: kameeldrijver,kameelshaar,(kemelshaar) kameelsrug,
enz.
KAMELEON, z. n., o., des kameleons, of van het
kameleon • meerv. kameleons. Eene soort van
haagdis, zich op boomen ophoudende. Die,
als 't kameleon, met menig slag van verwen
zijn behulpen. [Vond.] Men droomde eer-

tijds van dit dier, dat het allerlei kleuren,
Haar mate der ligchamen, waarop het lag,
aannam, en van de lucht leefde. Beide is
door Natuuronderzoekers valsch bevonden.
Het vangt, met zijne lane tong, gekorvene
diertjes en de verscheidenheid van bepaalde
kleuren ontstaat uit de onderscheidenegesteldheid zijner driften. Het woord is uit het
r. xpaixecey,
ot
lat. chamaeleon.
g
KAMELOT, z. n., o., des kamelots, of van het
kamelot ; zonder meerv. Stof uit kameels of
geitenhaar geweven, ook uit wol gemaakt,
dat het vorige nabij komt. Een mantel van
g ewatert blancketblaeuw kamelot. [Vond. ]
Van hier het onverbuigb. kamelotten.
KAMEN, kamig, zie kaam.
KAMENIER, z. n., v., der, of van de kamenier
meerv. kamenieren. Kamerdienares van eene
min of meer aanzienlijke vrouw, ook kamenierster
,
bijt.
Ki kameriere. Van bier het
bedr. werkw. kamenieren, optooijen : zij
kameniert zich langer dan een uur. Van
kamer.
KANER, z. n., v., der, of van de kamer ; meerv.
kamers, kameren. In den uitgestrektsten en

eigenlijksten zin, elke hone ruimte •, in welke
beteekenis het nog, in eenige enkele gevallen, gebruikt wordt. Zoo noemen de stagers
de hone ruimte voor het nierbed de kamer
van bier een kamerstuk. De achterste Nolte
van eenen mortier, waarin het kruid galaden wordt, heet eene kamer, waarvan, in
eenen anderen zin, een kamerstuk. De holligheid in eenen zadel, of een haam, om het
paard niet te drukken, draagt den naam van
kamer. Een ingesloten ruim, zoo als het gat,
waar de kabeltouwen, op het schip, rond
g
eschoten liggen, is de kamer. Zoo ook eene
kruidkamer op een schip. Oul. ward het ook
voor een huisgenomen, zoo als men nog te
Utrecht heeft de Staten kamer. In eenen
engeren zin beteekent het ieder vertrek, of
afgeschoten gemak van een huis. Hierheen
behooren de zamenst.: kunstkamer, schatkamer, geweerkamer, muntkamer. Het vertrek,
waarin een Vorst woont. Van bier de zamengest. : kamerdienaar, kamerheer. Een
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vertrek, waarin personen vergaderen, tot
handhaving van openbare zaken, als de
zamenst.: aalmoezenierskamer, gildekamer,
leenkamer, pleitkamer, pondkamer, raadkamer, regtkamer, enz. Ook somtijds voor de
personen zelve : de kamer is gevolmagtigd.

Hierheen behooren die oefenscholen der
dichtkunst, de rederijkerskamers, zoo als er,
voorheen, in ons Vaderland, verscheidene
waren : de Kamer, de Lavendelbloern, met
de spreuk uit levender jonst. De Kamer,
het vijgeboomken, onder de spreuk ; het zoet
vergaren. De oude Kamer, in liefde bloojende, enz. De kamer de goudsbloemen, onder
de spreuk : uit jonste begrepen ; en vele

andere. — Eon afgesloten vertrek, waarin
men zich ophoudt, boven den grond : zzjne
kamer houden. Ilij slaapt in de bestreecke
kamer. [Vond.] Zamenst. : achterkamer,
benedenkamer, binnenkamer, bovenkamer,
hangkamer, kelderkamer, kraamkamer, opkamer, slaapkamer, enz. Een vertrek, om

iets te zetten, te bergen, te verrigten, enz. :
broodkamer , kaaskamer , mangelkamer,,
poezjerkamer, schrzjfkamer, enz. Voorts zijn
van hier de zamenst. : kamerbewarer, (kamerbewaarder) kamerbezem, kamerdeur,
kamergang , kamergeraas kamergeregt ,
kamer/cat, gekamerd meisje, kamerkruid,
eene plant, kamerling, eerste bedioide van
eens Vorsten kamer, kamerpot, kamerspel,
kamerstoel, enz. Schoon het woord vrouwel.

z. n., v., der, of van de kamAr ; zonder meerv. Hars van den kamferboom, in
Japan groeijende : nu zien we dekamferboomen de kamfer schreien. [Anton.] Eenigen
leiden het woord af van het hebr. copher, anderen van het arab. caphur. In het nieuwgr.
is het
v., der, of van de kamille
KAM1LLE, Z.
meerv. kamillen. Eerie bekende plant met
welriekende bloemen. Van het lat. chamoentelum, chamomilla, gr. zot,ceatfrolitov.
KAMIZOOL, Z. n., o., des kamizools, of van het
kamizool ; meerv. kamizolen. Een kort onderkleed onder den rok. Uit het fr. camisole,
van het middeleeuw. camisia, een hemd, en,
in verderen zit), elke bedekking van het ligboh. kamzjzola,
chaam, bij Suidas
pool. kamizela.
KAMMELING, z, n., v., der of van de kammeling;
zonder meerv. Korte, uitgekamde wol. Het
schijnt den uitgang ling achter het woord
kam te plaatsen, of een naamw. van het
voortd. werkw. kammelen te zijn.
KAMMEN (kemmen), bedr. w., gelijkvl. Ik kamde, heb gekamd. Van kam. Met den kam in
orde maken : het haar kammen. Wol kammen. Met den kam reinigen : ik ben nog niet
gekamd. Met den kam vangen : luizen kammen. Dichters gebruiken dit woord oneigen!kik, van het water : baren, golfjes, kemmen.
Trouwens, in dien figuurl. zin, wil het gebruik kemmen, voor kammen om d' oneffe
vlog n te kemmen, (stil en effen te maken).
[Hooft.] Van hier kammer. Dit woord luidt
in het angels. caentban, eng. to comb, to
kemb, deen. hoogd. kammen zw.
kaemma, opperd. kampeln. Het lat. comere,
dat vooral van den opschik van het hoofdhaar gebezigd worth, komt hiermede overeen.

I AMFER,

xce(Poupe •

xcep.to-ov,

is, wordt het, in een enkel geval, mannel.
gebruikt : binnen 's kamers.
Kamer, hoogd. Kammer, Ker. chamara,
Otfr. kamaru, Tatian. kamara, Notk. chamer, eng. chamber, fr. chambre, ital. camera, lat. camera, gr. scalzapee , eene verwelfde
plaats. Men leidt het gewoonlijk af van het
oude brittan. cammo, ik maak gebogen, gr. KAMOESLEER, (kamuisleer) z. n., o., des kamoesleers, of van het kamoesleer ; zonder meerv.
Adelung wil, dat het slechts eerie
Zwart geverwd leer, waarvan men rouwhardere uitspraak van heim, bedekt, verborschoenen plagt te maken. Van bier het ongen, zoude zijn. Kamer zoude dan eene
verb. kamoesleeren. Misschien van het fr.
plaats beduiden, waar men jets verbergt, of
chamois, zeemleér, bereid geitenleer. Leer
kan verbergen.
is zamengetrokken van leder, en heeft de
KAMERAAD, z. n., m. en v., des kameraads —
zacht-lange e.
der kameraad, of van den — de kameraad;
meerv. kameraden. Het vrouwel. is ook ka- Kim), Z. n., m., des kamps, of van den kamp ;
meerv. kampen. Een veld, een stuk land,
meraadsche. Eigenlijk iemand, die met ons,
van eene onbepaalde grootte, dat afgegraven
onder een dak woont, een bediende wijders,
of omtuind is : in eenen kamp vol boomen,
een maat, medemakker, medgezel. Van het
[Hooft.] Ik heb dien kamp met roggebezaaid.
fr. camerade ; schoon het eigenlijk van ons
Een zaaikamp. Een kamp lands. Van het
woord kamer afstamt. Het beduidde eerst
lat. campus.
soldaten, die met elkander eerie kamer bewoonden. Dikwerf wordt nog een soldaat, KAMP, z. nn, , des kamps, of van den kamp ;
het meerv. kampen is weinig in gebruik.
dien men roept, zonder den naam tekennen,
Eerie streving, om zijne wederpartij door
kameraad geheeten.
sterkte te overwinnen een dadelijke strijd,
KAMEREN, bedr. w. gelijkvl. Ik kamerde, heb
waar man tegen man vecht. Tot den kamp
gekamerd. Op eene kamer houden : htj kabekoren. [Vond.] geef den kamp gewonmert, in de stad, een meisje. Op eerie kamer
nen. Een gevecht tusschen meer personen in
sluiten : men kamerd' hem, daar Biron ge
eene beslotene plaats ; gerust den kamp aanlegen had. [Hooft.]
za,667rree.
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[Vond.] Het wordt ook als een
bijw. gebruikt voor gewonnen : lets kamp
geven, opgeven, gewonnen even •; ook voor
effen, in het spel gebezigd : het is kamp.

schouwen.

IVij zijn kamp. Inj zullen kamp spelen.
Kampop • dat is kampop.
KAMPANJE„ z. n., v., der, of van de kampanje ;
meerv. kampanjen. Het verdek boven de

hutten der schep,
en aan den achtersteven :
Eneas sliep op de kampanje. [Vond.] Het is
zeker een vreemd woord, en schijnt uit het
fr. campagne, eene vlakke Iandstreek ontstaan te zijn. Doch, wat betrekking heblien
die twee woorden op elkander? Misschien
moet men hier eerie uitstekende boogie in
het oog houden
,
en het met kam, dat ook
kamp, ergens, is uitgesproken, en het middeleeuw. camba, een toren, tot eenen oorsprong brengen.
KAMPEN, onz. w., gelijkvl. Ik kampte, heb gekampt. Streven om zijne wederpartij te overwinnen, wanneer man teen
g
man vecht : ik
kampe alzoo, niet als de lucht slaende. [Bijb.]
Ook wordt het van rneerpersonen gebruikt,
die in eene besloteneplaats vechten. Ook
gebruikt men het van kinderen, dieelkander,
in eene of andere zaak, de loef pogen of te
steken : op de school kampten zij, wie best
konde schrtjven. E. Kool bezigt het bedr.,
voor betaald zetten : zo ver vergeet u niet,
om 't leed aan uwgeschied ,
met leed te willen
kampen. Van hier kampgevecht, kamphaan,
(vechthaan) kampvechten, kampvechter, (het
oude kampioen).
Kampen, Ker. chain an neders. kämpen,
deen.ktimpe, hood. kampfen, wallis. campa,
angels. campian, middeleeuw. cam ire.
Wachters afleiding van kam, chain dat, in

tie Salische -wetter), eene hand beteekent, is
met onwaarschijniijk, naardien de eigenlijke
aard van een karnpgevecht was, elkander,
en onder de voet te
door worstelen en wring,
werpen.
KAMPERFOELIE, z. n., v., der, of van de kamperfoelie , zonder meerv. Geitenblad. Van het
lat. caprifolium.
KAMPERNOELIE, Z. n., v., der, of van de kampernoelie • meerv. kampernoelies. Paddestoel,
duivelsbrood. Fr. champignon.
KAMPERSTEUR, Z. n., m., des kampersteurs, of
van den kampersteur • zonder meerv. Eerie
ijs, die de plaats van steur zoude
zekere sp
vervangen •; namelijk harde eijeren met mosterd.
KAMUIS, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Ingedrukt van neus, zoodat de
neusgaten naar boven gebogen staan •; platneus. Kamuize geitjes zijr1 bij Vond., simae
capellae. Overdr.: al stooten wij ons hooft,
wij moeten niet terstont kamuzjs van Baer
wijeken. (De Brune.] In het fr. camus, eng.
camoys. Het lat. camus wordt, door Isidor.,

KAND.

verklaard door een nijptuig, op den neus van
fiere hen ste p waarniede men hen teugelt.
In hetgr. 'wt.'s, zotfrcos, van xcep,o), xafreyee,
ombuigen, krommen. Camurus is krom, bij
de Latijnen.
kamoesleér.
KAMEISLEER , zie
KAN, z. n., v., der, of van de kan • meerv.
kannen. In het gemeene leven, een vat uit
hout, steen, tin, koper, of blik gemaakt, orn
vloeibare ligchamen in te doen, met een lid,
of deksel, en een oor, of handvatsel : in de
kan. [Vond.] Eerie zekere geijkte maat voor
wijn, sterkendrank, bier enz.: h i' kocht twee
kan brandewijn. In 't vegen, uitledigen, van
de kan. [De Decker.] BO de kan verkoopen.
Van de kan houden, op den drank verslingerd zijn. Hij heeft te die in de kan gekeken,
te veelgefept. Hi' wil altzjd het onderste uit
de kan hebben, hi' is te begeerlijk. Zamenstell.: kannegeluk, bet onderste uit de kan,
kannelid, kannenwasscher; azijnkan, bierkan, drinkkan, koffijkan, melkkan, enz. Het
behoort, even als het lat. canna, een Het,

tot hetgroote geslacht diet woorden, die, in
hetgemeen, eerie holle ruimte beteekenen.
Zie Kaan.
KANAAL, z. n., o., deskanaals, of van het kanaal
meerv. kanalen. Eene buffs , goot, gegravene
waterleiding. Het bed van eenen vloed, eene
zeeengte. Zoo heet, bij uitstek, die zeeengte,
die Frankrijk van Engeland scheidt: in het
kanaal overliep hen een storm. Ook wordt
het oneigenlijk gebezigd : ik heb dat uit een
zeergoed kanaal, uit eene goede hand, ik
kan daarop staat makes. Van het lat. candlis.
KANALJE, z. n., v., der, of van de kanalje ;
meerv. kanaljes. Een laag schimpwoord, om
het slechste yolk te beteekenen; zonder
meerv. : daar woont kanalje. Ook gebruikt
•: zij is
men het voor eenen enkelen persoon
eene recto kanalje. Van het fr. canaille.
KANARIE, z. n., v., der, of van de kanarie •
meerv. kanaries. Een bekende vogel, uit de
kanarisehe eilanden in Europa gebragt. Zamenst. : kanariesuiker, kanarievlugt, kanarievogel, kanariezaad, enz.
(knaster, kanasser, knasser, kannasser) z. n., m., des kanasters, of van den kanaster • meerv. kanasters. Eigenlijk de naam
van eene uit riet (canna) gevlochtene kist,

KANASTER,

waarin eenige voortbrengsels van vreemde
Landen, en inzonderheid, de beste soort van
rooktabak, varinas genoemd, tot ons overgevoerd worden. Ik heb van dien varinastaPak honderd knastersgekocht. Ook draagt die
tabak zelf, in de dagelijksche taal, dezen
naam : dat is re to kanaster. Wanneer men,
al boertende, hetgeringste boven het beste
wil verheffen, zegt men : dat is andere tabak
dan kanaster.

z. n., v., der, of van de kandeel • zonder meerv. Een aangename, warme drank,

KANDEEL,
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aan Kraamvrouwengewoonlijk toegediend,
en uit wijn, suiker, kaneel, en eijerdoren
toegemaakt, bestaande : wzj noodigen u op
de kandeel. [Hooft.] In Groningen zegt men
het kandeel. Hoogstr. en Halma verkiezen
ook ditgeslacht. Insgelijks vindt men bij
Hooft: ingenomen hebbende haar kandeel.
Voorts schijnt het woord van het fr. chaudean to zijn. Van hier kandeelmaal, kandeelpot, kandeelwzjn.
des kandelaars, of van
den kandelaar • meerv, kandelaars, kandelaren. Een werktuig , waarop
men eene kaars
zet. Toegelicht van gulden kandelaar. [De
Decker.] Het licht staat op den kandelaar, de

KANDELAAR, Z. II., 111.,

waarheid wordt zonder een deksel vertoond.
Zamenstell. : kandelaarspzjp. In het fr. chandelier, van het lat. candela, eene kaars.
KAND1J, z. n., v., der, of van de kandi j ; zonder
meerv. Suiker, die tot kristal isgeschoten.
Witte, bruin kandtj. Zamenst. : kandzypot,
kandijsuiker, kandijsiroop. Wij hebben dit
woord van het fr. candir, ital. candire, in
suiker inleggen.
KANEEL, z. n., 0., des kaneels, of van het kaneel;
zonder meerv. Zekere indische boomschors.
Zij proeft welriekend pijpkaneel. [Vond.]
Van hier het onverb, kaneelen : maar geen
kaneelen vieren. [Hooft.] Zamenstell. : kaneelbloem, kaneelboom, kaneelkoekje, kaneelpzjp,
kaneelstok, kaneelsuiker, kaneelwafel, kaneelwater, kaneelwijn. Uit het fr. canelle.
KANEFAS, Z. n, o., van het kanefas • zonder

meerv. Eene soort van ruw, ongebleekt lijnwaad, ook geweven katoen, met verhevene
strepen : een waterslang van veertien ellen
beste kanefas. [Zorgdrag.] Uit het fr. canevas.
In de middeleeuwen was canevasium eene
soort van hennepdoek, van
het lat. cannabis,
_
hennep.
KANKER, z. n., m., des kankers, of van den
kanker • zonder meerv. Eene invretende
kwaal aan het ligchaam. Bloedende kanker.
Iemand aan den kanker snijden. Eene kwaal
aan vruchtboomen : die boom heeft den kanker. Oneig., een inkruipend kwaad : het licht,
dat den kanker der Schriftgeleerden aanwzjst. [Vond.] Van het lat. cancer, dat eenen

kreeft en kanker aanduidt, om dat dit kwaad
bij eenen voortkruipenden kreeft vergeleken
wordt, die, met zijne scharen, alles rondom
zich aangrijpt en verteert.
Van hier kankerachtig, en het onz. gelijkvl.
werkw. kankeren, dat, bij Hooft, in eenen
figuurlijken zin voorkomt : het zeer kankerde
vorder en vorder. Zamenstell. : kankerbloem,
kankerkruid.

z. n., o., des kanons, of van het kanon;
meerv. kanonnen. Een woord, in de dagelijksche taal alleen gebruikelijk, voor een
stukgeschut. Van hier het onduitsche
kanonnier • van het fr. canon.

KA.NON,

KANT.

z. B., v., der, of van de kans; meerv.
kansen. Eene schijnbare gelegenheid. Zoo
troost ik mij de kans. [Vond.] Dubbele kans.
Kommerlijker kans hebben. [Hooft.] 1k heb
geene kans. Eene kans wagen. De kans is aan
't keeren. Fluks keert de kans. M. L. Tijdw.]
De kans is verkeerd. Ztjne kans verkijken.
Anderen de kans afzien. De kans verloopen.
[Hooft.] De kans verliezen, kwijt zin winnen. — In het fr. en eng. chance. Bij Kil. is
kans, kansse, ook een dobbelsteen, en een

KANS,

gooi, met dobbelsteenen. Van hier het werkwoord kansen (alea ludere):gedobbelt en
g ekanst. [Bredero.] Zamenstell.: kramerkans ,
krijgskans, enz.
KANSEL, z. n., m., des kansels, of van den kansel • meerv. kansels. Eigenlijk eene, door
hekwerk, afgeslotene plaats, van het middeleeuw. cancellus, dat bijzonder to kennen
gaf het koor der kerk, hetwelk met hekwerk
van het overige deel was afgescheiden •, in het
eng. chancel. In dat koor brat men denkelijk, den preekstoel, waarvan het woord
bij ons, thans, een verheven gestoelte aanduidt, van welk redevoeringen tot het yolk
gehouden worden. Den kansel beklimmen.
Zamenstell.: kanselrede, kanselstUl Van hier
het onduitsche woord kanselari j, van het yr.
geslacht : kanceleri j. [Hooft.] Eigenlijk
eene;
met tralien afgesloten , maar het
is, in het bijzonder, bij ons eerie plaats, waar
openbare papieren van algemeen aanbelang,
boeken en oorkonden bewaard worden.Van
hier het ond. kanselier.
KANT, z. n., m., des kants, of van den kant
meerv. kanten. Eigenlijk de scherpe zijde
van iets : houd het vat op zijnen kant. If
stiet zich aan den kant van de to el. lets, dat
afgebrokene kanten heeft, eene homp : een
kantbrood. Wijders, de uiterste zijde of vlakto van jets, de rand : het viel op den kant van
het water. Aan den zeekant wonen. Langs
den kant varen. Dat raakt kant noch wal, dat

komt in hetgeheel niet bij. Eene zijde in het
algemeen ; en, nog verder, elke oord : hij
is naar den kant van Frankrijk vertrokken.
Hij woont aan dien kant. Gi,j moot aan dezen kant uw schoonste in schaduwe eeren.
[Vond.] De voile neiging van zijn hart wendt
zich naar den kant van de Godsdienst. In

dezen zin neemt het de volgende voorzetsels
aan : aan alle kanten, alom. Men schreeuwt
dit aan alle kanten uit. Ga aan eenen kant.
Zich aan eenen kant begeven. Dat werk moet
aan eenen kant, het moetgedaan zijn. Het
vaatje op zijnen kant zetten, uitdrinken. Het
kost aan den kant van (omtrent) duizend
gulden. Ik .g al het over alle kanten bezien.
Het staat op zijnen kant, er zal, binnen kort,
verandering voorvallen. Het is een stuivertje
op zijnen kant, hetgebeurt niet ligt. Van
kant raken, sneuvelen. Ie»tand van kant

KANT.

— 449 —

helpen, dooden. ran weerkanten, weder zijds. Verkleinw. kantje : om het ante been
praten. Van hier kantig •; voorts achtkantig,
enz. Zamenstell. binnenkant, buitenkant,
duinkant, stootkant, waterkant, zelfkant. —
Kantbeitel, kantteekening, kantspier, in een
vaartuig, bij de wan van het schip geplaatst.
KANT, bijv. naamw. en bijw., zonder trappen
van vergrooting.Eigenlijk, dat nette hoeken,
kanten heeft • voorts, fraai : dat staat kant.
Dat is een kant vertrek. A lies is kant en
klaar. Dat naar den kant smaakt. Zoo noenst
men vaatschen wijn hij is geweldig kant.
Op den kant gezet, dwars : het Weil kant zetten. Voorts is dit bijv. naamw. in zamenst.
alleengebruike1ijk: achtkant, driekant, enz.:
een driekante hoed.
KANT, z. v., der, of van de kant 'meerv.
kanten. Spelde- of naaldewerk. Brabandsche
kant. Kloosterkant. Van hier het onverb.
kanten eene kanten mitts. Zamenst. : kantboOdsel, kantdoos, kantwerk. Zij is, om hare
spitse hoeken, met kant uit eenen oorsprong.
Kant, in den eersten zin, is, in het hoogd.
en neders.,Kante, deen. en zw.kant, it. canto, cantone, fr. coin. De hooge ouderdom
van dit woord blijkt uit het gr., xa y eos, een
hoek, in het bijzonder de hoek van het oog.
KANTEEL, Z. 11., m., des kanteels, of van den
kanleel • meerv. kanteelen. Eene borstwering, die op den kant, rondom ingekorvene
schielgaten heeft. Eenen kanteel der vesten
inkrijgen. [HO o ft.]
'OATEN, bedr. w., gelijkvl. lk kantte, heb gekant. Eenen karat aan jets makers : eenen
steep kanten. Oneig., zich kanteti, met to era:
ik kant mij daartegen, ik verzet mij teen
die zaak. Het voortdur. w, kantelen is eenen
anderen karat boven brengen : eenen balk
kantelen • antlers kenteren.
RANTOOR, z. n., o., des kantoors, of van het
kantoar • meerv. kantoren. Een schrijfvertrek : hij zit in zijn kantoor. Een zijvertrek
in een voorhuis, ook kantoortje genaamd.

Eon kabinet, waarin men schrijf- rekenboeken opsluit : het kantoor glad wrijven.
Een openbaar gebouw, waar 's Lands gelden
Iiggen, ontvangen en uitgegeven worden :
geld op het kantoor ontvangen. De openbare
handelhuizen der Europeers, in dragen ook dien naam : de Hollanders hebben,
in Indict, vele kantoren. Van hier postkantoor • kantoorbediende, kantoorinkt, kantoorknecht, kantoorpen , kantoorschrUver, enz.
Uit het fr. comptoir, it. contoro, hoogd.
Contor, Comptor, Comtor. Sommigen sehrijven, iii ooze taal, comtoir.
KANTSHAAK, z. n., m., des kantshaaks, of
van den kantshaak • meerv. kantshaken. Eigenlijk een ijzeren haak, om zware ligchamen, welke men kantelen wil, daarmede aan
eenen anderen kart aan tcgrijpen. in den
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onbeschaafden stij1 zegt men : ientand bij de
kantshaken r" en iemand aanpakken. Men
hoort het gewoonlijk kanshaken uitspreken.
KAOS, zie chaos.
KAP, Z. n., v., der, of van de kap • meerv, kappen. Verkleinw. kapje. Een oud woord, dat,
in den uitgebreidsten zin, de bedekking, de
uiterste bekleeding van jets to kennen geeft,
tab-a, en
komende met het hebr. tabah,
het la 1. kappod overeen. In het bijzonder
eene bovenste, ronde bedekking : de kap van
den schoorsteen. Voorts opperste bedekking,
het denkbeeld van rondheid niet in achtgenomen zijnde : de kap van eene kasafnemen.
De trotsche Schouwburg heft zijn spitse kap
nu op. [Vorid.] Verder een deel der kleeding;
zoo als dit woord, eertijds, aanduidde een
wijd bovenkleed, als eenen mantel, in het
middeleeuw. capitium en capa, ijsl. kaapa
genoemd, gedragen door vorstelijke personen. Zoo zegt Koning Henrik, bij Hooft, van
zich zelven : niet uitgestreken met kap en
rappier. Vooral een gewaad van aanzienlijken
in de kerk : op de kap des Kardinaals to laaten vallen. [Hooft.] Van hier eene monnikskap. Zich in de kap steken; de kap aanschieten, monnik worden. Een Franciscaner monnik wordt in de kap onthalst. [Hooft.] De kap
op den tuin has en het rnonniksleven verlaten. Er schuilt reel boeverij onder de kap,
onder het momaangezigt der vroomheid
wordt veel kwaad bedreven. In eenen naauweren zin, een hoofddekzel. Voorheen werd
het woord, in alle europesche talen, voor
eenen hoedgebruikt, zoo als nog het angels.
caeppe, eng. cap., fr. chapeau, wallach. kapella. Thansgebruikt men het voor een vrouwenhulsel, vooral in Noordholl. : zich de kap
zetlen. Aan eenen vrouwenmantel, heet bet
aangenaaide hoofddeksel de kap : de kap over
het hoofd trekken. Dergelijke dragen nu nog
veel de monniken. Van hier iemand de kap
vullen, hem wat wijs maker]. In de kap geleid worden, bedrogen worden. De kap trekken, eene pots spelen •; ook in den gemeenen
spreektrant, voor stout, ook voor onrustig
zijn, van kleine kinderen hi' heeft, van
nacht, de kap getrokken. — Iemand de kap
rerzetten, anders, de ooren wasschen. Het
verkleinw. kapje beduidde, voorheen, eene
kalot der leeraren hi' droeg eene paruik,
maar een kapje. Het teeken van zamentrekking, dat men somtijds boven eenige woorden bezigt, als : geboOn, goon, noemt men
een kapje. Zamenstell. : kapraaf (kaprave),
dakspar, kapstander, topstander, kapstok.
Dit woord luidt, in het zw., kappa, hoogd.
Kappe, eng. cap, ital. cappa, boheem. kape,
lat. cappa, gr. zairwol.
KAPEL, z. n., v., der, of van de kapel • meerv.
kapellen. Eene kleine kerk : hij pred kt in de
kapel. Een afgeschoten hock ini eene grootere
57
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kerk: hi j ligt in de kapel begraven . Met de kappel van 't koor. [Hooft.] Van hier het onduitsche kapellaan, kapelpriester, bijpriester.
Voorts kaperneester, die het opzigt over de kapelmuzijk heeft, kapelmeesteres : eerwaardige
kapelmeest'res van Sions zangerige reijen.
M. L. Tijdw.] Du Fresne teekent aan op
capa, ca ells dat, gelijk wij gezien hebben,
het woord capa, kap, voorheen eene soort
van kleedij was, die het hoofd mede bedekto • zoo dat ca ells eerie zoodanige kleine
kap was. Nu maakten de fransche koningen,
van de kap des heiligen Martens, een bijzonder heiligdom, voerden Naar atom met zich,
en benoemden eenige personen alsoopzienders daarover, die, in den aanvang, kapellanen genoemd werden. Het duurde niet lang,
of deplaats, waar dat heilige overblijfsel,
met andere heiligdoinmen, bewaard werd,
kreeg denzelfden naam van kapel ; en zoo
werd allengs elk bedehuis met dien naam
vereerd. Van hier blijkt ook, dat de spelling
kapel voor kappel de keur verdient. — In
roomsche landen dragen de huisjes aan de
gemeene we en waarin Heiligen voorgesteld
worden, insgelijks den naarn van kapellen,
of kapelletjes. Zoo ook worden de herbergen
dikwerf kapelletjes genoemd. In het gemeene
Leven is eene kapel ook het deksel van eenen
overhaalketel. Ook draagt een zeker diertje
dien naam. Zamenstell. : dagkapel, nachtkap,
el enz.

z. n., m., meerv. kapellanen. Een
geestelijke in de roomschkatholijke kerk, die
de godsdienst in eene kapel verrigt • ook een
jonge geestelijke, die eenen priester in de
vervulling der kerkedienst to hulp komt.
Verder eenpriester, die in voorname huizen
de mis leest. Zie verder kapel.
KAPEN, bedr. w., gelijkvl. 1k kaapte heb gekaapt. Op vrijbuit varen •; ookbehendig we
nemen. Van hier kaper, de vrijbuiter en het
schip,
Pit het fr. c are
P1 hetwelk hi' bevaart. Pit
van het lat. ca ere vangen.
KAPER, z. n., v., der, of van de kaper ; meerv.
killers. Eene soort van vrouwen hoofddeksel,
in Noordholland. Van kap.
KAPERSON, zie kaproen.
KAPITAAL, z. n.. o., des kapitaals, of van het kapitaal •, meerv. kapitalen. Een onduitsch
woord, uit het lat. capitalis.Eenehoofdsom,
waaruit men gewin, of renten maakt : hi'

KAPELLAAN,

heeft veel kapitaal. Een man van groot kapitaal. In het gemeen, eene som gelds : ik
heb hem een kapitaal van duizend guldens
bijgezet. Als bijv. naamw. : kapitale letters,
hoofdletters. Dat is een kapitaal varken,

dat is schoon in zijne soort.
z. n., 0., des kapiteels, of van het
kapiteel ; meerv. kapiteelen. In de bouwkunst. beet dus het bovenste deel van eene
zuil, van eenenpilaar. Lat. capitulum, ca-

KAPITEEL,

KAPL.

pitella, ital. capitello. Seven waren voor het
eene kapiteel. [Bijbelv.]
KAPITEIN, z. n., m., des kapiteins, of van den
kapitein ; meerv. kapiteins..Hopman, hoofd-

man. Zoo noemt men, in de krijgsdienst,
eenen zekeren overste over eenige manschap.
De voornaamste van een oorlogsschip draagt
mede dien naam : zeekapitein. Op elk ander
schip, zelfs op eene schuit, noemt men den
meester kapitein. De aanvoerder eerier roofhende : zij lyre en den kapitein gevangen.
Van hier het kapiteinschap, de waardigheid
van eenen kapitein. Zamenstell.: scheepskapitein, kapiteingeneraal, opperste veldheer,
kapiteinluitenant, kapiteinsplaats, deszelfs
ambt. Van het fr. capitaine.
KAPITOOL, Z. n., 0., des kapitools, of van het
kapitool •; zonder meerv. Van het lat. capitolium. Eene vesting van het oude Rome, op
den Saturnusberg gebouwd, dus genoemd,
naardien men, bij het uit raven van de
grondvesten, een menschenhoofd vond. Het
hooge kapitool. [Vorid.]
KAPITTEL, z. n., o., des kapittels, of van het
kapittel •; meerv. kapittels, kapittelen. Pit
woord is uit het middeleeuw. capitulum,een
verkleinw. van caput, een hoold. Wij verstaan daardoor een deel van een boek, of
geschrift,andershoofddeel, hoofdstuk: de INbel is in kapittelen verdeeld. Fig. verwijt: ik
zal u het kapittel wel voorlezen. Een geschrift
in kapittelen verdeeld. In dezen zin is het
wel bij ons niet gebruikelijk, zoo als, in de
middeleeuwen, capitula en capitularia dikwijIs voorkomen, voor verzamelingen van
kerkelijke wetten, als ook, voor regelen van
eenige geestelijke orde , gemeenten en
gestichten. Van hier beteekent kapittel, nog
de verzameling van zulke personen, in welke
hunne verordende reels voorgelezen worden : het kapittel der kanoniken. Het domkapittel. De leden zelve: het kapittel is
gescheiden. Hij heeft mede eene stem in het
kapittel, hi' heeft mede lets to zeggen.Ook de

plaats, waar leden van een kapittel zamen kornen : hi' gaat in het kapittel van het
klooster. Zamenstell. : kapitteldag, kapittelstok, domkapittel,
enz.
KAPITTELEN, bedr. w., gelijkvl. 1k kapittelde,
hebgekapitteld. Van kapittel. Het kapittel
aan iemand voorlezen, hem scherp doornemen. Het middeleeuw. capitulare, fr. chapitrer.

Z. n., o., des kaplakens, of van het
kaplaken ; meerv. kaplakens. Eigenlijk laken,

KAPLAKEN,

doek voor eerie kap. Men noemt zoo de vereering, welke een schipper, nog boven de
bedongene vracht, van eenen koopman krijgt.
In het fr. drap de chausse. Men acht deze
benaming es rotes nit zeker gebruik, daarin
bestaande, dat de schippers, na het volbrengeel van de eels, hunne vrouwen eene nieuwe
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lakensche huif, of hetstof daartoe, te huis
bra ten • of dat zijvoor het, boven de bedon gene vrachtpenningen, ontvangen geld,
gemeenlijk, zulk eene kap, of huif kochten.
KAPOEN, z. n., m des kapoens, of van den kapoen • meerv. kapoenen. Een gesnedene,
gelubde haan. Ili' is zoo vet, als een kapoen.
Vol ens Wacht. is kapoen voor kaphaan, van
haan en kappen, afkappen, praecidere; castrantur enimgalli,testiculorum praecisione.
Lat. capo, gr. zoortor, bij Kil. ook kaphaan.
KAPOETS, kapoetsmuts, zie kapuitsmuts.
KAPOT, Z. n., v., der, of van de kapot ; meerv.
kapotten. Eene wide muts. Ook een overkleed voor mane en en vrouwen. Fr. capotte.
KAPOT, bijw., zonder trappen van vergrooting;
slechts in hetgemeene levers gebruikelijk.
Ka of slaan, in stukken slaan. IN is kapot,
hi' is er zoo verslagen over, dat hij als verstomt. Hzj is kapot, hi' is doodgeslagen.
Iemand kapot makers Uit het fr. capot, een
woord in het kaartspel gebruikelijk, waar
iemand kapot makers, kapot spelen, heet, al
de trekken halen.
KAPPELEN, onz. w.,gelijkvl. Ik kappelde, ben
gekappeld. Voortdur. w. van kappen.
KAPPEN, bedr. w., gelij .v1. Ik kapte, heb ge kapt. Met geweld afscheiden, hakken. Het
anker kappen, als men geenen tijd heeft, om
het op te winden ; deszelfs kabel doorhakken.
Den kabel kappen. Zie dear de kabels van
mijn vleeschelijk betrouwen gekapt. M. L.
Tijdw.] Zzj moesten den mast kappen. Boomen kappen
,
het onnutte bout uithouwen.
Platen kappen, eene spreekwijs, bij smeden
gebruikelijk. Kool kappen, fijn snijden.
Ka en beet ook, met opzet eene taal verminken, als gaauwdieven doers om niet
verstaan te worden. Borgoens kappen,
gaauwdieventaal spreken. Van bier kapper,
kapping, kapsel. Zamenstell.: kaphamer,
kapmes.
KAPPEN, bedr. w., gelijkvl. lk kapte, heb gekapt. Eigenlijk de kap zetten, als eene kap
vormen. Van hier het haar optooijen, in het
bijzonder, dat van vrouwen : het haar, het
hood kappen. Zij is nog niet gekapt. Van
boven- versieren :gekapt met tveelige pluimaadjen van aardig vloeijend lof. [Hooft.]
Van hier kapper, kapsel.
KAPPER, z. n., v., der, of van de kapper • het
meerv. kappers is meest in gebruik. De gesloterie bloeiknoppen van den kapperboom,
een heestergewas, dat (le kappers voortbrengt. Men legt haar, ten gebruik voor de
keuken, inazijn. Uit het ital. cappari, fr.
cares van
van het gr. zoorwapts. Het verkleinwoord kappertje gebruikt men van kleine,
di to kool, kappertjeskool, ook kapperkool
geheeten.Kappertje is ook een verkleinwoord
omeene soort van tamme duiven
van kap,
aan te toonen, die, op het achterhoofd, een
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opstaand kapje dragen. Zamenstell. : kapperboom.
KAPPOOT, Z. n., v., der, of van de kappoot •
meerv. kappoten. Eene soort van wapenrok,
een mantel : hi' werpt zijn' kappoot we h.
[Hooft.] Fr. capote.
KAPROEN, (kapruin) z. n., v., der, of van de
kaproen •; meerv. kaproenen. Een hoofddeksel : om dat men den armen bloedt daatlijk
een kapproen over 't hoot trok. [Hooft.] Van
hier despreekwijs van twee, die met elkander eens zijn : twee hoofden onder eene kap
roen. Men noemt eenen neusnijper voor
paarden kaproen, anders kaperson, verbastend nit het fr. cave on cavesson.
KAPIIITSMIITS, z. n., v., der, of van de kapuitsmuts • meerv. kapuitsmutsen. In Groningen,
waar men het kapoetsmuts (elders karpoetsmuts), uitspreekt, verstaat men daardoor
eene ruige muts, teen buijig weder opgezet. Eene dergelijke, van papier gemaakt,
draagt, bij spelende kinderen, den zelfden
naam. In Nedersaksen noemt men eene
reismuts kabuushood. Uit het lat. caputium,
waarvan het eng. ca ouch en het fr. capuce
afstammen. In het hood. Caputze.
KAR, (karre), z. n., v., der, of van de kar •
meerv. karren. Zeker rijtuig met twee wielen • elders ook met een wiel, antlers kruikar, ook kaar, in sommige streken, genoemd. Hi' brat mij eene kar nand. Op de
Veluwe zegt men van eenen tragen voetganger : het is of hem eene kar aan den aars
gebonden was. Dichters, die zich de zon met
paarden verbeelden, schrijven aan haar ook
eerie kar toe : zoo lang de nzorgenstar de kar
der Zonne opwekken koom'. [Vond.] Zainenstall. : karreman, karrepaard. Aschkar,
drekkar, hooikar, huifkar, kleikar, koetskar,
mestkar, enz. Van het lat. carrus.
KARAAK, (kraak) z. n., v., der, of van de karaak; meerv. karaken. Zeker oud spaansch of
portugeesch schip, zoowel tot den oorlog,
als koophandel geschikt. Gheen hulcken of
karakengroot ghenoegh. [De Brune.] Zamenstell. : karaakschip , kraakschip, damkraakschip. Bij Kil.karacke, karraecke, kraecke.
In het fr. caraque.
KARAAT, z. n., o., des karaats, of van het
karaat • meerv. karaten, karaats. Een klein
gewigt, om oud en edelgesteenten te wegen •; van twaalf rein voor het goud, van
viergrein voor de gesteenten. woord is,
in het arab., kera,t, ital. carato, fr, carat,
middeleeuw. chirat, caractis, caracta, ceratio. Somme en leaden het van graad af, anderen van hetgr.
,
eene soort van
peulvrucht, St. Jans broad genaamd, bij de
Turken kyrrat, kyrat • die met een diende
tot eengewigt. Bruce, in zijne reis door
Abijss.,
zeg,t met zeer veel vertrouwen :
» karat, karaat is eigenlijk de boom of vrucht
Zipar ' OY
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» van de erythrina pieta Linnaei, uit Indie,
» die in Abijssinie kuara heel. Deze boom
» schijnt, in de oudste tijden, aldaar tot
goudwegen gebruikt, waarvan de gewoon» te, om de fijahcid des goads, naar karaats,
» te schatten, oorspronkelijk is. »
KARABIJII, z. n., v., der, of van de karabzjn •
meerv. karabijnen. Een roer met een draaislot, voorheen eengeweer der ligte ruiterij.
Thans verstaat men er door een roer met
eenengetrokken loop, dat den kogel ver
brengt. Die de zyangre karrabijn quam los
te drukken. [Vond.] Bij Hooft komt het ook
voor eenen karabijnruiter voor: hi' slingerde
zijn' Carabijnen voor zich. Uit het fr. carabine.
RARAKTER, z. n., 0., des karakters, of van bet
karakter • meerv. karakters. Eene figuur, op
papier, steenen, enz. gemaakt. Zoo noemt
men nog bijgeloovige teekens karakters • als

ook letters in het schrijven, of drukken.
Figuurl. is het ieder merk, dat de eene zaak
van de andere onderscheidt: dat is ten het
karakter van een eerlzjk man. In het bijzonder, hetgansche gemoedsbestaan van eenen
mensch, waardoor hi' van anderen onderscheiden is : het karakter hangt af van de
verschillende neigingen. Uiterlijke waarde,
rang, waardoor men onderkend wordt : dat
pastniet voor eenen man van uw karakter.

Uit hetgr. xavezTvp.
liARAVAAN, Z. li., v., der, of van de karavaan;
meerv. karavanen. Een woord, waarm'ede
men eengroot gezelschap reizende kooplieden, enz., in het oosten verstaat.Van het
arab. kairavan, Lurk. kervan. Ook bezigt
men het nog voor een root getal van menschen, in degemeenzame verkeering: ik
wachtte slechts driegasten, maar zzjkwamen
met eenegeheek karavaan.
KARBATS, (karwats) z. n., v., der, of van de karbats • meerv. karbatsen. Eene lederen zweep.
Wachter leidt het al van het oude kar, kor,
leder, en baten, boten, neders. batschen, lat.
batuere, fr. battre, slaan.
KARBEEL, z. n., m., des karbeels, of van den
karbeel • meerv. karbeelen. Een stuk hout,
tot ondersteuning van een ander. Bogaert
spelt karabeel ; karabeels, sparren en latten.
KARBONKEL, z. n., m., des karbonkels, of van,
den karbonkel • meerv. karbonkelen, karbonkels. Een naam van een edelgesteente, uit
het lat. carbunculus: eenen karbonkel in 't
voorhooft voeren. [Vond.]
KA.RDEEL, z. n., o., des kardeels, of van het kardeel • meerv. kardeels. Touwwerk, waarmede
men de zeilen ophijscht. Zamenstell.: kardeelblok, waar het kardeel doorgaat. Misschien het fr. cordeau, en met koord uit

eene bron.
z. n., m., des kardinaals, of van
den kardinaal • meerv. kardinalen. In de

KARDINAAL,
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roornsche kerk een eernaam der voornaamste
geestelijken naast den Paus. Van bier kardinaalschap. Zamenstell.: kardinaalshoed. Uit
het middeleeuw. cardinalis.
KA.RDOES, z. n., v., der, of van de kardoes •
meerv. kardoezen. Eene papieren bus, of
vorm met buskruid. Ook een uitgesneden
plankje tot steunsel voor eene andere plank.
Zamenstell.: kardoesgaren, kardoeskist, karhet elude van de
doeskoker, kardoeskrop
,
kardoes, kardoesnaald, kardoespapier, kardoesscherp (kardoesschroot) , kardoesstok,
kardoestasch. Van het fr. cartouche.
KAREELSTEEN, Z. n., m., des kareelsteens, of van
den kareelsteen • meerv. kareelsteenen. Een
tigchelsteen. Van het fr. quareau.
(karel) z, n., m., des karels, of van den
karel • meerv. karels. Een mansnaam, in het
middeleeuw. carlus, en carolus. Het beduidt

KAREL,

eigenlijk eenen man, zijnde een zeer oud
woord, dat eertijds van elken manspersoon
gezegd werd, doch vooral van een dapper en
sterk man • ook zelfs van een getrouNN d man.
In al deze beduidenissen is het, in den deftigen stijI, verouderd. In den vertrouwelijken
spreektrant zegt men het nog van geringere
personen: dat is een wakker, een brae een
kloek karel. •

In den laagsten stip hood men dit woord,
aangaande getrouwde manners gebruikt :
dat is najn karel. ,Voor eenen slechten
vent : loop been karel !
Karel,
hoo g d. Kerl. , neders. keerl, Been
en zw. karl. Bij Otfr. is karl een getrouwd
man. — dne charilis miteslaf is, bij Notk.
zonder 's mans bijslaap. Bij Strikker is the
ling vorst en held. Het wallis. earl. angels.
ceorl
,
eng. churl , ital. carlona beduiden

eenen landman, eengering mensch, in to enstelling van den adel. Daarentegen beteekent
het eng. carte en deen.karle, dikmaals, niet
meer dare eenen mannelijken persoon, ja lets
van het mannel.geslacht. Zoo is carl-cat, in
het en g.,, een kater, carl-hemp, m annel'

hennep. Dan, wat nu de eerste beduidenis
van dit woord zij, biijrt duister. Ihre meent,
dat, door verandering van de lipletter in de
keelletter, het met het lat. vir, een man,
eenerlei is.
KARIG, bijv. naamw. en bijw., kariger, karigst.
Die, uit verkleefdheid aan zijn eigendom,
het noodige gebruik daarvan niet nemen
durft; zuinig, deun, gierig. Hij is een karig
man. Schraal, ma er: kan er eene Wide
vrucht wassen op zoo karigen grond ? Van
bier karigheid, kariglijk. In het zw. en deen.
karrig, h ood. karg. Misschien van het angels. car, zorg, en den uit an ig. Adelung
leidt het of van het zw. kara, zamenrapen.
Wachter brengt het, met gierig, tot eenen
oorsprong. Het is, waarschijnfijk, het zelfde
woord als het eng. chary, dean, zuinig.
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m., des karkants, of van den
karkant • meerv. karkanten. Een halssnoer
van edelgesteente voor vrouwen. Of zij haren karkant verkogt hadde. [Hooft.] Geen
halskarkanten van perlen. [Vond.] Fr. carcan.
KAMM, z. n., v., der, of van de karkas
meerv. karkassen. Koperdraad,
met zijde of

KA RK ANT, Z. th,

garen omwoeld, hetwelk, om de stevigheid,
in de kant van vrouwenmutsen vastgenaaid
worth.
Het is het fr. carcasse, ital. carcass°, dat
een rif ,
geraamtei doodsbeenderen heel.
1Vegens eenige gehjkheid met een rif draagt
het dien naam.
KARMEN,
zie kermen.
KARMEZIJN, (karmozzjn) z. n., o., des karmezijns, of van het karmezzjn; zonder meerv,
Eene hoogroode kleur, die iets van het
blaauwe heeft. Al waren sij root als carmoistjn. [Bijbelv.] Van hier het onverbuigb.
karmezijnen. De karmozijne kers. Ellooft.]
In het sp. luidt het carmesi, ital. cherntisi,
eng. crimson, fr. cramoisi, middeleeuw. carmesinus. Zij, die karmozijn spellen, beroepen
zich op het fr. cramoisi. Dan, naar de aanteekening van J. J. Scheuchzer, Bijb. der Nat.,
stammen al deze woorden van het arab. kerntes, een worm, af, met welk woord men bijzonder de cochenille benaemt, welk diertje
de scharlakenverwersgebruiken. De spelling
kartneztjn heeft dus de voorkeur. Zamenst.
karmezijnrood.

z. 0., 0., des kermlyns, of van het kermijn • zonder meerv., een schoon hoogrood

K ARMIJN,

poeder, hetwelk uit cochenille bereid, en door
de schildersgebruikt worth,. Van hier karmijnrood.
KARIN
,
zie kern. Karn noemt men ook een vat
moskovische talk • meerv. learns. In het zw.
is kar een vat.
KARNOFFELEN, karnuffelen, bedr. w., gelijkvl,
Ile karnoffelde, heb gekarnoffeld. Slaan, met
stokken, of vuisten hij heeft hen deerlijk
gekarnoffeld. Eigenlijk zoo slaan, dat het vel,

of de huid, gekwetst worde • van het oude
karnoffel, bij Kil. hernia, eene breuk.
KAROLIJNJE, (karlOntje) z. n., o., des karolijntjes, of van het karolUntje • meerv. karolijntjes.Eene soort van vrouwentnuts, genoemd

naar den naam eener Prinses. In Gran. drag
en de weezen zulke mutsen.
KARONJE, z. n., v., der, of van de karonje •
meerv. karonjes. Onduitsch woord (in het
gr. zafgeveta, cadaver), in den allerlaagsten
stijI gebruikelijk een scheldnaam : beest,
, enz.,
wa
krengarmede
slechte vrouwlieden
elkander uitmaken. Van het fr. carogne,
eene prij.
KAROOT, (in hetgemeene leven, kroot) z. n., v.,
der, of van de karoot •; meerv. karoten. Beetwortel : zoo rood als eene kroot. Uit het ital.

KART.

carotta, carota. Men noemt eene rol ran gesponnen to ale die naar zoodanigen wortel
gelijkt, met dien zelfden naam • loch men
bezigt dan incest het woord karot •; meerv.
karotten; waarvan men snuiftabak maakt.
Van hier de zamenstell. : karottenfabrijk,
karottentouw, karottentrekker, karottentrekkerij • en van kroot, krotensap.
KA ROS, z. n., v., der, of van de ka yos • meerv.
karossen. Eeneprachtige koets, een staatsiewagen : rijdt in de kayos. [Vond.] Fr. caresse,
ital. carrozza. Menage leidt dit woord
van het lat. carruca af. Du Cane zegt, dat
carrucae zoo veel waren als vehicula honoratorum, en vehicula suspensa, op riemen

hangende.
KAROT
,
zie karoot.

z. n., des karpers, of van den karper • meerv. karpers. Een riviervisch. In
het middeleeuw. carpi°. Misschien uit het
lat. cyprinus, gr. ZUrplY0g.
KARPET, z. n., o., des karpets, of van het karpet ; meerv. karpetten. Grof gestreept dock,

KARPER,

am in tepakken, of tot een vloerkleed te
gebruiken.
het fr. car p.
KA RPOETS, karpoetsmuts. Zie kapuitsmuts.
KARREWEI,
zie karwei.
KARS, zie kers.
KARSAAI, z. n., o., des karsaais, of van het

karsaai • zonder meerv. Zekere wollen star.
Het onverb. bijv. n. is karsaaijen. Uit het
ital. carisea, fr. carisée, carise, creseau.
K A RSPEL, zie kers el.
KARSTELING,
van
s, of
z. n. m., des karsteling
den karsteling ; meerv. karstelingen. Eene
soort van luchtig gebak. Bij Kil. krantselink,

omdat hetgedraaid werk is, als een kransje.
Pieters. verkiest het vrouwel. geslacht.
z. n., m:, des kartels, of van de kartel
meerv. kartels. Eene ingetakte kerf, op den
rand van eenig ligchaam : 'k had meer pijlen, dan uw rantje kartels telt. M. L.
Tijdw.] Van hier kartelig : karteligh doorwrocht met kleene beelden. [Vaud.] Kartelige
melk.
KARTELEN, (Kil. kertelen) bedr. en onz. w.,
gelijkvl. lk kartelde, heb en ben gekarteld.
Bedr., beteekenende rondom den rand insnijden. Thans wordt het onz. meest gebezigd, voor schiften, zamenloo p en : de melk
isgekarteld. Ook voor haken, haperen : het
karlelt. Ook voor omkronkelen. Van bier
karieling. Het is van kerten, karten, voortdur. werkw. van het oude karen, snijden,
waarvan kerven.
K ARTETS, z. n., v., der, of van de kartets
meerv. kartetsen. Eene kardoes van bordpapier, zwilk of blik, gevuld met kogelen,
nagels,
schroot, enz. Uit het fr. cartouche.
Zamenst.: kartetskogel, kartetsvuur.
KARTHAGO, z. n., o., eene stad. Van bier Karthager niet Karthagenienzer.

KARTEL
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n., v., der, of van de kartouw
meerv. kartouwen. Eerie soort vangrof
geschut, korter dan andere stukken. Heele,

K ARTOUW, Z.

halve kartouw. Onder de krakende kartou.
[Vond.] Dat is eene kartouw in zijne beurs,

dat is hemgroote schade. Hooft en Vondel
spellen anders kortouw. De Hoogduitscher
spelt het met eene a, Kartaune ; Zweed
ook, kartow. Hiermede komt het middeleeuw. cartouwe overeen. Indien het afstamme van quartana
,
als Frisch en anderen
denken, beteekenende dus, oorspronkelijk,
een stuk van de vierdegrootte, zoude de
spelling kartouw te verkiezen zijn, boven
kortouw.

z. n., o., des karveels, of van het
karveel • meerv. karveels. Eene soort van
portugeesch schip. Twee karveels op stroom.
[Hooft.] fr. caravelle, sp. caravala. Bij de

KARVEEL,

Grieken is xcepa lGos en xapot ig ov eene soort van
vaartuig. Isidor. verklaart carabus door eene
soort van lederenschuitje.
KARVIEL, z. n., o., des karviels, of van het
karviel; meerv. karviels. Blok van het touwwerk aan hetgroote marszeil. Misschien van
kerven, om de inkerving van dat blok, waardoor het touwglijdt.
KARWATS, zie karbats.
KARWEI, Z. n., v., der, of van de karwei; zonder meerv. Een windbrekend kruid. Fr.
carvi, uit het lat. carum, gr. zeepoY.Bauhinus,
door M. Martin. in Lex. aangehaald, meent,
dat het van het landschap Karie, waar het in
overvloedgroeit ,
zijnen naam heeft.
KARWEI, z. n., v., der, of van de karwei; zonder meerv. Zoo noemt men de inwendige
deelen, het ingewand, van een kalf, schaap,
enz. Kerweijen, van kerven, is, bi g Kil.,
inscheuren, vaneenscheuren, en kerweije,
eene inscheuring, insnijding. Of dit hetzelfde
woord zij,
is onzeker.
KARWEI, z. n., V. der, of van de karwei;
zonder meerv. Er ens spreekt men ook het
karwei. Een moeijelijk werk, waaraan vrij
wat te does valt, en dat met winstgepaard
gaat. In het bijzonder gebruiken metselaars
en timmerlieden dit woord van eengebouw,
waaraan zij arbeiden. Ook een buitengewoon
werk, dat de knechts, op ongewone uren,
tusschen de schoftijden, of wanneer zij niet
voor hunne bazen te werken hebben, verrigten : hi' heeft daar eene karwei, of een
karweitje. Ook : hi' heeft daaraan eene goede
karwei, in den vertrouwelijken spreektrant,
voor, hi'j heeft eene goede winst daaraan.
Zware of moeijelijke arbeid, welken men
voor een ander doet,
heet in het fr. corvee
missehien is ons woord daaruit ontstaan.
KAS (kast, lat. capsa, middeleeuw. cassa), z.
n., v., der, of van de kas • meerv. kassen. In
den ruimsten, en misschien eigenlijken
zin, elke wel bewaardeplaats. Zoo noemt

KASS.

men de holligheden, waarin de tanden en
kiezen zitten, kassen • de kies zit los in hare
kas. Bij de goudsmeden noemt men de kas,
waarin de steen van eenen ring gezet wordt.
Zoo ook de kas van een zakuurwerk. Van
hier zegt M. L. Tijdw.: de kas van 't hemelsch lichaam paaren aan 't flonkerend
gesteent van 't Goddelijk gemoed. In engeren

zin, eene plaats, om iets te bewaren, van
planken gemaakt, gesloten of ongesloten :
eene boekenkas, tinnekas, zilverkas, etenskas.
Die eenen zilverwinkel opzet, zet eene kas
op. Van daar kashouder. Allerbijzonderst,
eenegeldkas : zUne kas is berooid. Zijne kas
is bestolen. Hetgeld zelf: ik heb thans eene
slechte kas. Wel bi g kas zijn, eenen goeden

voorraad van geld hebben. Eene geldsom tot
een zekergebruik bestemd : eene armenkas.
iemand in de kas ztjn, in zijne gunst
staan. Het verkleinw. is kasje, hetwelk, in de
dagelijksche verkeering, ook voor gevangenisgebezigd worth: hi' zit in het kasje.
Zamenstell. : kasboek, het buitenste boek
van eenen riempapier, ook het boek, waarin
de kasrekening gesteld is • kas geld kasrekening. In het ital. cassa.
KAMEN, (kaskijn) z. n., m., des kaskiens, of
van den kaskijn • meerv. kaskienen. Een
pronkjak met eenen zeer langen schoot,
onder de noordhollandsche boerinnen in
gebruik. Uit het fr. casaquin, en dit uit het
ital. casachina, het verkleinw. van casacca,
een rijrok. Het zakelijke deel dezes woords
vindt men reeds in hetgr. zarac en xttrog,
dat bi g Xenofon, Pollux en Hesychius, eene
soort van ruig gevoederd kleed aanduidt. Bij
Kil. is kajacke, kasacke. Een grof gralne kasjak. [Hooft.]

bedr. w., gelijkvl. lk kaste, heb gekast.
In eene kas zetten : die paerel, in het gout

KASSEN,

der eeuwigheit gekast. [Hoogv1.]
, of van de kassie •; zonder
meerv. Een uitlandsche boom. Plant hier
groene kassie. [Vond.] Die soort, die in onze

KASSIE
,
z. n., v., der

apotheken, het bekendste is, noemt men
pijpkassie. In de Overz. van den Bijbel vindt
men dan eens casia, dan eens cassie, in
het Nebr., kadeh (bij Dioscorid. zirra) en
kasia.
KASSIER, Z. n., m., des kassiers, of van den kassier • meerv. kassiers. Een, die eens anders
kas houdt. Zamenst. : kassiersboek, kassiersknecht, kassiersrekening. Van het fr. caisBier.

bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Dit woord wordt van papier gezed : dit papier is vrij kdssig, b i g dien riem
zijn vele gescheurde vellen.
KASSIJEN, bedr. w., gelijkvl. Ik kassijde, heb gekassijd. Een oud woord, hetwelk Kiliaan vertaalt door sternere viam silicibus, eenen we
bestraten met keisteenen. Bij Vond. vindt

KASSIG,
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voerd, en in de roomsche kerk het meest gebruikt. Zich, of zOn ligchaam kasttjden, is
aldaar zich, om Gods wil, of tot bedwinging
van zinnelijke luster', allerlei onaangename
gewaarwordingen veroorzaken. Van hier beteekent het, voorts, straffen, tot verbetering,
gebradene kastanjes. Met iemands handers de
gelijk een varier zijne kinderen doet : ik
kastanjes nit het vuur halen, beteekent, in
heb mijnen zoon met de roede gekastijd. Van
degemeenzame verkeering, iemand tot eene
de burgerliPie straf, anderen,aangedaan, met
gevaarlijke onderneming te werk stellen.
oogmerk, om eenen misdadiger tot belijdenis
Den boom noemt Vond. kastanjelaar. Zate brew en : dan sullen de oudsten dien man
menst. : kastanjeboom, kastanjebruin, kasnemen en hasktlen hem. [Bijbelv.] Ookdrukt
tanjekleur, kastanjepan, kastanjevaas, kashet somtijds uit eene ligtere straf, dan men
tanjeverwig, enz. In het ital. castagna, lat.
schijnt verdiend te hebben : ik zal hem kascastanea , gr. zees-avec. Men meent, dat zij
tijden en los laten. [Bijbelv.] Eindelijk, in
harem naam, Haar eene oude stad in Magnesie,
eenen bijbelsehen zin, worth God gezegd
Castana, wear zij in meet to groeide, zoude
menschen te kastUden, wanneer hij, in eene
ontvangen hebben.
vaderlijke betrekking, hen met ellenden, tot
KASTEEL, z, n., o., des kasteels, of van het kashunne verbetering, bezoekt. Van bier kasteel ; meerv. kasteelen. Van het lat. Castel*ler, kastijding, bij Otfrid. en Notk. leesbum, een verkleinwoord van castrum. Eigeriga, chestiga. Men heeft ook een voortd.
lijk een klein slot, eerie kleine vesting. Wij
werkw. kastijdigen. Van hier kaskdiging,
gebruiken het voor eene kleine vesting ears
eene gedurige kastriding.
eerie stadgebouwd, om dezelve of te sterken,
of in toorn te houden • er ligt zes honderd KASTOOR, Z. n., m., des kastoors, of van den
kastoor •; meerv. kastoren. Dit woord is , outman op het kasteel. Hooft bezigt hiervoor ook
leend uit het latijn, waar castor de naam des
blokhuis. Kasteelen in de lucht bouwen zegt
bevers is. Hiervan noemt men eenen hoed,
men van iemand, die van route ontwerpen
uit hoar dozes diers gemaakt, kastoor : een
zwanger gaat, Welke op rile!, moeten uitloopluimaedje bedekt den kastoor. [Vond.] Een
pen. Voorts words een heerenhuis, dat verhalve kastoor, wiens stof deels nit beverhaar,
storks is, met dienzelfden naam benoemd •
deers uit haar van andere dieren bestaat. Van
zelfs, in het algemeen, een oud en hecht gebier het onverbuigb. kastoren : een kastoren
bouw, waarop een aanzienlijke woont. Al
hoed.
jokkende zegt men van eene kleine, ver y lletie hut • Tie woont in dat kasteel ? Op KASTROL, Z. n., v., der, of van de kastrol ;
meerv. kastrollen. Een keukenwoord, waargroote schepen noemt men de schans, of den
door men eene ijzeren of koperen pan verbak, kasteel •• het voorkasteel, het achterkasstaat, zonder voeten, met eenen steel, of met
teel. Dit last, to woord bezigt men ook,
twee ooren, waarin men iets braadt.• Uit het
schertsender wijs, voor de billen. De di hfr. casserole, casserolle.
tors noemen route scheepsgevaarteri, zee:
•Vondel,arp czgt KASUIFEL, Z. 0., v., der, of van de kasuifel •;
kasteelen.
meerv. kasuifels , kasuifelen. Priesterlijk
hoe bralt dat vorsteltjk kasteel !
manteltje, ee n kort kleed zonder mouwen,
KASTELEIN, z. n., tn., des kasteleins, of van den
hetwelk de Priester aanheeft, als hi' de mis
kastelein ; m eerv, kasteleins. Eigenlijk iedoet, misgewaad : men torst er kelcken uit,
mand, die op een kasteel, slot of blokhuis,
kasuifelen en kappen. [Vond.] Halma verhet bevel heeft, van workers deszelfs verdekiest het mannel. geslacht. Wij volgen M. St.
di in afhangt , een slotvoogd. Zoo noemde
die het yr. heeft : hi offerde ene kasufle diere.
men, in de niiddeleeuwen, de bur raven,
Uit het fr. chasuble, middeleeuw. casubula.
Voorts elke bewaarder van een grout heerenhuis : de kastelein van het Loo. Eindelijk dra- KAT, Z. n., v., der, of van de kat •;, meerv. katten. Een bekend viervoetig dier, van Welke
gen dien . naam voorname herberghouders,
soort tammen en wilden zijn. Eene snoepsche
ja mindere herbergiers. Schoon het woord
kat. Eene cyprische kat. Zij leven als katten
uitspraak heeft,
kasteel eerie scherp-Ian
en honden, in het gemeene leven, zij kunnen
gebruiken wij in dit woord, echter, eerie
elkander niet verdragen. Hij gaat met hem
zachtkorte e • trouwens, het is nit het fr.
om, als de kat met de muis, hi' behandelt
chettelain ; terwijlkasteel niet zoo zeer van het
hem ruw, onbarmhartig. Bij nacht zijn alle
lat. castellum, als wel uit bet fr. château gekatten graauw, in het donkere kan men over
vormd is, en daarnaar zijne uitsiitaak regelt.
de schoonheid niet oordeelen. Hi' loopt als
Van bier is ook het woord kastelenU, de wode kat om den heeten brij, hi' weet niet, hoe
ning van eenen kastelein, eerier' slotvoogd.
hi' de zaak zal beginners. Eene kat in den
KASTUDEN, bedr. w., gelijkvl. Ik kaskdde, heb
zak koopen, iets koopen, zonder het te bezien.
gekastijd. Een woord, uit het lat. castigare
De kat de bel aanbinden, eerie spreekwijs
gevormd, door kerkelijke schrijvers ingemen het verled. deelw. gekassijd •: de gekasside straten. Uit het fr. chaussêe.
KASTANJE, Z. n. v., der, of van de kastanje •;
meerv. kastanjen, kastanjes. Zekere vrucht.
Het meerv, is meest ingebruik : gekookte,
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beteekenende : zich, om een ander in gevaar
begeven. Hij steekt er de kat in, h i' scheidt
er ult. Dat is der kat de kaas bevolen, zoo
stelt men den wolf tot herder. Dat is geene
kat, om bonder handschoenen aan te tasters

dat is een moeljelijk werk. DU zegt men ook
van personen, die kloek en wakker zijn. —
De kat nit den boom kijken. Zie boom. Dat
is voor de kat, dat is weg. De kat in den
kelder metselen, eene wonde slechts uitwendig heelen. De kat in den donker knijpen,
kat sturen, niet
kwaad does. ZUne
,l
hem
komen. Als de katten muizen, dan maauwen
zij niet, eten zonder veel te spreken ; ook in
stilte zijn voordeel doen. Als nzen de kat op
het spek bindt, wil zij niet vreten, opgedrongene weldaad wordt miskend. Dat van katten konit muistgaarn, een spreekwoord,
waarmede men de voldoening van eene drift
eenigzins verschoont. Van een vinnig meisie,
ook van een hoer, zegt men: zij is eene kat.
Voorts is kat eene algemeene uitdrukking,
die het geslacht onbepaald laat. Als men het
mannetje bedoelt, ze s t men kater •; waarvan
F. V. Dorp. het onzijd. werkw. kateren gevormd heeft : om, tangs de stall en buert, te
katren heel den nacht. Het wi'f'e noernde
men katin : als een katin die haer jonghen
doodt villa [Brune.] Thaws zegt men slechts
kat: de kat heeftjongen. Verkleinw. katje,
'one kat. Argantes, hier het katje van
de baan, meester van alien. A. Harts.]
Zeker schip draagt ook den naam van kat,
katschip. Zamenst. : civetkat, nzeerkat, zeekat. Kataal, aal, die het eten niet waardig
is, kataas, aas voor de katten; overdr., een
slecht, niets waardig mensch, zij is een regt
kataas • kattekruid, kattekwaad, kattemof,
kattenoogen (katoogcn, graauwe oogen) kattepis , katten el (krakeel), kattestront, kattestaart, katuil, katvisch, katzwz:jm (Chaim te).

De naam van dit Bier is zeer oud en al emeen. Neders. katie, hood. Katze, angels.,
eng. en deen. cat, ital. gatta, gatto, middeleeuw, catta, cattus, catus, gains, fr. chat,
wallis. cath, brittan. caz, russ. kote, pool.
kat, tuck. kadr:j , armen. ditto , lapl. gato,,
wallach. katussa, boh. kocka. De oorsprong
is onzeker.
KAT, z. n., v., der, of van de kat ; meerv. katten. Een klein werpanker, dat voor een grootergeworpen wordt, omdeszells kracht te
vertneerderen. Van bier het onz. werkw.
katten, met hebben, eene kat la p s den kabel
nitwerpen ; misschien dus genaamd naar
eene kat,
die met hare nagels zeer vasthoudt.
Eenpaal op de kaai, waaraan de ankerstok
gehecht word, heet ook kat. Het anker
ac hter de kat werpen, met het varen uitscheiden. Zamenst. : katteblok.
RAT, Z. 11. , V., der, of van de kat •; meerv. katten. Eer het buskruid was uitgevonden, was

K A TIJ.

eenekat eene soort van stormtuig, otn
muren om te werpen, een stormkat. Misschien had men verscheidene soorten, deels
om te stooten, deels omgroote steenen te
slingeren. Naderhand was eene kat een kamerstuk, omgroote steenen kogels te werpen :
dat men hem bonde an ene catte. M. Stoke.]
Het woord schijnt met het fr. jetter, zw.
kasta, werpen, nit eene bron te zijn. In den
vestingbouw is kat eene hoogte, om het geschut te stellen, en van ver jets te ontdekken, een bolwerk : eeneschietkat. Eeneplatte
kat. Hi' stichtte drie platte katten. [Hooft.]
Nen ziet nu kat en schansen. J. de Marrs]
In het zw. is kase en kast eene ophooping,
gr. twos. In het hood. heet Kasten eene
opgehoopte menigte garven, bij de Geld. een
gast.
der, of van de kat • meerv. katten. Het verkleinw. katje. Zoo noemt men,

KAT, Z. 1). , V.,

meest met het verkleinwoord, de langwerpige
bloeisemknoppen aan notenboomen, hazelaars, kastanjeboomen, (umbel. niet de wildc,
maar wier vrucht men eel ) enz.
KA.TEEL, Z. n., o., des kateels, of van het kateel;
meerv. kateelen. Bij Kil. zijn kateylen, hateelen, meubelen, huisraad, goederen, bezittin en. Bij overdragt ze s t Brune van een
boos wijf: die met al haer boenen zulcken
kattez:jl niet en konnen glad maken. Het beste
katheil is, bij Kil., pretiosissimunt peens
domesticum, ant aliud ornamentum, het

kostelijkste huisvee, of ander sieraad. In het
eng. beet cattel, cattle, allerlei vee, en cattals, chattels, eigen bezitting.
KATER, katin, zie kat.
EATER z. n., m., des katers, of van den hater;
meerv. /caters. In Overijssel heel men eene
kleine boerenplaats, bij welke weinig land is,
eene katersplaats, katersstede. In Gron.
draagt een boer, die weinig land en
e vee heeft
den naam van koterboer, (keuterboer).. In het
hood. is het Köthener, neders. kOther, hather, eng. cottager. De oorsprong is in /cot,
een gering, slecht hurl e.
KATERN, z. n., v., der,
of van de katern •; meerv.
katernen. Eenige geschrevene of gedrukte
bladen, in elkander gelegd, aan elkander
genaaid. Lat. quaternio.
KATH ALIEN, onz. w., gelijkvi. ik kathalsde, heb
gekathalsd. Tobben, te ver eels veel arbeid
doen. In het neders. katthalsen, waar het,
even als het hood. katzbalgen, slaan, en,
voorts, hevig twister' te kennen geeft: In het
neders. heel kase, gekijf, slagertj, in het angels. kaes, wallis. cat, cad.
KA TI.MG, 'hijv. n. en bijw., katijviger, katijvigst. Die, door allerlei ram en en ellettden,
bezocht worth, ellendig, ongelukkig. Een
woord, dat bijna verouderd was, doch, door
hedendaapche schrijvers, weder meer gebruiLt wordt. Bij Kil. kattzjf,hattijvigh. Het
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etjnt zzjnen tijd katijvigh. [Vond.] Het zejn
kattzjvighe en teere zielen. [Brune.] Van hier
katzjvigheid: o Dood ! help een onzaligh man
uzjt zijn kattjvigheden. [Vond.] Zijn de katijvigheden dezes levens enkel een gevolg der
natuur ? [Hamelsv.] Dit te sien was katijvicheit. [Bijbel 1477.] Uit het ital. cattivo, sp.
cativo, fr. chetif. Kil. schijnt het tot het lat.
captivus, een krijgsgevangene, te brengen,
omdat het lot dier ongelukkigen, in de tijden
der oude barbaarschheid, zoo ellendig was.
Anders zoude men het van kwaad, als zijne
bron, kunnen alleiden.
KATOEN, (bij Kil. ook kottoen), z. n., o., des
katoens, of van het katoen • meerv. katoenen,
in enkelegevallen gebruikelijk. Boomwol :

het beste katoen wordt btj Smyrna gevonden.
Het doek uit die stofgeweven : gedrukt katoen. Oostindisch katoen. Len koopman in
bonten en katoenen. Een gedraaid lemmet:
hetkatoen brandt in de ptjp. Van hier het
onverbuigbare katoenen : katoenen kousen.
Eene katoenen juffer, eene kale juffer, die
een katoenen kleedje dra g t. Zanienstell.:

katoenbaal, katoenboom, katoendraad, katoendrukker, katoenwinkel. Wij hebben dit
ital. cotone ontleend.
w oord uit het fr. coton,
woord is, gelijk de stof, oostersch. De
Het
Egyptenaars noemen een zeker gewas, dat
wol uitlevert, cotnem segiar. B oornwol heet,
in het arab., cotum, alcoton, waarvan het
sp. al don, De Syriers noemen haar cot. NI.
Martinius vergelijkt ook het hebr. kathon,
kathonath, soort van katoenen rok.
waarvan
KATROL, z. n., v., der, of van de katrol; meerv.
katrollen. Eene windas. Met de katrol opw inden. Verkleinw. katrolletje. Zamenstell.:
katroltouw. Bij Kil. katerrol, katershoofd.
KATTEN, zie kat, een werpanker.
KAUW, Z. 11., V., der, of van de kauw • meerv.
kauwen. Eerie ka, een zekere vogel, naar zijn
geluid dus genoemd.
KAUWOERDE, (kauwerde) z. n., v., der, of van de
kauwoerde; meerv. kauwoerden.Zeker gewas.
In het lat. cucurbita, oul. bij ons korvits,
Kurbisz. Onze 'kauwoerden te doers
hood.
g
verdorren. [Overzet. van Newt.] cardiphonia.
KAVALJE , z. n., o., des kavaljes, of van het
kavalje; meerv. kavaljes. Een woord in de
dagelijksche taal algerneen gebruikelijk, om
een oud rompsiompig ding te beteekenen.

Hij behelpt zich met een oud kavalje van een
huis. Eigerdijk is het een nude knol, die door
rossen, rijden en zweepslagen, afgemat en
verdorven is. Van caballus, fr. cheval.
liAvEL, Z. n., m., des kavels, of van den karel ;
meerv. kavels, kavelen. Lot, dat in het verdeelen van goederen, enz., geworpen wordt.
Ik heb eenen goeden kabel getrokken. De ceel,
waarmede men dit lot trekt, is de kavelbrief.
Kavel is ook een afgeperkt deel. Van hier

duinkavel.

KEEL.

en onz. w., gelijkvl. Ik kavelde,
hebgekaveld. Bedr. ; door het lot deelen : 't
isgeen goed dat
gekavelt en verdeelt kan
,
worden. [Brune.] Zoo zegt men ook kiezen,
of kavelen, d. i, kiezen, of bij het lot ver-

KAVELEP1, bedr.

deelen. Door het lot verkrijgen, en voorts,
op eene zeldzame wijze jets deelachtig worden : hi' kavelt eer, zo wel voor 't een als
't ander lant. J. v. Burg.] Tri ju
iste deelen
scheiden, fijn berekenen : en is btj 't naa-

reekenen van de loop der maane te bevinden,
dat zij treflijk wel tij gekaavelt hadden.
te
[Hooft.] Om gronden en getij
kavelen.
[Overz. v. Herveij.] Van hier de spreekwijzen:

ti 'd en tij kavelen •; maat kavelen. Net den
ti 'd zodanig te kavelen. [Bogaert.] Zoo veel
is er aangelegen, om ti 'd en tije wel te
kunnen kavelen. [Brune.] Zoo dat zijgeen
ttjdt van tre"en konden kaavelen. [Hooft.]
Zij zouden vlijtelijk maat kaavelen. [Hooft.]
Onz., met hebben • loten : men kavelt, eer
men die waren verkoopt. Zulx men out 't
opperbewindt kaavelen moest. [Hooft.] Van
hier kaveling, dat niet alleen de daad van
verdeeling door het lot, maar ook een deel
aantoon t : datgoed zalbij kavelingenverkocht
worden. Zamenstell. : redekavelen,
enz. Men
kan dit woord tot kabel breng,
en als eene
verdeeling door een touw, een snoer, aantoonende. Dan, hierin is het denkbeeld van
lotengeenszins opgesloten. Misschien is het
daarom beter, het zw. kale en kaefling te
hulp te nemen, beteekenende eenen kleinen,
ronden star. Dat men, ondertusschen, in de
oudste tijden, zich, in het loten, van stayer'
bediende, is bekend.
KAWAAN, z. n., v., der, of van de kawaan; meerv.
kawanen. Eene slechte soort van schildpad.
KAWOERDE, zie kauwoerde.
KAZEMAT, z. n., v., der, of van de kazemat •
meerv. kazematten. In den vestingbouw,
een verwelfde kelder °rider den wal, waarin
schietgaten zijn. Ook gebruikt men het voor
een hutje. Uit het ital. casentaita, van casa,
een huis, en matto, blind, bedekt, of het sp.
mata, laag, diep.
, onz.
getijkvl. Ikw.
KAZEN (kezen),
kaasde, ben
gekaasd. Dik worden, zamenloopen. De melk

isgekaasd.
(kozijn), z, n., o., des kaztjns, of van
het kaztjn • meerv. kazijnen. De zijposten,

KAZ1JN

boven- en onderdrempel van eerie deur, of
venster, zamengevoegd, in Wier sponning
deuren en vensters sluiten. Misschien van
het fr. chassis, eene raam.
KED, zie kid.
KEDEL, zie keel.
KEEL, z. n., m., des keels, of van den keel •
meerv. kelen. Een linnen overtrek, overkleed,
in sommige streken van Nederland dus
genoemd, anders gemeenlijk kiel. Zamengetrokken van kedel.
58
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n. , v. , der , of van de keel • meerv.
keelen. Scheepstimmermans woord, betee-

ICE EL, Z.

kenende eene strook van eeneplank. Het
schijnt, met kiel, eene wig, nit eerie bron te
komen. In het hood. heeft men Keil, Kiel,
welke woorden, in hunne uitgestrektste bedun en scherp is,
teekenis, iets, dat Ian dun
aanduiden.
KEEL, Z. 11., v., der, of van de keel • meerv.
waardoor de spijs
kelen. De naauwe we waardoor
wordt ingebragt. Somtijds noemt men dus
ook het voorste deel van den hals onder de
kin. Eene kwade keel. Eene zeere keel. Hi'
heeft ontsteking in de keel. Het schoot mij in
de verkeerde keel, zegt men, als iets vreemds

den in an der longpijp drukt, waardoor de
ademhaling beleminerd wordt. Een varken
de keel afsteken. remand bij de keel vatten,
hem metgeweld van en. Iemand het mes
op de keel zetten, houden, hem in de uiterste

verlegenheid brengen. In de lage taal zegt
men : de keel smeren, voor drinkers. Alles
door de keeljagen, la en alles opmaken.
Dieguldens bijten hem de keel af, h i' verlangt, dezelve te verteren. Stem, geluid hi'
heeft eene heldere keel. Eenekeel opzetten, schreeuwen. Nu steekt al 't yolk de
keel op. [Hoogv1.]
Daar d' Ouderlingen —
Degalmen van hun guide snaaren
Mermen en met der Englen keelen.

[De Deck.]
Luidkeels. Luidkeels schreeuwen. In den

vertrouwelijken stijl bezigt men het voor
het leven : bij mijne keel ! Zamenst. : keelader, keelband, keel at keelknobbel, keelkruid,
(tnondhout andersgenaamd) keelletter, keelziekte, enz. Bij Ker. chelu, bij Notk. chila,
Willer. chela, angels ceole, caele, lat. gula,
eng. gullet, bij Kil. keele, kele.
KEEN, z. n., v., der, of van de keen • meerv.
kenen. Kloof, spleet, voornamelijk aan het
bovenste einde eens dings. Ik heb de handen
vol kenen. Het zaad, in zijne eerste splijting,
als het begint te spruiten, beet ook keen.
Fig., de eerste aanvang eener zaak : om de
kenen van den smaak te doen uitspruiten.

(Feith.]
z. n., v., der, of van de keep • meerv.
kepen. Eene kerf. Eene keep in hout maken.
Hi' houdt ztyne keep, h i' staat op zijn stuk.
Ook keep houden, vasthouden. In het neders.
is kippen afhouwen van kappen. Kip is bij
OHS ook ingebruik. Verkleinw. keel*.
KEER, Z. 1i., m., des keers, of van den keer
meerv. keeren. Eigenlijk, de daad van keeren. Mengebruikt dit woord, in de volgende
beteekenissen. Eene omwending, verandering : hij gaf aan zijn voorstel eenengansch

KEEP,

anderen keer. De zaken nemeneenen anderen keer. 1Vu neemt de wind een keer.
M. L, Tijdw.] Als de jonkheidt neemt haar'

KEES.

keer. [Hooft.] Eene reis : middelerwijle ging
de Kardinaal eenen keer doen door Duitslandt. [Hooft.] Verandering van reis : men
nam schielijk zljnen keer na Kates. [Hooft.]

Een bepaald oogenblik, dat schielijk veranderen kan : haarquam te voren, wat het in
den keer scheelde. [Hooft.] schoon anderen
willen, dat hier in den keer eigenlijk beteeke p t in de keur. Dat scheelt mij zoo veer in
den keer. Omloop het jaar heeft zijnen keer
'
gedaan,. Beurt : wanneer wordt het min
keer. Maal : elken keer mistasten. Dat is de
zesde keer. Drie keeren. In eenen keer, in
eens. Te keergaan
,
zich verzetten : den
viand te keer gaan. Zamenstell. : keerweer,
z. n., m., eene blinde straat, waarvan keerweerlaan • keerweg, keerzijde, als : de keerzijde van eenen gedenkpenning.
KEEREN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik keerde,
heb en bengekeerd. Bedr. wordt dit woord

in twee verscheidene hoofdbeteekenissen
gebruikt, loch die, in den grond, zeer na
aan elkander komen, even als het lat. verrere en vertere. Vooreerst, reinigen, schoon
maken. De kamer keeren, anders uitkeeren.
Zij keert het huis met bezemen. [Bijbelvert.]
Ten tweede, aan een ligchaam, deszelfs zijden of deelen, eene andere rigting geven :
het onderste boven keeren. Een kleedkeeren.
Oneig. : toen keerde hi' zijne cede tot den
koning. Terug drijven, tegenhouden : de
poort open gebroken ziinde, was de vi 'and
niet te keeren. Het water keeren. Een kwaad
keeren. Sturen : de Hemel keere dit ten beste !
Verkeeren, hoeden, beletten : God keer 't.
[Vond.] Duiden iets ten kwaadste keeren.
Wederk., zich keeren : hi' keert zich naar
het vuur. Ik kan mij niet keeren of wenden.
Oneig. : ztj zullen rich keeren tot fabelen.
[Biibelv.] Zich aan iets keeren, is beweegreden van zijn gedrag uit iets ontleenen • die
zich, nocht aan ontzagh des koninz, nocht
aan de vreeze des Allerhoogsten, gekeert
hebben. [Hooft.] Ook keert Gods mat
zielt
g
niet aen ongeneesbre kwalen. L. W. v.

Merken.] Oul. wend het ook voor veranderen
gebezigd : ende Pharao keerde iosephs name.
[Bijb. 1477.]
Onzijd., met zijn •; een andere rigWig nemen , zich keeren : hij keert Haar
huis. Ons ligehaam zal eens tot verrotting
keeren. Terug keeren. Achterwaarts keeren.
Omwenden, veranderen : de kans kan keeren. Finks keert de kans'. [M. L. Tijdw.]
Van hier keering, wederkamst. De koker
van den mast heetook keering.

Adeluttg is van oordeel, dat dit woord van
den klankgevormd is, welken zware ligchamen, in het keeren, maken.
KEES, een verkorte mansnaam, van kornelis,
kornelius. Anders ookeen gemeene naam
der apen. Kees, voor keeshond ook een be-
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kende bijriaam, als ontleend van de fierheid
en trouw, aan die snort van honden voornamelijk eigen : hiej is een regte kees. Zamenstell. : keeshond.
KEEST, z. n., m., van den keest; yonder meerv.
Kern, pit, merg. De keest van noten. Den
keest smaken. [Van Hasselt op Kul.] Oneig.,
het voornaamste van eene zaak: die de kern

KEKE.

wordt. Voor kei heeft Kil. ook nog kegel,
zoodat kei en keg van eenen oorsprong
schijnen. Verkleinw. keitje, keiken bij Hooft:
vol blinkend' oosterkeikens. Overdr. wordt
kei voor eene groote stompheid van verstand
gebruikt : de kei leutert hem • hij is met de
kei gekweld; hi' heeft eenen kei in het hoord,

hij is half gek. fk zal u van den kei snzjden •;
in het gemeene leven, voor : ik zal u van
en de keest van de rechte godyruchtighezjd
uwe dwaasheid genezen. Bat is een kei van
gesmaakt hebben. [De Brune.] So moet uw
eenen vent. Kil. heeft het in dezen zin. Zoo
Best , vol kunst en keest, onsterflijk blt:iven.
g
zegt ook Westerb : Jij bent quaed, en daertoe
[Mid. Brun.] Dit woord was, voor anderhalve
key. Van bier keiachtig, keisteen,
eeuw, en zelfs nog later, veel meer in gebruik, dan heden. Misschien is het van kie- KELLEN, onz. w., gelijkvl. Ik keilde, heb gekeild.
zen, zoo dat het de keur van iets, het beste,
Met platte, ronde steentjes werpen. De ionens keilden in het water. Om de gelijkheid
zal zijn.
zegt men ook : met den hoed in het water
KEET, z. n , v., der of van de keet • meerv.
keilen. Elders wordt het ook bedrijv. gebekeeten. Eeneplaats, waar men zout kookt en
zigd: iemand iets naar het hoofd, iets teen
zuivert. Het rookt hier als eene keet. Van
dengrond keilen. Het stamt of van keil,
hier het bedr. w. keeten: het zout keeten,
zamengetrokken nit kegel, dat bij Kil. een
zuiveren. Het woord keet is eigenlijk een
kei is.
gering, slecht hutje, Anders kot genaamd. In
Duitschland noemt men dehutten, waarin KE1ZEL, (keezel) z. n., m., des keizels, of van
den keizel •; meerv. keizels. Een steen, een
men zout zuivert, Kothen. En van bier is
misschien de naam gebleven •; naardien Loch
kei, anders keizelsteen •; von en uit Sisijphs
zulke werkplaatsen, om den gestadigen rook,
keizelsteen. [Hooft.] Het slaan verwekt de
vonk uit 's keizelsteens quetsuur. [Hooft.] Van
er niet schoon uitzien. Ten Kate brengt het
hier ook keizelgruis. In Vriesl. is het enkele
tot het oude keeten, zuiveren.
keizel, ook voor puin, steengruis,gebruiKEETEN, zie keten,
kelijk.
KEFFEN, onz. w., gelijkvl. Ik kerte, heb eke t.
Blaffen, als kleine hondjes doen. Fig., snap- KEIZER, z. n., m., des keizers, of van den keizer • meerv. keizers. Een woord, gevormd
pen,praten.Van hier keffer, ook voor iemand,
uit het lat. caesar, dat eigenlijk een stam(lie met niets beduidende bedenkingen aannaam van een aloud aanzienlijk geslacht te
valt en zoekt te vervaren : dat die vermaerde
Man, die kefrer op mijn zonden, niet eons
Rome was. Thans is het een eernaam van
voor 't licht en treed, enz. J. De Deck.] —
eenen persoon, die de hoogste wereldlijke
ma
gt in handers heeft, een Vorst over meer
keffing , kefster.
dan een koningrijk. Het drukt uit den voorKEG, (kegge) z. n., v., der, of van de keg ;
ma ll en roomschen titel van Imperator. In
meerv. keggen. Eene wig: 't is een zot, die
ran zijne vuist een kegge maekt. [Brune.]
Europa hebben de Opperhoofden van het
turksche en roomsche rijk dezen naam zich
Verkleinw. keggetje. Het is, met kegel en
toegeeigend, bij welken het hoofd van het
kiel, nit eene bran, en schijnt, in het aleeen lang, dun, Scher ligchaam aan
russische rijk naderhand gevoegd is. Zonmen een
der nadere bepaling verstaat men door den
te duiden. Zie kegel en kiel.
of van den kegel;
Keizer den roomschen Keizer. Vrouwel.
KEGEL, Z. n., m., des keels of
keizerin. Van hier keizersch, keizerdom.
meerv. kegels, kegelen. Een lang, rood, spits
toeloopend hout met eenen voet, bekend in
Zamenstell.: keizershof, keizerskroon, (ook
eene bloem) keizerrijk. De naam van Keizer,
een zeker spel, waar men zulke houten met
welken onze Voorouders, en al de andere
klooten omwerpt. De kegels opzetten, omgoozjen, omsm6ten, omschieten. Eene lane
duitsche en noordsche Natien, van de Romeistraal gevrozen water draagt, om de gelijknen geleerd hebben, toont ook, dat bij de
Romeinen de c als eene k is uitgesproken •
heid, dien zelfden naam : kegel, Uskegel.Van
hier het onz. gelijkvl. werkw. kegelen, met
gelijk de Grieken het us ook, xecto—ap, hebben
kegels spelen. Hiervan kegelaar, met de
overgenomen.
zameng. kegelbaan, kegelblok, kegelsnede l KE1ZERLIJK, bijv. n. en bijw., zonder trappen
(kegelsnêe)kegelspel,kegelspeler,kegelvormig.
van vergrooting. Aan den Keizer toebehooHet worteldeel dezes woords is keg, dat in
rend, in des Ifs waarde gegrond. De keihet algemeen, een lang, dun ligchaam aanzerlijke Staten. Een keizerlijk Generaal. Als
duidt ; met den uit an el.
zelfst. naamw., voor de soldaten van het
roomsche rijk : de Keizerlijken behielden de
K ET, Z. n., m., des keis, of van den kei •; meerv.
overhand.
ketjen. Een keisteen, bij Kil. ook vlinte, welk
woord, in Vriesl. en Cron., nog gebruikt KEKELEN, zie kakelen.
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KENN.

KEKER,

z. n., v., der, of van de keker ; meerv.
e platte
kekers. Eene soort van driekantig,
erwten. In het hood. die Kicher, van het
lat. cicer.
KEKEREN, onz. w., gelijkvl. Ik kekerde, heb
gekekerd. Stootend spreken, hakkelen: hij
stond te kekeren. Voortdur. werkw. van het
oude keken, snappen.
KEL, (kit) bijv. n. en bijw., keller, kelst. Ver-

g
las , boven wider dan onder, met eenen
voet. Menzagh den kelck uit touter gout
gekloncken. fVond.] Den kelk ledigen. In
het bijzonder, de zilveren of gouden beker,
welken - men, in het heilige Avondmaal,
ebruikt: den leeken den kelk onthouden. Uit
g
de neders. vertaling van den Bijbel, waar
kelk eene toegedeelde maat van iets aanduidt,
is de oneigerilijke spreekwijs: de kelk des

schrikt, zoo dat men eene koude trilling
gewaarwordt. Kel worden. Het komt, met
koud (kold), uit dezelfde bron. Van hier
kelheid. In Gron. en Vriesl. hoort men dit
woord. Kil. heeft kel, perterritus, pavidus.
In Gelded. heeft men een woord, kelde,
hetwelk Kil. ook kent.
KELDER, z. n., m., des kelders, of van den
kelder • meerv. kelders. Eene gegravene
plaats onder de aarde, hetzij om daarin te
wonen, hetzij allerlei verrigtingen waar te
neinen, hetzijallerhande dingen te bewaren.
In eenen donkeren kelder. [Hooft.] Kelder is,
in Geld., eene bijzondere plaats, waar alterlei sterke dranken ter verkoop bewaard
worden, hetzij die plaats boven of onder den
grond is : eenen kelder houden. Fen houten
kistje, waarin flesschen met sterke waterer
opgesloten worden, heet een kelder, keldertje .
In den la en stijl zegt men : hij gaat naar
den kelder
,
hi' gaat te gronde. Verkleinw.
keldertfe. Zamenst. : bierkelder, fruitkelder,

toorns. Den kelk des ltydens drinken:
Noetge in dit jaar ten grave dalen,
De kelk is wrang • maar medicijn.

grafkelder, zjskelder, scheepskelder, wijnkelder, enz. Wijders: kelder at keldergraf,
kelderhals, eene plant, kelderhouder, een

verkooper van sterken drank in het groot,
kelderkamer, kelderkeuken, kelderknecht,
kelderkoorts, ongesteldheid des ligchaams
kelderman, een, die in eenen
door den drank,
kelder arbeidt, keldermeester, keldertrap,
kelderwind, een werktuig, om groote zwaarenz.
ten op te tiller, kelderziekte,
Kelder, hood.
g
Keller, Notk. chellir, in
de zwabensp. keler, neders. keller, deep.
kieader, angels. cellare, eng. cellar, zw.
kaellare, sp. cillero, fr. cellier. Het lat. cella,
en cellarium, en het middeleeuw. cellare,
onze woorden keel en kuil behooren alien

tot een wortelwoord, waarin het begrip
eener holllgheid, holte, het meest heerscht.
Ten Kate brengt het woord kelder, als zijnde eeneplaat, om spijs en drank, door de
koelte, voor het bederf te bewaren, tot het
oude kelde, frigus, van kel, kil, koud.
KELDEREN, bedr. w., gelijkvl. Ik kelderde, heb
gekelderd. In den kelder le en. Ik heb den
wijn nog niet gekelderd.

V. AI hen,
In de kruidkunde heeten kelkvorrnige Woemen vanplanten kelken. De kelk van eene
bloem. Zamenst.: kelkdief, kelkwijn.
Het woord schijnt of te stammen van het
lat. calix, en dat van het gr. ;coat •, alhoewel
het, met die woorden, uit eene bron voortvloeijen, en, met keel,kolk, kuil, kelder, van
een woord, dat een hot ligchaam aanduidt,
afstammen kan.
KEMEL, kemelin, zie kameel, kameelin.
KEMMEN, zie kammen.
KEMPRAAN, z. n. m., des kemphaans, of van
den kemphaan •; meerv. kemphanen. Verkleinw. kemphaantje. Een zekere vogel, dus
genaamd om de vechterijen, welke die vogelsoort telkens aanregt. Van kamp en haan.
e h i' is een re to
Hij is een kemphaantj,
twistzoeker.
KEN, uit an der verkleinde naamwoorden, in
Braband en eenige oorden van 011S Vaderland
gebruikelijk, waarvoor wij, gemeenlijk, fe,
of pje, of tie bezigen: haanken, meisken,
prjpken. Indien er eene g, of k voorgaat,
voegt men er eene s bij: fongsken, koeksken.
Dit ken komt met het angels. lojn en het
Ocala-x:1, fleschken. In het
,
gr. xn overeen
hood. is het chen. De s achter ken (kens)
maakt de woorden tot bijwoorden : zachtkens.
KENEN, onz. w., gelijkvl. Ik keende, ben gekeend. Splijten, bersten : m ine handen kenen
door de koude. Degerst is reeds gekeend.
Fig.: zoodra het verstand begint te kenen.
Het schijnt, met kim, kiem, uit eerie bron to
zijn : antlers is xece, bij de Grieken, splijten.
Zie kiemen.
KENNEIV, bedr. w., gelijkvi. Ik kende, heb gekend. Eene duidelijke, in het bijzonder, eene
zinnelijke voorstelling van iets ontvangen •,

doch slechts, in zoover men, reeds voorheen,
eerie 'dare voorstelling van de zaak gehad
heeft : thans ken ik die hand. Men kent den

KELEN,

vogel aan de veders. Ik ken hem aan zUnen
hoed. Eene, door de uiterlijke zintuigen ge-

Laurens trak het (mes), ende keelde daarmede den Hartogh. [Hooft.]
KELK, Z. II., m., des kelks, of van den kelk
meerv. kelken. Verkleinw. kelk e. Een drink-

wrochte, voorstelling van eene zaak hebben,
zoodat men haar van eene andere zaak kan
onderscheiden: het kind kent de letters al.
Ik ken dien man niet. Mt den om an kennis krijgen: wij kennen elkander nog maar

bedr. w., gelijkvl. Ik keelde, heb gekeeld. De keel afsteken : een varken kelen.
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dile maanden. Een duidelijk be grip van eene
zaak hebben, derzelver wezen en eigenschappen zich klaar voorstellen : hi j kent de kracht
der verleiding. God kent het hart. Erkennen,
met eenen invloed op den wil kennen : nu
hij rijk is, kent hij ztjne vrienden niet meer.

Achten : kent ntij waardigh zljn genade.
[Vond.] Oul, werd het ook voor bekennen,
belijden,
gebezigd : want si sullen mi alle
kennen. [Bijb. 1477.] Ook wordt het met
andere woordengebruikt. Iemand door en
door kennen. Van buiten kennen. Op den
duim kennen, of, op zijn duim `e kennen,

dat is, met weinige moeite en wet kennen,
Hij kent het zeekompas volleedig op zzYn'
duim. [NI. L. Tijdw.] Te kennen geven, be-

kend maken. Oul, werd het ook met den
tweeden naamvalgebezigd : dathij des mans
niet en kende. [Leven J. C. Van hier kenbaar, kenbaarheid, kennelijk, dat ligt te kennen is • ook bekend: als na rechten kennelijk
is. [II. de Gr.] —Kenner. Zamenst.: kenletler
(litera characteristics ) , kenmerk, kenschets,
kenteeken, en het werkw. kenteekenen, —
kenzaad: de kenzaden der deugd, dat is, de
eerste beginsels. Ondertusschen is kenzaad
niet uit kennen en zaad, maar uit kenen, bij

Kil. uitspruiten.
Kennett, Isid. chennan, Otfrid, kennan,
hoogd, kennen, angels. connan, eng. to ken,
zw, kaenna, Been. kietnde. Bij de Grieken is
XOYPEIY, van Hesych. verklaard door TUVIEY011,
mta-Teaeeti, kennen, wezen. Kennen en kunnen, of konnen, gelijken veel naar elkander,
en zijn daarom van eenigen dikwerf verward
en vermengd, als lion voor kende,: zij was't,
ik kon (kende) haar. [Hoog y l.] )(her mij kon
Jesus wel. [G. Branch.] Zoo ook ken voor
kan : min achten als het geen dat men niet
sien en ken. [Westerb.] Die u bekooren ken.

[Fr. v. Hoogstr.] Bij de Ouden is dit onderscheid van kennen (noscere) en kunnen, of
konnen (posse) in achtgenomen: die niet
bidden en can, die en kent God niet. [Lev. v.
Sinte Franc. MS.]
KENNEP, (kennip) z, n., m., des kenneps, of van
den kennep ; zonder meerv. Hetzelfde als
hennep • uit het lat. cannabis. Ende begost

KERF.

ling van lets : de kranke ligt buiten kennis.
Uw heil vloeit voort uit de kennis van God.

Bewustheid ; het is zonder mine kennis go.
schied. Hi' draagt nog kennis. Zoodra ik or
kennis van heb. Ik zal er u kennis van geven.
Ervarenheid: hi' heeft daarvangeenekennis.
Onderzoek : kennis van eene zaak nemen.
Vriendelijke om an : kennis met iemand
maken. Zij komen in de kennis. De oude kennis vernieuwen. Wetenschap, verstand : een
man van bedrevene kennis. Hi' heeft maar
gemeene kennis. Bij overdragt, gebruikt men
het voor vriend, of vriendin : zij is mine
kennis. 't Is beter, dat men dit een oude kennis vergh. [ -V ond .] Hij is eene oude kennis
van mtjnen Vader. Zamenst.: schepenkennis.
KENTEREN, bedr. en onz. w, gelijkvl. Ik ken-.
terde, heb en ben gekenterd. Bedr., kantelen,
omdraaijen, op zijde le en : hi' doet de gekenterde schepen oprechten. [Bogaert.] Eenen
balk kenteren. Onz., omrollen • met zijn :
de mast kentert. De stroom kentert.Van
kant, kanten, kanteren, kenteren.
KENZAAD, zie onder kennen.
KEPER, Z. n., v., der, of van de keper • meerv.
kepers. De acrd en wijs van te weven, waar

de inslag over eenige draden der schering
ligt, en het werk digt wordt aangeslagen,
waardoor het hechter en sterker wordt. Dat
lint heeft eenefijne keper. glen kent de fijnte
van dat stuk aan de keper. Den grond van
gekeperde stof noemt men keper. Jets op de
keper beschouwen, naauwkeurig bezien. Het
woord stamt van het oude kepen, vasthouden,
eng. to keep. Bij Kil. is keper ook een win-

kelhaak.Van hier is het een woord in de
wapenschildkunde •; waar keper beteekent
tweeplatte bander) , in de vorm van eenen
winkelhaak, of half openen passer : een wapen met eene gevlamde keper, van eenegedeelde keper, met twee kleuren, van eene
roode keper, eene gekromde keper. Een wapenschild 'met zes roode kepers. Eindelijk beteekent keper eenen balk, als: een hoekkeper,

een balk, die den hoek keep,
t dat is verbindt
en houdt • kielkeper. In lien zin moet het
mannelijk genomen worden, om dat het als
dan de naam van een werktuig is, dat het
men broodt van kettnep en raapzaadt te bakwerk eens mans vervangt. Zie A. Kluit,
ken. [Hooft.] Van hier kennepblouwel, een
Voorr. tot D. van Hoogstr., S 14. Voorts is
werktuig, om kennep te braken. Bij de Envan hier het bedr, w. keperen, met eene keper weven : gekeperd dock, gekeperde zijde,
gelschen is a blow een slag, een veeg •; ook
gekeperd lint. Zie verder kipperen.
is bij Kil. het vlas blouwen. Voorts : kennepKEREL, zie karel.
koek, kennepzaad, enz.
KENNEWE, (bij Kil. kennewe) z, n., v., der, of KERF, Z. 11., v., der, of van de kerf ;meerv.
van de kennewe • meerv. kennewen. Een houkerven. Verkleinw. kerfje. Eene insnijding
ten ring, om den hats van beesten in de weiin een ligchaam, die naar beneden spits toede : de beste koeije metter kennewe daer toe.
loot. Eene kerf in eenen stok snijden. In
[Van Ilasselt op Kil.] Misschienvan
Gron.gebruikt men het voor de natuurlijke
van kennep,
scheiding der billen : de aarskerf. Het gaat
als daarvan oorspronkelijk gedraaid.
uit de kerf, het gaat te ver. Als hunne misKENNIS, z. n., v., der, of van de kennis • meerv.
(laden uit de kerf gaan. [Hooft.] Zamenstell.:
kennissen. Eene Mare en duidelijke voorstel-
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kerfbijl, kerfstok, stole, waarop elke kerf een

gekocht stuk, dat nog te betalen is, aariduidt.
De kerfstok is vol. De kerfstok loot te hoog.
Den kerfstok afbetalen. Oneigenlijk ook, wan-

neer een stoute jongen, na vele verschoonde
misdaden, op nieuw zondigt, zegt men : de
kerfstok is vol. En, wanneer hijgestraft wordt,
beet het, den kerfstok afdoen, afbetalen.
KERK, z. n. v., der, of van de kerk; m. kerken.
Verkl. kerkje. Een gebouw, dat aan de openbare, gemeenschappelijke godsdienst gewijd
is. Eene kerk bouwen. Eene kerk inwiiden. De
oude kerk le Amsterdam. Uit de kerk komen.
Hzj woontnaast
naast de kerk. De kerk is argebrand.

Degodsdienstoefening in zulk een gebouw :
de kerk is uit. De kerk duurt lang. De menschen in de kerk : de kerkgaat aan, gaatuit.
Eene der christelijke gezindheden : haj voegde
zich bzj de roomsche kerk. Het gansche christendom : de strijdende kerk. Van hier kerkachtig, kerkelijk, kerkeling : gewijde kerkelingen •; [Hoogv1.] kerksch: hij is zeer kerksch;
in Noordholl. zegt men : de kerkschen. Zamenstell. : kerkbeeld, kerkbelofte, kerkbesluit,
kerkbewaarder, kerkbewaardster, kerkboek,
kerkdag, kerkdief — dieverij, kerkedienaar,
kerkekamer, kerkeorde, kerkeordening, kerkeraad, kerkgang, kerkgebaar, kerkgebod,
kerkgebruik, kerkgenoot, kerkgewelf, kerkgewijde, kerkgezag, kerkgezang, kerkglas,
kerkgoed, kerkheer, kerkkoster, kerkkosterin,
[Vond.] — kerkkroon, kerkleer, kerkleeraar,
kerklicht, kerkmeester, kerkmis, kerkpilaar,
kerkportaal, kerkregel, kerkroof, kerkrooster, kerkroover, kerkschender, kerkschenderij, kerkschennis, kerksieraad, kerksti jl, een
stut der kerk (een Simon zelf, een kerkstijl,
zegt Vollenh.) kerkstoel, kerkstraf, kerktijd,
kerktoren, kerkuil, kerkvergadering, kerkvoogd, enz.
Bit oude woord luidt bij Isidor. chirichhu,
Ker. chirichu, Notk. chilichu, chilcha, angels.
czjrice, cijre, en g. kerk, en church, neders.
karke, Been. kirke, hood. Kirche, zweed.
kijrka, pool., boh., wend. cerkiew, cirkuo.

Tot hiertoe is degemeenste alleiding van
hetgr. zupomos, of xuplocitn, welke woorden zoo wel eenengodsdienstigen dag,
als eengodsdienstig huis, en eene godsdienstige verzameling aanduiden •, beteekenende, eigenlijk, dat des Heeren is. Dan, het
is aanmerkelijk, dat dit gr. woord, in de lat.
taal, nooit is aangenomen •; weshalve men
geene reden zoude kunnen
nen geven, waarom de
eerste duitsche Leeraars, die, onkundig in
hetgrieksch, zich, in alle andere gevallen,
met het latijn moesten behelpen, hier juist
eengrieksch woord ontleenen. Om welke
oorzaak de meening van Christ. KOrber aanmerking verdient, die denkt, dat kerk van
keren, keuren, kiezen, afstamt, en eene letterlijke overzetting van het woord ecelesia
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is, als zooveel zijnde, als eene uitgekozene
menigte: te meer, daar er honderd andere
voorbeelden kunnen bijgebragt worden, dat
men, bij de invoering van de christelijke
godsdienst, in deze en naburige landen, de
christelijke kunstwoorden uit het latijn en
grieksch letterlijk vertaalde.
KERKER, z. n., m., des kerkers, of van den kerker • meerv. kerkers. Een gevangenhuis voor
openbare kwaaddoeners •; een woord in den
deftigen stij1 gebruikelijk. In den donk'ren
kerker smzjten. [Hoogv1.] Ik vlie niet, oft
men schoon mijn' kerker open doet. [Hooft.]
In denzelfden verhevenen en dichterlijken
stip heet het grove en logge ligchaam, in
zoover het dengeest in hoogere vlugt belet,
en waaruit men, door den dood,
ontslaakt
wordt, een kerker: zo lang wij onzen aardschen kerker met ons omslepen. [Feith.] Van
bier het bedrijv., gelijkvl. werkw. kerkeren,
g
evangen zetten.
.Kerker, hood. Kerker, neders. kerkener,
Otfrith karkare, Notk. charchar, Uit het lat.
carcer, gelijk die uit het gr. zapcapoc,
KERKII0F, z. n., o., des kerkhofs, of van het
kerkhof • meerv. kerkhoven. De plaats rondom
eene kerk, waar dooden be raven worden ;
hij verkoos, op het kerkhofbegraven te worden.

Eene afgeperkte plaats, tot datzelfde einde
dienende : het kerkhof is buiten het dorp aang
ele gd. Eene plaats, waar velen omkomen :
Guinea is Nederlands kerkhof. Zamenstell.:
kerkhofsbloem, eene bloem, die op het kerkhof wast. Fig,: hij draagt reeds kerkhofsbloemen, in den vertrouwelijken spreektrant,
voor: hi` heeft al grijze haren.
KERMEN, onz. w., gelijkvl. 1k kermde, heb gekermd. Met een zacht, feeder geluid klagen,
schreijen. Zij kermde om haren eenigen:zoon.
Duct ILO began te kermen, en zich to beklagen.

i:Hooft.] Van bier kenning. Het is, even als
kirren, een klanknabootsend woord.
KERMIS, Z. n. v., der, of van de kermis; meerv.
kermissen. Dit woord is uit kerkmis verbasterd, hood. Kirms, Kirmse, Kirchmesse,
neders. karkmisz. Het beduidt dus, eigenlijk, eene plegtige mis, of openbare godsdienst, die jaarlijks op eenen zekeren dag,
zoo als bij de roomschen eertijds, gehouden
werd, ter gedachtenis van de stichting en
inwijding van eerie kerk : hebben ghemaect
kermisse (fecerunt dedicationem) des huys
Godts. [Bij bel v. 1477.] Van hier kerm is reek.

Wijders gaf het (en geeft het ook nog heden)
te kennen de brasserijen en vrolijkheden, bij
diegelegenheid gehouden : btj iemand op de
kermis komen. Kermis houden. Daar nu,
oudtijds, op zulk een feest, tevens allerlei
koopwaren aangeboden werden, heeft het
woord de beteekenis van eene jaarmarkt
gekregen : de kermis inluiden. De plaats,
waar eene jaarmarkt gehouden wordt, als
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ook degoederen, die daar te koop zijn : de
kermis rondgaan. De kermis bezien. Een
geschenk, hetwelk men kinderen, op eene
jaarmarkt, koopt, of bij die gelegenheid
geeft: remand eene kermis koopen. Iemand
eene kermis afwinnen, eene groninger
spreekwijs. Zamenstell.: kermisbier, kermisdicht, kermisgast, kermisgift, kermiskinkel
(bij Vond.), kermiskoek, kermispop, eene

pop op de kermis gekoeht, en eerie juffer, die
altijd net gekleed is, kermisspel, kermisweek,
kermiswerk, allerhande kramerij , als ook
Ii g t opgemaakt werk.
ERN , Z. n., v., der, of van de kern • meerv.
K
kernen. Korrel, zaad in zijnen do : drie
arstekernen. Een klein, naar eene korrel
g
g
elijkend ligchaam : eene kern tout. Het
inwendige, beste eener zaak, het pit : de
schel moet af,
eer men de kerne smaakt.
[Vond.] De kern van noten. De kern van
hout. Overdr., het edelste, het krachtigste
van lets :gij die de kerne en kracht van vele
ton en kep t. [Vond.] Ik heb de kern uit dat
boekgetrokken. Bedekte, verborgen liggende
korrels : de kernen van druiven, appelen,
peren. Zamenstell. : kernhuis, klokhuis van
appelen, kernspreuk.

De eerste en eigenlijkste beteekenis des
woords schijnt die van lets voortreffelijks,
uitmuntends in zijne soort te zijn, van keren,
dat is keuren, kiezen, uitkiezen • waarmede
het lat. cernere overeenkomt.
KERN, (karn) z. n., v., der of van de kern
meerv. kernen. Een boterkern. Van hier het
bedr.,gelijkvl. w. kernen : boter kernen.
Zamenstell. : kernemelk, kernemelksbrij,
kernemelkspap.
Kernen, hood. kernen, neders. karnen,
angels. cernan, eng. to churn, deen. kiiirne,
zw. . kerna, finl. kirnun. In Opperduitschl.
is kern zoete room, en in hetgemeen room.

Men kan daarom dit woord tot dezelfde
bron brengen, als het vorigekern, als zijnde
de room en boter het edelste der melk. Ihre
leidt het of van het oude quern, een molen,
welken men in het ronde draait. Het eerste
schijnt gegronder.
KERPER, zie karper.
KERREL, zie korrel.
KERS, (kars) z. n., v., der, of van de kers
meerv. kernen. Eene bekende steenvrucht.
Laat dan de kers vrij rotten op de boomen.
[Hooft.] Zamenstell. : meikers, tuinkersen,
winterkers. Uit het lat. cerasus, gr. Kipco-os.
In hetpers. is het keras.
KERS, (kors) z. n., v., der, of van de kers
zonder meerv. Zeker kruid. Van hier kersversch, zoo versch als kers, of de zoogenaamde waterkers, die men gewoon is te lezen, kort
voor men haar eten zal. Zamenstell. : bitterkers, ho kers tuinkers, waterkers. Door
letterverplaatsing, het fr. cresson, het hoogd.

KERV.

Kresse. Adelung leidt het, we ens den scherpen smaak, van het opperd. rcisz, scherp op
de tong, af. In het angels. is daarom cressae mostaard.
KERSAVOND, kersmis, enz., zie kerst.
KERSPEL, z. n., o., des kerspels, of van het
kers el ; meerv. kerspels. Men spreekt
dit, in sommige plaatsen, kaspel, karspel

uit. Men verstaat , door dit woord, eene
wijk, eerie gemeente, die in eerie en dezelfde kerkgaat •; een kerkdorp. Bij Kil.
is zijne eerste beteekenis eene vont ,
waarin kerstenen, dat is kristenen, christenen, gedoopt worden • en van hier eene
wijk, eerie kerkgemeente, een kerk or De
uit an pel oordeelt Kil. uit poel, waarmede
hi' den naam der doopvont bedoelt, verbasterd te zijn. Zoude het misschien met het
drenthsche woord spit, een kreits, omtrek,
te vergelijken zijn? Men kent, in Drenth,
geregtsbannen , welken men dingspillen
p oem t. Kerspelzoude dan voor kerstspil zijn.
KERSPENDOEK, Z. n., M., des kerspendoeks, of
van den kerspendoek ; meerv. kerspendoeken •
Een doorschijnende doek, dundoek, fibers,
lamfer : God heeft zich als door een kerspendoeck gheopenbaert. [Brune.] Bij Kil. is
kerspe, kerspendoek, van het fr. crêpe, lamfer, fibers. Kil. heeft ook kespe: elcken aers
wilt een kerspendoeck hebben. [Brune.]
KERST, een oud woord, zijnde de eigendommelike naam van den Verlosser, door verzetting, uit het lat. christus, gr. xpicoc. Van
hier heette een christen, oulings, kersten: ten
kerstenenghelove. [Bijb. '1477.] Van dit kerst
zijn nog eenige zamengestelde woorden
overig, waarin no tans de t, door het gebruik, versleten is, als kersavond, (kerstavond nog bij Kiliaan) de dag voor kersdag ,
ook een geschenk, hetwelk, ow lien tijd, de
dorpschoolmeesters, in Geld., ontvangen,
anders kersavondje. Voorts: kersdicht, kersfeest, kerskoek, kerslied, kersmis, (degodsdienstige mis, die, in den vroegen morgen
van het kersfeest , in de roomsche kerk,
bediend wordt : ook de tijd der kersdagen)
kersnacht, enz.
KERSTENEN, bedr. w., gelijkvl. Ik kerstende,
hebgekerstend. — Doopen, eenen christen
maken : hij liet zich kerstenen. [Vond.] De
staatsie van 't kerstenen des Dauphins.
[Hooft.] In het middeleeuw. heel christianare, en het oudfr. chrestienner, doopen.
KERTELEN, zie kartelen.
KERVEL, z. n., v., der, of van de kervel, zonder
meerv. Een bekend kruid. Dolle kervel.
Zamenstell.: duivenkervel, tuinkervel • kervelkoek, kervelmelk, kervelmoes,kervelstruif,
kerveltaart. "Tit het fr. cerfeuil, en dat uit
het lat. cerefolium, gr. xoUpepotAoy,
KERVEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. lk korf,
heb en bengekorven. Bedr., eene kerf insnij-
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den: ik heb den vischgekorven. Fijn snijden:
tabak kerven. Omhakken : zij moesten den
mast kerven. Nijpen,
benadeelen: inheemsche
oorlogen korven haat. van alle kanten. [Hooft.]
Verijdelen : men kerr ztjn' opzet. [Hooft.]
Onz., met hebben, slijten, afmatten, vermindering aanbrengen: door 't kerven der
jaren aan 't eindt haasten. [Hooft.] Dat zal
kerven, in de dagelijksche taal, voor, dat zal
eene intering makes. Met ztjn • bersten : dat
laken zal kerven. .111ijn hoed kerft. Van hier
kerver, kerving.
Kerven, hood. kerben, neders. karven
en karnen, angels. ceorfan, eng. to carve,
deen. karve, zw. karfwa, lettisch kerpu. Het
stamt af van het oude karen, snijden, dat
nog in het gr. zepely, xeipety, snijden, in het
hebr. kerah, graven, uitsnijden, en in ons
scheren overig is. Nog nader komt het hebr.
dat eigenlijk kerven heet, waaruit oores
kerab,
graven en het gr. iypepely insgelijks oatstaan zijn.
KERWEI, zie karwei.
KET, z. n., v., der, of van de ket • meerv. ketslot en ket worden
ten. Eerie keten : beugels,
mij afgedaan. J. T. Josephs droef en blijeind
spel.] In Gron. gebruikt men dit woord. In
die Kette.
het hood.
g
KETEL, z. n., m., des ketels, of van den ketel
meerv. ketels. Verkleinw. keteltje. Een bekend ijzeren of koperen vat, om iets in te
koken. Terwijl het wijf den heeten ketel
schuimt. [Vond.] In degeschutgieterij heet
het binnenste ruim van eenen mortier, tot
aan de kamer toe, de ketel, waarvan het
zameng. bomketel. Worts zijn de zamenst.:
aschketel, brouwketel, koffijketel, traanketel,
teerketel, vischketel, enz. — Ketelboeter, (zie
boeten), ketellapper, keteltrom, enz.
KETELEN, bedr. w., gelijkvl. Ik ketelde, heb geketeld. Helzelfde als kittelen. Zoo vindt men
bij Vond.: zich ketelen. Bij Hui g.: dat kan
mijn lust bekoren, en ketelen mijn keel enz.
En besiet eens 'tpoppegoedt,
Dat soo ketelt haerghemoedt .[Gesch.]
Van bier ketelachtig : ketelachtig van gehoor.

[Bijbelv.]
KETELIG, bijv. n. en bijw., keteliger, keteligst.
Hetzelfde als kittelig, doch in den oneigenliken zin alleen gebruikelijk : nu vreesde ik,
dat mijne konstfeilen ketelige kenners zouden
afschrikken. M. L. Tijdw.] Een ketelig ken-

ner is daar iemand, die al te kiesch is, wiens
g
smaak niet lit
voldaan kan worden. In het
gemeene lever, zegt men : dat is eene ketelige
zaak, eene bedenkelijke zaak, die met behoedzaamheid moet behandeld worden. Zoo
zegt Hooft: de keetelighste zaaken door 't
intoomen van hartstochten met taaaje lijdtsaantheit beleidt.
KETELSTREELEN, bedr. W., gelijkvl. Ik ketelstreelde, hebgeketelstreeld. Met kittelend

KETE.

een krabt en ketelstreelt.
vermaak streelen : 't g
[Oudaan.]
KETEN, Z. n., v., der, of van de keten • meerv.
ketenen. Verkleinw. ketentje. Het woord beduidt, eigenlijk, eene verzameling van eenige, in eene rij verbondene, din en. Zoo
noemen wij eene lane reeks van aan elkander
stootende bergen, eene keten van bergen,
eene bergketen. Voor de gansche scheren
op het weefgetouw : terwijl het wiff het
spoel schiet door de keten, enz. [Vond.]
Het laken schietspoel ruischt door d'aengespanne keten. [Vond.] Eene rij ijzeren,

koperen, enz. schakels, tot allerlei gebruik :
gelijk de eerste schakel eene lane keeten
nasleept. [Vond.] Slaafsche boeijen : hi'
strijkt hem een bloedige keeten van den
hals. [Hoofs.] En wij Ellendige, waj vast aen
deze keeten. [De Decker'. ] Slavernij : iemands
ketenen verbreken. Banden dergevangenen :
daer hi' met ketenengebonden was. [Bijbelv.]
Waarmede jets andersgebonden worth : de
hond lag aan de keten. Ketenen, die tot sieraadgedragen worden : eene goude keten.
[Vond.] Fig., sterke banden : geboeid in de
ketenen van onreine lievde. [Frantzen.] Eene

schakel van onmiddellijk aan elkander hanendedingen,waarvan het eene in het andere
g
gegrond is ; in eenen goeden zin : de geheele
keten der bijbelsche godgeleerdheid. Dit breekt
de keten dergeschiedenissen. Meest echter

gebruikt men het van eene rij aaneengeschakelde, onaangename dingen: eene keten van
leugens, lasteringen en ongelukken. Ik zie,
in de toekomst, niets dan eene keten van elkander opvolgende ram en. Overzie de lange
keten van ongenoegens. [Feith.] Zamenst.:
armketen, halsketen, kinkelen, putketen,
sleutelketen, enz. — Ketenschakel.
Keten,Otfrid.ketin, Wilier, ketene, neders. •
kede, kee, hood. Ketten, deen, kitide, zw.
kedja, ked, ierl. caddan, wall. chaden. Men
behoeft het niet van het lat. catena af te leiden: wij hebben eeri oud woord gaden, (zie
gade) dat vereenigen beteekent, en duidelijk

de bron schijnt te zijn, waaruit het woord,
door de verharding van den keelklank, ontstaan is. De Decker, Hooft en ook dikwijls
Vond., schrijven keeten, hetwelk met den rotterdamschen ton vat overeenkomt , doch keten, met de zacht-lane e beautwoordt aan
het moesogott., ijsI., frankd. en angels. Oak
duldt de e hier verkorting, in ketting.
KETENEN, bedr. w., gelijkvl. Ik ketende, heb geketend. Met eene keten vastmaken : de galeiboeven waren aan elkandergeketend. Ik heb
Arminiusgekeetent. [Hooft.] Fig., sterk verbinden door weldaden : harten ketenen.
[Vond.] Den zeilsteen van Europe, daer de
lie de van den Bataviergeketent aen bleef
has en. K. Brant.] Zamenbinden : hoe ketentgij dat ? Van hier ketening.
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gelijkvl, lk ketste, heb en ben
geketst. Het kissende geluid. hetwelk een geweer maakt, als het op de pan afbrandt. Mijn
geweer ketste. Figuurl., niet doorgaan, afspringen : die zaak is geketst. Ketsen is ook
zooveel als kitsen. Zie dit woord.
RETTER, Z. n., m., des ketters, of van den ketter;
meerv. ketters. Eigenlijk iemand, die grind-

wel vooral in de twaalfde en volgende ecuwen. Uit dien hoofde dan, daar het woord
ketler, om dien tijd, in zwang kwam, is het
waarschijnlijk, dat men, van toen af, elkeri
afwijker in de leer katharus, ketter, noemde.
KETTING, z. n., m., des kettings, of van den ketting • meerv. kettingen. Eerie keten •; schoon
van ecn weinig bcpaalder gebruik. Renew

dwalingen, ten aanzien van de godsdienst,
beweert • verder, in eenen zin, welken, in
vorige eeuwen, de roomsche Christenen aan
dit woordgegeven hebben, beteekent het
iemand , die van de aangenomene begripP der toen heerschendekerk eenigermate
afweek : de ketters verbranden. Er isgeen
ketter zonder letter, d. i. ieder heeft gronden
voor zijn gevoelen. Van hier ketterbeul, ketterdom (al de ketters). [Moorien.] Voorts kettertj, de vaardigheid, om gronddwalingen in
de leer te beweren, bijzonder eene afwijking
van de heerschende leerbegrippen der roomsche kerk • zonder meerv.: iemand van ketterij verdenken. Deze d waling zelve • met een
meerv. : ketterifen uitstrooi j en . Verschillend
gevoelen : want daer moeten oock kettertjen
onder u zijn. [Bijbelv.] Hi zal geene kettertj in de wereld brengen, z e s t men van iemand, die niet zeer schrander is. Kettersch.
Zamenst. : aartsketter, hoofdketter. Kettergemeen woord, vloeken en tieren
menten
,
als een ketter • kettermaker, kettermakenj,
geloofsonderzoeker. — Men
,
kettermeester
treft dit woord, bij de nude alemannische en
, niet aan •; terwiji Notk.
frankische schrijvers
zich bedient van irrar, dwaler, keloubirre,
globirre, loubirre, geloofsdwaling , of ook
het lat. haereticus behoudt. Ten tide der
zwab. spelen, waar het Ketzer heet, schijnt
het eerst in zwang geraakt te zijn.
Hood. Ketzer, seders. ketter, deen. kiittter, zw.. kaettare. pool. kacerz. Met zekerheid
kan de afleiding niet bepaald worden. Frisch
leidt het af van het lat. haereticus. Anderen
denken, dat het zoo veel is, alsiemand, die
zich aan de stomme zande schuldig maakt.
Te weten • in de 15 en 16 cum word het
woord meermaalsgebruikt van zulk eenen
zondaar, en voorts, van elken snooden booswicht. Reeds neemt Konigshoven het woord
kezerij voor Sodoms zonde. In dien zin leidt
lhre het at' van het zw. hit, kittja, geil, geilheid. Kil. heeft kets-merrie, eerie hengstige
k aan dit woord
merrie. Daar nu,
gemeenlij,
een hatelijk denkbeeld kleeft, meent men,
dat het, uit haat, toegepast is op dwalenden
in de leer, als begingen zij geestelijke hoererij, of Sodoms zonde. Vele waarsuhijnlijkheid
heeft eindelijk de gedachte van hen, die het
van catharus, gr. xceecepos, rein, alleiden.
Bezel] naam avers zich, in den aanvang, de
Novatianen. Naderhand noemde men, uit verachting, de Waldenzen met dien naam ; en

hand aan den ketting le en. Het vaartuig
lit aan den ketting. Eene mand met wt:in
aan eenen ketting hangen. In de weverijen
zegt men : den ketting op den boom brengen.
De ke tting van een zakuurwerk. Den ketting
van eene klok optrekken. Zij, die het woord
vrouwelijk gebruiken, (gelijk Hooft: het trot
de ketting • zoo ook Pieters. en an deren)
schijnen het uit ketening zamengetrokken te

KETSEN, OliZ. W.,

houden. Misschien is het mannel.geslacht
verkiesselijker •; en het woord schijnt van
denzelfden aard te zijn, als haring, penning,
schelling, teerling, enz. Verkleinw. kettingje.
Zamenst. : raketting. Kettingkogel, kettingsteek, naaisterswoord, kettingwerk, zakuurwerk met eenen ketting. •
KEUKEN, z. n., v., der, of van de keuken
meerv. keukens. Verkleinw. keukentje. De
plaats, waar spijzen gekookt en toebereid
worden. Diefine leer die bout de keuken
warm. [De Decker.] De toebereiding van de
spijzen : de keuken bezorgen. De spijs
•
zelve:
wij hebben de koude keuken medegenovten.
Huishouding: hi' is eene schrale keuken gewoon. Eene vette keuken. Oud t. koken : wel
is dit lecker niet het heerschap van de koken?
[Breder.] Zarnenst. : achterkeuken, gaarkeuken, kelderkeuken, zomerkeuken. Keukendeur , keukengereedschap, keukenklouwer,
gortentelder , keukenlatUn, slecht latijn,
keukenmeester, keukenmeid, enz. Van koken.
KEULE, Z. n., v., der, of van de keute • zonder

meerv. Een welriekend kruid, adders boonenkruid. Misschien van het lat. cunila.
KEULEN, Z. 0., o., Keulens, van het Keulen; zonder meerv. Eene bekende stad aan den
Rijn. Van het lat. Colonia, wegens eene
romeinsche volkplanting. Van hie •keulsch:
keulschgewigt, lit gewigt. /hi weegt met
keulschgewigt. Keulsch aardewerk. Ik
woon in het keulsche, onder het gebied der
stad, onder het aartsbisdomKeulen. Een
keulenaar, een inwoner van Keulen.
KEnt, z. n., v., der, of van de keur •; meerv.
keuren. Verkiezing : zich gelaten uit vrije
keure te doen. [Hooft.] Dat staat aan uwe
keur. Het goed zelf, dat gekozen wordt
•: ik
zal er u de keur uitgeven. Overvloed,
menigte, waaruit men kiezen kan : daar is
keur vangoed. Het beste, het voornaamste •
begraeft uwe dooden in de keure onder graven.
[Bijbelv.] Tien juffers zijn vast bezig in de
keur ran speserijen. [Hoogvl ‘] Eeneverkiezing
van vor3ten, overheden, enz.: ivanneer is
!';9
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het raadskeur ? Niet, dat ik mij zelven ingetvikkelt heb door depracherije van een besteke
keur. [Hooft.] Zoo wordt dit woord nog ge-

bruikt van de vrije verkiezing van een hoofd
des duitschen rijks , wanneer het te kennen
eeft het keurregt • ook het land, dat zulk
g
regt heeft : Keurbrandenburg, Keursaksen,
enz. Vaak beteekent het den vorst, of zijne
ezanten, die dit regt hezitten : Keurments
g
verklaarde , enz. In deze zamenstellingen
wordt het woord, zonder lidwoord, als een
eigennaam gebezigd. Ook beduidt het eene
willekeur, eerie wet uit een vrij besluit van
overheid en onderdanengemaakt : insgelijks
eerie, op die wijze vastgestelde, geldboete :
terns de forme in 't raamen van de gemaakte
keure. (Hooft.] Keuren vernieuwen. Keuren
van den Road vernietigen. Een gestempeld

merk op gemaakt goud of zilver, waaraan
men deszelfs deugdzaamheid, naar de proef
genomen, kenteekent: groote keur, kleine
keur..Amsterdamsche keur. Keur houden.
De smetkroes in handen
Beproeft hij zijn goud :
Hoe 't noodvuur moog branders,
't Vernietigt een aasje dat hemelkleur houdt.

[Feith.]
Vondelgebruikt dit woord overschillig, dan
eens mannel., dan eens vrouwelijk. Het
vrouwelijke verkiest Hooft : het schijnt ook
de voorkeur, door het meestegebruik, te verdienen. Oul. schreef men kore, nog overig
in het deelw. gekoren, van koren, dat is
kiezen. Van hier keurig, kiesch : hoe zi:jt gij
zoo keurig? Schoon : dat is keurig porselein.
Keurigheid, keurlijk, keurlijkheid, keurling .
Zamenst.: keurbende, keurboon, keurheer,
keurhuis, keurvorstelijk huffs , keurmeester,
toetsmeester, en overste van eengild, keurmuts,keurvorstelijkemuts, keurprins,keursHaan: een keursman van de deugd om Vorsten
te vergoden. Trip.] Voorts keurstem,
keurteeken, keurtin, keurvorst, keurvorstelijk, keurvorstendom,keurvorstin. Keurnoot,
(keurgenoot) geldersch woord, keurkamer,
keurwonde, keurzaad, enz.
KEUREN, bedr. w., gelijkvl. Ik keurde, heb gekeurd. Eigenlijk kiezen , goed oordeelen
besluiten : hetwelk hi' keurde. [Hooft.] Eene
wet keuren, bij Kil. stature le em. Beproe-

ven, of zilver en goud keur kunnen houden.
kwaadkeuren.
Zamenst. :goedkeuren ,
KEURS, z. n., v., der, of van de keurs • meerv.
keurzen. Een keurslijf, rijglijf, van vrouwen :
hij trouwt haar, met de twee kinderen onder
de keurs der bruidt. [Hooft.] Keurs is, in

dengemeenen spreektrani, ook voor vrouw,
d even als broek voor
e gebezig,
of meisj,
man : de broucken moeten dansen, soo as 't
de keurs belieft. [Huig.] Van het fr. corps.
Zamenst.: keurshil ; onderkeurs : in een'
onderkeurs. Hoof t.

KEY!.

z. n., v., der, of van de keus ; meerv.
keuzen, schoon niet veel in gebruik. Verkiezing : doe slechts eene keus.• Eene goede, kwade
keus. Van kozen, dat is kiezen.
KEUTEL, z. n., v., der, of van de keutel; meerv.
keutels. Harde, zamengedrongene drek van

Kzvs

eenige dieren ;o s mtijds ook van menschen :

paardekeutel, muizekeutel, rattekeutel, schapekeutel, enz. Waarschijnlijk komt het van
het hood. Koth, drek, en den uit an el.
KEUTEREN, zie koteren.
KEIWEL, z. n., v., der, of van de keuvel; meerv.
keuvels. Een hoofddeksel voor de klooster-

lingen. In eenige oorden van Noordh. noemt
men dus eene vrouwen kaper. Het schijnt,
met kap, kop, eenen oorsprong te hebben.
KEITVELEN, zie kevelen.
KEUZELEN, onz. w., gelijkvl. Ik keuzelde, heb
g
ekeuzeM. BijKil. beteekent dit woord met
knikkers, of balletjes spelen. Meestal wordt
hetgebezigd in den zin van veel praten,
vleijend spreken hi' zat zoo lief te keuzelen.
En dan is het voorkozelen, van kozen, waarvan lie kozen. Voor keuzelen zegt men ook
keuzelen. Van hier keuzelaar, snapper.
KEVEL, z. n., m., des kevels, of van den kevel
meerv. kevels. Eigenlijk een werktuig, om
te kaauwen ; om welke reden het mannel.
geslacht boven het vrouwel., door Halma
gekozen, de voorkeur verdient. Het woord
duidt bij ons aan het tandvleesch zonder
tanden : hi' moet met de kevels bUten. Van
kieutv, kaauwen.

onz., w., gelijkvl. kevelde, heb gekeveld. Eigenlijk de kevels gedurig bewegen;
van hier babbelen. Voor dit kevelen bezigt
mengemeenlijk keuzelen. Zamenst.: kevelkin, eene lange platte kin.
KEVER, z. n., m., des kevers, of van den kever;
meerv. kevers, keveren. Eene algemeene

KEVELEN,

benaming van gekorven, gevleugeld ongedierte, met harde dekschilden ; in het bijzonder, de spaansche vlieg. Als er honingdauw,
sprinkhanen, keveren wesen sullen. [Bijbelv.]
DewijI dit ongedierte, om de schade, welke
het, door zijne afknaging, aan hetplantenrijk
toebrengt, het meest bekend is, schijnt de
naam van kaauwen al' te stammen. Pieters.
heeft aan dit woord het yr.geslacht geeigend:
ik volg Halma •; te meer, omdat de eigenlijke
beteekenis eenen kaauwer schijnt aan te duiden. Zamenst.: goudkever. Keverbek, diklip,
kevervlieg.

z. n., v., der, of van de kevie • meerv.
kevies. Eene kouw, kooi. Ook eene boeren

KEVIE,

etenskas, met eenegetraliede deur. Hoogd.
Ktifieh.

z. n., v., der, of van de kevis ; meerv.
kevissen. Een bijwijf. Van hier het zamengest. keviskind. Bij Kil. is kebisse, kebse,
kevisse, een bijwijr, hood. Kebsweib. Bus is
keviskind, een kind uit een bijwijf geteeld.

KEVIS,
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Schilter leidt het afvan het zw. en ijsl. kaeps,
kaebs,
een lijfeigene, een knecht, een slaaf.
(het lat. captus ma men hiermede vergelij ken), omdat mengewoon was, uit lijfeigene
vrouwspersonen, bijwijven te verkiezen.
KEZEN, zie kazen.
Kin (kibbe) z. n., v., der, of van deki
kibben. Verkleinw. kibbetje. Zoo no
in Geld., het achterste van een fuiknet,
waarin
de aal vastloopt. Bij Kil. is kip, knippe, deci-

KIES.

fiks een zeeman de brooze kiel bestuurt.
[Hoogv1.] jaagen de brooze kiel, die ze
bezielen, langs een vrolijk dartelende golven.

[Feith.] De Schrijver verstaat er het zwakke
ligeVan hier het bedr. gelijkvl.
wer
lhalen. Zamenst.: kielgangen,
eens schips, kielkeper.
[Bo
er.
KIELHAIIN, ge ij v . k kiel aal e,
hebgekielhaald. Een schip kielhalen, een
pula.
schip .oplijde Wien, om de kiel te verbeteren.
KIBBELEN, onz. w.,gelijkvl. Ik kibbelde, heb
Iemand kielhalen,
eene seheepsstraf, wanneer
gekibbeld. Twisten, als kinderen onder elkande misdadiger, door middel van een touw,
der doen. Een voortdur. werkw., van kijven.
welks einde aan degroote ra vastgemaakt is,
Zamenstelling: kibbelkunst.
onder het schip doorgehaald wordt. SehertKIBBELING, z, n., v., der, of van de kibbeling
send zegt men zulks ook, wanneer iemand
zonder meerv. Kibbeling van eenen gezouten
doornatgemaakt wordt.
visch, de arval, iets, dat afgesneden, wegge- KIEM, z. n., v., der, of van de kier • meerv.
worpen wordt. Het woord ontstaat niet van
kiemen. Het eerste uitspruitsel van het zaad.
het vorige kibbelen, maar van kippen, kippeVerkleinw. kiempje. Het is ook voor kaam,
len, kibbelen. Kippen is, in het nedersaks.,
zonder meerv., ingehruik geweest. Van hier
alhouwen. Ons woord kappen is bekend,
kiemig : 't kiemigh bloedt. [Hooft.]
K ICH kigchen, zie kuch, kugchen.
KIEMEN, onz. w., gelijkvl. Ik kiemde, heb geKID, kiddeked) z. n., v., der, of van de kid
kientd. Eene kiem zetten • van zaden gespromeerv. kidden. Eene kleine soort vanpaarken. M. L. Tijdw. spelt kirnmen: een zaadje,
den : eene noordsche kid. Vries. kedde.
op ' S hemels juisten stond, gekimt n it zijn'
KIDZEN, bedr. w., gelijkvl. Ik kidsde, heb
ontdooidengrond. Het wordt ook oneigenkidsd. Eenig vocht, met geweId, uit geslotene
lijk voor aanvangen, ontluiken gebruikt :
zijn verstand kiemde. Voor kiemen fwordt
lippen, straalswijze uitspuwen.
KIEFT. zie kievit.
ook kijnen gebezigd : 't schljnt, dat het zaed
KIEKEBOE, (kijkeboe). Een tusschenwerpsel, welk
wel kijnt, maer geenen wortel schiet. [Weswoord mengebruikt, als men zljne tronie
terb.] Het heeft, met kim, kaam, eenen
voor kinderen, beurtelings, ontdekt en toeoorsprong.
dekt: kiekeboe spelen. lVlisschien echter staat KIEPEKORF, z. n., m., des kiepekorfs, of van den
kiepekorf; meerv. kiepekorven. Zoo noemt
het in betrekking met het gr. ximca lsea, dat
hetgeluid van schreeuwende nachtuilen
men. in Gron., sterke, van grof teenwerk
gevlochtene, langwerpige manden, waarin
aanduidt; van xixxaisn, nachtuil.
aardewerk wordt overgezonden. Het is hetKIEKEN, (kuiken) z. n., o., des kiekens, of van
zelfde woord als het seders. die K'ze
het kieken • meerv. kiekens. De jongen eenen
dat
eene mand aanduidt, welke men op den rug
hen, eend, gans, zwaan. Deklockhen dekt
drag t.
vergeefs het sidderende kieken. [Vond.]
Zatnenst. : kiekendief, wouw, kiekenpastei. KIER,- z. n., m., des kiers, of van den kier
Het woord luidt, in het neders. kiken, kiiken,
zonder meerv. Ms eene deureven openangels. cicen, eng. chichen, hood. Kuchen,
staat, zegt men : de deur staat op, of aan,
Kuchlein zw. lajckling, d ee p . Wiling. In
eenen kier. In Vriesl. bezigt men het onzijd.:
de deur in het kier zetten. Het zal misschien
het angels. beet coc, eng. cock, een haan. Bij
van keeren afstammen; althans Coornh. zegt:•
de Grieken zoude xwoca ook een hoen beduide deur staat aen keen.
den.VolgensHesych. is xtxxo; een haan, en
KIES, Z. n., v., der, of van de kies •; meerv.
'coma eene hen.
kiezen. Baktand: te bijten met de kies. [Vond.]
KIEL, Z. n., m., des kiels, of van den kiel
Rolle kies. Kwade kies. Ptjn in de kiezen
meerv. kielen. Een linnen overtrek. Zie
hebben. Zamenst. : kiespljn, kiezentrekker,
kedel, keel.
enz. Bij Kil ook kuijse, in Gron. nog in
KIEL, Z. n., m., des kiels, of van den kiel
gehruik. Zie kuis.
meerv. kielen. Eene keg, wig : eenen kiel in
het hout slaan.
KIESCM, bijv. n. en bijw., kiescher, meest, zeer
kiesch. Die naauw kiest, keurig: htj'is kiesch,
KIEL, z. n., v., der, of van de kiel • meerv.
kielen. De lane bodembalk van een schip :
in het eten. Net, naauwkeurig: kiesche
het vaartuig was lek aan de kiel. Ontswom,schripvers. Van hier kieschheid.
men op de kiel van Hoofdts bewenschte schuit. Kama A U EN, onz, w.,gelijkvl. kieskaauwde ,
C. Huigens.] Het schip heeft de looze kiel
heb gekieskaauwd. Langzaam eten, zonder
verloren. In den diehterlijken en verhevenen
smaak het voedsel gebruiken : kieskaeuwende
stiji wordt het voor een schip genomen : hoe
den tip van '1 gras afknaegen. [Vond.] Kies-
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kaauwen over eenen mug en happen eenen
kernel. [Oud.]
KIEUW, z. n., v., der, of van de kieuw • meerv.
kieuwen. Kaakbeen : mine kieuwen does
mij zeer. Dv visch is bleek aan de kieuwen.
Muil, kaak: het monster blies vlam en vuur
uit zzjne kieuw en kopre keelen. [Vond.] Van
kaauwen.
KIEVIT, Z. rt., m., des kievits, of van den kievit;
meerv. kievitten. Men zegt ook, bij verkorLing, kieft. Een bekende vogel, die, naar zijn
geluid, dezen naam dra g t. Zamenst. : kievitsei • ook eene bloem, die de gedaante err

kleur van zulk een ei heeft,
enz.
bedr, w., ongelijkvl. 1k koos, heb geko-

KIEZEN,

zen, (gekoren, van koren, keuren, kieren.
bij Kil.). Verkiezen, eerie keus doen: partly
kiezen. De vlugt kiezen. Een goed heenkomen kiezen. Eene regering kiezen. Iemand
tot schout kiezett. Zo dat tnzjne ziele de verworginge kiest. [Bijbelv.]
Want onder luttel lieden,
Daar hzj uit kiezen gaat. [Hooft.]
Gij met kiezen of deelen. In de scheepvaart

heet dieper in zee steken, of afvaren, na aan
eene trust of in eene haven, geankerd te hebben, zee kiezen. Van hier kiezer, kiezing.

KIL.

naamval wordt door een uitgelaten werkwoord beheerscht. Van hier kijker, aanschouwer, toekijker. In den schertsenden stijizegt
men de kijkers, voor de oogen. Verkleinw.
kijkertje (oogje). [Hooft.] Ook voor eenen
verrekijker : geef mij dien biker eens. Zamenst. : handkijker, piskijker. sterrenkijker,
enz. Voorts : kijking. het verkleinw. kijkje :
hi' gaat om een kijkje. Zamenst. : kijkduin,
, kjkijktoren, ktjkuitikven
kijgat
k , kijglas,
k
ster; enz.

een uit an y oudtijds gevoegd achter
sommige zelfst. naamwoorden, om die tot
verkleinwoorden te vormen. Bij Hooft vindt
men nog : door 't speelziek windekijn. Zie je.
KIJNEN, zie kiemen, kenen.
KIJT, z. IL, v., der, of van de ktjt • zonder
meerv. De eijeren van visschen, anders kuit
genaamd : zoo haest als de visschen nit de
kijte ghekipt zijn. [Brune.] Bij Kil. is kijte,

KIJN,

kiete, kuite , ova piscium.

onz. w., ongelijkvl. 1k keef, heb gekeyen. Twister) : omdat 80 met hem gekeven
hadden. [Ilijbeiv.]. Hevig, en met veel gedruisch twister) : zij keven met elkander.
nt met kevel , van kaauwen of te
Het schij,

KIJVEN,

Voorts : kiesbaar, kiesheer.
Bij Otfr. kiusen, Ulph. kausjan, angels.
ceosan, cijsatz, eng. to choose, hoogd, kiesirs • neders. kOsen, zw. kesa, ijsl. kiosa, fr.
choisir.
KIF, z. n., 0., des kifs, of van het kif •; zonder

stammers , en dus eigenlijk bijien aan te
duiden. Althans het hood. keifen, twister),
heeft, in eenige oorden van Opperd., die
beteekenis • in de Monseeis. Glossen chiuvan.
Van hier zijn kijvaadje, kijver, lajverij.
KIKKEN, onz. w.gelijkvl. 1k kikte, heb gekikt.
Het minste geluid met den mond maker) :

meerv. Zoo noemt men, in Gron., de gemalene run, den eek, wanneer dezelve in de
looijerskuip reeds gebruikt is.. Het schijnt,
met kaf, tot het neders. kiven te behooren,
hetzelfde als ons lajven, dat eigenlijk kaauwen, en voorts malen, verbrijzelen aanduidt.
KIFFEN, zie keffen.
KIJF, Z. n., v., der, of van de kijf •; zonder
meerv. Geschil, twist: der staten mat in de
kijve stellen. [Hooft.] Waarntede het nit de

hij durft kikken noch mikken. En zoo Baer
iemand kickt. [Vond.] Het naamw. kik is ook
in gebruik : hi:' zegt kik noch mik. Het is een
klanknabootsend woord. Van bier kikker,
kikvorsch, ook kikkerd, kikkerrid, de eitjes
van kikvorschen. — Voorts kikhalzen, (kokhalzen, kukhalzen) in spijs of drank bijna
stikken : slooven, dat hij kikhalz'. [Hooft.]
KIKVORSCH, z. ri., m., van den kikvorsch; meerv.
kikvorschen. Een bekend diertje, van het

kijf was, dat hunne art/ booven dreef.
[Hooft.] En haer mont vertorent tot kijf.
[Bijb. 1477.] De zaalc is buiten kijf. Van bier
ktjfachtig. Zamenst. : kijflust, kzjiwoord.

kwakkende en rikkekikkende geluid dus genaamd. Zie vorsch.

[Hooft.] Dit vinden wij ook in de Tweespr. :
neemt ons eerste ljfwoord, d. i. het woord,
waaromtrent wij het eerst verschilden. Oul.
was ook kijfkind, voor bastaard, onecht kind,
ingebruik.
KIJKEN, onz. w., ongelijkvl. 1k keek, heb gekeken. Zijn ligchaam in eerie rigting zetten ,
om lets te zien. Door een gat ki kken. Over de
deur kijken. Uit de venster kzjken. Op zijnen
,
bedremmeld staan. remand in
news ki kken
den mond kijken. Met zijnen mond vol tanden staan to kijken. In het gemeene !even
zegt men : ik zal het eens kijken, voor ik zal

het zien te doen. In dien zin wordt het
woord niet bed). genomen, maar de vierde

KIL, zie kel.

Ku, Z. n., v., der, of van de kil ; meerv. kitLen. Eene die to tusschen twee droogten :
als zif in de kille daalden,.nat wordende ten
bulk en naavel toe. [Hooft.] Het bed van eene
rivier : Ms de stroom een nieuwe kilgemaakt
hadde. [Hooft.] Het water zelf : een stroom,
die met zejne kil in zee loo t. [Vond.] De zon
kookte de kil der holle vlieten. [Vond.] Ons
kuil en het gr. xotAoc komen hiermede

overeen.
Ku, z. n., v., der, of van de kit; zonder
meerv. Koude : de eerste kil van het bier
wegnemen. Het is ook een bijv. naamw. : in
killen nachtdauw. [Schutte.] Zoo tang hem
's meesters zorg voor killen storm behoedt.
[M. L. Tijdw.] Een kille schrik. Van bier
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kilheid, huiverigheid. koud het
Noorden killig Vs. J. de Mani.] Zamenstell.:
kilkoud. Zie verder kel.
KILLEiv, onz. w., gelijkvl. 1k kilde, heb gekild.
Eene tintelende koude ,yeroorzaken : het bevrozen brood kilt aan de tanden. Eene zoodanige koude gevoelen mine voeten killen
my. IJskoud zijn : gunt mij, dat de doodt
met haar killend' handt deez' weenend' oogen
luike. [Hooft.] Killen is ook een zeemans-

woord, dat van de zeilengebruikt wordt ;
antlers levendig houden, met de zeilen aan
den wind liggen. Hooft gebruikt het bedrijvend voor dooden : hi-' deed ze ter zelver
cure killen en begraaven. In het eng. is to
kill eenen manslag begaan. Van het woord,
in de eerste beteekenis, is killing, tin teling.
KIN, Z. n. v., der, of van de kim ; meerv.
kimmen. Het woord duidt, in hetgemeen,
eene scherpc verhooging aan, en is, met
kam, kaam, ki:em, van eenen oorsprong. In
het bijzonder noemen de kuipers dus de
scherpe einden van een vat, die boven den
Modem uitsteken. De uitstekende kromme
rand, de kromte eens stevens beet ook kim.
Zoo ook wordt de bovenrand van een vat, of
glas, door dichters de kim genoemd :
Wanneer de schenker doct het sap der druyven klimmen
In 't crystallUneglas tot bovenaan de kimmen. [West.]
Een roemer,ter kim toe vol geschonken. [Poot. ]

Eindelijk draagt uitstekende gezigteinder
dien naam : de zon is muter de kim. De dagh
loot van de him. [Hoogyl.] Zij (de zon)
nijght naa 's aardtrtjks kim. [Hooft.] De zon
rijst ter kim uit •; zij is boven de kim, Van
hier kimmeloos : van 't kimmelooze wraakverschiet. M. L. Tijdw.]
K1MMEN, zie kiemen.
KIN , z, n., v., der, of van de kin ; meerv.
kinnen. Het vooruitstekende deel aan den
kop der dieren, vooral aan het menschelijke
aangezigt, beneden de onderlip : tot de kin
in 't water. [Vond.] Eene ronde, spitse,
breede, platte kin. Eene gladle kin, die nog
baardeloos is. Hi' heeft een kloofje in de kin.
Zamenstell. : kaalkin, kevelkin, kloofkin,
langkin, spitskin, enz. Voorts : kintjzer,
kinketting.

Bij Rab. Maur. luidt dit woord chinni,
neders. en hood. Kinn, eng. chin, angels.
cinn, gr. yeyug, rysioy, xoyv 1 g. Het schijnt
aan him, in oorsprong, nabij te zijn, als
beduidende in hetgemeen iets , dat uitsleek I.
KIND, z, n., o., des kinds, of van het kind
meerv. kinders, kinderen, Verkleinw. kindle
(oudt. kindeken). Een mensch, zoo ver hij,
door ligchamelijke voortteling, zijn wezen
van anderen ontvangen heeft, zonder opzigt
op zijn geslacht, dat door de woorden noon
en dochter nader bestemd wordt. Vooreerst,
met betrekking op hen, van welken men zijn

KIND.

wezen en bestaan ontleent; en wel, in den
bepaaldsten zin, met opzigt op beide ouders:
geene kinderen hebben. Zij kregen zes kinderen bij elkander. vader teelt kinderen,
de moeder baart kinderen. Zusterskinderen,
brogrskinderen, kinderen, welker moeders

of vaders elkanders zusters of broeders zijn.
Wijders, met opzigt op stamvaders, of voorouders : de kinderen van Israel. In zoover
alle redelijke schepselen hun aanwezen aan
een Opperwezen verschuldigd zijn, heeten
zij kinderen van eenen algemeenen Vader.
Oneigenlijk, ten opzigt der geboorteplitats :
zij zljn landskinderen, in hetzelfde land geborer) ; der onderhouding, opvoeding, bezorging, opzigt : iemand tot mjn kind aannemen. Een gelukskind. Een stadskind,
stedekind, aalmoezenierskind , kostkind,
minnekind, enz. ; — der onderrigting : z j
heeft breikinderen. Voorts : naaikind,
schoolkind, enz. ; der liefde : mine kinderen ! wacht u voor het kwade • der nieuwe

gezindheid. door de kracht van de godsdienst:
de aanneming tot kinderen, in den bijbel-

sti l l • der naauwe betrekking op jets •; meest
in den sti ll der Schrift : een kind des duivels,
der hel, des floods, des toorns, der zande,
der wereld, enz. Hierheen behoort de uitdrukking: een kind van weelde. Eindelijk,

ten opzigt van voortbrenging : zoo noemt
men een boek, eenpapieren kind. Zoo heeten
dichters hunne werken, kinderen hunner
hersenen. Ware blijdschap is het kind van
bedaerdegedagten. [Overz. V. Herv.] Ten

tweede, in betrekking op de voortbrenging
alleen, wanneer dit woord aanduidt den
mensch, van zijne ontvangenis tot aan de
geboorte„ en onmiddellijk na dezelve: een
kind onder het hart dragen. Zwanger van
een kind zzYn. Van kinde groat zzjn. [Hooft.]
Zif is met kind, lage spreekwijs, gelijk de
volgende: met kind maken. Een kind te vonJeling 1Pggen. Zij beviel van een dood kind.

Ten derde, in betrekking op den ouderdom,
wanneer menschen, van de geboorte tot aan
het tiende jaar, kinderen genoemd worden :
nu wordt de man een kind. Zoo eigenzinnig
als een kind. In den Bijb. van het jaar 1477
wordt het jong eens diers ook kind genoemd.

De schrijvers der middeleeuwen geven dikwips den naam van kind , lat. puer, fr.
enfant, enz. aan minderjarige Vorsten: die
heere van streene ende dat Kijnt van Putte.

[Privil. V. Dordr.] Van kinds5een af. In den
Bijbel heeten onervarene christenen kinderen. Oul. was het meerv, ook kinder : en had
gheen kinder ghewonnen. [Bijb. 1477.] Ook
kinden. Van hier kinderctchtig, kinderachtigheld, kinderlijk, kindsch, kindschap, kindschheld. Zamenst. : kinderbed,(kinderbedvrouw,
voor kraamvrouw, bij Kul.) kinder bel,kinderbier, (kindelbier in Gron.) kinderdoop, kin-
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KIP.

dergeld, kindergoed, kinderhuis, kinderhuis- KINKHOEST, (bij Kil. ook kichhoest, kindhoest)
z. n., m., van den kinkhoest • zonder meerv.
raad, kinderjaren, kinderkamer, kinderkost,
kinderluren , kinderloos , kinderloosheid ,
Een kinderhoest, die met eene zware ademhaling en gevaar van stikking vergezeld gaat,
kindermaal 5 kindermeester , kindermeid ,
kindermoord, kindermoorder, kindermuts,
Van kink, dat is draai, en hoest, als zijnde
een worghoest, waardoor de longpijp als
kinderpap, kinderpokjes, kinderpop, kindertoegedraaid worth. Hood. Keichhusten,
praat, kinderrtjk, die veel kinderen heeft,
seders. kuchhoost, kinkhoost, zw. kikhosta,
kinderschoenen, (zijne kinderschoenen uiteng. chincough.
trekken, ale en uit zijne kindschheid-gaan)
kinderschool , kinderspel, kinderspreukje, KINKHOREN, (kinkhoorn) z.n.,m., des kinkhorens,
of van den kinkhoren • meerv. kinkhorens.
(bij Oud.), kindertucht, kindervraag, kinderEigenlijk een gedraaide horen, een blaaswerk,kinderzalig, vruchtbaar in kinderen,
werktuig, waaruit een scherp geluid gewronkinderzaligheid. [Hooft.] Kindkiezing heeft
gen wordt. Wij verstaan er thans door een
Hooft, voor adoptio.
wenteltrapvormig zeegewas, dat de gedaante
Kind, reeds bij lsidor. chindk, Ker. chind,
van zulk eenen horen heeft. Het eerste geWiller. kint, Otfrid. kind , hood. Kind,
deelte des woords is zeker met concha
neders, kind, oudvriesch kin, kinne, knia,
kni, op sommige plaatsen van Noordh. kiin,
xovvi, hetzelfde in oorsprong • zijnde kink
angels. cild, eng. child. Het is zeer waareen omdraai. Vond. heeft kinkklaroen.
schijnlijk, dat het een verled. deelw. is van KINNEBAKKEN, z. n., o., des kinnebakkens, of
het oude kinnen, telen : ikkinde, heb gekind.
van het kinnebakken •; meerv. kinnebakkens.
Bij Ulphil. is dit keinan, angels. cennan, gr.
Die beenderen des hoofds, of van den kop
yeyvoty, lat. gignere, oudt. genere, waarvan
der dieren, waarin de tanden vaststaan •, het
de verled. tijd genui, en genus, gens, enz.
kakebeen : so wierp kJ het kinnebacken uit
sine pant. [Bijbelv.] Wang: hare tranenlooVan bier ors woord kunne en het en g. kind,
pen over het kinnebacken. [Bijbelv.] Men
een geslacht.
zegt ook kinnebak, welk woord Pieters.
KINDS EN onz. w., gelijkvl. Ik kinderde, heb
gekinderd. Kinders krijgen: heeftuwe vrouw
vrouwel. stelt. Het meerv. daarvan vindt men
nog nooit gekinderd?
in de Bijbelv.: beijde kinnebacken, ende de
perase. Het woord bakken, of bak, beteekent
KINK, z. n., v., der, of van de kink • meerv.
eigenlijk eene uitstekende verhooging, waarkinken. Een draai in eenig touwwerk: maak
die kink eens nit het touw. Er is eene kink in
am nog het verhevene gedeelte van het aangezigt, onder de oogen, bak heet. Het woord
den kabel, een kronkel in het touw, ook
kin wit Adelung afleiden van kaauwen :
figuurl., eene belemmering in het werk. Uit
misschien is het eenvoudiger, de eigenlijke
de kinke blijven, de verwarring ontwijken,
beteekenis van kin te houden. Van hier
het gevaar vermijden. Hi' is al uit de kinke,
kinnebakskam, kinnebakslag.
hi' heeft zich al erect. Het is zeer waarschijnlijk, dat het woord, met het lat. concha, KINNETJE, z. n., o., des kinnetjes, of van het
kinnetje • meerv. kinnetjes. Een achtste deel
eenen oorsprong heeft. Draaijen beet in het
van een vat. ook een achtendeel genoemd:
gr. zozAiiv.
een kinnetje boter. Een kinnetje bier. Bij Kil.
KINKEL, Z. n., m., des kinkels, of van den kinkindeken, kinneken. Om de kleinheid van
kel • meerv. kinkels. Misschien stamt dit
het tonnetje zal het den oneigenlijken naam
woord, met den uitgang el, van het voorvan kinderen dragen.
gaande kink af, en beteekent iemand, als
ware het, met verdraaide hersenen : althans KIP, z. n., v., der, of van de kip •; meerv. kippen. Een band of hoc el om eene rot stokdrukken wij daardoor uit, bij wijze van
visch. Misschien van het oude kepen, eng.
scheldnaam, eenen plompaard, eenen lompen
to keep, vasthouden.
boer: dat er It den rijmer, gelijck een
krans van boterbloemen den kinkel. [Vond.] KIP, z. n., v., der, of van de kip ; meerv.
kippen. Eene keep. Van kappen, bij Kil.
Gees kinkelsbrein zoo stug. [M. L. Tijdw.]
kippen., neders. kippen. Zie keep. Van hier
Van bier het zameng. schrinkinkel. [Hooft.]
kipmolen, waar hennip geklopt wordt. Kil.
KINKEN, onz. w., gelijkvl. Ik kinkte, heb geheeft kippen, cudere, ferire, icere.
kinkt. Een woord, van den klank gevormd,
beteekenende met de punt op iets raken, dat KIP, z. n., v., der, of van de kip • meerv.
kippen. Eene knip, eene val. Men gebruikt
het eenen klank geeft en terug stuit. Zoo
het in de lage spreekwijs: kip, ik hebje. Het
kinken de kinderen met den werptol, als zij
woord schijnt klanknahootsend te zijn.
met de punt des tots eenen anderen tol zoeken te treffen. In een ander kinderspel is KIP, z. n., v., der, of van de kip •; meerv. kippen.
Een hoofddeksel voor kinderen, eene klaphet, met de punt van een ei, op een antler
muts, in Geld. eene kips, kipse. Het schijnt,
ei zacht stlioten , waarvan kinkei. Overdr. :
met kap, en het hood. Kipfe, eene spitse
de felste schichten der Fortuine kinken in een
verhooging, uit eene bron gevloeid te zijn.
verstaald gemoedt. {Hooft.]
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n., o., des kips, of van het kip • meerv.
kippen. Zoo noemt men, in Geld., eene smalle
strook houts aan denploeg, aan het ploegijzer vastgemaakt; welk kip over den grond
schuurt. Men zoude het van kepen, vasthouden, kunnen afleiden, omdat dit hout het
loe gijzer vastknelt.
P
KIP, z. n., v, der, of van de kip • meerv. kippen.
In de dagelijksche taal, een jong hoen, en, in
hetgemeen, hoenders ; dus genoemd, omdat
zij uit den do gekipt zijn. Met de kippen op
stokgaan, vroeg aan slapen. In den gemeenen spreektrant worden hoeren ook kippen
genoemd •; en van her de spreekwijs kippen
op zolder houden.
heb gekipt.
KIPPEN, bedr. w., gelijkvl. Ik kite heb
De schaal van een ei doorpikken : de vogeltjes
zijn gekipt. En kit haer Biers. [Vond.]
Brunegebruikt het van de visschen : uit de
kite gekipt. Het beteekent ook met eerie kip
vingen, en voorts, van en grijpen, treffen.
Hooft zegt : anderen gekipt van den koeghel.
We steles : opdat het niemant zou kippen.
[Hooft.] Kippen is ook uitkiezen , anders
uitkippen. Van kippen, in de eerste beteekenis, is het kipsel, zonder meerv., degekipte 'on en. Brune gebruikt dit woord.
KIPPEREN, onz. w., gelijkvl. Ik kipperde, heb
gekipperd. Dit woord, dat in Geld. keperen
heet, wordtgebruikt van een prikkelend
gevoel der handen, wanneer zij van koude
doortinteld zijn. Een voortdur• werkw., van
kippen, snijden, gevoelig raken, eng. to chip.
KIRREN, onz. w., gelijkvl. Ik kirde, heb gekird.
Het woord drukt, met zijne trillende letters,
hetgeluid der tortelduiven uit. Van bier
klagelijk weenen: ik kirrede als een duijve.
[Bijbelv.]
KissEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. Ik kiste, heb
gekist. Onz., met hebben, een sissend geluid
maken : kissen is eigenlijk dat geluid, het
Welke het koud water van zichgeeft, wanneer
eengloeiende stof daer in gedompeld word.
[Fr. De Haes.] Kissend water. [Hoogv1.] Ook
zegt men het van de gloeijende stof zelve :
om 't kissend koper in den koelback to
verkoelen. [Vond.] Bedr., ophitsen : bij voorbeeld, als men eenen hond, door een sissend
geluid met den mond to maken, op iemand
aanhitst: hi' kiste hem tegen den dief.
KIST, Z. n., v., der, of van de kist • meerv.
kisten. Verkleinw. kistje. Een langwerpig,
vierkantig, uit planken zamengeslagen ruim,
met een deksel daarop, oat jets daarin to
le en. De kleederen liggen in de kist. De
goude kist ontwijden. [Vond.] Kisten en
kassen vol hebben. Den sleutel op do kist leggen, den boedel bankbreukig verklaren.
Doodkist :
Dit zuike rt ons hetgallig leven.
Dit strooit de kist met Edens kruid.
M. L. Tijdw.]
KIP, Z.

KITT.

Iemand in de kist le en, Zatnensteil.:
appelkist, bondkist, doodkist, geldkist, haverkist, kleerkist, kruidkist, pakkist, schatkist,
ems — Kistdeksel, het kistmaken, (iemand
bij het kistmaken (kistenmaken) bestellen)
kistmaker, kistenmaker, kistenpand, een
tilbaar onderpand, dat in eerie kist kan
bewaard worden.
Kist, hoogd. Kiste, neders. kiste, eng.
chest, angels. cest • fr. caisse, dee p . kiste,
zw. kista, ijsl. kista, pers. castr, lat. cista,
gr. ;cm/. Inzoover het een ingesloten ruim
beteekent, ma r men het vergelijken met het
hebr, kis, een koffertje, marsupium, loculus,
crumena , in quam pecunia aliaeque res
reconduntur, zoo als J. Simon. in Lex. zegt.
KISTEN, bedr. w.,gelijkvl. Ik kistte, heb gekist.
In eene kistpakken : citroenen kisten. In
eene doodkist leggen : een lijk kisten.
KIT, Z. n., v., der, of van de kit • meerv. kitten. Eenegroote kruik. Van her vin men,
bij Vond., kittebroer, voor eeneri, die veel
van drinkgelag en houdt. Men maghet woord
met het gr., xeths hebr. kad vergelijken :•
anders is kis ook een drinkbeker. Of hiervan
ontstaan zij eene kit,
voor een bordeel, omdat
men daar zuipt, is onzeker. Men kan het ook,
met kot, uit eene bron afleiden. Er is nog
eerie lage spreekwijs : de kit boenen, het
hoerhuis uitstubben, ergens genaamd.
KITS, z. n., v., der, of van de kits ; meerv.
kitsen. Een engelsch galjoot, een ligt vaartun met
met een verdek en Brie masten. Fr.
queche. Vergelijk katschip.
KITSEN, bedr. en onz. w.,gelijkvl. Ik kitste,
hebgekitst. Bedr., met een zeker geluid
afschieten : zij kitten een' higeljaght van
looden op de stormveirdighen. [Hooft.] Onz.,
met hebben, beteekent het een kletsend
geluid in het water maken. Zoo kit de
'on ens met eenen platten steen, in het
water.
KITTELEN, bedr. w.,gelijkvl. Ik kittelde, heb
gekitteld. Door het aanraken van gevoelige
ligchaamsdeelen, den hoogsten graad van
jeuking veroorzaken. Iemand kittelen. Iemand in de zijde, onder de kin, onder den
voet kittelen. Van eenen aangenamen drank
zegt men : hi' kittelt op de tong, wanneer
het onz. gebruikt wordt. Iemands ooren
kittelen, hem din en verhalen, Welke hij
graag hoort. Zachtelijk aanraken : knokkets
kittelen de veel. [boort.] Figuurlijk, eerier'
hoogen graad van zinnelijke, aangename
gewaarwordingen veroorzaken, gewoonlijk
in eenen kwaden zin : dat liedjekittelt nary en
smaak. Zich kittelen, zich innerlijk verheugen. Vleijend vermaken : zoo kitteld' haar de
hoop. plooft.] Van hier kittelaar, in de outleedkunde, kitteling, eigenlijk en oneigenlijk;
Oud. heeft keelkittelingen •; kittelachtig, ketelachtig, bij Hooft, overdr. voor moeijlijk ;
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kittelig, kitteligheid. Zamenstell.: kitteloori g,
keteloorig , bij Hooft voorkomende, haastig,
oploopend, kitteloorigheid. Kittelkeurig,
kitteltongig..Hoofs.
Kittelen, hoogd. kitzelen, kiitzelen, tieders.
kiddeln, (in Gron. kiddelen) eng. to kittle en
tickle, deen. kille, en kildre, angels. citelan,
zw. kittla, fr. chatouiller, titillare, lett.
kutteht, finl. cutitus. Het schijnt een voortwerkw.
rkw. te zijnerouderd
van een v
dur.we
k
iten, ligt steken, aanroeren • daar toch de
kitteling eene soort van aangename aanrakIng is.
K1TTIG, bijv. n. en bijw., kittiger, kittigst. Net,
puntig. hi de volkstaal hoort men: een kittig
meisje. Afgeregt, vurig : kittiger op 't beschadighen dan op 't beschutten. [Hoofs,]
Misschien is de oorsprong het vorige kiten.
KLA.A.11, bijv. n. en bijw., klaarder, klaarst.
Vele lichtstralen van zijne oppervlakte terugwerpend : klaer als krijstal. [Bijbelv.] Vele
lichtstralen doorlatend , doorzigtig , het
tegendeel van troebel: klaar water. Len
klaarglas. Klare wijn. Onbewolkt : eene
klare lucht. Klaar weder. Openbaar, zeker :
die zaak is mij nu klaar. Datbltjkt zoo klaar,
als de day. Vaardig, gereed : ik ben klaar,
ors te reizen. Is'llet eten klaar ? Klaar maken.
Geene hinderpalen meer hebbend het huweom te verstaan : ik zal u
lzjk is klaar. Litg
eene klareplaats uit den schrzjver aantoonen.
Het is daar niet klaar, daar is lets in den
weg. Helder, duidelijk: hi' heeft eene klare
stem. Een klaar geluid. Zuiver, net : och die
reynigheyt die weet wat, och s' is so puntich
en klaer. [Bredero.] Van hier klaarheid,
klarig, ktarigheid, klaarachtig, klaarlijk.
Zamenstell. • klaarblijkelijk, klaarblijkelijkheid,klaarblijkend, klaaroog, een kruid,
anders oogenklaar, klaarschzjnend, klaarziend. Inzoover het woord doorzigtig, header
beteekent, is het, in het deen., neders.,
oogd., zw. klar, eng. clear, lat. clarus, fr.
b
clair, gr. 7Accupos, ,yootEpoc. De oorsprong
schijnt in la, to, licht, te zijn, zoodat de k
slechts de voorgevoegde keelklatik zij.
KLAAS, Z. D., m. Een eigennaam eeris mans,
lat . Nicolaus.
verkort van Nikolaas , uit het
Len houten klaas, een bot, loin p mensch.
Zoo tioemt men, in de Gron. Otnmel., ook
Eenen houten nap, met eerier' korten, krom'men steel.
KLAAUW, z. n., m., des klaauws, of van den
klaauw • meerv. klaauwen. De gekloofde voet
van eenige dieren, als van schapen, herten,
zwijnen , enz. : zij gebruikte den klaauw
van eenen eland teen
g
de vallende ziekte.
Het vee zelf : daer en zal niet een klaeuw
achterbtiften. [Bijbelv.] hizoover zich het
denkbeeld van grijpen, vatten, haken /tiermede vereenigt, drukt het woord uit de yingers aan , de handers en de teener aan de
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voeten der dieren. Van mensch en gebruikt
men het met verachting : zoo tang gij uw'
woekerenden klaeu slaet in uws naesten goed.
[De Decker. Iemand in zijne klaauwen krzjg
en. Diefsklaauwen. Van dieren : men kept
den leeuw aan den klaauw. Van roofvogels :
zoo min de duif een'prooi den haviksklaau
ontzet. [Hoogv1.] Van hier de spreekwijs :
ergens zajne klaauwen inslaan, zich iets met
geweld aantnatigen. De dichters schrijveri
ook aan den Dood, de Afgunst, den Haat,
den Nijd, enz. klaauwen toe. wegens de nadeelen , door dezelve aan het menschdom
berokkend. Een slag : de kat gar hem eenen
klaauw met harenpoot. Dat naar eenen
klaauwgelijkt : met witte gember, en haer
kostelijken klaeu. [Anton.] Ankerhand :
overmits de klauw (des ankers) was recht
getrokken. [Bogaert.] Zoo heel ook een tuingereedschap, met tanden, om te wieden, een
klaauw,
gemeenlijk anders klouw, waarvan
klouwen, opklouwen. Verkleinw. klaauwtje :
de klaauwtjes der wijngaardranken. Zamenst. : beerenklaauw, enz. Klaaywhanter.
Klaauw, hoogd. Klaue, Notk. chlauuo,
opperd. klaa, neders. klaue, eng. claw,
deen. kloe, klov, zw. klo, kl6 ijsl. klO,
angels. dawn. Het komt of van klieven,
kloven.
KLAAUWEN, bedr. w., gelijkvl. Ik klaauwde, heb
geklaauwd. Met de nagels krabben : de hat
heeft mij geklaauwd. Zijn hoofd klaauwen.
Klaauw uw hoofd daarover niet, wees deswege niet mistioegd. Gemeenlijk zegt men,
in dezen zin, klouwen : o ! hij zal zijn hoofd
nog klouwen,
hi' zal nog verlegen en mis•
•
moedig zatent
KLAAUWIER, (klavier, bij Kil. klauwiere) z. n.,
m. en o., des klaauwiers, of van den — het
klaattwier ; meerv. klaauwieren. Verkleinw.
klaauwiertje. Een haakswijze spijker, wietts
omgebogene punt naar boven staat een
schoorsteenkleed in klaauwieren haken. Dragende den wreeden klavier (severus uncus,
bij Horat.) [Vond.] De klaauwieren van het
or el. Fr. clavier. lleesters, die 't klavier
behandelt. M. L. Tijdw.] Op bet klavier
spelen. Het klaauwier is ook datgeen aan een
spinnewiel, waaraan men den kios steekt •;
rondom welks spil de klos draait.
KLAD, z. n. v., der, of van de klad • meerv.
kladden. Vuiligheid, smet : hi' worp eene
klad van slijk op Naar kleed. De opgedroogde
vuiligheid in de hoeken der oogeti : h i' heeft
kladden in de oogen. Fig., de klad deter ketterij. [Hooft.] Lasterende beschuldiging :
iemand eene vuile klad aanwrtjven. Iemand
eene klad op het ltjf werpen. Indien zij zonder klad door 't leven wasgegaan. yooft.]
Deze klad uitwisschen. [Hooft.] Nochtans en
is daarom mijne eer met eenige kladde bespat. [Ai:oda.] Ik heb den hervorniden Gods-
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dienst behoedt van degewisse kladde. [Hooft.]
Om de klad te verduisteren. [Hooft.] Een
schrift in het ruwegesteld : de klad van de
overgezette Aulularia. [Hooft.] De kooplie-

lied, klaagpsalm, klaagrede klaagschrift,
klaagstem, klaagtoon, klaagvrouw.
Klagen, hood. klagen, Ker. clagen, Otfr,
klagen, neders. klagen, zw. klaga. Het is

den noemen dat boek, waarin zij de dagelijksche taken vlugtig opteekenen, de klad,
of het kladboek. Klad beet ook eene groote
verlaging in den prijs, door te goedkoop jets
we g te even : hi' heeft er de klad ingebragt.
Klad, voor kladpapier, schijnt onz. te zijn.
Ook wordt een morsig vrouwspersoon dus
genoemd : zij is een re to kladde. Ey, valsche kladde. [Col. v. Ryss.] Eindelijk noemt
men degeslotene knoppen van klissenkruid,
in Gron., kladden, Geld. klassen. Bij Kil.
kladde, klisse. La a, Van hier de spreekw.
houdt aan als eene klad, hi' bindt telkens
zijn verzoek aan. Het meerv. kladden is ook
gebruikelijk in de lage spreekwijs iemand
bij de kladden krUgen, hem aangrijpen. Van
hier kladdig kladdigheid, kladderig Zamenstell. : kladdeboter, boter, die vervalscht
wordt, om haar tot eenen la en prijs te verkoopen ook een morsig wijf. Voorts : klad-

eene nabootsing van de klaagstem. Het gr.
xAcute ik ween, behoort hiereen ook.
,
KLAGT
z. n.,v., der, of van de klagt •; meerv.
klagten. Geklag : met zijne klagte. [Vond.1
Eene zaak, waarover men klaagt : zijne klagten voor God uitstorten. Beschuldiging :
aware klagten van iemand hooren. Eene
kerkelijke vergadering, waar de klagten der
behoeftigen gehoord worden, draagt ook den
naam van klagt zich NJ de klagt vervoegen,
voor de klagt zitten. Van hier klagtig : over
iemand klagtig vallen. Zamenstell. : jam-

papier, kladschilder, kladschilderen, kladschilderi j, kladschuld, kleine schuld.
KLADDEN, bedr. en onz. w., gelijkvlik kladdede,
heb en bengeklad. Bedr., bevuilen gij zult
uw schrift kladden. En kladden met een
roest degroente van haar bla gn. [Hooft.]
Doormen en : de spijzen ondereen kladden.
Onz., met hebben : in een boek kladden. Op
eenpapier kladden. Slingeren, te goedkoop
aan den man maken hi' heeft met die waren
geklad. Met zijn • kladdig worden : dat schrift
zal kladden. Van hier kladder, vuilmaker,

kladschilder een, die onder den prijs verkoopt, kladderzy, morserij, slecht schilderwerk; verkooping onder de waarde, kladding.
Van kladden, heeft men het woord kladdei,
gladdezje, met eenen basterduitgang, in de
beteekenis van een morsig vrouwmensch gemaakt, en daarvan het werkw. kladdeijen,
bij Kil. profandere, dissipare maculando.
KLAGE, Z. II., v., der, of van de klage • meerv.
klagen. Eene klagt : la sal mijner klage
vergeten. [Bijbelv.] Volhard in zljne klage.
Wand.] Zamenstell. rouwklage, weeklage.
Van hier klagelijk.
KLAGEN, onz. en bedr, w., gelijkvl. Ik klaagde,
hebgeklaagd. Onaangename gewaarwordingen, door eene, op eene zekere wijze gebogene, stem,
openbaar maken. Onz. : man en
1m:if klaagden. Het onderwerp der klagt
drukt men met over uit : hi' klaagt over
zUne kinderen. Over iemand aan de overheld klagen. Bedr. : men sal eene klagelieke
klage klagen. [Bijbelv.] Ik zal_mtjn jammer
aan God klagen. Pat is God geklaagd ! Ik
zal het den meester klagen. Hier is aanklagen ook gebruikelijk. Van hier klager, klaagster, klaging. Zamenstell. : klaaghnis, klaag-

merklagt, lzjkklagt, minneklagt, rouwklagt.
zie klei.
KLAK, z. n., v., der, of van de klak • meerv.
klakken. Eene vlek, die door het druppen
van een vloeibaar ligchaam ontstaat : eene
klak,- met inkt, op het papier maken. Het
KLAI,

bootst eenigzins den klank van den rollen4
den drop na : althans heeft dit woord klak
die kracht in het zarneng. klakkebos, klakkebus, een klapbos, waarmede on ens spelen,
wanneer zij eene prop in eenen houten koker
slaan, en die metgeweld weder daaruit
driven • waardoor eene klak of een klap,
veroorzaakt wordt. Het fr. claque-bois is een
veldriet, ruischpijp.
KLAKKELOOS
,
bijv. n. en bijw. Halma verklaart
dit woord doorplotseling ,
onverwacht. Hooft
gebruikt bet woord meer dan eens, in den
zin van zonder genoegzamen grond : edoch,
om niet zoo klakkeloos de Engelschen af te
snzjden. De Hartogh, om zUn klakkeloos vertoeven te vrijen van arger achterdocht. Slap,

zonder aanwending van no di krachten,
lafhartig : hoe dit yolk klakkelooze weere
bood. [noon.] Zoo ook: den uitval uit Sinte
Catharina klakkeloos wederstaan te hebben.

[llooft.] Het woord zal eigenlijk misschien
aanduiden, stil, zonder klak, dat is zonder
eenig geluid van hier plotseling , onverwacht : uw hoordt is vrij van onheyls klackloos treffen. [Camph.] Voorts, zonder eenige
beweging, eenige moelte eenige aanwending van krachten,bij welke eenig gedruisch
laats heeft. Zie loos.
A
KLAKKEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik klakte,
heb en bengeklakt. Bedr., eene klak maker):
het papier klakken. Onz., met hebben, slecht
schrijven, met veel klakken te maken : foei,
wat is dat klakken Schieten, dat het eene
klakgeeft : h i' klakt met zijne bos. Met ztjn;
bevlekt worden door inktklakken : leg het niet
daarop, opdat het niet klakke.

bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Eenigzins vochtig: door het

KLAN,

natte weder is alles klam. Het klamme tweet
sloeg, brak hem nit. Klamme handen. Van
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hier klamheid, klamachtig. Eigenlijk duidt
het aan kleverig,
eenen zekeren middelstand
tusschen vochtig en droog, waarom het zeker, met klemmen, uit eene bron voortvloeit.
Hooft schrijft klem : uwe klaauwen klem van
bloedt.
KLAMP, z. n., m., des klamps, of vanden klamp;
meerv. klampen. Een hulpmiddel, om lets
vast te houden, te verbinden : sla er eenen
klamp teen. !buten klampen. Zoo beet
eene dwarsplank, die twee planken verbindt,
een klamp. Vele stapels hooi, door inzakking naauw vereenigd, heeten een klamp
hooi. Wij volgen, in het geslacht, Pieterson:
Halma en Hoogstr. verkiezen het vrouwel.
KLAMPEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. klampte, heb geklampt. Bedr., klampen onder lets
slaan holblokken, klompen klampen, als de
schoenmaker stukjes leer onder dezelven
vastklampt. Hechten : ik zal het eene op het
andere klampen. Fig.: om ellendt op ellendt
der ellendigen te klampen. [Hooft.] Gijzelen,
om eerie schuld vastzetten : ik zal heat klam,pen, als ik hem vind. Met eenen scherpen
scheepshaak aanhalen en vasthouden
klampten elkander aan boord. lemand aan
boord klampen, iemand hard om eene zaak
aanvallen. Vond. bezigt klampen voor stapelen : zoo klampte David op overspel verraet
en onder eten moort. Onz., met hebben
sterk kleven : de sneeuw klampt aan de holblokken. De oorsprong van klampen en
klemmen is een.
KLANK, z. n., m., des klanks, of van den kiank;
meerv. klanken. Een aangenaam en helder
g
eluid van eenigen duur. Het woord zells
bootst ditgeluid na. Zoo even metalen,
en enz.eenen kiank van zich.
muzijkwerktuig,
Een doove kiank. En kaatst den kiank weerom. [Hoogvl.] Men gebruikt het ook voor
welluidende maatgezangen:
Met oprechte vreugdeklanken,
U te lovers , te danken. V. d. Berg.]
Voor fraai muzijk of gezang doen hooren
zegt Poot nektar bieden in kiank. Zoo noemt
men ook de uitspraak van de woorden derzelver kiank. Overdr., voor naspraak: eenen
leelijken kiank achter ztjnen rug hebben.
Zijn' voorbarigheidt in die hatelijke moordt
gaf zijner achtbaarheidt eenen quaden kiank
na. [Hooft.] Zamenstell.: rijmklank, tegenklank, weerklank • klankteeken. Het woord
isgevormd van den verouderden onvoim.
veil. tijd des werkw. klinken : evenwel zijn
klinken en klankgeven onderscheiden, daar
het eerste woord, we ens de fijnere een
kleiner, finer geluid, het laatste een grover
en sterkergeluid uitdrukt. Van groote klokken zegt men liever : hebben eenen goeden
kiank ; dan : ztj klinken. Het lat. clangor,
gr. zAwywi , komt met dit woord naauwkeurig overeen.

KLAP.

z. n., m., des klaps, of van den klap
meerv. klappen. Weder een woord, dat het natuurlijke geluid nabootst, hetwelk, door het
zamenslaan van twee breede, harde, of van
een hard en een week ligchaam, veroorzaakt
wordt. Van hier iemand eenen klap geven,
dat is, eenen slag toebrengen, die klapt.
Oneig., beuzelarij, gesnap: dat gtj ztjn dwaezen klap gelooft. [Vond.] En voerden vuilen
klap. [Hooft.] IJdelen klap uitslaan. Maer
be oust veel klaps te driven. [Gesch.] Vooris
worden sommige din en die eenen klap
geven, met Bien naam, in onze taal, benoemd • die evenwel Iiefst vrouwelijk wit-.
lengebruikt worden. Voor een gereedschap
der nachtwacht : hij loot met de klap. Voor
eene lazarusklap : h i' ontvangt de duiten op
de klap. Met de klap loo en bedelen. Hij
loopt op de klap is eene andere spreekwijs,
die aanduidt, dat men ongenoodigd bij iemand zijnen honer wit stillen, en juist den
oogenblik waarneemt, wanneer men zal
eten. Voor de klap van eenen hoed : h i' loopt
met de klap neer. Zoo de klap van eenen kelder, van eenen wag,
en van eene schuit, enz.
Ook dragen sommige din en den naam van
eene klap, die, alhoewel zij een geluid geven, in onze verbeelding echter dit schijnen
te doen. Zoo hebben eenige vrouwenmutseo
hare klappen. Dus ke p t men deklap, antlers de
klep, eener broek, enz. Van hierklapachtig.
Zamenstell.: klapbeentje, klapgeld, loon der
nachtwacht, klaphek , klaphout, kuipershout;
fig.:klaphout verkoopen,snappen.Klaplooper,
die op de klap loopt, klapmuts, ook voor het
achterstegedeelte van sommige trekschuiten.
Klapnoot, klappernoot, klapoor, een gezwel,
klaproos, klapperroos, klapspaan, houten
veer van eene molentreem, overdr. een man,
of eene vrouw, die niets geheim houdt: klapstok, boeren tijdwijzer, klapstuk, klaptouw,
klapvlies, klapwaker ; klapwieken, onz, w.:
ik klapwiekte, heb geklapwiekt, met de wieken klappen.
KLAPPE1 (klappeije), z. n., v., der, of van de k lappei • meerv. klappetjen. Eene klapachtige
vrouw. Het woord heeft eenen klemstaartigen
basterduitgang, even als liverei. Van dit
klappei is het onz. w. klappeljen.
KLAPPEIJEN, zie klappen.
KLAPPEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. klapte,
hebgeklapt. Onz., met hebben •; een klappend
gel uid maken : laat de venster zoo niet klappen. Met (ook in) de handers klappen. Geluid
geven : de tiktakschzjven klappen. [Oud.]
Snappen, raters : datvrouwmensch klapt den
ganschen avond door. Klappende vogels. Belijden : de gevangene wilniet klappen. Overbrengen : uit de school klappen. Bedr. de ha
den klappen. De gevangene heeft alles geklapt.
Van bier klapper, snapper : desen grooters
klapper. [Gesch.] klappertje, een met bus-

KLAP,

KLAU.

— 475 —

kruidgevuld gevouwen papier, dat, aangestoken, eenen klap geeft : een klappertje afsteken • klappernij : groot voedsel vonden deze
klappernij'en. [Hooft.]Van hier het voortd. w.,
klapperen, klappering. Zamenstell. : klapperboom, klapperman, klapperolie, klappertanden, (wanneer de tanden op malkander
klappen) : daar zitze en klappertant alleen.

[Vond.] Van ditidappen been, men het zelfst.
klappei, klappeije gevormd, met eenen basterduitgang, in de heteekenis van praatster,
snapster •; en hiervan het werkw. klappeijen.
Dit woord klappen is in het eng. to clap, zw.
en ijsl. klappa. Hierheen behoort het ital.
colpo, het fr, coup, het gr. xotawrce, het lat.
cola Thus.
KL AREN, bedr.

w., gelijkvl. Ik klaarde, heb geklaard. Van klaar. Schoonmaken, reinigen :
om de vloer vanpuin en belemmering tot
g
aalijkheit der preke te klaaren.
]
[Hooft.
Eene rekening klaren, haar zuiveren. Eene
pleitzaak klaren, bij slotvonnis afdoen. Van
bier noemde men voorheen de vergadering
der overijsselsche staters te Deventer, de klaring, omdat daar de zaken bij slotvonnis
werden afgedaan . V oorts beteekent het iets behendig doen, in den la en stip : Ik zaldat wel
klaren. Bij Vond. vindt men, dat, toes Orestes Aegijsthus doodde, hi' hem ter zelfde plaa ts
aan eene zijde holp, B aer hij 't Agamemnon
klaerde , dat is, waar Aegijsthus den Vorst
vaardig, behendig vermoord had. M. L.
Tijdw. zegt ergens : die volvaardig weet te

klaaren de schikking, die zijn vt tjen wil bekoort.
KLAROEN, z. n., v., der, of van de klaroen; meerv.
klaroenen. Een blaasspeeltuig, dat een schel
geluid geeft • uit het fr. clairon. En hemelsche klaroen naer onzemaghtte zetten. [Vond.]
Zamenstell: kinkklaroen, bloedklaroen, kri:ig sk laroen : wen 't hoort de krijgsklaroenen steken. [Hoogvl.]
KLits, zie klad, eene klis.
KLASSEN (klessen, klatsen, kletsen), onz. w.,gelijkvl. Ik klaste, heb geklast. Hetzelfde als
kletsen. Zijn geesselzweep doet klassen.

[Vond.]
z. n., v., der, of van de Hater • meerv.
Haters. Een ratel, een woord van het heldere
geluid gevormd.
KLATEREN, onz. w., gelijkvl. Ik klaterde, heb
eklaterd. Een geklater maken : de donder
g

KLATER ,

klatert. Een klaterendgeluid. En 't butdrendegeluk vrij klatre met zijn zweep.
[Hooft.] Van hier klatergoud, eigenlijk •; over-

dr. voor schijngoed.
een tusschenwerpsel, om het geluid van
weeke ligchamen uit te drukken, als men
dezelve tegen andere ligchamen werpt: klits,
klats. [Vond.]
KLAUTEREN, onz. w., gelijkvl. Ik klauterde, itch
geklauterd. Klitntnen, zoo dat men zich met

KLATS,

KLEE.

handers en voeten vasthoudt : zij klauterden
als katten. [Hooft.] 1V aar boven klauteren.
Van hier klauteraar, klautering. Het stamt
af van klaauw.
KLAVAATSHAIIIER, Z. n., m., des klavaatshamers,
of van den klavaatshamer ; meerv. klavaatshamers. Breeuwhamer. Het woord baauwt
hetgeklop der hcrhaalde slagen des breeuwers na.
KLAVECIN (klavecintbaal, klavecim-bel), z. n., v.,
der, of van de klavecim • meerv. klavecimmen, of liever klavecinibalen, klavecimbels.
Een snaarwerktuig, waarop muzijk gespeeld
wordt: om de klavesim to roeren. [Hooft.]
ital. clavicembalo, fr. clavecin. Zie cimbaal.
,
KL ATER
z. n., v., der , of van de klaver •; zonder
meerv. Een bekend kruid, een goed voedsel
voorpaarden en vee. Breede klaver. Roode
klaver, met roode, witte klaver, met witte
bloemen. In versche klaver. [HoogvI.] Van
hier klaverig. Om haar klaauwvormig blad
schijnt het, met klaauw en klieven, eenen
oorsprong te hebben. Van bier klaveren,
een teeken op kaarten : klaveren aas •; klaveren honing . Zamenst.. klaverb lad , k laverdoek ,
kanefas, klaverjassen, een kaartspel, en zich
rollend in de klaver vermaken, klaverveld,
klaverweide, k laverzode . — Steenklaver, enz.
KLAVEREN, onz. w., gelijkvl. Dc klaverde, heb
geklaverd. Klauteren : men hoe ft de katte niet
to leeren klaveren. [Brune.] Tot dat eenjong
schipper, aan d'andre zijdeboven geklavert.

[flooft.] De aanmerking van De Haes is op dit
woord, dat het niet alleen klauteren, maar
ook in de klaver weiden beteekent; en hi' beroept zich op Vond. Ovid., 2 b. v. 1082. In
de eerste beteekenis stamt het van klaauw af.
KLEED, z. n., 0., des kleeds, of van het Heed
meerv. kleederen, in eenige gevallen, ook
kleeden. Dat aan het mensehelijke ligehaam
tot deksel,
of ook tevens tot sieraad strekt.
Een nieuw kleed. Kleederen verstellen. Dat
Heed staat hem niet. Het kleed maakt den
man. Een kleed aandoen, aantrekken, uittrekker. Een kleed ale en. Een kind in de
kleederen, kleeren steken. lemand in de
kleeren steken, hem bedotten. Dat komt aan
mine koude kleeren niet, dat is mij ganscb

onverschillig. Vuil linnen, wanneer het zamengetrokkene kleeren m erle gebruikt word t:
mine vrouw is met de kleeren bezig. Alles,
waarmede iets omhangen, of bedekt wordt:
sij sullen daerover een kleet van purper
utjtspreijden. [Bijbelv.; In lien zi n zegt men,
in het meerv., kleeden, niet kleederen. Hierheen behooren de zameng. : altaarkleed,
beddekleed, dekkleed, kabelkleed, paardekleed, regenkleed, schanskleed, schoorsteenkleed , stoelkleed, tafelkleed, vloerkleed,
wagenkleed, wiegekleed. Voorts zijn de
zamenst. : kleerbezem, kleerborstel, kleerkamer, kleerkas, kleerkist, kleerkooper, (kleer-
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verkooper) het kleermaken , kleermaker ,
kleermand, kleerschaft, kleersnijder, kleerstok , kleertob , kleerwinkel , kleerworm,
kleerzolder, enz. Verkleinw. kleedje.
Kleed, hood. Kleid, bij Stryk. chlaid, in
den zwabensp. claid , neders. kleed, angels.
clatha, eng. cloath
,
waar ook cloth zoowel

KL El.

ste, de zemelen van boekweit. Bij Kil. is
klezje, klije, fur fur , acus, palea. In het
hood. klede, zw. kli. Adelung leidt het af
van Klieven, inzoover het eertijds verbrijzelen beduidde. In de lllonseeis. Gloss. beet
het cliuva.
Kum, (kleen) bijv.n. en bijw., kleiner, kleinst.

lijnwaad en doek, als een kleed is, deen.
kltide, zw. klaede. Het en g. cloud, eene wolk,
is hetzelfde woord, zijnde eigenlijk eene
bedekking van den hemel door wolken.
KLEEDEN, bedr. w., gelijkvl. lk kleedde, heb
gekleed. Kleederen aantrekken:kij kleedt hem

Het tegendeel van root. In het algemeen,
dat eenegeringere maat van uitgebreidheid
heeft, dan andere din en : Europa is kleiner

van het hood tot de voeten. Zich kleeden. In
den rouw kleeden. Figuurl.: kleedt die toonen
inden rou. [Huigens.] Bedekken, verbergen:
lettren, in Mode hookers kleeden. [Hooft.]
Gekleed zijn. Ik ben nog niet gekleed. Van
bier kleedaadje, kleedij, kleeding • kleedkamet%
KLEEF, Z. n., o., Kleefs — van het Kleef; zon-

stelling van de schriften der vier overigen,
die in de Bijbelrol, eene grootere ruimte
beslaan. De mensch heet de kleine wergild.
Kleingeld, in het gemeene Leven, het tegendeel vangrof geld. Ook alseenzelfst.: naamw.

der meerv. Eene stad, en een hertogdom.
Van hier kleefsch : kleefschgeld.
KLEEMSCH, bijv. n. en bijw., kleemscher, meest,
zeer kleemsch. Kleverig, pappig : het wittebrood is kleemsch, het is niet gaar gebakken.
In het seders. is kleimen, klehmen, trig. to
cloom, doen kleven. L. v. Bolhuis heeft het
werkw. kleemen aangeteekend. Nog is in
Vriesland kleemen, kliemen, gebruikelijk
voor smeren, morsen, alsmede in den ziri
van talmen • waarvan kliemsch smerig, en
kliemster eene talmster. Het heeft met leent
eene bron.
KLEEN, zie klein.
KLEI, klai, z. n., v., der, of van de klei • zonder
meerv. Vette, vaste aarde : spoel de klei van
de wielen af. Kleiland : hi' woont op de klei.
Kleiakker: 't vet der klai metgout belagn.
[Pooh.] Kleiweg: de klei rijden •; ook figuuri.
voor ingevaar en ongeval geraken : hi' heeft
bedroefd de kleigereden. Pijpenklei : de klei
rollen. In klei boetseren. In den verhevenen
stij1 heet ons ligchaam, ten opzigt van zijne
brooschheid, nit kleigevormd: onze ziel,
nit degehuurde wooning van' geboetzeerd
klactij ontslagen. J. Frantzen.] Het verschaft

ook een beeld van ongevoeligheid, logheid :
ongelukkig de ziel van klei. [Feith.] Het
woord worth ook onz.gevonden : op het
harde klatj. [Vond.] De Ouden gebruikten
bet altijd vrouwel. •; Welk geslacht ook thans
meest in zwang is. Van bier kleiachtig. Zameest.: kleiaarde, kleiboer, kleigrond, kleiland, kleispoor, kleiweg. Het begrip van
kleven, van taaije vettigheid, is het meest
heerschende in dit woord, waarom men het,
met kleven, klis, leers eenen oorsprong
schijnt to moeten geven.
KLEIJE, z. n., v., der, of van de kleije • meerv.
kletjen. Het meerv. is meest in gebruik. Door
klezjen verstaat men, in Gelderl., het achter-

dan Azia. Eene kleine stad. De kleine vinger.
Een kleine berg. Klein snijden, stooten,
malen, wrejven. De kleine Profeten, in tegen-

In het klein handelen. In hetklein schilderen.
In het klein arbeiden. Dat in de lengte korter is : kleine schreden. Eene kleine mijl. Ten
opzigte der hoogte : een kleine boom. Klein
van persoon, van gestalte. Een klein mannetje . Dun : klein bier.
r . Oneigenlijk, onvolwassen, hij heeft nog kleine kinderen. Kleinste

wordt, in de Bijbelvert., voor jongste, gelijk
grootste voor oudste, gebezigd. Hierheen behoort het verkleinw. kleintje: hoe vaart uw
kleintje ? Kleintje is ook, dat klein van waarde
is : ik zal mij met een kleintje vergenoegen.
Van hier kleintjes : dat huis valt wat kleintjes.
Voorts, ten opzigt der during •: noch eenen
kleinen tzjt ben ik bij u.[Bijbelv.] Ten opzigte
der menigte: een klein aantal. Eene kleine
torn. In hetgemeene leven zegt men : eene
kleine honderd boomer. Als een hijwoord :
een klein weinig geduld. Ten opzigte der inwendige gesteldheid: eene kleine winst. Die
zijn zaligh lot, hoe kleen. [Poot.] Ten aanzien van moed : 't hart werdt hem kleener.
[boort.] Weinig waard : h i' is klein in zijne
eigene oogen. Met verachting vergezeld : acht
?men viand niet klein. Onvermogend: zijne
kracht is klein. Ten aanzien der wigtigheid:
eenen kleinen aanvang maken. Een klein be-,
gin.Eenklein verstand. Ten opzigte van aanzien : hi' is onder grooters en kleinen zeer
gezien. Van bier het werkw. kleinen, dat,

bij boort, bedr. en onz. voorkomt. Bedr.,
kleinmoedig maken : door uwe leughenen 't
hart to kleinen. Minder maken : ziin leedt
kleinen. Onz., verminderen: als de hoop der
genaade kleinde. Kleiner worden voor het
oog : als ghij de daaken ziet kleenen. Ook het
bedr. w., met eenen basterduitgang, kleinerent , iemands achting benemen. Voorts •:
kleinheid, kleinigheid, kleinte, kleinachtig.
Za menst. : kleinachter, kleinachting, kleingeloovig, kleinhartig, kleinhartigheid, kleinhartiglijk, kleinmoedig, kleinsntid, kleinverwer, kleinzeerig, ook voor lit geraakt,
kleinzeerigheid.
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Klein, hood. klein, Notk. chlein, Willer.
chlein, in den zwabenspieg. clain, neders.
kleen, zw. klen. De k is hier slechts het keel-

geluid, en behoort niet tot den wortel. Het
stamwoord is nog in het neders. leen, mager
(bij de Gron. boeren kleen, klein) angels.
laene, hlaene
,
eng. lean. Onze verouderde
verkleinende uitgang lijn, en de hood. lein
behooren hierheen ook.
KLEINOOD, z. n., o., des kleinoods , of van
het kleinood • meerv. kleinooden. Allerlei
kostelijk edelgesteente , en uit kostelijke
metalen gemaakte dingen, welke men tot
sieraad heeft • ook kleinoodie genaamd :
haar maakte hij zijn' kleinood 'en, [llooft.71
Alles, wat ons dierbaar is, draagt dies zelfden naam : dat bock is een dierbaar kleinood
der oudheid. Achtbaarheid, dat kostelijk
kleinoodt, in den zin van de wereldt. [Hooft.]
De spelling met eene n, kleinood, is de echte,
als zijnde het woord zamengesteld uit klein
en ood. Bij de Ouden. diende ood, of ode,
om naamwoorden,die bij ons in h eld u it aan
tevormen. Bij Notk. is bettelode, bedelarij,
als zeide men bedelheid. Ondertusschen is
ood een zeer oud woord. dat in alle europe-

sche talen voorkomt, en, in het gemeen, een
goed, eene bezitting te kennen geeft. Heriotum, hereotum is, in de middeleeuwen, heergoed, (heirgoed) dat is, de noodige wapens
en toerusting voor een krijgsheer. In de
dagelijksche taal kennen wij nog allodiale
goederen: allodium was, in de middeleeuwen,
een eigen aangeerfd goed. In het oude
zweedsch is od, Ode zeer dikwijls een schat,
in hetijsl. audur, rijkdom, overvioed. Kleinood beduidt, dan eigenlijk kleine din en
welke eenen schat, of rijkdom in zich bevatten. Wanneer klein in kleinood, tot het
angels. cleen, d. zuiver, behoorde, zou het
eenen zuiveren schat beteekenen. Huydec.
brengt het tot het oude clene, dat niet alleen
klein, maar ook weinig, en dus raar, zeldzaam beteekende, zoo dat kleinood eenen
zeldzamen schat zou aanduiden.
KLEINS, kleinzen, zie klens, klenzen.
KLEM, zie klam.
KLEM, Z. 11., V., der, of van de klem • meerv.
klemmen. Eigenlijk nijping, waardoor iets
geklemd wordt : hier liggen voetangels en
klemmen. Ook neemt Hui ens het voor eenen
naauwen doortogt : dat in de kiese klem van
d'oore niet engaat. Hi' heeft de klem in den
mond, als de mond zich niet kan openen.
Overdr., verlegenheid : in de klem geraken,
zitten. Toen mljn ziel was in de klem. [Vond.]
Benadeeling, verdrukking : tnijn goude vrijbelt in de klem. [Vond.] Nadruk in woorden
en daden : eene rede, die geene klem heeft.
_Net klem van woorden. [Vond.] Kracht en
sterkte, om iets te verrigten : zzjn navolger
had de klem der heersehappije nauw aenge-

KLEP.

grepen. [Bogaert.] he vaderslachtige is de
klem des heirtoghts quzjt. [Vond.] De klem
der regering. Het woord wordt, in alle ge-

slachten, gevonden •; het vrouwel. is echter
hetgebruikelijkste.
KLEMMEN, bedr. en onz. w., gelijkvlik klemde,
heb geklemd. Bedr., nijpen : hij klemde zzjnen voet. Met alle kracht aanzetten : de strijdt
(was) welgeklemt. [Hooft.] Onz., met hebben:
de deur klemt. Benaauwen : dat klemt mij
om het hart. Om het hart klemmen. [Hoogvl.]
Sterken indruk achterlaten : zoo uwgelukstaat klemt op uw verlichte Reden M. L.
Tijdw.] Van hier de zamengest.: klemgrond,
(waarop de schepen hechten) klemhaak, waartusschen de timmerman deplanken, welke
hij aan de schaafbank schaven zal, klemt, —
klemrede, klemspreuk, klemvogel, (bij Kil.
ook klampvogel) eene soort van havik, omdat
hij zijne prooi tusschen de pooten vasthoudt,
klemwoord. Voorts : klemmerkruid, klemmerblad, eiloof, welks bladen, door fine
vezeltjes, aan boomen, of muurwerk, zich
vasthechten, klimmerblad door D. Heins
geheeten : met klimmerbladen groen.
Adelung leidt het van leem af. Het eng.
to clamm, anders to cloom, heet kleven,
gelijk het hood. klemmen, eertijds, die
beteekenis ookgehad heeft. Vergelijk klam.
KLENS, (kleins) der, of van de klens • meerv.
klenzen. Een werktuig, om iets te laten
doorzijgen, een teemsdoek, ten einde het nat
zuiver en helder worde, anders ook klenzer
genaamd •; van het werkw. klenzen, anders
kleinzen, van klein, angels. claen, zuiver,
kleinen, kleinzen, angel. claenan, claensan,
zuiveren, als alleen het kleine en fine doen
doorzijgen, derhalve zuiveren, reinigen :
melk klenzen. Klein maken : mond, die ter
nauwer nood, met kevels tandeloos kan
kleinzen kruim van brood. [Bake.] Hiervan
klenzing ,k leinzing , in het angels. claensung ,
voor zuiveren g : for thinre claensunge, d.
voor uwe reiniging. In het eng. is clean,
zuiver, klaar, helder. Ons oude woord kleinster, is eene vonk, anders gleinster, waarvan
g leinsteren, g linsteren .
Ku p, z. n., v., der, of van de klep ; meerv.
kleppen. Een woord, dat, in sommige gevallen, met klap verwisseld worth, in sommige
gevallen verkiest het gebruik klep. Vond.

gebruild het als een onveranderlijk tusschenwoord, om eenen klank van hamers na te
baauwen : klep, klep het aenbeeld ging.
Voor eenen opslag op de tasch van eenkleed,
welken men eene klep noemt. Zoo ook de
klep van eene pomp, broek, enz. Zie Voorts
klap.
KLEPEL, z.

n., m., des klepels, of van den klepel • meerv. klepels. Het ijzeren werktuig,
dat in eene klok hangt, en, door zijne aanraking aan den binnenkant der klok, het ge-
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luid veroorzaakt : de klepel is uit de kiok
gevallen. Voor kiok zelve : als hi' den
dooden met den klepel beluidt. [Vond.] Voor
den bek eens ooijevaars, omdathij, met denzelven, een kleppend geluid slaat: de ooijevaar
klept met zijnen klepel. [Vond.] Schertsend,
voor de tong: zij heeft eenen lustigen klepel.
Eertijds noemde men eenen klopper aan de
deur, deurklepel. Van kleppen.
KLEPPEL, Z. n., m., des kleppels, of van den
kleppel •; meerv. kleppels. Klapspaan aan de
treem eens molens.
KLEPPEN, onz. en bedr. w., eli'kvl.1k klepte,
hebgeklept. Onz., met de klep slaan : de
nachtwacht klepte. De klok, in het aantrekken, zoo dwingen, dat de klepel slechts den
eenen binnenrand rake, heet kleppen. Het
slaan der ooijevaren : het steil verblijf der
kleppend' oojevaaren. [Psalmber.] Bedr., de
kick kleppen. Van hier klepper, klepperman,
(klapperman), nachtwacht. In den dichterliken stij,l heet een dravend paard, dat met
zijne hoeven teen den grond klept, een
klepper: men ziet den klepper zich in 't
oeffenperk verhitten. [Vond.] Verkleinw.
kleppertje. Van hier het voortdur. w. klepperen : de oozjevaar kleppert. lemand, wiens

tanden, door koude, op elkander slaan words
gezegd klepperen. Dit heet anders klappertanden, bij Vond. klippertanden.
KLERK, z. n. m., des klerks, of van den klerk
meerv. klerken. Een onduitsch woord, van
het lat. clericus, uit het gr. xxilpog, dat eigenlijk cen lot beteekent, van xxnpOce, d. bij
het lot verkiezen. Kitnp(;9 zegt dan zooveel als
door het lot gekozen, gelijk wij in het N.
Testam. van Matthias lezen • waardoor dan
verder de Geestelijkheid den naam van dellci, en daarvan clergie, gekregen heeft, in
tegenstelling van de leeken. Dewijl nu, in de
middeleeuwen, de wetenschappen en kundigheden, bij de Geestelijken alleen bijna
evonden werden • dezen ook het lezen en
g
schrijven best verstonden, bediende men
zich meest van zoodanigen tot openbare
schrijvers. Van hier heeft het woord klerk,
bij ons, den naam van hulpschrijver behouden. Een klerk op het stadskantoor,bij eenen
koopman, bij eenen pleitbezorger, enz. L.
Trip iioemt den kundigen geschiedschrijver,
L. Offerhaus, der eeuwen trouwen Klerk.
Van hier het klerkschap, het ambt eens
klerks.
,
zie klassen, kletsen.
KLESSEN
KLETS, z. n., v., der, of van de klets • meerv.
kletsen. Een woord, dat een snerpend geluid
nabootst : hij gaf hem eene klets met de zweep.
Ook als tusschenwoord : klets! klets! zoo sloeg
hij hem op de wan g. Schuld, in het gemeene
!even : iemand eene klets aanzetten. lets
borgen heet, l ets op de klets halen. Zamenst.:
kletsoor, eene Iange zweep.
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(klassen, kletsen ) onz. en bedr. w.,
gelijkvl. lk kletste, heb gekletst. Onz., eenen
kletsenden klank veroorzaken : met eene

KLETSEN,

zweep kletsen. De grooten kletsen op 't geonder
steent. S. v. Ch.] D'olifanten sloe en,
't kletze*der ooren, een afschrikkelijk geluit.
[Bogaert.] Bedr., werpen, smijten : eenen
steen in deglazen kletsen.
KLETTEREN, zie klateren.
KLEUMEN, onz. w., gelijkvl. kleumde, heb
gekleumd. Stijf van koude zijn : hoe staat gzj
daar zoo te kleumen? Hooft zegt ergens: uw'
vlam ontdooij zzjn' kleumde strammigheen.
Van hier kleumer :gij zijt een re to kleumer.

lemand, die nietveel koude verdragen kan,
en daarom digt bij het vuur kruipt, noemt
men kleumsch. Als men bet neders. verklamen, van koude stijf worden, bij ons vet.kleumen, vergelijkt, ma men het veilig van
klem, klemmen, afleiden.
kleunde, heb
KLEUNEN, bedr. w., gelijkvl.
g
ekleund. Klopp
en , slaan : nu kleunt men
hem met stokken. [Vond.] Het woord schijnt
klanknabootsend te zijn. Het gr. xxoYet y heet
geraas maken, en ook slaan, kloppen • dat
eveneens van den kink schijnt gevormd te
zijn.
KLEUR, z. n., v., der, of van de kleur • meerv.
kleuren. Het uitwendige gelaat der din en
zoo als het, door de verschillende wijziging
van de lichtstralen ,
aan ons oogc zi h vertoont.
Witte, gele, roode, blaauwe, groene, zwarte
kleur. Eene schoone kleur. Eene vaste kleur.
Eene kleur, die niet verschiet. Eene yenwelkte kleur. Die 't oog verwart door haaidommeling van kleuren. M. L. Tijdw.} De
blos op het aangezigt : een kleur krijgen.
Eenefrissche,
eene gezonde kleur hebben.
Schijnrede : hi wist de zaak eene schoone
kleur tegeven. Uit verachting, zegt men van

iemand, die zich bij eene partij voegt, bij
welke men teekens of leuzen draagt: hi' is
van de kleur. In hetgemeene leven zegt men
kleurd, voor gekleurd : hij droeg eene kleurde
broek, van eene andere kleur, dan zwart.
Het b. en o. werkw. kleuren voor eene kleur
geven, en eene kleur krijgen, is ook, school)
weinig, in gebruik. Het deelw. heeft Hooft:
uw' kinderen minnelijk gekleurt. Van het fr.
couleur, lat. color. Sommige schrijven koleur, coleur.

z. n., v., der, of van de kleuter
meerv. kleuters. Een klein meisje eene
stoute kleuter. Hooft zegt : dat het dusschen
kleuter was. Zamenst.: kleutergeld, bij Kil.
klotergeld, klein geld: hi' deder mijn zoo
veul kleutergelts bijlangen. [Hooft.lKil. heeft
ook kloterboek, adversaria. Het schijnt, met
klotteren, klonteren, uit eene bron te zijn.
Klotz in het hoogd., kluns in het zw., ons
klont (waarheen ook kluit behoort) is massa
conglomerata. Eerie kleuter is dus een kort,

KLEUTER,

KLIE.
theengedrongen meisje. Kleutergel4
nu ookgemakkelijk uit die bron a
KLEVEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. I
hebgekleefd. Onz., met zijn en heb
eene taaije vochtigheid aan jets bli
gen : pek kleeft aan de vingeren.
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z. n., v., der, of van de klier • meerv.
klieren. Sponsachtig deal in het ligchaam

KLIER,

van mensch en dier, om deszelfs vochten of
te scheiden : hier zljn de klieren, Wier ampt
het is het doorgaende vocht le kleinzet

•

[Overz. v. Herv.] Eengezwel aan de keel :
kleeft, van dorst, aan het gehemel
hi' heeft de koude klieren. Verkleinw. klierden
vertrouwelijken spreektrant zegt
tje. De kraag van een hem beet, in Gelderdat
kleeft aan de ribben, voor, dat v
land, eene Hier. Van hier klierachtig
wel.
,vol
Zijn hart aan lets hangen : blijf alti140,1 het
klieren : de klierachtige zelfstandigheid van
hemelsch kleeven. A. K. Doch
het brain. Zamenst.: keelklier, pijnappelklier,
t in
eenen verachtelijken zin : aan 't
zontraanklier • kliergezwel, enz.
deleeven berouw- en schaamtloo
van. KLIEVEN, bedr. w., gelijkvl. Ik kliefde, heb g e k lie fd (oudt. kloofekloven).
F.S. Zoo zeide
,
g
OtKloven: /tout
frill.: balo, ther uns klibit, de boo
klieven. In den dichterlijken stijl: de zee
die
ons aankleeft. Bedr.: twee bladen
klieven. IV-a zoo reel te klieven. [Bogaertd
aan
elkander kleven. De bij kleeft
leet.
De baren klieven. De lucht klieven. Hooft
[Vond.] Naar kleev aan uwen
voor
schijnt het onz. te nemen, in den oneigenl.
efluwig onze lippen. [Dull.] Van hi
ing,
zin van verbroken warden • wanneer het het
kleverig, kleverigheid, klevig,
k
htig.
hulpw. vereischt: laat nemmermeer
[Hooft.] kleefkruid, eene plantens
deze vrundschap klieven van etnigh misverKleven, hoogd. kleben, Otfr. klestandt. Het woord schijnt den klank van
ban, Notk. chleben, neders. kliveifb ven,
ligchamen, welke men doorklieft, na te bootangels. cleofan, eng. to cleave, deeii.1/tive,
sen. Zie kloven.
zw. klibba, pool. kleil. In het gr:,:aca KLIF, z. n., o., des klifs, of van het kli f • zonder meerv. Eigenlij,
k de steile buitenkant
leem. Dit leem is misschien de w0tet.
; Bat
van het land, waartegende zee in den winLoch de k slechts een voorvoegset
blijkt
ter aanslaat; ook de of an eener steilte :
uit het wend. le in kleven.
aan de ztjde van 't klif. [Hooft.] Moonen
KLIBBER, z. n., o., des klibbers, of tf* den
schrijft klift, en bezigt dit vrouwel.: begonklibber • zonder meerv. Bij Kil.
k
nen aen de klift. Zoo ook H. de Gr.: werpt
ber, klubber; die het door gutta **Oa ex
van een hooge klift reel lettren naer beneen,
arboribus de wens taaije, kleve
tom,
not 't sal daeruit ontstaen een bock met goede
die uit de reten der boomschors d
verran. Doch mogelijk is klift hier voor kluft.
taalt. Vond.gebruikt het eenigzi iiders,
Eng. cliff, lat. clivus. Het heeft, met klip,
als hi' spreekt van eene galeit, g
met
misschien denzelfden oorsprong.
klibber, breijn en bloed, verstaand
door
de verscheurde ingewanden, die aa
Aden KLIJF, z. n., o., des kltjfs, of van het klijf
zonder meerv. Klemmerkruid, klimop : gedergalei kleefden. Van kleven.
doog, dat dit groene klijf zich magh kringkK LIEF, z. n., v., der, of van de klie
eery.
len om uw hooft. [Vond.] Van klijven , dat
klieven. Kloof, spleet. Het woord i
a geis kleven.
n het
heel verouderd. In Gron.gebrua
htere KLIK, z. n., m., des kliks, of van den klik
nog, schoon men het daar met ee
meerv. klikken. Het onderste koperen, of
flieve
keelletter uitspreekt, glieve : door'
ook ijzeren, stuk eener kolf: de klik raakt
van de deur, dat is, door de reet,
pleet
denpaal. Six v. (land. bezigt het voor
derzelve.
eene kolf zelve. Het woord is klanknabootKLIEK, Z. n., v., der, of van de klie4 *eery.
send. Een lomperd heet, in de dagelijksche
klieken. Verkleinw. kliekje. Overiesthotene
taal, een houten klik.
brok van den maaltijd : gij zult wipe ieken
n zin KLIKKEN, bedr. w., gelijkvl. klikte, heb gemorgen openen. Ook wordt het
klikt. Eigenlijk, een klein en fin geluid,
t nevan uitgespogen slim gebezigd.
klik, even. Voorts in het geheim klappen,
ergeders. is ein klicks een weinigje,
antlers verklikken. Van hier klikker, klik1 van
schoten is. Het komt dan zonder
ster. Zamenstell. : klikspaan. Ook wordt dit
klicken, dat, in het hoogd. van 010 klank
1
woord onzijd. gebezig,
d in de beteekenis
haam
gevormd is, en aanduidt een taai
vangenoeg zijn : o ! honderd gulden klikken
in kleine stukken smijten.
er niet aan. Zoo zegt men ook in het hoogd.:
b geKLIEKEN, onz. w., gelijkvl. Ik kliek
es klecken keine hundert Thaler.
men
kliekt. Stukken en brokken van h
slijm KLIKKLAKKEN, onz. gelijkvl. klikklakte,
eet overlaten. Ook spugen, rogc
hebgeklikklakt. Het geluid van verdubbelde
bootuitwerpen. Het woord schijnt kl
slagen : 't gedruis vervult de lucht, en kliksend te zijn.Van hier kliekertkster.
klakt in onze ooren. J. de Marrs] De wapens
Zamenst.: kliekpotje, kwispedoot,
klickklacken. Wood.] Zie geklikklak.
schuld. Van kliek.
tong
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onz. W., gelijkvl. Ik klikspilde,
hebgeklikspild. In sommige oorden gebruikelijk, voor lanterfanten.
Kum, z. n., o., des klims, of van het klim •
zonder meerv. Klimop : de boom omhelst van
't klim. [De Decker.]
KLINAAT, z. n., o., des klimaats,of van het klisnaat • meerv. klimaten. Een onduitsch
woord, uit hetgr, en lat. clima. In eenen
zuiveren stijl plaatst men daarvoor het
woord, luchtgestel, luchtstreek.
KLIMMEN, onz, w., ongelijkvl. Ik klom, heb en.
bengeklommen. Eigenlijk, zich vasthoudende opstijgen : hi' is op den boom geklommen.
Op eene ladder klimmen. Met moeite opstijgen : op eenen berg klimmen. Irij hebben
reeds drie uren geklommeq; maar : wij zzjn
op den berg geklommen. Opstijgen, langzaam
naar bovengaan : de zon is aan het klimmen,
De rookzuil klom. De vloed klimt. Klimmen
zegt men ook van de galgestraf : hi' moet
klimmen. Van eenen hengst : hij heeft nog
uooitgeklommen. Van honden : het speelen,
dat de honden t' samen hebben, 't welck eintlijk uitkomt op een klimmen van den eenen
op den anderen. [Hooft.] Rijzen, in het zingen •: zz:i klimt met hare stem. Fig., denkbeeldig klimmen : zejn gibed klom, door
lucht en wolken been. Ingeluk toenemen :
hi' is aan het klimmen. In het klimmen der
jaren, in het aannaderen des ouderdoms.
Toenemen : mine smert klimt met elken dag.
Van hier klimmer. Het woord vloeit uit dezelfde bron, waaruit klam, klamp, klemmen,
enz., ontstaan zijn. Zamenstell. : klimboon,
klimslag, touw onder aan den boegspriet,
tot behulp der matrozen, die aan het blindf bramzeil sets te doen hebben.
o
KLINOP, Z. n., 0., des klimops, of van het klintop • zonder meerv. Eiloof : inijn klintop
noemd' ik die. [Hooft.]
KLING, z. n., v., der, of van de kling ; meerv.
klingen. Het blanke lemmer van eenen &gen : iemand voor de kling eischen. Poor de
kling vorderen. [Hooft.] Ili' leert de pen, en
de kling alleen. [Vollenh.] Die zoo wel
stet
vanpen als van de kling zich dienen kon.
G. Brandt.] Zich op de kling verlaten. De
bezetting over de kling 'a en. Hi liet alles
over de kling springen. Het woord wordt
naar het klinkendegeluid zoo genaamd. Kil.
heel klincke, klinghe. Ook beteekent, naar
A. K(uits aanteekening op de list van
Hoogst., kling een klif, clivus. Dorre duinen
noemt men daarom klingen : vergast het
gansche dorp, en zet zich op de klingen.
J. de Marr.] In het hood. heet eine Klinge,
een heuvel. Zeker hebben sommige plaatsen
daarvan nog hare benaming, als : Klingenberg, Klingenouw, enz. Het woord, in dezen
zin, schijnt eenen klomp verbondene deelen
to beteekenen. Het eng. to kling, vast ver-
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eenigen, en on klongel, klongelen schijnen
van denzelfden oorsprong te zijn.
KLINGEN, onz, w., ongelijkvl. Ik klong, heb geklongen. Klinken. Het woord is reeds baiter)
gebruik. Vond. zegt nog : Baer d' Engelen
klingen, en dansen en springen. En D. R.
Kamph. : laet de heldre cimbael klingen.
Zamenst, klingbuil,
klingelbuil. Zie klinken.
KLINK, z. n., m., des klinks, of van den klink •
meerv. klinken. Een klap,
die klinkt : dat
deez' met eenen klink een schip kan slop en.
[Hooft.] Zo iemand bun een klinkgat. [Oud.11
Doch vrouwelijk is het voor een werktuig,
dat, door zijn nedervallen, de deur vasthoudt : de deur is op de klink. Eene klink is
ook een omgeklonken spijker. Aan eene kous
vindt men ook eene klink. Dezelfde naam
wordt, even als in het neders., aan eene
scheurgegeven , wanneer het woord ook
vrouwel. is. In den dagelijkschen omgang
zegt men insgelijks van klink, voor van belang, van gewigt : dat was een bewijs van
klink. Zamenst. : klinkdeur, klinket, klinkdicht, klinkklaar, zuiver, onvervalscht :
klinkklaargoud. Klinkklaar water, vet ;
ook voor enkel : op 't klinkklaar rammelen.
J. de Deck.] Voorts : klinkletter, klinkwer k,
houtwerk, dat zamengeklonken wordt. Het
woord schijnt, wat zijne eerste helft aang
aat, tot Tans , glinsteren, te behooren.
KLINKEN, onz. en bedr. w., ongelijkvl. Ik klonk,
hebgeklonken. Onz., met hebben •; klink
g
even : gespannene snares , klokken, dunne
stukken van zekere metalen, glas, schellen,
enz., klinken, als zij geslagen worden. Zij
klonken, nog eens, met de glazen, bij het
drinken van degezondheid. Ik zal hem met
klinkende munt (ook met klinkende rede) met
gereed geld, overhalen. Door het gehoor
vernemen : die daad zal elk vreemd in de
ooren klinken. Veelgerucht makers : titans
klonk die kreet nit de vesten van Jeruzalem.
J. Frantzen.] Bedr., omklinken : ik zal het
nageltje klinken. Eenen klink toebrengen :
de bloetraat klinkt hem in win aangezicht.
[Vollenh.] Met eenen luiden slag lets hewerken : kolossen, door de hant geklonken.
[Antonid.] Met geweld op sets slaan :Sisyphs
keizelsteen, met Plutoos stal l geklonken.
[Hooft.] Klinken op een bekken. [Vondel.]
Wegwerpen, dat het eenen klink geeft : de
voorste klonk de scheer hem naer 't hooft.
[Vond.] Vastmaken : in ketenen klinken.
Andromeda was aan eene rotsgeklonken.
Fig., zijn vol beslag krijgen, dat van eene
zaakgezegd wordt, welke men in stilte zoekt
te volbrengen: en '1 waar geklonken, hadde
zeker oude vrouwgeen waapen geroepen.
[Hooft.] Van bier klinker, eene klinkletter,
ook eene soort van harden bakstcen : klei
moot door kracht van lucid en vuur tot een
'mop en klinker droogen.

[Al. L. Tijdw.]
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Sommigen spellen klinkerd, voor klinkaard.
In Geld. beet eene zekere soep klinkerd. In
het hood. is Klinkerkost, een brij, waarin
stukjes vleesch en klonterig meet gekookt
zijn, antlers das Klunkermusz; van Klunker,
eene klont.
Klinken, bij Schilter clip en h ood. en
neders. klingen, zw. klinga, eng. to clink
en clank, boh. klinkati, lat. clan ere gr.
en Atyyte.
Kling, klang zijn nabootsingen van het
geluid zelf, waar de i eenen fijnen, hoogen,
de a eenengroven Loon, en de n, door den
xActyyte

news uitgesproken, een aanhoudend geluid
uitdrukt.
KLINKET, z. n., o., des klinkets, of van het
klinket • meerv. klinketten. Een woord met
eenen basterduitgang,
uit het middeleeuw.
cliquetus, fr. cliquet, eene klink. Wij verstaan, daardoor, eene kleine deur in eene
stadspoort, of in eene andere groote poort :
't verdoemde poortklincket. [Vond.] Door 't
klinket de zuiderhofpoorte in. [Antonid.]
KLIP, z. n., v., der, of van de klip; meerv.
klippen. Eerie val, om vogels to van en. In
Groning. zetten de 'on errs zulke klippen
voor musschen. Het woord is van den kiank
gevorrnd, welken die val, bij het nedervallen,
g eeft.
KLIP, z. n., v., der, of van de /clip • meerv.
klippen. Eene steile, harde rots, bijzonder
als hare kruin velegespletene en verdeelde
spitsen heeft • hetzij men haar op het vaste
land, of in de zee, aantreffe. Men gebruikt
het woord wel meest van klippen in zee :
dan, daar het woord rots de zelfstandigheid,
klip, eigenlijk, de gedaante uitdrukt, ma
men het ook van steenklippen, op het vaste
land, bezigen. Men zegt, in goed nederduitsch : de steenbok beklimt de hoogste
klippen der Alpen. In de Overzett. van den
Bijbel leest men, in lien zin, van een scherpte
van eene steenklippe. Het zameng„ klipgeit
bevestigt dit ook. Het gezag van Hooft komt
bier bij : hi' deedt beeken door de klippen
ruischend' vlieten. Ondertusschen is het van
scherpe bergachtige spitsen in zee meest in
gebruik : eene klippe op 't to zeilen.
[boort.] Op eene klip blr:jven, vervallen, stooten, geworpen worden, enz. Eene blindeklip,
Welker kruin order water staat. 111:j zal die
klip niet to boven zeilen •; ook oneigenlijk,
voor hi' zal dat gevaar niet to boven komen.
In het gemeene leven zegt men van eenen
onbeschaamden leugenaar : hi' liegt teen de
klippen aan. Voorts, wordt, in den oneigenlijken zin dat en hetwelk men met moeite
en gevaar bekomt, of dat ores een hinderpaal en aanstoot is, eene klip genaamd. Van
hier klipachtig. Zamenst. : klipgeit, steenklip, zeeklip, enz.
Klip, h og d. en Been. Klippe, zw. klippa,
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angels. clif, eng. wallis. clip, gr. Aewas•
Het is, riaar alle edachten, uit eene bron,
met klieven, angels. clypan, zw. klippa •; zoo
komt het lat. rues van rum re en ons
rots, denkelijk, van rijten. De gedaante eener
eigenlijke klip bevestigt deze afleiding, als
zijnde eene afgerukte spits eener rots.
KLIPPEL, zie kluppel.
KLIPPERTANDEN, zie kleppen.
Kus, z. n., v., der, of van de klis • meerv.
klissen. De stekelige knop van klissekruid,
die, op wollige stof geworpen, daaraan vastkleeft. Het woord schijtit, om die klevende
eigenschap , dus genoemd. Zie klei. lemand
met klissen we en. Zij hield hem zoo vast,
als eene klis. Hetplantgewas zelf overgroeit
met klisse. [Vond.] Een verwarde knoop
•:
dat Naar zit vol klissen. Fig., die aanhangt
eenen klis van zwarigheen. [Hooft.] Hit dit

voorbeeld blijkt, dat het woord ook mannel.
genomen wordt. Hoogstr. en Halma nemen
het vrouwel. De oude uitgang klisse, en de
vergelijking van het hood .die Klette schijnen
ook meest voor het vrouwel.geslacht to
stemmen. Zamenst. : kliskruid, klissekruid.
KLISSEN, onz., w., gelijkvi. lk kliste, ben geklist. In eerie verwarde klis zitten. Het deelw.
is meest in gebruik. Hetwelk Virgil. zegt •
concretos sanguine crineis,
vertaald Vond.:
z 1:in hair geklist van bloed. Uw hair to zaarn
geklist met bloedt, leest men bij Hooft.
KLISTEER, z. n., v., der, of van de klisteer •
meerv. klisteren. Darmspoeling. Een woord,

in de dagelijksche taal alleen voorkomende,
met het werkw. klisteren. Rene klisleer zetten. Van het lat. clyster, uit het gr. )ottictip,
van xx4eiv wasschen.
KLIT, z. n., v., der, of van de klit • meerv. klitten. Hetzelfde als klis. Hij gooide mij met
klitten. Hetgaren is in de klit. Hooft zegt
een klit, d. een digt opeen gepakte hoop,
van drie honderd man.
zie klits. Vondel zegt, als een tusschenwerpsel : klits 1 klats ! Van hier het bedr.
w. klitsen, antlers kletsen : zulx hi,' zijnen
hoedt teeghens de vloer klitste. [Hooft.] Ende
klitsen 't den kop to plettre. [Hooft.]
KLITS, z. n., v., der, of van de kilts; meerv.
klitsen. Eene teef, het wijfje van eenen bond.
In Gron.gebruikt men het oneigenlijk alleen,

KLITS,

als men eenjong vrouwmensch hare onkuischheid verwijt zij is eene klits.
KLOEK, bijv. n. en bijw., kloeker, kloekst. Gaauw,
verstandig, schrander: eene kloecke huijsvrouwe is eene croone hares heeren. [Bijbelv.]
Kloek van verstand. Kloek van v&nuft.
[Hooft...] Een kloek verstand. Kloeke happen,
schrandere schrifvers. [Oud.] Als bijw.:
kloeck verstandig. [Bijbelv.] E en kloek kind ;
en,
omdat gehoorzaamheid in de kloekheid
egrond is, noemt men, in Gron., een kloek
g
kind, een zoet, stil, onderdanig kind. In den
61
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dagelijkschen stip zegt men : ik kan uit hem
niet kloek (antlers wi j s) worden, ik kan, uit zijn
verhaal, den zamenhang der zaken niet vatten. Vaardigheid bezittend : door het kloek
bekleden van eenigh nieuw gebruik. [Hooft.]
In het bijzonder, vaardig tot den strijd, dapP er : een kloek soldaat. Want alle dese waren kloecke helden. [Bijbelv.1 Dewij1 nu, met
het denkbeeld van dapperheid, dat van dikte
engrootte ligtelijk verbonden wordt, heet
kloek, zoo veel als groot, lang: een kloek
karel. Ter lento
van eenen klokken duim.
g
{Bogaert.] Hare on en worden kloeck, wordengroot door het koorn. [Bijbelv.] Van hier
kloekeltjk , kloekheid. Zamenstell.: kloekaard,
kloekhartig, onversaagd, kloekhartigheid,
kloekhartiglijk, kloekmoedig, dapper, kloekmoedigheid, kloekmoediglijk, kloekzinnig,
schrander, kloekzinnigheid, kloekzinniglzjk.
Het woord beduidde voor een eigenlijk,

ziende, en bepaalder, scherp ziende : dan,
in dies zin, is het geheel veroud., en uit de
voorbeelden blijkt, dat het zich bepaald heeft
tot het zien met de oogen des verstands. Bij
Ker. luidt het claulicho, Otfrid. glau, angels.
g/eaw,neders. klook, hood klug, deen. glog
en klog, zw. klok, ijsl. klokr en to r, Het
°We glau beduidde eigenlijk helder. Helder weér, heldere oogen zijn, in het neders,
glaues Wetter , g laue Aug en.De keelklank, die,
in de verwante talen, dan zachter dan harder
is, behoort zekerlijk niet tot den oorsprong.
Het schijnt of te stammen van het, in Opperd.
nog gebruikelijke werkw. lugen, dat is zien,
gr. ?taw, eng. to look.
KLOEKEN, bedr. w., gelijkvl. Ik kloekte, heb gekloekt. Versterken, moedgeven : 's morgens
quam hi' 't peerdt besoecken, en met soete
woorden cloecken. [Geschier.] Buiten zamen-

stelling is het niet meer in gebruik. Van hier
verkloeken.

z. n, o., des kloens, of van het kloen •
meerv. kloenen. Hetzelfde als kluwen. Een
kloengaren. Het woord wordt. in Gron.,
veelgebruikt •; waar men ook zegt van iemand,
die te veelgepooid heeft : hij heeft een kloen,
misschien, om de slingerende en draaijende
bewegingen, welke zulk een, in den gang,
maakt.
KLOET, Z. n., m., des kloets, of van den kloet
meerv. kloeten. Een schipboom. Ook neemt
men het voor eenen kalkklopper,
kalkstok.
Hzj is een re to kloet, een plompaard. Daar
zit klei aan den 'civet, daar schort lets. Hij
slaatoveral zijnen kloet in, hi' mengt zich
in alle zaken.
KLOETEN, bedr, w., gelijkvl. Ik kloette, heb gekloet. Met eenen kloet, een vaartuig voortdouwen.
KLOF, z. n., m., des klofs, of van den klof
meerv. kloffen. Dit woord is, in eenige oorden van Nederland, en in de dagelijksche
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taal alleengebruikelijk. Wanneer iemand,
in een schoon huis, met vuile schoenenlomp
komt inloopen, zegt men: daar komt hzj met
zijne kloffen. Van hier ook het onz. w. kloffen. Het woord is klanknabootsend.
KLOK, z. n., V. der, of van de klok • meerv.
klokken. Eene hen, die te broeijen zit • ook,
die hare kiekens dekt. Naar hetgeluid zoo
gevormd. Anders klokhen. Het woord klok
behoort tot de dagelijksche taal • in den defti en stijl zegt men klokhen. De o wordt hier
zachtkort en scherp-kort uitgesproken.
KLox, z. n., m., des kloks, of van den klok •
meerv. klokken. Eigenlijk, een zeker geluid,
dat men met de keel maakt, onder het doorzwelgen van eenig vocht. Van hier een teug
zelf: een klok bier. Verkleinw. klokje. De o
is hier zacht-kort.
Kum, z. n., v., der, of van de klok • meerv.
klokken. Dit woord wordt met eene scherpkorte o uitgesproken. Een stuk metaal, als
een rond en omgekeerd vat, waarin een klepel hangt, die, door beweging, aan beide
binnenranden raakt engeluid slaat. Op zeker
teeken van de klokke. [Hooft.] Eene klokgieten. Eene klok doopen. De klok treden, trekken,
luiden , kleppen. De klok slaat. Voor
bekend, ruchtbaar worden,
zegt men aan de
klokreep raken. [Oud.] Eene zaak ruchtbaar
maken noemt men, haar aan de klok hangen.
Ook : aan de groote klok trekkers. Eene klok
opsteken, luid schreeuwen: met een opgesteeken klok. [Hoofs,] Een hangend uurwerk :
trek de klok op. De klok staat stil. Eenige
din en die naar eene klok gelijken. Eene
glazen klok. Eene klok, eerie vuurstulp. De
klok, het deksel van eenen helm. Oul. droeg
een mantel, of huik, ook dezen naam: de
mans droeghen een klocke, ofte mantel.

[Reijersb.]
Ileden kort, als simmerocken,
ffilorgen lanck, als vrouweklocken. [Gesch .1
Hierbij komt het eng. a cloak, lat. pallium,

ongetwijfeld in aanmerking. Het verkleinw.
klok een bloemklokje. Zamenstell.: boomklok, brandklok, poortklok, enz. Klokgieter,
klokgieterij, klokhuis, klokkenmaker, klokkenspel, het klokspelen, klokklepel, klokluider, klokreep, klokslag, klokspijs, metaal,

waarvan men klokkengiet ; ook kost, welken
mengraag eet ; kloktoren, kloktouw. Het
woord schijnt tot lok, loch, eene opening, te
behooren.
KLOKER, z. n., m., des klokers, of van den kloker • meerv. klokers. Zoo noemt men, in
Noordholl., eenen pijpenvroeter, om het
klokhuis uit depijpen te halen.
KLOKKEN, onz. w., gelijkvl. 1k klokte, heb geklokt. Met eenen klok drinken: hij klokt
goed in het bier. Het geluid van eene broeihen slaan : het klokken der hennen. Dat Haar
zulkgeluid zweemt : de eigene inboorlingen
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e geronnene, kleine stukken in het
der Kaape worden van de Hollanders om
Voor taaij,
hunne klokkende taale Hottentottengeheeten.
bloed : eenen klont bloeds. De stijfsel is vol
[Bogaert.]
klonten. Verkleinw. klontje : een klontje
KLOKKENIST, z. n., m., des klokkenists, of van
sulker. Van hier klontig. [Vond.]
den klokkenist • meerv. klokkenisten. Een KLONTER, z. n., m., des klonters, of van den
klonter • meerv. klonters. Dit woord heeft
woord meteenen basterduitgang, antlers
klokspeler.
dezelfde beteekenis, als het vorige, schoon
KLONDIER, z. n., m., des klommers, of van den
hetgebruikt wordt van een hard en taai
klommer • meerv. klommers. Leugen, uitligchaam in iets, dat vloeijend moet zijn • er
zijn klonters in de melk. Zij kreeg, door
vlugt. Misschien met het lat. clam, heimelijk, het gr. zAs i.4,4%, eene heimelijke daad,
klonters in de melkvaten, eene zwerende borst.
Van hier klonterig.
uit eenebron.
/CLOMP, z. n., m., des klomps, of van den klomp •
KLONTEREN, onz, w., gelijkvl. 1k klonterde, ben
meerv. klompen. Verkleinw. klompje. Een
geklonterd. Tot klonters verdikken, als een
klonter zich zetten. Bij vergelijking gebruikt
zamenhangend , ongefatsoeneerd stuk van
eene tamelijke grootte : een klomp kopererts.
Hooft het : want zijn wambaswrong, gevult
met paardshair, klonterd' om 't ijzer (der
Een misselijke hoop van verscheidene dinspiets).
gen zamen vereenigd, in wanvoegelijke orde:
zij smolt drie werelden tot eenen klomp. KLoor, z, n., v., der, of van de Hoof; meerv.
kloven. Eene spleet die door eenig geweld
{Vond.] Hierheen behoort mengelklomp.
Overdr.: nujn ziel is zat dien klomp der
gemaakt is: on?, een ente in de kloof te zetijdelheit. [Hoogv1.1 Om de lompe en plompe
ten. [Vond.] Eene kloof in de handers, in het
vel, in de aarde. De kloof van een zakuurgedaante, noemt men houten Schoenen klomwerk. Eengat, door scheuring, in eene rots
pen. Met de klompen op het ijs komen,
veroorzaakt : opdat se woonen louden in de
onvoorzigtig lets aanvaarden. Van hier
kloven der dalen. [Bijbelv.] Naardien nu
klompachtig , klompig . Zamenst.: aardklomp;
klompzak, klop, slaag, in den boertenden
met eene kloof in rotsen het denkbeeld van
stip, iernand lustig klompzak geven, in
schuilen en veilig zijn naauw vereenigd is,
gebruikt M. L. het ook voor beveiliging :
Vries!.gebruikelijk. Het komt zeker met
lomp, nit eerie bron. Misschien vindt men
Fader 1 berg uw' schootzoons koop in uwe
dezelve in leem, om het denkbeeld van kleeeurvige Alma is klove. Het woord is gevormd
vende verbinding.
van den onvoltn. vent. tijd der aanvoegende
KLONGEL, z, n., v., der , of van de klongel
wijs van klieven, eertijds ongelijkvl. kloof.
meerv. klongels. Eene verachtelijke benaVerkleinw. kloofje , in de kin. Zamenst.:
kloofbajl kloofhamer, kloofhout, kloofkin.
min waarmede
waarmede het denkbeeld van hoerachtigheid vereenigd is : zij is eene klongel, KLOOSTER, Z. n., o., des kloosters, of van het
klooster • meerv. kloosters. Eene vaste, met
eene hoer. Het schijnt, met het eng. to cling,
muren ingeslotene plaats, waarin monnikert
dat vast aanhangen beduidt, uit eerie bron
en nonnen, van het gewone verkeer met de
gevloeid. Hierheen behoort het zw. kluns,
massa conglomerata, ons verouderde klonge,
wereld afgezonderd, leven.Een mannen-, een
door Kil. glomus vertaald. Zoo dat klongel
vrouwenklooster. In een kloostergaan. In
een klooster werpen. Zich in een klooster
eigenlijk een vrouwmensch is, dat zich ligt
be even, Men noemt ook een klooster eenen
aan. iernand verbindt en verslingert. Van
klongel is het onz. werkw. klongelen, dat
langen, pollen bak, waarin een aantal celzooveel is als zijnen tijd met nietige bezigletjes zijn, geschikt om ratten op korenzolders te vangen. Wijders, eene afgezonderde
heden slijten. Ook wordt het gebezigd voor
plaats : verscholen in de kloosters van een
zijn goed, op eene losse wijs, we geven, te
afgezonderd prieel. [Overz. v. Hervey.] Van
zoek maken : z?j klongelt met haar geld. Deze
hier kloosterachtig, kloosterling. Zlimenst. :
denkbeelden kunnen voortgevloeid zijn uit
kloosterbroer, klooster wren labostergelofte,
eene handelwijs van ontuchtige vrouwlieden.
Van hier klongelster.
kloostergoed , ktoosterjuffer , ktoosterkerk
KLONT, Z. n., v., der, of van de klont ; meerv.
kloosterlatqn , kloosterleven, kloosterlieden,
klonten. Zeer denkelijk heeft dit woord denkloostermoeder, kloosterregel, kloostertucht,
kloostervader , kloostervolk , kloostervoogd
zelfden oorsprong, als klomp, (in het neders.
worden klump en klunt met elkander vervoogdij, kloostervrouw, kloosterwet, kloosterzuster. Het woord komt of van het lat. clauwisseld) gelijk het, in beteekenis, met hetstrum, eene ingeslotene plaats.
zelve naauw verwantschapt is •, alleen gebruikt
men klont van ongefatsoeneerde stukken van KLOOSTEREN, bedr. w., gelijkvl. 1k kloosterde,
hebgekloosterd. In eon klooster sluiten.
kleinere hoegrootheid. Zoo neemt men het
Waarvan kloostering.
voor eene aardkluit:
, 't Glimpend kouter door de klont
KLoor, z. n., m., des. kloots, of van den kloot
meerv. klooten. Eenen houten bal : metkloo9 Van zl:fre erffelijken gront. [Poot.j
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ten spelen. De kloot rolt nog, de zaak is nog
niet afgedaan. Een kogel: een kloot uit het
geschut nam hem ztjn been weg. Het woord,

KLOU.

lubde hengst, wien men, met eenen houten
klophamer, de zaadballen verplettert. Kloppen is, bij Kil. castrare. Naardien de, op die
wijze ontmande, hen step niet altijd de drift
in dien zin, wordt bij Hooft gevonden. Een
om to klimmen verliezen, noemt men ook niet
ronde hoop: die zich aan een' kloot verzabehoorlijk gesnedene hengsten klophengsten.
melt hadden. [Hooft.] Hetwelk men zich als
een rand voorstelt, hetgeheelal : het opperste
Wanneer een der ballen, of die beide, niet
in den balzak ha p en maar in het ligchaam
ewelf van d'onbeheinde kloot. [Hooft.] De
g
opgetrokken zijn, als ware het dier gelubd,
sterrenhemel : die den kloot des hemels
draagt het insgelijks dien naam.
draegt. [Vond.] De aardbol : om den kloot
der aarde. [Vond.] Om den kloot der werelt. KLOPPEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik klopte,
hebgeklopt. Bedr., slaan, dat het eenen klop
[Vond.] Bij 't waere zonlicht, dat men ver
geve, Een boek kloppen. Hennip kloppen.
om dezen kloot ziet rennen. [Schutte.] De
re ter kloot. Van hier
Etjeren kloppen. Stof uit de kleeren kloppen.
teelballen : de linker,
Iemand op den duim, op de vingers kloppen,
klootachtig. Zamenst. : aardkloot, buskloot,
donderkloot, hemelkloot, vuurkloot, wereldhem zacht bestraffen, van terzijde doorstrijken. Fig., kwellen, knagen : en als 't gekloot • klootboog, klootjesvolk, janhagel, (bij
dacht van smartgekloptwordt. [Hooft.] Onz.,
Ouch), klootspel, klootvormig , klootzak, klootmet hebben • slaan, zich bewegen : het hart
zakje. In het geslacht van dit woord, moet
klopt. Een beschuldigend geweten noemen
men Hooft, die, door de zoetvloeijendheid
wij een kloppend geweten, omdat daarmede
verlokt, hetzelve wel eens vrouwel.gebruikt,
zoo als uit hetgegevene voorbeeld blijkt,
een snellere omloop des bloeds, en bij gevolg
eene klopping des harten natuurlijk vergeniet navolgen.
zeldgaat. Van hier noemen wij het geweteri
Adelung brengt het, met klomp, tot een
ook wel den klopper, en, met een verkleinw.,
wortelwoord.
het kloppertje. Een klopper is ook een deurKLOP, z. n., m., des klops, of van den klop ;
klopper. Voorts is van hier klopping.
meerv. kloppen. Een klap die een dof geluid
rnaakt : met een' verbaasden klop. [Hoogv1.] laos, z. n., m., van den klos : meerv. klossen.
Geen vat, dat kiank geeft op den klop. [De
Eengarenklos. Ook een bal van de klosbaan :
vjn hant zou spelen met uw hooft, gelijk de
Decker.] Slaag : iemand klop even •; kiop
le el met den klos. [Vond.] Een knuppel,
krijgen • zonder meerv. De slag des bloeds
in de aderen : de klop der ad'ren weet van
waarmede men speldenwerkt, wordt ook dus
genaamd. Zamenst. : klosbaan, klosbeitel,
geen' gerijmde moat. [Hooft.] Een geklopt, of
geslagen teeken op zekere munt : deze schelle el of schepper, waarmede men in de klosling heeft eenen goeden klop. Het woord is,
haan speelt, klosbeugel, kloskoord, klospoort,
klosring, enz. Het verkleinw. klosje (klosken):
met klappen, in oorsprong, naauw vereenigd.
de castor zijn kloskens afbijtende, zijne zaadZamenstell. : klophamer, klopscheen, een
schoenmakersgereedschap, ook een zakveballetjes. [Bru ne.]
deltje, klopsteen, boekbinderssteen, klopzee, KLOSSEN, bedr. en onz. w., gelijkvl, Ik kloste,
heb geklost. Bedr. : koord klossen, door midhet zeewater, dat teen het schip stampt.
del van klossen, dezelve tweernen. Ook beet
KimP, z. n., v., der , of van de klop ; meerv.
klossen op eerie klos winden. Onz., in de kloskloppen. Eene geestelijke dochter, die, als zij
baan spelen : zij klossen. Klossen heet ook,
zich in dien staat begeeft, aan den Leeraar
harer kerk degelofte aangaande de onthouin de dagelijksche taal, een lomp geraas in
het loo en maken : misschien uit klotsen verding van den echt doet. Ook klopzuster genaamd. Eenigen leiden den naam of van het
basterd. Men vindt het bij Hooft: die kloste
kloppen aan de deuren •; omdat zij, in tijden,
op stomp of stelt. Van hier klos, als een bijw.
toen het, in ons land, voor Roomschgezinden
gebezigd: zij kwam daar zoo klos klos aanonveilig was, aan de deuren der Roomschen
loo en. Klos en klossen hebben denzelfden
aanklopten, om to zeggen, waar de heimelijke
oorsprong als kloot.
vergaderingen zouden gehouden worden. KLOTSEN, onz. w., gelijkvl. Ik klotste, heb geDan, het schijnt eenigzins vreemd, dat zulk
klotst. Pit woord drukt een dof geluid uit,
een !outer toeval, eenenplegtigen naam,
bij voorb., van water, dat met geweld to err
voor altijd, aan die Maagden zoude gegeven
iets aanslaat : de baren klotsten teen het schip •
hebben. De gedachte van Kil. is gegronder,
Aan 't schuimend zout, dat klotsende op een
wanneer mengist, dat het oorspronkelijk een
klip. [HoogvI.] Van hier klotsing.
schimpwoord geweest zij : dat, namelijk , KLouw, z. n., v., der, of van de klouw • meerv.
eene klop zoo veel zij, als eene maagd, die geklouwen. Een tuinmansgereedschap, eene
sneden is , virgo castrata, use se propter
hark, waarmede men de tuinaarde fijn en
regnum coelorum castravit.
elijk maakt.
g
KLOPIIENGST (ook klaphengst), z. n., m., van den
KLOUWEN, zie kluwen.
klophengst • meerv. klophengsten. Een ge- KLOUWEN, bedr. w., gelijkvl. lk klouwde, heb ge-
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klouwd. Breeuwen. Ook slaan, afrossen.Van
bier klouwer, kalefaathamer. Men gehruikt

voorts dit woord, , om op eerie boertige wijze,
ietsgroots it te drukken: dat is een klouwer
van eenen!! Voorts zegt men den turn klouwen, opharken. Zzjn hood klouwen; ook fig.,
voor in verlegenheid zitten , zich niet weten
te redden.
KLOVEN, bedr. w., gelijkvl. 1k kloofde, heb gekloofd. Door middel van eene kloof te maken,
doorhouwen : hout klooven.[Hooft..] Ook onz.,
met zin : het hout klooft niet wel. Vaneensplijten : nu:Me lip klooft door de koude. Door
de droogte is het aardrjk
i gekloofd. Eene gekloofde klaeuw. [Bijbelv.] Van bier klover,
kloving. Zamenst.: haarkloven. Met regt

maakt Huydecoper dit woord gelijkvl., omdat het van het zelfst. kloof afstamt. Fr. de
Haes stemt dit toe,en echter is hij met dit
woord verlegen, en wit het als eene uitzondering op den re el aangemerkt hebben ;
alzoo hij van oordeel is, dat kloof van kloven,
en niet kloven van kloof afstamt. Dan, alles is
bier reel mat Kloof is van klieven, dat
voorheen ongelijkvl. was, ik kloof. Dan, wat
onderscheid is er tusschen klieven en kloven ? De overzetters van den Bijbel gebruiken beide doorelkander •: die de zee klieft—
die de zee klooft. Het fine onderscheid wordt
menigmaal, door hetgebruik, ook nu nog,
verzuimd. Klieven is, in orde, eerder dan
/cloven. Door klieven ontstaat wel, maar niet
altijd, eene blijvende kloof. Dus klieft men
de zee, de baren,de lucht ; en de vaneengescheidene deelen vereenigen zich weldra.
Men ma g dus, oordeelkundig, niet zeggen :
de lucid, de zee, de baren kloven. Waar, derhalve, eene kloof achterblijft, ma men het
woord kloven niet bezigen. Dan, waar men,
door klieven, eene kloof krijgt,
en in die
kloof weder van nieuws houwt, daar kloort
men. Zoo klooft men hout. Eigenlijk is dus
kloven in de kloof houwen , door de kloof
rooter te maker', doen splijten, en voorts,
in het algemeen, eene kloof veroorzaken.
Klieven is een algemeener woord, en geeft
te kennen, iets metgeweld vaneenscheiden,
hetzij eene kloof achterblijve, of niet.
KLOVENIER, zie kolvenier.
KLUCHT, z. n., v., der, of van de klucht; meerv.
kluchten. Eene zaak,die lagchen verwekt,
eene poets, eene boert : eene aardige, zoete,
wonderlOke klucht. Eene klucht vertellen.

Een spel
het
•
tooneel, op
om te doen
lagchen:
Plautus nu to klucht. [Vond .] Het onz.werkw.
kluchten, eene klucht aanregten, heeft Brune.
Van bier kluchtig, kluchtigheid.
•Zamenstl.:
krijgskluchtigheid. [Hooft.] Voorts k lucht
ker, kluchtspel, kluchtspeler.
Klucht schijnt, met lagchen, uit eene bron
voortgevloeid te zijn, zijnde de k slechts een
behulp der uitspraak.

KLUI.

z. n., v., der, of van de kluft • meerv.
kluften. Dit woord, van klieven afkomstig,

KLUFT,

zal eigenlijk aanduiden iets, dat als eene kloof
g
espouwen en vaneengerukt is. In dien zin
is het in Opperd. nog gebruikelijk. Ook wordt
hetgenomen voor eerie afgedeelde wijk in
eene stad. In Gron. heeft het die beteekenis,
waar de toeziener over zulk eene wijk kluftheer beet. Wijders, dat door klieven van jets
anders afgerukt is, een klomp. Zoo vertaalt
Vondel de uitdrukking van Virgilius, lentis
massis : van taeie kluft bij kluft. Eene afhellende schuinte beet in Gron. ook kluft. In de
Overzett. v. Hervey leest men: de ijsselzyke
kluften of schuintens van zjs. In dezen zin
schijnt het tot kill te behooren, en voor klift
geschreven en uitgesproken te zijn. Halma
wijst, bij dit woord, op rijhaak, en, bij Kil.,
heeft het ook nog den zin van een hol, dat is
eene kloof, in eene steenrots. Zamenst.:
kluftpredikant, predikant over eene wijk in
de stad.
KLUIF, z. n., V. der, of van de kluif • meerv.
kluiven. Een klaauw, vooral van vogels. Het
meerv. is meest ingebruik: geen duir heeft
vreesselzjcke kluiven. [Vond.] Handen van
menschen, met het denkbeeld van verachtelij k geweld : mote
g ik hem maar eens in de
kluiven hebben Uit mijne kluiven onttrekken:

[Vond.] In degemeenzarrie verkeering wordt
het ook van eerie praatster, een veel en zot
babbelend wijf,gebezigd: zij is eene rte
kluif. Het verkleinw. is kluifje, een beentje,
waarvan men het vleesch afkluift. Zamenst.
kluifhout. Het woord is, in oorsprong, met
klaauw gelijk.
KLUIFFOK, z.n., v., der, ofvan de kluiffok ;meery
kluiffokken. De voorfok op een schip. Misschien van klieven.
Knits, z. n., V. der, of van de kluis • meerv.*
kluizen. Eigenlijk, eene naauwe, beslotene
plaats. In het bijzonder de grot van eenen
kluizenaar. Voorts het verwulfsel van eenen
kelder. Eindelijk zijn de kluizen van een
schip twee gaten voor aan den boeg, waardoor de ankertouwen gevierd worden. Zamenst.: kluis at kluishout, de balk, waarin
de kluizen zijn •; ook het stopsel der kluisgaten. Het schijnt van het lat. clausus, gesloten, of te stammers • of het lat. claudere
moet met kluis eenen algemeenen oorsprong
hebben.
KLUISTER, z. n., v., der, of van de kluister
meerv. kluisters. Eene boei, waarin iets gesloten wordt: zij deden hem de kluistersaan.
Buiten dwang van ijsre kluister. [Vond.]
w. gelijkvl. Ik kluisterde,
hebgekluisterd. In kluisters sluiten : eer
men hem weg bragt, werd hi' aan de handengekluisterd. Vastbinden, sterk gehecht
maken : een ziel aan 't stof gekluisterd.
[Psalmber.] Diepdenkende zielen onweder-

KLUISTEREN, bedr.
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staanbaar aan zich to kluisteren. [Feith.]
Hiervan kluistering . Kluister, klooster, kluis,
claudere — alien uit eene bron.
,
Z. H., v., der, of van de kluit •; meerv.
KLUIT
kluiten. Een droog, ongefatsoeneerd, zamenhangend stuk, van eene geringe grootte , doch
slechts in eenige gevallen. Eene kluit aarde,
waarvoor men ook kluit alleen zegt : spruit
niet hetgolvend graanuit een veragte kluit?

M. L. Tijdw.] Hierheen behoort de lage
spreekwijs : uit de kluiten gegroeid zijn,
eerie tamelijke lento hebben. Hi' komt op
de kluiten, zijngoedje begint te vermeerderen. Een brok turf : hi' stookt den oven met
kluiten heet. Bij Kil. is kluit ook eene klucht.
Bij Hooft is het in die beteekenis voorhanden •
den lachert speelenals
't de zotte kluit
,
vereischte. Verkleinw. kluitje , ook voor
kandij : hi' lust een kluitjes. Een brokje
turf: die een kluitje heeft, heeft er graag een
turfje bi j , elk zoekt zijn weinigje te vermeerderen. Van hier kluitachtig, kluitig. Zamenst. : kluitboog
,
een boo om kluiten of

KNAA.

word t het nog gebruikt, gelijk ook het naamw.
geklunder, een helder geraas, een luid gestommel. Indien het niet onmiddellijk eene
nabootsing van een aanhoudend helder geraas zij,
zoo ma men het als een voortdur.
werkw. van kleunen, gr. zAovetv, beschouwen. Zie kleunen.
KLUPPEL, (knuppel, kneppel) z, n., m., des kluppets, of van den kluppel • meerv. kluppelen,
kluppels. Een werktuig om te kloppen : hi'
sloeg hem met eenen kluppel op het hoofd. De
kluppel van eenen vlegel. Van hier het bedr.
werkw. kluppelen, met kluppelen slaan,
doodslaan. Zamenst. : kluppelkoek, kluppelvers, een reel van een vers, die op het einde

even eens luidt,:als de vorige regel.
,
KLUTS
zie klutsen.

bedr. w., gelijkvl. Ik klutste, heb gelautst.Klanknabootsend woord, ontleend van

KLUTSEN,

hetgeluid, hetwelk door het kloppen van
eijeren in eene kom veroorzaakt wordt. Door
elkander slaan : ik heb drie eijeren geklutst.
Vondel zegt , bij overdragt : men klutst
(bouwt) een houte hut. Ook komt bij denzelven schepen klutsen voor. Zoo zegt men ook:

keijen mede te schieten.
Kluit, hood.
g Klosz, eng. clod
, neders.
klute. Het behoort, met kloot, toteenen
alles door elkander klutsen. Hi' klutst in
wortel.
ztjn gemoed veel ongeslepen kuren. [P. Pers.]
KLUIVEN, (oul. knuiven) bedr. w., ongelijkvl.
Mengebruikt het ook voor futselen en knut1k kloof, heb gekloven. Eigenlijk iets, met
selen. Zamenst.: klutsei.
den duim en voorsten vinger wegnemen, lalwri, (kluin, kleun, kloen) z, n., v. en onz.,
of van de -- het
der kluun — des kluuns ,
pluizen. Voorts met kleine beet' van lets
afknagen : een beentje kluiven. Gij zult daarzonder meerv. Het;
woord
kluun
, vrouwel.
aan wat te kluiven hebben
enomen, is zekere gebaggerde turf, in
,
g
die zaak zal u
Geld.; onzijd. is het eene soort van lekker
moeite kosten. Verteren : de minne kluift
mijn vleesch. [Hooft.11 Het wordt ook onz.,
bier, in Groningen.
met hebben, gebruikt, voor, door veel en laf KLUWEN, (kloen, klouwen), z, n., o., des klur mee v. kluwens.
wens,
of van het kluwen;
tepraten, zich gek aanstellen : wat zit zij
weer te kluiven !hi
Een rood ligchaam, dat uit draden, die op
hier kluiver, die kluifelkandergewonden worden, bestaat: een
jes pleegt of te knagen, overdragt., een giekluwengaren. Van eene zaak, die zich zelve
rigaard. Voorts : kluiving. Naar de eerste
ontwikkelt, zegt men : hoe zal dat kluwen
beteekenis van het woord, komt hetvan
arloopen? Die den draad heeft,
vindt het
klaauw af. Zie kluif.
g
die het beloop eener zaakbegint
kluwen lit,
KLurzEri, onz. w., gelijkvl. 1k kluisde, heb gekluisd. Op de wijze van eenen kluizenaar
te kennen, zal Naar weldra tot in dengrond
doorzien. Pus zegt Hooft: om, bzj vervolgh
wonen, zich alleen, zonder vrouw, behelpen:
hoe lang hebt gtj al gekluisd ? Kluizen is ook
van den draadt, aan '1 kluwen te raken.
Oneigenlijk wordt het genomen voor een
een scheepswoord, beteekenende teen de
hulpmiddel, om uit eene netelige omstandigkluisgaten eens schips aan slaan. Het zal
heldgered te worden : zonder het kluwen,
daar lustig kluizen, men zal daar wakker
welk ons hetgeloof aan de Voorzienigheid
over hoop liggen.
aan de handgeeft, vertoont ons de geschiedeKLUIZENAAR, z. n., m., des kluizenaars, of van
nis van het menschdom niets anders dan eenen
den kluizenaar ; meerv. kluizenaars. Iemand,
doolhof. Van hier is het gelijkvl. bedr. w.
die, uit een godsdienstig zwak, het gezellige
tot een kluwen opwinden. De
kluwenen
,
leven haat, en eenzaam in eenegrot, eerie
spreekwijs der lat, dichters, glomerare pulvekluis, woont. Voorts iemand, die zich, in
zijne woning, armelijk behelpt, zonder berem, is door Vond. nagevolgd: in 't kluwevan stof. Dit woord is in het neders.
nen
hulp van eene wederhelft, of van dienstklouwen, angels. cleouuae, eng. clew. Het
boden. Eindelijk een, die weinig uitgaat.
Het y r. is kluizenaarster.
hoogd. Kloben, het lat. globus, gleba, ons
KLUNDEREN, onz, w., gelijkvl. Ik klunderde, heb
klaauw, kleven, het wallis. clwm schijnen
geklunderd. Bij Kil. is dit woord, die het door
alle tot eene bron te behooren.
pulsare vertaalt. In de volkstaal te Gron., KNAAP, Z. n., m., des knaaps, of van den
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bedr. en onz. w., gelijkvl. lk knaagde,
hebgeknaagd. Met de tanden langs een hard

knaap • meerv. knapen.Verkleinw. knaapje.

KNAGEN,

In hetgemeen beduidt (lit woord eenen
'on eenen
eenen jongeling: een kleine knaap.

ligchaam scherp vijlen, knabbelen. Het woord
schijnt klanknabootsend. De bond knaagt
het been , of aan het been. Fig. : ' t geen

Eenjonge knaap. Verschoon dien ongebaerden knaep. [Vond.] Naardien nu 'on ere

personen, gewoonlijk, den ouden dienen,
heeft het woord de beteekenis van eenen
jongen knecht, eenen bediende, ook eenen
slaaf, aangenomen: dus nam Abimelech
scapen, ossen, knapen enz. [Bijb. 1477.]
Vooral in zamenstell.: herdersknaap, lijfknaap, altaarknaap, met het yr. knapin. Zoo
gebruikt Vond.: lijfknapin, schildknapin.
dienstbaarheid.
Van hier is knaapschap
,
Het is ook eene soort van waardigheid onder
den adel • te weten , een jonker, die nog
g
een ridder was, maar het werk eens ridders
nog leeren moest, deszelfs wapens droeg, en
hem in eengevecht bijstand deed, droeg den
naam van eenenknaap. Van bier het zameng.
schildknaap. In het eng. eertijds knave, zw.
knape, neders. knape, middeleeuw. knapo.
Oul. werden de Vroedschappen somwijleh
ook knapen genoemd : buten den twintich
g
oede knapen. [Keur. d. St. Hoorn.] Ook is
het woord tot andere zaken overgegaan, in
zoover zij de plaats eens dienenden knaaps
vervangen. Zoo noemen wij eenen lichtstander, waarop eene kaars of lamp staat, eenen
knaap. Eindelijk, naardien jongens, om
hunne losheid, vaak balddadig zijn, zeggen
wij : hij is een knaap, dat is een ast.
Knaap, h ood. Knabe en Knappe, angels.
cnapa, zw. knape, ijsl. knapa, deep . knab.
eng. knave. In het middeleeuw. beet chnapina , eene maagd, en in het spaan., is
g
,
anapa een lastdrager. M. Martinius
haalt
uit het Gloss. van Isidor., aan :gnabat,
(waarvoor Mart., liefst, gnaba leest) natus,
generatus, filius, creatus vel enixus lingua
Gallica, dat de oude Galliers, in hunne taal,
gnabat (of, gnaba) eenen zoon noemden,

iemand, die door voortteling, zijn aanwezen
ontvangen heeft.
KNAAUWEN, bedr. w., gelijkvl. Ik knaauwde,
hebgeknaauwd. Knagend kaauwen •; kaauwen, om uit te zuigen : knaauwende 't vulsel van zlyn bedde. [Hooft.] De angel, dien
ik knauw. [Hooft.] Worteltjes, die geknauwt
en uitgespoogen zdnde. [Bogaert.] Van bier
knaauwing, knaauwsel. Gr. xyaVW.
KNABEELEN, onz. w., gelijkvl. 1k knabbelde, heb
geknabbeld. Met de tanden aan lets knagen,

op jets, dat hard is, bijten, zoodat het een
zekergeluid maakt: die op 't gouden mondstuk bijt en knabbelt. [Hoogv1.] Voorts, in
het gemeen, knagen, met kleine brokjes
afbijten: de muizen hebben aan het brood,
aan ge kaasgeknabbeld. Vondel gebruikt
het bedr.: hetgebit knabbelen. Van hier
knabbelaar, knabbelaarster, knabbeling. Een
voortd. w. van knappen.

KNAP.

zoo veelejaaren laugh den Staat geknaaght
heeft. [Hooft.] Langzaam invreten, onzijd. :
de kanker knaagt tot in 't gebeente. [Hoogv1.1
Voorts wroegen, beschuldigen : het geweten
knaagt hem. Een knagend geweten. Verdrieti g lijden veroorzaken: het knaagen van mzjn
smarten. [Hooft.] Van bier knaging, knab-

beling, wroeging, uitterende droefheid.
z• n., m., des knaks, of van den knak
meerv. knakken. Eigenlijk, een onderanderlijk tusschenwoord, dat den klank nabootst,
welken een hard ligchaam veroorzaakt, wanneer het onverwacht breekt, ofbreken wil :
knak I en het brak in stukken. Voorts is het
een zelfst. naamw.geworden, voor eene
breuk : die steel heeft eenen knak. Fig., een

KNAK,

nadeel, dat niet litg
overwonnen kan worden:
door dat waken kreeg zUne gezondheid eenen
knak. Hunne vriendschap kreeg eene knak,

eene verwijdering, eene koelheid. Men gebruikt het ook bijvoegel. : h i' is knak, hij is
gestoord, om of over iets.
KNAKKEN, onz. en bedr. W., gelijkvl. 1k knakte,
ben, en hebgeknakt. Onz., met zzjn; eene
breuk krijgen : de steel is geknakt. Bedr.,
met eenen knak breken : hennepknakken. En
knakt, tot splinters toe, den kooker. [Hooft.]
Overdr., nadeel aan iets toebrengen : om
't spaansche juk te knakken. [Hooft.] Bet
g
ezagh knakken. [Vond. en Brandt.] lemands
1

lof knakken. [Oud.]Zamenstell.: knakhamer.
g
,
Knakken, hood.
en neders. knacken
eng. to knack , de e p . knecke, zw. knacka,
knaka, knaecka, gr. xavaxity XVOIElY.
KNAP, Z. n., v., der, of van de knap • meerv.
knappen. Geluid door knappen veroorzaakt:
hetgaf eene knap. Knap, zonder meerv. in
de dagelijkschetaal, voor spijs : hi' houdt veel
van de knap. De verbrande korst van zoeten

koek, fijn gemalen en onder koffij gemengd,
wordt elders knap genoemd : zij drinken
knap • zonder rneerv.
KNAP, bijv. n. en bijw., knapper, knapst. Vast
sluitend, net: dat kleed staat knap. Bekwaam,
handig, vaardiglijk, weldra: Illachtelt .staakr
haar naaldwerk knap . H oof t. Knap ter pen,
die fraai en vlug schrijft. All' volxken knap
ter hand. J. De Deck.] Zij is eene knappe
meid. Knapjes. Zamenstell. : knaphandig,
vaardig , knaphandigheid, knaphandiglijk.
Voor dit knap zeide men ook gnap •; Avaarbij
men het lat. naves ma vergelijken.
KNAPPEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. 1k knapte,
ben en hebgeknapt. Onz., eene knap
geven •;
met hebben : met den duim en vinger knappen. Met eene knap breken •; met zz:in •: de
stok is aan stukkengeknapt. Bedr., eten : le
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heb zoo meen'gen mug geknapt. [Hooft.]
Knaphandig grijpen: de schout zal hem wet
knappen. Zamenst. : knapbus, knapkoek,
knapzak.
KNARSEN , (knarsen) onz. w.gelijkvl.
,
Ik
knarst, heb geknarst. Eene soort van krassendgeluid maken : in 't ijzer knarssen.
[flooft.] Met de tanden knarsen. 1-10 knarst
op zijne tanden van boosheid. Een valsche
knarsende Loon. [Feith.] Van hier knarsing.
Zamenstell.: knarsbeen, kraakbeen, knarsetanden, werkw., ik knarsetandde, heb geknarsetand. Het is een voortd. w., van knarren, (Kil. knerren) dat, in het hoogd en
neders., gevonden wordt, angels. gnzjrran,
deen, knarre, zw. knarra, eng. to gnar.
KNECHT, z. n., m., des knechts, of van den
knecht • meerv. knechts, knechten. Eigenlijk

een jong manspersoon, een jong gezel. In die
verouderde beteekenis noemt Otfrid. Christus
nd
jongeren knehts. In Tatian. draagt hetkind
Jezus den naam van kneht, en de mannelijke
kinderen te Bethlehem thi knehta. Het verkleinw. knechtje (knechtken) wordt, in dien
zin, nog in de Overz. van den Bijb. gevonden : wanneer eene vrouwe een knechtken
gebaert zal hebben. In de dagelijksche taal is
het nog een vleiwoord der ouderen : h i' is
een brave knecht. Kom, mijn knecht ! Daar
'on ere lieden gemeenlijk ouderen ten
dienste staan, heeft dit woord de beteekenis
van eenen dienaargehad. Bij Isidor. chneht,
bij Willer. gnecht. Zoo noemde men personen van hoogen adel knechten des rijks.
Jonkers, die den ridders dienden, droegen
den naam van knechten. Hierheen behoort
het eng. knight. In dien eerwaardigen zin
komt het woord menigmaal in de Overz,
van den Bijb. voor, waarvoor wij thans het
woord dienaar gebruiken. Voorts, in bepaaideren zin, een soldaat : doende eenen goeden
hoop der knechten , ongewapent, doorslippen. [Hooft.] Hiervan de zameng. : krijgsknecht, voetknecht. Verscheidene hand we rks-

lieden noemen hunne dienaars met dien
naam: als bakkersknecht, brouwersknecht , slagersknecht , enz. Men gebruikt dan liefst het
meerv. knechts. Voorts een dienstbode : hi'
heeft eenen knechtgehuurd. Knechts en meiden. Zamenstell.: huisknecht, kelderknecht,
lijfknecht, stalknecht, enz. Oneig., jets, dat

deplaats van eenen dienstbode vervangt.
Zoo noemt men cene kleine tafel, welke men,
onder het eten, naast zich zet, om er jets op
teplaatsen, eenen stommen knecht. Van hier
knechteltjk, knechtsch, het knechtschap. Zamenstell. : knechtsloon, knechtswzjze. Het
verachtelijke denkbeeld, hetwelk men thans
met dit woord verbindt, is aan hetzelve niet
wezenlijk, maar ontstaat slechts daaruit, dat
men het zoo vaak van dienstdoende lieden
van de minste soort bezigde.

KNEP.

Wachter vindt vele overeenkomst tusschen
dit woord enhet hebr. kohen, gr. 160Y En, dienen. Als men het allereerste denkbeeld overweegt , (daar het eigenlijk eenen 'on en
knaap beteekent) zoude men het, met hetlat,
gnatus, een zoon, uit eene bron kunnen afleiden.
KNEDEN, bedr. w., gelijk yl. 1k kneedde, heb gekneed. Een vochtig ligchaam met handen of
voetengoed doorwerken, om al deszelfs deelen naauw aan elkander te verbinden. Deeg
in den baktrog kneden. Klei kneden. In den
dichterlijken en verhevenen stijl wordt het
op andere zaken, oneigenlijk, overgebragt.
Vermurwen, week maken : met zijne tong,
die diamanten kneet. [Vond.] Tot teeder medelijden breng,
en roeren : iemands
en beweg,
hart kneeden. [Vond.] Dat steenigh hartjen
kneeden. Hoof t, Om 't hart tot meédogentheid te kneden. [Hoogy l.] Ineen dringen,
tot eenen kleinen hoop maken : maar d'eeuwen in zdn vuist tot oogenblikken kneedt.

(floog y l.] Leiden, dwingen, buigen : als Cleora haere streelende toonen kneed!. [Overz. v.
Herv.] Van hier kneder, kneding, kneedster.
De rotterdamsche, tongval wit kneeden.
Hiermede koomt overeen het angels. cnaedan, en het eng. to cnead, het zw. knada,
het neders, kneden knew, De hoogd. schrijft,
thans, kneten, eertijds knaten. Kil. heeft kneden.
KNEEP, z.

n., v., der, of van de kneep • meerv.
knepen. Een overblijvend indruksel, door
knijpen veroorzaakt: daarin staan nog deknepen van het touw. Inval van achteren in
een kleed. Van hier eene korte, eene lange
knee p . Eene plooi, die in jets geknepen is:
de knepen van eene be f. Eene neep : zzj gar
hem eene brave kneep. Oneig., bedwinging :
hacks' hen Bald, met de knee der bur hen
niet in, dwang gehouden. [Hooft.] Drukkend
onheil: dat de hooftluiden de kneep der oorlooge zwaarldk uitstaan zouden. Hoof t,
Looze streek : dat zit* maar knepen. Zamenstell.: kneeprok.
KNEKEL, zie kneuket.
KNEL, z. n., v., der, of van de knel • meerv.
knellen. Klemming, knijping aan alle kanten:
den duim, die knel vanpen en zwaart.
[Hooft.] Eene val, waarmede men vossen
knelt : de vos is in de knel. Fig. : h i' is in de
knel, hi' is in verlegenheid.
KNELLEN, bedr. w., gelijk yl. Ik knelde, heb gekneld. Aan alle kanten drukken : zUne hand
tusschen jets knellen. Prangen, nijpen: tai'
knelde hem zoo vast tusschen zzjne handen,
dat enz. Knellende banden. [Schutte.] Drukken, benaauwen : als d'angst hen knelt.
[Psalmber.] Ili heeft de heerschappzj met
meerder strengheit geknett. [flooft.]
KNEPPEL, (knepel) z. n, m, des kneppels, of van
den kneppel •, ['leery . kneppels. Hetzelfde als
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kluppel, door verwisseling van de lipletters.
Net den kneppel-dooden. [Hooft.] Wat Cupido
en Venus t' za'men breyde , in 't eyndt de
kneppel scheyde. [Rodenburgh.] Overdr.
zegt M. L. Tijdw. : den galgenknepel Barrabas. Het werkw. kneppelen gebruikt Hooft :
andere werden van de omgeworpe boomen
gekneppelt.
KNERSEN
,
zie knarsen.
KNETTEREN,
Zie knitteren.
KNEU, Z. n., v., der, of van de kneu; meerv.
kneuen. Een zekere zangvogel,
een vlasvink.
Verkleinw. kneutje. Naar het geluid, hetwelk
hi' maakt, dus geheeten. Anders kneuter.
Zamenstell. : kneunest, oneig., een spaarpot •
van hier kneubeurs, spaarbeurs, kneupenning, spaarpenning.
KNEUKEL, (knekel, knokel, knokkel) z. n., m.,
des kneukels, of van den kneukel • meerv.
kneukels. Het uitstekende been, in degewrichten dergebogene vingeren : staagh
wert de kneukel stram. [Hooft.1 Dezelfde
spelt ook knukkel: indien de knukkel geen
verstand en had van knikken. Iemand op de
kneukels slaan • ook fig., voor tegengaan,
bedwingen. Iemand in de kneukels krtjgen, in het gemeene !even. Ook voor allerlei beenderen en van hier knekelhuis, kneukelhuis, voor beenderhuis. Zamenstell.:
kneukelsop, voor slagen • bij Gesch. Van
knook en den uit an el.
KNEUTER, (knoter) z, n., v., der, of van de
kneuter • meerv. kneuters. Eene kneu. Verkleinw. kneutertje. Van bier kneuteren,
(knoteren bij Kil.) zin en als eene kneu :
mulch en knoter tjilpt en kneutert. [Vond.]

Mengebruikt het ook voor stamelen, insgelijks voor mompelen it
u verdriet. Van hier
kneutering, kneuterig : kneuterighe en ghemelicke ouderdom. [Brune.] Hetgeld. woord
kneuter en kneuterig, voor kronkel, kronkelig,
is uit eene andere bron. Zie knuidelen.
KNEUZEN, (knosen bij Kil.) bedr. w., gelijkvl.
Ik kneusde, heb gekneusd. Door drukking
kwetsen, blutsen : de appel is, door den val,
gekneusd. Mijn been was zwaar gekneusd,
lVaaktarmde reuzen zouden dit zwaardt met
geen' logge mookers kneuzen. [Hooft.]
het gezag , den moed kneuzen.
Overdr. ,
't Woest geweldt
[Vond.]
, het recht kneuzen.
[Hooft.] Eer de rtedsgekneusde Illaroboduus
(fracto jam Illaroboduo) Voorts in dengrondt
bedorven waare. [Hooft.] Van hier kneuzing.
In het angels. is cnocian, cnucian, slaan,
stooten. Het lat. noceo schijnt uit dezelfde

bron te zijn.
KNEVEL, z. n., m., des knevels, of van den knevel ; meerv. knevels. Het schijnt hetzelfde
woord als knepel, kneppel te zijn, hood,
Knebel. Althans, Knebel is, in het hoogd.,
een korte dikke knuppel, welken men sommien
dieren dwars in den bek doet. Van
g

KNIE.

hier, zegt Martinius, is knevel, we ens eenige
gelijkheid, de gespletene en gespitste baard,
onder den neus, die aan beide zijden van
den mond uitsteekt, even als hadde iemand
een dwarsstokje in den mond. Adelungkeurt
die vergelijking ook goed. In lien zin
g
knevel stonk van 't
zegt Vond. : de lane
zee en, De borstelige haren aan den bek van
honden, katten, muizen, enz. heeten ook
knevels. Dat is een knevel, dat is een drollige, ook sterke, vent. Zamenstell.: knevelbaard, knerelijzer, om de knevels te zetten.
Voorts is knevel een band. Het hoogd. Knebel is een korte kneppel, waarmede men de
twijgbanden om de garven toetrekt. Van bier
is het bedr. w. knevelen, de armen, met
touwen, digt aan het lijf binden, gelijk men
kwaaddoeners doet, in boeijen slaan : Dan
zal de Landaart ,
wreed gekneveld in uw'
wal. J. de Marr.] Voortsgebruikt men het
voorplunderen, uitzuipen : het krajgsvolk
knevelt den boer ; ook voor zware, onbillijke
lasten opleggen, het uiterste afpersen : hen
knevelt, en de huid zoekt van het ltjfte stroopen. J. de Marr.] Van hier knevelaar, kneveler, knevelarij, knevelenj, kneveling.
Zamenstell.: knevelband.
KNIBBELEN, onz, w., gelijkvl. Ik knibbelde, heb
geknibbeld. Kleine stukjes van jets afbreken
•:
aan het — van het brood knibbelen. Van den

prijs, door naauw din en jets aftrekken is
ook knibbelen. Eindelijk gebruikt men het
voor haarkloven, om beuzelingen, waarin
men niets toe even wil, twisten: knibbelen
met woorden. [Hooft.] Hiervan knibbelaar,
knibbelarij, knibbelig, knibbeling, knibbelster. Zamenstell.: knibbelziek, knibbelzucht,
knibbelzuchtig. Volgens de eerste beteekenis
schijnt het een voortdur. w. van knijpen te

zijn.

v., der, of van de knie • meerv.
knien. Het uitstekende been aan mensch en

KNIE, Z. IL,

en vele dieren, waar hetgewricht, dat het
di'- en scheenbeen vereenigt, eene buiging
voorwaarts maakt. De knien buigen. Ik heb
mijne knien nog niet gebogen,in het gemeene
leven, voor: ik heb het, tot dus ver, druk
gehad. Op de knien liggen. Op de knien bidden. Dienze alle, met d'eene knie op d'aard',
eerbiedenis deden. [llooft.] Op zijne knie
vallen. Op de knie vallen, zegt de Haes, is
fraaijer, of liever poetischer, gezegd, dan op
de knien vallen. Ik zoude zeggen, bet is
natuurlijker. Op de knien vallen geeft eer te

kennel), door ongelukkige struikeling, op de
beide knien neerkomen: maar hij, die, uit
eerbied, voor cenen mensch dit doet, buigt
gewoonlijk maar eene knie, en valt dus op
de knie. Hooftgebruikt de spreekwijs:
aan iemand to knie vallen. Fig.: de achtbaarheit der regeeringe op de knie helpen.
[Hooft.] Lets onder de knie hebben, iets
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KNIP.

zaak niet gemakkelijk gaat : het zaler knijpen,
ook nzjpen. Spiegh. zegt op het knijpen komen, waarvoor wij thans bezigen als het op
den nzjpert komt als de nood dringt ; op
de deelen der schepen aan elkander houdt
het nzjpertje. Zie nijpen. Van bier knzjper,
draagt ook dien naam. Bogaert bezigt, in
iemand, die knijpt voorts een vrek,giedien zin, het meervoudige knies : de balker
hier en daar met knies versterkt. Zamenst.:
rigaard , even als het gr. zwros •; eindelijk
knieband, kniebankje, knieboog,kniebuiging,
iets, waarmede men knijpt, waarom men
kniedicht, (knievers, dat men op de knie, en
de scharen der kreeften knzjpers noemt. Zadus in haast, vervaardigde; zoo als de Redemenstell.: knijprok, knijptang.
rijkers dikwerf deden), kniegesp, knielap,
Knijpen, hood. kneifen, kneipen, neders.
knieschijf, kniestuk, knielap van een lijfwaknipen, deen. knibe, eng. to nip, (ons nijpen, en een schilderstuk, waarin het beeld
pen) zw. knipa, ijsl. klipa, ang. clypan,
tot aan de knien uitgeschilderd is, enz.
gr. xvt7rEtv hetwelk Hesychius verklaart
Knie, Ker. chneu, IL Maur. chniu, Otfr.
door EVEIY schaven, schrapen , schrabben.
knio, hood. Knie, neders, knee, deen. knti, KNLIZEN, (kniezen) onz. w., gelijkvl. Ik knijsde,
angels. enemy, cneou, eng. knee, kniu,
hebgeknijsd. Zich van hartzeer kwellen, een
ijsl. hnie, knie, zw. knae, lat, genu, gr. Xdvv,
knagend verdriet hebben : over iets knijzen.
yovu, yvua, alban. giu, fr. genou, ital. ginocVan hier knijzer , knzjzig , knijzing Hiermede
chio. Martinius meent, dat het, door verkomt eenigzins overeen het gr. zysCely
wisseling van lipletters, nit het hebr. kra,
iemand angst en kommer verwekken, in
krommen, afstamt. Het is onzeker.
eenen overdragt. zin.
KNIK, z. n., m., des kniks , of van den knik
KNIELEN, onz. w., gelijkvl. Ik knielde, heb en
meerv. knikken. Eene halve breuk : een
bengeknield. De knie of knien uit eerbied
steel, die eenen knik beet. Overdragt.,
buigen : voor God knielen. Zij hebben nooit
tegenspoed, afbreuk : in deze knik van
Ivor afgoden geknield. Wanneer men, in den
'tgeluk der nassauschen. Hooft, die het
d den stand van eenen
tegenwoordigen tij,
daar v.gebruikt. Een wenk , door het
knielende wit uitdrukken, zegt men : hi'
knikkenvan het hoofd aangeduid : hi' gar
isgeknield, hi' ligt op de knien. Van hier
hem eenen knik, dat hi:' dat doen zoude.
knieling. Het bijw. knielig is ook in gebruik
Overdr. zegt Hooft : het heir, 't welk dezen
eweest : knielig te voet vallen. [J. T. Jos.
g
knik der taken voorgeenen aanvang van
Droef.] In het en g. to kneel, deen. knale.
overhand wist aantenemen.
KNIEZEN, zie kntjzen.
KNIKKEBEENEN, knikkebollen, zie knikken.
KNIJF, Z. n., o., des kniffs, of van het knijf
knikte,
meerv.knifven. Volgens Huydec. is het ei en- KNIKKEN, onz. en bedr. w., gelijkvl.
ben en hebgeknikt. Onz., met zijn, eerie
lijk een lang puntig mes, of ponjaard. Wij
halve breuk krijgen: de stool is geknikt. Fig.:
bezigen bet thans voor een knipmes : in zzjn
de trouw aan 't knikkengebraght. [Hooft.]
borst dit knzjf tot an het hecht te drukken.
Eenen wenkgeven : met hebben : gij knikt ;
[Bredero.)Oul. werd het ook voor eene soort
en wraak wzjkt voor berouw. M. L. Tijdw.]
van de en gebezigd, en was een wapentuig,
Hij heeft met het hoofd g eknikt. Ten val neidat men op zijde droeg. Men trok te veld
in te storten : dat hunne
g
en , be
met zwaarden en knifven. Zamenst. knijfwoonplaats door een aardtbeevingh geknikt
Ines, kntjfmesfe. Eng. knife, fr. canif, h ood.
hadt.[Hooft.]Bedr. cene halve breuk maken:
Kneif, angels. knife, zw. knif, deen. kniv,
ik heb het eigeknikt. Van bier knikking .
neders. knief. Van knijpen, inzoover het
Voorts zijn van hier de zamengest. onz. w.
eertijds snijden beduidde.
knikkebeenen, bij Vond., en knikkebollen,
in
KNIJN , zie konj.
met het hoofd knikken, door slaperigheid,
KNIJP, z. n., v., der , of van de knijp • het meerv.
of zwakheid : zij knickebollen door hun overis niet in gebruik. En to knijping : h i' is in
wightigheit. [Vond.] Wijders knikstag eene
de knijp, zegt men in het gemeene leven.
heb
gebogene stag, die geknikt schijnt.
KNIJPEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik knee heb
geknepen.Aan twee kanten drukken, nijpen: KNIKKEREN, o. en b. w., ik knikkerde, heb geknikherd. Van knikker, een gebakken aardklootje.
hij knee zijnen vinger tusschen de deur.
Onz., met knikkers spelen. Bedr., in de
Met den duim en vinger, of met eene scherpe
spreekwijs : iemand van de baan knikkeren,
tang sterk drukken : iemand in den arm
hem den voet ligten, boven iemand uitmunknzjpen. Het vleesch werd hem, metgloeiten. Van hier de zamengest. woorden : knikjende tan en uit ztjn ligchaam geknepen.
kerbaan, knikkerjongen, knikkerspel, knikAfpersen : de boeren knijpen. In de zeevaart
kertzjd, enz. Het woord is klanknabootsend.
gebruikt men dit woord onzijd., als men
scherp bij den wind zeilt : zzj knepen langs KN1P, Z. n., m., des knips, of van den knip
meerv. knippen. Een knipslag: hi' gaf hem
den wal. Ook in hetgemeene leven, wanneer
eenen knip teen den news. ln het gemeen,
iets ter naauwernood geschiedt, of als eene
meester zijn. Volken onder de knie brengen, bedwingen. Dat naar eene knie gelijkt :
de knie op den boegspriet. Een kromhout dat
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een slag : knip krzjgen, knip geven. Een hak
met eene schaar : zij deed eenen knip in het
linnen. Verkleinw. knipje, ook voor een
knipbeugeltje, zoo genoemd van het geluid,
hetwelk bij het open- en toedoen gehoord
word t. Voorts een vogelknip; ook een bordeel.
Zamenstell.: knipbeugel, knipluis, van het
mannel.geslacht, een verachtelijke bijnaam
van kleermakers, knipmes, en het onz. w.
knipoogen, knipschaar, knipslag, knipslot.
KNIPPELEN, zie knipperen.
KNIPPEN, bedr. w., gelijkvl. Ik knipte, hebgeknipt. Eenen knip even iemand teen het
voorhoofd knippen. Haar' lipjes moogheltjk
majn' lippen met lodderlijke toghjens knippen. [Hooft.] Met eenen knip vangen : de vogels zijn geknipt. Met list van en : de dief
werdgeknipt. Met eenen knip breken :
luizen knippen. Met eene puntschaar snijden:
hz:j heeft dat kunstig geknipt. Van bier knipsel. Alles is van den klankgevormd.
KNIPPEREN, (knippelen) onz. w., gelijkvl. Ik
knipperde, heb geknipperd. Met het knipperspel spelen. Zamenst. : knipperspel.
KNISPEN, bedr. w., gelijkvl. ik knispte, heb geknispt. Een klanknabootsend woord, bijna
van dezelfde kracht als knippen : hi' duwde
en knispte hem het gloeijende gezicht en d'oogen uit het hooft. [Vondel.]
KNITTEREN, (knetteren) onz. w., gelijkvl. Ik knitterde,
heb geknitterd.
woord drukt het

fijne, krakende geluid uit, door uit het vuur
springende vonken veroorzaakt. Hood. knistern, neders. gnistern. Gemeenlijk bezigt men
het bedr., voor drukken, blussen, beschadigen, van vruchten : gij hebt de pruinzen
geknetterd. Hetzelfde alskwetteren.
KNOBBEL, z. n., m, des knobbels, of van den
knobbel • meerv. knobbels. Eene bultachtige
hoogte : het papier zit vol knobbels. Knobbels
op handen hebben. Het is een verkleinwoord
van knob, waarvoor knop (eng. knob) in gebruik is. Van hier knobbelachtig, knobbelig.
KNOCHTEN, zie verknochten.
KNOD (knodde), z. n., v., der, of van de knoll
meerv. knodden. Een rondachtig ligehaam,
een knoop, knobbel. Het zamengestelde knoddestok, een stok met eenen dikken knoop van
onderen, is nog bij de Gelderschen in gebruik.
KNODS, z. n., v., der, of van de knolls ; meerv.
knodsen. Een stole, die van onderen in eenen
dikken knoop eindigt gewapent met den
knots. [Hoogv1.] Het vrouwel. geslacht is het
ware, door Vond.gebezigd : h i' grijpt de
zwaere knods. Net zzjne harde knods. De oorsprong is in knoll. Zamenstell.: knodsdraer knodsslag.
g,

bedr. en onz. w., gelijkvl. Ile knoeide, heb geknoeid. Bedr., slordig arbeiden :
hij heeft zzjn werk geknoeid. Onz., hij doet
niets, dan knoetjen. Van hier knoeijer, knoeijeri
,
knotister. Zamenstel. : knoeiwerk.
j

KNOEIJEN,

KNOO.

z. n., m., van den knoest ; meerv.
knoesten. Een kort, dik, ineengedrongen lig-

KNOEST,

chaam. In het hijzonder , een kwast in het
bout : dieplanken zijn vol knoesten. Tot
eenen harden knoest moet een scherpe beitel
zljn hardnekkigheid moet met krachtge-

t eene
keerd warden. Het woord schijnt
ui
bron, met knolls , te komen. Van hier
knoestig.
des knoets, of van den knoet •
meerv. knoeten. Een lomp, plomp mensch,
een mof. Van hier knoetachtig, knoetig.
KNOFFELEN, (knuffelen), bedr. w., gelijkvl. 1k
knoffelde, hebgeknoffeld. Drukken ick selje
soo knoffelen, en vlezjen en vrtjen, [Nosem.]
Met de vuist onzacht stooten : zij knoffelde
hem lustig. Het schijnt het hood. knObeln.
te zij,
n van KnObel , dat in het meerv. de vuist
te kennengeeft •; eigenlijk de middelste kneukels der vier vingeren, wanneer men daarmede eene vuist vormt. Ons knobbel komt
hiermede overeen. Voorts, ruw behandelen :
KNOET, Z. II., m,

wie niet ontrennen kan, wort van de buffels
doodtgeknuffelt. [Vond.] Van hier knoffelig,

als de vingers, door strammigheid, niet
re twit staan kunnen, maar de knoffels, dat
is de kneukels, uitwaartsgebogen zijn :
knoffelige handen.
(knooplook, knoplook) z. n., o., des
knoflooks , of van het knoflook • zonder

KNOFLOOK,

meerv. Eene soort van uijen, bekend we ens
den sterkenvervelenden reuk. Omdat
voorts de vuist eenigzins zweemt naar eenen
bol knoflook, zegt men schertsend : hi' gaf
haar knotlook, vuistslagen.
KNOK, z. n., m., des knoks, of van den knok •
meerv. knokken. Eene benoeming van de vaste
inwendige deelen des ligchaams, --de beenderen : hij is zwaar van knokken. Iemand
de knokken in stukken slaan. Zie knook.
KNOKKEL, z. n., m., des knokkels, of van den
knokkel • meerv. knokkels. Hetzelfde als
kneukel. Oneig., een kinkel, lomperd. Van
onbeschoft.
• bier knokkelachtig,
KNOL, z. n., m., des knols, of van den knot
meerv. knollen. Eigenlijk een rondachtig,
vast ligchaam. In het bijzonder, eene raap.
Iemand knollen voor citroenen verkoopen,
hem bedriegen. Jets, dat slecht en ongezien
is • als een slechtpaard hi' zat op eenen
knol. Een knol van een vent, een bloed.
Van hier knolachtig. Zamenstell. : knolakker, knolland, knolradijs, knolrond, enz.
Knolrond is een woord door de Aardrijksbeschrijvers ingevoerd : Newton beweerde, dat
de aardkloot eene knolrondegedaante had.
KNOOK, z. n., m., des knooks, of van den knook
meerv. knoken. Hetzelfde als knok, bij Kil.
knoke. In lien zin is het in het hood. gebruikelijk. Hooft gebruikt het oneig. : maar
de sterkste knook der vestinge was een raavelijn.

KNOR.
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n., m., des knoops, of van den knoop;
meerv. knoopen. Het beduidt, in het, gemeen,
eenklein rond ligchaam : de knoop aan een
stukgeschut, de druif. De 'a er plagh zijn

KNOOP, z.

roof te has en aen den knoop, den slotknoop
van 'tgewelf. [Vond.] Dat, waarmede men
eenen rok toeknoopt, is de knoop. Voor zoo

ver hiermede een beeld van vereeniging verbonden is,gebruikt men het voor verband,
zamenhang in de knoopen der natuurlijke
oorzaaken. [1-looft.] Hierheen behoort de
spreekwijs : de know des huwelijks. Van
den knoop der ondertrouwe. [Vond.] Een
knoop in eenen draad. Eenen knoop le en
maken, ontbinden. Fig., eene verwarde zaak,
eengeschil, eene twistvraag : hier lit de
knoop. Onze harde o,
in dit woord, komt met
het hood. Knauf, angels. cnaep overeen.
Van hier knoopig. Zatnenstell. : knoopgat
(knoopsgat) knoopgras, (knopgras), knoopmaker, knoopwinkel, knoopzOde, enz.
KrioopEN, bedr. w., gelijkvl. Ik knoopte, heb
geknoopt. Toeknoopen. Fig., vastmaken :
waaraan hij de blikzems van zijn ban
knoopte. [Bogaert.] Weetende, dat hi' aan
bittere woorden felle werken knoopte. [Hooft.";
Van hier knooping.
KNOOPLOOK, zie knoflook.
KNOP, z. n., m., des knops, of van den knop
meerv. knoppen. Pit woord grenst, in betee-

kenis, zeer na aan knoop, als gevende, in
het gemeen, een rond ligchaam te kennen,
en wel dikwijls aan het bovenste einde van
iets. De knop van eenen stoel, van eenen
rotting. De knop van eenen de en van eenen
vlagstok, van eenen zadel, van eene spelde,

enz. In het bijzonder beteekent dit woord,
in hetplantenrijk, de botten, waarin de
'one bladeren en bloesems gesloten en ingewikkeld liggen : de boomen zijn vol knoppen. De knop van bloemen, van eene roos,
enz. De lentegeeft den knop, en dan de roos.
[Vond.1 Zamenstell. knopspelde, enz.
KNOPGRAS, knoopgras, zie onder knoop.
KNOPLOOK, zie knorlook.
KNOPPEN, onz. w., gelijkvl. knopte, heb en
bengeknopt. Knoppen krijgen : de boomen
knoppen reeds. Fig. : reeds knot de straf.
[Ilamelsv..1
KNOR, z. n., m., des knors, of van den knor •
meerv. knorren. Hoogstraten verklaart het
door kwast, butt. Eigenlijk is het eene benamin g van een vast, rondachtig, uitstekend
ligchaam, en komt overeen met het hood.
knorren. Halmageeft er de beteekenis van
de hardste en meest kraakbeenachtige deelen
der beenderen aan. Van hier het zamengest.:
knorbeen, knorrelbeen , ook knarrelbeen
kraakbeen, knorvleesch, zenuwachtig vleesch.
KNORF, z. n., m., des korfs, of van den knorf
meerv. knorven. Ook knurl, een bonk, als :
een knorf, ook een knorrje, of knurfje vleesch .

Hooft bezigt het voor knoop : die van gedachten is,
dat wij knorven in biezen zoeken.
n. m., des knorhaans, of van den
knorhaan • meerv. knorhanen. Een zekere
eetbare zeevisch, anders zeehaan genoemd.
Ook een zeker vo ael, anders korhaan.
KNORREN, onz. gelijkvl. 1k knorde, heb geknord. Het natuurlijke geluid, hetwelk varKNORHAAN, Z.

kens maken, of honden die,
getergd worden.
In hetgemeene levee gebruikt men het
oneigenlijk, voor morren, preutelen, gemelijk zijn : 'k last hour buld'ren, knorren,
razen. [Rodenburg.] Het meeste deel knorde
daar teen. [Hooft.] Op iemand knorren.
Knorrende op Tiberius. [Hooft.] Knorren en
kruilen bezigt Vond. van de duiven, voor
knorren dui en doffer trekkebekt, knort en
kruilt. Van bier knorachtig , knorrig . Zamenot grijnsaard.
stell. : knorrep,
KNOT, z. n., v., der, of van de knot • meerv.
knotten. Bijna hetzelfde als knoll , als zijnde
een rondachtig ligchaam. In het bijzonder
heet een hard, ineengedraaid bosje gehekeld
vlas eene knot, ook knut, of met het verkleinw., een knotje, knutje. Ook de vlasknoppen, de huisjes, waarin het vlaszaad, of lijnzaadbesloten
, zit, noemt men knotten.
Van hier het bedr. w., knotten, dat niet
alleen te kennengeeft het vlas in bundeltjes
draaijen en tot eene knot binders , maar
ook de rijpe zaadhuisjes, de knoppen, van
het vlasplukken. En, overgebragt tot boomen : de boomen knotten, beteekent het derzelver kroon afhouwen. Fig., de kracht en
werking van jets hinderen : het bajgeloof is
daardoorgeknot. M. L. Tijdw. gebruikt het
ook oneigenlijk :
Het uur van Godts getergde wraak,
_Hag Duivelsche Rebellen knotten.

Van hier knotting. Zamenstell.: knotwitg.
KNOTER, zie kneuter.
KNUFFELEN, zie knoffelen.
KNUIDELEN, (in Gron. knoedelen) bedr. w., gelijkvl. Ik knuidelde, bob geknuideld. Jets in
kronkelige en wanstaltige vouwen maken. In
Gron.gebruikt men dit woord. Het is een
voortdur. w. van het, nog in het hood.
ebruikelijke, kniillen. Misschien behooren
g
hierheen hetgeldersche kneuter en kneuterig ,
voor kronkel en kronkelig.
KNUIST, Z. n., m., van den knuist • meerv.
ten. Hetzelfde als knoest. Gemeenlijk wordt
dit woord voor vuist, of hand, gebezigd, in
den la en spreektrant ik zal hem mine
knuisten doer gevoelen. Gij moet er met
uwe knuisten afbleYven. Brune neemt het

oneigenlijk voor een kort ineengedrongen mensch : het zUn de kortste knuUsten,
die de beste vuUsten hebben.Zie knoest.
kluiven.
KNUPPEL, zie kluppel. In Gron. noemt men de
KNUIVEN, zie

kleine klosjes, waarop het kloostergaren zit,
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Welke men tot het speldenwerk gebruikt,
knuppels.

bedr. w.,gelijkvl. Ik knuurde, heb
geknuurd. In de volkstaal te Gron. gebruikt

KNUREN,

men dit woord van talmen, futselen, met
zijn handwerk niet voortschieten.
KNUT, zie knot.
KNUTSELEN, bedr. w., gelijkvl. Ik knutselde, heb
g
eknutseld. Kleinigheden van hout en andere
din en maken, om den tijd door te brengen.
Van bier knutselaar (knutseler), knutselarzj,
knutseling.

n., v., der, of van de kodde • meerv.
kodden. Snakerij,
aardigheid. Het woord

KODDE, z.

begin t geheel uit het gebruik te raken. Ondertusschen is het nog overig in koddenaar,
eene benaming van eene kneu, een sijsje.
Voorts, in het verkleinwoord kodderljtje,
een snakerijtje, koddig, snaaksch, koddigheid,
koddig lijk

Eertijds beteekende dit woord (bij Kil.)
coleus, testiculus, angels. codde, marsupium
testiculorum. Hiervan is waarschijnlijk ons
kodde, facetiae, jocus, ontleend, als zinspe-

Iende op boerterijen over het teelvermaak •;
doch tegenwoordig is de zin van koddig op
alle geestigheid en aardigheid betrekkelijk
g
eworden.
KODDEBEIJER, Z. 11., r11., des koddebezjers, of van
den koddebeijer • meerv. koddebezjers. Halma
verklaart dit woord door duinmaaijer.Doorgaans noemt men landsdienaars, die op het
'a en en visschen, in den verbodenen tijd,
achtgeven, en hetzelve beletten moeten, met
den verachtelijken naam van koddebetjers.
Doordien zulkepersonen, gemeenlijk, met
eene dikke knodsgewapend zijn, schijnt het
eerste deel dezes woords uit kodde ontstaan
te zijn, dat is eene knods, bij Hi'. kodde, kudse,
kuis; kuise. Iemand dus, die met zijne knods
heen en wecler slingert.
KODSEN, onz. w., gelijkvl. Ik kodste, heb gekodst.
Braken, over even • klanknabootsend woord:
hi' be on te kodsen. Kil. en Plant. hebben
kidsen.

K,
ox (koei) z. n., v., der, of van de koe; meerv.
van een rund, wanneer
koeUen. Het wijfje
zij hare voile jaren, en vooral, als zij reeds
gekalfd heeft. Eene vette, ma ere guste,
tochtige koe. Eene bonte, vale, roode koe. En
huift met goudt de koezj. Hoof t.] Koezjen
melken. Eene verdronkene koe uit de sloot
halen, het oude leed weder ophalen. Wan-

neer men het zwaarste eener zaak te boven
is, en alles zoogoed als in zijne mat heeft,
zegt men men heeft de koe bij de horens. In
de dagelijksche taal, wordt een onbeleefd
mensch eene koe geheeten • voorts, eene dome, botte, luije koe • met verachting. Ik ben

KOEK.

weer. Die koetjes loo en in mine weide, die
zaak geldt mij. Zzjne koetjes op het drooge
wel en onbezorgd kunnen leven. Een
hebben,
eene koe.
schip,
noemt
men ook
traag
zeilt
, dat
Zamenstell. : kalfkoe, zeekoe • koebrug, eene
brug, om koeijen in en nit een vaartuig te
doengaan •; ook een ondiep verdek op een
schip, waaronder lets verborgen wordt, —
koedief, koedille, stinkende kamille, koedrek,
koedrijver, koegras, koehaar, koeherder, koehoren, koeijenkaas, koeijenmelk, koeijenvleesch, koeljenuijtr, koekamp, koemelk, koemelker , koemest, koepok , koepokstof, koeslede
boerenslede, koestaart, koestal, koestront,
koevlieg , koevoet , eigerdijk , voorts eene
ijzeren hanclspaak, koeweide, enz.
Koe, bij Notk. chuo, neders. ko, meerv.
koie, pers. chau, hood. Kuh, ijsl. ko, zw.
ko, deen. koe, angels. cu, eng. cow, russ.
kua. Bij Columella,
komt ceva voor : Altinae
vaccae, quas ejus regionis incolae cevas appellant. In het malabar. of liever kirendische,
ko. Daar het eerste onderscheidene kentee-

ken, hetwelk ons in dit dier, het meest treft,
deszelfsgeloei is, is het zeer waarschijnlijk,
dat hetzelve van ditgeluid den naam heeft.
Martinius beroept zich op het arab. kaah,
luid roe en. Bij de Thalmudisten is koa
geluid geven, waarvan kiakoa een geluid
heet. Zoo ontstaat hetgr. PUT, van pow,
en luid roe en. Notk. neemt daarom
loeij,
chuoe, voor ossen •; gelijk een os, in het
alban. ka, in het pers. gao beet. Deze afleiding is daarom natuurlijker en gegronder,
dan, met Frisch en anderen, op het gr.
XVEIY
,
dragtig
te denken.
KOEK, z. n., m., des koeks, of van den koek
meerv. koeken. Verkleiaw. koekje. Een smakelijk gebak van meel, boter, honig, eijeren
enz., gemeentijk vtak en road van gedaante,
alhoewel ook antlers langwerpig: gij moet u
met dezen koekgenoegen. [Vond.] Zoete koek.
Hij eet koek. Een dikke koek, eene zuster.
Wanneer men eene drukking op de borst
gewaar wordt, zegt men, in het gemeene
leven : het ligt mij daar als een koek voor het
hart. Het sal dezen nacht eenen koek, of een
koekje, bakken, het zal sterk vriezen.Dar naar
eenen koek gelijkt, als gesmolten metaal,
degedaante van eenen koek gehard, bij Kil.
koek, brood van metaal. Een koek is ook een
zilveren klomp van honderd en vijftig mark.
Van hier draagt, in den gemeenen spreektrant, grof geld, en zelfs allerlei geld, dezen
naam : ik .you dat huffs wel koOpen, maar ik
hebgeene koeken. Bij de vroedkundigen hoort
men van den moederkoek. Zamenstell.: aschkoek, honigkoek, zjzerkoek, enz. Koeken-

zoo luchtig als een vogeltle, dat koe beet. Hi j,
Wien de koe toebehoort, vat ze bij de horens,

bakker, (koekbakker) koekdeeg, koekkraant,
koeketer, koeken an enz. Denkelijk komt
het woord van koken, zoover het eertijds ook

mien de zaak aangaat,
zet er zich voor in de

bakken beduidde.
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onz. w., gelijkvl. Ik koekeloerde,
hebgekoekeloerd. Een eenzaam !even leiden,

KOEKELOEREN,

te huis blijven, en voorts, werkeloos zijn :
een man, die 't huys, met een warmen tabbert ,
aen den hezjrt zit en koeckeloert.
]
[Brune.
Kil, verklaart kokerol, kokeloer, door eene

slak in haar huisje • en van hier, een mensch,
die als een slakkenleven leidt. Eene zoodanige
slak heet, in het sp. caracol. Zie verder kokkelen.

n., m., des koekoeks, of van den
koekoek • meerv. koekoeken. Een bekende
vogel, naar zijn geroep dus genoemd: gelijk
de havick den koekoeck bespottede. [Vond.]

KOEKOEK, z.

Eene soort van uitstekend venster, waardoor
de dag valt, heeft derizelfden naam •; als ook
iemand, welken men anders eenen horendrager noemt. Zamenstell.: koekoeksbloem,
eene soort van waterplant, koekoekszang, enz.
KOEL, bijv. n. en bijw., koeler koelst. Een weiden middelstand tusschen warm
n ig koud,
n koud aanduidende : een koel huis. Eene
e
koele tvoning. Een koele kelder. Een koele
dag. Een koele wind. Koele schaduw. Koele
drank. Een koele daauw. Een koele avondstond. Eene koele roos. [Poot.] Oneigenlijk,

tot liefde, genegenheid, betrekking, enz,
overgebragt, beteekent koelzooveel als onverschillig : iemand koel ontvangen. Een koel
bescheidgeven. Met een koel gelaat. Hzj antwoordde heel koel. Een koele vrijer. Koel in 'I
leeren. [Hooft.] Tot driften betrekkelijk gemaakt, is het bedaard: koel van zinnen. Hij
doorstak hem in koelen bloede. Verkl. bijw.
koeltjes. Van hier koelheid • zoo ook koeltje,
zamengest. labberkoeltje. Het is, met koud,
(kold), van een geslacht. Zamenst. : koelbak,
koeldrank, koelkelder, koelketel, koelkuip,
koeloven, koelmoedig, koelsmoeds, koelvat,
koelzinnig, enz. Cam h. heeft koelliefdigheid.
KOELEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik koelde,
heb en bengekoeld. Bedr., koud maken, koel
maken : zjzer in den bak koelen.Glaswerk in
den oven koelen. En in zijn bloet het moordmes koelt. World.] Figuurlijk, gebruikt men
het van driften engemoedsbewegingen, die
met eene hitte vergeleken worden; en dan beteekent koelen dezelve bevredigen, voldoen,
doen ophouden : zijne lusten koelen. Hi'
koelde aan haar zijnen minnebrand. Zijnen
moed koelen. Om uw wraakgierigheidt te koelen. [Hooft.] Onz., koel worden • met ziejn :
het weer begint wat te koelen. Het begint te
koelen, de wind wakkert op. Hooft gebruikt
het als een zelfst. naamw. : een labber koelen. Fig.: zijne lie de koelde langzamerhand.
ilw moed moet koelen. [Spieg.] Van bier koeling o• ook k elnis , bij Vond. : koelnis van
dien gloet.
KOELTE, z. n., v., der, of van de koelte •; zonder
meerv. Een koele wind : eene wakkere, eene
stilve, eene frissche koelte. Koele plaats : in,

KOES.

de koelte van de lommer. Van iemand, die,

in zijne soort, een kruk is , wordt het gebruikt: een dichter in de koelte.
KOEN, bijv. n. en bijw., koener, koenst.Die
g een gevaar schuwt, stout, ondernemend ,
onversaagd • en dat in die vaardigheid gegrond is : wie maakt u zoo koen ? Eene koene daad. Gewoont' en noodt maeckt ,koen .
[Camph.1 Een eerlijk opzigt tusschen 't koen
en'tgoedertieren. [Hooft.] Van hier koenheid,
koenlzjk.
Koen,
hoo g d. kiihn , Otfrid. chuan. Notk.
chon, in het oudegedicht op den heiligen
Anno, din, bij Hornegk chuen, angels. con,
coone, cene, zw. kon, Icyne, waar het ook

snel, gezwind beet. Daar bet, bij de oude
schrijvers, zeer dikwijls voor dapper gebruikt
wordt, schijnt het, met kunnen, eenen gemeenen oorsprong te hebben.
KOEPEL, z. n., m., des koepels, of van den koepel • meerv. koepels. Eene ronde kap van
eene kerk, of van een andergebouw, in de
gedaante van eenen halven kogel. Ook een
tuinhuis, waarop zoodanige kap gezet is. UR
het ital. cupola, fr. coupole, coupe, middeleeuw. cuppula.
KoER, z. n., m., des koers, of van den koer
meerv. koeren. Torenwachter, stadstrompetter. Zamenstell.: koerhuis, koertoren. Koer
is eigenlijk eene hoogte om te koeren, dat is
naauwkeurig te beschouwen, te verspieden •;
uit eene bron met kuren, dat in de volkstaal
overig is. Zie dit woord.
KOEREN, (korren, bij Kil. koerien) onz. w.
gelijkvl. Ik koerde, heb gekoerd. Een klanknabootsend woord, om hetgeluid van duiven
uit te drukken : de ringelduif zalbezigh zijn
met korren. [Vond.]
KOERS, Z. n., m., van den koers • zonder meerv.
Loop, vaart: koers nemen, koers houden,
koers zetten. Van koers veranderen. Om
haren wank'len koers te rigten. [M. L. Tijdw.]
Wending: wat koers zullen de taken nemen?
Eene vaste orde, een re el op iets : de koers
van regering. De koers der wisselbrieven,
van hetgeld. Van het fr. tours.
KOESEN, (koetsen) wederk. w.,gelijkvl. Ik
koeste maj, heb nizj gekoest. Zich koesen ge -

bruikt men, in de volkstaal, van honden, die
met den buik op de g arde liggen : koes u.
Misschien het fr. couche-toi.
KOESTEREN, bedr, w., gelijkvl. Ik koesterde,
hebgekoesterd. Door eene aangename warmte troetelen, verkwikken • zacht behandelen :
de moeder koesterde haar kind in den schoot.
De slangen koestertn zich in de zon. Die
voor het aengesicht des conincks stae en hem
koestere. [Bijbelv.] De gryse sneeuwvlokken
koesterden het aardrijk tot vruchtbaarheid.
[Krieger.] Opwekken, voeden : zij wenschte,
dat vroom zogh het kleentje
koester'. [Poot.]
Fig., aankweeken, veel met iets ophebben :
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hij koesterde die streelende hoop. Een voornemenkoesteren.Een wantrouwen koesteren.
Zijne begeerlijkheden koesteren. De wetenschappen koesteren. Deeze of zoortgelijke gedachten in den boezem te koesteren. [Frantsen.] Van hier koesteraar, koestering.
Misschien is koesteren afkomstig van koeste, bij Kil. nuptiae, nuptiale convivium, en
dit dan bij omzetting, voor koetse, sponda,
lectus.
KOET, z. n., v., der, of van de koet • meerv.
koeten. Eene kleine zwarte eend : wanneer de
koeten in het zand dobberen. [Vond.]Zamenst.:
meerkoet, enz.
KOETEREN, onz. w., gelijkvl. koeterde, heb
gekoeterd. Krorntongen gebrekkig praten
als de kinderen.Van hier koeteraar. Zamenstell. : koeterwalen, gebroken nederduitsch

spreken, van eenen waal , of franschman.
Van hier koeterwaal. Koeterwaalsch, onverstaanbare taal.
KOETS, Z. n., v, der, of van de koets • meerv. koetsen. Eene soort van zeer gemakkelijk rijtuig,
dat overdekt is, en op riemen,of veren hangt.
Voor de koets te spannen. [Vond.] Net de
koets rijden. 110 rzjdt koets en acrd en. Eene
zachte bedstede, als hetpraalbed van Vorsten, hetzij om in te slapen, hetzij ors aan
tafel te liggen, naar de wijze der Oosterlingen,
hetzij om in gedragen te worden : uit koninklijke koets opstaande. [Hooft.] Die daer liggen,
en weeldich zijn op haere koetsen. [Bijbelv.]
Voorts, een huwelijksbed, in den dichterliken stijl: naer dees gewenschte koets.
[Vond.] Hierheen behooren de zameng. :
bruiloftskoets, echtkoets, rouwkoets, trouwkoets. De dichters, die, naar hunne verbeel-

ding
z n als be van Tethis
dgenoot
o , de
verzieren, schrijven aan dezen vermoeiden
voerman van den dag ook eene koets toe,
waarop hi' des avonds uitrust : van's gulden
daageraads roosdragende prieelen, tot's laten
avondskoets. [Hooft.] Eindelijk eene gemeene
slaapplaats. Zoo noemt men de bedsteden
der boerenknechts, in Noordholl., koetsen.
Van hier het onduitsch woord koetsier.
Zamenstell.: koetsenmaker, koetshuis, koetspaard, koetspoort, staipoort, koetsslede, koetswagen, enz.
In de eerste beteekenis het fr. coche, in
de andere het fr. couche.
KOETSEN, onz. w.,gelijkvl. Ik koetste, heb
gekoetst. Als wederk. zich koetsen is het
hetzelfde als koesen. Dit werkw. wordt onder-

tusschen in eenen bijzonderen zin, in Gelderl,
gebruikt, alwaar, in de papiermakerijen, koetsen beteekent de geschepte vellen
van den vorm op de vilten doeken le en •
die dit doet is de koetser, en de plaats, waar
hi'j de vellen let,
g
heet koetsstoel.
KOEVER, bijv. n., zonder trappen van vergrootin g. Kil. vertaalt het door abundans,

KOFF.

copiosus, overvloedig, talrijk. Brune zegt
•:
daer van Arkadien koever placht to wezen •
en R.Visser : soo de wijn koever en overvloedigh was. Misschien uit het fr. couvert, dat

ook de beteekenis van eene volheid
heeft •
eigenlijk bedekt. Althans koeverdak, dat
bij Kiliaan voorkomt , is zeker het fr,
couvert. Een huffs met leijen dekken beet
toch, in het fr. couvrir une maison. Van
dit koever is, bij Kil., een werkw. koeveren, koevereren, verkrijgen, verwerven. Th.
Rodenburgh zingt op de bruiloft van S. J.
Sommer : flu Sommer koevert all' d koevering uws lucken. En R. Viss. zegt : als sy
wat koevereren, met sparen, of deur goede
neeringe. In de gemeenzame verkeering

wordt het nog gebruikt , schoon men dan
veelal keuvereren bezigt : zij waren juist aan
het keuvereren, hunne omstandigheden verbeterden, hun tijdelijk goed vermeerderde,
toen hun dat ongeluk bejegende. In Groningen zegt men keuveren : zzj keuveren aardig
aan.
n., m., des koevoets, of van den
koevoet • meerv. koevoeten. Eene ijzeren

KOEVOET. z.

handspaak , om zware ligchamen optetillen.
z. n., v., der, of van de kof meerv.
koffen. Een kofschip , met twee masten
bijna als een smak, zijnde Lets grooter, en
den bezaansmast niet op het achterhek hebbende. Bij Hesychius is xtncv eene soort van
schepen.
KOF, zie kuf.
KOFFER, Z. n., m., deg koffers, of van den koffer • meerv. koffers. Eene soort van kist.
Hooft verkiest het v.geslacht • en ondertusschen eighe koirer te vullen.Vondel gebruikt
het onz. : in 't koffer van Darius. Wij verkiezen met anderen, het mannel. geslacht,

KOF,

gelijk in vele naamwoorden, die in er uit
en een werktuig beteekenen • schoon het
waarschijnlijk is, dat wij het uit het fr. coffre
on tleend hebben • van het lat. coOperire, misschien, afstammende, dat bedekkenbeteekent. Men zoude het ook van conferre, dat is
comportare, medevoeren, mededragen, kunnen afleiden. Verkleinw. koffertj,
e ook een
stilletje. Zamenst. : kofferdeksel, koff'ermaker, kofferslot, enz.
KOFFEREN, bedr. w., gelijkvl. Ik kofferde, heb
gekofferd. In eenenkoffer pakken. Het deelw.
gekofferd vindt men bij Vondel : gekoffert,
als een kostelijken schat.
KOFFERTORIE, Z. n., O. des koffertories, of van
het koffertorie • meerv. koffertorien. Men

vindt, bij Kil., dit oriduitsche woord, die
het door omslag verklaart. Gemeenlijk wordt
dit woord voor eenen omslag van een boek
gebruikt, en men spreekt het kaffetorie, kappetorie, in Noordholland kappetoris, uit. Het
is uit het middeleeuw. capertorium, een
deksel.
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Z. n., v ., der, {If van de koffij • zonder
. De gele of blaauwe boonen van den
meery
koffijboom : koffij malen. De drank zelf :
koffij drinken. Zamenstell. : koffijbaal, koffij-

KOFF1J,

bakje, koffijboon, koffijgeld, koffijhuis, koffijmaker, koffijkan, hoffijketel, koffijkleur, koffijkopje, koffijmelk, koffijmolen , koffijpot,
kolfijwater, enz. Het gewas schijnt, oor-

spronkelijk, uit gelukkig Arabie to zijn. De
boon heet, bij de Arabieren, kahve, bij de
Turken caouhe, cahveh. Bogaert zegt, dat
de Arab ieren de boon ook ban heeten, den
drank kaova, bij de Pers. kawee •; en van
gd. Ka eh,
hood.
hier ons koffij,
662,
De drank werd, in het jaar
1 door
eenen koopman uit Smirna, Daniel Edwards,
in dit werelddeel bekend, en be on eenige
jaren naderhand, gebruikt to worden, nadat
men denzelven, wet acht honderd jaar vroeger, in Arabie gedronken had.
KOG, Z. n., v., der, of van de kog •; meerv. koggen. Een zeker oud koopvaardijschip, ook
wel met krijgsvolk bemand, van voren en van
achteren jets rond. Men kan haren vorm in
het oude amsterdamsche wapen zien. Aan
eene kog to reeden. [Hooft.] Vijf en twintigh
kogghen tverden in zee gebraght. [Hooft.] Htj
ho de uw kogh en kiel voor stranden. [Vond.]
Fr. coque, ital. cocchio, oudzw. kogg, hoogd.
Kogge, ijsl. kuggr, middeleeuw. coo en
coqua.

n., m., des kogchels, of van den
kogchel •; meerv. kogchels. Hoerenwaard.
Zamenstell. : kogchelhuis.
KOGEL, Z. n., m., des kogels, of van den kogel ;
rv. kogels , kogelen. Men schreef weleer
mee
ook koegel : anderen gekipt van den koeghel.

KOGCREL, z.

nd
[Hooft.] Een volmaakt rond, of bijna
ro
ligchaam, hetwelk men uit stukken geschut,
geweren en pistolen werpt. Eenen kogel
krijgen, door eenen kogel getroffen worden.
Iemand eenen kogel geven, schenken, hem
met eenen kogel nederschieten. Eenen kogel
wisselen, met pistolen elkander to keer gaan.
Ook tot jets anders dienende : met eenen kogel
mosterd malen. Kogel is ook een geheel ander
woord, beteekenende eene bijenkap, ijmkogel in Gelder!. genoemd, hoogd. Kogel, lat.
cucullus. Zamenst. der eerste beteekenis :
draadkogel, kettingkogel. — Kogelbak, kogelvorm. Middeleeuw. cogilum , ital. cogula.

Misschien komt het woord, uit eene bron,
met het hoogd. kollern, welk werkw. het
geluid van een voortrollend rond ligchaam
uitdrukt. Hiermede ma men dan vergelijken hetgr. XUAECO en het hebr. galel, wentelen. Van kogel is het werkw. kogelen: ik
kogelde, heb gekogeld. Met kogelen beschieten • ook, met stee p en naar het hoofdgooijen.
KOK, z. n., m., des koks, of van den kok; meerv.
koks. Iemand, die de kunst, om spijzen to
bereiden, verstaat en oefent. Trekt een kok

KOBE.

door langzaam kooken uit zzjn ru/ndvleesch
't beste sap. M. L. Tijdw.] Het zijn alien
geene koks, die lane messen dragen, allen
zijn niet, zoo als zij schijnen. De honger is de
beste kok, honer
g
vindt den besten smaak in
spijzen. Zamenst.: manskok, scheepskok.
Koksjongen, kokskraauwel, koksmaat, enz.
KOKEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. 1k kookte,
heb gekookt. Onz., met hebben, zieden: het
water kookt. De erwten hebben al een uur
g
ekookt. Oneig. zegt men ook: de ketel, de
pot kookt al. Fig. is het, wanneer, door toorn

engramschap, het bloed in eene buitengewone beweging komt : het blood kookte hem
in de aderen. Het onstuimig opborrelen van
water : Baer d'Elve kookt, enz. [Vond.] Voor
walging gevoelen, eene neiging tot braken
hebben, bezigt men ook koken: hi' be on to
koken. Bedr.: visch koken. Zij moet den pot
koken. Fig.: de maag kookt de spijs, als zij
dezelve verteert.In verdere figuur: hi' kookt
in 't hart de wrokken,
zegt een vaderlandsch
dichter. Met oordeel en verstand jets behandelen: dat zij metalles to lezen, nietsbehoorlzjk
koken. [Overz. van Hervey.] Van hier kokaadje, koker (zoutkoker, zoutmaker) kokerz:j,
koking. Zamenst. : kook fornuis, kookhuis,
kookkunst, kook an enz.
Koken, hoogd. kochen, neders. kaken,
deen. koge, eng. to cook, zw. koka, middeleeuw. cocinare, lat. coquere. Daar onze onbeschaafde Voorouders raauwe spijzen aten,
is het denkelij,
k dat de kunst en het woord,
uit het vroeger beschaafde Italie, tot ons
overgekomen zijn. Middeleeuw. cocinare,
lat. coquere, ital. cuocere.
KOKER, z. n., m., des kokers, of van den koker
meerv. kokers. In hetgemeen, een lang,
hol ligchaam, om er lets in to bewaren, of
in to steken. In het bijzonder is het een
pijlkoker : en knakt den kooker en de schichten. [Hooft.] Vele ptjlen op zzjnen koker
hebben, vele treffende reden gereed hebben.
'k Had sneer pijlen op mijn koker
Voor Gods eere in uwen roem. M. L. Tijdw.j
Dat komt uit eens anders koker, een ander

heeft het hem ingegeven. De plaats, waarin
men korte geweren steekt : toen rukten (zij)
het zinkroer uit den koker. [Hooft.] Voorts,
de koker van een Ines, van eenen mast, van
een scheepsroer. Verkleinw. kokertje. Zamenst: breikoker, inktkoker, pijlkoker, zandkoker, enz. — Kokermaker, kokermof.
Koker, hoogd. KOcher, Notk. chocher, in
den zwabensp. kocher, in de glosses van
Boxhorn cohhar , deen. koger, zw. koger,
angels. cocer, ijsi, kogur, sp. cuchar, eng.
quiver, middeleeuw. cocura, cocurra, cucurum, nieuw gr. zouxoupoy, ital. coccaro, fr.
carquois.

bedr. w., gelijkvl. 1k kokerde, heb
gekokerd, In eenen koker steken : de brieven

KOKEREN,
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in loodgekookert. [Hooft.] In de gemeenzame

verkeering bezigt men het ook voor bedriegen : ik laat tnij zoo ligt niet kokeren !
KOKERDIUILEN, onz. w., gelijkvl. Ik kokermuilde,
hebgekokermuild. Den mond in plooljen
trekkers, in den vorm van eenengeopenden
koker • grimlagchen. Het komt bij Oud.
voor, en is ook nog in gebruik.
KOKET, z. n., 0., des kokets, of van het koket •
zonder meerv. Al,
wat gekookt is : het bitter
koket. [Hoofs.]
KOKHAIZEN, zie kikhatzen, onder kikken.
KOKINJE, z. n., v., der, of van de kokinje •
meerv. kokinjes. Zekere gedraaide suiker,
in Noordh. taai genaamd •; misschien, met
konkel, uit eene bron. Zie dit woord.
KOKKELEN, onz. w., gelijkvl. Ik kokkelde, heb
gekokkeld. Geluid maken als een haan, van
het oude kock, kocke, fr. coq, eng. cocke, een
haan. Van dit kokkelen is ook kokkeloeren,
bij Kil. canere instar gallinacei, waarvoor
men, bij verbastering, ook koekeloeren zegt.
KOKKELOEREN
,
zie kokkelen.
KOKOSBOON, z. n., m., des kokosbooms, of van
den kokosboom • meerv. kokosboomen. Zekere
indiaanschevruchtboom, wiens vruchtkokosnoot heet.
Ku, z. n., v., der, of van de kol • meerv.
kollen. Witteplek voor het hoofd van een
paard. Hoogvl. neemt het ook voor de plek
op het voorhoofd van een horenbeest : daar
men dengeurgen offerwUn op zijnen Witten
kol , voor 't zwarte voorhooft , plengt.

Een zoodanig geteekend paard draagt denzelfden naam. Voorts, alzoo men zich de
tooveressen verbeeldde, op zulke paarden te
rijden , of Hever op eenen bezemstok , in
plaats van een paard, hebben zulke wezens
dezen naam ook ontvangen : driekoppig'
Hekate , nachtloopster , luistervink, weérmaakster, groote kol. [Hooft.] Nu geloof
ik dat de kollen ros en wagen met de maan
van den kernel af doen hollen. [Hooft.
Op kol rijden , tooveren ; en zwerven,
hollen. Kol is ook een slag voor den kop,

met den hamer • wanneer het van het
mannel. geslacht is. Uit het voorbeeld van
Hoogvl. ziet men, dat het, in de eerste beteekenis, ook marine]. genomen wordt. Wij
volgen Pieters. en Halma, in het v. geslacht.
Van bier kolachtig. [float.] Zamenst.: kolbijl.
Kolrijder, kotrijdster, bij Oud. • Tooverkol.
KOLDER, (koller), z. n., m., des kolders, of van
den kolder • meerv. kolders. Een harnas
van leder, dat slechts de Borst en den rug
bedekte, en aan den pals vereenigd was ;
voorts, een borstharnas in het gemeen •; ook
een rok zonder mouwen. Tilt het middeleeuw.
den dubblen
,
collare. Dus spreekt hi'schiet
kolder nit. [Vond.] Zamenst.: malienkolder :
ende doodt mi j, want deze malienkoller heeft
mij opgehouden. [Bijbelv.] Ringkolder : om

KOLK.

te tasters , of hij met ringkolder moght gehardt
tveezen. [flooft.] Kolder is ook eene ziekte

onder de dieren, bijzonder onder de paarden,
die derzeiver dierlijke verstand beneemt :
hij fleet den kolder in den kop • waarvan het
onz, w. ko'deren, den kolder hebben. Eindelijk draagt een kleine papieren vlieger den
naam van kolder, misschien om de wilde
draaijingen, welke dezelve maakt, even als
dieren, die den kolder hebben. Zamenst.:
kolder at opening, waarin de spil van den
helmstok steekt, — kolderstok, waarmede
de roer en bewogen wordt.
KOLEN, onz. w., gelijkvl. 1k koolde, heb gekoold.
Dit woord is in Geld.gebruikelijk. Klompen
kolen is daar holsblokken metgloeijende
asch van binnen doarwarm maken.
KOLEUR, zie kleur.
KOLF, z. n., v., der, of van de kolf • meerv. kolven. Een stok, die van onderen dik en rondachtig is : met een ruwe kolf in de vuist.
[Vond.] Gelijk een Herkules naa knodzen en
naa kolven, zoogrtYpt hij, enz. Hoofs. Het
onderste van een roer : hij sloeg hem met de
kolf van hetgeweer dood. Een stok met eene
koperen klik van onderen, waarmede men
den kolfbal slant : hij komt met de kolf aan
denpaal, of het stuk. Kol aan stele voor
aan het stuk, zegt men, als iemand met de
kolf teen den paal slaat. De kolf Naar den
bat werpen, om een klein ongeluk den moed
opgeven. In de seheikunde, worden glazen,
met eenen ronden bulk en eenen en en hals,
kolven, genoemd, we ens de gedaante. Verkleinw. kolfje : het is een kol 'e naar zijne
hand, dat kornt hem schoon te pas ; die zaak
komt hem wonderlijk wel teZamenst.:
stade. •
kolfbaan, kolfbal, kol hoot een dikzak, but
mensch, kolfoog, een visch. Wacht. acht dit
kolf, lat. clava (per metathesin) . afkomstig
van kloppen.
KOLIBRIETJE, (kolobrietje,) z. n., o., des kolibrietjes, of van het kolibrietje •; meerv. kolibrietjes. Een bont amerikaansch vogeltje, tot
de spechtsoort behoorende, de kleinste onder alle bekende vogelen.
KOLIJK, z. n., O. des kolijks, of van het kolijk;
zonder meerv. Onduitsch woord, in zuiver
nederduitsch, darmwee, of darmpijn. Van
hetgr. zoom, de kronkeldarm, omdat dezelve het meest daardoor aangedaan wordt.
KOLK, Z. n., v., der, of van de kolk • meerv.
kolken. In hetgemeen een kuil, de diepte
onbepaald zijnde. Zoo neemt men het voor
deplaats op den haard, waarin de asch
•
valt:
het zij men 't laet de kolk des haerts bevolen. [Vond.] Zamenst. : aschkolk , haardkolk. In het bijzonder, eene draaikolk: doer
d'Elve kookt door 'tglojen barer kolck.

[Vond.] Voorts eenegrondelooze diepte ,
waarom men het duistere schimmenrijk dus
noemt. Oneig. : daar ik, met vasten tred,
65
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diejammerkolk ontwtjk. [Psalmb.] De grondelooze kolk der eeuwigheid. Zamenstell. :
draaikolk , slindkolk, stinkkolk, vuurkolk,
enz. Kolk neemt Hooft anders vrouwelijk,
In eenen
schoon hi'j soms er van afwijkt.
kolk, zegt Hoogvl. Moonen volt dit ook.

Het vrouwel.geslacht heeft reeds het meeste
gezag bekomen.
KOLKEN, onz. w., gelijkvl. 1k kolkte, heb gekolkt. Met eerie draaijende beweging om
hoog rijzen : en 't kolcken van den rook den
open hemel sluit. i.Vond.] In de gerneene
taal is het ook klanknabootsend: het kolkt
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was. Mengebruikt het nog van eenig kunstwerk, dat de natuuriijke grootte overtreft :
kolossen, niet van erts gevormt, nosh door
de hantgeklonken. [Anton.]
KOLSTERSTOK, zie kolder.
KOLVEN, onz. w., gelijkvl. Ikkolfde, heb gekolfd.
In de kolfbaan spelen. Van hier kolver.
KOLVENIER, z. ti., m., deskolveniers, of van den
kolvenier • meerv. kolveniers. Schutter. Van
kolf, zeker geweer, roer, of bus, anders kolfbus, kolfroer. Zij, die dit geweer gebruikten,
werden kolveniers genoemd, waarvan de
kolveniers doele, te Amsterdam, zijnen naam

ontleend heeft, alwaar de schutters gewoon
waren, zich in de behandeling van dit geweer
te oefenen. Anderen schrijven kloveniers,
,
waarmede de schutters
naar de colevrines
oudt. schoten,
zijnde een fransch woord, en
naamd.
beteekenende zoo veel, als bus, of roer. Doch
KOLLEN, bedr. w., gelijkvl. 1k kolde, heb geFr. Burm. beweert, dat het fransche woord
kold. Voor de kol van den kop slaan, bonen;
eenen kol toebrengen. Kollen is ook onz.,
van ons kolf afkomsLig is.
i Kom, z. n., v ., der, of van de kom •; meerv. kommet hebben, op kol rijden, tooveren zj
heeft van nachtgekold. Oul. werd kollen
men. hen holle bak,
hetzij rooter of kleiner
ook voor betooveren gebezigd : die met het
van omtrek. Verkleinw. kommetje. Hij liet
loncken van 14 kollende gesicht. S. Cost.]
de kom met het eten vallen. Eerie waterkom :
hi' liet eene kom voor goudvisch in den hof
KOLOKWINT, z. n., m., des kolokwints, of van
den kolokwint • meerv. kolokwinten. Anders
graven. Ook eene haven, waar schepen veilig liggen: ter komme in. [Vond.] Kleine binkwintappel, eene uitlandsche, zeer bittere
nenlandsche zeeen dragen ook diem naam.
vrucht : ende las daervan szjn kleet vol wilde
coloquinten. [Bijbelv.] In het lat. colocijnZamenstell.: baarskom, melkkom, papkom,
mzj zoo in 't lijf. Het kolkend hertjen klapt
't een
g schaemt de spraeck belet. [S. Cost. ]
LLEBLOEM, z. n., v., der, of van de kollebloem;
KO
meerv. kollebloemen. Anders korenroosge-

this, ital. coloquintida.

m ar, Z. n., v., der, of van de kolom; meerv.
Ko
l ornmen. Van het fr. colonne, lat. columns
ko
.
Zuil, pilaar : teens eene vreesseltjke kolom.
[Vond.] Dat naar eerie zuilgelijkt: terwijl
d' lmaghtige de lichtkolom bewoog . [HoogvI.]
Zoo ook vuurkolom, wolkkolom. De boekdrukkers noemen de halve zijde
van e
en
gedrukt blad eene kolom. Denkbeeldig
spreekt men van eene kolom van lucht.
KOLONEL, z. n., m., des kolonels, of van den
kolonel • meerv. kolonels. Een officier van
hoogen rang in de krijgsdienst. Zamenst. :
luitenantkolonel, enz.
KOLORIET, Z. Il., 0., des koloriets, of van het
koloriet • zonder meerv. Onduitsch woord,
beteekenende de kunst, om de verwen wel te
om de juiste kleuren aan een schilmen om
derstuk tegeven • vooral, als men naakte
beelden schildert : het koloriet alleen maakt
nog een punt van eenig gewigt. [Feith..) Eene
schilderij van puirthoopen, met het schoone
koloriet van eengroot meester. [Overz. van

Hervey.] Omdat de dichtkunst, in barer)
aard, eene soort van schildering is, wordt
het woord ook daarop toegepast : een heerlijk koloriet in een gedicht verspreiden.
Uit het fr. coloris.
KoLos, Z. n., m., van den kolos •; meerv. kolossen. Een woord, uit het grieksch ontleend,

dat eigenlijk de naam van een reusachtig
koperen standbeeld, op het eiland Rhodus,

soepkom , spoelkom , vischkom, waterkom,
enz. Hood. Kumpf. Reeds bij de Grieken

was Kotzigos een die vat.
ri,,
v., der
van de kombaars •
meerv. kombaarsen. Scheepsdeken: wier-

KOMBAARS, z.

pen het lijk, in eene kombaars genaaid, buiten boord.
KOMBOF, z. n., v., der, of van dekombof • meerv.
kombofs , komboffen. Zoo noemt men, in Geld.
eerie hut, elders eene boed genaamd, waarin
men stookt en kookt en allerlei ruig keuken-

werk doet.
n., v., der, of van de kombuis
meerv. kombuizen. Scheepskeuken. Het !wtstegedeelte schijnt uit huffs ontstaan te zijn.
Men ziet de kombuis. [Vond.]
KOMEDIE, zie schouwburg.
KOMEET, z. n., v., der, of van dikomeet • meerv.
kometen. Eene staartster : het verschijnen
eener ijsselijke komeete. [Hooft.] Van het lat.
engr. cometa.
KOMEN, onz. w., ongelijkvl. 1k kwam, (van het
oude kwemen, bij Ulphil. quiman, Isidor.
quheman, Ker. qhuueman, Olfr. queman)
bengekomen. Men vervoegt dit woord dus :
KOMBUIS, z.

ik kom, gij komt, hij komt, ik kwam, glj
kwaamt • gebiedende wijs: kom, komt. Het

woord drukt, in hetgemeen, uit tegenwoordig worden , zonder onderscheid van aard en
wijs. Men gebruikt het, in eerie naauwere
en, misschien, de eigenlijkste beteekenis,vari
levende schepselen, die, uit eigene kracht,
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aan eeneplaats zich tegenwoordig stellen.
Eigenlijk : daar komt de koning. 1V iemand
is nog gekomen. Hi' zag den viand komen.

De card en wij,
s waarop men komt, worden,
in hetgemeene leven, dikwerf met het verledene deelw. uitgedrukt : dear komt hij
aangesprongen. Ook met het tegenw. deelw.:
hij komt dansend en springend. Het oogmerk,
waartoe men komt, wordt dus uitgedrukt :
hij komt, om toe te hooren. Ook : ik komu iets
zeggen. De plaats wordt met allerlei voorzetsets uitgedrukt : wij konden niet aan den wal
komen. Aan land komen. Achter iemand
komen. Buiten deur komen. In huiskomen.
In de wergild komen. Wat komt mz:j dear in
den weg? Kom mij niet onder de oogen. Hi
komt nog niet onder de menschen. 'emend na
op den hals komen. Uit de kerk komen. Van
Amsterdam komen. Zoo dikwifis hij mij voor
oogen komt . Te huis komen. De wijs, op welke
men komt hij komt met geweld. Te voet, te
paard, te scheep komen. De tijd, wanneer
men komt : hij kwam om een uur. Bij nacht
komen. Men plaatst bij dit werkwoord ook
allerlei bijwoorden : ik zal dra komen. Korn
hier.Imam binnen. Hi' komt weinig.
Steelswdze komen. Hij konde niet hooger
komen. Die spade komt , komt ook. On-

eigenlijk wordt het met allerlei voorzetsels
en bijwoorden, in vele gevallen, gebruikt :
aan een ambt komen. Hij kwam, met zijn
twintigstejaar, aan de kroon. kan niet
aan dengang komen. lemand aan het leven
komen. lets te weten komen. Achter dewaarheid komen. Hi" konde niet achter (le zaak
komen. In de kraam komen. In verzoeking
komen. In den hemel, in de hel komen. In
gevaar komen. Nen komt wel eens met
bedriegers verder, dan met eerlijke lieden.
Net eene zaak te regt komen. Op de gedaehten, op eenen inval komen. konde op de
zaak niet komen. Zij komen niet overeen. Ik
kan uit dat schrift niet komen. U it de schulden komen. Ienzand tegemoet komen, 1:i
eene zaak te kort komen .Tot zich zelven komen.
Tot bedaring, tot nadenking komen. Nen
kwam van scheldivoorden tot slagen. Nu kom
ik tot de zaak. Hij zal nog tot uiterstenkomen.
Ik kan er niet toe komen. Om hats komen.
Om het leven komen. Hier drukt het voor-

zetsel het verlies van iets uit. Zoo zegt Hooft:
om neeringe, welvaart, en vrdheeden te komen. Zoo ook elders: zij komt om lijf of lilt.

Van levenlooze din en wordt dit woord
ookgebruikt • en wel eigenlijk : ik heb tabak
laten komen. De brief is met de schuitgekomen. Er moet nog wat komen. De ti 'd komt.
spreekt al,
wat hem in den mond komt.
Het komt al, dat ten laatste komt. Oneigenl.,
ontstaan : er komt een storm. Er zal dierte
komen. In lets andersgegrond zijn : hoe komt
het, dat hij niet zien ken? Geschieden, ge-
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beuren : het kome, hoe het iville. Oftquame,
datu hadde soe verre ghesproken. (Conste
d. Minn.] Kosten : hoe hoog komt u dat goed?
Voorts, met vele voorzetsels. De zaak is mij
ter oorengekomen. Tep
as komen. Te stade
komen. Laat de zaak niet te ver komen. Het
zal wel aan den dag komen. Dat komt niet
aan mine konde kleeren. Het komt in geene
bedenking. Het huis kwam in den brand. De
zaak is op het hoogste gekomen. Dat woord
komt van het hebreeuwsch. Ook wordt het
voor toekomen gebezigd :.den u komt dit
geschenk. J. Cats.]
Mengebruikt ook achter dit werkw. eene
onbepaalde wijs met te: de steen kwam op de
breede zijde liggen. Hi' kwam op zijne
voeten te staan. Zoo hij binnen een jaar kome
te sterven. Hij kwam vroeg te trouwen. Men

moet ondertusschen zich hier wachten, om
ale Franschen na te volgen : hij kwam dit
te doen, te schrdven is niet goed ; men zegge:
hij deed, schreef dit. In eenige weinige gevallen alleen is dit te dulden. In eenen deftigen stijl schrijft men liefst: zoo hij binnen
een jaar sterve. Hi'' trouwde vroeg. De twee
eerste voorbeelden eischen komen noodzakelijk bij zich. Het deelw. komende :op komenden we e. [Hooft.] De gaande en komende
man. Voor het verled. deelw. gekomen,
werd oul., veelal, komen gebezigd : deer 't
was so verre comen. [L. v. Velth.]
Komen, Willer. cuman, Notk. chomen,
Tatian. cuman, hoogd. konzmen, neders.
kamen, angels. cyman, coman, eng. to come,
deen. komme, zw. en ijsl. komma. Het
schijnt, met het hebr. kum, dat, in onze
Bijbeloverz., meer dan eens door opkomen
vertaald wordt, verwantschapt te zijn. Het
gr. x014 , (egy, gaan, is van het oude zoffely.
KOMENIJ, z. n., v., der, of van de komenzj;
zonder meerv. Kramerij, kruidenierswinkel:
eene komend doen. Zamenstelling: kontendpraat, bij Vondel, komendswinkel.
KOMFOOR, z. n., o., des komfoors, of van het
komfoor ; meerv. komforen. Een werktuig,
waarin men kolen vuur doet. Een zilveren
komfoor.Men beschouw t het als afkomstig van
het fr. chaufoir. Kil. heeft kaffoor, kauffoir,
foculus.

z. n., m., des komijns, of van den
komzjn •; zonder meerv. Zekere plant, of derzelver zaad. Verkleinw. komijntje, een zeker

KOMIJN,

driepuntig gebak, dus genaamd, omdat men
er komijnzaad in bakt. Zamenst.: komajnkaas, anders komijnde kaas, komajnzaad. In
de overt. van den Bijbel worth het onz.
gebruikt: ende het comdn sleet men uit met
den stock. Van het lat. cuminum, gr. xuthiyoy,
Nebr. kemmin.
KOMKOMMER, z. n., m., des komkommers, of van
den komkommer • meerv. komkommers,komkommeren. Eene bekende vrucht : wi ge-
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dencken der concommeren. [Bijbelv.] Zamenstell.: komkommerhof, komkommerzaad, enz.
Mt het lat. cucumer.
ROHNER, Z. n., m., des kommers, of van den
kommer • meerv. kommeren. Beslag op til-

bare of ontilbaregoederen, drukkende woeker :held op kommer nemen. [Kiliaan.]
Renten en kommeren op dezelve goederen.

[Hooft.] In het hoogd. Kummer, dat eigenlijk aanduidt vasthouding, bemagtiging ,
inneming. Adelung leidt het of van kam, dat,
in de salische watt°, de hand beteekent.
Hiervan schijnt een verouderd werkw. kamen, nemen, ontstaan te zijn, welks voortd.
werkw. kommeren is.
KOMMER, z. n., m., des kommers, of van den
kommer • zonder meerv. Eigenlijk, een luid
gesteen, gezucht, gejammer, van het oude
kuimen, zuchten, dat, bij Kil., nog te vinden
is. Voorts beteekent het mangelaan de noodwendigheden des levens : kommer en gebrek

KONI.

KOMPOST, z.

n., v., der, of van de kompost • zonder meerv. Mengelspijs, mengeldrank. Killaan vertaalt het door muria, conditus, con-

ditura ; salgama. De bitt're kompost ik verzoete. (Vond.] Van het lat. compostum, voor
compositum.
KOMST, z. n., v., der, of van de komst • zonder
meerv. Aankomst. Van hier kornstig : de
komstige vervulling der godspraak. J.

Frantzen.]
concilie, z. n., o., des koncilies, of
van het koncilie • meerv. koncilien. Een

KONCIL1E,

woord, waardoor men de oude kerkelijke
vergaderingen der christenleeraren verstaat :
't Koncilie van Trenten. [Hooft.] Van het
lat. concilium.
KOND, bijw., van kennen. In het gemeene leven
gebruikt men het voor bekend, en voegt het
bij doen of maken : het welcke de Heere ons
heeft kontgedaen. [Bijbelvert.] In den deftigen stip is het gansch buiten het gebruik
lijden. Sij sullen het broot met kommer eten.
geraakt. Bij Rab. Maur. chund tuon , bij
Notk. en Otfrid. kund Juan. In openbare
[Bijbelv.] Maer sooder kommer (gebrek aan
bevelen is het ook somtijds nog in den smaak:
wijn) was. R. Viss.] Een hooge graad van
elk zij kond, dat enz. Van hier kondschap,
angst en hartzeer over rampen : wat beef!
(kundschap) z. n., v. •, meerv. kondschapmij dat eenen kommer veroorzaakt .f Ist in
pen, berigt, bescheid : kondschappen ligten.
mzyn macht uwen kommer te stet pen. [Houw.
Op kondschap uit aan. Deze kundschap heb
Maagd.] In 't dulden van korten kommer.
ik uit eenen persoon, [Ilooft.] Van hier het
[Hooft.] Kommer is ook een jagerswoord,
bedr. werkw. kondschappen, en het naamw.
voor drek ,
of of gan g, van hazen. Van hier
kondschapper.
kommerlijk,kommerloos, kommernzj, bij
Poot ; kommernis, bij Cam h. Zamenstell. : KONFIJT, z. n., v., der, of van de konfijt; zonder meerv. Ond. woord, voor suikerooft.
Welk woord van vruchten
kommerrijp
,
Van hier konfijten, in suiker inleggen. Hi'
gebruikt wordt, die eenen tijd gehad hebis in die zaak gekonfijt, in het gemeene
ben, om volkomen 1.4 te worden.
leven, voor : hi' verstaat het stuk op zijnen
Kommer, hoogd. Kummer, Stryk. chumduim. In boosheidgekbnfijt zijn. Van het fr.
ber, bij andere oude zwab. dichters kumber,
cont.
neders, en Been. kummer, eng. cumber,
zw. bekymmer, wall. czjmwzj. Het is van KONF1LJE, z. n., v., der, of van de konfilje • zonder meerv. Melisse, een zeker kruid.
ons verouderde werkw. kuimen, oud hoogd.
kumen, neders. quimen, lat. gemere, zuch- KONFOOR, zie komfoor.
KONGERAM„ z. n., m., des kongeraals, of van
ten.
den kongeraal ; meerv. kongeralen. Zekere
KOMPANJE, hetzelfde als kampanje. Het was
soort van aal. Lat. conger, fr. con re.
daar sobere kompanje, het was daar armelijk. Van hier kompanjemeester, opzigter KON1JN, (knijn) z. ri., o., des konzjns, of van het
konijn, meerv. konijnen. Een bekend vierover een landspakhuis. Men zie voorts de
. Anders zoude men
voetig wild. Van het lat. cuniculus. Het
afleiding in kampanje
rnannetje heet ram, het wijfje voedster. Mishet van hetoude fr. compagner, dat is het
schien draagt het den naam van Canalis,
lat. compingere kunnen afleiden •, zijnde het
omdat het kanalen, dat is an en en holen,
woord dan zooveel als een opboeisel.
onder de aarde maakt. Verkleinw. konijntje.
KOMPAS, z. n., O. van het kompas • meerv.
Zamenstell. : konijnenbosch, konijnenhok,
kompassen. Een streekwijzer op zee, waarop
korujnenhol , konijnenjagt , konijnenkooi,
de twee en dertig winders geteekend staan :
konz:jnenkruid, kontjnenpastei, konijnshaar,
min verdraaid kompas. M. L. Tijdw.] En
enz.
't walen van de naald aan 't luisternauw
kompas.AHooft.3 Op het kompas zeilen. Het KONING, z. n., m., des konings, of van den
koning; meerv. koningen. Het v. is koningin.
kompas volgen. De streek van het kompas.
In het algemeen iemand , die de hoogDepen van het kompas. Zijn kompas is verste mat over meerderen heeft, de hoogste
draaid, het hoofd staat hem niet wel. Zaoverheid, zoover zij door eenen wordt voormenstell. :peilkompas, zeekompas. Komgesteld. Zoo noemt de Schrift het Opperwepasmaker, kompasnaald. Van het ital. cornzen, O eene uitstekende wijs, Koning. In
passo, dat eigenlijk een cirkel is.
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veel flaauweren zin , dragen, in andere
werelddeelen, buiten Europa, alle onafhankelijke Vorsten, al gebieden zij slechts over
eenige weinige steden, zelfs over eene stall
dien naam. In dien zin lezen wij,
in de
Overz. van den Bijbel , menigmaal , van
koningen. Ook, wanneer deze kleine Vorsten
dengrooteren onderworpen zijn, behouden
zij dien naam. In de middeleeuwen benoemde men dus de stadhouders zelfs. In
eenen naauweren zin, die thans, in Europa,
degewoonlijkste is,
beteekent dit woord
eenen beheerscher van een koningrijk, volgende, in rang, op eenen keizer : de koning
van Pruisen, van Denemarken. Deszelfs
gemalin heet eene koningin. In den dichterliken stip beet de maan de koningin des
hemels, van den nacht. lets, dat in zijne
soort, boven anderen uitsteekt : den koning
in het kegelspel omwerpen, den middelsten
keel. In het schaakspel is het voornaamste
stuk de koning • dat daaraan volt beet koningin, welke naam, op eene zonderlinge
wijze, in Europa, gevormd is. Het schaakspel
is een oud krijgsspel van oostersche vinding.
Het stuk naast den koning heel in het pers.
en arab. pharz, of pherzan, dat is veldheer,
wiens ambt dit stuk, in het spel, ook wezenlijk vervangt. Het spel in Europa bekend
wordende, hield dit stuk eerst den naam
van fercia, zoo als het, in de twaalfde eeuw
reeds met dien naam voorkomt, in het oud
fr, fierce, fierge. Uit onkunde van het woord
smeedde men daaruit vierge, maagd, dat
eindelijk het lat. door Virgo, domina,
regina vertaald is. Van hier, dat dit stuk
koningin genoemd is. — Voorts noemt men,
onder de dieren, sommige met dezen naam.
De arend is de koning onder de vogelen •;
de leeuw onder het viervoetige gedierte
de haring onder de visschen. De bij, die den
geheelen korf bevrucht,anders moergenaamd,
heel ook, schoon zeer oneigenlijk, koning.
Koning is ook een woord der scheikunst,
als het metaal van alle andere deelengezuiverd is. Halfmetalen dragen ook dien naam:
spietsglaskoning, enz. Verkleinw. koningie,
een koning van kleine magt; ook een klein
vogeltje. Van hier koningdom, koninklijk , het
koningschap. [Vond.] Zamenstell. : koningrijk, koningsbrood, koningsgezind, koningshuis, koningskaars, eene bloem, koningskind,
koningskleur, koningsntoord, koningsmoorder, koningsstaf, koningszeer, koningszoon,
Ctn.

Koning, Isidor. chuninc en chuningo
Ker, chuning, Willer. kuning, hood. Kenig,
neders. kOnig konning , angels. cljning,
cljng, eng. king, zw. konung, deen.
kong, konge, finl. kuningas, in het oudkoerlandsch kOnix. Men ziet hieruit, dat de
uit an ig uit in ontstaan is, waarover A.

KONS.

Kluit, in eene aanteekening op Hoogstratens Naaml., andere bedenking maakt. Het
komt dan nu aan op de eerste helft des
woords, kon, kun, of kiln. Wachter en
anderen brengen den oorsprong tot kunne,
eengeslacht, omdat, in de eerste tijden,
de oudste van eenig geslacht tevens deszelfs
koning was. Waarschijnlijker is de gedachte
van Frisch en anderen
,
die het woord van
kunnen afleiden, omdat Loch de mat
g het
uitstekendste kenmerk eens konings is.Waarvan bet ook herkome, men zal vele overeenkomst vinden tusschen dit woord en het
tatarische chan, en misschien ook het hebr.
kohen
,
een priester, een vorst.
KONKEL, z. n. v., der, of van de konkel; meerv.
konkels. Dit woord heeft thans zijne oorspronkelijke beteekenis geheel verloren, en
wordt niet dan oneigenlijk gebruikt. Bij
Kil. is konckel eene draaikolk , konckelwronckel zamengedraaid, konckelen, omdraaijen. Wijders, om de draaijing en rondheld is het, bij hem, ook een spinrokken,
even als het opperd. Kunkel, Het behoort
dan, seer waarschijnlijk, tot kink, een draai.
Van hier is konkelen, eertijds, voor spinnen
gebruikt. Gelijk nu nog, op bet platte land,
het 'one vrouwvolk tot spinnen bijeenkomt,
(Welke bijeenkomst eene spinning beet) zoo
was sulks, van oude tijolen af, reeds het
gebruik. Van daar heeft het woord konkelen,
spinnen, we ens de praatzucht van dergelike spinsters, eene oneigenlijke beteekenis
gekregen deels van praten, babbelen • deels
van brouwen, smeden, overleggen, in het
geheim bewerken •; deels van koffij drinken,
onder het vrouwvolk, op eenen sluiptijd.
Van hier konkelster. Dit is voorts de reden
dat konkel een tuff, ledig, slordig vrouwmensch beteekent: Z ji is eene re to konkel •;
ja zelfs eene vod, eene slet: het zzjn maar
konkels • gty laat uwe konkels overal liggen.

Zarnenstell. : konkel of koffijketel, koffijpot.
KorprE, zie kunne.
KONNEN, zie kunnen.
KONST, zie kunst.
(konstapel) z. n., m., des constabels of van den konstabel; meerv. kontstabets. Een bediende onder het krijsvolk
g
,

KONSTABEL,

die den kanonniers to dienst staat,ook self
wel de stukken afsteekt • een busschieter,
Zamenstell. : konstabelskamer, eeneplaats
op het schip, onder de kajuit •; konstabelsmaat. Het woord is uit het middeleeuw.
constabularius, van stabulum, een stal,
eerie ligplaats. In de middeleeuwen noemde
men stabularii soldaten, die eene woning
betrokken, wier opziener constabularius
heel te. Hiervan is ons woord konstabel. Voorst
was konstabel ook de eerste der hooge ambtenaren van de fransche kroon ; opperveldoverste : het slot ran Vezou door den constabel
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van castiljen weder ingenonten. [Hooft.]
Uit het fr. connètable, verbasterd uit comes
stabuli,
opperstalmeester.
KONT, z. n., v., der, of van de kont • meerv.
konten. Verkleinw. kontje. Het achterste, de

aars.In veler ooren, is dit een zeer vuil woord.
De onschuld op het pIatte land, die in de
woorden zelve geerie onkuischheid kent,
schaamt zich no tans niet, in de dagelijksche
taal, dit woord, vooral het verkleinw., te gebruiken. In Gelder]. hoort men het dikmaals.
Misschien is het, OM het onderscheidende
teeken dergeslachten, aan dat deel des dierliken ligchaarns. met kunne , uit eerie bron.
KONTERFEITEN, bedr. NV., gelijkvlik konterfeitte,
hebgekonterfeit. Uitschilderen, afbeelden.
Van bier konterfeitsel. Een woord weinig
meer ingebruik •, althans in eenen deftigen
stijI onvoegelijk .Van hetfr,
fr. deelw. contrefait,
nagebootst.
KONZEN1LJE
,
(cochenille) z. n., v., der, of van
de konzenilje • zonder mcerv. Eigenlijk een
gekorven diertje , dat in Mexiko gevonden
words aan eeneplant, no al geheeten, eene
soort van indiaansche vijg. Van zulke gedroogde diertjes komt dekostelijke karmezijn
en scharlaken verve,
behoudende dienzelfden
naam. Het woord otitstaat van het sp. cochinillas, een verkleinw. van cochino, cochin,
in Spanje de naam van eene pissebed, een
zeker bloedeloos diertje.
Rom, z. n., v., der, of van de kooi ; meerv.
kooijen. Pit woord drukt, in het gemeen,
eerieplaats uit, waar men zich ter ruste nederlegt.Zoonoemt men ,
in het gemeene,
levee
met eene soort van verachting, elke slaapplaats : hij is al te kooi. De slaapplaats
des schippers , ook andere slaapplaatsen
voor reizigers, op een vaartuig, ook eene
hatigmat, waarin het scheepsvolk slaapt,
noernt men met lien naam. Eerieplaats,
waar schapen opgesloten worden, en veilig
rusten kunnen : de wolf kwam tot de kolj.
[Vond.] Eerie kouw voor vogelen : om hoogh
hijsseneen' driekante kooty van musketvrife
planken. [Hooft.1 Eene plaats, waar men eenden vangt : hi heeft eene kooi gepacht. Die
daar woont en eenden vang,t beet koointan.
Een bijenkorf : de bijen, om in de kooij te
zeer bevollikt. [Hooft.] Bij de drukkers noemt

men de wiggen, of korte sluithouten, om den
vorm vast te zetten, kooijen. Zamenstell.:
konijnenkooi, ligtekooi, mestkooi, rantskooi,
schaapskooi, enz. In het deen. is koij eene
has mat in het zw. koite. Dit komt overeen

met hetgr, zoirv, een bed.
bedr. w., gelijkvl. 1k kooide, heb gekooid. In eenekooi zetten : eenen vogel kooljen .
Mengebruikt het ook onz., met hebben, voor
bijslapen (lat. coire), doch meest in eerie('
kwaden zin, voorin ontucht !even: zij kooijen

KOOIJEN,

met elkander.

KOOL.

KOOK, z. II., v., der, of van de kook; zonder meerv.
De toestand eerier zaaka's
,
dezelve dadelijk
kookt : het water is aan de kook. De ketel is
van de kook. Jets in, aan de kook maken.

KooL, z. n., v,, der, of van de kool; meerv, kolen.
Een doorgebrand, droog en brokkelig Hgchaam. In het bijzonder doorgebrand bout
of turf : zt:j nant eene kool in de stoof. floutskool. turfkool. Eene kool vuur. Gloeljende,
doove kool. Een huffs in kolen le en,
hetzelve
in den brand steken. .fan kolen rakers, vet':
brander]. 1k zit, of sta, op heete kolen, ik heb
groote haast. Er is eene veiling van engelsche kolen, steenkolen. Net eene zwarte kool
teekenen, malen, een kwaad in zijne afzigtigheid vertoonen : wanneer hi' d'ondeugt
met een zwarte kole maalt. [Hoop.] Overdr.,

voor minnevuur, zoo als zich dat in het stralende oog vertoont : als de gebluste kool weer,
in haar oogh, geglontmen. [Hooft.] Zeer
geestig zes t dezelfde schrijver, deswege
van een blind oogeenerzekere boel: dekkende
de doove kool met een plaasterken van zajde.

Het vurige gezwel eener pestbuil heel merlinsgelijks kool. Verkleinw. kooltje. Zamenstell. :
smidskool, steenkool. — Koolaarde , koolbak,
koolhaler, (koolhaalder) een schip, of schipper, (lie kolen haalt , koolkrabber, k000lmees,
ook voor eenen koopman in kolen, lat, carbonarius • koolschip, koolvloot, koolzak, enz.
KooL, z. 0., v., der, of van de kool ; meerv.
koolen. Een bekendgewas in onze moestuinen : witte, roode, savooische kool. Sluitkool.
Kabuiskool, Bocrenkool. Oul, verstond men
under kool allerlei groenten : of ijmant den
anderen scha1e Bede an tuine (omtuining),
an willigen en koel enz. [Stadr. v. Devent.
Kool verkoopen is, in de dagelijksche ver-

keering, door zotte vertellingen misleiden,
iemand kool verkoopen, antlers knollen voor
citroenen verkoopen. Het sop is de kool niet
waard, een spreekwoord. Verkleinw . kooltje.
Demand een kooltje sloven, in den gemeenza-

men omgang, voor eene poets spelen. Zamenstell.: bloemkool, winterkool. Koolblad,
koolhaas, koolhof, koolluis, koolmoes, koolplant, koolspruit, koolstronk, kooltuin, koolworm, koolzaad, enz.

Men onderscheide dit woord van het vorige : geen heeft de zacht-Ian dit de scherplatige uitspraak. Dit is niet alleen gegrond in
den onderscheiden ton vat van onderscheidene oorden des Vaderlands,
maar wordt
ook door de aanverwante tales bevestigd.
Het eerste woord luidt, in het neders., kble,
deen. kul, bij Winsbeck kol, angels. col, zw.
kol, i's]. kol, het laatste is, in het neders.,
haul, en g. kale, deen. kaal, angels. kawl,
zw. kal, ital. caolo, fr. chaux , caule, choux,
lat. caulis, waarvan het misschien afstamt,
schoon anderen, den oorsprong in olus, hoIns, moeskruid, meenen te ontdekken. Het
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KOOR.

Koopen, Ker. chow an Ulphil. kaupan,
hood. kaufen, seders. kopen en kOpen,
angels. ceapan, en g. to cheapen, din en
handelen, deen, kiobe, zw.k6pa, fr, acheter,
oaos.
ache ter van c a tare boh. kupowati, finl.
KOON, Z. n., v, der, of van de koon • meerv.
caupaan. Daar dit woord oudtijds ook bekoonen. Wang: de suikere koon van een
duidde met eenen handslag beloven, en die
dochter te kussen. [Vond.] Tot dat hij eens
handeling, in het koopen, reeds vroeg in
de schaer op kin en koonen gebruikt. [De
gebruik was, is Adelungs gissing niet ongeDecker.] Een, dikke koon hebben. Verkleinw.
grond, die het van het oude woord gaf, gauf,
koontje. Toot.] Zamenstell.: koonslag.
de hand, alleidt. Hiermede komt overeen
KOOP, z. n., m., des koops, of van den koop ;
het lat, ca ere nemen, waarvan c a tare en
het meerv. is buiten gebruik. De handeling,
het fr. acheter. Bij de Hebr. heel kap de holly
om eenen eigendom aan jets, voor eenen
hand. Echter komt hetgr. xs(*) onere
bedongenen prijs, te krijgen : ik heb daar
levo, exonero, ontlasten, hier mede in aaneenen slechtenkoop gedaan. Op den koop
merking, dewijl koopers diegenen van een
maken. Jets te koop hebben. Dat huis staat
gedeelte van derzelver last ontheffen, die
te koop. Goederen te koop dragen. Zljne eer
hunne koopwaren ter markt brengen.
te koop dragen, zich oneerlijk gedragen. Het
koopverdrag zelf: wij zullen 't zaam den KOOR, Z. n., 0., des koors, of van het koor
meerv. koren. Een rei van dansende of zinkoop wel worden eens. [De Decker.] Eenen
gende personen : het algemeene koor. HierD
koop sluiten, maken, opzeggen , breken. De
heen behooren de zamenstell. : dankkoor,
koop is klaar. lets op den koop toekrzjgen.
[Bijbelv.], engelenkoor, hemelkoor : de feestDe koop gaat aan. Ik geef koop : ik sta van
muzzjk der blijde hemelkooren. [Poot.] Het
l ien koop
op het,
, ik
mijnen eisch af. Ik doe
achterstegedeelte eerier kerk, waar het
doe het, onaangezien dit of dat — heb het
altaar bij de Roomschen is: na de mis, quant
hart, om het te doen. Op lien koop, kon
hz:j weder in 't Koor. [Hooft.] Voorts, in elke
iemant liehtelijk aan den tijtel van maroosandere kerk, deplaats, die, in vorige tijden,
vlegel geraecken. [Vond.] Het geld, dat voor
daartoe bestemd was : op het koor trouwen.
lets betaald wordt c•, s hoon in zamenst.
Eene verheveneplaats in eene kerk, of in een
alleen • rouwkoop, wzjnkoop. De prijs, wanandergebouw , van waar gezongen worth
•:
seer het als een bijv. woord gebruikt wordt:
ten kore komen, mede tot hetgezang vergoedkoope waren. Dierkoop. Al s een bijwoord:
schijnen. Van het lat. chorus, gr.zopoc,
ik heb datgoedkoop gekocht. Gij komt er goedHiermede komt overeen het hebr, kur, in
koop af. Verkleinw. koopje : aan dat boek heb
globum congessit. Zamenstell. : koordeken,
ik een koopje, het kost mij weinig. lk heb er
koorjongen, koorkind, koorkleed, koorknaap,
een koopje aan, ik ben er wakker mede
koorlamp : hi' zuigt den olijfoli uit de
aangehaald. Zamenstell.: aankoop, inkoop,
gewijde koorlampen. [Vond.] Koorkosteres,
verkoop ; koopal, z. n., m., en v., koopbrief,
[Vond.], koorrok, koorzang, koorzanger.
koopceel, koopdag, koopgierig, koopgoed,
koophandel, kooplieden, kooplust, koopman, KOORD, Z. 11., V., der, of van de koord • meerv.
koorden. Eengedraaid snoer van zijde,
koopmanschap, en het werkw. koopmankemelshaar, wol, enz. Zamenstell. : klosschappen, kooppenningen, koopstad, koopkoord, liskoord, (litskoord) mantelkoord, enz.
vaarder, koopvaardej , koopvaardijschip ,
Eenegedraaide lijn, een touw : op de koord
koopvrouw, koopwaar, koopwijf, enz.
dansen. Met de koordgestraft worden, opgeKOOPEN, bedr., w., onregelm. lk kocht, heb
has en worden. Die de koorde Brack, [Vond.]
gekocht. In het algemeen, nemen: koopt
Iemand aan zijne koord, anders aan zzjn
zonder gelt. [Bijbelv.] Verwerven : dat bloet,
snoer, krzjgen, hem medetrekken in het
dat ons den zoen des hemels koopen moest.
bedrijven van eene zaak. Zamenstell. •: koor[De Decker.] Koopt de waerheijt. [Bijbelv.1
dendanser, koordendanster. Van het Cr.
Voor geld het genot van jets verkrijgen :
corde, lat. chorda.
Zich in den kost koopen. Zich in een gasthuis, uit eene gevangenis koopen. In den be- KOORN, zie koren.
paaldsten zin, den eigendom van jets, tegen KOORTS, Z. n., v., der, of van de koorts •; meerv.
koortsen. Oudtijds schreef men korts. Eene
eenen bedongenen prijs, aan zich brengen :
bekende ziekte, die, op gezette ti den telboeken koopen. lk heb mUnen kinderen speelkens wederkomt. Alledaagsche, anderdaaggoed gekocht. Voor iemand iets koopen. Voor

eerste siamt al van een verouderd duitsch
woord Kol, vuur, en behoort tot eenen wortel met het lat. calere, en calor, en het gr.

baar geld, voor gBreed geld koopen. Op dag
koopen, op tijd koopen, op voorwaarde, van

het geld, op eenen be dag, of tijd,
tegeven. Van bier kooper, met de zamengest.: boterkooper, kleerkooper, enz. Koopster, met de zamengestelden.

sche, derdendaagsche koorts. Afgaande
koorts. Slepende koorts. Heete, brandende
koorts. Van een koude koortsgeslagen.
[HoogvI.] De koorts hebben. De koorts krijgen. Lang aan de koorts aan. Van hier
koortsachtig, koortsig. Zamenstell. : koorts-
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bast, koortsdrank, koortsmiddel. — Binnenkoorts, blutskoorts, minnekoorts, enz.
KOOT, z. n., v., der, of van de koot • meerv.
koten. Eene schipperskooi. Van eenen oorsprong met kot.
KOOT, z. n. v., der, of van de koot • meerv.
koten. Been uit den hiel van een varken, of
van eenen os, waarmede 'on ens spelen: tvij
keven altemet, 't is waer, om koot of knikkers. [Poot.] Met eene soort van verachting
wordt het ook van menschen gebruikt : dit
• [Hooft.
eraamt van schenkels en van kooten
g
]

Voor de beenen van menschen, in degemeenzame verkeering : h i' staat vast op
zijne koten. Trakker op zijne koten zzjn.
Ghij hinckt, 14W wijf is fris en wacker op
haer koten. [Westerb.] Bij verdere overbrenin : dat werk staat op zijne koten. _ills ik
g
uw letteren zo wacker op haer koten geplant
zie. [J. de Decker.] Verkleinw. kootje.
Zamenstell. : kootjongen, koottzjd, enz.
KOP, z. n., m., des kops, of van den kop
meerv. koppen. Verkleinw. kopje. Een

woord, dat, in het algemeen, een ligchaam
bete ekent, dat eenige die to heeft. In het
bijzonder, een werktuig, om uit te drinkers,
lets uit tegieten : eenen kop koffij inschenken. Het verkleinw. kopje is hier meest in
gebruik. (lit eenen gouden kop den w Un
plengen. HO vat een' gouden kop vol wzjn.

[Hoogv1.] Een zeker werktuig, om, met dooran hetv vel, bloed of te trekkers :
vlijming
iemand koppen op den arm zetten. Zamenst.:
koppenzetter, koppenzetster, koppenzetting.

Eene zekere maat van drooge en natte
waren : twee kop zout. Een kop melk.
Bit woord is zeer oud, bij Schilter kotre,
ho d. Kopf, zw. kopp, kappe, ital. coppa,
fr. coupe , middeleeuw. cupa , pers. cub,
cobba, dalmat. en hong. kuppa, wall. kup,
in hetgr., bij Hesych., xv iSiSoc. Het lat.
scyphus is nit dezelfde bron. Het hebr. koph,
eene holligheid, komt hiermede overeen.
KOP, z. n., m., des kops, of van den kop ;
meerv. koppen. Het ronde, bovenste deel
van een ding : de kop eener speld. De kop
van eene pijp, de ketel. De kop van eenen
i
spijker , enz. Het hoofd van een Bier : zj
sloegen den os voor zijnen kop. Het hoofd
eens menschen, in den vertrouwelijken
spreektrant, en wel van zoodanig eenen,
welken men juist geene uitstekende achting meent schuldig te zijn : hi' houdt
den hoed op den kop. Hij sloe hem teen
den kop aan. Met den blooten kop loo en,
Iemand den kop voor de voeten le en hem
onthoofden. Met den kop schudden. Ilals
over kop uit de deur stooten. Den die bij den
kop vatten. Dat zal hem op den kop druipen,

vroeg of laat zal het hem te huis komen.
De kop staat hem niet goed. .Met den kop
tegen den muur loo en. Geheugen : hij heeft

KOPP .

het al in den kop. Vatbaarheid, om lets te
begrijpen en in te zien: op dat ligchaam
zit een schrander kop. De gesteldheid des
gemoeds: hz2 heeft eenen onverzettelyken kop.
Het leven: dat zal hem den kop kosten. De
persoon zelf: ik stond over de opluikende
vonken van dezenpoeetischen kop verstomd.
[Feith.] Eene bende van honderd koppen.
Met overlast van knechten tuchteloos en
overzeesche koppen. [Hooft.] Een schrander
mensch: kloeke koppen, schrandre schrijvers.
[Oud.] Van hier koppig, eigenzinnig, ook
dat lit naar het hoofd vliegt : die wijn is
koppig ; koppigheid, koppiglzjk. Zamenst. :
kopstuk. Het woord komt zeker nit eene
bron, met het fr. chef, ital. capo, lat. caput,

g
r. xEcPootv.
Z. n., o., des kopers, of van het koper •;
zonder meerv. Een bekend metaal. Rood,

KOPER,

geel koper. In koper snijden, etsen. Koper
smelten. Dat uit koper gemaakt is : op dat
boelhuis werd veel koper en tin verkocht.
Van hier het onverb. koperen: eene koperen
tabaksdoos. Wijders het bedr. werkw. koperen, dat in het vent. deelw. meest gebruikelijk is : een vaartuig met eenen gekoperden bodem, een schip, dat met koper beslagen is. Voorts: koperachtig, koperig. Zamenstell.: koperberg , koperblad , koperdraad ,
kopererts , kopergeld, kopergieter , kopergroen,
kopermijn, kopermolen, kopermunt, koperroest, koperrood, het koperslagen, koperslager, kopersnee, het kopersteken, koperwerk.
Koper, Otfrid. kuphar, Stryk. chopher,
hood. Kupfer , neders. kopper , angels.
cyper, eng. copper, deen. kobber, zw. koppar , fr. cuivre , sp. cobra, middeleeuw.
cu rum,
cyprinum. Alles is nit het lat.
aes cyprium, omdat het den Romeinen,
in menigte, uit het eiland Cyprus, werd
aangebrag,
t zoo als Festus verzekert.
KOPIJ, z. n., v., der, of van de kopi j • meerv.
kopijen. Afschrift: geef mej er kopij van.

Zoo ook eene zaak, die naar eene oorspronkelijke teekening gemaakt is: eene kopij
van Rubens. Bij de drukkers het schrift,
waarnaar men de letters zet : men is om
kopU verlegen. Eene geringe schets: dat is
maar eene kopzj (ook enkel dat is maar
kopij) van de zaak. Het woord is, in den
dagelijkschen stijl alleen, gebruikelijk, als
ook het daarvan ontleende ond. woord
kowjeren, kopieren. Uit het lat. co is fr.
cop,
ie eene menigte. Misschien werd, in de
middeleeuwen,
een afschrift van oorkonden
of eenig boek dus genaamd, omdat, door
dat afschrijven, de zaak vermenigvuldigd,
en een zoodanig hock onder velen verspreid
werd.
KOPPEL, z. n., o., des koppels, of van het koppel •; meerv. koppels. Het woord is eigenlijk een band, inzoover dezelve dient, om
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'linen
daarmede vast to maker'. In (lien zin
g
komt het bij Kil. nog voor. Voorts, een
paar, dat door eenen band , gebonden is,
ofgebonden kan worden: het koppel konijnen is thans duur. Eindelijk, een aantal,
eerie vereenigde menigte, in de dagelijksche
taal : zij lie en bij geheele koppels weg. Zzj
stonden op een koppel, op eenen hoop.
Zamenstell. : koppelwoord. IJit het fr. couple, lat. copula. Reeds bij de Hebr, heette
kabal, een band : ook komt kappal, dubbel,
in aanmerking.
KOPPELEN, bedr, w., gelijkvl. Ik koppelde, heb
gekoppeld. Met een koppel, dat is met eenen
band, binden : honden, paarden koppelen.
Vereenigen : woorden koppelen. Eene verbinding tusschen twee personen maken ,
in eenen verachtelijken zin , omdat doorgaans bij den eenen, of bij beiden, cone
hartelijke vereeniging ontbreekt: h i' is aan
dievrouw gekoppeld. Len huwelijk koppelen.

Van bier koppelaar, paardentuischer, huwelijksmaker, hoerenwaard, koppelaarster, koppelares, koppelarij, koppeling, koppelwoord.
bedr. w., gelijkvl. 1k kopte , heb
g
ekopt. Koppen zetten, door middel van

KOPPEN,

eenen kop (zie dit woord) blood aftrekken:
iemand op de handen koppen. Bij Kil. heeft
het nog and re beteekenissen, die verouderd zijn. Van hier kopper, kopster.
(koppertje koppeltjesmaandag), z. n., m., des koppermaandags, of
van den koppermaandag ; nrieerv. koppermaandagen. De tweede maandag in het

KOPPERMAANDAG,

KORE.

eenen rei. Sommigen schrijven choralett voor
zangers, en koralen voor gewassen, of gesteenten.
KORAAI„ z. IL, v. en 0., der, of van dekoraaldes koraals, of van het koraal • meerv. koralen. Een steenachtig gewas in de gedaante
eens booms, dat op den grond der zee gevonden -vvordt, en van kleine wormen ontstaat, die het tot hunne woning bouwen. De
: wit, rood koraal.
stof zelve is dig
onzij
Dichtersgebruiken het voor eene roode kleur:
aen't koraal van uwen mont. [Vond.] Voor de
roode lippen. of den mond zelven : vleesrobzjnen, leenigh kraal, montjen minnelijk van
taal. [Hooft.] Van de stof draait men ronde
bolletjes, die zoowel tot paternosters , of
rozenhoedjes gebruikt , als tot sieraad
aan eene rij ere en en om den hals gedragen worden •, wanneer het y r, is, en een
meerv. heeft: een snoer van koralen. Verder
dragen rondo bolletjes, die aan een snoer
geregen worden, denzelfden naam : zij dragen koralen om den hals. Van hier het onverb. koralen, dat van koraalgemaakt is :
een koralen kortje. Bat rood als koraal is, in
den dichterlijken stip : ran bleekheidt der
gedaant' en roO koraalen mondt. [Hooft.]
Kraele lippen, die staegh douwen g'lijck de
lentens morgen doet. [T. Rodenburgh.] 1Vu
kust hi' met vreugt aen haer koralen mont.
[Poot.] Zamenst. : amberkoralen, bloedkoralen,pljpkoraal. Koraalagaat, koraalboom,
koraalkruid, koraalwerk. Van het gr. en het
lat. corallium. Zie kraal.
KOREEEL, Z. 11., rn., des korbeels, of van den
korbeel • meerv. korbeelen. Een steen, die in

nieuwe jaar, die in sommige oorden van
Nederland, in vrolijkheid wordt doorgebragt. In Gron. is dezelve, vooral voor
eenen muur uitsteekt, en waarop een balk
rust. Van het fr. corbeau.
boekbindersknechts, een dag van onthaal.
Kiliaan vertaalt kopperen door eene vro- KORDELIER, z. n., m., des kordeliers, of van den
kordelier • meerv. kordeliers. Ond. woord,
lijkheid vieren •, van kopper,, voor eene vroeen minderbroeder ; uit het fr. cordelier,
like partij, bij llooft : die een kopper in den
van cordeau, eene koord, welkede Monniken
zin heeft. Op de Gron. jaarmarkt viert
om het IV dragon.
men ook eenen kopjesmaandag. Ten Kate
ineent, dat deze benaming ontleend zij van KORDEWAGEN, Z. n., m., des kordewagens, of
van den kordewagen • meerv. kordewagens.
het zamenkoppelen van het gemeene yolk,
Een kruiwagen, bij de Brune. Bij Kil. kordeom vreugde to bedrijven. Anderen brengen
waghen en koordewaghen,in Gron. korrewaNaar tot het zamenkoppelen, of vereenigen,
gen. Het is, door letterverzetting, voorkrodedoor het huwelijk •, zoodat doze dag eigenwagen, van kruiden, dat iskruijen, afkomstig.
lijk eenen maandag zou beteekenen, waarop
men gewoon was, to huwelijken. Ook word KOREN, (koorn) z, n., o., des korens, (Al van het
koren • het meerv. korens is, in sommige
doze dag verloren maandag genoemd , en bij
gevallen alleen, gebruikelijk. Allerlei graan,
de Gelderschen raasmaandag.
dat tot brood en melkspijs gebruikt wordt ,
KORA.AL, Z. n., m., des koraals, .of van den Itozonder meerv.: dus segenstu den scheut van
raal • meerv. koralen. Eigenlijk koorjongen,
't koren. [Marnix.] Wanneer het koren onder
die, onder den opperkoorzanger, in de
den vlegel kraekt. [Vond.] Koren dorschen,
roomsche kerken, zingt : hi' verdooft met
wannen. Och! zag men 't koorn in goudgeele
klokgeluit d'allerg elstekerkkooraelen. [Vond.]
aaren ![Schutte.] In Noordh. verstaat men
Voorts een zanger in den rei : in 't muzzjk
er, bij uitnemendheid, gerst door : het koren
van hemelsche koraelen. [Anton.] Daar zal ik
is, naar evenredigheid, duurder dan de tarw.
wandlen met de hemelsche koralen. [Hoogv1.]
Het meerv, isgebruikelijk in het zameng.
Van het middeleeuw, choralis, of het gr,
gerstekoren, voor gerstekorrel. In den dagexopeooi s, iemand, die op de fluit speelt, in
64,
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KORN.

lijkschen stij,l komt het, in de beteekenis
van een weinigje, voor, met het verkleinw.

wordende. Het man nu was als corianderzaet. [Bijbelv.] Lat. coriandrum. De naam

korentje : ik heb geen koren brood in huis.
Ik hebgeen koren (elders korrel, karrel) ti 'd
sneer. Ztjn korentje groen eten, zijn goed
vroeg opmaken. Zamenst.: korenaar, korenakker, korenberg, korenbeurs, korenbijter,
antlers korenbout, korenbloem, korenbrander
korenbrandewijn, korendorscher, korendrager , korengarf, korenhaltn, korenharp , korenhoop, korenkooper, korenland, korenligter,
korenmaat, korenmarkt, korenmeter, korenmolen, korenroos, korenschoof, korenschop,
korenschuur, korenworm, korenzolder, enz.
Het woord is met kern naauwverwantschapt.
In het moesog. is het kaurne, angels. corn,
alem. korn. De moesog. au zou de scherplane oo vorderen, doch de twee andere voorbeelden komen met onze zachte o en de

is vangriekschen oorsprong. Hesychius zegt:
)60plOY, is 70 XOptaapeY, of liever xoprapPoY.
De oude Grieken, zegt Galenus, noemde het
xopomoy. Men leidt het af, zegt . Gorrkeus,
van zop,
is eene wee Luis omdat de bladen
dezerplant naar zulk ongedierte zouden ruiken. De Duitscher noemt het daarom Wanzendille, dat is weegluisdille.
KORINT, zie krent.
KORK, zie kurk.
KORNEL, z. n., v., der, of van de kornel • zonder meerv. Fine zemelen, waarvan men zich
bedient, om hoenders temesten. Van koren,

doorgaande uitspraak overeen.
KOREN, bedr. w., gelijkvl. 1k koorde, heb gekoord. Dit werkw. is klanknabootsend, het
geluid uitdrukkende, hetwelk men, onder
het braken, of over even sonotijds hoort. In
Gron. en elders is dit woordgebruikelijk.
Bij Kil. vindt men koren, karen, vomere,
over even. Vond. zegt : de basterd (dat is
basterdwijn) eerst gekoort recht tusschen
d'hoornengieten. Van hier koring. Neders.
kbren, opperd. /Jaen, hood. kotzen, bij Kil.
kotsen, alien van den klank gevormd.
KORENT, zie krent.
KORF, z. n., m., des korfs, of van den korf
meerv. korven. Een vat, dat van twijg of teenen gevlochten is, om daarin iets te le en
te drag,
en enz. Gebruik den korf. [Vond.]
Door den korf vallen is niet veel meer in
gebruik ; het beteekende eigenlijk zijn voorstel tot een huwelijk afgewezen zien •; voorts
gebruikte men het meest voor afgeslagen
worden in zijn aanzoek, om eene kerkelijke
waardigheid te bekomen. De oorsprong van
die spreekwijs schijrit te zijn, dat men eertiids
andiem
van welken eene dochter vreesde
ten huwelijk verzocht te zullenworden eenen
korf achter de huisdeur zette. Althans ,
men
vindt nog sporen van zulk een gebruik. In
Duitschland noemt men het eenen korf bekomen , zich eenen kor f halen. Verkleinw. korfje.
Zamenstell.: bijenkorf, broodkorf, schanskorf, vischkorf, enz.— 1Corfdrager.
Korf, Otfrid. korb, Notk. chorb, hood.
g
Korb, neders. korf, deen. kurv, ijsi. kOrf. fr.
corbeille, ital. corba, lat. corbis. Het komt,
met kaar, uit eene bron, en beteekent, in
hetgemeen, een hol vat.
KORHAAN, z. n., m., des korhaans, of van den
korhaan; meerv. korhanen. Eerie soort van
vogel.Voorts : korhoen, een hazelhoen.
.KORIANDER, z. n., m., des korianders, of van
den koriander • zonder meerv. Welriekend
zaad eenerplant, in Noordholland veel geteeld

kern.

z. n., m., des kornels, of van
den kornel • meerv. kornellen. Een overste

KORNEL, (kolonel)

van eenen hoop voetknechten.
z. n., v., der, of van de kornet ; meerv.
kornetten. Een kromme horen, eene kromme
fluit: de /cornet,
of op de kornet blazen. Fr.
cornet. Een standaard der ruiterbende. Zoo
sehijnt Vondel het te nemen, om onder onze
jonge ridderschap de kornet te voeren. De
standaarddrager zelf ; wanneer het mannel.
is. Eindelijk, eene betide ruiters onder eenen
standaard : Juliaan Romero ()tablet de kornet van Mendosa. [Hooft.] Van het fr. cornette. Zamenst. : kornetmuts, eene vrouwen
tuitmuts, ook enkel kornet.
KORNIKKELHUIS, zie knekelhuis.
KORNIS, z. n. v., der, of van de kornis • meerv.
kornissen. Kroonlijst. Eenigen schrijven ook
karnis, in navolging van het hood. Karnisz.
Zoo men het woord voor onze taal wil ho uden, is de spelling kornis beter, omdat het
afstarnt van het fr. corniche, en dat van het
lat. coronis. Kil. heeft ook kornisse.
KORNOELJE, Z. n., v., der, of van de kornoelje
meerv. kornoeljen, kornoeljes. De vrucht
van den kornoeljeboom. Van het fr. connouille, uit het lat. cornus, middeleeuw.
cornolium. In eenige oorden van het Vaderland noemt men haar kornelle, en den boom
kornellenboom, hoogd. Kornelle, Kornelbaum. Van kornoelje heeft men het bijvoegel.
naamw.kornoeljen, datt tot den kornoeljeboom
behoort, of daarvan afkomstig is.
KORNUIT, z. n., m., des kornuits, of van den
kornuit • meerv. kornuiten. In het gemeene
'even alleen, is dit woordgebruikelijk, waar
men, door hetzelve, eenen 'on en makker
van eenen 'on en losbol verstaat. Somtijds
wordt het ook van ineerbedaagden, meest
echter van jonge lieden, verstaan. Het verkleinw. is kornuitje. Het woord schijnt uit
hetgeldersche en overijsselsche keurnoot
verbasterd te zijn, zoodat het iemand zou
beteekenen , welken wij zelve als makker
kiezen. In het neders. kornut. Met lien naam
komen ook voor de Bijzitters van het oude
KORNET,
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veemgeregt, het westfaalsche bloed-, of heimelijk geregt genoemd. Hiervan nader op
veem. Eindelijk is het de naam van eenen
zangvogel.
KORPORAAL, z. ti., m., des korporaals, of van
den korporaal •; meerv. korporaals, korporalen. Eengemeen onderofficier bij het voetyolk. In hetgemeene leven zegt men kapperaat. Men diende dit woord eerder kaporaal
te schrijven, van het fr. caporal, ital. caperale, dat van capo, het hoofd, afstamt.
KORRE, z. n., v., der, of van de korre • meerv.
korren. Eene soort van sleepnet, waarmede
men oesters vangt. Van bier het werkw.
korren, korde, gekord , zijnde eene wjs
i van
oesters van en bij de Schiermunnikoogert,
ingebruik. Van hier oesterkor ;, koroester,
kortUd. In het gr. is xuproc een sleepnet.
KORREL, z. n., v., der, of van dekorrel ; meerv.
korrels, korrelen. Hetzelfde als kerrel. Als
vocht en zonneschijn de zwakke korrel voeden met levenssap en vuur. M. L. Tijdw.]

Pieterson is ook veer het vrouwel. geslacht.
Vondel, die het oneigenlijk voor pit, merg
neemt, heeft het mannel. : verstonden zU te
recht den korrel van de saeck. Verkleinw.
korreltje. Van hier korrelig.
KoRRELEN, onz.. w.,gelijkvl. Ik korrelde, ben
gekorreld. Aan korrelen vallen.
KORREN, zie koeren.
KORS, zie kers.
KORSET, z. n., o., des korsets, of van het kbrset •
meerv. korsetten. Een slap rijglijf. Verkleinw.
korsetje. Van het fr. corset.
KORST, z. n., v, der, of van de korst ,meerv.
korsten. Verkleinw. korstje. De harde, drooge oppervlakte van een weekachtig ligchaam:
de korst van eene pastei. De korst van brood,
het tegendeel van de kruim. Te bijten in

LVond.] De gedroogde oppervlakte van modder : alzoo zij (depaarden)
dikwijls door de korst heen stapten. [Hooft.]
deze korst.

De korst van eene zweer. Zich tot eene korst
zetten. In hetgemeene Leven heeft men ook
een onz. w. korsten, tot eene korst worden.
Van hier korstachtig, korstig, korstigheid.
Zainenstell. : korstpastei. hi het neders.
korste • door letterverzetting, die, in dit

woord, bij andere volkeren gemijd wordt.
Hood. Kruste, ital. crosta, fr. crouste,
cratte, eng. crust. Adelung wil het lat. crusta, eene korst, niet voor den stamwortel
aangezien hebben, maar denkt, dat al die
woorden van den klankgevormd zijn, die,
door het bijten in eene harde korst, veroorzaakt wordt.
KORT, bijv. naamw. en bijw., korter, kortst.
Een betrekkelijk woord, aanduidende eene
geringere uitbreiding in de lento dan iets
anders, waarbij het vergeleken wordt : de
alkmaarder el was korter, dan de schager.
Het tegendeel dus van tang. Een korte rok.

KORT.

Den kortsten weg aan. Hi' is kort van
gezigt, hi' kan niet ver zien. Kort van
armen. Kortgeweer, in tegenoverstelling
vanpieken. De korte ribben. Malsch, het
tegendeel van dradig : kort vleesch. Oneigenl., van de during des tijds : de kortste
dag. Eene korte wUl. De mensch leeft eenen
korten ti 'd. Bat was eene korte vreugd. Hi
deed eene korte aanspraak. Een kort begrip.
Een korte klinker. Eene korte lettergreep.
Hij kwam kort na mij. Kort voorheen. Kort
daarop. Bijzonder van eene during des tijds,
in welke eene verandering geschiedt : iets
met korte woorden voordragen. Kort en goed.

Met eenige werkwoorden gebruikt men het,
op de volgende wijze : iemand kort houden,
naauw opzigt op hem slaan. Iemand een
hood korter maken, hem onthoofden. lk zal
het kort maken, ik zal mij haasten. Met voorzetsels : hi' is kort voor het hoofd, hi' is drifti ook
ook kort van stn in
in de gemeenzame
verkeering. Hi' is kort van besluit. Kort af.
ZU sloe hem zijne bede kort af. Te kort. Te
kort zUn. Daar is een gulden te kort. Te
kort komen, schade, verlies, nadeel lijden •
ook in den zin van te kort schieten, tegen

een ander niet opkunnen , of ook in
gebreke blijven :
't Is kunst, de blijdschap in to toomen,
Zoo wel-als rouw to matigen, wij komen
In beide wel to kort. [Vond.]
Te kort doen. Iemand te kort doen, hem benadeelen, het zijne niet geven. Zich to kort
doen, de handen aan zich zelvenslaan. In,
het kort, binnen korten tijd, met korte woorden. Binnen korten, binnen kort. Inkorten :
ik zal hem in korten ontkominge geven.
[Bijbelv.] Van hier korts, bijw. voor korteling. Voorts kortheid , oul. ook in de
beteekenis van sehaarsehheid : dat er overal
kortheidt was van cooren. [Schriek.] —
kortachtig, kortelijk. Zamenst.: kortademig,
(kortasemig) kortbondig , kortbondigheid
kortbondiglijk, kortborstig, kortborstigheid,
kortnagelen , kortom , kortoor , kortooren
werkw., kortvoér, sterke drank, kortzigt: een
wisselbrief, op kortzigt to betalen, — kortzigtig, enz.
Kort, bij Otfr. churc, churt, Ker. scurc,
Notk, churn s hoogd. kurz, ned., deen, en
zw. kort, eng. short, oudfr. cors, thans court,
ital. curto, lat. curtus, sp. corto, gr. zurroc,
wall. skurtu, alban. isskurtar, pers. chord en
churd, pool. krotky, hong.kurta. Hoe oud

dit woord oak zij, men ma veilig deszelfs
oorsprong in ons verouderde karen, gr,
zepEcy, snUden, zoeken. Kort is dan, eigenlijk, afgesneden.
KORTAADJE, z. n., v., der, of van de kortaadje
het meerv. is buitengebruik. Loon van
eenen makelaar. Van het fr. courtage.
KORTADEM1G, (kortasemig, kortamig,) bijv. n. en
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bijw., kortademiger, kortadentigst, zeer kortademig. Van kort en ademig, van adern. DR,
wordt,gezegd van iemand, die, zich stir houdecide, wel eenen onbelemmerden ademtocht
heeft, maar door eene korte en kleine beweging vermoeid wordt en te hi' en staat. De
beteekenis verschilt dus van die van awnborstig.
KORTEGAARD, (elders

kortegarde) z. n., v., der,
of van de korte acrd • zonder meerv. Een
wachthuis, uit het fr. corps de garde verminkt.
KORTELAS, Z. 11., v., der, of van de kortelas •
meerv. kortelassen. Eene korte,
breede sabel:

Wier wapenzwaert nog kortelas, maar kakebeen of schinkel was. [Vond.] Uit het fr. coutelas,
bij Kil. kortelasse.
KORTELJNG, Z. n., m., des kortelings, of van
den korteling • zonder meerv. Zoo noemt
_

KOST.

wieken, beteugelen, be ales. On ;den waanwi jzen hoogmoed van het menschlijk verstand
to kortwieken. [Frantzen.] Hiervoor heeft
Kul. kortvlerken, kortvlogelen, d. i. kortvleugelen.
KORZEL, bijv. n. en bijw., korzeler, korzelst.

Lit toornig, gemelijk, eigenzinnig, hardnekkig : korzele luijden moeten teer ghehandelt worden, [De Brune.] Alva nam zijnen
wegh op Uitrecht met eenen korzelen moedt.

Tooft.] Het korzel hooft des woesten wildemans. [Poot.] Wat sal het korsel hooft dock
in de werelt maken ? J. Cats.] Van bier
korzelheid, korze lig . Zamenst.: korzelhoofd,
korzelhoofdig, korzelhoordigheid, korzelkop,

Het eerste deer des woords schijnt vele overeenkomst te hebben met het begin van het
fr. courroux, verbolgenheid, verstoordheid.
KOSSEM, Z. 11. m., des kossents, of van den kossem, • meerv. kossems. De halskwab, het vel,
men, in Gelderl., de overgeschotene einden
van schilhout, of talhout, die de voile lento
dat runderen onder den hall hangt: hi'
streelt den kossem. [Vond.] Eene koe, die de
niet kunnen houden. Ook is het een bijw.
voor onlangs : den kortelingh onderschepten
kossem op de schenen hangt. [Vond.] F. 1)e
nieuwlingh. [Hooft.]
Haes bepaalt dit woord, op het spoor van
KORTEN, bedr. en onz. w., gelijkvlik kortte, heb
Vondel en Antonides, zoodanig, dat het
gekort. Bedr., korter maken : nagels korten.
zal uitdrukken de kwab, die even boven de
Haar korten. Eenen vogel de vleugels korten.
borst van runderen of koebeesten hangt.
iemand de vleugels korten, deszelfs magt
Boertend gebruikt men het ook voor de
besnoeijen. Den kabel korten , inhaler). Het
onderkin van menschen : al pronkende op
anker korten ,
een schip, door het intrekken
ztjnen cossem als eenen waeghals. [Van
van het ankertouw, di ter bij het anker
Berchem.]
brengen • dit noemt men ook het schip kor- KOST, z. n., m., van den kost • zonder meerv.
ten. Htj deed de zwaare scheepen zo dicht
Spijs, eetbare ligchamen,.zoover die alsspijs
onder den wal korten,
als de grond toeliet.
gebruikt worden. Op eigenen kost teren.
[Bogaert.] Bot korten, het tegendeel van vieSmakelijke , goede, slappe, gezonde kost.
ren. Touw korten. Aftrekken : ik heb op de
Hier scheen de kost op hout geschildert.
rekening eenen gulden gekort. Met opzigt op
[Poot.] Wanneer een huurling zich afslooft
de during : den tijd, den avond korten. Verom de sob're kost. M. L. Tijdw.] Eenen
minderen: kunt ghij, wanneer 't u lust, haar'
armen kost plukken. [Vond.] Om den kost
vreeze korten.[boort.] remands magt, gezag ,
arbeiden. Hetgansche onderhoud : hi' heeft
aanzien korten. Onz., met zijn •; korter worden onbezorgden kost. Btj iemand in den,
den : de dagen beginnen te korten. Als zelfst.
kostgaan. De heele ,
de halve kost. lemand
naamw.: het korten der dagen. Van bier korin den kost hebben, nemen. Verkleinw.
tiny.

z. n., v., der, of van de kortswijl
zonder meerv. Vrolijkheid, boert, tijdverdrijf : uit kortswijl lets doen, zeggen ,
enz. Het was maar kortswtjl
,
geenszins
ernst. Ten eind ik, opgejukt, een kortswajl

RORTSWIJL,

schoon verstrek aan d'opgeblazenheidt[Hooft] .
Somme en als Hoogvliet, spellen kortswil •;

schoon dit niet na te volgen is : immers, het
is uit korten en wijl, dat is tijd, zamengesteld • en dus iets, dat den tijd, op eene
zoete wij,
s kort. Men onderscheide het van
eene korte will, eenekleine during. Van bier
is het onz. w. kortswejlen,boerten, en kortswijlig, kortswzjligheid.
KORTWIEKEN, bedr. W.,

gelijkvl. 1k kortwiekte,
hebgekortwiekt. De vleugels korten, van de
vogelen : eene duif kortwieken, on) het we gvliegen te beletten. Overdr.: iemand kort-

kostje: iemand op een sober kostje onthalen.
Zamenstel I. : kostganger, kostgangster, kostgeld , kostkind , kostschool , kostwinning.
Lepelkost , melkkost, mondkost , reiskost,
spijs op de reis. teerkost, enz. Adelung leidt
het af, door invoeging van eene s, van
kaauwen. Het lat. gustare, proeven, heeft

hiermede eenige overeenkomst.
m., van den kost • meerv. kosten.
Uitgaaf, welke men doen moet, om een oogmerk te bereiken, bijzonder van baar geld :

KOST, Z. 11.,

voorwaer met kleenen kost besteedghij mij
ter aerde. [De Decker.] Ten mijnen koste.
Van hier de spreekwijs: te koste le en. IIij
let aan de opvoeding van zijne kinderen
alles te koste. Te kostegeven. Oneigenlijk
ebruikt het de Bijbe
g
lv.: Ick sal voor uwe
zielen te costegegeven worden. Meest wordt
het in het tneerv.gehruikt : hij heeft bet
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geding met de kosten verloren. Kosten doers
makers . Op iemands kosten teren.
nadeel, afbreuk, schade : ten koste van zijn
levee. Bewimpel het stuk niet ten koste der
waarheid. Ten koste der deugd. Zamenst.:
kosteloos, kostvrij.
Het woord kost, voor uitgaaf, besteding
an geld , is zeker hetzelfde woord als kost
v

voor spijs, omdat, in de oude tijden der
eenvoudigheid en armoede, de uitgaaf, bij
elke bezigheid, hoofdzakelijk, zoo filet geheel, in de toereiking van voedsel bestond.
KOSTBAAR, bijv. fl. en bijw., kostbaarder,
kostbaarst. Dat veel kost : zulke maaltijden
bij te wonen valt mij to kostbaar. Een kostbaar onthaal. Van hier kostbaarheid.
KOSTEL, bijv. n. en bijw., kosteler, kostelst.

Pit woord, dat zoo veel is als kostelijk,
wordt nog in Geld. en Gron. gebruikt, waar
men het kossel uitspreekt. Voud. zegt: van
I'd es den kostelen vliet. Met die kostele
H
jHooft,] Van bier kostclheid.
g etvaden. I.
KOSTELIJK, bijv. n. en bijw., kosteltjker, kostehjkst. Kostbaar : het valt daar kostelijk te
teren. Die veel verteert : dat is een kostelijk
man. Dat eene groote waarde heeft: kostelike juweelen. Een kostelijk huis. Een kostelijk kleed, gastmaal, enz. De kostelijke ti 'd
gaat dus verloren. Het is kostelzjk war.
Kostelijke spijs, wijn, enz. Hi' gaat kostelijk gekleed. Van hier kostelijkheid.
KOSTEN, onz. w., gelijkvl. kostte, heb gekost.

Op baar geld te staan koinen, waar de prijs
in den vierden naamval staat : dat huis kost
kosten
eene ton gouds. Dc persoon , die de koste
doet,
staat in den derden naamval: dat land
kost mijnen ouderen duizend gulden. In verJere beteekenis, tot eene zaak vereischt
worden : dat kost mzj veel turf en hout. Het
heeft mij waar drie woorden gekost. Dat
kost moeite en arbeid. Hoe veel burgerbloed
heeft onze vrijheid niet gekost! Somtijds
laat men het naamw. ook uit : ik zal het uitvoeren, het koste wat het wille. IVat kost
het niet, eer men het zoo ver gebragt heeft !

Het verlies van eene zaak naar zich, trekker :
uwe opvoeding heeft ntij vele tranen gekost.
Dat zal hem zijne gezondheid, zzjne eer,
levee kosten.
zijnen kop,
Kosten, hood. en neders. kosten, deen.
koste, zw. kosta, en g. to cost, ital. costare,
fr. couster, touterssp. costare, middeleeuw.
costare, custare, boh. kosstowati, pool. kosztuje. School) het lat. constare hiermede veel

overeenkomt, is het waarschijnlijker nogtans dat het van kost, uitgaaf, afstamme.
KOSTER, Z. n., m., des kosters, of van den koster • meerv. kosters. Opzigter, bewaarder
vaneerie kerk. Het woord stamt of van het
middeleeuw. custos, costurarius. Het vrouwel. kosteres en kosterin. Voorts van bier
kosterschap. Zarnenst.: dontkoster, enz.

KOUD.

KoT, z. n., 0., des kots, of van het kot • meerv.
kotten. Een ellendig, slecht huis, een gering
en veil vertrek : in dit benaeude kot. [Vond.]
Verkleinw. kotje: in de kotjens. [Bijbelv.]
Zamenstell.: duivenkot, hoerenkot, hoenderkot, eta. Het komt, met hut, uit eene bron.
Eene hut noemen de Finlanders cota, in het
esthnische is het codda.
KOTEN, onz. w., gelijkvl. kootte, heb gekoot.
Met koten spelen. Men gebruikt het ook voor
lichtmissen : het is beter vroeg gekoot, dan
laat.

bij Kil. ook keuteren) bedr. w., gelijkvl. Ik koterde, heb gekoterd. Uitstooten
de tanden met de penne koteren. [Kul.] De
tanden met eenepatrijsvere koteren. [De
Brune.] Van hier kotering dat de koteringit

KOTEREN

van den boomgaert meer waerdt is, als de
voile pluck van 't ooft. [De Brune.]
KOTTER, z. n., m., des kotters, of van den kotter ; meerv. kotters. Eene soort van oorlogs-

vaartuig.
bijv. n. en bijw., kouder, koudst. Eigenlijk, van alle warmte verstoken. Daar er nu
g
een ligchaam bekend is, of het heeft eetiett
graad van warmte, is koud eene betrekkelike uitdrukking, aanduidende eenen minderen graad van warmte, dan die in andere
ligchatnen gevonden wordt • het tegendeel
van warmte en hitte. In het algemeen, minder warm, dan lets anders. : het eten is mij te
heet , laat het wat kouder
w orden. Door vuur
niet heet of warmgemaakt : de oven is nog

KOUD,

koud. Ik heb de koude keukenbij mij.Koudeschaal (aaneengeschreven) ook koudschaal,
eten. Dat door vuur niet aangestoken is : leg
een koud vuur aan. Koudvuur is een toeval

engebrek des ligchaams. Daar wij gemeenlijk naar de natuurlijke warmte van ons
ligehaam, de maat der koude berekenen, zoo
noemen wij koud, dat mindere warmte, dan
ons ligchaam, heeft de sneeuw is koud. Het
is een koude winter. Het is koud. Het wordt
kouder. De koude koorts. Mijnehanden, voeten ,zt:in koud. Dat komt nuj niet aan mijne
koude kleeren. Oneigenlijk zegt men het van

g
emoedsbewegingen, die koude veroorzaken:
wat kouder schrikberoertmijne ingewanden!
[Poot.] Van warmgevoel ontbloot: dock niemant ving haar hart •; bleef
zoo kout
t da
gelijk de Nigervloet. [Poot.] Heb ik imnter
ooit of ooit Jesus lie de koud gevonden?
[Sets.] Datgeene harten roeren an : dat was
een koud verhaal. blaast koud en Ilea
uit eenen mond, hi' is valsch. In derygemeenen spreektrant zegt men ook kouw : ik heb
kouwe handen. Van hier het z. n. koude,
zonder meerv.: koude lucht: er heerscht eene
strenge koude. Het onaangename gevoel,
hetwelk een koud ligchaam in ons veroorzaakt: hi' is stiff van koude. Eerie opzwelling,

met ontsteking gepaaard, door koude veroor-
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zaakt: hi' heeft de koude in de handen. De
koorts; in bet gemeene 'even hi' keeft de
koude. Koele wind: daar waait eene moozje
koude'
met het verklenw. koudje daar
waait een mold koudje. Eene mindere maat
van warmte :gij kunt het wet drinken : de
koude is eraf. In dengemeenen spreektrant
zegt men ook kouw : hi' zat in de kouw.
Van hier het bedr.en onz. w. kouden,
kouwen, voor koud maken en worden.
Van hier koudachtig, koudelijk, koudheid,
koudjes. Zamenstell.: koude is koudstagter,
eene beschaafde uitdrukking voor vilder, in
Gelded., koudvochtig, koudvochtigheid.
Koud, (eertijds kold, dat op vele plaatsen
nog gezegd wordt) Ulphil. kalds, Ker. chalt,
hood. kalt, neders. kold, een. kold, angels.
ceald, eng. chill en cold,
zw. kalt. Daar de
koude een onaangenaam gevoel verwekt, zoo
schijnt het, dat het woord, in het gemeen,
zooveel als smertelijk geweest is , en dan
zoude het niet alleen tot eene bron,
met het
hebr. thil, neders. kOle, smert, kitten, hevig
smerten, behooren •; maar het is dan ook
niet vreemd, hoe de Latijnen het tegendeel
van koud, door hetzelfde woord uitdrukken,
calidus, ital. caldo, fr. chauld, chaud.
Kous, Z. n., v., der, of van de kous • meerv.
kousen. Een kleed, dat ow de voeten en beenengetrokken worth. Onderkousen, bovenkousen. Kousen breijen, weven, stoppen.
Kousen aantrekken. _UV komt met de kous op
het hood te huis, d. i. met eenen verkeerden
uitslag van zaken. Hebje een blaauwe kous
van doen ? World.] Voorts wordt (lit woord

van andere bekleedsels ookgebruikt, als voor
het lederen bekleedsel om eenen kabel.
Zelfs draagt, bij de schippers, een ijzeren
ring , in eenen strop geklonken, om het
touw voor doorsli j ting te bewaren, den
naam van kous. Kous is ook datgeen,
waardoor men de kruidwijn laatzijgen. Voor
eene soort van drinkschaaltje, gelijk ook voor
de vrouwelijkheid, komt het insgelijks voor.
Zamenst. : kousenband, kousenbreijer
breister, kousenlapper — lapster — stopster,
kousenverkooper, het kousenweven, kousenwever, kousenweverzj, kousenwinkel, enz.
Kous, fr. chausse, ital. calze, nieuwgr.
sccovrot, sp. calca. Men brengt dit alles tot
het lat. calceus. IVIisschien echter is het lat.
caliga, alam. kaliza, kalza , volgens onzen
tongval al in ou veranderd zijnde, de grond
van ons kous.
KOUT, z. n., m., des kouts, of van den kout •

zonder meerv. Gemeenzamepraat, gesprek:
OM

den onderlingen kout te vervrolijken.

[Overz. van Herv.] Staeckt onnuttenkout.
[Vond.] Van hier en gints wat kouts nitstaan. Hooft.
heeft een' wizen kout
geleidt. [De Decker.] Zamenst. : herderskout.
KOUTEN, bedr. w., gelijkvl. 1k koutte , heb
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g
ekout. Zoetelijk praten : eenen kout kouten.
Ook onz. : met elkander kouten. In 't koutent
hardersdicht. P. Schim.] Verhalen : ze is 't
MOW, zoon, waeraf Homerus kout. [De
Decker.] Van hier kouter, koutster. Het heeft
misschien, met kallen, eenen oorsprong.
Hetgr. x,eartAAce is fabulor, loquor, garrio.
KOUTER, (In Gelderl, kolter) z. n., o., des kouters, of van het kouter • meerv. kouters.
Ploegijzer, dat door de klont snijdt het
kouter let in de schuur. [Hoogvl.] het glimpent kouter. [Poot.]
Kouter, (kolter) hood. Kolter, fr. coultre,
coutre, middeleeuw. cultra, bij Plinius cutter. Het schijnt met het lat. cutter, uit eerie
bron te vloeijen. Althans er is een oud woord
kutten, eng. to cut, seders. katten, kadden,
dat snijden beteekent •; de behoort slechts
tot den tongval. Zamenstell. : ploegkouter.
Kovw, z. v., der, of van de kouw • meerv.
kouwen. Eene kooi, kevi : in d'ysre kou.
[Vond.]
KOVEL, zie keuvel.
KOZIJN, zie kazijn.
KRAAG, Z. n., m., des kraags, of van den kraag;
meerv. kragen. Eene geplooide lob , die,
in vorige tijden, met vele vouwen om den
hals, in degedaante van een rad, gedragen
werd : eenen kanten kraag dragen. Hiernit
zijn ontstaan de kragen der mantels, rokken,
hemden. De kraag aan eene wapenrusting :
zonder ysren krae g h. [Vond.] Voor hals, in
hetgemeene leven iemand naar, of bi j,
den kraag vatten. Het zal hem zijnen besten
kraag kosten, het Leven. Zamenstell.: hatskraag , hemdskraag , mantelkraag , ringkraag
Kraagman, een zilveren dukaton, waarop een

borstbeeld met eenen kraag gestempeld staat.
Daar het denkbeeld van vooruitsteking hier
het meest heerschend is, mag men den oorsprong in het hood. ragen, vooruitsteken,
stellen.
KRAAI, z. n., v., der, of van de kraai; meerv.
kraal en. Een bekende vogel. De kraal
nae Karen aert. [Blibelv.] Grijze, zwarte
kraai. Zamenst. : bontekraai: eene bontekraai maaktgeenen winter. Houtkraai,
zandkraai. ICraazjennest, krawjenvoet, een
kruid, kraai eer kraai en. De vogel draagt

den naam naar zijn geluid. Het hebr. krah
komt hiermede overeen.
KRAAIJEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. lk kraaide,
hebgekraaid. Onz., met hebben; geluid maken als eene kraai. Van hanen zegt men het
ook : eer de bane gekraeyt sal hebben.
[Bijbelv.] Geen haan zal er naar kraaijen,
niemand zal er iets van hooren. Schreeuwen hi' kan wakker kraaijen. Verklikken:
wie heeft daarvangekraaid ? Bedr. : de haan
kraaitonweér. Oproer kraaijen.
Van hier krawjer, antlers verklikker, ver-

achtelijk gezegd van iemand, die aange-
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steld is, om op smokkelarijen te passen.
Het woord heeft vele overeenkomst met het
,
gr. xp4viy xp
etety , en het hebr. krah.
KRAAK, zie karaak. Van hier kraakporselein,
fijn porselein, dat met spaansche karaken,
of kraken, overgevoerd werd.
KRAAK, z. n., v., der, of van de kraak • meerv.
kraken. In Noordholland noemt men dus
eenen zolder, eenen beun, of een beuntje,
in eene kerk • we ens het kraken der trappen en zoldering. Vondel gebruikt het,
boertend, voor een schip.
KRAAK, z. n., m., des kraaks, of van den kraak;
het meerv. wordt nietgebruikt. Een krak,
eene kraking. Zamenstell.: kraakzindelijk.
KRAAL, zie koraal.
KRAAL, z. n., v., der, of van de kraal • meerv.
kralen. Zoo noemt men, in beschrijvingen
van de Kaap, de afgeperkte plaats, waar de
woningen der Hottentotten staan : eene kraal
van vier hutten • ook eene groote opene
plaats, met staketwerk om even waarin
men vee drift. Zoo leest men ook in eene
beschrijving van de oliefantenjagt op Ceilon,
van eenegroote en sterke houten kraal, or
bijkans rond palissadewerk, waarin ztj de
olijranten driven. Men vind het woord
ook bij den naauwkeurigen Bogaert : mitsgaders zes kraalen ten dienste van 'tgenoemde
vee, En elders bij denzelfden schrijver : het
huis en de twegemetzelde kralen, waar het

eeneplaats is, met muren, in stele van paalwerk, omringd. Het schijnt een uitheemsch
woord te zijn.
KR/AM, z. n., v., der, of van de kraam • meerv.
kramen. Koopwaren, waarmede men in het
klein handelt • zonder meerv.: de kraam inpakken. Ztjn voddekraam haelt hij dan voor
den, dagh, en steltze toe. [De Decker.] De
kraam opschikken. Dat client niet in zijne
kraam, dat smaakt hem niet. Elke handel,

iedere bezigheid •; in eenen verachtelijken
zin : dat verderft degansche kraam. De opgeslagene winkel, met een meerv.: kramen
opzetten. Net eene kraam op de markt staan.

Voor al wat er is, alles zamengenomen,
onverschillig van welke din en zegt men
santekraam, in degemeenzame verkeering •
de heele santekraam. Zamenstell.: beuzelkraam, boekenkraam, tjzerkraam, koekenkraant, koekkraam, poppenkraam, wafelkraam, enz. Het woord schijnt klanknabootsend te zijn. Het hoogd. werkw. kramen

heel eigenlijk, losse , bewegelijke din en
met eene soort vangedruisch verzetten •; iets,
dat in de kramerij gedurig .voorvalt. Het
woordgrenst,
dus genomen, zeer na aan
rammelen.

z. n., v., der,
KRAAM
,

of van de kraam •; zonder
meerv. Bevalling van een kind. In de kraam

komen. In de kraam bevallen. In de kraam
liggen. Daar Agrippina in haar jonghste
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kraam van Juliagelagh. [Hooft.] Ztj moet
in de kraam. Zif had eene kwade kraam.
Zamenstell. : miskraam. Kraambed, kraambevalling, het kraambewaren, kraambewaarster,, kraambeen, ongemak aan het been, door
de bevalling veroorzaakt, kraambier, kraamheer, kraamkamer, kraamkind, kraammaal,
kraamstoel, kraamtrouw, kraamwaren : uit
kraamwarengaan. Dit woord, gelijk het,

in beteekenis, zeer veel van het vorige verschilt, heeft ook eenengansch anderen oorsprong. Tuinman gist, dat het, door letterverzetting
van kermen afstamt. Zoude
,
n aan hetzelve eenen
het nietgegronder zij,
gemeenen oorsprong, met kram, kramp,
krimpen, toe te schrijven ? Hoe zigtbaar is,
bij die gelegenheid, niet de wringing en
zamentrekking van uit- en inwendige ligchaamsdeelen !
KRAAN, z. n., v., der, of van de kraan • meerv.
kranen. Een kraanvogel : een Strymonsche
kraen ter nar te werpen. [Vond.] Deze
vogel heet, in de oude Beijersche wetten,
crano, in den zwabensp. cranch, hoogd.
Kranich , Krahn, Krohn, neders. krahn,
krohn, angels. cran, craen, eng. crane, zw.
kran, krana, Wallis. garan, middeleeuw.
grua, lat. grus, gr. ygpayos. Daar deze vogel
een allerdoordringendst geluid slaat, is het
waarschijnlijk, dat hij, in al die talen, daarnaar den naam draagt. Ondertusschen, draagt
eengroot houten gevaarte, om zware lasten
uit schepen te hijschen, denzelfden naam.
Men denkt, dat dit, om degelijkheid met
den hats en langen bek dezes vogels, dus
genoemd is. Adelung gist, dat die gelijkheid
enkel toevallig, en het denkbeeld van trekken hier het meest heerschende zij. Althans,
in de Turijnsche statuten van 1560, bij
Carpentier, komt cranare, in den zin van
trekkers , optrekken voor. Eindelijk is kraan
een tap met eenen sleutel : bierkraan, koffijkraan, wljnkraan. Fig., door een gerekte
kraan van eeuwen. [Moonen.] Verkleinw.
kraantje. Zamenstell. : kraanbalk, waarvan
het anker voor den boeg hangt, kraankind,
een arbeider aan de kraan, kraanmeester,
kraanoog, bekend we ens zijne doodende
en onz.
kracht voor vele dieren, kraanoog,
w., met half beschotene oogen slapen, kraanrad, kraansleutel, kraanvogel, kraanzaag,
kraanzomer, het begin der winterige dagen.
KRAAUW, z. n., v., der, of van de kraauw •
meerv. kraauwen. Krab, klaauw : de katgaf
hem eene kraauw. Iemand eene lustige
hem sterk doorneme m
kraauwgeven ,
KRAAUWAADJE, z. n., v., der, of van de kraauwaadje • zonder meerv. Jeukerige zweren,

schurft, omdat men dezelve vaak kraauwen
moet.
KRAAUWEL, Z. n., m., des: kraauwels, of van
den kraauwel • meerv. kraauwels, kraauwe-
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len. Krommegaffel : al wat de krauwel
optrock. [Bijbelv.] Kromme nagel der dieren zij besmetten met hare vuile kraeuwels.

[Vond.] Menschennagel, in eenen lagen zin :
buff er met de kraauwels uit.
(krouwen) bedr, w., gelijkvl,
kraauwde, hebgekraautcd. Hetzelfde als
klaauwen, klouwen. Krabben: de huid kraauwen. Zijn hood kraauwen, krouwen, ook

KRAAUWEN,

overdragt., voor in verlegenheid zitten.
Iemand kraauwen, hem lustig doorstrijken.
en naar zich nemen.
Kraauwen is ook schrap,
Van hier kraauwer, pachter, kraauwerij,
knevelarij kraauwsel ende met drooge
schurfte, ende met krauwsel. [Bijbelv.] Het
woord drukt voorts uit de kromte der vingeren in het krabben, en behoort, met krabben,
tot hetgeslacht van krom.
KRAB, Z. n., v., der, of van de krab • meerv.
krabben. Een bekende schulpvisch. Het komt
met kreeft, uit eene bron • van krabben, vasthouden met de nagels.
KRAB, z. n., v., der, of van de krab ; meerv.
krabben. De daad van krabben , zonder
meerv. Eene kraauw, krabbel, met een
meerv.
KRABBEL, zie krabbelen.
KRABBELEN, onz, w., gelijkvl. krabbelde, heb
gekrabbeld. Voortd. w., van krabben. Overdragt. beteekent het slordig schrijven, ofteekenen. Van hier krabbelaar, krabbelaarster,
krabbeling. Het naamw. krabbel is ook in gebruik, waarvan krabbelig. Zamenst.: krabbelschrift, krabbelvuisten, met vuisten vechten.
KRABBEN, bedr, w., gelijkvl. lk krabde, heb
gekrabd. Met de nagels kraauwen : het hoofd
krabben. Iemand in het aangezigt krabben.
Van bier krabber, een, die gewoonlijk krabt

een werktuig, om te krabben •; ook eene
schuit om krabben te van en, Voorts krabbing, krabsel, krabster. Ital. grappare, grappeggiare.
KRAUT, z, n., v., der, of van de kracht; meerv.
krachten. Voorheen ook kraft. In eenen meer

bepaaiden en eigenlijken zin is het iets, dat
eene beweging veroorzaken of ophouden
kan , en daaromtrent dadelijk werkzaam
is. Daartoe wordt eenegroote kracht vereischt. Kracht in de hander hebben. Waar
't aan de kracht ha pert. [Hoogvl.] Al zijne
krachten inspannen. Zzj had geene kracht
meer, om te spreken. De spijs zal kracht bijzetten. Mine krachten nemen af. Net kracht
roe en schreeuwen. Boven zijne kracht
arbeiden. Ook zegt men het van !evenlooze zaken : lid kende de kracht des tvdns
nog niet. Bet kruid heeft eene onbedenkeldke
kracht. Zoo zegt men het ook van andere dingen : kracht der verleiding, der vooroordeelen. Straks overviel md weder de kracht der
zontle in mine leen. [Munter.] Men heeft het

woord ookgebruikt voor een krijgsheer :
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men hield hunne kraften t' zamen wel te beloo en ten getale van via! en twintig duizendt
knechten. [Hooft.] Corbulo verdeelt zdtz
krachten. [Hooft.] Van hier voor de nadeelen

en verwoestingen, door een
leveroorzaakt : terwdl gi j, in den Broom der Fran,
sche heerschappde zzjnde
alle uwe kraften
op ons zocht to baaren. [Hooft.] Vermogen
sterkte : God onderhoudt hetgeheelal door
zijne kracht. Den vijand met kracht aantasten. Gezag, mat • nu was des vorsten kracht
gebroken. Overlast : men doet kracht en
geweld aan. Een root aantal: een' ontalldke
kraft van menschen. [Hooft.] Een opgetaste
hoop: zoo root een' kraft van goudt. [flooft.]
Zoo zegt Antonid.: een kraft van nat, als gij
in uwe wadde omvat. Uit kracht, uit hoofde:
uit kracht van uitersten wil. Van hier krach:
gig, krachtiglijk, en het verouderde bijv. n.,
krachtel. Hooft heeft het daarvan gevormde
naamw., krachtelheid die d'allergoedigst' is
der krachtelheden schoon. Zamenst. : verbeeldingskracht, zeggens- of zeggingskracht.
Krachtdadig, krachtdadigheid, krachtdadiglijk.rachteloos
k
krachteloosheid.
,
Kracht, (kraft) bij Ker. chraft , Otfrid.
kraft, Notk. en Willer. chraft, hood. Kraft,
bij de zwab. Dichters kraht, deen en zw.
kraft. Als men op de verwisseling van "de f
en chaeht geeft,mag men het veilig van krijgen, met de hand nemen, afleiden. Wachter
brengt het, per epenthesin, tot het gr. xporrOs.
KRAK, z. n., m., des kraks, of van den krak
meerv, krakken. Dit woord is eigenlijk een

tusschenwerpsel, dat den klank nabootst,
welken men hoort , wanneer een ligchaam
van eenigegrootte breekt krak! daar lag de
mast ! En d'oostetvint allengs te stdven krak
op krak. [Vond.] Pit krak op krak, zegt Huy-

dec. schijnt gezeid te worden van het stijven
van den wind • doch het moet verstaan worden van het kraken van masten en kielen,
veroorzaakt door het stijven, of opsteken
van den wind. Van daar vormt men het als
een naamwoord, dat dit geluid uitdrukt :
de mastgaf eenen grooters krak. De mast
kreeg krak op krak. Breuk, scheur : aan die
schotel zijn tweekrakken. Verzwakking, vermindering : zijn gezag kreeg daardoor eenen
krak. Depais aldus eenen krack krdgende.
[Vond.] Zo kan men mij de krack des priesterdoms in eeuwigheit niet wtjten. [Vond.]

Zoo ook noemt men iets, dat oud, vervallen
is, en dreigt te kraken, of te breken, eenen
krak : dat huis is een oude krak.
(krakkeel) z, n., o., des krakeels, of
van het krakeel ; meerv. krakeelen. Een
hevige twist: in hetkrakkeel. [Hooft.] Krakeel
teen iemand drdven, krakeel hebben, krijgen. Het meerv, is in de Overz. van den
Bijb, haet verwekt krackeelen. En bij Pool:
in beroerte en krakkeelen. Het woord is,

KRAKEEL ,
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zeker, klanknabootsend. Van hier krakeelachtig , krakeelig. Zamenstell. : krakeellust,
krakeelziek, krakeelziekte, krakeelzucht, krakeelzuchtig : krakkeelzuchtige geneigdheden.
[Overz. v. Herv.]
KRAILEELEN, onz. w., gelijkvi. 1k krakeelde,
hebgekrakeeld. Krakeel hebben. .Van hier
krakeeler, krakeeling, krakeelster.
KRAKELING, z. n., m., des krakelings, of van den
krakeling ; meerv. krakelingen. Een i zeker
hard gebak, dat, onder het opeten, kraakt.
KRAKEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik kraakte,
hebgekraakt. Bedr., met gekraak breken :
noten kraken. Kwade noten kraken, onheil
voorspellen. Bat is eene harde noot, om te
kraken, dat is eene moeijelijke zaak, om uit
te voeren. Zijne nootjes wel kraken, zich wel
verzorgen. Ledigen, openen : twee fiesschen
wtjn kraken. Ik heb den heelen koek gekraakt.
Verslinden : desarends kromme bek, die 't
alles dacht te kraken. [Hooft.] Xrenken, verzwakken : en ziektens, die hem nog niet kraaken. A. Harts.] Onz., met hebben • gekraak
maken : de trap kraakt. Het vriest, dat
het kraakt. .111ijn gramschap zal u fretfen, dat het kraakt. [Poot.] IN kraakt van
g
oud. Van goutdraat kraekte 't kleedt der
wakkre hovelingen. [Pool.] In den dagelijkschen stiji, zegt men van eene vrouw,
die op het uiterste gaat, en haast zal bares :
zij begint te kraken. Oul. zeide men ook
met het crakes (that's krieken) van den
dagh. [Schrieck.] Het deelw. is krakend:
krakende wagens duren wel het langst,
zwakken overleven vaak sterkeren. Hooft
gebruikt krakende tijden, voor benaauwde
tijden. Van hier kraker, notenkraker, kraking : de kraken en syner butte. [Bijbelv.]
Zamenstell. : kraakamandel , kraakbeen

gekraamd. In de kraam korner'. Van bier
kramerij, het kramen.
KRAMER, Z. n., m., des kramers, of van den kranter • meerv. kramers. Een, die bij het sink,
uit eene kraam, of uit eenen oenen
winkel ,
p
verkoopt. Van hier kramertj, kramerswaren.
Zamenst.: beuzelkramer,marktkramer,marskramer , enz. — Kramerskans, kramerslatijn .
KRAMMEN, bedr. w., gelijkvl. 1k kramde, heb
gekrantd. Met eene kram vastmaken.
KRAMP, z. n., v., der, of van de kram •; zonder
meerv. Eene snelle engeweldige zamentrekking van ecne of meer spieren in het dierlike ligchaam : de kram in het been, in de
maag, in de ingewanden hebben. Fig.: zonder
nieuwe kramp der kerken. [Hooft.] Het komt
van krimpen,
en behoort tot krom.
KRANG, bijv. n. eh bijw., zonder trappen van
vergrooting. Geldersch woord, beteekenende
verkeerd : de krange zij van eene /cons. Jets
krang er opzetten. Zamenstell.: krangkant.
Het komt. af van krengen, en behoOrt, met
kronkelen, krom, misschien, tot eene bros.
Zie krengen.
'CRANK, bijv. n. en bijw., kranker, krankst. De
eerste beteekenis van dit woord is dun, stank.
Dezelve is thansgeheel verouderd. Bij Graaf
Kraft von Loggenburg vindt men het woord
in dien zin : siten krank, dat is, slanke
zijden. Eene figuur van die beteekenis vindt
men in krank bier, bij Kil., dat is, dun,
slecht bier. In hetgemeene leven hoort men
ook : een kranke draad, die door dunheid
lit breekt. Voorts gebruiken wij het oneigenlijk voor zwak, slecht,
• omdat zij
gering:
kranken troost braghten. [Hooft.] Ali'
Ole kranke
hoop is nil. Naar ntijne kranke vermogens.
Krankgeluk. Kranke steun. ['holt.) Mc ate
kranke beurs kan het niet Wen. Een krank

kraakbeentje, kraakbes, kraakbezie, kraaksteen, enz. Gr. xpexity,

schip, gebouw. De Grieken hebben het te
kranck, delves het onderspit. [K. van Maud.]

onz. w., gelijkvl. 1k krakte, ben
gekrakt. Eenen krak (voor verminderi ng genomen) krijgen: de liefde .schielyk krackte door
hetquaet vermoeden. [Rodenburgh.] Ook
gebruikt hi' het bedr. : wiens getrouwhetjt
nietgekrackt kost werden. Festus haalt uit
Ennius aan cracentes, van craceo, ik ben
klein, dun, waarvan de latere latijnen hun
gracilis, dun, gemaakt hebben.
KRAM, z. II., v., der, of van de kram • meerv.
krammen. Een zamengebogen ijzer met twee
spitse punter' : eene kram in eenen boom
slaatt. .Daar kram nog grendel hem besluit.
Root.] Een duim waaraan lets vastgemaakt,
ofgehangen wordt: hoe hi' de werelt uit
haer krammen en naven rukt. [Poot.] De
sloted aan een boek : een kerkboek met zilveren krammen. In Gron.gebruikt men het
voor kramp: de kram hebben, zonder meerv.
Het woord behoort tot hetgeslacht van krom.
KRAMEN, onz. w., gelijkvl. Ik kraamde, heb

Oul. werd het ook voor weinig, gering, gebezigd : dat si hadde cranke spoede. L. v.
Velth.] In den oneigenlijken zin gebruiken
wij het meest van dierlijke ligchamen en
derzelver deelen; omdien toestand te beteekenen, waarin zij voor hunne verrigtingen
ongeschikt zijn • het tegendeelgezond
vpri •:
hetgantsche hood is kranck. [Bijbelv.] Hi'
wert kranck aen de voeten. [Bijbelv.] Wanneer de ongesteldheid zich over het geheele
ligchaam verspreidt, zegt men : hi is krank.
Doodkrank ztjn. HO ligt krank te bed.
Krank maken. [Bijbelv.] Als zelfst. n.:
• de
kranke. Kranken bezoeken. Van hier krankachtig , krankheid , krankte. •Zamenstl.:
krankbed , krctnkenbewaarster , krankenbezoeker, krankhoofd, (een onzinnige, krankkop
bij Hooft.) krankzinnig , krankzinnigheid,
krankzinniglijk. Mel. St. bezigt het bedr.
w. kranken, voor krenken: am dat roomsche

KRAKKEN,

Tike te cranken.
65
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Uit hoofde der ecrste beteekenis mag men
het tot den wortel van rank, dun, slank,
brengen. Men zoude antlers krenken als .de
bron liefst opgeen
, ware dit woord niet
v
zijne afleiding en beteekenis aan krank iTerschuldigd.
KRANS, z. n., m., van den krans • meerv. kransen. In het algemeen, een kringvormig,
rondachtig ding : een pekkrans, een ring van
touwwerk, in hars enpek gedoopt, om licht
tegeven , ook om brand te stichten. Een
rozenkrans, koralen, tot eenenkring geregen. Het darmscheidsel in koeijen hect de
krans, wegens zijne ronde gedaante. Oneigenlijk noemt men eenen krans, eenen vertrouwelijken vriendenrei, die, op gezette
tijden,
zamenkomt •, ook het verkleinw.
kransie. In en ere beteekenis een kringvormig sieraad om den bovenrand eens dings :
endegij suit eenen goudenen krans rondom
de lijste derzelver maken. [Bijbelv.] Eerie
gevlochtene kroon van bloemen, om het
hoofd van menschen : dengevlochten krans
scheuren. ir ond.] Dus vlocht mijn kunst
Emanuel een' krans van heldepalm. [Poot.]
Om het hoofd van dieren : zij leiden den os
met eenen krans door de stad. In het gemeen,

een van groene bladen gemaakte krans:
goede wijn behoeft geenen krans. Luister,
grootheid : 't geen mij mijn kranne gaf, dat
oordeel' van mijn krans. [Hooft.] Zamenstell. : bloemkrans, eikenkrans, eiloofkrans,
heldenkrans , lauwerkrans , laurierkrans
lorkrans , letterkrans , enz. Kranskruid
kranswerk, kranswijze.

Het behoort tot hetgeslacht der woorden
rand en rond.
ICRANSEN, bedr.

w., gelijkvl. Ik kranste, heb
gekranst. Met eenen krans versieren : den
schedel der Geleertheit met heiligh loot te
kransen. [Poot.] Degekranste maaghdt.
[Hooft.] Tot luister verstrekken : hoe kranst
ghij mine glori j. [Itodenb.]
KRANT, Z. fl., v., der, of van de krant; meerv.
kranten. In de dagelijksche taal, voor gedrukte meuwstijding, nieuwspapier •, loopmaar bij Hooft. Van het fr. courant, loope ride.
KRA p , z. n., v., der, of van de krap • zonder
meerv. Meekrap, eerie plant, waarmede men
rood verwt.
KRAP, z. n., v., der, of van de krap • meerv.
krappen. Kram aan een boek. Met krab uit
eene bron.
KRAP, Z. 11., v., der, of van de krap • meerv.
krappen. Een varkensrib, waarvan het vet
afgesneden is. Bij Kil. is krappe, frustum
decerptum, en krappen, abscindere. Hiermede komt het lat. car ere overeen. Zamenstell.: varkenskrap.
KRAP, bijw., naauwelijks, pas: krap meten.
Dat kan krap uit eene el. Htj komt krap toe.
Verkteinw. krapjes. Het schijnt, door ver-
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wisseling van ton letters het hood. knap
te zijn. Zie knap.
KRAS, een tusschenwoord, dat een raauw geluid
nabootst. Dan roe en de raven kras, kras.
Wood.] Bij Hooft komt het als een naamw..
voor van het mannel.geslacht : mits dat de
g
rendel gat een' kras.

bijv. n. en bijw., krasser, meest, zeer
kras. In de dagelijksche taal, voor sterk: hi'
is een krasse karel. Dat is een kras wijf.
KRAS, z. n., v., der, of van de kras; meerv.
krassen. Schrap, door iets scherps veroorzaakt: hi' maakte verscheidene krassen in
den rand van de tafel. Verkleinw. krasje.
KRASGAT, z. n., o., des krasgats, of van het
kras at • meerv. krasgaten. Het zakgat in
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eenen vrouwcrok. Uit schertsdus genaamd,
van krassen, kraauwen, krouwen.
KRA.SSEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik kraste,
hebgekrast. Bedr., eerie kras toebrengen :
hij kraste haar met eene speld. Voorts, door
afsehrabben schoonmaken: een roer van binnen krassen. Onz., met hebben • een raauw
geluid slaan, als sommige vogels: ik zal de
krassende rave opwekken. [Vond.] Het treden des haans, omdat hi' dan gewoonlijk den
eenen vleugel over den grond schuift, noemt
men wegens dat geluid, krassen. Eene pen
krast, als zij door gebrek van effene punten,
in het schrijven spat. Ook krassen de schaatsrijders, wanneer zij hunne vaart stuiten, en
ophouden. Zoo ook de paarden, wanneer zij
hoeven over den rond strijken,
meth
krabben : een ros beklimmen, dat briescht en
schuimbekt, krabt en krast. D. Smits.] Van
bier krasser, krassing. Het woord is klanknabootsend.
krat
des krats, of van het
;
KRAT, (kret) z. n., o.,
meerv. kratten. Het achterstuk van eenen
wagen. In Noordholl, noemt men ook dus
de voorbank op eenen boerenwagen. Zoo

gebruikt het ook Hooft :
Geengoodtje bleef er, dat
Niet liever, op het krat
Van schoone Doris wagen, zat.
KREATUUR, z. n., v., der, of van de kreatuur •
meerv. kreaturen. Onduitsch woord, ult het
lat .. creatura. In de Overz. van den Bijbel

komt het voor, in den zin van alles, dat
geschapen is. In het bijzonder voor menschen. In den dagelijkschen stiji gebruikt
men het voor redelooze schepsels, in het
onz.geslacht • het stomme kreatuur. In den
deftigen ti zegt men schepsel. Eindelijk
zegt men het van Iieden, die onder het gezag
van anderen staan, en zoo doen willen en
moeten, als die bun voorschrijven : hij
gebruikt er zijne kreaturen toe. Be Italianen

noemen zoo (en daarvan is de spreekwijs) de
kardinalen, die, door den Paus in hunne
waardigheid gesteld , zich gemeenlijk naar
deszelfs wil moeten schikken.
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zie krib.
ii., m., des kreefts, of van den kreeft;
meerv. kreeften. Zekere bekende schaalvisch : kreeften koken. Dat is een looze kreeft,
een doortrapt vrouwmensch. Mij dunckt, gij
slacht den kreeft en kruipt al achterwaert.
Wood.] Hi' gaat den kreeftengang, h i' leert
terug • ook, hi' gaat verkeerde we en. Van
hier heeft men een onz, werkw.gevormd,
kreeften, teruggaan : het luck zeer schielijck
rugwaerts kreeft. [Rodenburgh.] Oneig., in
de sterrekunde, een teeken van den dierenHem, tusschcn de tweelingen en den leeuw :
de zon in den kreeft. Dat land litg
onder
den kreeft.
't Vollek dat dengrooten kreeft
Oft den stier bereden heeft. [Hooft.]
Dichtersgebruiken het voor de brandende
zonnestralen, dewijl de zon, in dat tecken, op
Naar hoogste
is •: en d'oord gebraden van den
kreeft, zegt Vond., door Poot nagevolgd :
en daer de kreeft het zuiden braet. Gequelt
door 't branden van den kreeft. [Vond.]
Zamenstell.: rivierkreeft. Kreeftsoog, kreeftscharen, enz.
Men kan het woord afleiden van kruipen,
lat. re ere of met krab, tot eenen oorsprong
brengen. De Zweed noemt hem krafweta,
krabba.
KREEK, z. n., v., der, of van de kreek ; meerv.
kreken. Verkleinw. kreek e. Eene kromme
grift, een smalle vliet, die met eenen elleboog
loot
: langs de rivier van Ankee, vlietende
P
met eene kreeke achter de stad Jakatra,
[Bogaert.] In 't slim van uwe gracht en
kleene kreeke. [Antimid.] Door beek door
kreeke [Paffenr.] Zamenstell. :
mosselkreek.
Dit woord is in het eng. creke, creek. Het
denkbeeld van kromte is hier het meest heerschend. To crook heet, bij de Engelschen,
omkrommen. Het behoort dan zeker tot
het geslacht der woorden, kruk, kronkel,
krom.
KREEL, (kriel) z. n., v., der, of van de kreel
meerv. kreelen. Smal boordsel : een hoed
met eenegouden kreel. Van bier het werkw.
kreelen : eenen hoed kreelen, met eene kreel
boorden.
KREET, z. n., m., des kreets, of van den kreet •
meerv. kreten, dat zelden te pas komt. Een
root geschreeuw, meestal uit cooed en
g
blijdschap voortkomende : op dien kreet.
[Vond.] De kreet der overwinning. [Hooft.]
Zamenst. : moordkreet, oorlogskreet, tvapenkreet, weekreet. Hooftgebruikt het doorgaans vrouwel. : op de versche kreet van
de beroerte. Zoo ook Frantzen : onder de
uitwerkselen der weekreete, die zij hebben
aangeheeven . Het veiligste schijnt, om bier
Vondel te volgen. Halma stelt het ook mannelijk. Het komt van krtjten.

KRI.B,

KREEFT, Z.

KREEUWEN, onz,

KREN.

w., gelijkvl. lk kreeuwde, heb
gekreeuwd. Schreeuwen. Ook wordt het, in
de dagelijksche verkeering, voor kibbelen,
twisters, onder de kinderen, genomen : die
kinderen zitten altoos te kreeuwen.
KREGEL, zie krtygel.
KREITS, z. n., m., van den kreits • meerv.
kreitsen. Een kring : men vond in 't midden
een kreis, en daarbinnen dit veirs geschreeyen. [Hooft.] Een zekere omtrek, eene ruimte, welke men zich als eenen kring voorstelt :
in dezen kreis, vijf jaaren lang leer gehouden. [Hooft.] Binnen den kreits derstedevesten to vinden. [Poot.] Men zie dit nit hetnaar
gezicht der kerkenkreitzen. F. Halma. I Eene,
in haregrenzen ingeslotene, afdeeling van
een land, zonder opzigt op de gedaante. of
uitgestrektheid : Duitschland . word eertijds
in kreitsen verdeeld. In de sterrekunde
noemt men de loopbaan der hemelligchamen
derzelver kreits : de maen, die om de maent
haren kreits voltrekt. [Vond.] Kwam Laurens Koster eens nit's kernels kreitsen hier.
[Poot.] Voor de ronde hemelligchamen
neemt men het ook : die uw' from op starrekreitsen bouwt. [Poot.] Zamenstell. : kreitsbrieven, enz.
Kreits, bij Stryk. chraiz, neders. kreit,
hood. Kreis, zw. krets, deen. kreds,
pool.
kres. In zoover het een denkbeeld van kromte in zich sluit, schijnt het uit eene bron,
met krom, te komen. Het gr. yupor en lat.
gyrus komen hiermede overcen.
KREKEL, z. n., m., des krekels, of ran den krekel • meerv. krekels. Eene soort van kleinen
springhaan : men maect oock eenen douwkrekel sittende op de luidt. [Van Mander.]
De heesche krekels wenschen om dau. [Poot.1
Het woord is van hetgeluid, hetwelk dit
diertje maakt, gevormd. Wij hebben een owl
woord kreken, dat is kraken, eng. to creak,
to creek. Van bier krekelen, een'geluid als,
een krekel slaan : den dag verspillen met
ijdel niets beteekenend krekelen. [Overz. v.
Hervey.] Voorts, krekelig, knorrig, gemelijk.
KREKT, (krek) bijv. n. en bijw., krekter, krektst.
Juist, naauwkeurig, net : hi' is een- krekt
man. Krek dertig stuivers. Het is er krek.
Denkelijk het fr. correct.
KRENG, Z. n., 0., des krengs, of van het kreng
meerv. krengen. Prij, dood aas : op dit
krengh. [Six van Chandel.] Dat is een ruil
kreng, een vuilaardig mensch. Htj stinkt als
een kreng. Van hier krengachtig : een bleeke
krengachtige pestige ziekt e. [Overz. van Herv.]
Van het versletene krengen, angels, gecringan, d. i. sterven •; en dus is het met het fr.
charogne, bij ons karonje, uit eerie bron.
namelijk van krenge, de tegenw. ti' en
kronge, de verlederie tijd der aanvoegende
wijs van het hovers genoemde krengen.
KRENGEN, beck. en onz. w., gelijkvl. Ik
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krengde, heb gekrengd. Bear., in het rijden
eenen draai maken : eenen wagen krengen.

Een schip op zijde le en om een lekgat
te stoppen, heel een schip krengen. Voorts
onz., met hebben; op eene zijde zeilen : het
schip kreeg eenen kogel onder water, en
moest krengen. Naauw dingen: waarom
krengt gij toch zoo? in sommige oordeu
van Nederland. Van bier krenging. Het
woord behoort tot den stamwortel krom.
Zie krang.
KRENKEN, bedr. w., gelijkvl. Ik krenkte, heb
gekrenkt. Beschadigen, verzwakken, nadeel
toebrengen: dat zal uwe gezondheid krenken. Als die schoonheit krenkt. [Hooft.] Het
verstand
het eh en kreuken. Dat krenkt
,
de vriendschap. God zal zijn witarheid nimmer krenkett. [Psalmber.1 lemands goeden
naam krenken. Dit krenkt de eer miner
ouderen. Root.] Zonder de welvarenheit
desgedults te krenken. [Hooft.] Spiegh.
bezigt het onzijd.: muter 't lichaam krenkt.
Het woord is afgeleid van krank. Van bier
krenking , krenkte
, krankheid.
KRENSELEN, bedr. w., gelijkvl. Ik krenselde,
heb gekrenseld. Een geldersch woord, de

korenwan links en re is schudden, om het
graan te zuiveren. Zie krinsen.
KRENT, krint, z. n., v., der krent, of van de
krent, meerv. krenten. Eene soort van kleine,
ronde razijnen, genaamd naar de stad Korinthus, nit welkeplaats alleen zij, in den aanyang, aatigebragt werden. Het woord zou
derhalve eigenlijk korint moeten zijn •; doch
krent heeft het burgerregt reeds verkregen,
even als kleur voor koleur. Van hier krentachgg. Zamenst. : krentenbrood, brood met
krenten • krentenkakker, gierigaard, al spottend, even als of hi' uit gierigheid, zijn
gevoeg niet durft doen.
KREPEL, bijv. n. en bijw., krepeler, krepelst.
Hetzelfde als kreupel : kreepel van quetsuuren. [Hooft.] Oul. werd het ook zelfst.gebezigd : desen ouden creel van de deur wech
stn(ften. [Constth. Juw.1 Zie kreupel.
KREPPEN, bedr. w., gelijkvl. Ik krepte, heb
gekrept. Met eenen kam het haar in eene
klit maken : het haar kreppen. Van het fr.
creper • en dat van het lat. crispus, kroes.
KRET, zie krat.
KREUK, z. n., v., der, of van de kreuk • meerv.
kreuken. Kronkelige, verkeerde vouw : uw
rok is vol kreuken. Frons : indien het voorhooft zet een wzjze kreuk. [Vond.) Oneig.,
verkeerde handelwijs, viek : grootdaadigheit
knjght een' misstaande kreuk. (Hooft.] Bat
iseenekreuk in uwe eer.
KREUKEN, bedr.
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en onz. w., gelijkvl. /lc kreukte,
hebgekreukt. Bedr., fommelen, vol kreuken
maken : uwe muts isgeheel gekreukt. Rimpels veroorzaken: de doodt, in wie 't vermaken noit wies tot lachens toe, die kreukte

teen de kaaken. [Hooft.] Buigen: als ik in
uw klaarheidt zie, anders, dan gekreukter
knie. [Hooft.] Oneig. : Goils vreverbond,
doorgeen verloop van tijd to kreuken. [Moo nen.] Die nocht van leedt uw woordt laat
kreuken. illooft.] Verlies toebrengen: maar
niet heeft hen zoo zeergekreukt, dan de ntydt
op de Trevirs. [Hooft.] Bet recht te kreuken.
[Hooft.] Zzjne eer kreuken. Onz. met hebben;
den moed opgeven : dit versloeg die van
Diest niet zoo zeer, dat ztj ten eersten opeisch
kreukten. (HOoft.1 Voor kreuken is, oudtijds,
krokengebezigd: het gekrookte riet. [Bijbelv.]
Van kreuken is een voortd. w. kreukelen,
waarvan kreukelig. Het behoort, met kruk,
kronkel, tot den wortel krom.
KREUNEN, (Kil kronen) onz. w., gelijkvl. Ik
kreunde, hebgekreund. Een slepend, zacht,

droevig geluid, door den neus, maken ; van
den klank gevormd. En zijn kermen en ztyn
kreunen. [Hooft.] Bij Kil. ook groonen, eng.
togroan, zuchten. Het lat. grunttire grenst
hieraan. Voorts wordt het ook wederk.
gebruikt voor zich jets aantrekken: ik kreun
mij weinig aan die leugens. Hoofs gebruikt
bier eenen tweeden naamval : en zoo de staaten zich niet kreunen onder zaak. Zoo ook
D. Smits: kreunen zich der wereld niet.
Men zegt ook nog: ik kreun mij des weinig.
Bij Hooft vindt men, voorts een verkleinw.:
aan zijn gesnikte kreuntjes.
krepel, Kul. kropel), bijv. n. en bijw.,
kreupeler, kreupelst. Gebrekkelijk in den
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gang, van natuur, of door toeval, mank,
verminkt aan de voeten : kreupel gaan. Hij
was kreupel aan be de sine voeten. [Bijbelv.]
Ook van zaken, in welke eene merkelijke
gebrekkelijkheid plaats heeft: een kreupel
antwoord. Ilij schrijft kreupel. Een kreupel
dichter. Het schijnt, dat uwe mat teat
kreupel gaat. A. Harts.] Traag, langzaam :
de betaling komt kreupet bij. Als zelfst.
naamw.: de kreupele, die gesont gentaeckt
was. [Bijbelv.] De kreupele wil den blinden
leiden, hij, die zelf gebrekkelijk en onver-

mogend is, wil anderen te regt helpen. Van
hier kreupelachtig, kreupelheid. Zamenst. :
kreupelbosch , kreupelgras , kreupelstraat.
Van kruipen.
KREUS,

Z. n, v.

der,

of van de kreus • meerv.

kreuzen. Hetzelfde als gergel • eene inker-

vin g aan bet ondereinde van dui en. Een
kuiperswoord, in Overijssel en Gelderl. gebruikelijk. Het werktuig, waarmede de
kreus gemaakt wordt heeft denzelfden naam.
Misschien, uit eene bron, met het fr, creux,
diep, uitgegraven. Anders kroos genaamd.
KREUTE, Z. n., v., der, of van de kreute • meerv.
kreuken. Een woord, dat zelden, en in de
vertrouwelijke taal alleen, in sommige streken des Vaderlands, gebruikt wordt. Moe-

ders zeggen wel aan kinderen, wanneer de-
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zelve letsgedaan hebben, dat te berispen is:
0 I kleine kreute I Er is een hoogduitsch
woord krOte, dat eene pad beteekent. Bij Kil.
krodde. In hetgemeene levers noemt de Duitscher een klein, boosachtig manneken, eine
KrOte. Misschien is het hetzelfde woord.
KREVEL, (kriewel) z. n., v., der, of van de krevel • zonder meerv. Eigenlijk eenebeweging,
en voorts jeukte, door dat gewemel veroorzaakt: krevel hebben. Vond.gebruikt het
als een tusschenwoord : het keelgat kreetgans
krevel. Van bier het onz. werkw. krevelen,
jeukte door krevel veroorzaken : het krevelt

KRIEBELEN,

zie krie'welen.

KRIEGEL, zie

krijgel.

Z. n., v., der, of van de kriek • meerv.
krieken. Eene soort van krekel. Met krekel,
waarschijnlijk, uit eene bron.
KRIEK, z. n., v., der, of van de kriek • meerv.
krieken. Verkleinw. kriekje. Zekere kleine
kers met eenen langen steel. Een zeker gewas
heel men krieken over zee. Zamenstell.:
kriekenbootn, (kriekelaar bij Vond.) Kriek
heet, in het Mekelenburgsche,
klein. Het
schijnt met krakke en het hoogd. kriechen,
kruip,
en overeenkomst te hebben.
mij aan den hals. Gheport door. 't minne- KRIEKEN, onz. w., gelijkvl. 1k kriekte, heb
kruijdt, 't geen krev'lend is gestadich.
gekriekt. Kraken, schoon en fijner geluid
(Rodenburgh.) Van hier kreveling. Zamenuitdrukkende. Bij Kil. kricken. Krieken is
stell.: krevelkruid, krevelzaad. Paardekreookpiepen, krekelen als eene kriek.
vel,
KRIEKEN, onz. w., gelijkvl. lk kriekte, heb
een kruid.
KRIB, (kreb, krub) z. n., v., der, of van de krib;
gekriekt. Dit woord, dat, meest in de onbemeerv. kribben. Een voederbak der beesten :
paalde wijs, als een zelfst. naamw. gehruikt
wordt, het krieken, (in 't krieken van den
hetpaard bijt de krib aan stukken. In zijne
allerschoonsten dach,
redevoering over de kribbe van Christus.
bij Poot) beteekent' het
[Hoogyl.] Van zijne krib tot aan het graf,
doorbreken der eerste stralen van het mordat is, vanJezus nederige geboorte af tot
genlicht, aan den gezigteinder. Men vindt
het ook somtijds vervoegd : zoo tang de
aan zijnen dood. Van hier noemt men, nog,
day sal krieken. Toot.] Van daar de dagen
eerie slaapplaats voor kinderen eene krib, in
krieken. [Poot.] De daagraad kriekt. S. v.
degedaantevan eenen voederbak. Het meerv.
kribben gebruikt men van gevlochten werk,
Chand.] Het deelw.gebruikt dezelfde dichter : het kriekende oosten pronkt met koele
aan de oevers van rivieren, achter hetwelk
roozekransen. Kil. zet kriecken,
krieckelen
men aarde en steenen werpt, om den stroom
over door rutilare, schijnen, flikkeren als
af te leiden, en de dijken te beveiligen.
goudglans.
Zamenstell. : kribbebijter, een paard, dat
In het iieders. is krik, schijn. glans, en
gedurig in de krib bijt, ook voor een netekrieken schijnen. Eigenlijk is het een krak,
lig, bits mensch, vrouwel. kribbebijtster. Het
eene breuk. Maar dewijl, Haar eene gewone
woord, . inwat beteekenis ook, schijnt, in
figuur, din die
die door de ooren vernomen
hetgemeen, eene hone ruimte te beteekenen,
en met krop tot eenen wortel te behooren.
worden, denzelfden naam houden, als zij
KRIB, z. n., v., der, of van de krib •; meerv.
met oogen slechts kunnen waargenornen
kribben. Eene tegenstreefster, een boos wijf:
worden, zoo is het krieken van den dag het
heb met die krib niet to (ken. Hooft zegt:
aanbreken des dags. Dit aanbreken is, even
de koorts is een hartnekkige krib. En van de
daarom, ook van de eerste aanlichting der
Fortuiri zegt Rodenburgh: al wil de kribbe
zonnestralengebruikelijk. Oul. zeide men
ook het kraken van den day,
langer in 't luck niet vertoeven. En elders :
zie kraken.
Dit en het vorige krieken zou dan een en
dus wat de kribbe doet, 't is vruchtloos ttjt
verloren. Van bier kribbig, gemelijk, tegenhetzelfde woord zijn.
strevend, vuilaardig, kribbigheid. Zamen- KRIEL, zie kreel.
KRIEL, z. n., o., des kriels, of van het kriel
stell. : kribbekat, vuilaardig meisje.
KRIBBELEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Bedr.,
zonder meerv. Eigenlijk lets, dat grimmelt
en zichgestadig beweegt. Voorts klein goed,
slordig met de pen schrijven, kribbelen. Onz.,
uitschot: dat is maar kriel van appelen.
aanhoudend kribben,waarvan kribbe 'n
Van het mannel. en yr.geslacht, een —
bij Rodenburgh voorkomende.
eene kriel, beteekent het een kort mensch.
KRIBBEN, onz. w., gelijkvl. 1k kribde, heb
Verkleinw. krieltje, een kruiphaantje, kruipgekribd. Tegenstreven. Van krakeelige kinhennetje. Zamenstell. : krielhaan, krielhen.
deren zegt men : zij kribben met elkander.
Zoo als Rodenburgh van de Fortuin zegt , KRIEL, (kril) bijv. n. en bijw., krieler, krielst,
(kriller, krilst.) Dartel, wellustig: die met
dat zij eene krib is, zegt Hooft ergens van
g
een dertel ooh
ons krieken sinnenlokken.
het Lot : doch kribt noch al, maar 't kribt
[Cats.] Daar kriele saters schuilen J. V.
om 't joks • — zoo de kans kribde. Van hier
Broekh.] Kriele ontuchtigheid. [N. Yeas.]
kribberij, bij Rodenburgh. Het woord schijnt
Die met een lichtekoij zt:In kriele tochten
met krabben, met de nagels wonders gelijk
bluscht. [Jonkt.] Van bier krielheid, welluskribbige kinderen doen, verwant te zijn. Van
tigheid. Ten Kate houdt het voor eene
kribben is, voorts, -een voortd. w. kribbelen.
KRIEK,
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zamentrekking van kregel, kriegel, facile
instigatus. Het schijnt eigenlijk eene jeuking veroorzakende beweging te heduiden,
en met het werkw, krielen verwant e zJ
KRIELEN, onz.w., gelijkvi. krielde, heb
gekriekl. Dit woord wordt eigenlijk van
Wine Ievende diertjes gebruikt, wanneer
zij, in eene ontelbare menigte, door elkander wiemelen : die kaas krielt van Intjten,
Voorts, van een aantal andere voorwerpen,
wanneer er eene beweging bij bespeurd
wordt : het krielt van schepen op het IJ.
[Hooft.] Eindelijk wordt zoo zeer niet op
het denkbeeld vanbeweging, maar op dat
van eerie veelheid van kleine voor er
gezien: dat boek knelt van drukfouten. Het
woord komt zeer na aan kriewelen.
KRIENELEN onz. w., gelijkv1.1k. krientelde, heb
gekriemeld. Tat men , a rre n , schoorvoeten.
Voortd. werkw, van het veroud. kriemen,
dat, bij door klagtig vallen wordt verkiaard. Het zonde, in dien zin, met kermen,
uit eenen wortel o p ts rotes zijn. Dan ook
schijnt het, met een, als een voortd, werkw.
van kribben, kribbelen beschouwd te moeten
worden • althans, kriemelig heel zoowel
Mein in malkander geschreven, kribbelig,
als talmachtig. Zamenstell.: kriemelschrift,
heel kleinschrift, dat gekribbeld is.
KRIEPE, (ook krippe) z. n., v., der, of van de
kriepe; meerv. kriepen. Een kruiphennetje :
andere koopen de krippe , en deze etenze.
[De Brune.] Van kriepen, dat is kruipen.
KRIEWEL, Z. n v., der, of van de kriewel •
zonder meerv. Hetzelfde als krevel. Zijeft
he
de kriewel in hetg,
at zijan
k niet stil zitten.
Zamenstell. : kriewelkruid, enz.
KRIEWELEN
(kriebelen , krevelen,) onz. w. ,
gelijkvl. Ik kriewelde, heb gekrieweld. Zich
gedurig bewegen, krielen: op de tinnen oft
spitsen kriewelt de kruipettde worm. Merv.

Overzett.] Jeukte door krieweling veroorzaken : het kriewelt inij zoo, aan den arm.
Van hier krieweling. Bij Hooft vindt men
het naamw. gekriewel. In het hoogd. kriebelen,
seders. kribbelen. Het is een voortd.
werkw. van kriepetz, datis kruipen.
KRIEZEL, z. n., v., der, of van de kriewel •
meerv. kriezels. Een klein afgescheurd stuk;
van riften, met eene voorgevoegde k. Het
verkleinw. kriezeltje is meest gebruik,
voor het kleinste, geringste: gijzult er geen
krie,zeltje van hebben.
zie krift.
KRUG, z. n., m., des krijgs, of van den krzjg ;
meerv. krtjgen. Eigenlijk een kreet, een

KRIJD,

geschreeuw , hetzelfde als het verouderde
kraje, dat bij Kit. nog voorkomt, het oude
hood. Chreij, Chri, het fr. cri. Van hier
zijn krilschen, schreijen. In den zin van geschreeuw vindt men het nog bij Neils Stoke:
mar si leiden haven crych. Thans gebruikt

KRUG.

men het voor twist, strijd, hevige oneenigheld • van waer komen krijgen en vechterijen onder u? [Bijbelv.] willen daarovergeenen krijg aanregten. Meest echter
voor eenen openbaren oorlog : door den
krtjg in Italie. [Hooft.) Mannen van den
krzjg. [HoogvI.] Eenen krifg voeren. Fig.:
begeerltjkheden, die krzjg voeren teen de
ziele. [Bijbelv.; Den krijg volgen. Hi' kan
den krijg niet volgen, h i' kan niet mede
doen. In den krijg aan , dienst nemen.
Van hierkrijgsch: krijgsche moortrumoeren,
bij Cam h, en krijgslzjk bij Hooft.

De oorlog, de krijg heelt, in meer
den naam van hetgeschreeuw ; immers, de
oudste volkeren vin en denzelven gewoottlijk met eenen wapenkreet aan. Zoo beet het
gr. xpauyn, dat met de krijg na vcrwant is,
zoowel krijgschreeuw.
Voorts
, al een
gean,
en misschien ook het lat. bellum, van het
geluid gevormd daar wij nog belles kennel!.
Inmiddels zijn van dit wordt vele zamengestelde naamwoorden: krijgsbedrijf, krijgs bende, krtjgsbode, krijgsdaad, krijgsdeugden,
krijgsgebruik, krijgsgevangen, krijgsgereedschap , krijgsgeuieer, krijgsgezel, krijgsgezind,
krijgsgod, krtigsgodin, krijgsAaftig, krtjgshaftigheid, krijgshandel, krzjgsheer, (krijgsheir) krzjgsheld, krijgsheldin, krilgshoord,
krtjgskans, krzygsknecht,krijgskunst, krzjgsleer , krijgslieden , krijgslist , krtjgsloon ,
krtjgslot, krtjgsmagt, krtjgsman,krijgsmantel krijgsorde krijgsoverste , krtjgsraad,
krzjgsregt, krijsrusting, krijgstogt, krijgstrompet, krijgstucht, krtjgsverbond, krijgsyolk, krilgswapen, krijgswet, krtjgswoord,
krtjgzuchtig, en nog meer dergelijke.
KRIJGEL, (kregel, kriegel), bijv. n. en bijw.,
krtjgeler , krifgelst. Die zich niet lit jets uit

de hand laat netnen, onbuigzaam, hardnekkig, gramstorig: hi' valt te krijgel. [Vond.1
De kriegele en ontrouwe pais. [Hooft.] Het
zam. eerkriegelheid heeft Hooft. Men zegt
ook kregel • en dit is thans zelfs meest in
gebruik : het kregele long eener ezelinne.
[Overz. van Hem] Hi' is een kregel mensch.
In Gron. gebruikt men het ook als een zelfst.
naamw. : wat is die kregel er nag in Hooft
gebruikt het onz. w. kriegelen, voor graauwen, norsch spreken. Van hier krijgelheid,
krzygelig, (kriegelig, kregelig) krzjgeligheid.

Het schijnt van krijg (bij Kit. ook kriegh) en
den uit an el te zijn. Zie kriel, kril.
KRUGEN, bedr. en onz. w. gelijkvl. Ik krtjgde,
hebgekrzjgd. Bedr., oorlogen omons te helpen, om onze krtjgen te krijgen. [Bijbelv.]
Meest wordt het onz.gebruikt: teen iemand
krijgen.Het woord begint reeds te verouderen.
Van hier krijger, thans krijgsnzan : o praal
van alle krijgers. J. Vos.1
KRIJGEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik kreeg, heb
gekregen. Met de hand aantasten, grijpeti
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ik zal ntijnen hoed krijgen. Appelen nit eene
mand krijgen. Van gen, in zijne mast kriken :
ik heb dezen dag maar eenen haas gekregen.
Snoek aan den hoek krijgen. De die is gek regen. Ontvangen, bekomen, in de uitge-

st
r ektste beteekenis van dit woord. Men, kan
engen.
hiervan ontelbare voorbeelden bijbr
Zie hier eenige proeven : eene ziekte, eene
koorts, de pokken, het darmwee krijgen.
Geld, brieven, eene bediening krijgen. Vrede,
oorlog krijgen. Kinderen, eene vrouw krjgen. Tanden, kiezen krijgen. Eenen schrik
krijgen. Slagen krzygen. Hi' krzjgt zijne
jaren. 0 ! krege nu: in boezem lucid! Deze
Apostaet heeft trek na 't Roornsch fatzoen
gekregen. [De Decker.] Eenen kogel krzjgen,
door eenen kogel getroffen worden. In eenen
slag diepe wonden krijgen. Iemand aan tijn
snoer krijgen. De gade krzjgt hem aan haer
snoer. [Poot.] kreeg harde woorden met
hem. Ienzand lief krUgen. Tekwaad krijgen.
Ik krijg hem niet te zien. Ik heb te doen
gekregen. Jets van doen krijgen. De leeuw
kn ight de muis van doen. [Hoofs.] Van hier
krzjgelijk , waarvoor thans verkrijgelijk :
na dit leven krzjgelijk. [Lodenstein.]

Dar de eerste beteekenis eigenlijk is
met de hand aantasten, wil Adelung dat het
met grijpen naauw verwant zij. Frisch heeft
vele voorbeelden aangehaald, waar grijpen,
(in het oude hoogd. kriepfen) en krzjgen
(hoogd. kriegen) hetzelfde beteekenen.
KRIJSCH, z. n., m., van den krijsch •; meerv.
krzjschen. Hoogstr. neemt het onzijdig •
doch dan schijnt het verkort voor gekrijsch
te zijn. Men gebruikt dit woord zelden meer:
het gekrijsch is het meest in zwang.
KRIJSCHEN, 0I1Z. w.. gelijkvl. Ik krijschte, heb
gekrijscht. Ook ongelijkvl.: ik kreesch, heb
gekreschen. Een woord, van den klank gevormd, dat een laid geschreeuw nabootst,
door menschen of dieren aangeheven. Van
rnenschen : dies d' herder deerlijk kreesch.
[Vond.] Van dieren • wanneer men het van
ezels vooral zegt : de ezel kreesch nit ongeduld. [Vond.] Van hier het voortd. krijselen,
knarsen,krijseltanden, (krdzeltanden)knarsetanden. Van krijschen is het naamw. krijsching.
Krijschen, hood. kreischen, neders. krischen, krisken, dithmar. krOschen, middeleeuw. cruscire, oudfr. croissir, boh. criceti,
gr. xf4ety.
WH, Z. n., O. des krijts, of van het krzjt • het
K

meerv. is buiten gebruik. Een woord, dat,
met kreits, e enen oorsprong en beteekenis
heeft, als zijnde een kring, doch thans weinig in gebruik is. In 't midden van dit krtjt.
[Vond.] In het bijzonder, eene afgeperkte
plaats, geschikt voor allerlei wedspelen • de
circus en (iyay der Ouden •: toen liet Neptunus een appel in het krijt en renperk vallen.
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[Vond.] Dat wij u hadden verwonnen in 't
crtjt. [Houwaert.] Nog heden ten dage beteekent, naar de aanteekening van F. de Haes,
krijte, in Vriesland, een perk. Uit hoofde

nu, dat onze levensloop door vele tegenheden
leidt, wordt dit moeijelijke leven met dien
naam benoemd : kom, aengename doot en
help ens uit dit krijt. [Vond.] Bij Kil. knit
des wereldts. Zoo zegt Vondel : gedurende
dat ik in 's weerelts knit (dat is in het strijdperk dezer wereld) mijn broosche leven slijt.
KRIJT krijd) z. n., o., des krijts, of van het
krijt; zonder meerv. Epne witte, kalkacbtige,
ligte aarde, tot schrijven vooral gebruikt
wordende : met krijt ids aanschrilven. Zoo
wit als krijt. Btj iemand in het krijt staan,

iemand schuldig zijn. Andere aardstoffen
voeren ook lien naam: rood, zwart krift.
Van hier krijtachtig. Zarnenstell.: krtjtberg,
krifigebergte. — Hoerenkrijt: met hoerenkrift rekenen, iets hooger aanschrijven, dan

verteerd is.
Kiliaan spelt krijd, •krijdachtig, en het
werkw, krzjden, met krijt aanschrkiven. In
het hoogd. is het naamw. ook Kreide, en het
werkw. kreiden. Dan, naardien bij ons het
werkw, al lang verouderd is, en de uitspraak
de zachte letter verhardheeft, is krijd geheel
buitengebruik geraakt.
Ondertusschen is het woord van het lat.
creta afkomstig. Deze krijtaarde zoude, naar
het zeggen van Isidor., van het eiland Kreta
haren naam heb en Adelung wil, dat dit ei•
land, integendeel, van deze krijtaarde benocmd zij , en dat deze stof van het schrijven (het oude hoogd. gratten , grites , gr.
zapavretv,) haren naam ontleend hebbe.
KRIJTEN, onz. w., ongelijkvl. Ik kreet, heb gekreten. Een klanknabootsendwoord, uit
eenen oorsprong met krtjschen, neders. kriten. Men verstaat er door klagelijk weenen
als kinderen doen : hoe zitgij zoo te krijten?
Zzy heeft hare oogen rood gekreten. 'k Heb
dertienjarenhier mtjnoogen blind gekreeten.
G. W. v. Merk.] En 'k hoor den naklank
weer van Abets deerlijk krajten. [Poot.] D'uit
aerni gekreete keel. [Hooft.3 Het waait, dat het
kr(jt, het waait geweldig. Krzjtende dwarrelwinden. [Oud.] De krijtende tienden zijn
tienden van blatende lammeren. Bat is de
krijtendste onregtvaardigheid, ook schreen-

wendste genaamd, eene onregtvaardigheid rrr
den hoogsten graad. Van hier krifter, krijtertje, een zakvedeltjein het persis. ghiristen,
en in hetgoth. greitan, schreijen , grets
geschrei , cambr. cri. Een schreijend kind is
in het ijsl. graetingr.
KRIJZELEN (krzjselen) bedr. w., gelijkvl. Ik
krilzelde , heb gekrijzeld. Knarsen. Van bier
krijzeltanden,
knarsetatiden.
KRIK, tusschenwerpsel, dat een finer geluid dan
krak is : de mast ging krik ! krak ! Van bier
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het onz. w krikken, en het zameng. krikkrakken, waarvan het gekrikkrak van den
mast, bij Vond. Voorts krikkemik , een
werktuig, om steenen, balken, enz. op te
tillen • van mik en krikken.— Krikman is, in
kleine kroegen, brandewijn.
KRII„ zie kriel.
KRIMP, z. n. v., der, of van de krimp ; het
meerv. is niet ingebruik. Eigenlijk
p
in g. Oneig. gebruikt men het voor
,
nood
gebrek : daar is nog geene krimp. Van bier
krimpig, huiverig. Zamenstell.: krimpdarm,
krimpkabeljaauw, ,krimpkous, iemand, die
kleumsch is, krimpvisch, krimpzalm.
KRIMPEN, bedr. en 011Z. ongelijkvl. 1k
krom heb
heb en ben gekrompen. Bedr., de nitgebreidheid van lets intrekken, de deelen
van een ligchaam nader bij elkander brengen : de kleermaker heeft het laken gekrompen. Overdr.: dock de koning, om de smaat
te krimpen, enz. [Hoist.] Onz. met zijn : het
doek krimpt. Smaller worden : daar Hollandt
krimpt voor 't stuiven van de duinen.
[Hooft.] Korter worden :gelijk wanneer de
herfst, in 't krimpen van de dagen. [Vond.]
Ingetrokken worden: bezieeens, hoe zijn ingetvanden krimpen van pijn. [Vond.] Terug
gedreven worden : de wind krintpt, het
tegendeel van uitschieten. Onz. met hebben ;
zich intrekken : hi' krimpt van de koude.
Toe even zich schikken : die willen, dat ik
krimp', en rouw op rouwe klamp'. [Hoofs.]
De schipper krimpt, h i' knijpt bij den wind
op. Van hier zijn : krimperd, een, die
kleumsch is, ook voor krimpvisch, krimping, krimpster.

Het behoort tot hetgeslacht der woorden
kram, kramp, kronkel, krom.
KRING, z. n., m., des krings, of van den kring;
meerv. kringen. Een ronde omtrek : hi' trek
eenen kring ; met den rotting, condom zich in
het nand. In eenen kring om 't outer staan.
[Hoogv1.) Eenen kring sluiten •; rondorn
iemand eenen kring slaan. Voor de loopbaan
der hemelligchamen : Hij stiert de wentelen de kringen der eens geschapen' di en.
F. S. in M. L. Tijdw.] Voor de hemelbollen

zelve, Welke men thans veelal, met de
Duitschers, spheren noemt, schoon onze
oorspronkelijke schrijvers het nederd. kringen bezigen :
Der starren eindeloosgetal
-S eels met een' tionkerenden val,
Eengloeiende muzzjk van kringen. [Poot.]
Een omloop van het begin tot het begin : het
jaar sluit ztjnen kring. Iemands stand,
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seltjke vrienden. enz. Van bier krittgachtig,
kringswtjze. Zamenstell. : dierkring,(dierenkring), gezigtkring, jaarkring, maankring,
omkring, topkring, zonnekring.

Het denkbeeld van afwijking van eene re gte lijn, en dat van eene rondte bespeurt men
in dit woord • het behoort dus deels tot krom,
deels tot ring.
KRINGELEN, zie krinkelen.
KRINKEL, z. n., m., des krinkels, of van den
krinkel • meerv. krinkels. Eene krinkelige
bogt. Het zam. krinkelvloed heeft Poot.
KRINKELEN, onz. "w., gelijkvl. lk krinkelde, heb
gekrinkeld. Zich kronkelig buigen: die tveeldi er kringkelt. [Vond.] Gekrinkelt haar.
Eenen krans van kringklend klimop winners.
[Poot.] Men bezigt het ook wederk. : dat het
veil zich om uw hoot krinkelt, bij Vondel,
die ook kringelen gebruikt.
KRINSEN, bedr. w. , gelijkvl. krinste, heb
gekrinst. Zuiveren, schoon maken. Bij Kili-

aan komt het voor, die het door zuiveren van
granen verklaart. Men vindt bet bij De Brune, die krzjnsen, krzjnsen spelt: ten tide
van den oegst, zal hzj 't kaf krijnsen, en zuivergraen zeer wel onderscheijden. Het
voortd. w.erkw. krenselenis,
is, in Gelderl., nog

in zwang. Als men den keelklank weglaat,
heeft men den wortel rein. Men mag hiermede vergelijken het gr. xplyEly en het lat.
cernere, welke woorden, oorspronkelijk, ziften, afscheiden, reinigen beduiden.
RRIOEL, z. n. , o. , des krioels, of van het krioel • het meerv. is niet in gebruik. Gewemel,
geloop door elkander: het wachthuis vol kryoels. [Hooft.] Wat was er een krioel? wat
lee d' het door degassen. [Hooft.] Het zinnekoor bij na in radeloos krijoel verwarrende.

[Rodenburgh.]
onz. gelijkvl. krioelde, heb
gekrioelid. Door elkander wemelen, zweven :

KRIOELEN,

het krioelt er van beesten. Niet anders, dan
we vaek de bijen lien krioelen. F. de Haes.]

Voornamelijk verstaat men er een vrolijk
woelen en wemelen van menschen ondereen
door : Al 't hof krioelt. [Vond-.] Behalven 't
bruilofthuis, dat schatert en krioelt. [Hoofs.]
Zoo woelde en krioelde het door straaten en
steegen. [Hooft.]
Baer d' Engelen zingen, krioelen en klingen,
En dansen en springen. [Vend.]
Van hier krioeling. Het woord is zoo ge-

vormd, dat zijn klank een vrolijkgewoel uitdrukt, en, met
eenwemelende
bewe
ging, uit verwantschap met krielen te kennen geeft.
beroep, bezigheid, bedrijf van zaken, in KRIP, z. n. , o. , des krips, of van het krip
wier midden hi' als verkeert, noemt men, in
zonder meerv. Zekere wollenstof, gekronden vertrouwelijken stijl, kring : dat past
keld fibers. Van bier het onverb. krippen :
hem niet in zijnen kring Ook zegt men, bij
een krippen sluff 'er. Fr. crépon, uit het lat.
voorb. zich dagelijks aan den kring der
crispus. Ons krimpen kan ook in aanmerbezigheden onttrekken. in den kring der huisking komen.
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z. n., o., des krippeltjes, of van het
krippeltje • meerv. krippeltjes. Kruimeltje.
Het schijnt, voor knibbeltje, van knzjpen
of te stammen.

KRIPPELTJE,

KRTS,

een woord gebruikelijk in de spreekwijs:

hi: ' zweert btj kris en kras. Misschien uit den
naam Kristus, (Christus) verminkt.
KRISSEN, onz. w., gelijkvl. Ik kriste, hebgekrist. Een klanknabootsend woord, knitte-

ren, gelijk eene brandende lamp somtijds
doet. Zoo vertaalt Vond. de woorden van
Hero aan Leander,
bij Ovidius : sternuit et
lumen, mtjn licht krist ook.
z. n., o., des kristals, of van het
kristal • meerv. kristallen. Een zekere door-

KRISTAL,

schijnende of half doorschijnende stoen, uit
eene voorheen vloeibare stof ontstaande, van
meer dan eenerleigedaante, voornamelijk
van eene zeshoekige. Een stee p van dien
aard en diegedaante heeft een meerv. getal,
en schijnt van het mannel. geslacht, daar de
stof zonder meerv. en onzijdig is. Ook noemt
men het fijnste glas kristal. Dichters nemen
het voor iets, dat doorschijnend is. In de
scheikunde zegt men van zouten, die in eene
hoekige gedaante als kristal voorkomen: zij
kristallig
,anhier en
schieten in kristal. V
het onverb. kristallen: aan uwkristalle vliet.
R. Boilet.] Zamenstell.: bergkristal.— Kristalschieting.

n., o., des kristalzjns, of van
het kristalijn ; zonder meerv. Kristal : de
langdurige koud maakt ijs tot kristalzjn.

KRISTALIJN, z.

[Hooft.] Dit woord wordt antlers door dichvan doorschijnende ligters meestchamen, als voor de zigtbare lucht : het
blaauwe kristall en, [Vond.] Voor het water
van rivieren: daar Kedron versmolt in 't
kristallljn der heilige Jordaan. [Hoogv1.]
Langs 't kristallijn der Schie. [Poot.] Zoo
noemt iemand de zee een dobberend kristalijn. Van hier het onverb. kristalijnen, dat
uit kristalgemaakt is : kristalijnen glazen.
Pat helder is als kristal: 't kristalijnen gewelf.
[De Decker.] Eene kristalijnen beek. Het
kristalijnen vocht in het oog.
Kristal, kristalijn, Van het lat. crystallus,

gr. xpusoWtos-.
zie christen.
KRITS, z. n., m., van den krits ; meerv. kritsen.
Kring, hetzelfde als kreits. De pais in Karen
krits voltogen. (Vond.] Tot wapenen gebruiken zij gevlamde kritzen. [Bogaert.] H i' is
in zijnen krits, hi' is regt vergenoegd. De
weeld' is in haar' krits. [Hooft.] Maar als
KRISTEN,

uwgeldt, geweldt, en list zijn in hun krits.
[Hooft.] Mengebruikt ook de spreekwijs, in
vollen krits staan, dat is, alles hebben, zoo

als het behoort.
z. n., v. der, of van de krodde • zonder meerv. Eene soort van onkruid, dat veel
tusschen haver groeit.

KRODDE,

KROF.

v., der, of van de kroeg ; meerv.
kroegen. Eigenlijk een drinkvat, hood. Krug,
bij Otfrid. kruag, ijsl. kroo •; waarschijnlijk,
uit eene bron met kruik. In dien zingebrui-

KROEG, Z. II.,

ken wij het niet, maar wet voor eene slechte
herberg, waar men drinkgelagen maakt : in
eene kroeg zitten. Iemand uit de kroeg halen.
Elders badtstooven en kroeghen. [Hooft]
Men brengt het ook tot het oude croft, crocht,
eene spelonk. Zamenstell.: bierkroeg , jeneverkroeg , smokkelkroeg. Kroeghouder, kroeglooper, kroegvlieg, drinkebroer, kroegwaard,

enz.
onz. w., gelijkvl. Ik kroegde, heb
woord. Een metselaars- en timmermansg9

KROEGEN,

woord. Teren in eene kroeg, als een huh
onder dak is. Ook beteekent het in eene
kroeg dikmaals loo en. Van bier kroeger,
zoowel een, die eene kroeg houdt, als die in
eene kroeg verkeert.
KROES, z. n., m., van den kroes • meerv. kroezen. Beker: met zijnen platten kroes. [Vond.]
Schenk ons elk een'grooten kroes vol m&

Toot.] Elders eene maat van eenige natte
waren, eene kan, of twee mengelen: twee kroes
melk. Een kroes bier,jenever, brandewijn.

Een aarden vat, om metalen te smelten: zilver in eenen kroes smelten. Om degedaante
van eenen kroesgeeft men ook then naam
aan den vuurmond van eenen brandenden
berg, in hedendaagsche schriften krater
(het lat. crater, een grootebeker, Welk woord
Plinius van den mond des Etna's bezigt,
gelijk Diog. Laertius het grieksche xparnp)
geheeten. Zoo zingt Trip: de lava van Vesuvius, ontsprongen uit zijn' geborsten kroes,
enz. Zamenstell.: srneltkroes, enz.
Kroes, fr. cruche, neders. kroos, eng.
cruse, dee p . kruus, zw. krus, pool kruz,
finl. kruus, middeleeuw. cruselinum, crusolium, waarmede het gr. xporroc, eene

aarden kruik, zeer vele overeenkomst heeft.
Het schijnt van denzelfden stam als krom,
kruk, kroeg, kruik, te zijni, Het denkbeeld
van kromte is reeds in het hebr. kares.
KROES, bijv. naamw. en bijw., kroezer, •• west,
zeer kroes • kroest gebruikt Hooft. Digt
ekruld: kroes haar. Kroeze lokken. Vele
g
rimpels hebbende: een kroes voorhoofd.
Fig. , verwilderd, barsch : Mars, dien zij
zzjn' kroeze zinnen alzoo t'ontlaaten weet.
[Hooft.] Hi' is tegenwoordig zoo kroes. Zijn
hood staat kroes. Wreed : matroozen kroes
van opzicht. [Hooft.] Stuursch : kroeze en
blaauwe oogen. [Hooft.) Fel, wrevelmoedig •
kroesch van lange droefheid. [Hooft] Zamenstell. : kroeskop. Het schijnt tot het geslacht
van krom en rond te behooren.
KROEZEN, onz. w.,gelijkvl. Ik kroesde, ben
gekroesd. Sterk gekronkeld, kroes zijn :
gekroest hair. [Bijb. Van Dooreslaer.]
KROFT, (krocht) Z. n., V., der, of van de kroft;

66
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meerv. kroften. Kiliaan heeft krofte, krufte,
krochte
,
en hij verklaart het door eenen
bedektengang onder den grond, eene spelonk. Omdat nuspelonken veel in rotsachtige
oorden zijn, wordt het genomen your eenen
steenachtigen heuvel : een bron van levensVogt brengt Hi' uit drooge krogt. [Lodenstein.] Hooft gehruikt het een en andermaal voor eene uitstekende hoogte: met doorgraaven van heuvelen, kroften en velden.
En elders: 't vlak lag meest overstroomt ;
en weenigh kroften,
die uitkeeken. In den
eersten zin komt het met het lat. crypta,

gr. Kr7r711 , overeen, in den anderen schijnt
het naar kluft te gelijken.
KROK, z. n., v., der, of van de
• het meerv.
krok;
is buitengebruik. Eene soort van wilde
wikken, eenonkruid onder rog en gerst.
Het woord schijnt te zien op het kruipen
dezerplant, hoogd. Kriecken.
KROKEN, een woord nog in Braband gebruikeHA, zie kreuken.
KROKODIL, Z. n., m., des krokodils, of van den
krokodil; meerv. krokodillen. Een halfslachtig dier, dat zich veel in den NW ophoudt.
[Tit den mull van dezen krokodil. [HoogvI.]
Hi" heeft den krokodil de veinskunst afgekeeken. [Poot.] Zoo verkiezen ook Halma,

Hoogstraten en Antonides het mannel.
geslacht. Vondel, die hier geen leidsman
schijnt te zijn, verkiest het vrouwelijke. Het
zameng. is krokodilstranen, geveinsde tranen. Trouwens,
men versiert, dat ditoze
bo
dier, wanneerhet menschen, welke het
zoekt op te slokken, tot zich lokt, tranen als
een kind zoude weenen. Het woord, inmiddels, is uit hetgr. xpozafixos. Eustathius
zegt : de landkrokodil is bang voor saffraan
en leidt daarom het woord of van xpozos,
saffraan, en AtAtait y , vreesachtig zijn.
Kau, Z. u., o., des krols, of van het krol
meerv. kronen. Een klein huisje. Van hier
krallig,
met kleine vertrekken voorzien een
krollig huis.
,
KROLLEN
zie krullen.

onz. w.,gelijkvl. Ik krolde , heb
gekrold. Grollen, lollen als eene kat. Van
hier krolsch. Zamenst.: krolziek, krolziekte.
Kum, bijv. naamw. en bijw., krommer , k romst .
KAMEN,

Dat van eene re to lijn afwijkt, het tegendeel van regt. Eene kromme lijn. De rivier
loot krom, De Seine krom van loop. [Hooft.]
Iron bus en Kr gebukt gaan. Een
kromme hals, ook voor een werktuig, waarmede men lets overhaalt. Kromme sprongen
maken, van de hazen ontleend, beteekent

iemand door listige uit 1u ophouden.
Zijne handers staan krotn, hij is diefachtig.
In naauweren zin is het een gebrek, krom,
dat eigenlijk regt zijn
• eenen krommoest:
men rug, kromme beenen, kromme voeten
hebben. Oneigenlijk, ongeoorloofd, kwaad,
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dat van waarheid, deugd en wetten afwijkt :
ook zie 'k den kromsten twist niet onberniddelbaar. [Poot.1 Het kromme regt maken.
Die 't krom te rechten en het rechtepoogt
te krommen. [F. De Haes.] Degrootste vleijsters aldermeest de krotnsteganghen gaen.
[Rodenb.] Krom,me we en in aan, Van hier
kromachtig, kromheid, krommelijk, kromte,
(oudt. kromme.) Zamenstell. : krombeen,
krombogtig bij Hooft., kromgevingerd: kromgevingerde handers die naar het stelen staan,
manus furtificae , bij Plaut. Kromhals ,
die eenen krommen hals heeft, kromhoren,
kromhout, kromhouwer, eene sabel, kromkrauwelhaak, bij Oud.: de vingeren hebben
ze zoo klef en zoo met kromkrauwelhaken
bezet. Krommes, kromneus, kromsteven,
een zeker schip , kromtaal , kronitalen
werkw., kromtong , kromtongen , werkw.,
kromtongig, kromvoet, kromweg, kromwulf,

eengewelf, dat krom is.
Krotn, bij Isidor. crumb, Otfrid, krumb,
Notk. chrumpf en chrutnb, hoogd. krumm,
neders. krumm, angels. crumm en cramp,
eng. crump, zw. krum, wallis. crwmm, bij
de krainsche Wend. hrom, finl. kijmaerae, lat,
camurus en curvus. Het behoort tot hetgeslacht van kram, kramp , krimpen , kruk, enz.
KROBINEN, bedr, en onz. w., gelijkv1.1k kromde,
heb en bengekromd. Bedr., krom maken,
bus en : dat hi' sijn hooft kromme, gelzjck
een biese. [Bijbelv.] Wederk.: zich krommen.
Zich in alle
bogten
krommen.
Oneig.• : het
regt krornmen. Het heiligh recht krommen.
[HoogvI.] Onz., met zijn • krom
worden•:
het moet vroegh krommen, dat een ode haeck
zal wezen. [De Brune.] Ditspreekw. beduidt,

dat men zich, van jongs af, aan de deugd
moetgewennen. Van hier de deelwoorden
krommende, gekromd, voorovergaande : de
krommendeknien. [Bijbelv.] Gekromde ouderdom. [Hooft.] Van bier krommer, zeker hout :
zware krommers tot scheepshout; kromming.
kromsteert), Z. n., m., des kromstaarts , of van den kromstaart • meerv.
kromstaarten. Eigenlijk iemand, die eenen

KROBISTAART

krommen staart heeft. Bij Kil. is het ook nog
eene soort vangemunt geld van zeer weinige
waarde. Het woord is nog overig in het
zameng. kromstaartsbier , dat in Gron.,
kromsterbier wordt uitgesproken. Het is het
slechtste bier, dat oudtijds eenen kromstaart,
bij de kan, kostte. Het bier, dat daarop volgt
en zes duiten geldt, noemt men daarom
blanken bier. Misschien was een kromstaart
een halve stuiver.
KRONLIK, z. n., v., der, of van de kronzjk ;
meerv. kronzjken. Dit woord is uit het lat.
en grieksche chronicon, beteekenende een
jaarboek , waarin de geschiedenissen, van
jaar tot jaar, achtervolgd worden. De boeken
der kronijken, twee geschiedboeken des ouden
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Testaments, Nogt het u beuren de kronijk
van onze zwarigheid aan to hooren. [Hooft.]
Los verhaal van suffende kronijken. [Poot.]
In den deftigen stip, zegt men thans jaarbock.
KRONKEL, z. n., m., des kronkels, of van den
kronkel • meerv. kronkels. Kreuk, plooi, die
kort en krom loopt : het papier zit vol kronkels. Het zamengest. kronkeldrom gebruikt
Poot: een kronkeldrom van zwarte Razernijen
. Kronkelkoord. [Hooft.] Het behoort tot
krom,
krinkel, kring, kreuk, kruk.
KRONKELEN, bedr. w., gelijkvl. Ik kronkelde,
hebgekronkeld. Kreuken, in kronkels maker :
eene zijde stop kronkelen. Zich kronkelen.
Ook wordt het onz. met zijn gebruikt: het
papier kronkelt. De vreed' ontsluit hear
troon van kronkelende wolken. J. Vos.] De
kronkelendegolven. [Overz. v. Hervey]
KROON, z. n., v., der, of van de kroon; meerv.
kroonen. Een kreits, kring. In het bijzonder
de bovenste uitstaande rand van een ding •
gelijk biijkt uit de zamenstell. kroonlijst,
kroonwerk. Voornamelijk heeft eene soort van
hoofdsieraad, reeds van oude tijden, den
naam van kroon gedragen, zijnde een band
of krans, tot een teeken van voortreffelijkheid, eer en waardigheid. De goden der
ouden werden met kroonen van allerlei loof
vertoond. Priesters hadden eene kroon onder
het offerer. In de oude wedspelen don men
naar de kroon, als eenen prijs. Van bier
beet, in de overz. van den Bijb., de loon van
dengeestelijken stria eene kroon der regtvaardigheid. Fig. beteekent, het daarom
eer, roem, blister : zeer gewenschte broeders,
mine blijdtschap ende croone [Bijbelv.]
Hierheen behooren de spreekwijzen : de
kroon spannen
,
boven anderen uitsteken.
Iemand eene kroon opzetten, hem tot eer
verstrekken, hem luister bijzetten , hem
p
,
stelen
rijzen. Iemand de kroon van het hoofd
hem schandvlekken, hem eene blijvende
schande aandoen. Dat uitmunt onder meerderen van zijne soort:: hij is de kroon van
z zy n geslacht, In den allerbepaaldsten zin is
het woord eene benoeming van het hoofdsieraad van vorsten, als van keizers, koningen,
pausen : de vorst verscheen met eene gouden
kroon, schitterende van edelgesteente. Vond.
bezigt dit woord in eenen zeer ruimen zin :
een kroon vangoude glanssen. En vlecht een
glorikroon van straelen om zijn hairen. Oneig.

de waardigheid van zulk eenen vorst, met de
daarmedegepaard gaande mat en heerschappij gij zult de kroon beerven. [Hoogyl.]
Aertsvijanden van zijne kroon. [Moonen.]
Tot de kroon komen. Hierheen behoort de
spreekwijs : naar de kroon steken, des
konings heerschappij la en le en. Wijders,
in het algemeen, naar iemands eer staan,
hem den roem betwisten wie Flakkus tier
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wil steecken naar de kroon. (Vond.) Haer
zuster durft haer steken naer de kroon.

[Anslo.] Het ligchaam van den staat, het
koningrijk : die goederen zi:jn aan de kroon
van Engeland vervallen. Eene zilveren en
gouden must : eene fransche kroon. Zonder
twij,
fel om het gekroonde borstbeeld, dat
daarop gestempeld . staat. Voorts worden
vele din en om de gelijkheid, kroonen
genoemd. De uitgebreide takken van eenen
boom :een kleene stain kan een groote
kroon dragen. [Hooft.] De schanddoornen,
om des Heilands hoofdgevlochten : zoo veel
wonden als prickels aan die kroon. [DeDecker.] Een koperen bol met uitstekende armen,
waarop kaarsen branden • ook van kristal,
enz.gemaakt : de kroonen in eene kerk opsteken. Eeneglazen, kristallen kroon. Een
werktuig, om garen op to winden: het garen
van de kroon nemen. De horens van een
beest, hert, enz. : het hert heel, zijne kroon
afgestooten. Verkleinw. kroontje : kroontje
van het oog, het wit. Zamenstell. gloriekroon,
kerkkroon, lauwerkroon, martelkroon,muurkroon, die oudtijds gegeven wed aan hem,

die den muur eener belegerde stad, voor
anderen, beklom • rijkskroon. Kroonengoud, zekere goudsoort, kroonlijst, kroonprins, kroonrad, zeker rad in een uurwerk,
kroonras, eene soort van Ain saai, kroontjeskruid, kroonwerk, enz.
Het is zeer waarschijnlijk, dat wij dit
woord uit het lat. corona, fr. couronne, ontleend hebben, schoon de harde oo,kroon,
kroonen
,
vol ens Kil. en de maaslandsche
uitspraak, met het gr. /copal's, sutntnitas,
vel apex alicujus rei, overeenkomt. Be halve
dit, behoort het tot de woorden krans en
rond, en drukt, eenigzins het den kbeeld van
rondheid uit. In het Wallis. is crwnn, cren,
en in het ijst. cruin rond. In het Nebr. heet
kadan een horen, een krans, eene kroon,
eer, !ulster.
KROONEN, bedr. w., gelijkvl. Ik kroonde, heb
gekroond. Met een hoofdsieraad omwinden •:
men kroonde eertijds de dichters met laurier.
Denprijs toekeuren eene gekroonde, anders
bekroonde, verhandeling over eenig anderwerp. Sieren, optooijen : gij kroont het jeer
ewer goetheijdt. [Bijbelv.]. Luister en eer
verschaffen : het einde kroont het werk.
kroont verdiende lots. [Pool.] letnand met
eenen kluppel kroonen, hem toedekken met

stager', In de eigenlijkste beteekenis des
woords, iemand, onder de le ti °petting
van eene kroon, de koninklijke waardigheid
en magt opdragen, of dezelve daardoor
bevestigen : eenen koning kroonen. Van bier
heeten vorsten gekroonde hoofden, dat zijn
pausen, keizers en koningen. Het naamw.
krooning is de plegtige handelwijs zelve, de
inhuldiging van eenen vorst.
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Kitoos, z. n., v., der, of van de kroos • meery.
krozen. Hetzelfde als kreus, slechts met
eenen anderen tongval. Halma noemt het
onz., schoon men gewoonlijk het vrouwel.
geslacht hoort uitspreken.
KROOS, (kroost, bij Kil. ook kroes, kroest) z. n.,
0., van het kroos • zonder meerv. De kronkelige ingewanden, hoogd. GekrOse, denkelijk van kroes, sterk gekronkeld. Een krassonde rave,
die op het kroos en darmen van
g hevelde lijken aest. [De Brune. ]
KRoosiz, z. n., 0., des kroosjes, of van het
kroosje •; meerv. kroosjes. Kleine pruimpjes.
KROOST, (kroos) z. n., o., van het kroost • zonder

meerv. Waterkroost. eendengroen.
z. n., o., van het kroost; zonder
meerv. Afval van eendvogelen en ganzen :

KRUI.

Dit steekt hen in den krop, zij ziki daarover
gebelgd [Vend.] Des moors verbolgen krop.
[llooft.] De hals van de blaas is de krop derzelve. Van hier kroppig , droog , dat ligt
stopt •; ook hoofdig, kwaadaardig. Zamenst.:
kropaas , deeg , om hoenderen te mesten,
kropader, kropbeen , kropgans , kropgezel,
kroplap, kropvogel, kropzweer.
KROP, z. n., v., der krop, of van de krop
meerv. kroppen. Verkleinw. kropje. Salade
ook kropsalade.
KROPPEN, bedr. en onz. w., gelijk yl. Ik kropte,
heb en bengekropt. Bedr., den krop vollen
door eten tegeven : jot&ge vogels kroppen.

Ook wordt het van andere din en gebezigd :

gelaat der menschen, datgeen, hetwelk ieder
in bet bijzonder heeft, en waardoor elk
mensch le kennen is.Vond. zegt, dat Kalisto
den knaap Arkas aan het kroost, d,
d. i. aan
de trekken, aan de zweeming van het gelaat.
kende
,
namelijk voor haren zoos. En 't

de Vlissingers hadden, met eenighe scheepen
volpuins, de Schelde gekropt. [flooft.] Leed
kroppen, anders opkroppen. Lonken, die
kroppen 't hart met overvloedt van vonken.
[Hooft.] Onz., met hebben : tot eene krop
schieten : de salaad begint te kroppen. Met
zijn : dik worden : zoo men het laat in 't
goede graazen niet, zoo kropt het aan het
quaat : en berst wel dikwijls uit. [Hooft.]
Van hier kropper, kropsalade •; ook, die een

vaderlijcke kroost straalt levende uit uw
wezen. [Vond.] Overeenkomstig met dezen

kropgezwel heeft, insgelijks eene duff met
eenen dikken krop, ook wel kropperd, —

KROOST,

dus net men afvalvoor 't kroost van ganzen.
[Oudhof.] Kroost, zegtHuydec. , is, in het

zin, lien men weleer algemeen aan het
woord kroost hechtte, daar men hetzelve
metgelaat en gelaatzweeming verwisselde,
spreekt S. Van Hoogstraten van de kroo8tkunde voorgelaatkunde, of aanzigtskunde.
Nog worth het woord kroost, voor gelaat,
in Braband en onder Breda, gebezigd.
En daar de kinderen, gemeenlijk , iets
van hunner ouderen *roost voeren, gelijk
S. Van Hoogst. zeg,
t of omdat in de
kinderen het beeld der ouderen als herleeft,
zoo worden de kinderen zeergemeen het
kroost der ouderengenoemd : door staatzucht aengedreven, geldt zzjn gebodt ens
manlijk kroost het levee. [Poot.] Ook worth

het van dierengezegd, alhoewel met betrekking op menschen, die eigenlijk door
dezelve bedoeld worden :gij adderenkroost!
. wie heeft u aangewezen
enz. ? (Hamelsv.
,]
Zamenstell.: nakroost.
KROOT, zie karoot.
KROP, z. n., m., des krops, of van den krop
meerv.kroppen.De voormaag van graanetende
vogelen, waar de korrels, eer zij in de maag
komen,
geweekt worden: de haan heeft
zijnen krop vol. In eenen verachtelijken zin
wordt het van menschen, die veel en gulzig
eten, gezegd : hi' heeft zijnen krop gevuld.
Een verhard gezwel onder de kin : eenen
krop hebben. Borst: h i' stak den krop vooruit. De boezem der vrouwen:
Bloemert Wier met
met roozeblaaden,
In haar aanzicht, nek, en krop. [Hooft.]
Gemoed : haar krop werd zoo vol, dat zij
enz.— Schreijen met een vollen krop . (Vond.]

kroppersch: kroppersche duiven.
z. n., v., der, of van de kroppier •
meerv. kroppieren. Bij Kil. kroppier, achterkroppier.Het is een pnd. woord, beteekenende

KROPPIER,

het verhevene deel van eenpaard, bij den
staart • anders het gat : die in de tale niet
kan, moet te vrede zijn ode kroppier te zitten. [De Brune.] Uit het fr. croupière,
croupe, ital. groppa.
KROT, z. n., o., des krots, of van den krot •
meerv. krotten. Een kot, een klein huisje.
Verkleinw. krotje. Ook voor een bordeel, of
hoerhuis. En van bier het onz. w., krotten,
met hebben, voor nachtbraken, en wet in
krotten, of slechte huizen, bordeelen : hi' had
denganschen nacht gekrot.
KROT, (krone) z. n., v., der, of van de krot •
meerv. krotten. Een vlaamsch woord, betee-

kenende kladdig slijk, dat, op de kleederen
spattende,opdroogt. Van het fr. crote, crotte,
slijk, modder • misschien uit het lat. crusta,
eene korst. De Brunegebruikt het verkleinw., krotje : neuskrotje, voor snottebel.
Kiliaan heeft krotte, en het w. krotten, slijk
van de kleederen afborstelen. Wij vinden
het woord krot ook voor nadeel, verlies,
gebezigd : daer gh4j hue groote krot ende
hinder mede doet. [Vel. Chr. v. Hoorn.]
KRIM, zie krib.
KRUGCHEN, onz. w., gelijkvl. Ik kruchte, heb
gekrucht. Kla gen, s tenet). Van hier krugcherd.
Van den klankgevormd.
KRUICIFIX, (krucifix) z. n., o., van het kruicifix;
meerv. kruicifixen. Ond. woord, in de dagelijksche taal alleen gebruikelijk, beduidende
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een afbeeldsel van Christus , hangende aan
een kruis. Uit het lat. cruci adfizus, aan
het kruis gehecht.
KRUID, z. n., o., des kruids, of van het kruid
meerv. kruiden. Eengewas, eene plant, die
niet onder heesters of boomengeteld kan
worden. In eenen zeer uitgebreiden zin
bevat dit woordalle soorten van zulke gewasSen. Mengebruikt dan de zameng. : kruidkenner, kruidkunde. Lubl. de Jonge stelt
voor, om, in de plaats van kruidkunde, voor
botanie, een algemeener woord te nemen, en
wel plantkunde (en dus ook plantkenner),
voor zoo ver ook boomen, heesters en andere
gewassen binnen het bereik Bier wetenschap
liggen. Bepaalder, met uitzondering van
gras en halmschietende granen: dat de aerde
uitschietegrasscheutkens, kruyi zaet zaei'ende na synen aert. Ulijbelv.] Nog bepaalder,
eetbare kruiden: htj leest kruiden voor de
keuken. Specerijen : het fijne kruid is opgeslagen. Hierheen behooren de zam.: kruiddoos, kruidkoek, kruidnagel, kruidnagelboom, kruidnagelhout, kruidnoot, kruidwinkel. Heelkruiden: gij moet kruiden op jenever zetten. Met 't schild van heijlzaam kruid.

(Joncktys.] Enkele eetbare gewassen noemt
men ook wel met den blooten naam van
kruid : ik begeer geen tuinboonen zonder
kruid, voor kuun, boonkruid. Oneigenlijk
zegt men van stoute kinderen, in de dagelijksche taal: ik lien dat kruid wel. Verkleinw. kruidje. Kruidje roer mij niet, een
zeker kruid • ook een netelig mensch. Van
hier kruidachtig; kruidig : die kost is heel
kruitlig, in het gemeene Leven kruijig. Voor
net , kostelijk , zwierig eene kruidige
(kruzjige) vrayster, waarvoor men ook kruiderig zegt; b. v. kruiderig gekleed. Zamenstell.: adderkruid, bloedkruid, boonkruid,
boonenkruid citroenkruid, duizendkruid ,
enz. Kruidbed, kruidboek , kruidhaler, kruidhof kruidlezer, kruidworm, enz.
Kruid, Otfrid. chrut, 'Willer. krut, bij
Notk. in het meerv. chriutter, chroter, ho od.
Kraut,
neders. kruud, zw. krut en krydda.
Het stamt, zonder twijfel, van het angels.
yrowan, zw. gro, ons groeijen af.
Z. n., o., des kruids,
,
;
of van het kruid
KRUID
zonder meerv. Bus seder schietkruid: kruid
en lood te koop. Hzj heeft al zzjn kruid verschoten, ook fig., hi' heeft al zijne krachten
verspild. Zamenst. : kruidbus , kruidflesch ,
kruidhoren, kruidhuis, kruidkamer, kruidkoker, kruidkooper, kruidlepel, kruidmaat,
kruidmaker, kruidmolen, kruidstoof, kruidton, kruidtoren. Adelung leidt het woord
af van een verouderd werkw. kruten,ons
g ruizen, vergruizen.
KRII1DEN, bedr. w., gelijkvl. Ik kruidde, heb
gekruid. Met specerij bestrooijen, vermengen : die worst is sterk gekruid. Gekruide
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kaaserkaas
, anders kruiderkaas i kruj.
Gekruide wijn, antlers, kruidertvijn, kruijerwijn. Van hier kruidenier, kritidenierswinkel, kruiderij, enz.
KRUIDEREN, bedr. w., gelijkvl, Ik kruiderde,
hebgekruiderd. Hoefsmidswoord •; een Auk

nieswortel op de borst van een paard le en
om het van eenig ongemak te genezen.
KRULTEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. 1k krooi,
hebgekrooijen (ik krood heb gekroden).

Men gebruikt het ook gelijkil. •: tic kruide,
hebgekruid.Op eenen kruiwagen vervoeren :
ik alleen kan driehonderd pond kruiden.

Fig.: iemand tot een ambt krutjen, hem.,
tegen zijne verdiensten, aan een ambt helpen. Onz., met hebben hij kan zwaar
krui den. Met krui den den kost winnen. Van
het ijs op rivieren,. wanneer deszelfs schotsen t door den stroom, voortgedreven worden en op elkander schuiven, zegt men :
het Us kruit. Vanier krutjer. Zam.: kruijersgild, kruzjerswerk, kruiwagen, kruizeel. In
Vriesl. zegt men nog kroden. Zie kruiwagen.
KRIIIK
,
z. n., v., der, of van de kruik •; meerv.
kruiken. Eene aarden waterflesch, met eenen
buik eene kruik met wijn. Ook uit andere
stofgemaakt eene grieksche kruik. [Vond.1
Eene lederen waterflesch: ende stj hadde
haer kruijke op hare schouder. [Bijbelv.]
Be kruik gaat zoo lang te water, dat zij
breekt, de kwaaddoener word! eindelijk
eensgestraft. Ergens de kruiken bestellen,

het bestel van eene zaak hebben. Eene
kruik noemt men ook de urna der oude
Romeinen, waarin zij de asch der verbrande liken bewaarden. Daar eindelijk
degrieksche en latijnsche dichters stroomgoden versierden van welke ieder over
eene bijzondere hoofdrivier het opzigt had,
zoo hebben ook onze vaderlansche dichters deze beeldtenis behouden, en stellen zich dezelve voor, als goten zij den
stroom nit eene kruik: die den stroom uit
zijne kruik giet. [Vond.] Stroomkruik heeft
Hoogvl. Van hier, dat de dichters dit woord
voor den oorsprong, de bronwel des rivierwaters nemen • de Scharp'
emuilbandgen
in zijne kruik gedompeld. [Antonid.] Voor
den uit an eener rivier, waar zij zich met
een ander water vermengt : daar Mincius
zijn kruik in Padus boezem stort. [Vond.]
Baer de Schie haer kruikgiet in de Maes
[Poot.] Verkleinw. kruikje. Zamenst.: aschkruik, bierkruik, inktkruik, oliekruik, enz.
Kruik , Otfrid , kruag , hood. Krug
neders. kruke, middeleeuw. creche, cruga,
corcha, dat, door die letterverzetting, met
het lat. orca, urceus overeenkomt. Bij
Ulphil. aurkge, fr. cruche, oudvriesch crocha, zw. kruka, eng. crook, angels. crocca,
wall. cregen. Het behoort tot het geslacht
van kroeg, kruk, krom, enz.
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z. n., v., der, of van de kruil; zonder
meerv. Mengebruikt het in de spreekwijs:
om de kruil, om de kool, om te la then.
KRUILEN, onz. w., gelijkvl. Ili kruilde, heb gekruild. Een woord, dat een zekergeluid van
duiven nabootst • eng. to croo. Duif en do ffer trekkebekt, knort en kruilt. [Vond.]
KRUILING, z. n., m., des kruilings, of van den
kruiling ; meerv. kruilings , kruilingen.
Eene soort van kleine appelen. Halma kiest
het vr.geslicht. Het schijnt, als guldeling,
krakeling , haring , enz. meer naar het
mannel. te hellen.
KRIIIM, z. n., v., der, of van de kruim • het
meerv, is buiten 'gebruik. Het binnenste van
brood, het tegendeel van korst : en sluit' de
kruim in eene korst. [Vond.] Overdr., voor
verstand : in dat boek . steekt kruim. Verkleinw. kruim e, Van bier kruimachtig,
KRIM,

kruimig.

z. n., v., der, of van de kruimel
meerv. kruimels, kruimelen. Verkleinw.
kruimeltje. In stukken gewrevene kruim,
broodkruimel : de hen pikt de kruimels op.
De broodkruimels steken hem, hi'j is heel
Bartel. In hetgemeene levee gebruikt men
het ook voor een weinigje : hi' krijgt geene
kruimel van dat alles. Van hier kruimielig,
ook voor karig, gierig.
KRUIMELEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik kruimelde, heb en ben gekruimeld. Bedr., aan
kruimelen wrijven : ik heb het brood gekruimeld. Onz., met zijn : met kruimelen nitvallen : dat brood kruimelt zeer. Van hier
kruimeling, welks meerv. k ruimelen en de
fine brokjes van scheepsbeschuit te kennen
g eeft.
Al deze woorden hebben hunnen oorsprong
van het angels. cruman, vergruizen, dat met
hetgr. xpip-vev, eene kruimel, en het hebr.
gares verbrijzelen, verwant is.
KRUM, z. n., v., der, of van de kruin; meerv.
kruinen. De eerste beteekenis dezes woords
schijnt die van eenen ronden kring te wezen,
overeenkomende met het wallis. crwnn,
cren, ijsl. crin, rond, en uit eene bron, met
kroon, lat. corona, voortgevloeid te zijn. Die
eerste beteekenis kan men nog vinden in de
kruin van sommige Roomsche Geestelijken,
wier hoofd zoogeschoren wordt, dat er een
kring, door de blijvende haarstrook, gevormd
wordt. Men noemt dat daarom in het fr. ook
la couronne, de kroon. Van bier is het woord
overgegaan 5 om den hoofdschedel uit te
drukken :een hair gaat van uw kruin verloren. [Raesfeld.] Het hoofd in hetgemeen :

KIMMEL,

daer paste hem der dichtren lauwerkroon
om ztjne kruin. [Vollenhove.] Het schort
met hem door.
hem in de kruin, het lootP
fl" lean dat niet in ztjne kruin krijgen, niet

begrijpen. Voorts bedienen dichters zich van
dit woord om het uitstekende toppunt, het
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bovenste deel van iets aan te duiden. Zie
bier eenige voorbeelden : op de kruin van
't ravelijn. [Hooft.] De kruin des westertorens. [Vond.] De kruin des bergs. Voor
stadsgebouwen : van Nisaes hooge kruin.
[Vond.] Voor wouden op den top der bergen:
de bergen van hunn' kruin berooven. [Hooft.]
Voor de oppervlakte der zee : zomttidts doe
ik zuchten den zeeman, die te trots mijn
blaeuwe kruin bezeyldt. [Rodenb.] Voor de
kim der morgenwolken : scharp uchtens goude
kruin in 't oosten schittert. [Hooft.] En meer

andere voorbeelden. Eindelijk wordt het
voor denganschen persoon genomen : verachten de baerden, enpi-Oen geschoren
kruinen. [Rodenb.]; bij welken ook een bijv.
n. gekruindvoorkomt: rondgekruinde bomen.
Zamenst. : kruinpunt, (kruinstip bij Hooft)
het zenith bij de Hemelloopkundigen genaamd ; kruinscheren.
KRUIPEN, onz, w., ongelijkvl. lk kroop, heb en
bengekropen. Eigenlijk zich, door middel

van de voeten, langzaam op den grond voort
bewegen •; wanneer het vooral van gekorvene
dieren en wormengebruikt wordt : 't kruijpende gedierte , dat op de aerde kruijpt.

[Bijbelv.1 Insgelijks van zulke viervoetige
dieren, die op hunne korte beenen langzaam
voort aan: dit sal u onder het kruzjpende
gedierte onrein zijn •; het weselken, de schiltpadde, de swine el enz. [Bijbelv.] Van

menschen, wanneer zij op handen en voeten,
of knien, voortgaan: het kind kruipt, eer het
loot. 1k konde door het gat niet heen, of ik
moest kruipen. Hi' heeft op handen en voetengekropen, en, hi' is op handen en voeten
door hetgat gekropen. Voorts gebruikt men

het woord in eenen engeren zin, met het
bijbegrip van eene vernederende bukking •
wanneer hetgezegd wordt van schepselen,
die antlers niet kruipen. Zoo kruiptde bond,
diegedreigd wordt. De vos kroop in zijn hol.
Oneig., zegt men het van gewassen, die
hunne ranken laag langs den grond schieten:
de aardbezien kruipen over het pad. Een'
wingert, die tangs d'aerde kruipt en slingert.
[Poot.] Van eene vlam : om de kruipende
vlam tot blaakren op te stoken. [Hooft.] Van

den wind, wanneer hi'j ongemerkt verandert:
de wind kruiptnaar het westen. Van de tangzame vordering eener zaak:: dat werk gaat
kruipend. Oneig. wordt het ook van menschen
gebruikt, wanneer zij, b. v., iets steelswijze
doen : te bedde kruipen. Wanneer zij zich
slaafsch vernederen : hi' gedroeg zich jegens
den vorst met eene kruipende laagheid. Hzj
kroop voor mij, toen hi' in den nood was.
Wanneer zij trageIijk voortgaan: ik kom den
weg schier gekropen. In zijne schulp kruipen, zijn woord niet durven houden. Iemand
in hetgat kruipen, hem laag vleijen. Deelw.
kruipend: het kruipende yedierte. Voorts
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kruipelings : kruipelings indringen. [De
Brune.] Kruiper , kruiping. Zamenstell. :
kruiphen, kleine hen, fig.klein vrouwmensch;

kortstondig kruis. M. b. Tijdw.] leder huis
heeft zijn kruis, ook leder huisje heeft ztjn
kruisje, elk mensch heeft zijn lijden. De

kruiphol.
Kruipen, hoogd, kriechen,Notk. chriechen,
chrefan, zw. krilka, krijpa, ijsl, kreika,
kriupa, neders. krupen, angels. creopan,
eng. to creep, fr. crow it gr. ipretY, waarnit het lat. set ere en re re, Ons nederd,
rijp en rups zijn uit dezelve bron. Het

voornaamste zijde van gemunt geld, wegens
hetgestempelde kruis op verscheidene muntstukken. Hierheen despreekwijs : kruis noch,
munt heihen, geen geld hebben. Kruis of
munt? eene vraag in een zeker spel. Verkleinw. kruisje. Van hier kruiselings. Voorts
heeft Vond. het kruisdom, voor het yerdrukte
christen om. Zamenstell.: huiskruis, huisselike ramp. Kruisbeeld, kruisbeeldwerker,
kruisbeting, (kruishout) kruisberg, kruisbe-

woord schijnt en eene nabootsing van het
geritsel eens kruipenden diers te zijn, en
tevens op het vasthouden met de kromrne
nagelen, in het voortgaan, te zien •; zoodat
de wortel krom mede in aanmerking kan
komen. A. Myl. vraagt : heerscht er niet
zekere overeenkomst tusschen het gr.
xpnwretv, manibus extremis niti, het fr. griper, en ons kruipen?
KRUIS, z. n., o., des kruises, of van het kruis ;
meerv. kruisen. In den eigenlijksten zin een
regt ligchaam,
op weiks boveneinde een
ander ligchaam overdwars zich uitstrekt, in
de gedaante van eene lat. T, welke gedaante,
anders, het Antoniuskruis heet. In deze
oorspronkelijke en eerste beteekenis komt
het nog somtijds voor. Zoo noemen de papiermakers hun houten werktuig, waarmede
zij, in de hangschuren, de yeller' op de geschorene touwen hangen, om te droogen,
een kruis. In verderen zin, ieder ligchaam,
dat een ander ligchaam, op eene zekere wijs,
doorsnijdt, of de gedaante en figuur vat)
hetzelve. Zoo noemt men het S. Andries, of
het bourgondische kruis, dat de form van
eenegroote X heeft. Een gaffelkruis is als
eene Y. Meest wordt lets een kruis genoemd,
wanneer twee ligchamen elkander, in eenen
re ten hoek, doorsnijden. Hiervan zegt men
lets in het kruis le en het zoo plaatsen, dat
het diegedaante hebbe. Men gebruikt hier
ook het bijw. kruiselings : hi' zat met de
beenen kruiselings. Van hier wordt de naam
kruis aan vele din en eel end. Het kruis
van den rug. Het kruis in een venster. Een
nieuw kruis in eene broek zetten. En in me-

nige andere gevallen. In -eene naauwere
beteekenis, is een kruis een werktuig, waarop
men eertijdsslaven, voornamelijk, eene smadeli en smertelijke doodstraf aandeed.
Zoo erkennen alle christenen, dat Jezus aan
een kruis gehecht en daarop gestorven is.
Voorts het teeken des kruises : een kruis
maken, of slaan. Een halssieraad : een diamanten kruis. Het lijden van Christus : roemen in het kruyce onzes Heeren. [Bijbelv.]
De leer van dengekruisigde : de ergernisse
des kruioes. [Bijbelv.] Het lijden der christenen : zzjn kruis op zich nemen. Onder het
kruis leven, prediken, dat is onder vervolgin g. Allerlei wederwaardigheden in het
emeen : ik heb veel kruis in de wereld. Bit
g

zie, kruisbezienboom, kruisbloempje, kruisboek, kasboek, kruisboog, kruisboom, een
kruis, kruisbroeder, eene soort van geestelijken, kruisdagen, drie plegtige gebededa gen
voor hemelvaartsdag, kruisdiste 1 , kruisdood
kruisgalg, kruisgetuige, bij H. Dull. •; kruisgezant, kruisgulden, tiers guldens, kruisharing , die gevangen en getond is, na den dag

der kruisvinding , die
op
den derden
va n
bloeimaand in It •; kruishoek,- eene plaats,
waar hetgoed is met schepen te kruisen,
kruishout, het hout van het kruis, dwarshout, kruisbeting, en een tuig, om krassen
in hout te maken, kruisklamp, kruiskerk,
kruiskazijn, kruiskool, houtskool, kruiskring van den hemelkloot, kruisleer, kruisnet, totebel, kruispaal,
kruis pad kris
,v
kruissteng, kruisstuk : het kruisstuk van een
lam • kruisstraat, kruistogt, de zoogenaamde

heilige oorlog to en de ongeloovigen 'en ketters, dus geheeten naar het kruis, hetwelk
zij, die denzelven merle ondernamen, op
hunne kleederen lieten
naaijen•; kruisvaarder, soldaat in den h. oorlog • kruisvaart,
kruisverheffing, de veertiende dag van
herfstmaand; kruisvinding, kruisweg, kruiswerk, kruiswdze, — kruiswoord, bij Jung.;
kruisivortel, kruiszeil.
Kruis, bij Isidor., Otfrid. en Willer.
cruce, Stryk. chreuce, in het gedicht op den
heil. Anno creiz, bij de zwab. dichters
kruice, hoogd. Kreuz, neders. krtiz, angels.
cruce, en g. cross, zw, kryss en kors, deen.
kors, slavon. krest, wend. krisch, pers.
crusc. Omdat dit N8 oord, zeer vroeg, in eene

dui the gedaante voorkomt, verkiest Adel.
hetzelve Diet zoo zeer van het lat, crux of te
leiden, als wet aan het lat. en duitsche woord
eenen oorsprong
toe Le wijzen•; Le weten het
wortelwoord kruk.
KRUISEN, bedr, en onz. w., gelijkvl. lk kruiste,
hebgekruist. Bedr.. wordt het van gewapende schepen gezegd, die op eene zekere hoogte heen en wedervaren : het schip kruist de
en te, [Hooft.] he rappe zeelién kruissen de
zoute zee. [Poot.] Heen en weder loopen, in
den loop als doorsnijden : htj heeft den weg
wel driemaalgekruist. In het kruis leggen.
Bij Poot vindt men het deelw.•: terzajt teij
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stil en zacht, dus met gekruiste kuiten, hier
zitten. Aan een kruis hechten : Alexander
liet vele duizenden kruisen. Het vleesch
kruisen, eene bijbelsche spreekwijs. Het
teeken van het kruis makers wederk. : zich
voor het eten kruisen. Leed, hartzeer verwekken : denk, hoe 't mij kruist. [Vond.]
Mengebruikt ook het deelw. gekruist : de
gekruiste Christus. Met lets gekruist zijn.
Het leven is met de vagebonderij niet meer
ghekrutjst. [Rodenb.] Onz., met hebben : op
zee kruisen. Op de vijandelijke schepen
kruisen. Van hier kruiser, een schip, dat op
zee kruist, meerv. kruisers, het yolk, dat op

dien bodem ingescheept is.
bedr. w., gelijkvl. Ik kruisigde, heb
gekruisigd. Aan een kruis klinken. Oneig. :
der wereldgekruisigd zijn, eene bijbelsche
uitdrukking. Het is eigenlijk een voortdur.
werkw. van kruisen. Van hier kruisiging .
KRUIVEN, bedr. w., gelijkvl. lk kruifde, heb
gekruifd. Bit woord is thans geheel uit het
gebruik, en deszelfs beteekenis bijna vergeten, omdat de zaak, daardoor gemeend, in
onze ti' en geheel in onbruik is. Bij schrijvers van vorige eeuwen komt het woord
meer dan eens voor, en beteekent het haar
met glinsterend goudstof bestrooijen : goedt

KRUISIGEN,

hebtgij dan blonde kuiven met poeetsche
schaft to kruiven, dat ze blijder blinkers
schier.[Hooft.] Van hier de deelw. kruivend,
gekruifd : al flonkert kruivend goudt, zoo
zwaddrigh, om uw hoofdt. [Hooft.] Brengt
uw,' broeder den gekruifden Min. [Hooft.]
En tintelt er een star, die repp' haar hooft
gekruirt. Ho ft. Dezelve zet het lat. van
, door gekruift
Tacitus : rutilatum crinem
hair over; voor Welk gekruifd ook kruifd
gevonden wordt : om de kruifde plek van de
to 'es. [boat.] Met blonde en kruifde pruik.
[Vond.] Voorts kruivig : 't blonde hair
kruivich toijen op met glinsterend gesteent'.

[Rodenb.] Eindelijk worth ook het, hiervan
gevormde, zelfst. naamw. gekruif bij Rodenb.gevonden : heur blonde hairs gekruij f.
De oorsprong des woords is onzeker.
KRUIWAGEN, Z. n., m., des kruiwagens, of van
den kruiwagen •; meerv. kruiwagens. Een
bekend voertuig, zijnde een wagen "net een
oriel , die met de handers voortgestuwd
wordt. Oneigenl., veel vermogende voorspraak tot het verkrijgen van ambten, of
andere voordeelen : hij heeft eenen goeden
kruiwagen • hij zit op 'den kruiwagen. Kil.
heeft krodewagen, van het oude kroden, nu
kruijen.

z. n., v., der, of van de kruizemunt • zonder meerv. Munte,. lat. mentha,

KRUIZEKUNT,

eene plant. Zij draagt haren naam, omdat
haar blad kruis, dat is kroes, is • derhalve
niet kruis en munt.
KRUK, z. n., v., der, of van de kruk • meerv.

KUCH.

krukken. Een sterke stole, met eengaffelvor-

mig dwarshout aan zijn boveneinde, waarvan zich lamme of kreupele menschen
bedienen : op krukken gaan. Een stole met
een dwarshout : eenen vogel op de kruk /Oben. Overdr, noemt men eenen knoeijer,
broddelaar, met dezen naam • wanneerhet
nj is maar een kruk.
woord 'flannel. is : hi
Eene kruk wordt ook wel eens een zwak
vrouwmenschgenaamd. De Italianen hebben
gruccia. Naar de *aanmerking, reeds door
J. Li sins gemaakt, is dit woord met het
lat. crux, ons kruis, en krom van. eenen
oorsprong. Het begrip van kromte heerscht
er ook, wanneer wij eene soort van deurknop, waarmede men het slot open draait,
kruk noemen.
KRUKKEN, onz. w., gelijkvl. Ik krukte , heb gekrukt. Met krukkengaan ; ook na eene ziekte
sukkelen. Van hier krukkig, voor ziekelijk,
sukkelende, in de dagelijksche verkeering.
KRUL, z. n., v., der, of van de krul • meerv.
krullen. Het woord beteekent, in het al emeery , eene rigting, die van eene re to lijn
afwijkt. Zoo gebruikt Hooft het voor de fronselende omkromming van den neus : en zie,
naar dat mij dunkt, de krul in iemandts
neuze. Datgeen, hetwelk door de schaaf van

het bout wordt afgezonderd, en, om zijne
dunheid en veerkracht, zich omkromt : hij
braadt krullen onder denpot. Voornamelijk
wordt hetgenomen voor de haarlokken, die
of van natuur, of door kunst, omgebogen
worden : zijn haar is uit de krul. Overdr.:
een zeggenstrant, die stiff staat van krullen
der redeneerkunde. [Trip.] Hi' moet altijd
eene krul meer hebben, dan een ander. Kuur,
grit : wonderlijke krullen in het hood hebben.
Van hier krullig , wonderlijk, verward •; koddig. Zamenst.: krulbol, (krullebol) krulijzer,
krulkook, krullenjongen, de jongste op eenen

timmermanswinkel, die de krullen moet opzamelen. Krullenmaakster, krulpriem, krulsalade, krultabak , ook enkel krul genoemd :
goudsche krul •; krultang. Zonder twijfel
behoort het woord tot kronkel, krom.
KRULLEN, bedr, en onz. w., gelijkvl. Ik krulde,
hebgekruld. Bedr., in krullen lea en : eene
pruik krullen. Krulswijze buigen : een weelig luchje krulde de vaen. [Vond.] Bat de
Eufraat met schuim zeekere ringen krulde,
elijk een sluierkroon.
oft.] Onz., met
g
hebben : mijn haar krulde niet. Zich krulswijze buigen: de baren krullen boven 't vlak,
engeesselen de rotsen. [Hoogv1.] Van hier
krulling.
Keen, (knuch, knock) z. n, v., der, of van de
kuch • het meerv. is buiten gebruik. Het

*

woord is van den klankgevormd, beteekeen stootenden en korten
nende eenen droog,
hoest. Eene longziekte van koebeesten heet,
om diezelfde reden, kuch.Verkleinw. kuchje.
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z. n., v., der, of van de kudde • meerv.
kudden. Een hoop klein vee, van schapen,
geiten, enz. Eene kudde drilven, weiden.
D'Aartsvader /mitt zijn grage kudde weien.
[lloogv1.1 Gij verscheurt en wilt de kudde.

KUDDE,

[De Deck.] Oneig., naar den bijbelschen stij1 :
de kudde van Christus, de kerk. Zamenstell.:
kuddeboter , varkensreuzel , kuddehoeder.
Kudde wordt zeer welgebruikt van tamme,

maar niet van wilde dieren. Vondel spreekt
derhalve kwalijk van eene kudde wreede
wolven.

M. Martinius leidt het woord van het lat.
coetus, een verzamelde hoop, of : dit schijnt

slechts,gevallig ,
in den klank der letteren
overee te komen. Misschien is het uit eene
bron met het eng. kid, een geitje , Nebr. gdi.
.Andersgrenst het aan het hebr. gad en gdud,
een troep, hoop.
KUDS, kudse, zie knods.
KUF, z. n., v:, der, of van de kuf • meerv.
kuffen. Kit, vuile kroeg : een deel gespuis,
dat men uit kraamers, winkels, kuffen, en
kroegen,
opstommelde. [Hooft.] Hoe kuf en
kroege knelt van macht van ambachtslieden.
J. de Deck.] In Neders. heet kiiffe een slecht,

gering huis, een kot. In zoover dit woord
eene holle ruimte beteekent, behoort het tot
koffer, het hood. Kufe, ons kuip. Een kuil,
hol, heet in het chald. gab.
KUGCHEN, (kigchen, knugchen, knogchen) onz.
w., gelijkvl. Ik kuchte, heb gekucht. De kuch
hebben :gij weet . dat minne flaeutvt en
liefdegriffig knochte. [Rodenb.] Van hier

KUIP.

z. n., m., des kuils, of van den kuil;
meerv. kuilen. Door dit woord wordt, in het
gemeen, eerie die to verstaan, een gat in de
aarde, eene holte. Menigvuldig zijn de voorvallen, waar dit woord te pas komt: eenen

KUIL,

kuilgraven, delven, dempen. IVu ga y ik
naer den woesten kuil, daer Daniel enz.
[Poot.] Eengraf, met verachting : zi j worpen
het lijk in den kuil. De kuii van een visschers
net, deszelfs achterste gedeelte. De kuil van
den pals. Verkleinw. kuiltje : een kuiltje in
de kin, in de wan en. Van hier kuilachtig,
kuilig. Zamenstell. : kuilhaar, ook kuilmos

genaamd. Het woord behoort tot den wortel,
waarop het gr. zoiAos - , het lat. coelum, en
ons woord kil gegroeid zijn.
KUILEN, bedr. w., gelijkvl. Ik kuilde, heb
gekuild. Eigenlijk, eenen kuil maken. Verder,
in eenen kuil le en zetten : aardappels,
boomen enz. kuilen. g egrasen, in eenen verachtelijken zin : Jakob werdt, als verwaten,
aan de vestegekuilt. [Hooft,1 Ook zonderdat
verachtrelijke denkbeeld : den konstenaar
alhiergekttilt is sterf— geboortedagh geweest.

[Hooft.]
bij Kil. kutjm, kume) bijw. Naauwelijks.
Zoo zegt M. Stoke :

Kuim

Si voeren come op even daghe
Die langhe van even arntborstslaghe.

Op sommige plaatsen der Veluw, gebruikt
men nog dit woord. Wanneer iemand wat
ziekelijk is en krukt, zegt men : het is maar
kuim met hem. Het is het hood.
g
kaum.
Bij Otfrid. is kumig, ziek, neders. ktim,
krank, zwak. In Tatian. is cumidakrankheid,
kugcher, kuchster, kugching, (knugcher ,
en bij de Gr. zotfraty ziek zijn.
knogcher).
KUIMEN, onz. w., gelijkvl. Ik kuimde, heb
KUIF, z. n., v., der, of van de kui f • meerv.
gekuimd. Zuchten. Zie kommer en kuim.
kuiven. Een vedertop, op het hoofd van
sommige vogelen : de vogel stak zijne kuif KUIN, bijw., dat geheel verouderd is. Als men
de voorbeelden van Hooft en Vondel, die
op. hen zeker vrouwenhulsel : behoort door
hetzelvegebruiken, naleest, schijtit het de
deze kuif. [Nand.] Verkleinw. kuifje. In het
beteekenis van bloot, naakt, voor het oog
fr. coiffe. Inzoover het eene betrekking van
zigtbaar, gansch alleen, te hebben : uw lashet bovenste deel des hoofds aanduidt,
terstukken staan nu kuin in top gesteigiirt.
schijnt het metkap, huif, uit eene bron te
[Vond.] Als Glimes 't yolk van den Zeeuwkomen. Van bier kuivig, bij v. Mander met
schen Admiraal zoo kuin op het boevenet
haar zamengesteld : haijrkuijvige Grieken.
zagh staan. Hooft.1 En (hetgeestige gedrocht)
Zamenstell. : kuifhen, kuifmuts.
zit zoo kuin • men zoud' het van den roemer
KUIJER, Z. n., m., des kuijers, of van den kuiknippen, zegt bolt van .eenen vlinder, door
jer • zonder meerv. Wandeling. Verkleinw.
diamant op een drinkglas gesneden. (20)
kuijertje. Ik heb eenen kuzjer van Brie uren
gedaan.
KUIJEREN, onz.

w., gelijkvl. Ik kuijerde, heb
gekuijerd. Kiliaan verklaart het door omwandelen, om zich te verkwikken. Bij Hooft
vindt men het zam. omkuijeren. In Geld.
gebruikt men het ook voor kouten, welke
beteekenis bij Kil. ook voorkomt. In dien
zin zegt Hooft : naa reeden van staat gekuijerd. Van hier kuijering. In den eersten zin
schijnt het een voortd. w. van keeren, in den
.1aatsten van kouten.
KUIKEN , z
ie kieken.

laaten den vtjandt om hoogh komen. Daar
stond hij toen kuin, en verwondert van de
nieuwe werken enz. gloat.]
Sen hoedt.... die sat hem vrij wat kuijn,
Wat scheefjes en wat schuijn. [Brederd
Als men het tot koen breng,t schijnt het een

denkbeeld te zijn, dat als een gevolg van
koenheid kan beschouwd worden.
KUIP, z. n., v., der, of van de kuip • meerv.
kuipen. Een wijd houten vat, dat van hover
open is, om allerlei vocht in te doen. De
vrolijke oogstmaand volt de kuip met wijn.
67
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[lloogv1.] In de brouwerijen heet een groot
vat eene kuip. De werkkuip, gijlkuip. In de
blaauwverwerijen kent men de spreekwijs :
eene kuip zetten, haar toebereiden. Eene
kuip, in de stijfselmakerijen. Kul der leertouwers. Op de kuipen werken, leer bereiden. Eerie vleeschton : de os is in de kuip.
Zamenstell. : badkuip, doopkuip, spekkuip,
vischkuip, vleeschkuip, waschkuip, enz.
Kulp, hood. Kufe, neders. kope, kupe,
fr. cuve, pool. kuva, middeleeuw. cupa,
cuva, caupus.11et behoort, met koffer, tot
hetgeslacht der woorden, die eene inwendi tne ruim e beteekenen.
KVIPEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik kuipte,
hebgekuipt. Vaten of tonnes binders het
geheele ambacht van eenen kuiper waarnemen : een vat kuipen. Het kuipen, zelfst.,
het kuipersambacht. Onz. met hebben ; rondloopen, om iet. to krijgen : om een ambt
kuipen. De spreekwijs kan ontleend zijn
van het gedurig ornloopen des kuipers om
een vat, gelijk het lat. antbire ; of, in navolging van het hood. Ku er in fret gemeene
leven Kip er welk woord genomen words
voor iemand, die, in wijnhuizen, zijne
opwachting bij Heeren maakt, omdat men,
inDuitschland, in groote wijnhuizen, veelal
kuipers tot knechts en oppassers gebruikt.
Van hier kuiper, kuiperij, ook voor bedeling om een ambt :
Eer kroonsuchtmet haer kuiperijen,
De nederduitschntan quam bestrijen. [Moon.]
Zamenstell. : bekuipen; kuiphout, kuiphuis,
kuiploon.
Kos, (bij Kil. kudse, kuse) z. n., v., der, of
de kuis • meerv. kuisen. Hetzelfde als
van
kies. In Gron. gebruikt men dit woord. Deze

bijzondere tongval schijnt aan to duiden,
dat het,
met kuis, eene knods, tot eenen
l behoort, dewijl baktanden de gedaante
worte
eener knods, die dik toeloopt, eenigzins vertoonen.
Ktig, (bij Kil. kuijs, kuijse, kudse) z. n., v.,
der, of van de kuis; meerv. kuisen. Geldersch woord, hetzelfde als knods. Van bier
het werkw. kuisen: eenen os kuisen, met
eene kuis doodslaan : soo als men ossen
kuist. F. v. Dorp.]
KUISCH, bijv. n. en bijw., kuischer, kuischst,
zees kuisch. De eerste beteekenis van dit
woord is rein, zie kuischen. Het is in dat
Buis heel kuisch, - dat is, puntig, zindelijk.
Meest words hetgebruikt voor eene bepaalde
reinheid van iemand, die in staat is, om alle
onregtmatig gebruik van de dierlijke drift
tot bijslaap to vermijden : eene kuische dockter. Da kwetst kuische ooren. In deze gesteldheid gegrond: van mijnen kuissen
eat. [Hooft.] Kuische gebaren, woorden,
gedachten, lie de. Bij Kero is unchuseida,
onreinheid. Van hier kuischelijk, kuischheid.

KUND.

Misschien stamt het, met het lat. castus, van
eenen wortel af.
KUISCHEN, bedr. w., gelijkvl. Ik kuischte, heb
gekuischt. Zuiveren, reinigen: het is genoegh,
dat zij 't slijck quijI ztjn, latende een ander
het vuijltje kuisschen. [De Brune.] Zeemleder
kuischen
,
op den kuischmolen zacht en
schoon maken. Hennip kuischen. Geschier
heeft kinders besorghen en kuijschen. Wij
kuischen onsgedicht met loutre heiligheit.
H. Dull.] 1k sal dat wel kuischen, wel
maken, stellen. Indien de Tortuin, die het
salius kuischte, mij ook den voet niet dwers
hadgezet, die het hem behendig veroorzaakte. [Vond.] Ztj zal, die mij dit kuischte,
mijn wraek gevoelen. [Vond.] Voor nabootsen, naapen , bezigt Hooft nakuischen.
Zamenst. : kuischboom, zeker heestergewas,
kuischkalf, kuischmolen.
KUIT, z. n. v., der, of van de kuit • meerv.
kuiten. Het vleeschachtige deel van het been:
een koegel, die de kuit quetste. [Hooft.] Met
gekruiste kuiten. [Poot.]
KUIT, z. n., v., der, of van de kuit • het meerv.
kuiten is niet veel ingebruik. Zaad van de
moedervisschen : kuit schieten. Ik zal er
haring noch kuit van hebben, ik krijg er
niets van. Daar wil ik haring of kuit van
hebben, daarvan wil ik het een of ander vernemen, ondervinden, genieten. Eene kuiter,

een wijfje van visschen, dat knit schiet. Zamenstell. : hardkuit,
in de dagelijks
che
,
taal
het wijfje van eenen haring, weekkuit het
mannetje. Kuitbaars, kuitbot, kuitvisch,
enz.
KUITJEBUITEN, onz. vv., gelijkvl. Ik kuitjebuitte,
hebgekuitjebuit. In sommige oorden van
Nederland, voor ruilebuiten. In het neders.
kitjebiiten, op eerie woekerachtige wijze
ruilen.
KUKHALZEN, zie kikken.
Ku., z. n., v., der, of van de kul • meerv. kullen. De mannelijke roede. Het woord beteekent eigenlijk lang en rond. Out. beteekenden de kullen ook de teelballen,gelijk 101.
heeft. Van bier beverskullen. Zoo ook bij
Plant. Het behoort tot hetgeslacht der
woorden kogel, het hood. 'Caul, een kogel.
In het neders. is kule, een ronde dikke stok,
eene knods, in het boh. is kul een paal.
Kulbaars (Kil. kulbars
, hood.
gd. Kaulbars )
is een kleine baars, met eenen ronden kop.
KULLEKENSKRUID, z. n., o., des kullekenskruids,
of van het kullekenskruid • zonder meerv.
Zekergewas.
KULLEN, bedr. w., gelijkvl. Ik kulde, heb
gekuld. Gerneen straatwoord , voor foppen,
bedriegen.
KUND,]
zie, kond. Van hier kundbaar. [Rodenb.
KUNDE, z. n., v., der, of van de kunde • zonder meerv. Bedrevene kennis: mits de kunde
derplaatsen. [Hooft.] Van hierkundig, met
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eenen tweeden naamval: der zaken kundig;
des onkundig, daarvan onkundig. F. De
Haas.] Ook komt kusdig voor bekend voor,
bij Hooft • en nog zeggen wij wereldkundig,
voor algemeen bekend : lets wereldkundig
maken. Kundigheid. Hooft heeft kundeloos,
geene kunde of kennis dragende, onbekend :
dit yolk onderling kundeloos, dreegh zeeker
teeken, waarbij elk merken moghte, wie van
de zijnen waare. Zamenst.: bouwkunde,
geneeskunde , oordeelkunde, enz. Van kennen.
KUND1G,
zie kunde.
EUNDSCHAP,
zie kond.
KUNNE, z. n., v., der, of van de kunne • het

meerv. is niet ingebruik: Eigenlijk, geslacht,
voortbrenging, van het oudekinnen, kennen,
(nog in ons bekennen overig) voortbrengen,
telen. Zie kind. De zwakke kunne, het
vrouwelijke geslacht. Rene vrouw, die hare
kunne overtroffen heeft. Allen mans kunne
(virilis sexus), [Bijb. 1477.] Foot gebruikt
er errs het meerv. : d'eenheit van twee ,jonge
kunnen; waar hi' het niet als een afgetrokken denkbeeld, maar bepaald voor menschen
neemt. Het lat. cunnus, behoort, zonder

twijfel, tot dezelfde bron.
K UNNEN, (konnen) onz. w., onregelm. Ik kan,
gij kunt, hi' kan — ik konde, heb gekonnen.
Voor konde zegt men ook Icon, loch slechts

in den eersten en der en persoon van het
enkelv.getal. 1k konde komt, regelmatig,
van den verouderden tegenw. tijd ik kon;
en ik kon, voor ik kottde, schijnt eene ongelijkvloeijende vervoeging van den tegenw.
tijd ik kan te wezen. Men vervoegde eertijds
den onvolmaaktverl. tijd ook : ik kost. Men
spreekt ook nog somtijds : ik heb niet gekost.
Voor kunnen, konnen vindt men ook bij de
Ouden konen. Het woord beduidt, in het
algemeen, door eene hinderpalen belet
worden, dat lets zij, of gedaan worde. Het
vordert de onbepaalde wijs van het volgende
werkwoord zonder te : ik kan u beloopen.
Wanneer het hulpwoord hebben geleend
moet worden, om den volm. verled. en meer
dan volm. verled. tijd te vormen, plaatst
men kunnen in de onbepaalde wijs : ik heb
niet kunnen komen. Zoodra het werkw. verzwegen wordt, heeft men, regelmatig, het
deelw. : ik heb nietgekonnen. In eene naauwere beteekenis beduidt het mogelijk zijn •
de zieke konde in dien tusschentijd gestorven
zejn. In eenen ruimeren zin, door geene

wezenlijke of toevallige belemmering verhinderd worden, te zijn, of lets te doen. In
hetgemeen, zonder nadere aanduiding van
de hindernis : men kan over die brug niet
rijden. Bat kan mij niet helpen. In het
bijzonder, met betrekking op de hinder palen, die het zijn of werken beletten. Hier
zijn zoo vele soorten van beteekenissen,
als er hinder ales mogelijk zijn. Eenige zul-

NUNS.

lengenoeg wezen. Ten aanzien van de
natuurlijke bepaaldheid der din en kracht,
vermogen hebben, om iets te doen, of te
lijden: stof kan niet denken. God kan alles
doen, wat hij wil. Ten aanzien van gelegenheld en andere toevallige omstandigheden:
nu kuntgij u wreken. kan ik ontvlugten.
Van mat en geweld: hi' kan mtj nadeel
doen. Van re t: hoe zoudet gtj kunnen
aanklagen? Ten aanzien van zedelijke belem-

meiing • door de billijkheid, door de zedelike pligten niet belet worden: men kan as
menscheltjke zwakheid wel eenen traan veroorloven.kunt niet meer van mij verlangen. Ten opzigte van geoorloofdheid gij
kunt hem verzekeren, dat ik het weet. Van
inzigt en overtuiging: kan een man, die dat
verstand heeft, nog zulke vooroordeelen koesteren ? Ten opzigte van den wil ik kan dat
spotten niet langer dulden. Van geschiktheld, vaardigheid, oefening: hi' kan schoon
schrijven. Hij kan engelsch spreken. Van
hetgeheugen hi' kan zijne les, onderscheiden van : hi' kent zijne les. Het eerste is :

hi' heeft haar in het hoofd, hij weet haar
van buiten op te zeggen • het laatste: hij
weet, wat hi' van buiten leeren moet. Men
g
ebruikt, bijdit woord, ook uitlatirtgen :
er kan maar eenepint in dat flesje, namelijk
ingaan. In de dagelijksche taal zegt men
voor, ik konde het niet helpen : ik konde er
niet voor. Dit werkw. heeft geene bevelende wijs.
Kunnen, bij Notk. chunnen en quunnen,
weten, Willer. kunnon, hood. kOnnen,
neders. kOnen, zw. kunna, deen. kunne,
angels. connan, eng. to can. Het is, in oorsprong, met kennen verwant.
KUNST, (konst) z. n., v., der, of van de kunst •
meerv. kunsten. Door den uitgang st stamt
het van kunnen af, en heeft, naar mate dat
werkw. verscheidenlijg
k ebruikt worth, ook
verscheidene beteekenissen. De natuurlijke
of ligchamelijke kracht van iets, de mogelijkheid, om eene beweging of verandering
buiten zich daar te stellen. In het gemeene
leven zegt men : zal mine kunst eene aan
hem toonen, toonen, wet ik doen kan. In
en ere beteekenis, menschelijke kracht, en
wat daaringegrond is, in tegenstelling van
de natuur : hoe veel verschillen de werken
van kunst bij die der kunstelooze natuur !

In nog bepaalderen zin, vaardigheid, om
lets tot dadelijkheid te -brengen: eene kunst
uitvinden. Eenen hond kunsten teem. Dat
is geene kunst, dat kan elk. Hierheen behooren de werktuig
, die slechts
elijk
e kunsten
eene vaardigheid der handers vereischen, eri
ook handwerken genoemd worden smeedkunst, enz. Ook, die zoo zeergeene vaar-

digheid der handen vereischen , als wel
nadenking en vlijt vorderen • voorai, wan-
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neer zij niet slechts uit behoefte maar tot
vergenoegen geschieden : drukkunst, draaikunst, etskunst. De vrzje kunsten, eene
benaming van die kunsten, die door vrije
personen geoefend werden; daar (gelijk onder
Grieken en Romeinen) slaven of onvrijen de
bloot werktuigelijke kunsten behandelden :
spraakkunst, rekenkunst, dichtkunst, zanykunst, enz. Derzelver plasts is thans door
de schoone kunsten vervangen , als: toonkunst, bouwkunst, redekunst, dichtkunst,
enz. Beeldende kunsten zijn de beeldhouwkunst, graveerkunst, schilderkunst, teekenkunst, enz. Zij worden ook slechts kunsten
genaamd: een liefhebber van de kunst . De zwarte kunst, eene wijs van graveren, of etsen op

koper, waar de plaat op glas afgetrokken kan
worden.Zwarte kunst is ook zoo veel als tooverij , zijnde eene kwalijk begrepene overzetting
van het middel. nigromantia, dat uit necromania verdorven is, beteekenende bezwering
van dooden, doodenwaarzeggerij.In nog engeren zin, eene vaardigheid, met moeite, vlijt
en nadenking verbonden • zonder meerv.
Die ring is met veel kunst bearbeid. Een
kunststuk • zonder meerv, : hi' heeft fraaije
kunst b" zich. Verkleinw. kunstje. Van Kier
kunstelijk, kunsteloos, kunstenaar, kunstenarij, kunstig, kunstiglijk. Zamenstell. :
kunstgenoot, kunstgenootschap, kunstgreep,
kunstkamer, kunstkooper ,kunstlievend,kunstredenaar, kunstregel, kunststuk, kunstvuur,
kunstwerk , kunstwerktuig, kunstwoord
kunstzweer, (fontanel, bij J. Lubl.), enz.
KUREN, onz, w., gelijkvi. Ik kuurde, heb
gekuurd. Gluren, pinkoogen, in het kijken

de oogleden toehalen.
(kork) z. n., o. en v., des kurks —
der kurk, van het — van de kurk • meerv.
kurken. De zwamachtige schors des kurkbooms. De stof is onz. :geknoopt om 't ruige
korck. [Vond.] Dat van de stof gemaakt is,
yr.: doe de kurk op de fiesch. Eene kurk aan
een snoer, al is zij van hout., behoudt den
naam. De kurken van een net Uit het lat.

KUM,

cortex,schors.Zamenst.: kurkbuis,zwembuis.
(kurkema) z. n., v., der, of van de
kurkuma • zonder meerv. Geelzuchtwortel,

KURIMIA,

een wortel van een oostindischgewas, waarn eel verwt
,en die in de heelkunde
metem
curcuma.
Men wil
ebruikt worth. Biiinn.
L
g
,
dat het arab. crucum, waarvan het lat crocus, saffraan, afstamt, eene benaming van
vele gele wortelen is.
Km, z. n., m., van den kus • meerv. kussen.
De drukking van den mond op een ligchaam,
vooral ten teeken van eerbied, liefde en teederheid, een kus op de hand,op den voet, op den
zoom van Cemandsgewaad. Meest wordt het
voor eenen kus op den mond, gebezigd, tot een
teeken van liefde, vriendschap en teederheid:
of gij hem schtjnt den kus to geven. [Vond.] Van

KUST.

liefde kleeven nu haere ongeveinsde kussen.
Toot.] Iemand eenen kus toewerpen, dat is,
met buiging van het ligchaam naar een
ander toe, zijne eigene hand kussen, en
dezelve voorts naar het voor als
als toewerpen. Den kits afvegen, waarvoor, weleer,
den kus uitspuwen gebezigd werd. — Ten
kusse enikeurgaan, bij eenen ruimen voorraad, eene vrije verkiezing hebben. Ziekust.
Verkleinw. kus se. Zamenstell. : handkus,
voetkus. — Kushandje: kushandjes bién aan
Venus ster. M. L. Tijdw.]
KUSSEN, bedr. w., gelijkvl. Ik kuste, heb gekust.
Eenen kus geven: nit het schip gestapt ztjnde,
kuste hi' den vaderlandschen grond. Iemand
de hand, den voet, den zoom des kleeds kussen. Hij kuste de tranen van hare wan en.
Iemand voor den mond, op de wang kussen.
Or ha kuste haer zwegher. [Bijb. 1477.]

Dichters bedienen zich, in hunne beeldrijke
taal, van dit woord, en passen het op levenlooze zaken toe, wanneer dezelve elkander
op eene zachte wijze raken: Baer Hermus met
zijn vloet en zilvre wielingen de groene zoomen kust. [Poot.] Eene beek, die de oevers
kust. Maas en .Rotte lekt en kust. [II. Dull.]
Waar mos engras de groenende oevers kussen.
Wanneer de dageraat de blozende oostkim
kuste. [Hoogvl.] Bij letterspeling, zegt Vond.
de kust kussen. Oneig. : de roede kussen, met

eerbiedige onderwerping de nuttige kastijding verdragen.Van hier kusser, kussing.
Kussen, Otfrid. ,kussen, Notk. chusen,
gngels. cijssan, eng. to kiss, hood. kiissen,
zw, en deen, kyssa, wallas. cusann, gr. zuo-E'y
en Kri ll . Het woord schijnt het geluid uit
to drukken, dat door den kus veroorzaakt
worth.
KUSSEN, z, n., o., des kussens, of van het kussen;
meerv. kussens. Verkleinw. kussentje. Een
met een week ligchaam opgevulde, buidel: een
beddekussen, hoofdkussen, naaikussen, oorkussen, speldekussen, stoelkussen, enz. Op
het kussen raken, in de regering komen. Op
het kussen zitten, in de regering zijn. Zich
verzetten teens de veelen, die op 't kussen
zitten. [Hooft.] Zamenstell. : kussenleeuw :
op 's lants kussenleeu gezeten. [Moon.] Kussenbaar. [Hooft.] Men kan met dit woord
vergelijken het hebr. kossah, kos en kasah.
In het fr. coussin, eng. cushion, ital. coscino.
KUST, z. n., v., der, of van de kust, meerv.
kusten. Het deel eens lands aan zee gelegen,

de zeeoever met het, voor een grootgedeelte,
daarachter liggende land. Op elke kust.
[Moonen.] De engelsche kust aandoen. Op
die kust bevaren. [De Decker.] Langs de kust
varen. Die man heeft, in zzjne jonge jaren,
alle kusten bezocht, hi' verkeerde met ruig
en raauw. Zamenstell. : kustbewaarder,
kustvaarder, kustwachter, enz. Van bet fr.
coste, age, uit het lat. costa, eene rib, zijde.
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z. n., v., der, of van de kust; zonder
meerv. Het woord isgehruikelijk in de
spreekwijs : te kust en te keur gaan. Iflooghje
nietgaan niet te kust' en te keur? Hoof t. Ten
kusse en keuregaan spelt Vond. Zoo ook
Moon. 1k kan het te kust en te keur kwzjt
worden. Het is zooveel als verkiezing,
van

RUST,

kiezen, koos, gekozen.
z. n., v., der, of van de kusting

KUSTING,

zonder meerv. Eengeregtigd aandeel aan een
verkocht huis, of anderpand, waarvan men
renten trekt : de helft der kooppenningen op
kusting houden. Zamenstell. : kustingbrief :
metpotgelt, renten, kustingbrieven. [Vond.]
Kil. verklaart kusting door eenen eed, van
weduw, of weduwenaargedaan, dat de goederen van de overledene wederhelft zuiver
op de boedellijst aangeteekend zijn.
KUT, z. n., v., der, of van de kut ; meeerv.
kutten. Eigenlijk, eene snede, van het verouderde kutten, snijden, eng. to cut, snijden.
Bij het onbeschaafdste graauw gebruikt men
dit woord, om het vrouwelijIte schaamdeel
daardoor uit te drukken. J. Li sins brengt
het, in den laatstgenoemden zin, tot het lat.
cutis, het vel. Anderen leiden het van het
gr. ',fibs, zaad, af.
KUUN, z. n., v., der, of van de kuun • zonder
meerv. Een toekruid, hetwelk men bij tuinboonengebruikt ; antlers keule.
KUUR, z. n., v., der, of van de kuur, meerv.
kuren. Gril, poets; kJ regt zotte kuren aan.
Ja elk misprees die kuren. [Poot.] Wat werck
ick zoete kueren ! [Rodenb.] Kuur, van het
lat. cura, beteekent ook eene genezing van
eene wonde, of ziekte, welke men niet voorafgezien had •; eene onverwachte herstelling.
Kw, een zamengesteld letterteeken , waarvoor, in de schriften van vroegere tijden,
zelfs in die van onze eerste letterhelden, qu

gevonden wordt. Men heeft er over getwist,
of men de ingewortelde gewoonte moeste
latengroeijen, of uitrukken. In onze tijden
is die twist uitgewezen, en men gebruikt,
met algemeene toestemming, kw •; en dat te
regt, naardien dit letterteeken veel juister
den klank uitdrukt, dan qu. De Latijnen, die
k rioch ic hadden, drukken die beide letteren,
naast elkander komende, uit door qu ; schoon
zij ook niet altijd de q gehad hebben. De q
is zeker een overblijfsel van de fenicische
of Nebr. kof, kuf. Onze voorvaders , het
lat. abe overnemende, behielden de q mede.
Zij is dus vreemd, en wij kunnen haar te
regt missen. flit letterteeken kw, voorts,
staat alleen in het begin van een woord, of
eene lettergreep ; en , wanneer men den
oorsprong der woorden nagaat , zal men
meest bevinden, dat eene der beide letteren
wegvalt •; schoon somtijds beide onontbeerlijk zijn, om de naauwkeurige uitdrukking
van hetgeluid. In vele gevallen moet k of w

KWAA.

weggeworpen worden. Bij voorb., schrijf
het lat. quartus (de vierde), met nederd, letters kwartus,
en gij
indt
v
de k slechts een
keelgeluid ; zijnde nu hetzelfde woord als
ons vier. Zoo is het lat. quails ons tvelke,
quod ons wat. Kwik komt van we en bewegen. Bij Ulphil. is quivan, leven, het lat.
vivere, ons weven, dat is zweven. Bij ons is
kwalm en waltn in gebruik. Ons komen heeft
in de vervoeging k wam. Eindelijk voor kw
hebben de Duitschers q,
u de oude Gothen
q, de Angels. cv of cu, de oude . Zweden kv,
de hedendaagsche, qv, de iisl., in vele gevallen, kv, en de Wallis. chw.
KWAAD, bijv. n. en bijw., kwader, er er
kwaadst, ergst. Het tegendeel van goed. Het
wordt in meer dan eene beteekenisgebruikt.
Voor leelijk, niet schoon : zij ziet er zoo
kwaad niet uit. Boos, ondeugend: hzj is een
kwaad werktuig. Ik heb met een kwaad tvzjf
te doers. Verderfelijk : zzj gaven hem eenen
kwaden raad. Een mensch van eenen kwaden omgang. Ongemakkelijk : nog twee kwade weken, dan zijn wij het te boven. Dat

weinig winst, rent, en voordeel aanbrengt :
wij hadden,een kwaad jaar. Slecht : ik had
een kwaad vermoeden. Moeijelijk : dat was
een, kwade weg. Ongeneesselijk : hij is aan
eene kwade koortsgestorven. Toornig, gestoord : kwaad op iemand zijn. Kwaad worden. Iemand kwaad makers. Beleedigend :
het zej niet kwaad in uwe oogen, bijbelsche
spreekwijs. Slecht, niet deugend : kwade
noot. Onheil en ramp aanbrengend : vrees
niet in kwade tijden. Ongelukkig, heilloos :
en maakt uw deerlijk lot door ongeduld niet
kwader. L. W. v. Merk.] Ook als een zelfst.
naamw., voor ondeugd: mzjd het kwade. De
/made, de duivel. Te kwaad. Zij krijgen het
te kwaad, zij raken in het onderspit. Het te
kwaad hebben. Vraag den waard, wat wij to
kwaad hebben,
hoe veel wijeten
mo betalen.
Er is nog twee gulden to kwaad. Ten kwade:
haregedachten zijn teen mij ten quade.
[Bijbelv.] Het kwaad hebben , ongelukkig
zijn, in nooddruft Leven. Ter kwader uur,
ongelukkiglijk. Ter kwader trouw, • bedriegelijk. Van bier kwaadheid, boosheid, toornigheid. Zamenstell.: kwaadaardig, kwaadaardigheid, kwaadaardiglijk, kwaaddoener,
kwaadgelatig, kwaadgezind, bij Cam h.
kwaadgunstig, kwaadschik, bij Oud.: zich
quaedschik aanstellende ; zoo zegt men ook
nog goedschiks, of twaadschiks •; kwaadsprekend, kwaadsprekendheid, kwaadspreker,
kwaadspreking, kwaadspreekster, kwaadtalig , bij Vond.; kwaadwillig , kwaadwillig held,
kwaadwillig lzjk
,
kwaadzeer.
Kwadertieren

is oul. ingebruik geweest, voor het tegendeel van goedertieren: Mer wi en willen u
nietquadertieren (molesti) wesen. [Bijbel.
1477.]
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z. n, o., des kwaads, of van het kwaad;
meerv. kwaden. Het tegendeel van het goed.
Allerlei ondengd, zonde, snoodheid, overtreding : het kwaad met oogluiking dulden.

KWAAD,

De luiheid is de wortel van alle kwaad.
Kwaad doen. Kwaad bedrtjven. Laster : hij
heeft veel kwaad van maj gesproken. Ramp,
ongeval, straf : quaden tot sonder getal toe
hebben mij omgeven. [Bijbelv.] Daarvan zal
ugeen kwaad overkomen. Beleediging: wat
kwaad heeft ht:j ti gedaan? Schade : zal het
mij ook kwaad doen, als ik dat ete ? Ziekte,
ongemak : hij heeft kwaad onder de leden.
Booze toeleg: kwaad brouwen.
KWAAL, Z. n., v., der, of vande kwaal ;meerv,
kwalen. Aanhoudende smert en ziekte : in
een ongeneeslijke quaal to verkeeren. (Hooft.]
Met de kwaal. [Hoogvl.] Ook hevige gemoedssmert: ik heb uwe kwaal, die u verteert,
ontdekt. Sempsar ziet hulp noch troost voor
hoar' bedroefdequael. [Vond.] Het stamt of
van kwellen. In het zw. gval, ijsl. qui5l,
hood.
g
.
Qual.
KWAART Z. n. v., der of van de kwaart
meerv. kwaarten. Eene maat, in Gron., voor
karnemelk. Misschien van het lat. quartus,

als een vierdedeel van eenegrootere maat
zijnde. Als men, op de schepen, een nieuw
kwartier yolks op de wacht roept, schreeuwt
men : kwaart! kwaart! Van het fr. quart.
KWAB, z. n., v., der, of van de kwab • meerv.
kwabben. Eene soort van slijmigen visch, op
strand aangetroffen wordende. Zamenstell.:
kwabaal.

z. n der, of van de kwab
meerv. kwabben. Eene lel, een klomp, die,
door zijn inwendig vocht, of zijn inwendig
vet, litg
bewogen wordt en trill: daar zitten

KWAB (kwabbe)

kwabben vet op de ribben. Hi heeft eene
groote kwab aan de kin. De kwab van eenen
os, de kossem. Bit woord komt, waarschijnlijk, van wibbelen, voortdurend w. van
weven, dat is bewegen, zweven.
KWAK, Z. n., m., des kwaks, of van den kwak
meerv. kwakken. Een zeker geraas, dat door
lets, in het vallen, of nederwerpen op den
grond, gehoord words, zonder meerv.: dat
gaf eenen harden kwak ! Voor de zaak zelve;

met een meerv. Zoo neemt men het, in Gro. ningerl, voor speeksel, hetwelk men op den
grond spuwt : de vloer lit vol kwakken.
Het weinigje, dat, na het drinkers, in een
glas overblijft, beet, op sommige plaatsen,
kwak • omdat men zuljts, in herbergen, op
den vloer werpt. Van hierwordt het dikwerf
gebezigd, om eenen kleinen overgeschotenen
hoop aan to duiden : er lit nog een kwak
turf, hout,
enz. in de schuur. Kwak is ook
een bijnaam van eenen latijnschen school'on en, elders ook big genoemd. En deze
bijnaam is waarschijnlijk klanknabootsend,
van het kwakers, kwakken ontleend, hetwelk

KWAK.

dikwerf bij eerstbeginnenden, onder het
opzeggen van hunne lessen, gehoord worth.
Kil, echter heeft quack, yes frivola ; en van
hier bezigt Cats het voor eenen beuzelaar.
Voor eenen kwinkslag, eene vertelling, word t
het ookgenomen ; wanneer Halma het vrouwel.geslacht verkiest. Het verkleinw.
kwakje, ook voor een vertelseltje, sprookje.
KWAKEN, onz. w., gelijkvl. 1k kwaakte, heb
g
ekwaakt. Ook gebruikt men kwakken. Het
woord drukt hetgeluid van eene eend, eene
gans uit: de gans quaeckte vast. [Vond.] Van
hier is het tot de menschen overgebragt,
voor veel, en op denzelfden toon, praten,
babbelen • waarvoor men echter meest kweken bezigt. Van eenen kikvorsch ze s t men
liefst kwakken : terwijl quakkende vorschen
onder de di to kroos zwermen. [Overz. van
Herv.] Kwakken is ook een geluid slaan, als
kwakkels.
KWARER, z, n., m., des kwakers, of van den
kwaker; meerv, ktvakers.lemand die tot degezindte der kwakers behoort. Dezelve werd, in
En eland door Joh. Fox gesticht. Hare leder'
beroemden zichovergoddelijke ingevingen,
onderwijlen zij in sterke zenuwtrekkingen
en allerlei onnatuurlijke bewegingen van het
ii chasm vervielen. In het eng. quaker, van
toquake, trillen, bewegen. beven. Om die
reden noetnen de Engelschen hen ook tremblers, trillers, bevers. Voorts nemen wij
kwaker in het algemeep, voor geestdrijver,
en kwakerij voor geestdrijverij.
KWAKKEL, z, n., m., des kwakkels, of van den
kwakkel • meerv. kwakkels , kwakkelen. Kwartel, wachtel, zekere vogel : sij baden, ende
hi' dede quackelen komen. [Bijbelv.] Pus
genoemd, denkelijk, naar het geluid, hetwelk
hi' slaat. Zamenstell.: kwakkelbeentje, een
fluitje om de kwakkelen to lokken •, kwakkelnet, enz.
kwakkelde
onz. w., gelijkvl. 1k
KWAKKELEN
,
,
hebgekwakkeld. In Groningerl. gebruikt
men een woord wakkelen, in den zin van
bewogen worden, dat met wiggelen, van
we en bewegen, afstamt. Zonder twijfel is
kwakkelen, in zijnen oorsprong, van eene
gelijksoortige beteekenis , overeenkomende
met het hood. quackelen, zw.hpeka, eng.
toquake. Van hier kan men de volgende
figuurlijkebeteekenissen afleiden, als van niet
gestadig
n in het
zij vriezen, wanneer de
vorst zich, bij oozes , hervat : met kwakkelt
zoo wat met vriezen; waarvan kwakkelwinter, slappe, ongestadige winter. Kwakkelen
gebruikt men ook van eene ongestadige
s i aan het kwakkelen. In
ezondheid : h i'
g
dien toestand verkeerende, zegt men ook,
in het dagelijksche leven : met den geneesheer
kwakkelen. Van hier kwakkelziekte. Kwakkelen is ook langzaam op denzelfden Loon
spreken, veel snappen ; waarvan kwakkelaar:
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ghij zijt een quakkelaar, en bleeft hier geirne
met deze vrouwen kouten. [Hooft.] Ook was
hi' een kwakkelaar (homo dicax). [Hooft.]
Kwakkelen gebruikt Kiliaan ook bedr., in
den zin van ligtzinnig, onnut verdoen •; verkwakkelen antlers. Van hier kwakkelgeld,

ltjk in de wereld. Lasterlijk: nooit heeft hij
kwalijk van mif gesproken. Bezwaarlijk,
moeijelijk: hi' konde dat kwalijk lezen. Kwalijk hooren, zien. hie last is kwalijkte dragen.
Ziekelijk: hi' bevindt zich kwalijk. Hi' vaart
kwalijk. Kttaltjk varen is ook tegenspoed

kleingeld, hetwelk men lit verdoet, en
onnut uitgeeft. Het zamengest. kwakkelnet,
voor sleepnet, heeft misschien zijnen oorsprong uit de eerste beteekenis van bewegen.
Kwakkelen is eindelijk ook geluid slaan, als
de kwakkels.
KWAKKEN , onz. en bedr. w., gelijkvl. Ik
kwakte, heb gekwakt. Onz. •; een zeker geraas,
eenen kwak, in het vallen, maken : hi' viel
op den grond, dat hi' kwakte. Speeksel
(kwak in Groningerl. genaamd) op den grond
spugen : kwak niet op den vloer. Bedr.
jets metgeweld gooijen , zoodat het eenen
kwakgeeft: hi:' kwakte hem teen den muur,
teen den grond, enz. Zie vender op kwaken.
KWAKZALVEN, onz. w., gelijkvl. lk kwakzalfde,
hebgekwakzalfd. Kwakzalversgoed verkooA : hi' wint met kwakzalven den kost. Men
gebruikt het ook voor lapzalven, zich zelven,
door huismiddeltjes, zoeken te genezen: lig
zoo niet te kwakzalven met dat been. Van hier
kwakzalver
,
in den en ste p en misschien
eigenlijksten zin, iemand, die , schoon in
de wondheelkunst onervaren , met veel
geschreeuw, op markten en straten, zalven
en anderen heelmiddelen aan anderen aanprijst •; voorts ieder, die, des onkundig, zich
uitgeeft, om uit- en inwendige kwalen te
kunnengenezen. Men gebruikt dit woord
telkens in eenen verachtelijken zin. Van
bier ktvakzalfster, kwakzalverzj. Het is onzeker, wat eigenlijk de eerste helft des woords
be teekene. Of men denken moete op kwakken,
dat is schreeuwen, zwetsen, pogchen, of op
kwakkelen zijn geld verspillen, of op kwakkelen, in den zin van bij tusschenpoozen
gezond en ongezond zijn, is niet wel te be palen : schoon dit laatste wel eenigen schijn
heeft, omdat men ook zegt: met den genees-

hebben, ongemak lijden •; waarvan het zam.

heer kwakkelen.

onz. w., gelijkvl. lk kwaliede, heb
gekwalied. Bit woord schijnt van den klank

KWALIEN,

gevormd, beteekenende keuzelen, talmachtig
met kinderenpraten en omgaan •; ook, in
hetgemeen, laf en langzaam spreken, en
hetzelfde telkens herhalen.
KWALIJK, bijv. n. en bijw., kwalijker, kwalijkst.
Het woord is uit kwadelijk zamengetrokken.
Mengebruikt hetzelve op verscheidene wijzen. Nietgoed : dat is kwalzjk van u gedaan.
Ten kwade : jets kwalijk duiden. lets kwalijk
nemen. Neem het mij niet kwalijk. Hi' is
den vaderlande kwalijk gezind. Verkeerd :
gij begrtjpt die zaak kwalijk. Niet wel : ik
ben kwalijk te vrede. Ongelukkig, met ramP worstelend : het gaat die menschen kwa-

kwalijkvaart, en kwalzjkvaren : gij zult
daarvangeen kwali jkvaren krijgen. Misselijk,
flaauw: hi j wordt kwalijk: Ter naauwer hood:
hi' was er kwalijk, of enz. Onvergenoegd :
zich kwalijk houden.Lastig, vervelend: hzj is
daar kwalijk gezien. Van hier kwalijkheid,

misselijkheid,
flaauwte.
z, n., m., des kwalms, of van den
kwalm • het meerv. is niet in gebruik. Een
dikke damp: de kwalm der lamp. In Gron.
g
ebruikt men dit woord. De k behoort zeker
niet tot den wortel. Het ismet walm,
walmte, uit eene bron. Zie 'die woorden.
Van kwalm is het onz.gelijkvl. w. kwalmen,
in Gron.gebruikelijk.
KWALSTER, z, n., m., des kwalsters, of van den
kwalster • meerv. kwalsters. Rogchel, fluim,
taaije shim : vele kwalsters uitspugen. Een
woord, in de onbeschaafde taalgebruikelijk.
In het angels. heet goelster, etter. Misschien
stamt het, even als gal, van geel af, zoodat
de w, in de afleiding, we vane. Misschien
is het klanknabootsend, als ontleend van
hetgeluid, hetwelk bij het opbrengen van
fluimen,
gehoord wordt.
KWALSTER, Z. rt., m., des kwalsters, of van den
kwalster • meerv. kwalsters. Haveresch
lijsterbessenboom. Misschien, om den slijmerigen aard der bezien dezes booms.
KWALSTEREN, ma. w., gelijkvl. Ik kwalsterde,
hebgekwalsterd. In de straattaal, kwalsters
opbrengen en uitspugen.
.
KWANSUIS, kWan8WijS, zie kwant.
KWANT, Z. n. In., des kwants, of van den
kwant • meerv. kwanten. Snaak, schalk,
gast : hij vraegt den quant met grooten ernst.
D. Decker.] lk heb dienquant dien roemlust
verleert. D. Deck.] In de intrekkende handen der zelvequantem vervallen. Toot.] Van
hier is het bijw. kwantswijs, als een kwant,
op de wijze van eenen kwant, dat is geveinsdelijk, naar den schijn: hi' hield zich kwantswijs, als wilde hi gaan. Men speldt het
gemeenlijk, kwanswijs, kwansuis, quansuis:
want om, de sleurquansuis. [D. Deck.] Het
woord kwant is zeker van wenden : het
hoogd. gewandsweise bevestigt sulks. Quanten is, in het hoogd., keen en weder bewegen, en Quant is, in die taal, een schijn,
eenegeveinsde handelwijs. Uit die beteekenis van been en weder bewegen is ook
kwant, bij Kil. een ruilebuiter, waarvan het
werkw., dat nog in gebruik is, kwantselen,
ruilebuiten, kwantselaar, kwantselig, kwant-

KWALM,

seling,
kwantselster.
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KWANTSWIJS en KWANSELEN,

zie Want.
bijv. n. en bijw., kwapser, kwapst.
In degemeenzame verkeering gebruikelijk,
voor ongesteld, ziekelijk, koortsig: gij ziet

KWAPS,

er zoo kwaps uit Sif is geweldig quaps en
moetgeduurich braken. J. Cats.]
KWARREL, Z. n., m., des kwarrels, of van den,
kwarrel • meerv. kwarrels. Een klein, ineen-

gedrongen, bultig ding, inzonderheid onder
de vruchten : onder die appelen, of peeren,
zijn vele kwarrels. Van hier kwarrelachtig,
kwarrelig . Met warren, warrelen, dwarrelen,

uit eenen oorsprong.
n., O. des kwarts, of van het kwart;
meerv. kwarten. Het vierde deel van een
geheel, uit het lat. quartus. In de dagelijksche taal alleen is hetgebruikelijk: twee
kwarten in de loterij. Verkleinw. kwartje:
een kwartje jenever. Zamenst. : kwartanker,
kwartboek, ookkwartijn genaamd, een boek,
welks blad het vierde van een vel beslaat.
KWARTEEL, z. n., o., des kwarteels, of van het
kwarteel • meerv. kwarteelen. Zekere maat
van natte waren : een kwarteel traan. Uit
het fr. quartaud, quartant.
KWARTEL, z. n., m., des kwartels, of van den,
kwartel • meerv. kwartels. Kwakkel, wachtel. Hi' is zoo doof als een kwartel.
KWARTIER, z. n., o., des kwartiers, of van het
kwartier • meerv. kwartieren. Een vierdedeel. In hetgemeene leven alleen bedient
men zich van dit woord. Een vierdegedeelte
van een uur : het is J€wartier over achten.

KWART, Z.

Daar slaat het kwartier. buitengoed
ligt drie kwartier van de stad. Het vierde
gedeelte van eenen duim eene plank van
vijf kwartier dikte. Eerie vierde verdeeling
van den maneschijn : het is heden het eerste
kwartier, laatste kwartier. Een bout van een
schaap beet ook eenkwartier; van bier lamskwartier. Het vierdegedeelte van een wapenschild is een kwartier, Voorts, in hetgemeen,

een bewijs van adeldom, een wapenschild :
die willen dangehult en gehuijst zijn met
adelicke stukken engeleende quartieren.

[De Brune.] Het vierde gedeelte eener stad,
eens oords, eens omtreks : de meijerzy van
's Hertogenbosch wordt in vier kwartieren
ftschoon ook een oord,
verdeeld.Ditw oord blij,
eene stad in meer wijken verdeeld zij : in
wat kwartier van de stud woontgij ? Wijders,
een oord, eene streek, onbepaald : het is, in
dat kwartier,
goed to 'a en. Het kwartier van
1Vijmegen. Een kantoor van zulken oord :
geld van het kwartier ontvangen. Zamenst. :
achterkwartier , voorkwartier. Kwartierschout, een schout over een der kwartieren
van de 11Ieijerij, kwartierdag, vergadering
der afgezondenen eens kwartiers, kwartiersvergadering. Het woord is uit het fr. guartier, lat. quartus. Oul. bezigde men het
hiervangevormde bedr. w. kwartieren,

KWAS.

,
voor in vier deelen scheiden
bij Kil. in
q
uatuor partes dividere. Den rock sonder
naet die en wouden sy niet quaertieren.

[Lev. J. C.
Nog wordt dit woord gebruikt voor eene
plaats, waar men zich eene wijl ophoudt.
Bijzonder gebruikt men het van soldaten,
beteekenende eene wooing, waar zij eene
wijl bun verblijf hebben, in tegenstelling
van het verblijf onder tenten, in het leer :
het yolk in de winterkwartieren le en. Zijn
kwartier betrekken. Somtijds wordt het ook
voor eene of meer tenten genomen : het
kwartier van den veldmaarschalk. Het hoofdkwartier in een leger. Ook eene stad, of een

dorp, waar het hoofdkwartier lit. In het
gemeene leven noemt een soldaat zijnen
intrek bij burgerlieden zijn kwartier. Van
hier, in het algemeeu, schoon in den la en
stijl, eene verblijfplaats : ik heb een goed
kwartier. Fig. neemt men, in den krijg,
kwartier voor lijfsg enade : ont kwartier roep
en. Geen kwartier g even , alles over de
kling 'a en Een tegenstrever, die nintmer
q
uartier gee ft. [Overz. van Herv.] Zamenst. :
kwartiermaker, kwartiermeester, een beambte onder land- en zeevolk. Van hier het
bedr. w., inkwartieren, waarvan inktvartiering. Schoon dit woord uit het fr. quartier
oorspronkelijk is, moet men echter dit fr.
,
woord niet uit het lat. quartus
maar uit
eene andere bron afleiden. De Franschen
zetten, vaak, eene keelletter in plasts van
onze blazende lipletter w, als guerre voor
ons war, (welk woord de Eng. nog voor oorlog gebruiken), guespe, guépe, voor wesp,
guê, voor wad, gant voor want, enz. Het is,
dus zeer denkelijk, dat dit quartier uit eene
bron, met het hood. warten, wachten,
voortvloeit • of, dat het van waren, weren,

dat is blijven, duren, ontstaan is. BijOtfrid.
is gifuare een huis.
KWARTS, z. n., o., van het kwarts • meerv.
kwartsen, doch slechts van soortengebruikelijk. Een woord in de bergstofkunde voorkomende, zijnde eene glasachtige, zeer harde,
halfdoorzigtige steensoort, gewoonlijk met
kristalschietingen op de bovenzijde. Waarom
men het, wegensdie oneffenepunten, afleidt
van waart (wart bij Kiliaan), dat is eene
wrat. Van bier kwartsachtig.
KWASSIEHOUT, z. n., o., des kwassiehouts, of
van het kwassiehout • zonder meerv. Eene
soort van bitter hout, in Amerika, door de
inwoners, teen venijnige slangenbeten
eerstgebruikt. In onze apotheken overgenomen, bevindt men het een heilzaam koortsmiddel. Het hout zou zijnen naam van eenen
slaaf, in Suriname, Quasje genaamd, die de
eerste ontdekker er van was, ontleend hebben.
KWAST, z. n., m., van den kwast; meerv.
kwarten. Verkleinw. kwastje. Knoest, weer:
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in dat hout zijn vele kwasten. Fig. : Pieter
Pieterszoon en Albert Markus, twee harde
quasten. [Hooft.] Dat is een kwast van een
mensch, een koppige vent. In Gron. zegt
men vest, ook bij Kil., die tevens ast heeft,
voorkomende. De kw schijnen hetzelfde

denkbeeld met meer sterkte uit te drukken.
Van hier kwastig, knoestig, koppig, kwastigheid, onverzettelijke hardigheid : onder
and'regedenkenissen zzjner quastigheit.

[Hooft.]
Z. n., m., (naar Pieters., bij Halma
vrouwel.) van den kwast • meerv. kwasten.
Verkleinw. kwastje. Zamengebondene borstels : ik zal er den kwast nog eens opzetten,
bet nog eens verwen. Fran' tot een bundeltje gebonden, tot sieraad en gebruik :

KWAST,

hetpaard had eenen rooden kwast op den
staart. Een kwast aan eene trompet, op den
hoed, enz. Er hangt geen kwast in de bedstede. Dat hebtgij aan uwen kwast, die schade
hebtgij. Fig. : dat is een kwast, die zijnen

hoogmoed, door zijne kleeding, dwaasselijk
aan den dag letg
• een gek, een zot. Van hier
kwastig : Borgoensche vaanen met quastigh
kruis van bloedt. [Hooft.] Een kwastige vent,
een eigenzinnige zot. Vond. heeft quasteloos
(kwasteloos). Zamenstell. : verwkwast, tvijkwast, witkwast, enz.
Kwast, hood. Quast, neders. quest, zw.
qvast, deep . koest. Adel. vergelijkt het lat
fascia, een bindsel,
en brengt het liefst tot
vatten, omvatten, verbinden.
KWE, (kwede) z, n., v., der, of van de kwe
meerv. kween. Zekere vrucht. Zamenstell. :
kweappel: ik zal u graeuwe queappels plukken. [Vond.] Kweappelboom , kweeloorn, een

doornboompje , dat lane en mode bezien
draagt, kwemoes, kwepeer, kweperenboom,
kwevleesch, ingesuikerde kween , kwewijn.
gd , Quitte , Quette
Kwe(kwede) , ho od
,
neders, que, boh, kutna, fr. coin, coing, ital.
cotagna. Alles uit het lat. malum cydonium
of cotoneum, gr. zawytos, omdat men deze
vrucht uit Cydon , eene stall op het eiland
Kreta, eerst ontving.
KWEEE, z. n. v., der, of van de kweek; zonder
meerv. Puingras. Eerie grassoort, die , in
l d., kwek heet, en zich, door weeligwortels
Ge
te schieten, ongemeen sterk vermenigvuldigt. Van kwik. Zie dit woord,
KWEEKEN, bedr. w., gelijkvl. I k kweekte, heb gekweekt. Bezorgen ,.. dat iets in zijnen stand
blijve, wasse, groeije en zich vermenigvuldige : boomen kweeken. Koesteren, opvoeden:
kinderen zorgvuldiglijk kweeken. Fig., den
to van iets bevorderen : geleerdheid en
be
wetenschappen kweeken.Deze gemeente zachtmoedelijk queeken met een rechtvaardige
regeeringe. [Hooft..3 Voedsel aan iets geven
ineenen oneigenlijken zin : ztjne trotschheid kweeken. !hope queeken . [Hooft.] Te-

KWEK.

mandsgunst kweeken. Begunstigen: terwijl
Vitellius zajnennaarifveraar queekt. [Hooft.]
Van hier kweekenj, een enthof, met de zam.:
boomkweekerd , entkweekerzj , telgkweekerzj .
enz.; kweeking , kweeksel, teelsel, kweekster.
Zamenstell. : kweekhof , kweekschool, kweekruin, De oorsprong is in kwik. Zie dit woord.
KWEELTJE , 5. n. , o. , des kweeltjes , of van het
kweeltje ; meerv. kweeltjes. Zoet gezang van
eenen vogel : zi jantwoordtmeteen queelljen.
[Rodenb.] Verkleinw. van kweel, dat isgekweel • van kwelen. Er is nog een ander
woord kweeltje, in de beteekenis van den ge-

ringsten graad van bederf — van vlakje,
smetje : er is een kweeltje aan. 1k zal zorgen, dat er een kweeltje aankome. Van
kwelen,
voor kwijn
en, verwelken.
KWEEN, z. n., v., der, of van de kween • meerv.
kwenen, flit woord beteekende bij onze

taalverwanten, oudtijds, eene vrouw, huismoeder. De oude Duitschers noemden trouwens eene vrouw quen, of quena, zw. qvinna.
Eerste staatsvrouwen droegen, bij de oude
Gothen, Kimbren en Denen, dienzelfden
naam. Nog heden heet a queen eene koningin, bij de Engelschen. De Engelschen hebben nog een woord
,
quean dat uit deze bron
is, en een oneerlijk vrouwmensch beteekent.
Bij Kil. is quene vacca taura, vacca sterilis,
en ook mulier vana, meretrix. Het gr. yuyn,
eene vrouw, komt hiermede overeen, gelijk
ook bet boll, zena, het lusat. schena, het
pool zona, misschien alles uit yevposv, telen,
waarmede ons kennen (bekennen) en kunne
overeenkomen. Ondertusschen beduidt
kween, bij ons, een wijfje van het rundvee,
en wel eene koe, die onvruchtbaar is : de
vale, leeltjke, dock wel gegelde queen. [De
Decker.] Met verachting noemen wij een
onvruchtbaar vrouwmensch eene kween.
Jonctys neemt het voor eene afgebruikte
hoer: mennigh jongelingh omartnt een halfrottequeen.

bijv. n. en bijw., kweerder , kweerst.
Walgelijk zoet ; in Gron. gebruikelijk. De
eerste beteekenis van dit woord is onzeker.
KWEERN, (kwern, bij Kil. querne) z. n., v., der,
of van de kweern • meerv. kweernen. Een
handmolen. Van hier kweernen, kwernen,
met eenen handmolen malen. Moesog. quairnui, angels. cwearn, cweorn, cwyrn, deep.
quwrn, eng. quearn, quern.
KWEESTEN, onz. w., gelijkvl. 1k kweestte, heb
g
ekweest. Op het eiland Tessel en Vlicland
g
ebruikt men dit woord van eerie zeldzame
manier van vrijen,
bij welke de deuren, of
vensters, open staan, en de vrijer op het
bedde vrijt, liggende, of zittende, op de
deken, waaronder de vrijster zich bevindt.
Van hier kweester.
KWEKEN, onz. w.,gelijkvl. 1k kweekte, heb
g
ekweekt. Hetzelfde als kwaken.
68
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onz. w., gelijkvl. 1k kwekte, heb
g
ekwekt. Kakelen, kwaken.
KWEL, z. n., V. der, of van de kwel • het meerv,
is buiten gebruik. Kwelling: door moezjelijke
quel van lang vertoef. [Hooft.] De quel scheen
ugheen quel. [Rodenb.] Het woord is weinig
meer ingebruik. Van hier kwelachtig, kwelltjk : zoo quellijk (zorgelijk) eenkrUgsdienst.
[Hooft.] Kwelltjkheid : hoewel die onderworl quellickheden.
[Rodenb.] Kwel
p
en zijn
vea
,
gebezigd. Van hier
wordt ook voor wel
kwelwater, voor welwater. Zie wel,
wELDER, z. n., v., der, of van de kwelder • het
K

KWEKKEN,

meerv. is niet ingebruik. Buitendijksch
land : de schapen loo en op de kwelder.
Zamenstell.: kweldergras; en 'tkweldergras,
in vote reeten, te meer gedeegen, fierer tiert.
[M. L. Tijdw.] Waarschijnlijk, van kwel, dat
is eene wel, we ens het kwellende water, dat

is, datgestadig uit den grond opwelt.
w., gelijkvl. 1k kweelde, heb gekweeld. Zoetelijk zingen •; van vogelen sprekende : daar nimmer Philomeel haar vreugd
en lie de kweelde. [Lannoy.] Van menschen
zegt men het ook •; wanneer Huydec. en F.
de Haes willen, dat men het nimmer in eenen
vrolijken zin zal gebruiken. Het is waar, dat
men dit, doorgaans, zoo gebezigd vindt. Zoo
zegt Poot in een treurdicht op den flood van
Hoogstraten: schoon ik naar de kunst niet
queel. En Vondel: waarom en queeldif niet

KWELEN, onz.

KWET.

afleiding van dit woord aangaat : er is geen
twijfel aan, of de k is slechts een keelklank,
voor het wortelwoord gevoegd. Dit wortelwoord is het oude welk, waarvan verwelken
.nog overig is, door sappeloosheid slap hangen. Door letterverzetting is het een met het
lat, flacceo, flaccidus.
KWELLEN, bedr, w., gelijkvl. Ik kwelde, heb
g
ekweld. BijK. V. Mand. vindt men het
deelw, ongelijkvl. gekwolen, om het rijm,
voor gekwollen. Plagen, moeijelijk vallen :
den viand onophoudelijk met bommen kwellen. Schertsen : zij kwelden die 'u er met
haren neef. Eenegroote smert gevoelen :
van dejicht gekweld worden. Met het graved
gektveld zzjn. Onlust des gemoeds veroorzaken : die zaak kwelt mij day aan dag. Dan
kwelt in4j knagend zielverdriet. Wederk.:
zich over lets kwellen. Van bier kwellaadje,
beangstiging, verdriet: die quellaadje uit het
hoot te slaen. [Vond.] Voorts kweller, kwelling , moeij
elijkheid, kwelster. Zamenstell. :
kwelbast, plaagbast, kwelduivel, plaagduivel,
kwelgeest,
booze geest, schertser.
Kwellen, Otfrid. qualen en quellen, Willer. quelen, hoogd, qualen, zw. qvillja. Het

is niet onwaarschijnlijk, dat het tot het zw.
valla, beangstigen, kwellen, behoort. Het
oude bal, kwaad, angels. balo, bij Schilt.
wala, mag men ook in aanmerking nemen •
te meer, daar Kil. het vlaamsche quaele door
en spijst nujn droevengeest met eenigh klaegkwaadheid, boosheid verklaart.
lyck lied? En Koorenhert : zijt getroost, voed- KWENDEL, z. n., v., der, of van de ktvendel;
ster, wil niet meer kwelen. Evenwel wijkt
het meerv. is buitengebruik. Eene welrieg af. Althans ,
kendeplant, Wilde thijm. Denkelijk van het
men ook wel eens van then reel
lat, cunila, cunilago.
Hooft zegt er ens: maar meereminnen zany
(dat is loftuiterij) b etas mi'n' ooren niet, al KWENGELEN, onz. w., gelijkvl. 1k kwenyelde,
queelden zij haar best. Laet Apollo comen
hebgekwengeld. In Gron. gebruikt men dit
,
spelen, en met Pan een lietjen quelen.
dat is, door
woord : met water kwengelen
beweging van het watervat, gedurig storten
[Geschier.] Wanneer de wereltqueelt een
en kleineplassen maken. Het woordzal, met
liefelicken toon. F. v. Dorp.] Men vole dan
wel het meestgebruikelijke. Metdat al schijnt
zwengel, uit eene bron afstammen. We en
wagen, waggelen, wankelen, zwanken,
tie genoemde stelling van Iluydec. en De
zwenken, zwingen, zwengel hebben eene
Baes ,op eene verwarring van kwelen, zingen,
bron.
met kwelen, kwijnen, te berusten • daar toch
die twee werkwoorden, oorspronkelijk, ver- KWERN, zie kweern.
schillen. Kweien, zingen, is een voortd, KWETELEN, 1 zie kwetteren.
werkw., anders kwedelen, kwetelen, van het KWETER,
-nude quedan, quaden, spreken, queden, que- KWETS, Z. n., v., der, of van de kwets • meerv.
kwetsen. Eene bekendepruim, die, aan den
deren, garrire bij Wacht. Zie verder kwetboom hangende, door re en en wind, op
teren. Overkwelen, kwijnen, ziehet volgende.
den grond stortende, door den vat ligt
Voorts is van hier kweling.
gekwetst wordt en in stukken berst. Halma
RWELEN, (bij Kil, quelen, quenen,quzjnen) onz,
w., gelijkvl. 1k kweelde, heb gekweeld. Kwijis voor het mannel. geslacht. In het hoogd.
is zij ook vrouwel.
nen , verwelken : Basan en Carmelquelen :
oockqueelt de bloeme Libanons. [Bijbelv.] Be- KWETS, z. n., V. der, of van de kwets; het
zochte schaduwen en wandelwegen kwelen.
meerv, is niet ingebruik. Kwetsing, nadeel :
(H. Dullaert.] Van menschen wordt het ook
daar faun marren minderquets doenmoghte.
[Hooft.] Teens quets van droeve sterflijkgezegd, eigenlijk: zljn NT queelt en stet t,
heidt. [Hooft.] Met een wreedequetz'.
(Van Mander.] Oneig., bezwijken : ik kweel
van lie de. De hoochste van het volckdes lants
[K. Van Mander.]
guelen. [Bijbelv.] Van hier kweling. Wat de KWETSEN, bedr. w., gelijkvl. Ik kwetste, heb
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dat zij veel gewigtleggen op din en die, in de
godsdienst , van weinig belang zijn, ware
beuzelingen. En, omdat scheinheiligheid zich
juist daaraan kenschetst, is eene kwezel bij
onsook voor eene schijnheilige gebruikelijk.
Van bier kwezelen, futselen, beuzelen, kwehet hoofd, in den arm, aan het been gekwetst
zelaar, futselaar, kwezelarii, scheinheiligzdn. Straffen, kastijden : Gods kwetsen is
held , kwezelachtig.
genezen. M. L. Oneig., schenden : iemand KWIEUS, z. n., m., van den kwibus • meerv.
kwibussen. In hetgemeene !even, een zot :
in zdne eer kwetsen. Ergeren, beleedigen :
een re to kwibus. Een gek op eenèn schoorstoffen, die ik hoope dat niemants ooren
quetsen. [Poot.) Bat dit immer kuische
stee p draagt, in Geld., ook lien naam. Misschien uit het lat. qui, quis.
ooren kwetste. [Feith.] Van hier kwetsing,
kwetsuur: een mont dergaepende quetzuure. KWIDAM, z. n., m., des kwidams, of van den
kwidam • meerv. kwidams. Een los, roeke[Vond.] Net de minquetsuur. [Poot.]
loos, zot handelend mensch. Van het lat.
Kwetsen, hoogd. quetschen, seders. quietq
uidam , iemand.
sen, quOsen, zw, . qväsa , angels. cwysin,
eng. to quash en squeese. Het woord is Kwin, z. n., v., der, of van de kwij1; het
meerv. is buitengebruik. Zeever, slijmachklanknabootsend, en een voortd. w. van
ti g speeksel, dat bij sommige gelegenheden,
het, nog in het neders. gebruikelijke, quedvan zelf nit den mond loot,
p
om deze
den, quetten, drukken. Het lat. quatere,
reden ma g men het woord misschien met
quassare, cutere, en het wend. kweczczu,
kwel, dat is wel, tot eene bron brengen.
slaan, drukken, behooren hierheen ook.
De kwijl lie hem uit den mond. Wij
KWETTEREN, b e r. w., gelijkvl. Ik kwetterde,
volgen Pieterson in het geslacht. Halma
hebgekwetterd. Voortd. w. van kwetten,
en Hoogstr. zijn voor het onz. In vele
drukken, blutsen, anders knetteren, knitoorden des Vaderlands hoort men ook
teren : depruimen worden gekwetterd in
de kwdle uitspreken •; zoodat het yr. wel het
den korf. Van hier kwetterig, geblutst,
oudstegeslacht schijnt te zijn. Zamenstell. :
kwetterigheid, kwettering.
kwijibab, kwzjlebab, een kwijldoek, oneigenKWETTEREN, onz. w., gelijkvl. Ik kwetterde, heb
lijk, babbelaar of babbelaarster, die zoo druk
gekwetterd. Kakelen, praten : of als twee of
zit te babbelen, dat de kwiil uit den mond
drije, die Baer quetteren. [Van Mander.]
loot: 't is een quajlbab. Hoofs. Voorts kwijtHierheen behoort het vrouwel. naamw.
band, kwijtdoek, kwijllap, kwillslab, enz.
kweter, waardoor men, in sommige streken
vanGelderland, den tongriem verstaat, KWIJLEN, onz. w., gelijkvl. Ik kwzjlde, heb
gekwijld. De kwijl laten loo en zeeveren.
inzoover dezelve, bij sommige kinderen,
Van bier kwijlaard, kwijler, kwijling : den
het spreken belet, en daarom client gesneden
zieken tot kwijling brengen.
te worden. Het woord schijnt ontleend van
het snijden van den tongriem, hetwelk men KWIJN, z.n.,m., des kwijns, of van den kwijn •
het meerv. is niet ingebruik. Kwijning, uitsommigen vogelen doet, die daardoor het
tering, getreur : 't blzjde gejuig in d' oogst
kwetteren leeren. Trouwens, kwetteren noem t
stoat nu aan den kwzjn. [Lodenst.]
men, in Gron., kwetelen, en men gebruikt
het van vogelen : eene kwetelende zwaluw. KWIJNEN, onz.' W. , gelijkvl. Ik kwijnde, heb
gekwdnd: Slap hap en verwelken : de boom
Ondertusschen is kweter, kwetteren, kweteomhelst van 't klintquijnt zonder jeugd en
len, bij Kil. quedelen, van het oude quedan,
blaren. [De Dekker.] Een krans van lof, dat
dat, bij Otfrid., gevonden wordt en spreken
nemmer dory' of qudn'. [Hooft.] Dof, flaauw,
beduidt, zw. queda. De Engelschen gebruibleek van kleur zijn : de lichtbol, weggezonken nog quoth I, quoth he , voor, zeg ik,
ken, vergult de velden met een' kwijnenden
zegt hij. De oude Latijnen, ten tide van
[ulster. [Overz. v. Herv.1Langzaam uitteren:
Ennius en Pacuvius, zeiden cedere, hetwelk
hij kwijnt aan eene ziekte. Eene kwijnende
zij kedere uitspraken. Voor dit kwetteren
ziekte. De Joodsche mogentheit quijnde aan
hoort men, in de dagelijksche verkeering,
eene oorlogskoorts. [Poot.] Door droefheid
ook kawetteren : wat staat hij daar weer
lusteloos zijn: gtj schenktuw vleesch en Wed,
te kawetteren.
om 't kwdnende gemoed, enz. [Schutte.1 De
KWEZEL, z. n., v., der , of van de kwezel ;
lie ,de doet hem deerlijkquijnen. illooft.] Van
meerv. kwezels. Dit woord, dat, misschien
bier kwijning, uittering. Het woord grenst
met vezel en beuzel naauw verwant is, benaauw aan kwelen, bij Kul. ook quenen,
teekent eigenlijk eene kleinigheid , een
qudnen. Men ma dwdnen, zwijnen, dat
wisjewasje. Van hier is het overgegaan tot
bij Kil. nog overig is, merle in aanmerking
eene benaming van eene geestelijke dochter.
nemen.
zegt S. Van Emdre, worden in,
,
Klopjes
Brabant Quezetsgenaamd. Misschien, oni- KWIJT, bijw. Vrij, los, ledig, weg, verloren ; in
gekwetst. Het woord worth van harde lig-

chamengezegd, wanneer zij weekere ligchamen drukken,
en daardoor kneuzen of
blutsen : kwets die appelen niet. Van hier
worth het voor wonders, bezeerengebruikt:
een koegel, die de kuit quetste. [Hooft.] plan
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KWIP.

de hetoulings levend gedierte , zoo als
het bij Kit voorkomt. Thans is het kwik
gebruikelijk voor kwikzilver, di's genoemd
we ens deszelfs vlugheid en vloeibaarheid ;
lily is zijnen hoed kwijt. Raken : hi' raakt al
zijn goed kwij,
t hi'rliest
waarom het, in het lat., ook argentum
ve
het. Maken: zich
kwiksch :
vivum beet. Tan bier kwikachtig,
van iemand kwzjt maken, hem verlaten. Ili
dequixe vrijerschap. [T. Roemer.] Veyzal u van datpak kwijt maken, ontlasten.
Want hij heeft ons los en vrij quijt gemaeckt
kleinw. kwikje, een aardig strike : met strik 'es en kwikjes •; ook een pronkstertje.
van slavernil. [H. de Gr.] Schelden: hi
schold hem hetgeld WO. Ook heeft de Godt
Zamenstell. : kwikhaag, eene van zelve opschietende haag, kwikkebil, eene vrouw of
der wouden, noch Pan, noch wildeman, noit
vrijster,
die niet veel van zitten houdt, eene
boetequijtgeschouden (gescholden). [Yowl.]
loopster een lit vrouwmensch, kwikkebilJf'orden: hoe zal ik hem kwijt worden ? Einlen, kwikpil, kwikstaart, een vogeltje, wemet
k gaan , voor kwijt raken verliezen :
delij,
gens de beweging van den staart dus geHiermeega ick mijn' man, quzjt. [Hoof t,
naamd, kwikstaarten, kwikzand, welzand,
Oockqueelt de tack meest alle ti 'd
dat onder de voeten uitwijkt, (Halma verEn 't boomtje gaet szyn kroontje quijt.
klaart het ook door zand, waaronder een
J. de Deck.] Ook is het voor vrij raken, ontweinig kwik is) kwikzilver. Van hier ook verkomen, gebezigt geworden : die sal met vier
kwikken, d. i, verlevendigen, hetwelk eigenponden tournoijs quijt gaen. [Aldegond.]
lijk van zieken gezegd wordt, die door een
Oul, wend kwzyt zUn ook met den tweeden
geneesmiddel verkwikt, verlevendigd wornaamvalgebezigd : dat ick mijns mans qtvijt
bin. [Lev. J. C. Zamenstel. : kwijtbrief,
den. Dit woord is een der oudsten in onze
en aanverwante talen. In de achtste eeuw
kwzytschelding, kwijtwording.
reeds vindt men kecprunno, in het gelderKtvijt, hood. en neders. quilt, eng. quit,
sche kwikborn, bij Willer. quekkon wassera,
fr. quitte, zw. qvitt, ijsl. qwittur. In het
levend water, eene wel. Bij Isidor. is het
Britt, is quytaat verlaten, en quytet vrij
werkw, chiquihhan, en bij Noll. chichen,
maken. Er is een oud stamwoord wit, been bij Otfrid. het bijv. n. quek en queqkas.
duidende afgezonderd, los, vrij. Hierheen
In het angels. is cuce, cwic, cwicu, levend,
behoort dit woordgelijk
ook het lat.
,
levendig, vlug, eng. en hoogd. quick , zw.
viduus, vidua, ons weduw: misschien ook
qvick. Het komt van we en bewegen, wakker. .
ons voorzetsel uit, ons tvijd, tvieden, enz.
KWINKEN, onz. w., gelijkvl. 11c ktvinkte, heb
liWIJTEN, (zich) wederk. w. , ongelijkvl. Ik
gekwinkt. Een verouderd werkwoord, met
kweet mij, heb mij gekweten. Dit woord worth
winken, wenken, uit eene bron, en beteebij Kil. bedr. gevonden, en beteekent eigenkenende bewegen, trillen. Van hier het
lijk vrij maken, los maken, ontdoen : ende
basterdstaartige gelijkvl. w. kwinkeleren,
icquite alle die eerstgheboren van mitten
dat van het zinger' der vogelen, met eenen
sonen. [Bijb. 1477.] Zoo zeide men oudtijds
trifiendengorgel , gebruikt wordt : 't gevoook ik kweet mine beloften, ik ontdeed mij,
gelt quinkeleert en zingt. [Poot.] Voorts
door dezelve to volbrengen, van derzelver
beduidt het, in het gemeen, zingen, vrolijk
verbindtenis. Hoequijtge hier uw plichten?
zijn. Van hier ktvinkelering, kwinkeleerster.
[Moon.] Iemand den eed ktvijten, hem er van
Hierheen behoort kwinkslag,
een onverwacht
ontslaan. Thansgebruikt men het wederk.
kluchtig gezegde.
alleen : zich van zijnen pligt, van zijne beKWINKERD, z. rt., m., des kwinkerds, of van den
tote kwijten. Ook : zich dapper ktvijten. Fri
kwinkerd • meerv. kwinkerds. Een die scheel
kweet zich als een eerltjk man. Van hier
ziet; dus we ens de beweging van de oogen
kwijting : dat uw Wens voile przjs m ijn
genaamd.
kwijting heeten ma ! M. L. Tijdw.]
Kwrivr, z. rt., v., der, of van de kwint • meerv.
KWIH, bijv. n. en bijw., kwikker, kwikst. Dit
kwinten. Eene loosheid, streek : aardige
woord beduidt eigenlijk bewegelijk , dat
kwinten. Kuur, gril : ztj ne kwinten zzjit
zich beweegt, voorts vlug, aardig, gaauw,
onverdragelijk. Voor kwinkt ; van kwinken.
levendig, vrolijk, tierig. In then figuurlijken
Fr. quinte, neders. quinte. Van hier kwintig.
zin vindt men het bij Vond. ; in 't quickste
van den mai j, van de lent. Maer nimmer zag KWINT, z. n., v., der, of van de kwint • meerv.
kwinten. De fijnste snaar van eene vedel.
men in het kwikste van den tijd. N. Verst.]
Ook een woord in de zangkunst. Van het lat.
In het quikste van zijn dagen. [Moon.] Als
quintus, vijfde.
zelfstandig naamw. , meerv. kwikken, komt
het bij Hooft voor : zendende nog Brie ha- KWINTAPPEL, zie kolokwint.
liaansche kwikken. Nog zegt men, in de ge- KWIPSCR, bijv. n. en bijw. Ziekelijk, niet wel :
zij ziet er zoo kwipsch ult. Misschien uit
meenzame verkeering: het is maar kwik, het
eenen oorsprong met wepsch, weepsch,
isniets, bet is maar eene aardigheid. Van
smakeloos, laf.
het onz. geslacht, zonder meerv., beteekeneenen natuurlijken en zedelijken zin,
M
Men
gebruikt het, met eenen vierderi naamval,
bij de volgende werkwoorden; als, met zijn:
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KVVISPEDOOR, Z. n.,

v. en onz., der, of van de
kwispedoor , des kwispedoors , of van het
kwispedoor; meerv. kwispedoren. Spuugpot.

Bij verbastering, van het spaansche woord
escupedor, of escupidero.
KWISPEL, Z. n., m., des kwispels, of van den
• kwispel • meerv. kwispels. Het harige uiteinde van den staarti
j Kil. cauda.
,
b
Het woord
schijnt klanknabootsend te zijn, en meteen
het denkbeeld van beweging in to sluiten ,
met wispelen uit eene bron. Voorts beteekent
het eenenwijkwast,
poeijerkwast, witkwast•:
men kan wel met een kwispel twee muyren
Witten. [De Brune.] Zamenst. : kwispelbies.
KWISPELEN, bedr. en onz. w., gelijkvi. lk kwispelde, heb gekwispeld. Bedr., met eenen
kwispel strijken. Iemand kwispelen, hem

met eene snerpende roede slaan. Onzijd., met
den staart slaan, of strijken : gelijk een tzjger,
die al kwisplend met den staart, zijn tuchtbeer vied. J. de Marr.]
KVISPELSTAARTEN, onz. w., gelijkvi. 1k kwispelstaartte, hebgekwispelstaart. Met den staart

KWIS.

de beide zijden des ligchaams slaan, met den
staart spelen, aan eenige beesten, en voornamelijk aan de honden eigen, tot bewijs
van vriendschap : de hond kwispelstaartte,
Coen ik to huis kwarn. Fig., vleijen.
Daar kwispel een staart is, zoo heeft in
kwispelstaarten, eigenlijk, eene overtolligheidplaats, en kwispelen alleen drukt hetzelfde denkbeeld uit. Kil. heeft ook wispelstaarten, en Plantijn wipstaarten.
KWISTEN, bedr. w., gelijkvi. Ik kwistte, heb
gekwist. Verkwisten •, welk zamengestelde
meestgebruikelijk is : en quist de kracht
sins Bests. Cam h. En 80 quisten hunnen
tzjdt. [Gesch.] Van hier kwistig, verkwistend. Zamenstell. : kwistgeld, doorbrenger,
ook kwistgoed, kwistpenning geheeten •, alien
van het mannel.gesiacht. Ondertusschen,
dit kwisten, dat verdoen, doorbrengen beduidt, en bij Otfrid. even eens quisten heet,
behoort tot hetgeslacht van woest, verwoesten, lat. vastare. Het oudfransche guaster,
nugetter, is hetzelfde woord.

L.

L is de elide letter van het nederd.

ABE, de
achtste der medeklinkers, en de tweede tongletter. Zij opent of sluit eene lettergreep, als
lam, mal.—Nooit duldt zij eenen medeklinker achter zich, in het openen van eene
lettergreep, als : lak, les, lis lot lus. Integendeel verdraagt zij dit wel, in het sluiten
van dezelve ;gelijk zij ook, in het openen,
achter eenen medeklinkerstaan kan , als
fulp, glimp. In het eerste geval, rolt zij over
op de p, daar zij, in het laatste, door de g
voortgedreven word t.
i en R zijn twee zeer na verwante letters,
die, in alle talen, dikwijls met elkander verwisseld worden • iets, dat, in de a(leiding
van woorden, vooral, in aanmerking moet
genomen worden. Voor het lat. ulmus zegt
de franschman orme, en wij olm: voor poregrinus de italiaan pelegrino, de franschman
pelerin, en wij el rim. In onze eigene taal
ziet men dit: schalmei vindt men,bij K. v.
Mander, scharmei gespeld. Wordt niet de
uit an eten, bij sommige werkwoorden,
met eren verwisseld, als: snippelen, snipperen ? Zoo zegt men ook stamelen en stanteren,
bobbelen en bobberen. En voor wandelen zeiden de Ouden ook wanderen. In den dagelijkschen tongval geschiedt dit ook meer dan
eens : voor bitterkers zegt men, om het
gemak, bittelkers. Trouwens, men vindt menschen, ja geheele volkeren, welken het onmogelijk is, de r uit to spreken. Hen, welken
dit bezwaarlijk valt, zal men daarom eenen
klank, aan de / grenzende, meest hooren
bezigen. Ook worden / en u dikwijls verwisseld. Zoo zeide men voorheen vergouden,
voor vergolden, gewoud, voor geweld, schoud,
voor schuld; en nog zeggen wij, somtijds,
soudenier, voor soldaat, soudeersel, voor soldeersel. Integendeel hebben wij nu de u,
waar eertijds l was, in goud, koud, houden,
oud, enz., voor gold, kold, holden, old, enz.
En het is aanmerkelijk, dat de Fr anschen
sols en fols als sous en fousuitspreken. flierheen behoort ook ons wildeen woude.

bijv. n. en bijw., lager, laagst. In de nitspraak, bezigt men ook leeg. Het tegendeel
van hoog: twee lage boomstammen. De
gewone stand van de afgeloopene zee, de eb:
het is laag water. Beneden; in de dagelijksche
taal: kom om laag. Gering,
met eene soort
van verachting: een -man van la en staat.

LAAG,

Die, in haar' laagen staat, zijn dienstmaagd
niet versmaadt. [Psalmb.] Nederig : zich laag
houden. Ondeugend, slecht : eene lage ziel.
Lae gedachten over iemandhebben. Verachtelijk : zij sprak laag van haren man. Laag
op iemand vallen. Verkleinw. laagjes. Van
hier laagheid, slechtheid, ondeugende daad,
laagte, eene plaats, die niet ho is, fig. armoedige staat. Zamenstell.: la schout , een
schout van een nedergeregt, laagloopers,

valsche dobbelsteenen, diegeen hooge oogen
werpen,
lagerhand, lirikerhand.
Laag,hoogd. leg, lege, deen. lay, zw. lag,
eng. low, ijsl. la r. Het is het stamwoord van
le en en liggen.
la e) z. n., v., der, of van de laag
meerv. la en. Eene rij naast of op elkander
liggende din en: eerst eene laag zand, dan
eene laag steep . Twee la en kaas. Een aantal

LAAG,

stukken, la p s de beide zijden van een oorlogschip, op ieder verdek : een schip van
twee la en als het, op beide verdekken,
stukken voert. In eenen anderen zin, noemt
men eene laag al de stukken, aan de eene zijde
van een schip : zij gaven den viand de voile
laag. De beide la en geven, de eene zijde na
de andere afsteken. Eene bedekteplaats, om
iemand, onverhoeds, to bespringen : hi'
schoot ,even herten uit zUn bedeckte laege.

[Vond.] Krijgsvolk, tot dat zelfde einde,
ergens schuilende : eene laagh van gewaapenden. [Hooft.] Een verraderlijke aanslag: van de
laage gehoort hebbende. Hoofs, Iemand la en
le en. Lagen, Henrik in zijne kindsheidt
geleidt. [Hooft.] Zamenst. : ribbenlaag, winterlaag , hinderlaag, nederlaag. Lageloos,

zonder bedrog of list. [Hooft.] In oorsprong,
een met het vorige woord. •
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LAAGTE, zie

laag, bijv. n.
z. n., v., der, of van de laai • zonder
meerv. Een reeds verouderd woord (gelijk
het daarvangevormde werkw. laaijen), beteekenende het Licht van eene vlam. Het
is nog overig in het zamengestelde lichte-

LAAI ,

laai, lichterlaai. Het slat den lichtelaaien
heert. M. L. Tijw.] Een lichte lawje
gloed, een gloed, die eenen zeer helderen vuurglans van zich geeft. In lichterlaai'en brand, in voile vlam. Vond. en Hoogvl.
spellen lichterlage. Het werkw. wordt nog
bij de Brune gevonden : als het hout begint
te laeijen. Het behoort tot het geslacht der
woorden gloeijen, licht, logchem, het lat.
lux, lumen, hetgr. qm0E, ijsl. loge, alem.
laug,
a vlam.
LAAN, Z. n. , V. , der, of van de laan • meerv.
lanen. Eene wandeldreef, wederzijds met
boomen beplant : rij fluks de jachtlaan door.
[Vond.] In het eng. lane. Zamenst.: ho laan
tuinlaan, zijlaan, enz.
LAAR, bijv. n. , laarder, laarst. Kil. verklaart

dit woord door ijdel, ledig: Het schijnt hetzelfde te zijn, als het hood. leer, dat ook lay
en lar wordt uitgesproken, bij Notk. tare,
angels. gelaer. -W ij gebruiken het somwijlen
nog voor dun , schraal : tare melk. Lare thee
is,op de Veluw, slappe thee, zonder melk.
InGelderland heeft men een zelfst. n.van het
onz.geslacht ; meerv. laren. Een laar in een
bosch is daar eene plaats, die niet met boomen
bezet is, eene opene ruimte. Bij Kil, is het
een onbebouwdegrond.
LAARS, (leers) z. n. , v. , der, of van de laars •;
meerv. laarzen. Verkleinw. laarsje, halve
laars. Eene slappe stevel : h i' hadde alree de
goude laers aan 't been getrokken. [Vond.]
Martinius leidt het van leer, leder af.
LAARZEN, bedr. w., gelijkvi. Ik laarsde, heb
g
elaarsd. Laarzen aandoen: zich laarzen.
Oneig. zegt Poot : door zijn gelaersden helg
het lat. cothurnatus
detrant. De dichter volt
na, dat eigenlijk wil zeggen hoog geschoeid,
omdat men de helden, op het oude tooneel,
dos vertoonde •, van daar is het verheven,
hoogdravend. G. Schroder zegt daarom : en
leeren Sophocles in hooger laarzen gaan.
Laarzen is ook eene zekere straf den ma-

trozen aandoen, anders, naar het en g. ,
bridsen genoemd.
tusschenwerpsel, voor helaas doen ze
,
LAAS
zwack laes ! den laetsten ademsnack, enz. [De
Decker.] De Ouden schreven ook lacij.
LAAT, bijv. n. en bijw. , later, laatst. Spade :
waarom komtgij zoo laat? Het is later, dan
ikgedacht had. Laat in den avond. Het
zal laat worden. Beter laat dan nooit.

Van een bepaald uur gebruikt men het ook,
schoon er eigenlijk het denkbeeld van spade
aanleidmg toe gegeven heeft : hoe laat is het?
In het late najaar. Late kersen, die laat rijp

LAAU.

worden. De overtreffende trap laatst worth
gebruikt van dingen, die geen ander ding
van hunne soort na zich hebben, ten opzigte
van tijd, plaats en orde. Ten opzigte van den
tijd : de laatste dag in het jaar. Hi' voert
altoos het laatste woord. Dikwijls ook slechts
in zoover, als een zaak, tot hiertoe, nog
geene andere zaak na zich heeft : de laatste
dag in het jaar. Hij voert altoos het laatste
woord. Dikwijls ook slechts in zoover, als

eerie zaak, tot hiertoe, nog geene andere
zaak na zich heeft : de laatste reis, dat ik hem
sprak. Het gebeurde laatst, dat hi enz. Hij
sneuvelde, in den laatstenveldtogt. Bijzonder
zegt men het van din en die stervenden
betreffen: iemand het laatste olieselgeven.
Den laatsten snikgeven. De laatste pligten
afleggen. Iemand de laatste eeraandoen, hem

grafwaarts verzellen. Ten opzigte van het slot
der eeuwen : het laatste oordeel, het jongste
geregt, in den bijbelstijl. Met betrekking tot
eeneplaats: de laatste duit in den zak. Tot
orde : hi' was de laatste, h i' sloot het hek.
Ten laatste, eindelijk. In het laatste. Voor
het laatste. Zamenstell. : laatstleden. De stellige trap laat komt overeen met het hoogd.
lasz, neders. laat, Notk. lazzo de overtreffende trap laatst is, bij oude frank. en opperd.
schrijvers, lezest, lezist, angels. laesta,
hood. letzt, gr. Aotrees. Het woord schijnt
met het w. laten verwant te zijn.
LAATDUNKEND, laatdunkendheid, zie laten.
LAAUW, bijv. n. en bijw., laauw.er, laauwst.
Een woord, dat dengeringsten graad van
warmte, in vloeibare ligchamen,
uitdrukt.
Het water is al laauw. Hetbloed is nog laauw.
Het water laauw laten worden. Fig., ijverloos : laauw in degodsdienst zijn. Van bier
laauwachtig, laauwelijk, ijverloos, laauwheld. Het werkw. laauwen, laauw makers en
laauw zijn, is weinig meer in gebruik
•: mits
ondertusschen de hitte van 't bloedt laauwde.
[Hooft.] Zich laauwen heeftPaffenr: En laat
het kille stael zich lauwen in hetplengen van
't warme menschenbloed.
Het schijnt, met laf, ftaauw, tot eene bran

te behooren. In sommige oorden wordt het
ook louw uitgesproken.
LAAUWDAAT louwdaat), z. n., v., der, of van de
laauwdaat • meerv. laauwdaten. Bij Kil. een
lui wijf, zoo ook nog in de zamenleving : zij
is eene re to laauwdaat, een lui, lam wijf,
ook eene zottin , malloot.
Die middelbaer schoon is e er in 't treden,
Die wort boven een schoone laudate be heert

[Const. d. Min.]
Van hier laauwdaatachtig •: die laudaatachtig
gaen zijn te misprijzen. [Const. d. Min.) Kit.
brengt het tot lauw (laauw) en daet (daad)
en dus is laauwdaat, bij hem, zooveel als
eene vrouw, die laauw van daad, of in ha
doen is, mulie,- facto sive opere tepida.
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LABAAR,
z. n., v., der,

of van de labaar ; meerv.
labaren. Eengroote linnen halsdoek.
LAM!, z. n., v., der, of van de labbei ; meerv.
labbeijen. Klappei, snapster. Van hier het w.
labbeijen, snappen.
LABBEN, onz. w., gelijkvl. Ik labde,heb gelabd.
Snappen,
klappen, overbrieven. Van hier
het zamengestelde labbekak, m. en v., van
Iabben, en kak, oul. achter • derhalve zoo
veel als achterklapper, achterklapster •, zoo
ook het werkw. labbekakken. Van hier labber,
van den windgebruikelijk : eene labbere
koelte,
een zachte wind, die de zeilen niet
sterk spant, maar hen doet wapperen. Met
een labber koeltje (andersookals een woord,
labberkoeltje) uit den noord'oosten. [Bogaert.[
Wijders labberen. 't Zeeluchtie labberde ons
aaattninnig te gemoet. [Huydec.] Labberen,
het voor d, w. van labben, snappen, is bij
Kil. vana loqui, blaterare. Voorts labberlot,
z. n., m., een plug, een straatschender.
Tevens schijnt het, om het begrip van beweging, tot labberen te behooren.
LABBERDAAN, zie abberdaan.
LAB1RINT, (labyrinth) z. n., m., des labirints,
of van den labirint • meerv. labirinten. Uit
hetgrieksche AexigupiPeos, dat een naam van
een zonderling gebouw, op het eiland Kreta,
was, bestaande uit verwelfdeganger], die
zoo kunstig in elkander lie en dal, men den
uitgang bezwaarlijk konde vinden. Van hier
neemt men het voor eenen doolhof: dat men
in de kleine naeuheid der dichten somtajds
maelt als in een' labirinth. [Poot.] Oneig.

gebruikt men het voor eene verwarde zaak,
Welker zamenhang en uitkomst men niet
litg
bespeuren kan. Foot neemt het ook in
eenen nadeeligen zin: ontbeer vooral geen'
draat in 's rijkdoms labijrint.
z. n., m.,deslachs, of van den lach • het
meerv. is n let ingebruik. Bij Vond., Moon . en

LACII,

anderen is het mannet., maar Hooft bezigt
het vrouwelijk. Het la then : een lieve,
blijde, zoete lach. Lach met lath betaalen.
[Sels.] Net eenen lach bekooren. [Vond.]
Eenengedwongenen lack geven. Grooten lack
hebben. Vol lacks zijn. Maar schoon gij den
lach doet rijzen. [Poot.] Met eenen schampren
lach. M. L. Tijdw.] Zamenstell. : grimlach.
es lac es. [Smits.]
Verkleinw. lachje : lonkj,
Hsi. hlaatur, alem. hlahtar.
LAMER, z. n., m., des lachters, of van den
lachter ; het meerv. is buiten gebruik. Laster. Het woord is reeds verouderd. Bij
Vond. vindt men het : tot Godts of 's menschen lachter. Die doet hem zelvengrooten
lachter. B. Houw.] Schande, smaad : te
Karen lachter. M. Stoke.] Van hier het
veroud. werkw. lachteren: du en sultste di
selven niet lachteren nochprijsen. [Guide
Le ender, dat hi den levenden God lackteren zoude. [Bijbelv. 1477.]

LADE.

(ledder, in sommige orders des Vaderlands ledder) z. n., v., der, of van de ladder;
meerv. ladders. Een beweegbaar werktuig,
um, langs deszelfs sporten, in de hoogte te
klimmen: hervoeghbaare ladders: [Hooft.]
Met eene ladder op den nek. [Vond.] Op eene

LADDER,

ladder klimmen. Eene stad met ladders
bestormen. Oneig. worden de hone zijstuk-

ken van eenen boerenwagen ktddersgenaamd.
Trapswijze vordering: en klimtge op deezen
voet van de eene sporte op de aer der de den
ladder op. M. L. Tijdw.] Verbinding van

din en van walkers het eerie telkens het
andere, in volkomenheid, te boven
gaat:•
langs de ladder des tvezens tot derzelver
oorsprong op te klimmen. [Feith.] Verkleinw.
laddertje. Zamenstell.: boomladder, brand-ladder,galgladder, stortnladder. Ladder-.
sprong, de afrolling eens opgehangenen van

de ladder.
Ladder, hood. Leiter, Notk. leitero, Ker.
hleitar, angels. haiddr. in den zwabensp.
laiter, neders. ledder, eng. ladder, pool.
letra. Het is leer denkelijk, dat het woord
van leiden ontstaan is.
LADE, (in het gemeene levee la) z, n., v., der,
of van de lade • meerv. laden. Verkleinw.
laadje. Een woord , dat eertijds in het

alg emeen, eene ineslotene
g
of bedekte
ruimte beduidde. Bij Kil. en in het hoogd.
zijn daarvan sporen genoeg. Wij gebruiken
het than s meest voor een vierkantig boilten ruim, dat ingeschoven wordt, om daar
in lets te leggen : het ligt in de lade van de
to el van het kabinet. De vierkante loam,
waarin de wevers het riet of den kam sluiten, en waarmede zij den inslag vastslaan,
beet delade: en het werk ,
geslagen met de
lade(percusso pectine, bij Ovid.) blight
zijn beslag. [Vond.] Zamenstell.: ladetaiel
(latafel). Schrtjtlade, schuitlade, tafellade,
treklade. Wegens het eerste denkbeeld van

sluiten, brengt men het misschien best tot
eene bron, met lid, een deksel, kleed, het
lat. claudo, ons sluiten, enz.
LADEN, bedr. w., ongelijkvi. Ik laadde, heb
geladen. (Voor laadde zeide men oudtijds,
Toed: dit loedgij, bij De Decker.) Ligchamen
van eenige zwaarte ter vervoering , op of
in iets leggen : h0 heeft twee pakken op den
ezelgeladen. K.offijbalen in een schip laden.
Waren op eenen wagen , laden. Vaak verzwijgt men het voertuig:.m ast laden, hoot
laden. Ook wet den last : ladet uwe beesten.
[Bijbelvd De maag laden, te veel spijs
gebruiken. Fig.: nicer laden, din men dragen kan, lets ondernemen, dat de krachten

te bovengaat. Bloot gesteld zijn aan de werkin en eerier bezwaarlijke
zaak•: met sonden
geladen zz,In. [Bijbelv.] Gods toorn op zich
laden. Voorts, gebruikt men het van allerlei

soort van schietgeweer, warineer men het
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noodige kruid en lood er in doet: eene pistool, een roer, een stuk geschut laden. Ztj
doen niets dan lossen en laden
,
zij schieten
onophoudelijk. Deze vrouw doet niets dan
lossen en laden, een onbeschaafde spreek-

ook van andere gesteldheden der ziel, als
van spotzucht h i' lacht met altos. Van
verachting, verwijt en beschimping :in
iemands verderf lagchen. Van grootmoedige
uittarting: met iemands dreigingen lagchen.

wijs, gebruikt van eene vrouw, die teeken
na de bevalling, weder bezwangerd wordt.
Het deelw. geladen gebruikt men , in de
spreekwijs: het op iemand geladen hebben,
hem een kwaad hart toedragen. Van hier
lader, een, die het geschut laadt, een reeder,
en een laadlepel ;lading, bevrachting, lading
van eenepistool. Zamenstell.: scheepslading.
Voorts laadbus, laadgat, laadkruid, laad-

Beschermers, die. met gevaaren lagchen.
[Sels.] Van standvastig geloof : die met Gods
beloften wet te vreden, lacht met al de onwaarschijnitjkheden. M. L. Cam h. bezigt
het met eenen tweeden naamval : en lachen
uw's. In de vuist lachen in
in het gemeene

le el laadpan, laadpriem, laadstok.
Laden, Otfrid. en Tatian. laden, hood.
en neders. laden, angels. ladan, hladan,
eng. to load, pool. laduje, deen. llisse,
ijsl. hlada, zw. lada, ladda, lassa, finl.
ladan. Het eerste denkbeeld van zwaarte,

van onaangenaamheid, schijnt dit woord tot
eene bron, met leed en last, te brengen. Er
is nog een word, ,dat, bij de Hoogduitschers,
ingewoon .gebruik is, namelijk laden, dat,
oorspronkelijk, roepen beteekende. Somtijds
gebruiken wij het ook nog, in de spreekwijs :
de vroedschap laden, bijeen roepen, doen
vergaderen. Dit.woord komt uit eene andere
bron ; denkelijk van luid. In het wallas. heet
llais destem. Bij Otfrid. en Tatian. komt
giladan, bij Ulphil. lathon, in den zin van
roepen, voor.
LAP, bijv. n. en bijw., la er last. Onzout,
smakeloos : lafre kost. Bij Kil..heeft het nog
*ere beteekenissen, als die van laauw,
loom, slap. Wij zeggen nog : het is la f tveder,
het is zoel weder, wanneer de warrnte vele
din en slap en loom maakt. Oneig., dwaas,
zonder verstand en oordeel voongebragt :
eene laire taal. Van hier lafheid,
Zamenstelt.: lafbek, een jong, onbeschaamd,
dwaas mensch • larhartig, blood, lafhartigheld, larhartiglijk • lafm,oedig. [Rodenb. en
Hooft.] Het woord schijnt tot flaauw, laauw,
te behooren, wat zijnen oorsprong aangaat.
LAGCHEN, onz. w., ongelijkvl. ./k lachte, hebgelachen. Oudtijds : ik loech, Meg • nog bij
Vond. : de kindsche tijt Meg ieder vrolijk
aan. Hooftgebruikt het ook gelijkvl. : ik heb
gelacht; dat niet na te volgen is. Het bed uidt
eene aangename gewaarwording, door verlenging en opening van den mond, en
somwijlen, met een onregelmatig geluid,
zeal's met schudding van het ligchaam, aan
den dag le en : om iemand lachen. Over
iets lachen. kon mij van . lachen niet
onthouden. Luidkeels lagchen. Zich to bersten lachen. Zich slap lagchen, in de dage-

lijksche taal. Een geringe graad van lagchen,
waarbij de mond slechts verlengd en geopend
wordt 'is vaak een teeken van vreugde, vergenoegen, vriendelijkheid,.gunst enz. • maar

leven, zich heimelijk over jets verheugen,
bijzonder over eens antlers schade. In de
dagelijksche taal zegt men, wanneer iets
weinig geteld wordt : in die zaak is wat
g
elagchen. Of : ik lach er wat om. -- Het
als een zelfst. naamw. : doe wert
lagchen
,
once mont vervult met lachen. [Bijbelv.] In
denverhevenen schrijfstijl, gebruikt men het
van iets, dat ons, door zijne bekoorlijke gestalte, een aangenaam en streelend genoegen
geeft : De lagchende . lente. Doer lacht een
beemt..[Vond.] Het lachend groen. [Psalreb.)
Het lagchend gelaat der Natuur. Tea.]
Stille en effene vergenoeging lachte. op het
ongerimpelde voorhoofd. Al lagchende, zonder ernst, boerten de: ik zeide het al lagchende.
Ook willens of onwillens : hi' zal dat al
lagchende betalen. ,Van hier lagchelijk, bij
Rodenb. voorkomende, lagcher , lachater ,
lag chertj Zamenstell.: lachrinvel, laths ter
lachtrek, lagchebek.
Lagchen, bij Tatian. lahhan, Notk. lachen,
hood. en neders. lachen, Ulphil. hl an
ijsl. hleja, eng. to laugh, angels. hlihan,
hlahan, hebr. laheg, deen.. en zw. le en lee,

gr. yaggely, waar .76 met de ijsl.
en angels. h overeenkomt. Misschien is het
woord van den klankgevormd.
LAGEN, bedr. w., gelijkvi. Ik laagde, hebgelaagd. Verminderen : de lasten op sptjs,
drank, en diergelijke te ho en oft laaghen.
[Hooft.1 Vernederen : die een anderverheft,
wordt zomtijds van den verheffelingh ghe le ht. [De Brune.]
LAK, bijv. n. en bijw., lakker, lakst. Bij Kil.

komt het voor in den zin van weelderig,
dartel, wellustig. Op de Veluw gebraikt men
het, in eenen meer eigenlijken zin: het koorn
staat lak) als de halmen wet geil opsehieten,
maar de aren niet zwaargeladen zijn. Lak
heeft , daar, ook den zin van laf, zouteloos.
Ook Teuton. lack, onghesalten, 0.sulsus.
z. n. o., des laks, of van het lak ; zonder

meerv. Roode, doorzigtige gom of bars, nit
Oostindie tot ons komende om daarmede te
vernissen. Ook nagemaakt uit bloemsapP en eenige houtsoorten getrokken : geel,
blaauw, rood lak. Voorts zegellak. Zamenst.:
lakwerk. In de eerste beduidenis, is het
woord van oosterschen oorsprong. Deze roode
hars heet, in het arab., lach, pers. lac, waar69
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van het middeleeuw. laca, het fr. laque, het
sp. laccra. Het schijnt, dat men naderhand
elkeroode, en verder iedere verw lak noemde.
LAK, (Lek) z. n., o., des laks,. of van het lak
bet meerv. wordt niet gevonden. Een stilstaand water, eenpoel, een meer : aan den
oever van het lak Benacus. [Hooft.lHet is een
oud europeesch stamwoord. waarheen het lat.
lacus, lacuna, het zw. lag, ital. lago, fr. lac,
schotsche loch, enz. behooren. ln het gr. is
Amoco; fossa, fovea.

n., m.bij Hooft onz.) des laks, of van
den lak • bet meerv. is niet in gebruik. Valsche beschuldiging, lastering : iemand eenen
lak op den hals werpen, eenen lak aanwrijven. En moogeltjk zullen kwade tone u
weer een' lack opwerpen. [Vond.)
Om een vuilen lak tesmijten
Op het puik der Isreltjten. [Six v. Cand.]
Bij Kil. laecke, lacke. Defectus, vitium, vituperium, probrum, ignominia. In het en g. is
lack of money gebrek aan geld. In het zw. is
klikka eene vlek, en klaek schande. Het ijsl.
hitlak, en het zw, lack beteekenen eene feil,
fout.Van bier het zamengest. belakken, eenen
lak aanwrijven, lakschouwen , ook belakschouwen, iets beschouwen, met oogmerk,

LAK, Z.

om er laag op te vallen.
bedr. w., gelijkvl. Ik laakte, heb gelaakt.
Misprijzen, verachten : iemands doen laken.

LAKEN,

!rat deed Pythagoras zoo zeer de visvangst
Laken ? [De Decker.] Van Kier laakbaar,
laakster, laker, taking. Zamenstell. : laakziek, laakzucht.
LIKEN, z. n., o., des lakens, of van het laken
meerv. lakens. Dikke wollen stof: leidsch
laken. Fijn, grof laken. Laken weven, bereiden, verwen. Ook voor linnen, lijnwaad • in
het bijzonder voor een bedlaken: schoone
lakens. Onder een taken liggen, slapen,

elkander in de hand werken, in eene voorenomene zaak. Zij nemen hunne winst
g
onder lakens en dekens, zij teren alles op.
Hi' heeft dat geld al weer onder de lakens
g
ebragt. Voor een zeil : het is vlak voor het
laken, vlak voor den wind. Het ging nu vlak
voor 't laken. [Bogaert.] Gouden taken, eene
bloem, ook goudlakensche bloem genaamd.

Adelung brengt dit woord tot den oorsprong
,
van lak
eene gom. Voorts, is. van hier
lakensch. Zamenstell.: lakenbereider, lakenhal, lakenhandel, lakenkooper, lakenkoopmanschap, lakenntaker, lakennopster, lakenpers, lakenraam, lakenverwerij, lakenvoller,
lakenwever, lakenweverij, lakenwinkel.
Bij Kero, reeds, is 'lahhan een linnen doek
en mantel • bij Otfr. is lahaneen windeldoek,
en bij Schilter,
heet gelach een doek. In het
frankth. is min lahhan,
mijn kleed.
LAKKEI, z. n., m., des lakkeis, of van den
lakkei ; meerv. lakkeijen. Een voetknecht,

volgdienaar, lijfknecht van aanzienlijke hee-

LAM.

ren. Wij hebben dit woord uit het fr. laquais
ontleend, schoon er een oud woord is lakken,
got. laikan, hood. lticken, zw. lacka, dat
loo en beduidt. Bij Kil. is lackeijen loo en.
LAKKEN, bedr. w., gelijkvl. Ik lakte, heb gelakt. Met zegellak sluiten. Het zamengest.
toelakken is meest ingebruik.
LAKKRIS, (lakkeris) z. n., o., van het lakkris •
zonder meerv. Zoo noemt men. in Gron.,
het drop, of afkooksel van zoethout , den
wortel van kalissenhout, antlers ook kalissiehout. Bij Kil. is lackerisse de wortel zelf.
Hood. Lakritze, zw. lakrits, eng. licorisch,
fr. liquirice en reglisse, ital. ligoritia, middeleeuw. liquiritia, boh. likorice. Allen uit
hetgr. 7AuxepKot dat is een zoete wortel.
LAKNOES, z. n., o., van het iakmoes zonder
meerv. Eenehoogblaauwe verw, uit het sap
van eene zekereplant, met kalken pis bereid.
Lak beteekent, indeze zamenstelling, eene
verw, uit planten bereid. Zie lak. Noes
schijnt te zien op de toebereiding van de
verw, die, eer zij gedroogd wordt, tot een
moes; of eenen brij gekookt moet worden.
LAKOOI, z, n., v. der, of van de lakooi •• meerv.
lakooijen. Eene plant met welriekende blocmen, antlers violier genaamd. Eene witte,
paarsche, borate lakooi. De naam past eikenlijk voor de witte stokviolier, omdat dezelve
uit hetgr. Aluxotoy of Aluxo ic y , witte via.,
lier, verbasterd is. Zamenst.: lakooibloem.
LALIJK, zie leeltjk.
LALLEN, zie lellen.
LAN, bijv. a. en bijw., lammer, lamst. Dit
woord drukt uit hetgebrek eener al te zwekke
beweging, of van het geheele gemis daarvan.
In den laatsten zin lijdt het eene trappen van
vergrooting. Eene lamme hand. Iemand
lam slaan. Hi' is lam in al z(ine leden.

In het bijzonder, voor lam aan de voeten •:
sells sullen de lamme den roof rooven.

[Bijbelv.] Oneig. , van behoorlijke kracht
ontbloot: '8 Menschen lammepooging. [M. L.
Tijdw.] Van waarheid en gegrondheid ontbloot : dat is een lam bewijs. Dat al de noodige deelen niet heeft: een lam vers. Dat
beeld is lamgeschilderd. Van *bier lamheid,
lammigheid, in den eigenlijken en figuurlijken zin. Zamenstell.: lendenlam, slap.
Lam g at, lampoot, scheldnaam, in den gemeenen spreektrant, voor iemand, die traag
en lui is.
Bij Tat. lam, in den zin van beroerd,
geraakt, hoogd./ahm, neders./ant, eng. lame,
angels. laem, lam, zw. lam, ijsl. lamr, pool,
lamac, slay . lomiti. Hetwoord schijnt, eertijds, in het gemeen, een gebrek beteekend
te hebben. Otfrid. zegt : der sprachebilemit,
dat is stom. Hierheen behoort hetoude
lammer, lemmer, beletsel, belemmeren, (in
de spraak belemmerd) leemte. Bij Nock. is
lam gevoelloos.
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z. n., o., des lams, of van het lam ;meerv.
lammeren. Een jong schaap : een jarig lam.
Een lam slagten. Als een lam leven, stil en
vreedzaam. Een man als een lam, zachtmoedig. Een zoet lam, een lief kind. Bij Hoogvl.
vindt men in het meerv. ook lammers :een
ooilam werpt te vroeg zijn lammers. Lammeren is het verkiesselijkste. Verkleinw.
e lammeken. Zamenstell. : melklam,
lammetj,
ooilant, paaschlam,zuiglam, dat zuigt, zoo
lam, at opgekweekt wordt zonder zuigen.
Lammekensoor, zeker gewas, lammerzacht,
bij Oud, lammetjes- (lammertjes)pap, bloemP lamsbout, lamsgebraad, lamshoofd,
lamsvacht, lamsvel, lamsvleesch , enz.
Bij Otfr. en Tat. lamp, Isid. lambu, bij
Ulphil., in het angels., eng. en zw. lamb,
hoogd. Lamm, deen. lam, gr. ocmos. Dit

LAN,

woord is ouder, dan het woord schaap, en
wordt bij Ulphil. altoos daarvoor gebruikt.
LANERIZERING, z. n., v., der, of van de lambrizering ; meerv. lambrizerings, lambrizeringen. Timmermanstvoord, in het gemeene
le en alleen voorkomende. Houten beschietsel voor muren; uit het fr. lambrisser.
lampers) z. n., 0., des lamLAMER, lamer lam
fers, of van het lamer • meerv. lamfers.
Doorschijnend dundoek, fibers : door een
kerspendoek of lampers. [De Brune.] Het is
nu gebruikelijk voor eenen rouwsluijer alleen:
Wiens lamper is slechts etter en vuij1 bloed.
[Vond.] Vendels, met zwart lampers betrokken. [Hooft] Als zij (de weduw) noch met
lampers omhangen is. [De Brune.] De gewone
uitspraak is tegenwoordig lamer. Halma is

voor het mannel. geslacht. In Groningen zegt
men de lamfer. Zamenst.: lamferverhuurder,
lamferwerker. Om de doorschijnendheid
dezer stof, is het denkelijk, dathet tot lamp,
als wortelwoord, behoort • 2tot67rpos is, bij de
Gr., doorschijnend, helder, Licht. Men brengt
het ook tot lam en ham en neerhangen.
LANNEREN, onz. en bedr. w., gelijkvl. 1k lammerde, heb gelammerd. Onz., lammeren
wet en : de schapen beginnen te lammeren.
Bedr. : soo lammerde de kudde gesprenkelde
enz.[Bijbelv.]
LANNERT, (lambert) z. n., m. Een mansnaam.
Van hier het bijv. n. lammertsch: lammertsche noten, eene soort van hazelnoten. Nisschien,omdat zij teen half september, St.
Lambertsdag, rijp zijn. Anderen schrijven
lamberdsche noten, of lornbardsche noten,
omdat zij veel uit Lombardije komen. De
spelling lammetjesnoten is, zonder twijfel. onecht,
LANOEN, zie limoen.
LANOEN, Z. 111., 0., des lamoens, of van het
lamoen • meerv. lamoenen. Zoo noemt men
eenen disselboom met twee armen, tusschen
wake eenpaard gaat. De lane dissel draagt,
in Noordholl., ook den naam van lamoenstok.

LAND.

Het schijnt uit het fr. limon tot ons over. De regelmatigheid onzer
gekomen te zijn
taal vordert dan ook het onz. geslacht, alzoo
de vrouwel. en mannel. uit an on bij de
Fr., door ons overgenomen, doorgaans het
onzijd. oen vormt.
n., v., der, of van de lamp ; meerv.
AMP
L
lam en Een kop, waarin men olie, door
middel van een lemmet, brandt, dienende
tot een Licht : in de brandende lamp. [Vond.]
L'ene staande, hangende lamp. Eenekoperett,
blikken lamp. Br' de lamp werken. Van jets,

waarover men lang zit te blokken, zegt men:
het riekt naar de lamp, Oratorische figuuren, die, na alle mogelijke polijsting, nog
naar de lamp rieken. [Feith.] Oneig. : zoodra
de zon de weerelt met hare lamp bescheen.
[Vond.] De lamp des levens, het levenslicht.

In den verhevenen stip gebruikt men het
ook voor eenen doorluchtigen persoon: edog
ook deze lame te ontijdig in de kracht
ztjner jaaren zijnde uitgeblust. L. Trip.]
Verkleinw. lampje. Zamenst.: lampolie,enz.
Lamp, h ood. Lampe, eng. lamp, deen.
r. Aafrswas.
lampe, boh. lampa, lat. lamasgr.
Het schijnt met glimmen, glimpen, viam enz.

verwant te zijn.
lampers , zie
LANPER
,

lamer.

z, n., o., des lampets, of van het lampet •; meerv. lampetten. Eene kom of kruik,
dienende tot water am de handen te wasschen : 't zilveren lam et. [Vond.] OolCeene
groote porseleinen schotel. Zamenstelling. :
lampetkan, lampetschotel. De oorsprong is
onzeker. Nog heeft het woord l am et de
beteekenis van lamp : 't licht der lampetten,
toortsen enz. [Hooft.] Waarschijnlijk ontleent
ons lam et antlers lampetkan, zijnen naam
van de gedaante gelijk aan die, welke de
Ouden aan de lampen la ten te geven.
LANPREI, (ook lam reel z. n., v., der, of van
de lamprei • meerv. latnpreijen. Een jong
konijn : trekje heen, om lam re" en knajn
in duin? [Vond.) Verkleinw. lampreitje.
Bij Kil. lampraes, lantpreel, fr. lapreau.
Lampe is een oude hood. naam voor eenen
haas, • in het fabelachtige rijk der dieren.
Misschien van het brittan. lamina, springen,
eene eigenschap van hazen en konijnen.
LANPREI, z. n., v., der, of van de lamprei ;•
meerv. lampretjen. Prik, zekere visch, aan
noch bulk vinnen hebbende. Van het
born
lat. lampetra. Martinius leidt den naam of
van het latijnsche lambo •; a lambendis petris,
omdat zich deze visch aan steenen, under
water zijnde, vast zuigt.
LANCET, z. n., o., des lancets, of van het lancet • meerv. lancetten. Ond. woord, vlijm,

LANPET,

laatijzer. Ult. het fr. lancette.
z. n., 0., des lands, of van het land •
meerv. landen. Het vaste deel van den aardbol, in tegenstelling van het water, voorna-

LAND,

LAND.
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melijk van de zee. In dies zin is het meerv.
ongewoon. Zij ontdekten land. Het waste
land. Te water en te land. Te land omreizen.
De zee spoelt daar land aan. Hi' kreeg pas
het land onder de voeten. Hij sprong aan
land. Iemand aan land zetten. Aan land
komen, Van land steken,
varen. Men kan
geen land met hem bezeilen, men kan met
hem niet om aan. Land peilen. Hz voelt
land, h i' heeft genoeg gegeten. Land winnen, bed "ken, Bijzonder, met opzigt op den

akkerbouw, het vaste deel des aardbodems,
inzoover het tot vruchten telengebruikt
word!, zonder en met een meerv. : het land

LAND.

algemeen bekend worden : 't welk de maare
deed landtloopen ; landlooper, landmagt,
landman, landmeter, landontginning, landpaal, landpacht, landplaag, landregt, landreis, landrijk, landscheiding, landschool,
landschnjver, landsknecht, soldaat, landslasten, landslieden, landsman, lands rack
landstad, landstreek, landswijze, landvlugtig, landvolk, landvoogd, 4ndvoogdes, landvoogdi j, landvorst, landvorstin, landvrouw,
(landheerin), landvrucht, landweer, dam of
borstwering, landweg, landwerk, landwzjf,
landwind, landwinning, bij Hooft, ook voor
vrijheid om weder te keeren uit ballingschap :

bouwen, mesten, ploegen. Land huren. Een
morgen lands. Onbebouwd land. In tegenstelling van eene stall : op het land wonen.
Het landleven. In tegenstelling van het
bergachtige : het platte land. Ten opzigte van
dor, schraal land.
vruchtbaarheid : mager,
Braakland. Een deel des aardbodems, bi °nen

naa dat hem landwinningh verleent was •; —
landzaat, landzatin. [Vond.] Landziekte,
landzigt, en andere meer. Men maakt doorgaans dit onderscheid tusschen landman,
landlieden, en landsman, landslieden, dat

Die over land en luij tot hoofden zijn geset.

Van hier landing.
Z. n., v., der, of van de e- "• het
meerv. landerzjen is meest in gebruik. Weiland, (weideland) akkers: schoone landerijen.
LANDOUW, z. n., v., der, of van de landouw •
meerv. landouwen. Velden , vruchtbare

de eerste boeren, landbewoners, en de laatste
afkomstigen van hetzelfde vaderland zijn.
zijne'grenzen bepaald, zoo als het door een
Land, Otfr. lant, Ulphil. land , hoogd.
yolk, wider dezelfde wetten levende, beLand, fr. lande, heide, •woeste gronden,
woond worth • met een meerv. : naar vreemangels. lond, eng., deen., zw. en neders.
de landen reizen. Mt land van belofte.
land. In het wallis. is Ilan eene vlakte.
Frankrijk is een vruchtbaar land. Iemand LANDAARD, Z. n., m., des landaards, of van den
nit het land verbannen. Den vi 'and in het
landaard; zonder meerv. Een yolk, inzoover
land hebben. In mijn land is dat niet gebruihet de zeden engewoonten van zijn land
kelijk. Hier le lande. Achter land sukkelen,
heeft aangenomen, en zich, daardoor, van
ginds en elders omdolen. De inwoners : het
andere volken laat onderkennen : dit zou den
gansche land treurt. Gebied : Rome met
lantaart ligt verwekken tot haat. [Hoogv1.1
zz:In onderhoorig land. De staat, met betrekVan land en aard.
king tot de openbare kas : het land bestelen. LANDEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. Ik landde,
Het land te kort doers. Land en lieden, of
ben en heb geland. Onz., met zijn; aan land
luiden, vindt men dikwerf met het koppelkomen: de vloot is in de Tesselgeland, Bear.,
woord en bijeen : Land en Lieden beroeren.
aan land zetten : om yolk te landen. [Hooft.]
[Westerb.) . Dikwijls voegt men dit woord
achter den naam van een yolk, om deszelfs
woonplaats en oord aan te duiden : Lapland,
Finland, Schotland, Griekenland, Moorenland, enz. Wanneer de eerste heeft des

woords reeds het land beteekent, is deze
zamenvoeging onoordeelkundig : Egypteland
is, daarom, of te keuren. : Egypte is genoeg.
Van zulke woorden vormt men weder yolksnamen 3 schotlander, la landen en Blander.
Voorts zijn de zamenstell. : landbedrieger,
landbeschrijver, landbeschrtjving, landbestuur, landbouw, landbouwer, landbouwing,
landbouwkunde, landdag, landdeken, landdekenschap, landdief, landdier, landdieveri I, landdrost, landdrostambt, landedelman,
landgenoot, landgeregt, landgoed, land raaf,
landheer, (lanter in Geld.) landsheerlijk,

eenen landheer, of koning voegende, bij
Hooft : landsheerlzjke lie de tot de onderzaten • ook den landheer toekomende : landsheerlijke goederen ; land hoe , landhuis
landhuur, landkaart, landleven, landlieden.
landloopen, bij Hooft, voor ronddwalen : het
landloopend geboefte •; voor zich verspreiden,

LA.NDERIJ,

akkers, wel bewaterd land, waterrijke
oord •:
deesgenoeghelzjcke landouw te verlaten.
[Vond.] Van land, en auwe, ouwe. Zie auwe.

Onkundig van dezen oorsprong, zegt en
schrijft men ook landsdouw; doch in oude
tijden bezigde men nietanders dan landouwe:
peijs en vrede in die landouwen. [Houw.]
LANDSCHAP, z. n., o., des landschaps , of van
het landschap •; meerv. landschappen. Een
gewest, een land : in dit landschap. and
In deze oude beduidenis komt het, bij Ker.,
voor : landscaffi, (fone rumen landscaffen,
uit verre landen) lantscheffi bij Tatian.,
lantschefft bij Notk., landscipe in het angels.
Bij overnoeming, voor de regering van een
landschap: hierentusschen kreegh Leicester
antwoordt van de landschappen. [Hooft.]

Schilderij van een dorp, of (WM op het land,
eng. landskape • verkleinw. landschapje:
dat landschap is schoon getroffen.
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Dit %word wordt, gelijk het oorspronkelijk
van het vrouwel. geslacht is, ook nog somtijds vrouwel. genomen: de landschap Drenthe. De overijsselsche Chron., bij Dumbar,
zegt daarom de Landscap Drenthe. Zoo
vindt men,
bij Van Ghistelen : omdat wi
tonen sullen, dat wi onse Lantschap versoecken.
LANFER, zie lamer.
LING (leng), bijv. naamw. en bijw., langer,
langst. Dit woord drukt, in het algemeen,

de uitgestrektheid eens ligchaams uit, in
tegenstelling van kort, breed en dik. De tuin
is honderd voeten tang. Dat doek is dertig
ellen lang. De maat slaat in den vierden
naamval. Langer dan gewoonlijk: tnijn
baard is lang. Een image pals. Lang haar
hebben. Jets op de lane baan schuiven, jets

uitstellen. Met betrekking tot de hoogte van
eenen mensch: eene lange vrouw. Aaneenhangend : lang bier. Met opzigt tot eene
menigte: het is lunge jaren geleden. Vooral
gebruikt men dit woord ten opzigte der
during: de dagen worden langer. De langste
dag. Ik heb drie lane nachten, slapeloos,
doorgebragt. Een lang gebed. In langen
Een lane klinker. Een lane brief. Eene
lange reis. Een werk van eenenlangen adent,
eengroot werk. Eene lane wijl. Als een
bijwoord lang leve de Koning ! Het is lang
geleden. Tien jaren lang. lk zal het niet lang
maken, ik zal schielijk afbreken. Hi' zal het
niet lang meer maken, in de dagelijksche
taal,
hi' sterft binnen kort. Ik zal u niet
langer ter en. Men zal uw' slaap niet langer
steuren. Ik kom daar langer niet.
Het wordt hoe langer hoe kouder. Hoe langer
hoe meerder; waarvoor men somwijlen, ook
langs hoe meerder, en hoe langs zoo meerder,
bezigt. In vergelijking hi' is tang zoo
geleerd niet, als Newton. Lang daar na.
Lang voorheen. Hoe lang is het geleden?
Bij lang : maar Baffle was zoo bang voor 't
minnen niet bij lang. [Poot.] heb in lang
niet van hemgehoord. In het lange, breedsprakig. Over lang hoorde men het reeds.
Overlang, aaneen geschreven, is zeer lang.
Van hier lange, verouderd woord, voor
langte, nu lengte; langheid, langachtig.
Zamenstell.: langbaard, langbeen, langhals,
langkin, la lender langlijf, langlip, langmull, langneus, langoor, langtong, iemand,

die eenen langen baard, een lang been, enz.
heeft: het laatste woord langtong beduidt
eenen snapper. Voorts : langdradig, lungdradigheid, langdurig, langdurigheid,
harig, langlevend, langmoedig, langmoedigheld, langmoedigltjk, langstlevend, langwerpig, langtverpigrond, langwijlig, langwijligheid.
Lang, bij Ker. en Otfrid. lang. Ulphil.
laggs, (dat langs uit te spreken is) angels.

LANT.

lane eng.
lang, laeng, long, hoogd. dan lange,
long, zw. lang,lat. longus.
LANGEN, bedr. w., gelijkvl. Ik langde, heb
gelangtl. Een woord, dat, in het gemeene

leaven alleen, gebruikt wordt ; voor iets, met
het uitstrekkenvan de hand, geven, toereiken: lang mij den rotting eens. De leidsman,
die weleer, omaen d'Hebreen te langen, enz.
H. d. Gr.] Oudtijds gebruikte men het ook
voor lengen : door 't langhen van de tijdt.
[Rodenb.]
LANGS, voorzetsel, beheerschende eenen vierden
naamval. Het heeft zijne betrekking op eene
plaats, en beteekent eene strekking nevens
de lento van iets:mj reden langs de huizen.
ook eene achtervolgende beweging in de
lento : langs de straat loo en. Langs het
pad der deugdsttjgt men'ten hemel op. Lanus
wat weg zijt gij gekonten?
LANGZAAM, bijv. n. en bijw., langzamer, langzaatnst. Niet schielijk : langzaam loo en
zeilen, arbeiden. Een langzametred. Traag,
die, in zijne daden, talmachtig is: een langzaam mensch. Dat werkgaat langzaant
voort. Laat, spade; de hulpbenden komen
langzaam bi j. Van lang en zaam.
LANK, z. n., v., der, of van de lank • meerv.
lanken. Fen woord, dat reeds begint te

verouderen,`beteekenende de zijde, inzonderheid de zij,
de het weeke van den buik :
denjagthondbijtet nu in de dijen, dan in de
lancken. K. v. 'Under.] Wiens lancken
bijster langh vallen. [Vond.] zet hem de
knijeschtjve in zijn lancken. [De Brune.]
Bij Rab. Maurus lancha, middeleeuw. longa,
langa, longua, fr. lone. Zie flank.
LANS, z. n., v., der, of van de lans • meerv.
lansen. Eene spiets, speer: zij drilde hare
lans. [Vond.] Zamenstell. : lansknecht, beter
landsknecht,• een gemeen soldaat te voet •
een reeds verouderd woord. Trouwens, eene
lans wasgeen geweer voor een gemeen soldaat te voet, maar voor eenen ridder. Van
dit landsknecht is een kaartspel, dat landsknechten heet.
Lans, hoogd. Lanze, fr. lance, it. lancia,
eng. launce, lance, zw. lans, ijsl. lans, lat.
lancea, ierl. /anga, gr. Awyzn. Naar de verklaring, welke Varro, Nonius en Diodorus
van dit woord hebbengegeven, is het een
oud keltisch woord. Martinius leidt het van
lang af. Adelung belt meer over naar het
werpen, fr. lancer. Zoo kan het
britt. lanca,
dari, oorspronkelijk, eene werpspiets beteekend hebben. Dit komt met het zeggen van
Diodorus overeen: » de oude gallen zegt
hij, » werpen spietsen, Welke zij lansen

(Aarcias) noemen. »

z. n., v., der, of van de
lantaarn ; meerv. lantaarnen. Een werk-

LANTAARN, (lanteern)

tuig, met doorschijnende zijden, om daarin
een brandend licht te zetten, tot schutting

LAP.
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voor wind en re en. Eene blikken lantaarn.
Eene blinde lantaarn, die maar eene doorschijnende zijde heeft, welke men we
draaijen kan. Eene groote lantaarn zonder
licht,
een lijv
ige karel met een klein verstand.
Eene lantaarn noemt men ook eenglazen dak,
om daardoor den dag in een vertrek te doen
vallen. Het vertrek zelf behoudt denzelfden
naam. Verkleinw. lantaarntje. Zamenstell.:
lantaarndrager, lantaarngeld, lantaarnmaker, lantaarnopsteker , lantaarnpaal, lantaarnvulder. Hooft heeft lantaarnhoornsch
gezigt.
Lantaarn, hood. Laterne, ital. lanterna,
fr. lanterne, eng. lantern. Alles van het lat.
laterna. DU lat. woord leidt Perottus van
latere af, omdat het licht, daar in, als ver-

borgen wordt. Doch Ihre merkt aan, dat,
daar in het angels., een licht en eene Iantaarn lecht ern, lihternheeten, van arn, ern,
een oord, eeneplaats, waarschijnlijk het
lat. woord, uit eene dergelijke bron, voortgevloeid zij.
LANTERFANT
bij Kit. landtrefant, landtrouwandt) z. n., m., des lanterfants, of van den,
lanterfant • meerv. lanterfanten. Lediglooper, straatslijper :
.... krielt all 't lant eerlang aan alle kanten,
Van lediggangeren, doenieten, lanterfanten.

[J. de Deck.]
Van hier het onz. w. lanterfanten, straatslijpen, sammelen : dwazen mogen zjdel lanterfanten aan een klappende merkt. M. L.
Tijdw.] Men redt met lanterfanten geen
oproer. [Hooft.] Lanterfanten en rinkelrootjen worden dikwerf bijeen gevoegd, terwijl het eerste gebezigd wordt van zulken,
die den dag met leegloopen, het andere van
hen, die den nacht met ongebondenheden
verspillen. Overeenkomstig hiermede spreekt
men van lieden, die de dagen verlanterfanten, en de nachten verrinkelrooijen. Van
hier lanterfanterij. Kil. leidt het woord af
van land en trouwant, trauwant. In het fr.
beet truand een luiaard, die niet werken
wil, een schooijer, eng. truant. Misschien
komt het lat. lentus hier mede in aanmerking.
LANTERLII, (lanturlu), z. n., o. 9 van het lanterlu • zonder meerv. Een zeker kaartspel. Lanterlu hebben,
vijf kaarten van eene kleur, in
dat spel, hebben. Van bier lanterluijen, lanterlu spelen. Fr. lanturlu.
LAP, z. n., m., des laps, of van den lap • meerv.
lappen. Verkleinw. lapje. In het gemeen,
een week, buigzaam, afhangend stuk van onbepaalde grootte. Men gebruikt, in dien zin,
het verkleinw. het oorlapje, de oorlel. Bij
de slagers zijn la 'es vleesch, die, uit het
rund, uitgesneden worden. Overschot van
een stuk lijnwaad : wat moet ik u voor dien
lap betalen ? Het verklei nw. la 'e neemt men
voor het zeil, inden vertrouwelijken stijl: het

LARD.

is vlak voor het lapje. Een afhangend stuk
van een versleten kleed : de lappen hangen
hem bij het lijf neder. Kleine stukken van
linnen, wollen, of leder: eenen lap op een
henzd, eene broek, eenen schoen zetten. Oude
lappen. Lappen en leuren. Een tvaslap,

waarmede men, door middel van was, glad
wrijft, schuurlap. Een stukje van de opperhuid : een lap vel. Het denkbeeld van weekheid en buigzaamheid wordt ook geheel vertoren, in de volgende spreekwijzen : eenen
lap op eenen ketel, eene pan, enz. zetten. Ook
wordt, in den gemeenzamen spreektrant,
een dronkaard een lap genoemd : h i' is een
groote lap. Een lap is ook een klanknabootsend woord, voor eenen klap, eene oorvijg,
met eene slappe hand toegebragt: ik gaf
hem eenen lap. Twee vliegen met eenen lap
slaan, zegt Hooft, voor twee bedoelingen

tegelijk bereiken, ontleend van een stukje
doek, of leder aan een stoke gebonden,' om
de vliegen flood te slaan •, anders zegt men
twee vile en in eenen klap slctan. Zamenstell.:
borstlap, galgelap, enz. — Lapdoos, lapkist,
la merkt la snider lapsnijdster, lapwerk,
la woord lapzalf, slechte zalf, lapzalven,

niet behoorlijk meesteren. Ook zegt men :
een schip lapzalven, iets ten ruwe daaraan
vermaken. Hi' zoekt dat zoo wat te lapzalven, te verschoonen.Van hier lapzalver,
lapzalverij, lapzalving.
Lap, hoogd. en neders. Lappen, eng. lap,
in de monseeischegloss. lappa, angels.
in eenige
laeppe, Been. lap, zw. en ijsl. la in
gevallen lobus, in het lat., gr. A0/305-, xsupog,

;taps. Om de afhangende weekheid , uit
eene bron, met slap. Hierheen behooren lip,
lomp, eene oude vod, ftep enz.
LAPLAND, z. n., 0., van Lapland • zonder meerv.
Zeker land onder de kroon van Zweden. Van
hier laplander, laplandsch. Het meerv. lappen, voor laplanders, is ook gebruikelijk.
LAPPEN, bedr. w. , gelijkvl. He lapte, heb gela t• Eenen lap op iets zetten : een hemd,
eenen borstrok lappen. Schoenen lappen.
Eene deur, een venter lappen. Een kuis lappen . Een schip lappen. Eenen ketellappen.Hij
weet dat zoo wat te lappen, te verschoonen.
Ongepast zamenvoegen : het lappen van versletene kundigheden enz. [Hem Overz.]
Lappen is ook drijven, doordrijven, doorwerpen : dat lizj hem de pijcke door 't lt:jf
heeftgelapt. [Van Nand.] Hiervan de spreekwijs : door de billen lappen, doorbrengen,
verkwisten. Alles in ztjn gat lappen, in den

lagen stijl, alles uitzuipen. In dezen zin komt
het van lap, een klap. Van hier tapper, met
de zam. kleerlapper, scheepslapper, schoenlapper, enz., lappertj , lapster .
LA EN zie doorspekken. it woord heeft zich
in de dagelijksche taal ingedrongen, voor bespekken, met spek besteken. Zamenst.: tar-
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deerpriem, lardeerspeetje, lardeerspek. Het is
van het fr. larder, en dit van het lat. lardum.
LARIE, z. n., v., der, of van de lari e ; het

meerv. is thans buitengebruik. Kil. verklaart het door eene lompe, dwaze, ijdele
snapster. Het woord wordt bij ons nog
gebruikt voor gekkernij, beuzeling : het is
maar lark. Van hier het onz. w. .larien,
beuzelen: larien (larien) bij de buren. [Breder.3 Lariester: trots yenfant van de beste
larijsters. [Breder.] Zamenstell. : lariemoer,
voor een slecht, lui vrouwmensch, bij het
lage gemeen. Misschien is het een figuur van
laar,
dat is ledig. Er is ook een oud woord
laren, hoogd. Wen, dat laid snappen heet,
waarvan men het zoude kunnen afleiden.
Lerrif is geraas in het eng.
LARIKSBOOM, z. n. , m. , des lariksbooms, of van
den lariksboom • meerv. lariksboomen. Eene
soort vanpijnboom, Wiens hout naar het
roode zweemt,
gevlamd en zeer hard is. Mt
het lat. larix, gr. AcepiE. Bij Kil. lerckenboom.
LARP, (lerp) z. n. , v. , der, of van de larp
meerv. larpen. Een werktuig, om mede te
slaan, hetzij eene roede, hetzij eene lange
zweep: om de slagen eener lerpe te ontfangen. [Hooft.] lilajn hengsten hoefden dan
bestier van lerp nocht reep. [Hooftb] Een slag,
in het algemeen : eene larp ont de ooren.
Het is een klanknabootsend woord.
LARPEN, (lerpen) bedr. w. , gelijkvl. Ik larpte,
hebgelarpt. In Groningerland gebruikt men
dit woord van eene bijzondere manier van
dorschen, zoodat al de vlegels te gelijk op
het dorschkleedgeslagen worden : koolzaad
larpen. In eenen anderen zin bij Hooft:
dit moet men lerpen met een' windt, die
snel en scherrep slaat.
LASCH, z. H. , v. , der, of van de lasch •; meerv.
lasschen. Hetzelfde als lies : in de schart getrot fen en de lasch. [Vond.]
LASCH, z. n. , v., der, of van de lasch • meerv.
lasschen. Een stuk, dat ergens aangezet, of
tusschen iets ingevoegd wordt: eene lasch
in eenen rok zetten. Eene lasch onder aan den,
Steven van een schip. De lasch (het overgezette stuk) uit Tacitus heb ik op 't einde van
't bladt geklampt. [Hooft.] De spanjaardts
vertoonen zich voor de lasch (de herstelde

bres).[Hooft.]Het kenteeken, waar iets aangelascht is: dat zyzer heeft daar eene lasch.
Lasch is ook een kuiperswoord, antlers klank
genadmd, zijnde de keep in eenen hoepel,
waarin eene dergelijke keep gevoegd wordt,
om den hoe el ineen te lasschen. Het mes
draagt daarvan den naam van laschmes.
Lasch, hood. Lasche, neders. laske, zw.
laska.
LASSCHEN, bedr.

w. , gelijkvl. Ik laschte, heb
gelascht. Eerie lasch inzetten: Kors verstelt
Jortjntjes bouwen • last hi' niet, hi' krzjgt
een graauw. [Zeeuw.] Aaneenvoegen : ijzer,
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hout lasschen. Aaneenrijgen : brieven aan
elkander lasschen. In elkander voegen: eenen
hoe el lasschen. Van bier lassching. Zamenstell. : laschijzer, laschwoord, koppelwoord.
LAST, z. n. , m. , van den last ; meerv. lasten.

Eene onvolkomenheid, een man el en in
eenen engeren zin, eene zedelijke onvolkomenheid ; in welke, reeds verouderde, beteekenis het nog voorkomt in de spreekwijs:
daar is veel ten uwen laste, men brengt vele
beschuldigende bezwaren teen u inaemand
iets te last le en hem over lets beschuldigen,
deswege een verwijt doen. Dat deze beteekenis zich eertijds verder uitgestrekt heeft, is
of te nemen uit het ijsl. last en laust, dat nog
een zedelijk gebrek beduidt •; en uitihet gr.
?talcs/ en Actio-On, schande. In eene, me
gewone, beteekenis is het eene route ma
van drukkende zwaarte: de zuilen bogen zich
onder den last desgebouws. Het kameel bezweek onder den last derpakken. De eigen-

schap van jets, hetwelk wij, met sterken tegenzin, metgevoel van het bezwaarlijke en onaangename, doen, of lijden: onder den last der
Jaren gebukt aan. De zaak zelve, die de drukkende zwaarte aanbrengt: een dies. last opleggen.In het bijzonder, vracht, lading: last innemen, lossen. Last breken, eengedeelte der
lading lossen . Eene zekere maat van koopmanschap, eene zwaarte van vier duizend pond;
wanneer het onz. is : een last koorn. Een schip
van honderd en twintig last. Een last haring,
veertien ton. Tien last haring, niet lasten •;

dewijI de namen van maten, wanneer zij als
eene verzameling voorkomen, enkelvoudig
blijven. Men zegtderhalve tien last haring,
twee honderd lastgraan, d. i. een verzamelde hoop van tien en van twee honderd last.
Doch zoo elk last afgezonderd is, dan zegt
men : daar zijn honderd lasten, enz. — Dan,
bij zaken, die altoos verdeeld aangemerkt
worden, gebruikt men het meerv. •; als : twee
brooden, twintig brooden; niet twintig brood.
Bezwarenis, moeijelijkheid : zwaren last op
den hals hebben. Dat is eengroote last voor
mij. Hi' lee ft zich zelven tot eenen last. Zie

mine nederd. spraakk. D. II, S 187 en 188.
Nood, lijden,
verlegenheid : Holland is in
last. De zaak zal geenen last lijden, van geen
bedenkelijk gevolg wezen. Last hjden, onderdrukt worden. Het lijdt eenen last, het
vereischt juist zulken spoed niet. Belasting,
schatting: de lasten op de huizen zzjn zwaar.
De ambtslasten betalen. In dien zin is het
meerv. alleengebruikelijk. Bevel : ik heb last
van nujnen zender. 1Vaar zijnen last. [Vond.]
In last hebben. Lastgeven. Hi' heeft zijnen
last volbragt. Een vat, in de zam. toelast. Zie

dit woord. Eindelijk komt hel dikwijls, in
de Overz. van den Bijb., voor, in den zin
van eerie belangrijke, gewigtige voorzegging:
de last Babels. Van hier lastly. Zamenstell.:
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achterlast, bovenlast, dorpslasten, landslasten. Lastbeest, lastdier, lastdragend, lastdrager, lasteloos, lastpaard, lastschip, lastwagen.
Last, hoogd. , neders. , deen. en zw. last,
pool. laszt, eng. load. Alles van laden, deen.
lasse, zw. lassa. Bij Suidas is xascoy, zwaar,
lastig.
LASTAADJE, Z. n.. v., der, of van de lastaadje •
meerv. lastaadjen.Benoeming van eerie plaats,
waar men waren in schepen laden en lossen
kan : onlust om de lastaadje. [Hooft.] .fan
den oever van 't Y, die de lastaadje genaamt
tverd. [Hooft.] Voorts eene plaats, waar men
schuren kan opslaan •; ook eene scheepstimmeriVerf. Zw. lastage, middeleeuw. lastadium, lastagium, ballast, vracht.
LASTEN, bedr. en onz, w, gelijkvl, lk lastte,
heb gelast. Bedr., last, 'bevel geven : de wet
last den beloonden raadsman Weezenbeek.
[Hooft.] Si' lasten, dat men doe een kemper
offerand.[H. de Gr.] Het zamengest. belasten
is meest iregebruik. Onz., met hebben • lasten in eene zaak helpen dragen : de eigenaar
moet daarin mede lasten. Oulings beteekende
het ook beleedigen.
Z. n., m., des tasters, of van den taster;
1s
meerv.
meerv, tasters, lasteren. Een schelmstuk,
zware schenden g van de wet: Als sij hen
eengegotenkalf gemaakt hadden, ende groote
lasterengedaen hadden. [Bijbelv.] Op geenderley taster bevonden. [Hooft.] Het wordt thans
meestalgebruikt voor eene zware beleediging
van iemands eer •;n wa neer het meerv, niet
in gebruik is : die den lasler doe zwichten.
[HoogvI.] Voor brandende afgunst stekenden
taster. M. L. Tijdw.] Van hier lasterachtig,
lasterig, lasterlijk. Zamenstell.: lasterboel,
lasterdaad„ snood bedrijf, lastermond, las-
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bedr. w. latten, met latten bete en : een
dak latten, de daklatten op de sparren vastspijkeren, waarvoor ook belatten in gebruik
is, middeleeuw. latare.
Lat, hoogd. Latte, neders. /atte, deen.
liigte, zw ltickt, eng. lath, fr. latte, finl.
laita, boh. lat en latka, pool. lata,ital. latta,
middeleeuw. lata.
LATEN, onz. en bedr. w., ongelijkvl. lk liet,
hebgelaten. Pit woord wordt meest onz.
gebruikt, met hebben, somtijds ook als een
bedr. werkwoord. Hetkan, schoon van een
wijduitgestrekt gebruik, echter tot drie voorname beteekenissengebragt worden. •
Vooreerst is bet niet verhinderen; waar het
onz.gebruikt wordt : laat hem gaan. Eenen
vogel laten vliegen. Ik heb het vuur maar
laten uit aan. Zich sets laten voorstaan,
zich lets verbeetden, eene verbeelding van
zijne eigene bekwaamheid hebben •; en, wanneer die verbeelding vermetel en trotsch
wordt, zegt men : zich jets laten dunken.
Van hier laatdunkend , laatdunkendheid
vermetel, verwaand. In eenige gevallen, staat
bet voor den lijdenden vorm ik heb het mij
zoo latenverhalen, het is mij verhaald. Somtijds staat het geheel overtollig, in den dagelijkschen stijl: laat het maar ens regenen,
dan zultgij hetzien, voor, zoodra het regent.
Als een bedrijvend w., wanneer het volgende
werkwoord dikwerf weggelaten wordt : eene
zaak in waren vorigen stand laten. Zijn
water laten. Hij liet eenen zucht. Eenen
wind laten. Bloed uit de ader laten • waarvoor laten alleen ook gezegd wordt : iemand
laten. In lien zinplaats men er bijwoorden
bij : de deur open laten. Den akker onbebouwd laten.
Ten tweede, toelaten, veroorloven •; onz. •

terpen, lasterrede, lasterschrift, lastersmet,

laat dit verlies uwen moed niet krenken.

lasterstuk, lastertaal, lastertong, lasterziek,
lasterzucht.
Laster, zw. Ulster, eene zware kwetsing
d. Laster. Het woord
-w
g
van het ligchaam, hood.
t van last, in den eersten zin. of liever
kom
van het oude lasten, lat. laedere, beleedigen.
Voorheen zeide men ook lachter • zie dit
woord.
LASTEREN, bedr. w., gelijkvl. Ik lasterde, heb
gelasterd. Iemands eer schenden : Gods heiligen naam lasteren. Van hier lasteraar, lasteres. [Bijbelv.] — Lastering. Bij Hesych is
X4Etv zooveel als uAptCeiv, injuria et contumelia afficere ; AarOat en Xotig ai y et y , is bij
denzelven scazawyet y , maledictis impetere.
LAT, z. n., v., der, of van de lat • meerv. latten. Een lang, dun, smal hout, dat gewoonlijk, vierkantig gezaagd wordt. Ook eene
smalle of dunneplank. In het gemeene leven,
zegt men van lieden, die bankbreukig zullen
worden : zij hangen aan de latten. Ver k I ei n w
latje. Zamenstell. latwerk. Van hier ook het

Laat u tochgezeggen. Laat de zaak niet verder komen. Laat mij het u nog eenmaal zeggen. Als bedr., wanneer het volgende werkwoord wordt verzwegen : laat Inzj met vrede.
Laat mij met rust. Bijzonder in bezit laten :
laat mij dit voor dat geld. Ik kan het paard
daarvoor niet laten. Eenen stuiver onder de
waarde laten. Met allerlei bijvoegsels: het
boek op de to el laten. 1k kan het in den ,yak
niet laten. De dieven hebben hem nietsoverig
gelaten. Fig., voor nalaten : hi' liet het niet,
schoon ik hem waarschuwde. Hierheen
behoort de onbepaalde wijs, als een zelfstandig naamw. gebruikt: iemandsdoen en laten
berispen. Voorts zljn leven laten. Bat laat
zich hooren.
Ten derde, gelegenheid verschaffen, dat
sets geschiede : ztjne kinderen laten leeren.
Ik heb het hem laten weten. God laat zUne
zon opgaan over boozen en goeden, Goederen
laten komen. Een boek laten uit aan. Hi
liet zz:in kind doopen. Ic en salt di laten
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weten. [Bijb. 1477.] In den deftigen en
naauwkeurigen stijl gebruikt men het wel
eens ongepast : de koning liet hem het hoofd
afslaan. Geschiedde het op deszelfs bevel ?
men zegge dan : de koning deed hem het
hoofd afslaan.

Wanneer, gelijk uit de aangehaalde voorbeelden blijkt, een ander werkw. achter
laten gevoegd worth, wordt t o altoos weggelaten ik liet het hem lezen. Indien men, ter
vorming van den volmaaktverl. en meer dan
volmaaktverl. tijd, het hulpwoord hebben
ontleenen moet, plaatst men laten niet in het
deelw., maar in de onbepaalde wijs, zoo er,
namelijk, een tweede werkw. staat
bij •: ik
heb hem latengaan. Menigmaal bespeurt
men, dat openbare sprekers en schrijvers dit
woord verkeerdelijk gebruiken. Te weten,
men bedient zich, ingeval van opwekking of
aansporing, van de onbepaalde wijs van dit
werkwoord : laat ons bidden. Zoo ook in
geval van toelating of bevel : laat hem bet
betalen. Laat hem komen. Hierontdekt men,
dikwijls, een verkeerdgebruik, vooral bij
opwekking of aansporing, zeggende en
schrijvende : laten wij bidden. De re el is
deze. Daar, in welkegevallen ook, het
werkwoord laten hier in debevelende wijs
staat, moet men het onveranderd dus gebruiken : laat oats bidden, enz. De naamwoorden plaatse men altijd in den vierden
naamval : laat den koning oorlogen, zoo lang
het hem Juste. Laat ntij gaan. Laat hem loopen. Laat ons wandelen. Laat hen zitten.
Laat haar het huis oppassen. Camph. bezigt
het woord laten, voor verlaten •: En 't leeuwenjongh . . . laet stjn spelonck. Zoo ook
Bijb. 1477 : en wilt ons niet laten. In den-

zelfden Bijb. komt het ook voor, in den zin
van laten gaan : laet mi, dat is varen mach
tot mijnen here. Sae sal hyse laten, d. i.
latengaan. Van hier lating, aderlating.
Zamenstell.: laatband, laatbekken, laatijzer,
laatkop, laatwindsel.

Dit oude werkwoord is reeds, bij Ker.,
lazzan, lazin, hood. lassen, ital. lasciare,
fr. laisser, wallach. lasce. In het hong. is
lassadom, la 1. laazhiidant, nalaten. Goth.
letan, bij, Ulphil., neders. laten, angels. laetan, eng. to let, zw. lata, Been. lade. In het
oudopperd. laan, vries. lehn, alb. list ierl.
ligim. We ens den hoogen ouderdom des

woords, is deszelfs eerste beteekenis onzeker.
LATIERBOOM
bij Kil. lattierboom, litierboom)
z. n., m., des latierbooms, of van den latierboom • meerv. latierboomen. Boom, tot afschutting van paarden
,
in eenen stal. Van
het fr. litiere,
stroo onder paarden in eenen
stal, om op to liggen • van het lat. lectica,
van hetgr. mwo, doen liggen.
LATIJN, z. n., o., des latijns, of van het latijn;
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zonder meerv. De latijnsche taal : hij verstaat hetlatijn. Latin leeren, spreken. lets
uit het latijn vertalen. Het meerv. de. Latijnen zijn de inwoners van Latium. Ook de
schrijvers, die in het latijn geschreve.n hebben. Van hier tatijnach : de latijnschi school.
Van het lat. latinum.
LATIUM, z. n., o., van Latium •; zonder meerv.
Een landschap van Italic : het forsse Latium.
[Vond.]
LATOEN, z. n., o., des latoens, of van het latoen;
zonder meerv. Eon kostelijk metaal, eertijds
teen goud geschat, het orichalcum der
ouden : met 'tgroot helmet gemaeckt half
van tjzer en van latoene. [Van Nand.] Uit
goud en klaer latoen gekloncken. [Vond.]
Wij noemen ook rood koper, dat met kalamijnsteen eel gemaakt is, latoen. Fr. laiton,
leton, eng. letters, ital. latone, sp. laton.
LA.TS, Z. rt., v., der, of van de lats ; meerv. latsen. Bij Halma latse. De voorbroek, ook eerie
breede klep aan eene broek. Misschien het
hood. Latz, hetwelk Adelung, met lid, een
deksel, uit eenebron afleidt.
LATUW, (latouw) z. n. v., der, Of van de latuw
zonder meerv. Bak'salade. : wat latttws in de
graft to werpen. [Hooft.] Veltlatuwe, wade
latuwe. [Bijb. 1477.] Zamenstell. •: latuwsalade, latuwzaad. Uit het lat. lactuca, bij
Kil. ook lactouwe, en in sommige oorden
des Vaderlands latteke.
LAURIER, z. n., m., des lauriers, of van den
laurier • meerv. laurieren. Laurierboom :
onder mijnen laurier. [Vond.] In den verhevenen en dichterlijken stijl, draagt ook
een laurierkrans,. het oude zinnebeeldige
eereteeken van helden, overwinnaars en
dichters, den naam van laurier•: men kroon
dit hoot met eeuwigen laurier. [J. de Haes.]
Van hier het bedr. w. laurieren, met laurier
kroonen :g tj lie tnjnt hooft tauriert.
[R oden b.] Dies Thetnis haar lauriert. [Vond.]
Prijzen, eeren : zoo moet men uw. bedrtjf
laurieren. [Poot.] wij aurieren
l
onze
ttjd. [Rodenb.] Het deelw. gelaurierd wordt
bij Hooft gevonden. Uit het lat. laurus.
LAUTEREN, zie labberen.
LAUWER, z. n., m., des lauwers, of van den
lauwer • meerv. lauwers, lauweren. Hetzelfde als laurier : lees boom geltykt den
lauwer. [Vond.] Van eenen kraus van laurier : toont den lauwer, die de kruin der
helden druid. [HoogvI.] In den deftigen stijl,
voor een eere- of zegeteeken : naer den Delfischen lauwer draven. [PoOt.] 1V iet te vet-geefs heb ik de lauweren van mijnen verlosser ziengroen worden. [Sets.] Van hier
lauweren, hetzelfde als laurieren,gelauwerd,
hetzelfde als gelaurierd. De Lauwers is een

bedijkt land in VriesI., oulings een hekende
stroom, Lavica in het lat.Voorts zijn van
lauwer de zamenst : lauwerbpzie, lauwer70
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blad, lauwerboom , lauwerbosch, lauwerkrans
lauwerkroon, lauwerolie, lauwertak, enz.
LANA, Z. n., v., der, of van de lava • het meerv.
is niet ingebruik. Zoo noemen de inwoners

van Italie en Sicilie den vuurstroom, die uit
de monden van den Vesuvius en Etna vloeit.
Zij bestaat, nit een mengsel van steenen,
zand, aarde, mijnstoffen, zouten, die, door
het vuur, tot kalk verbrand, gesmolten en
in.glas veranderd worden. Voorts is het, in
het algemeen, de naam van de gloeijende
stroomen, uit volkanen of vuurbergen uit eworpen. De lava van Vesuvius, ontsprongen
uit zijn' geborsten kroes, waarin Natuur
haar stoffen kooktenz. [L. Trip.] Za
menstell.:
lavastroom. Denkelijk van het lat. labi, val-

len. Ilierheen behoort ook het zwits. woord
lauwine, waardoor de Alpbewoners eene
gansche lagg sneeuw verstaan, die van het
giber to valt.- Het middeleeuw. laving gebruikt Paul. Diacon., om daardoor regenNloeden uit te drukken, die van de bergen
storten.
LAVAS, z. n., v., der, of van de lavas • zonder
meerv. Eppekruid, eene sterkriekende plant,
ingedaante en reuk aan selderij gelijkende.
De, met brandewijn overgehaalde, drank
uit dozeplant, draagt denzelfden naam. Bij
Kil, lavesche, fr, liveche, laveche, elders in
het gemeene leven, libbestok,libbestik, lubbestik, boo d, LiebstOckel, uit het la ere latijn
levesticum, van bet gr. Atgucixo y . De re to
naam is, bij Dioscorides, Aciyusixoy, omdat
naar Plinius, deplant uit Ligurie kwam,
waar zij in overvloed groeide.
Liam, z, n., v., der, of . van de lavei; het
meerv. is buitengebruik. Verlof, vrijheid :
ikgat hem, lavel. In Vriesland wordt het in
de hoogte gestoken teeken ore te schoften
lavei genoemd. lent-and lavei geven wordt

ookgebezigd in den zin van iemand iets op
de mouw spelden.. Men noemt dit ook :
iemand lavuit geven. Ter laveije gaan is eene
spreekwijs, Welke de jagers van het wild
gebruiken : dewijl het onbekendis, hoe gaarne
-'1 wild, buiten de wildernissen in de aanliggende landen ter laveije gaat. [Rendorp.]
Van hier lavetjen, bij Kil, ledig loo en

schoften. Het woord behoortgewis, met het
en g. leave,
vrijheid, met de laatste helft van
de woorden oorlof, verlof, met het lat. liber,
vrij, het gr. Astwo, Appro.), laten, achterlaten,
tot eene bron.
LAVEN, bedr, w., gelijkvl. 1k lag de heb gelag d. Een weinig yacht, tot verkwikkeng,
op iemands .lippen brengen: eenen zieltogenlaven. iemand met eene veer
de met u'jn
n
laven. Eenig vocht nemen, om den dorst te
stillen : zijnen dorst laven. In het gemeen,
verkwikken : ik moet mCin dorstig hart eens
laven. Van hier lafenis.
Lavers, Otfrid. en 'rat. laban, Notk. laben,
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hood. laben, neders. laven, Ulphil. hleibjan.
Adelung brengt het tot den oorsprong van
leven, inzoover dit woord eertijds eten beduidde : that heuues lebet is, bij Notk., dat
hooi eet. Zoo zoude laven eigenlijk te kennee geven voedsel aan iemand toereiken.
LAVENDEL
bij Vond. ook lavender: lavender
mengende) z. n., v., der, of van de lavendel;
zonder meerv. Eeneplant met welriekende
bloemen. Zamenstell.: lavendelbloem, lavende lkruid, iavendelolie . Van het lat. lavendula,
dat zijnen naam van lavare, wassschen, zal
hebben, omdat de ouden dezeplant, in de
waschbaden, gebruikten.
LAVEREN, onz. w.,gelijkvl. Ik laveerde, heb
gelaveerd. Tegen den wind opzeilen ; overdwars heen eh weder zeilen, om weg te
spoeden, wanneer men in den wind .heeft:
men ziet op nieuw de zwarte schepen laveren,
langs d'ontdooide vloen. [Poot.] Van men-

schen, die, door den drank Bevan en de
straat kruisen, engelijk een schip, dat
laveert,,
gestadig schijnen te zullen overslaan
of vallen: den droncken Staphylus en Botrus
uam achter aen laveren. [D. Heins.] En van
q
schaatsrijders : nu laveren heel in ltj, op
d'eene schaets, enz. {Antonid.] Bij Kil, laveren, loeveren, oul, ook loveren, fr, louvoyer,
eng. to laveer, bij Johnson, dee p . lovere,
hoogd, laviren. Loefis, hi' Kil., eene dolpen,
eene roeipen, op de zijde van het schip • ook
noemen de schippers die zijde des schips,
van waar de wind komt, de loef. Zoo is dan
laveren, loeveren, het schip in die schuinsche rigting brengen, dat de wind te loefwaart invalle.
LAVOOR, Z. n., 0., des lavoors, of van het
lavoor • meerv. lavooren. Een verouderd
woord, beteekenende een bekken, een lampet, eene.waschkan. Van het fr. Iavoir, middeleeuw, lavarium, uit het lat. lavare,
wasschen.
LAZARET, z. n., o., des lazarets, of van het lazaret • rneerv. lazaretten,. Een gebouw, waar
besmette kranken bezorgd worden. In zeesteden, bijzonder bij de middellandsche zee,
noemt men lazaretten zulke huizen, waar
men scheepsvolk en reizigers, die van plaatsen komen, Welke men van pest verdenkt,
eene wij1 tijds doet verblijven, om den veertigdaagschen proeftijd (la quarantaine) nit
k beduidde dit
te houden. Oorspronkelij,
woord een huis voor melaatschen, omdat,
in de middeleeuwen, het voornaamste gebouw van dien aard, voor Jeruzalem liggende, aan den heiligen Lazarus was toegewijd. Bit is ook de reden, dat elk, die eene
soort van melaatschheid had, in die eeuwen,
lazarus genoemd werd. Wij zeggen nog :
hi' is lazarus, ook lazerus. Hi' is lazarus
op het hood. Daar is een lazarus aan de
deur. Zamenstell.: lazarushuis, lazarusklap.
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Van hier lazarij, melaatschheid.: die plague
van lazarien. [Bijb. 1477.] Gij streekt de
lazerij den hoovling in uw plassen, van 't
stinkent lichaem. [Noon.] Lazarig, lazerig:
hi' is zoo lazerigh en onghevoeligh. [De
Brune.] Bij Kil. laserisch. De oorsprong,
ondertusschen, is ontleend van den bekenden melaatsche, in het Evangelie, Lazarus
genaamd, welken naam sommigen voor
Eliezar, hulp van God, houden ; anderen
door hulpeloos, arm, vertalen.
LAZUREN, oriverb. bijv. naamw., zonder trapA van vergrooting. Van lazuur, uit lazuur
gevormd: een lazuren zoutvat. Poot gebruikt
dit naamw. voor lazuurverwig : tot dat ons in
't ende 't volschoon en lazuuren uitspansel
des hemels ontfang. Ondertusschen zijn Loch
lazuur en lazuren onderscheiden; daar het

eerste op de kleur ziet en verbuigbaar is,
het laatste op de stof en onverbuigbaar. Zie
azuur, azuren.
lazuursteen, (azuur) z. n., m., des
lazuurs of van den lazuur; meerv. lazuren.

LAZUUR,

Een schoone hoogblaauwe steen, met goudkleurige stippen. In het lat. lazulus. Van de
Arabieren zegt Mart., wordt hi' azul genaamd. S'ommigen houden hem voor den
leschem, anderen voor den saphir des Bijbels.
LAZUUR, bijv. n. en bijw., zonder trapper' van
vergrooting. Lazuurverwig, hoogblaauw:
het gegolf IVeptuni, wiens lasure kruijn, enz.
[Rodenb.] Het lasure vlies. [Rodenb.] Onz.
het lazuur, lazuurkleur : het lazuur des
hemelschengewelfs. Zamenst.: lazuurgewelf,
h emel
lazuursteen.
,
LEB
,
(lebbe , bijil.Ken De Bruin ook libbe) z.
n., v., der, of van de leb • meerv. lebben.
In hetgemeen dat een hetwelk vloeibare
ligchamen doet runnen. In bepaaldere beteekenis, de verzuurde en geronnene melk, in
de maag van jonge herkaauwende dieren,
als van kalveren,,
waarvan men zich bedient
om melk te stremmen,
en tot kaas te maken.
Deze vierde maag noemt men ook lebbe ;
g eli j k ook ander toebereid strem' sel, met
edik klaargemaakt, dien naam behoudt.
Van hier lebbig : lebbige kaas, die naar de
leb te veel smaakt. Fig., spijtig, vuilaardig,
smalend : een lebbig wijf. Een lebbig bescheid.
Van hier lebbigheid, in den eigenlijken en
oneigenlijken zin.
Leb, hood. Lab, neders. la lebbe, deen,
lobe, zw. lope. Om het denkbeeld van verbinder',
hard maken, zoude men het tot
eenen oorsprong, met kleven, lever , lijf,
kunnenbrengen. Ihre merkt, uit Nonius,
aan, dat de oude Latijnen lapire, in den zin
van hard worden, verdikken, gebruikt hebben • waarvan het lat. lapis, een steep.
LEB (lebbe), z. n., v., der, of van de leb •
meerv. lebben. De slappe buikzijde van eenen
egromden visch. Zamenst. lebaal. Het
g

LEDE.

woord schijnt tot het geslacht van lib, slap,
lob, (lobbe) enz. te behooren.
LEDEBRAAK, Z. n., v., der, of van de ledebraak;
zonder meerv. Zware arbeid, diede leden
als braakt. Van hier het bedr. w., gelijkvl.
ledebraken, teisteren : zie hem geledebraakt,
bespogen, uitgejouwd. M. L. Tijdw.] Voor
dit ledebraken zegt men ook leebreken, in
degemeenzame verkeering: dat is leebreken.
Ledebrakig, (ledebrekig) zwaar, ledebreuk ,
breuk aan eenig lid.
LEDEKANT, Z.

n., v.,- der , of van de ledekant;

meerv. ledekanten. Eene bedstede, die rondom los is : zij leggenze op de ledekant.
[Vond.] Bij een' vorst op purpre ledekant,
[De Deck.] Voor het hout eener ledekant
wordt het ookgenomen. Het is zeer denkelij,
da uit het fr. lit decamp verbasterd
tkhet
is • derhalve niet ledikant. Ten Kate, echter,
leidt het af van lijden, in den zin van gaan,
trekken • eene slaapstede, waarmede men
overal trekt. Zamenst.: ledekantbehangsel,
ledekantmaker, enz.
In de eerste uitgave van Weilands Woordenboek
is ledekant ook in het onz.geslaeht.
LEDEMAAT
,
sic lidmaat.

(leer) z. n., o., des leders, of van het
leder • het meerv. is buiten gebruik.
Verkleinw. leertje, riempje. Debereide huid van
dieren : van 't ongetoude leder. [Vond.] Ilit
eens anders leer is hetgoedriemen te snijden,
men kan lit mild zijn op eens andersbeurs.
Leer om leer, gelijk met gelijk. Somtijds

LEDER,

staat het voor iets, dat uit leergemaakt is :
van leer trekken, den de en of het mes, uit
de scheede trekken • dat bij J. de Decker van
leer rukken is. Van hier het onverb. lederen:
met eenen lederengordel. [Bijbelv.] Zamenst.:
bovenleer, geitenleer, schoenleer, zoolleer,
enz. — Lederbereiden, (leerbereiden) lederbereider, lederkooper, (leerkooper), enz.
Leder, hob d. Leder, in den zwabensp.
leder, neders. led der leer, lierUlphiL alethr,
wall. lledr, angels. lether, en ,lea
leather, zw.
Uhler. Omdat het hoogstwaarschijnlijk is,

dat de bedekking hier het meeste heerscht,
is de afleiding nit de bron van kleed, lid
enz. nietgeheel ongegrond.
LEDERLOOLIEN, (leerlooijen), onz. w., gelijkvl.
1k looide leder, heb ledergelooid. Leder met
. run bereiden. Van bier lederlooijerleerlooijer) lederlooijerij. Van leder en looi. Looi
g Lohe .
is de bast van eikenboomen, hood.
Bij Kul.. is het loije, loewe, loo, hetwelk hi'
door taan verklaart.,
LEDERTOUWEN, (leertouwen), onz. w., gelijkvl.
Ik touwde leder,
heb ledergetouwd. Leder
met taan of run bereiden. Van hier ledertouwer, (leertouwer), leertouwerrj. Van leder
en touwen, dat te kennen geeft met taan
bereiden, neders. tauen, angels. tawian,
eng. to taw, of to tan, en dit alles, waar-
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schijnlijk, van het goth. taujan, facere,
bereiden.
LEDGRA,S, zie lidgras.
LEM, bijv. naamw. en bijw., lediger, ledigst.
In hetgemeene leven, leeg, waarvan het
oude leegbaar, leegbaarheid, werkeloos en
gerust in den Iaatsten zin, komt het tweemaal bij Hooft voor. Welks ruimte niet
opgevuld is : een ledig huis. Rene ledige
fleach. Niet beladen : met den ledigen wagen,
met het ledigeschipterug keeren. Twee ledige
stoelen. Onbebouwd: een ledig erf. Zonder
bepaalde bezigheid : ik heb nu ledigen tijd.
Een ledig uurtje. Zonder werk ik heb, de
geheele week , moeten ledig loo en. Lui :
zijnen tijd ledig doorbrengen. Zonder geschenk : iema*d ledig wegzenden. Van hier
ledigheid, Zamenstell. : lediggang,
ledigganger, lediglooper.
Het woord stamt misschien af van lede,
en den uit gang ig. Naar den aard dezes uit-

gangs, die eene bezitting beteekent, beduidt
het dan lede hebbende. Maar, wat is nu lede?
Zeker niet het oude lede, leide, gradus,
gressus, ductus, bij Kil., (waarheen Ten Kate
hell, die het van lijden, gaan, alleidt, als
beteekende het bier en daargaande) maar van
lede, dat . is lade, inzoover dat -woord eene
holle ruimte, in het algemeen, te kennen
geeft. Ledig zou dan zoo veel zijn, als : eene
holle ruimte hebbende. Zie lade. J. G. Haas
leidt het van laden af, en noemt ledig datgeen, wat eenen last, eene lading hebben
kãn. Het tegengestelde onlede, voor bezetten
tijd, vindt men, nu en dan, nog bij Hooft.
LEDIGEN, bedr. w., gelijkvl. lk ledigde, heb
geledigd. Ledig maken : ik heb het glas geledid. Van bier lediging. Van ledig.
LEND, bijw., leeder, leedst. Dit woord beteekende eertikis hatelijk , onverdragelijk
afsehuwelijk. Het bekende spreekwoord
bevestigt dit een gedwotwen eed is God leed.
Ook: het zij uw lief of leed. Thans drukt
het nit eenegewaarwording van droefheid,
smert, onrust, berouw : het is mij leed.
iii 'ne zonden zijn mij van -harten leed. Het
doet mij leed. Birons misdrijf doet mij leeder. [Hooft.] Jets, of iemand, leed hebben, is
oul. in gebruik geweest, voor haten : ende
lle talschheit had hi leed. [M. St.] Het rout
a
j, dat ik u zoo leet oyt heb ghehad. [noon.]
Zie verder leid.
LEES, Z. n., o., des leeds, of van het leed ; zon-

der meerv. Eene onaangename gewaarwording van onregt, boon, smaadheid : u zal
en leed geschieden. Hem wedervoer veel
ge
leed. Men zal nergens leed doen. [Bijbelv.]
Smert, droefheid : leed over iemand gewaarworden. Zijn leed over de zonden betoonen.

In Vriesland wordt het voor rouw gebezigd,
waarvan leedbrief, d. rouwbrief. Men zegt
daar : de leed, (in het vrouwel. geslacht)

LEEM.

aanzeggen, voor het overlijden van iemand
bekend maken, ten einde men daarover leed
(rouw) drage. [Ev. Wassenb.] Men zou,
dunkt mij, het woord leedvermaak zeer wel
kunnengebruiken voor het anders zoo
moeijelijk te vertalen hood. Schadenfreude.
Zamenstell. : leedwezen, weeklagt, bittere
droefheid : groot leedwezen over eene misdaad hebben.
Leed, Otfrid. leid, leidlust, Willer. leit,
hood. Leid, neders. leed, leyd, zw. led,
wall. alaeth, Been. lee, leede. Het woord

schijnt, voor het naaste, uit te drukken, of
eenen luiden uitroep, door ligchaamssmerten engemoedsangsten veroorzaakt, of een
zigtbaar bewijs daarvan, in de gelaatstrekken.
LEEDER, zie ladder.
LEEFDAG., LEEFTOGT, enz., zie leven.
LEEG, zie ledig.
LEEK, z. n., m., des leeks, of van den leek
meerv. leeken. Een woord, uit het lat. laicus, gr. AceiXOC ontleend. In de roomsche
kerk verstaat men,door eenen leek, eenen
persoon, die niet geordend is, of niet tot de
g
,
eestelijken behoort. Van bier leekebroeder
leekezuster, die het klooSterwerk doen, en
daar degeestelijken bedienen. Leekeregter,
wereldlijke re ter. Naardien de geleerdheid,
in de middeleeuwen, bij de geestelijken
alleen door sans gevonden werd, zoo is een
leek ook zooveel als een ongeleerde. De leeken, het gemeene yolk.
LEELIJK, bijv. n. en bijw., leelijker, leelijkst.
(Laltjk er ens bij Hooft, lelk, in Gron.) Dit
woord beteekent de boosheid en toornigheid
desgemoeds, in de trekken des el at vertoond : op iemand leelajk zijn, in de dagelijksche taal. Hi' keek mij leelijk aan.
Wijders, jets, dat in die toornige gesteldheid
gegrond is : iemand leelijk bejegenen.
g
af hem leelijke scheldwoorden. Iemand met
een leelijk bescheid afzettein. Van bier, hate-

lijk, ten opzigte van den zedelijken aard van
iets : dat is een leelijk doen, zeggen. Een
leelijk stuk. Rene leelijke daad. Iemand leelijk bedriegen. Als een gevolg daarvan : h i'
is er maar leelijk aan, hi' is ongelukkig.
Walgelijk, afschuwelijk zijn wijf is zoo
leelijk, als de nacht. Als eene figuur van dit
laatste een leelijke dag, slordig weder. Als
eene verdere figuur : leelijke manieren over
zich hebben. Van hier leelijkheid.
Het woord is, zonder twijfel, uit leedltjk,
leedelijk verkort. Zie leed. Het zw. led, ijsl.
leidur, angels. lath bedniden toornig en

hatelijk. Het afschuwelijk-e voor het oog is
overig, in het fr. laid, en ital. laido. Bij
Boxhorn is leidlich afschuwelijk. Het hood.
leidig is hatelijk, afschuwelijk • gelijk leidlick somtijds, dienzelfden zin heeft.
LEEN, Z. n., o., des leems, of van het leem

zonder meerv. Vermengde aarde, uit klei en
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nand bestaande, taai, en in het vuur, hard
wordende : het taaie leetn. [Vond.] Fig., een
nietig, broosch mensch : wij zijn leem. Is 't

heeft afgelegd, waarvoor de Heer hem
bescherming schuldig is. Pit past Moon. toe
op den mensch met betrekking tot God :

teem niet stout, dat zijnen pottebakker bedillen durft ? [Vollenh.] Van hier leemachtig , en
het onverb. leemen: eene leemen hut; leemig •
Leem, hood. Lehm,, opperd. lahm, lam,
neders. leem, Notk. leim, slijk, angels. lam,
lim, eng. loam. Het schijnt te grenzen aan
klei, kleven, lijm, slijm; aan het gr. Auct,
tat. limos.
LEEMAN
zamengetrokken uit ledeman) z. n.,
m., des leemans , of van den leeman; meerv.
leemans. Een beeld, dat bewegelijke leden

Zelfs .Godts leenman ... . staat verwondert.
Leenpligt, leenregt, leenrent, leenroerig , leen roerigheid, leenschrijver, leenspreuk, leenspreukig , leentafelhouder, bij Hooft, voor lombardhouder; leenverheffing, leenvrouw.
LEENEN, bedr. w., gelijkvl. 1k leende, heb geleend. Hetgebruik van eenige zaak, voor

heeft, en, naar des schildersgenoegen, in
zijnen stand gerigt worth : ik heb de waarheit niet willen naar mine hant stellen,
gelzyk de schilder ztjn' leemen. [Hoogvliet.]
LEEMEN, bedr. w.,gelijkvl. Ik leetnde, heb
geleemd. Met leem bestrijken.
LEEMTE, (Kil. lemte, laemte) z, n., v., der, of
van de leemte • meerv. leemten. Ongemak,
kwaal, gebrek, verminktheid.Bij Kil. vitium,
defectus, mutilatio. Ons lemten la en niet zoo
schandelijk ten.toon. J. de Deck. Van hier ook
lemtig, voor gebrekkig. In het gewone gebruik

beteekent het meest een verachtelijke, stinkende wonde : hi' heeft pokken en leemten.
En d'oude leemten zal tot etter uit doe n
zweeren. [Vond,] Dan zal het logge WE, van
leemte en smette ontslaagen. M. L. Tijdw.]
Van hier leenitig : leemtigh schuim is, bij

Vond., eene beschrijving van slecht yolk.
Van het oude leme mutilatio • waartoe ook
lam behoort, inzoover het eertijds in het
algemeen. allerlei gebrek beteekende. Leme
in het oudhoog,
d. eene wonde.
LEEN, Z. II., 43., des leens, of van het leen;
meerv. leenen. Leening, zonder meerv. :
lets te leen hebben, te leen ontvangen. Een
boek te leengeven. Te leen verzoeken. Ook :
ter leen verkrijgen. Het blijkt, dat het oor-

spronkelijk van het vrouwel. geslacht geweest
is. Men vindt daarom, bij Roden b.: leengoeden, voor een wzjl, en die de leentnisbruijckt.

Eengoed dat,
,
op zekere voorwaarden, aan
anderen tot vruchtgebruik wordt afgestaan •;
een leengoed, met een meervoud: iemand een
leen vergunnen. Het leen van zijne kroone.
[Vond.] Te leengaan, te leen houden, lets
als een leengoed hebben. Het leen is vervallen. Een leen verheffen, een leengoed van
iemand doer afhangen. Een leen verheergetvaden, een leen bij eenen heer verheffen.
Zamenstell.: achter leen, grondleen. mans leen,
nateen,
onderleen, enz. Leenboek, boek der
leenen en leenmannen, leenbrief, schriftelike verzekering van een leengoed, leendienst,
leengeld, leengoed, leenheer, leenhof, hof
van eenen leenheer, leenhouder, leenhulding,
leenkamer, leenlieden, leenman, een, die,

volgens leenbrief, den eed van manschap

eenen tijd, toestaan, te leen even •; waar het
meest van tilbare, beweegbare din en gebruikt
wordt: iemand tiengulden leenen. Vrient,
leent mzj drie brooden. [Bijbelv.] Te leen
ontvangen: van iemand geld leenen. Van hier
leener, die te leengeeft en neemt, leening :
ik heb het bij leening. De bank van leening,

de lombard.
Het woord beteekent , oorspronkelijk ,
geven, zoo als men uit verleenen bespeurt.
Otfrid. zegt, in dien zin: leh ihn lib, schenk
hun het Leven. Lia heet, bij de Uslanders,
schenken, geven. Adelung leidt het of van
het wall. lla, limy, de hand.
LEEP, bijv. n. en bijw., leeper, leepst. Leepoogig , wien bedorven vocht in de oogen
druipt, dat dezelve doet tranen, en de oogleden zamenkleven. Leepe oogen hebben. iller
Lya was leep mitten oghen. [Bijb. 1477.]
Misschien van bet tat. lippus, hetwelk men
afleidt van hetgr. Ass /34,, afvloeijen, tro y en.
Leep is bij ons ook doortrapt, loos : dat is
een leep wijf. In leepheid gegrond : eene leepe
daad. Misschien is het eeneOguur van het
eerste, zoodat een sehalkachtig oog, waarmede men iemand, overdwars, aanziet, ons
voorkome als een leepoog. Althans, iemand
leep aanzien is bij ons in gebruik, voor
iemand overdwars aanzien .Van bier leepheid,
leepigheid, in beide beteekenissen. Zamenstell. : leepoog, leepoogig, leepoogigheid.
LEE?, Z. th, v., der, of van de leep • zonder
meerv. Dit woord is alleengebruikelijk in
de spreekwijs : van de lee krtjgen. Flus
krijghje van de leep. [Vond.] Misschien een
klanknabootsend woordvan lap, eene oorvijg , la en drijven, smijten.
LEER, zie ladder, en leder.
LEER, Z. n., v., der, of van de leer • het meerv. is
nietgebruikelijk. De voordragt van eene
waarheid, en wet een reel van gedrag : laat
u dit tot eene leer zijn. Verlaet de leere uwer
moeder niet. [Bijbelv.] Eene waarheid, in
woorden voorgedragen : allerlei nieuwe leer
in de wereld brengen. De geheele zamenhang van eene waarheid : de leer van Jezus
Christus. De zedeleer. Bij uitnemendheid,

al de voorschriften van de christelijke
godsdienst : het licht der hemelsche leere.
[Vollenh.] Een bijzonder stelsel : de leer der
doopsgezinden, der hervormden. In het gemeene levee ,
gebruikt men het ook voor den
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toestand eens onderwezenen : hi' is nog bij
hem in de leer, hi' is nog maar eenen leer'on en. Van hier leerlijk, verouderd woord,
bij Van Mander en Rodenb. voorkomende.
Zamenst. : leerbegeerte, leerbegrip, leerdicht,
leergast, leergeld, leergezel, leergierig, leerk leerjaren, leerjongierigheid , leergieriglij,
gen, leerkind, leerknaap, leerknecht, leermeester, leermeesteros , leermeesterschap ,
leermeisje, leeroefening, leerrede, leerschool,
leerspreuk, leerstuk, leertijd, leerzaam, die

wel leert, iets, dat eene goede leering behelst,
leerzaamheid, leerzucht, bij Vollenh., leerzuchtig,
enz.
Leer, eng. lore, neders. leer, angels. laera,
hood.
gd. Lehre.
Otfrid, en Ker. leru,
LEERAREN, zie leeren.
LEEREN, bedr. w., gelijkvl. Ark leerde, heb geleerd. Met eene duidelijke stem iemand lets
zeggen, hoe hi' handelen moet : ende hetgelt
genomen hebbende , deden gelijck sij geleert
waren. [Bijbelv.] In bepaalderen zin iemand

vaardigheid , denkbeelden van eene zaak,
door mondelijk onderwijs , mededeelen :
iemand eene kunst, eene taal leeren. Ook
onz. : op de straten leeren. [Bijbelv.] De zaak,
Welke men anderen, door leering,
aan het
verstand brengt, is de vierde naamval : h i'
leert waarheid. De persoon staat in den
zelfden naamval : de kinderen leeren. Sommigen beweren, dat de vierde naamval
ft schoon de zaak, die
despersoons blij,
g
eleerd wordt, er bijaat
st : so sal ick de
,
dus heeft de
overtreders uwe we en leeren
Bijbelvertaling, die zoo naauwkeurig is, en
den derden naamval op deze wijs uitdrukt :
hi' geeft den wizen wijsheit. Ondertusschen,
schijnt dit eene naval in van het lat. doceo
te zijn. En dat onze taal hier den vierden
naamval niet duldt, blijkt daaruit, dat men
in den lijdenden vorm niet zegt : ik word de
zangkunst geleerd, maar wel, en alleen met
den derden naamval: mij wordt de zangkunst
geleerd. Men zegge en schrijve derhalve :
zoo zal ik den overtrederen uwe we en leeren,
of: zoo zullen uwe we en den overtrederen
geleerd worden. In den Bijb. 1477 lezen wij :
En leert dese mine woerden uwen kinderen.
De vierde naamval der zaak wordt ook met
van uitgedrukt: lemand van eene zaak leeren.
Fig.: nood leert bidden. Overtuigen van eerie
misdaad, en deswege straffen : wat zal men
den dief leeren? Noodzaken tot iets: dat zal
ik u wel leeren. Nadeel doen :gij kunt mij
niets leeren. Vaardigheid in lets zoeken te

bekomen • en wel door lets met luide stem
dikmaals te lezen : zijne les leeren. Eenen
Balm leeren. Van
p

buiten leeren. Eene taal
leeren. Wel leeren. Achteruit leeren. Wij-

ders, vaardigheid in eenigezaak verwerven :
een handwerk, eene kunst, eene wetenschap
leeren. Bet schrijven leeren. Nog verder :

LEES.

boosheid van iemand leeren. Men leert best
door de ondervinding. Demand leeren kennen.
Als zelfst. n. : het leeren (het onderwezen
is hem verboden. Het leeren (onderwezen te
worden)kost geld. Voorts vereischt dit woord
de onbepaalde wijs zonder te bij zich : eenen
vogel spreken leeren •; ook zonder werkw. :
eenen vogel op de kruk leeren, namelijk

vliegen. In welk geval de volm. verl. en
meer dan voim. veil. tijd geen deelw., maar
de onbepaalde wijsvordert: ik heb hem leeren
kennen. Moon. en anderen maken onderscheid tusschen leeren en leeraren • het
eerste aan den leerling, het laatste aan den
onderwijzer toeeigenende. Doch dit houde
men voor eene noodelooze onderscheiding.
Van hier leeraar, leerares, leeraarschap,
leering, leerling, de leerlingschap, bij Poot,
voor de leerlingen. Voor leerling vindt men
bij Gesch. ook leerjongen. Verder leerzaam,
leerzaamheid. Zamenstell. : leeraarsambt
leeraarstoel. Zie verder geleerd.
Leeren, hoogd. Lehren , onderwijzen
lernen , onderwezen worden , aanleeren
angels. laeran, leornan, neders. leeren, zw.
Mira, deen. Mire, onderwijzen, eng. learn,
aanleeren, Ker. lirnan, Otfrid. lernen en
gilernen. Het woord beduidt eigenlijk een

luidgeraas maker'. In de platte volkstaal der
Hood. komt liken, lehrin nog voor schreeuwen voor.Ons alarm is uit dezelfde bron.
LEESBAAR,

enz., zie lezen.

z. n., m. en v., van den, — der, of van
de leest • meerv. leesten. De gestalte van een
ding in het gemeen, bijzonder de schoone
gedaante des ligchaams, in. zijnen geheelen
omtrek: vangoddelijken leest. [Moonen.] Uw

LEEST,

verstoven asch, in 's lichaams ouden leest
verrezen. M. L. Tijdw.] Wijders, soort,eene
g
eIi j kheid, eene overeenkomst : luiden van
zijner leeste. [Hooft.] Lieden van eene leest,

van eerie denkwijs. Vooral een vorm, waarop
men kousen spant: kousen op de leest rekken.
Een schoenvorm : schoenen over eene leest
maken, op de leest slaan. Eene mansleest,
eene vrouwleest, eene leest voor mans- en
vrouwenschoenen. Schoenmaker houd u bzj
uwe leest, elk oefene de kunst, die hi' geleerd

heeft • — ook : elk beoordeele zijne eigene
kunst. In den vertrouwelijken stiajl zegt men:
het WI op de leest zetten, voor, zich onmatig
met spijs opvullen. Op de leest schoeijen.
Fig. : die vlugge en schrandre Fenixgeest,
zoojuist geschoeid op Flakkus leest. [Van
Bleijswijk.] Twee op eene leest gepast, elkan-

der gelijkende in denkwijs en zeden. [Vond.]
Jets op eene hupsche Most vormen, in zijn
doen een goed voorbeeld volgen. Zij schoeijen
op eene leest, zij komen wel overeen. Op eene
andere leest schoeijen. Zamenstell.: het leestenmaken, leesteninaker. Het schijnt, met
lijst, eenen stamwortel te hebben.
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Schoon dit woord in beidegeslachten voorkomt, schijnt het vrouwelijke, wegens den
uit an st,
de voorkeur te verdienen.
LEESTEN, bedr. w., gelijkvl. Ik leestte, heb geleest.. Een reeds verouderd woord, bij Kil.
leesten, leijsten. Het beteekende eertijds
doen, volbrengen , werkstellig maken • het
hood.
g
leisten. Kil. verklaart het ook door
duren, volharden, het eng. to last. Vol ens
het oude stadsregt van Bornmel, konde men
voor eene schuld, voor Schepenen bekend,
nadat men veertien dagen geleist had , de
goederen van den schuldenaar panden en
slijten. Leisten wit daar zeggen in eene
herberg liggen en teren, op kosten van den
schuldenaar. In het Graafsehap Zutphen,
zegt men burgtocht leistes, dat is borgtogt
stellen. Bij Hooft vindt men het bedrijvende
naamwoord leesting : tot leesting van den
zelfsten eedt. In de middeleeuw. zeide men :
ter leisting komen, dat is in gijzeling komen,
totdat men eerie schuld betaald, of eenegelofte voldaan hadde. De oorsprong is onzeker.
LEEUW, z. n., m., des leeuws, of van den leeuw •
meerv. leeuwen. Vrouwel. leeuwin, verkleinw. leeuwtje. Een vleeschvretend dier,
we ens zijne sterkte, dapperheid en onverschrokkenheidgenoeg bekend. De leeuw
is de koning der dieren. Een brullende (niet
brieschende) leeuw. Als een leeuw vechten,
met dapperen moed. Hi' zag er uit als een
leeuw, wreed en vinnig. Een wapen, waar
de leeuw het blazoen is : Holland voert eenen
leeuw in zijn sehild. Op 's lants kussenleeu
gezeten. [Moon.] hi den ouden leeuw, de

herberg, waar een ouden leeuw uithangt.
Hetgeheele y olk van Nederland •, in den dichterlijken stijl: de dog van Athion op Neerlands leeuwgebeten. Pat eenige gelijkheid
naar eenen leeuw heeft. Zoo neemt men het
verkleinw. leeuwtie, voor een hondje, dat van
achterengeschoren is, en aan kop en borst,
de manenvan eenen leeuw vertoont. Dat ziitt
leeuwtjes, dat zijn grillen. Een hemelteek.en:
de zon in den leeuw. Van hier het onverb.
leeuwen : een man van eenen leeuwen aard,

een kloekmoedig man. Hi' heeft een leeuwen
hart. Van hier leeuwelijk : 't leeuwelicke rap.
Hui ens. Zamenstell. : leeuwendaalder,
een muntstuk van twee en veertig stuivers.
Eertijds had men ook een muntstuk gouden
leeuwen genaamd (ook lijhoenen ltjoenen)
van dertig stuivers hollandsch. — Leeuwenhol, leeuwenhuid, leeuwenjong, leeuwenkop,
leeuwenkuil, leeuwenmanen, leeuwenmoed,
leeuwenvoet, zeker geneeskruid. De tweede
naamval is oudt. ook leeuwen geweest: het
lichaam eenes leeuwen. {Bijbelv.] En van
bier leeuwenhoofd, leeuwenkop, niet leeuwehoofd, enz.
Leeuw, Isid. leo, Notk., Willer. leuuo,
Striker lebe, bij andere opperd. schrijvers
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leob, lobe, lob, hood. LOwe, ook Leue, saks.
louwe, neders, lauwe, deen, love, zw. lejon,
angels. leo, ijsl. leon, fr. lion, eng. lion, pool.
lew, boh. lew, lat. leo, ital. leone, sp. leon,
gr. Ma y , AK, hebr. labia en leis. Het is meer

dan waarschijnlijk
dat al deze names
,
,
uitgezonderd MS en leis ontleend zijn uit
het brullen dezes diers, dat aanhetzelveeen
onderscheidend kenteeken is. Wij hebben
nog een woord loezjen, neders. leuen, eng.
to low, angels. hlewan, dat hiermede vele
overeenkomst heeft. Oul. bezigde men het
woord libaard voor leeuw.
LEEUWERIK, (lewerik, leeuwrik, leeuwerk, bij
Kil. leeuwercke, leewerick, lewerick, lauwerick, lewerck, lercke • bij Rodenb. leefwerck)
1. n, m., des leeuweriks, of van den leeuu;erik; meerv. leeuwerikken. Een vogel, bekend
we ens zijnen aangenamen zang, in de lucht.
De leeurik voegt zijn stem bzj dit geboorteliedt. [Poot.] De leeuwerk, 't zij hi' rust op
groene zoo. [Vond.] Het woord blijft, letter-

kundig, van het marine!. geslacht, al spreekt
men van het wijfje: hi' Ding den leeuwerik,
op hare ezjers zittende.
Leeuwerik, hood. Lerche, neders. lewerk,
angels. lawerce, leferce, • zw. leirka, deen.
lerke, eng. lark. Mel. leidt het of van het
oude hoogd. lit' ren, luid zinger'. Zie leeren.
De eerste heeft van lauwerick, bij Kil., behoort of tot luid, hoogd. laut, of tot het
wall. llef, de stem. Van luid, laut stamt
ook het lat., of liever hetgall. alituda af.
In het wall. beet alarch, elerch eene zwaan,
lat. olor, misschien om den zang, door de

ouden , lien vogel, eer hi' uit het Leven
scheidde, toe ekes Misschien is lewerik
wel voor kleverik, van kleveren, oul. klimmen, omdat deze vogel gewoon is zeer hoog
te klimmen. En dan zou lewerik de ware
spelling zijn. G. J. Voss. acht het afkomstig
van het oudegallische alauric. J. G. Haas
oordeelt, dat het ho d. Lerche van het
gezang dezes vogels, liri, liri, ontleend is.
LEEUWERS , leuvers, z. n., m., het enkelv.
wordt nietgebruikt. Een scheepswoord
gaten in de lijken der zeilen , waar de
zeilen een reefje ingebondenkunnen worden.
LEEWATER, zie lidwater.
LEEZE, Z. n., v., der, of van de leeze; meerv.
leezen. Een verouderd woord, dat een spoor,
wagenslag beteekende. Het is nog overig in
wagenleeze, wagenspoor. Hood. Leise, Geleise. Bij Ulphil. is laistgan, gaan. Zonder
twijfel is de bron in leiden.
Las, zie laf. — Dat is eene regte let, eene zotte
snapster, een handeloos vrouwmensch. -Bij Kil. ook eene hoer, die, namelijk, door
hare snapperij mannen berate kan. Van
het veroud. Wien, snateren, dat met klappen, van den klank gevormd is.
LEFTER, een woord, dat, in sommige oorden
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desVaderlands, gehoord wordt : de letterhand, voor de linkerhand; the left hand, in
het eng. Iles chins verklaart Agapos, door
iemand, die linksch is, lat. lcevus.
LEG, Z. n., m., des legs, of ran den leg; zonder
meerv. Het le en : van den leg der vogelen.
[Hooft.]
LEG, z. n., v., der, of van de leg • meerv. leggen. In het gemeene levers gebruikt men dit
woord voor deplaats, waar de eijeren van
hennen en eenden, in het ligchaam gevormd
worden : de hoenders hebben reeds dikke leggen. In Geld. en elders, wordt ook eene laag
schoven, op den dorschvloer, eeneleg geheeten : wij moeten nog eene leg afdorschen.
LEGENDE, z. n., v., der, of van de legende
meerv. legenden. Zoo noemt men, in de
roomsche kerk, een boek, waarin het !even
en de daden van Heiligen verhaald worden.
Uit het middeleeuw. legenda, legendorum •;
dewijl zulke verhalen, op gezette tijden, den
leeken werden voorgelezen.
LEGER, z• n., o., des legers, of van het leger •
g
, legeren. De toestand van
meerv. leers
iemand, die ligt, vooral van eenen zieke •; in
hetgemeene !even : ik heb een leger van
zeventien wekengehad. De plaats, maar men
lit. Zoo gebruikt men het van dieren, waar
zij zich ophouden • hun hot : zoo komt de
leeuw nit zijnen leer
g
brullen. [Vond.] Waar
de dichter het mannel. schijnt te nemen,
dat ook, in de Bijbelv. ,
gevonden wordt :
die haren leger aenroert. Jagers noemen dus
de schuil- en sla g lasts van eenen haas :
eenen haas in het leger schieten. Van andere
dieren : voor eenpaard een leger van stroo
maken. De rust- en slaapplaats eens menschen : mijn leger sal van mt:jne klachte wat
wegnemen. [Bijbelv.] Op hare legeren. [Bijhely .] Beplaats onder den blooten hemel,
waar een krijgsheer, eene -slip, zich onder
tenten legert : een leger opbreken, nederslaan. Den viand in het leger vallen •; het
leer
g
overrompelen . Het heer zelf, dat daar
gelegerd is: het leger zal morgen opbreken.
In hetgemeen, een krijgsheer : een groot,
ma ti leger. Een leger op de been brengen.
Een vliegend leger. Het leger volgen, in
dienst zijn. Van hier legerig, in het zamengest. bedlegerig. Zamenstell.: krijgsleger,
vrijleger : vrijleger uitroepen, afkondigen,

dat men, in het leger, vrij zoetelen mag
veldleger, winterleger. Legerbijl, legerbode,
legerboef, legerbrood, legerhoer, legerhoofd,
legerhut, legerjongen, legerknecht, legerkost,
legerlasten, legermagt, legermeter, die de
legerplaats afsteekt, legermeting, legerplaats,
legerscharen, in de Bijbelv. •; legerstede,
legertent, legertogt, legertucht, legertuig,
legerwagen, le4erwacht, legerziekte.
Hsi. Iegur, (castra) moesog. ligr, (lectus);
gelijk ons leger ook voor de plaats eens

LEGG.

krijgsbeers, voor bet hol, waar dieren zich
ophouden , voor de legerstede, of bedsitdegenomen wordt , zijnde alle lig- en
rustplaatsen •, van liggen, lag, gelegen.
LEGERE11, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik lellerde,
heb en bengelegerd. Bedr., eene plasts om te
liggen bezorgen : waer gij de kudde legert.
[Bijbelv.] Wederk., zich legeren, het leger
nederslaan. De viand legerde zieh, in eene
ontoegankelijke • plaats. Zich rondom eene
stad legeren. Zich teen eene vesting legeren.
Onz. met hebben en zin : in het midden
zullen de kudden legeren. De stat, daerin
Davidgelegert heeft. [Bijbelv.] De knechten
mijns heeren ziln gelegert op het open velt.
[Bijbelv.] De vi 'and is, op eenen berg, gelegerd. De vijana heeft eens, op lien berg,
gelegerd. Van hier legering.
LEGGEN, bedr. w., gelijkvl. 1k le de (leide) heb
gelegd (geleid). Doen liggen •; makers , datiets
i
op de uitgebreidste zijde ruste : een boek op
de tafel le en hetzelve vlak op de tafel

nederleggen •; in onderscheiding van zetten,
stellen. Zich te slapen le en. Leg het in de
zon te droogen. Bout op het vuur le en.

Vaak wordt bet denkbeeld van de uitgebreidste zijde verloren, en het-woord beduidt
slechts iets in eene zekere rigting brengen :
soo sal ik mijnen haeck in uwen neuse leggen. [Bijbelv.3 Bier in den kelder leggen.
Eijeren le en •; ook le en alleen zegt men
van vogelen. Bezitting in eene lasts le en.

Hierheen behooren vele figuurlijke spreekwizen : de hand aan iets le en lets werkelijk beginnen te behandelen. iemand lets in
den weg le en. Zij le den hem la en. Eene
vergadering le en voor beleggen. [Hoofs.]
De schuld op zijnen naaste le en. Ik heb het
hem voor oogen gelegd. Iemand de woorden
in den mond le en. De viand le de de stad
in kolen, in asch. Te last le era. Ik zal
mijne hand op den mond le en uit eerbied
zwijgen. Nen zal nieuwe lasten le en.

Oneig. gebruiken schippers het onzijdig,
voor den loop naar eene plaats rigten : hier
moet de schuit roan den wal leggen, stil houden. Voorts, met een doelwit van during en
duurzaamheid : dengrond tot een gebouw
le en. Fig. : den grond tot eenen twist leggen. Eenen razende aan de keten leggen.
Zen schip voor anker le en. In engeren zin,

iets, voor eenen zekeren tijd, aanwenden,
tot verkrijging van een oogwit : geld in de
loterij le en. Met het denkbeeld van rust :
de wind let zich. Zamenstell. : legdagen,
le hen legpenning, legplaats, waar de scheP moeten aanleggen, legstoel, bij de
papiermakers eene bank, waarop de geperste
vellen, nadat zij van de vilten genomen zijn,
nedergelegd worden, legwerk : legwerk van
een bloemperk. Van hier legsel.
Le en hij Ker. leccen,

Otfrid. leggen;
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Ulphil. la 'an hood. le en neders. liggen,
deer. en zw. ltigga, angels. lecgan, eng. to
lay, ijsl. le is wall. llehau. Het gr.
Avropai, waarvan het lat. lectus , locare,
behoort hierheen ook. Het stamwoord is

schijnt het Heist onzijdig te wezen : veruaterd
lei. Van bier het onverb. leijen : een letjen
dak. In den vertrouwelijken stijl, zegt men
van iets, dat vlotgesproken wordt •, van eene
zaak, diegeenen tegenstand vindt : het loopt

laag, leeg.

van een lei 'en dak af; hij spreekt, of het van

een lei den dakje gaat. Zamenst.: leidak, lein., m., des leggers, of van den legdekker. Bij Kil. is het leijde, leije. Omdat
ger •; meerv. leers. Eigenlijk iemand, die
men daarmede daken dekt, tot waterleiding,
ietspleegt te le en. Men verwart het veel
brengen sommigen het tot lei, een weg,
met ligger. Wij gebruiken het woord voor
waarvan leiden.
eenen ondersten molensteen. Voor den legger van eenen drukkcr op den timpan, dat LEM, bijv. n., smertelijk, droevig, naar, hetzelfde als het bijwoord leed: des levens leide
is het velperkement, dat op de drukraam
licht. [Hooft.] Toen tie' de leide maer ontving .
gespannen is. Voor een vaartuig, om tie
[Vond.] Wat leider boodschap nit wat aengheschepen op zijde te baler. Eindelijk voor
namer mondt. [Hooft.] Mijn leijde droefheit.
eeneplank, om uit en in een schip te gaan.
[Bredero.] Van hier het tusschenwerpsel
Zie ligger.
leider (voor helaas), dat weinig meer, in
LEGIOEN, z. n., o., des legioens, of van het
eenen deftigen stijl, gebezigd worth: zoo
legioen; meerv. legioenen. Een ond. woord,
ben ik leijder I^ nu. [Brgdero.]
uit het lat. legio, eene keurbende bij de
Romeinen,die eerst uit drie duizend man, LEthi, Z. n., o., Leides, of van het Leide ; zonder meerv. Eene bekende stad. A. Kluit leidt
bestond , en naderhand, tot zes duizend
den naam of van lede, eenen stroom bij Warvermeerderd is. Twaelf legioenen engelen.
mond. In het lat. beet de std Lugdunum,
[Bijbelv.] Oneig., eene onbepaalde menigte :
dat, bij sommigen, door lage duinen uitgedie het legioen gehadt hadde. [Bijbelv.]
led wordt. Van bier leidenaar,leidsch, enz.
LEI, een verouderd woord, uit de keltische taal
afkomstig, dat van het vrouwel, geslacht LEIDEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik leidde,
hebgeleid. Dit woord is, uit eene bron, met
was, en kleur beduidde • of, naar anderen,
het oude le iden, gaan, en beduidt, bedr.,
eenengang, een beloop, zw. led. Zie allerlei.
iemand doengaan, de rigting der beweging
Thansgebruiken wij het als eenen kIembestemmen : water door de stad leiden. Zij
staartigen uit an ac ter de telwoorden een,
leidden den stroom om de stad.E en kind leiden,
twee, drie, tien, lionderd enz. • of achter alle, 1
hetzelve aan den leiband doen voortgaan.
g
een , menig, veel. Naardien dit woord van
Een paard bij den toom leiden. Eenen blinhet vrouwel.geslacht is, nemen de daarbij
den bij de hand leiden. Iemand op den reggevoegde woorden eenen vrouwel. uit an
ten weg leiden. lemand in verzoeking leiden,
des tweeden naamvals aan : eenerlei, twee-
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derlei, tienderlei, honderderlei, allerlei, geenerlei, menigerlei, velerlei. Deze uitgang

geeft de hoeveelheid in soorten te kenneri :

in de waarheid leiden. Zij leidden hem OM
den tuin, btj den neus, zij misleidden hem.
In de kap geleid worden, bedrogen worden.

eenerleigevoelen. Velerlei gevallen. Ik heb
het hem op menigerlei wijs aangetoond.

Oneig., de rigting der verandering van een
ding bestemmen : die jongeling is zeer wel to

Hieruit blijkt tevens, dat die zamengestelde
woorden niet verbogen kunnen worden
waartegen dikwerf gezondigd wordt. Trouwens, lei is een zelfst. naamwoord van
het vrouwel.geslacht , waarnaar zich de
voorgestelde bijv. naamwoorden schikken.
zijn soorten van vele lei.
,
Velerlei soorten
Hieruit is het zohneklaar, dat de verbuiging
onnatuurlijk is.
LEI, z. n., v., der, of van de lei • meerv. le "en.
Dunne, platte, blaauwachtige steen, waarmerle men huizen dekt; schalie: eene kerk
met lei en dekken. Eene lei, waarop men
met eeriegriffel schrijft : opeene lei sommen

leiden. Hi,j leidt een voorbeeldig leven. Bat
ik in duistre nacht - -- bij rookig lam penLicht het droomig leven leide. [ifooft.] Zijne
stem kunstig leiden. Onz., waarheen leidt
die weg ? OW. was leiden voor leiden in
gebruik : is sal uuten volken leeden. [Bijb.
1477.)V an bier leider, leiding, leisel, (leidsel).
Zamenstell. : leiband, (leidband) • leidstnan,
leidsvrouw, letjonker, leireep, leizeel.
Leiden, Ker. leitan, hoogd. leiten, neders.
leiden, angels. laddan,laden, deen, lede, ijsl.
leida, zw. leda, eng. to lead. Hierheen behoort
het oude lei, een weg.
LEIS, (lat. laqueus, ital. laud°, sp. lazo, bij
Kil. lace, laece, leijsse, bij Plantijn laetse,
letse, bij de Jagers leist en leits) z. n., v.,
der, of van de leis • meerv. leisen. Een leisel,

uitrekenen. De lei is vol. lets op de lei zetten,
schrijven •; ook figuurlijk, voor iets nog niet
rekenen, nog niet later elders. Eene goede
bij iemand hebben, kosteloos bij iemand
lei
onderhoud hebben. Opene lei voor anderen
laten, hun ruimte overlaten. Voor de stof,

zoolang zij niet tot steenen gevormd is,

waarmede de jagers honden koppelen, koppelsnoer.
LEISTEN, zie leesten.
LEK, zie lak. Lek is ook eene rivier, van het
71
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vrouwel. geslacht : op de Lek. [noon.]
Zamenstell. : lekdijk, leksmond, lekzand.
LEK, bijv. n. en bijw., zonder trappen van vergrooting. Niet digt: een lek schip. Het dak
is lek. Een lek vat. Lek worden. Wanneer
men, na van den stee p gesneden te zijn. zijn
water niet houden kan, zegt men : lek zijn,
lekgaan.

LEK, Z. n., o., des leks, of van het lek • meerv.
lekken. Een lek at: het schip heeft een lek.
Die bodem, gereed onz door zijne lekken te
g
sonde te aan. [Overz. van Herv.
LEKEN, zie lekken.
LEKKEN, onz. w., gelijkvl. lk lekte, heb en ben
gelekt. Door een lek at vocht later loo en ;
met hebben: de kraan heeftgelekt •; het vat
heeftgelekt. Hier worth hebben gebruikt,

omdat het denkbeeld van eene daad
een bedrijf hier incest heerscht. Met
zijn • waar de gewrochte daad als vertoond wordt: het bier is door de kraan
gelekt. Het vat is ledig gelekt. Al de wzjn
is uit het vat gelekt. Wanneer men dit woord
van andere din en zegt, gebruikt men leken;
als van bloed : mzjn pijlen zullen, root van
bloet en dronken, druppeten en leken [Vond.]
Zoo tang een druppel bloets zal uit mijn'
adren leken. [Vond.] Van tranen : door 't
leeken van mine oogen. [Trip.] Dat haer
traenen leken. [Vond.] Van honig : duizent
frissche beeken van zoeten honig leken.

[H. Schim.] K. v. Mand, gebruikt het ook
van wijn : den goeden wtjn, die men gloedig
zag leken. Bij Kil. is den wijn leken, denzelven door eenen dock doer] druipen. Hoofs
zegt : met eenigh vocht uit haar' rijpe penile
geleekt. Van dingen, die bij vloeistof vergeleken worden: het woord van Godt verspreekt
der ziele 't heil, dat uit zijn volheid leekt.
M. L. Tijdw.] K. van Mander gebruikt leken
ongelijkvl. : d'welck gedaen overvloedig het
bloed Baer lack. — Al wat hij sprack, hem
veel zoeter ale heunig te mond' uyt lack.
Van hier lekking, leking. Zamenstell. : lekgat, leksteen, lekton, lekvat, lekwater, lekwijn.
Lekken, hood. leeken, opperd. lechen,
zw. lticka, ijsl. lecka. Van lek, een gat, dat
met lok, loch, een gat, overeenkomt, en

tevens den klank van lekken nabootst.
zie likken.
LEKKER, bijv. n. en bijw., lekkerder, lekkerst.
Zeer smakelijk: lekker eten •; dat is lekkere
koek. Geneigd, om zeer smakelijk voedsel
tegenieten: hi' is lekker op het eten, Dat eene
oorzaak is, dat lets lekker smaakt: een

LEKKEN,

hemelsch manna, dat den lekkren honer
wet.
g

[Anton.] Als een zelfst. naamw.: eenjonge
lekker, een snotjongen. Een stoute lekker,
stoute 'on en. Een verwijfde, een saletjonker: een lekker trotst min kracht. [Hoofs.]
Daer een quaede lecker speelt,
Van een deughdigh man gheteelt. [Gesch.]

LEMM.

Daar dit woord eigenlijk op den smaak
ziet,wordt het oneigenlijk, op andere zintuigen toegepast als op het gehoor : hij
streelt het lekker oor met uitgelezen sierzel
van treffelijk gedicht. [Hooft.] Op den reuk:
die bloemen hebben eenen lekkeren mac. Dat
het oog streelt: dat is een lekker stuk schildenj. Van hier lekkerheid , smakelijkheid
der spijzen en keurlijkheid in het eten, lekkerlijk , lekkernd. Zamenstell.: lekkerbek ,
lekkerbekken, smullen, lekkerkkkig, lekkerbekkigheid, lekkertand, lekkertanden: lekkertanden aan lets. [De Brune.]
Het woord komt, zonder twijfel, van likken;

waarheen ook het gr. ,yAuxgpos, zoet, en het
lat. delicatus schijnen te behooren.
LEL, z. n., v., der, of van de lel; meerv. lellen.
Eigenlijk een velletje, dat, op de minste
beweging, tilt;; van lillen, trillen. Zoo
gebruikt men het van het oorlapje: in elke
lel een ring. Voor het nederhangende vlies,
onder den bek eens haans: de onderkam.
Voor het strotlapje: zij gilt met haere lel.
[Vond.] Of de dichter moeste het nemen
voor de tong, zoo als Hooft zegt : en trek ik
je niet mit wortel mit al uit de lel. Verkleinw.
lelletje. Van hier lellig : dat vleesch valt
heel lellig, het is niets dan lellen en vellen.
LELIE, z. n., v., der, of van de lelie ; meerv.
lelien. E en bekende bloom : witte lelie, die,
om haatglanzig wit en schoone gedaante,
een oud zinnebeeld van schoonheid en
onschuld is. Blanke lelien. Gele lelie. Krullelie. Lelien van de dalen. Dichtersgebruiken het voor witte en blanke kleur: het
schaemroot verft de leli zljnerkaken. [Vond.]
De noorderstreek op een kompas : zoo waelt
de lelie van 't kompas. [Vond.] In den verhevenen stiji, gebruikte men het voor Franks drie
rijk,
al lelien ten blazoen voerende : de
lelien spinnen niet, de. kroon van dat rijk
versterft niet op eene dochter. De spreekwijs
isgeestig ontleend uit de bekende uitdrukking in het Evangelic. Zamenst. : telieblad,
leliebol, lelieolie, lelieveld, leliewit : leliewitte wan en. Hoofs. Uit het lat. lilium,

dat, door verwisseling van , tongletters, uit
hetgr. Aetpto y ontstaan is. In het sp. lirio.
LELLEN, onz. w., gelijkvl. Ik lelde, heb geleld,
Snappen, telkens hetzelfde herhalen, veel
p
rate') : iemand aan het oor lellen. Wat kunt
gtj over eene zaak tang zitten lellen I Elders
ook lallen. Van hier telling.
zegt Casaubonus, wordt
Het lat. lallare,
van het neurien der minnemoedersgebruikt,
waardoor zij de zuigelingen in slaap zi p en.
In het hebr. heetaolal een koeterendknaapje.
Bij de Griek. is Aoas'Y spreken, praten, bij
ons lallen, zijnde een van het natuurlijke
geluid der kleine kinderen gemaakt woord,
la, ta, lallen. Zie ook lollen.
LEmiliEN, onz. w., gelijkvl. Ik lemde, heb ge-
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lewd. Een woord van den klankgevormd,

datgebruikt worth voor temend, vleijend
praten : die met temen en lemmen van haar
man heeft verworven enz.[Ilooft.] Verscheiden uitwijkelingen lemden hem aan de ooren.
[Hooft.] Van bier lemming. Lemmen is ook
een verouderd woord voor verlammen.
LEMMER, z. n., o., des lemmers, of van den
lemmer • meerv. lemmers, lemmeren. Eene
bloote kling: het lemmer van eenen de en.
Iemand het lemmer bieden, hem voor de
kling eischen. Die 't gestroopte lemmer in de
borst van Sions haetren wringen. `Poot.]
Een vlammich letnmereens sweerts. [Bijbelv.] Deze vertaling gebruikt het ook
mannel.: achter den lemmer, OM den lemmer.
Het lemmer van een mes, van een lancet,
van eene schaar. Lemmer van het vrouwel.

LENI.

als een waar meervoud te beschouwen en te
gebruiken • gelijk dit reeds in de Gulden
Legende zoo. voorkomt : al waren die lenden
tot asschen verbarnt. Zamenst.: lendenbreukig, lendendarm, lendenkussen, lendenloos,
lendenpUn, enz.
Lende, Ker. lenti, doch die bet ook voor
nierengebruikt, R. Maur. lendi, Isid. laendi,
hood. en neders. Lende, deep . en zw. land,
ijsl. en angels. lend, fin!. landet, wall. llwijn,
bij lsidor. lunito, naar het lat. lumbus. Ade-

lung brengt het tot een geslacht, met het
lat. latus, de zijde. De n schijnt door tongvallen, die het door den neus spreken voorstaan, ingevoegd te zijn. In Bob. is het,
daarom, ledwi, bij de Krain. Wen en ladja.
LENS,
Z. n.,v., der, of van de lens •; meerv.
lenen. Eene leuning, een woord, dat weinig
meergebruikt wordt. Een vaste lone voor
geslacht, zonder meerv., is een dorp in
Vriesla nd.
den ouderdom zwack. K. v. Mand.] So suit
Lemmer , neders. lämmel, lemmel, fr.
gij op u lack een lene makers, [Bijbelv.)
lame, aluntelle, bij de zwab. dicht. lambel, LENEN, zie leunen.
LENG, Z. n., v., der, of van de leng ; emery.
lamel • uit het lat. lamella.
lengen. Soort van langen en smallen kabelLEmmEr, z. n., o., des lemmets, of van het lemmet • meerv. lemmetten. Gedraaid garen of
jaauw. Ook een touw:geen ketting, haek nog
leng gebruikt men geenzins daer. [Zorgdr.)
katoen in eene kaars, fakkel, lamp enz. Hoe
het vier aen het lemmethangen bleef. [V ond •] LENGEN, bedr. en onz.w., gelijkvls lengde,
hebgelengd. Bedr., langer maken : eenen
Gij blust een tédre vonk , geen rvokend lemmet, uit. M. L. Tkidw.] Misschien, uit eene
rok lengen. Den tijd lengen. Be sop le en
dunner maker: Onz., langer warden • met
bron, met het vorige. Althans, in Gron.,
hebben : de dagen be inner te lengen. Van
noemt men een lemmer van een mes, lemt,
bier lenging.
Hoogstraten heeft lemmet voor eene kling,
en voor een kaarslemmet. Kil. heeft lemmet, LENGTE, (bij Kil., en somtijds ook in de Overz.
van den Bijb.. lengde) z. n., v., der, of van
lembindt.
de lento • meerv. lengten. Uitgestrektheid,
LEMTE, Z. CI., V., der, of van de lemte • meerv.
lemten. Lamheid • ook voor leemte. Zie dit
in onderscheiding van de breedte dikte:
het hout in de lento doorzagen. Meet de
woord.
kamer in de lengte. Een man van eene groots
LENDE, z. n., v., der, of van de lende • meerv.
lengte. Twee lengten en Brie breedten. Doerlenden. Het weeke deel in de zijde, boven de
wander dat lant in sifn lengde. [Bijb. 1477.]
heup, Welke plaats men, hi' zwaren arbeid
of sterke beweging, met eenen gordel omIn de aardrijkskunde en zeevaart, is de
lento de verwijdering van de eerste middy
geeft. Het meerv. is meest in gebruik: hi'
zag geen leeu meer klaeu in hunne lenden
lijn, weeke men door het eiland Teneriffa
trekt, naar het oosten heen : men heeft aan
slaen. [De Decker.] Pi 'n in de lenden hebeen den naam van den eersten meridiaan
ben. Iemand de lenden zwakken, hem de
gegeven, waarvan men de graden der lento
kracht benemen. De Heeren peinsden op
ntoet beginnen to tellers. [Bachiene.1 Ten
middel, om dien de lenden te zwakken.
opzigte der during: door lento van tijd.
[Hooft.] Iemand eenen stole in de lenden legVan getal : heeft eene lengte van vrijers •
gen, hem wat op de ribber geven. De lenden
in sommige oorden.
van eenen haas. Voor zijde, kant: de lenden
der steenrots. [Vond.] hadden tot lenden LENIG, bijv. naamw. en bijw., leniger, lenigst.
Zacht, buigzaam, gedwee : lenig linnen.
den vierden hoop, zijnde Duitschen. [llooft.]
Lenig goud. Uit lenig elpenbeen gesneden,
Men vindt ook lenden in het enkelv., meerv.
zegt E. Kraeyvanger • en bier is lenig hetlendenen (ook lendens, naar. de aanteekening,
geen zich wel laat bewerken, waarvan de
door F. de Haesgedaan): mtjn lenden zal
konstenaar alles kan makers, wat hi' wil.
niet altz:ft kunnen uitharden. [Vond.] Die uzjt
Zoo ook Poot: in 't lenigh el eene fieren
uwe lendenen voortkomen sal. [Bijbelv.] Kil.
boezeins. Zachtzinnig: met leenigen raadt.
kent lende alleen. Omdat het meerv. lenden
[Hooft.; Van bier lenigheid, in den natuuralleen bijna in gebruik is, schijnt men dit.
liken en zedelijken zin. Sommigen, gelijk
dooroverijling, voor een enkelv. aangezien,
Hoogvliet, schrijven de scherp-lange e : leeen daarvan een meerv. lendenen gevormd te
nig. En eenige oorden des Vaderlands hoort
liebben. De voorkeur verdient zeker, lenden
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IUCH ook lienig uitspreken. Wij volgen Ten
Kate, die lenig schrijft.
LENIGErt, bedr. w., gelijkvl. Ik lenigde, heb
gelenigd. Zacht maken : klanken, gelenigt
door de lento van hunnen doortogt. 10verz.
v. Herv.] Mengebruikt het meest in eenen
figuurlijken zin dat lenigt uwe smert. Eene

taal, die zorgen lenigt. Om zijne droefheid
en de we g n, die't hart benouwen,te lenigen.
[Vond.] Dat ik , die het hart leenig door
de
reden, enz. [Hoogv1.] Van hier leniging,
lenigster, bij D. Smids.

Huydec. acht dit, woord van vreemden
oorsprong to zij,
n en wet van het lat. lenire;
althans, het wordt bij eene ouden, zelfs
niet bij Plantyn, of Kil. gevonden. In het
zw. is len, week, ijsl. iinur, angels. lith,
zacht. Hierheen behooren zeer denkelijk het
hood. linde, gelinde, lindern, verzachten,
het lat. lenis, zacht, het hoogd. leinen,
opdooijen.
zie leuning.
LENS
,
zie Inns.
LENS, bijv. naarnw. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Zonder vocht, ledig • de kan
is lens. Onder de zeevarenden is dit woord
veel ingebruik : h i' konde het schip nit
lens houden. De pomp is lens. Rene pomp
lens pompen.
LENS, (tans), z. n., v., der, of van de lens
meerv. lensen. In de walvischvangst gebrui-

kelijk. Eene ijzeren spiets, welke men den
walvisschen tusschen de ribben tot in het
ingewand steekt, om dezelve alzoo to dooden:
degekwetste walvisch moet vervolgens met
lenssengedood worden. [Zorgdrag.] Leg riemen binnen boord ,
neem lenssens in de hand.

[Zorgdrag.]
bedr. w., gelijkvl. Ik lenste, heb gelenst.
Een woord in dewalvischvangst gebruikelijk:
den visch lensen, hem met eene lens doorsteken : de visch dusgelenst, zwemt al ademendegints en herwaarts. [Zorgdrag.] Van

LENSEN,

lens, tans.
(lent), z. n., v., der, of van de lente
het meerv. lenten wordt, in den verhevenen

LENTE,

stijl, gebruikt. Het voorjaar, de lentetijd :
op d'aankomst van de lente. [HoogvI.] Daelen, die nieuwe lenten voegen. [Vond.] En
het was ti 'd van lenten. [Bijb. 1477.] In den
dichterlijken stijl neemt men het voor den
jeugdigen leeftijd : die in den vollen bloei en
dente van haerjaren. [De Deck.] In de lente
van hun leven. [Vond..] Van hier
[Rodenb.] Zamenstell. : lentebloem, ook voor
een jong mensch : een schoone lentebloem,
gerukt van haren steel. [Vollenh.] Lentedag
de vriendschap, die voorlang, sints onze lentech de
de dagen onzer jeugd, of jongelingschap. A. Harts.] Lenteklokje, eene bloem,
Maurus lengizinmanoth.
lentemaand, bij
Len ge, hoogd. Lenz, Nutk. lenzen, bij de

LEPP.

Zwit. glens, bij de Zw. Marschall en
Frisch brengen het tot tang, anderen tot
glans. Misschien behoort het tot lenig, het
hood. leinen, opdooijen, het lat. lenis,
zacht, het oude lijns, tins, hetwelk Kil. door
lentus, mitis verklaart.
LENTEREN, zie lunderen.
LENZE, zie linze.
LENZEN, bedr. w., gelijkvl. Ik lensde, heb
gelensd. Lens maken : den regenbak, de kan
lenzen. Kil. heeft lenssen, lentsen, vet. solvere • en Gesch. zegt van eene vrouw :
Hoese straffer lenst engordt,
Hoese meet. ghekoestert wordt.
LENZEN , onz. w., gelijkvl. Ik lensde , heb gelensd. Met een fokje zeilen. Misschien van
het oude tins, zacht. Bogaert spelt lensen,
leusen.
LEP, Z. n., m., des leps, of van den lep •; meerv.
le en, Het le en : iemand eenen le geven.
Zie het volgende le en,
LEPEL , Z. n., m., des lepels, of vatt den lepel ;
meerv. lepels. Verkleinw. lepeltje. Het woord

drukt, oorspronkelijk, een uitgediept ruim ,
een vat uit. In het bijzonder noemen wij
dus een werktuig, dat eenen steel heeft, aan
Wiens einde eene ronde,uitgeholde verdieping gevonden wordt , om daarin vooral
vloeibare ligchamen to vatten: met eenen
le el opscheppen. Een houten,tinnen, zilveren le el. Een loodlepel, paplepel enz. Een
le el voor het geschut , om het kruid in de
kamer to brengen. Een lepelvol: neem eenen
lepelvol. De jagers noemen de ooren der hazen le g els •; niet, misschien om de gedaante

eens lepels, maar we ens de lane en die
gestalte. Hier ziet men een eerwaardig overblijfsel van de algemeene beteekenis dezes
woords. De taal van jagers en bergbewoners,
welke menschen twee zeer oude levenswijzen
hebben , heeft ons vele verouderde woorden
bewaard. die ons antlers onbekend zouden
gebleven zijn. Zie verder over de eigenlijke beteekenis, op het woord loop , lope.
Zamenst. : lepelblad, blad van eenen lepel ,
ook eengeneeskruid •; lepelkost , lepelkruid,
lepelspiis, lepelsteel: het goed is tot eenen lepelsteel toe verkocht. — Lepelstok , steel van
eenengeschutlepel; lepelstuk, zeker stuk geschut • lepelzucht, spottende, voor gebrek
aan voedsel: het kind is aan de lepelzucht
gestorven. In het angels. is lapian, lambere,
likken. Laepeldrefaet is in het angels. zooveel

als een lepelvat,
bij ons schotel.
(hoogd. LOffelgans, seders. lepelsnute) z. n., m., des lepelaars, of van den
lepelaar •; meerv. lepelaars, lepelaren. Zekere vogel, met eenen lepelvormigen bek.
LEPPEN, bedr. w., gelijkvl. lepte, heb gelept.
Een woord, in een klootspel, gebruikelijk.
glen lept eenen kloot, wanneer men denzelvon, met het voorste van den voet, opligt
LEPELAAR,
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hem, zoo ver men kan, vooruitschopt.
lemand le en is, in de straattaal, hem
eenen voet onder den aarsgeven.
Zonder twijfel is dit woord het neders.
hiften, opligten, eng. to lift, zw. ltjfta, deer'.
ijsl. to to ital. en lat. levare, fr. lever.
to to,
In het opperd. komt het woord met het onze
nader overeen, waar het lupfen is : jemanden aus dem Sattel lupfen, iemand uit den
zadel ligten.
LEPPEN bij Kil. lepsen) bedr. w., gelijkvl. 11€
le to heb gelept. Met het uiterste der lippen
ietsproeven, met kleine teugen drinken :
een ander let der en e'en lekkerntj [Vond.]

der dan blusschengebezigd : een onderlinge
lust,
oneindelejk gelescht en nimmermeer
gebluscht. [Vond.] Van hier lessching. Zamenst.: leschbak, smids koelbak, leschdrank,
leschgereedschap, leschtrog, leschwater.
Lesschen,
Otfr. les en Willer: en Tatian.
lesken, hood.
lOschen, neders. loschen. Van
g

den Borst en van kalkblussching is het, in
het zw., Matz, Been. ladske • van het vuur,
in het zw. slticka, ijsl. slocka, eng. to slake.
Het is zeer waarschijnlijk, dat het woord
den klank van het blusschen van vuur, door
water, nabootst.
LESSENAAR, z. n., m., des lessenaars, of van
Tot hemelsch broodt wij le ten hemelsch
den lessenaar • meerv. lessenaars. Het woord
komt of van les, lesse, en beteekent eene
wzjntjen. [Hooft.] Toen ieder . . . . moght
le en room voor rijnsche wzjnen. [11loonen.]
leestafel, waarvan, en waarop lessen gegeven
Figuurl. : eer nog de won . . . den nuchtren
worden • ook waarvoor men staat te lezen,,
daeuw weer van de blaedjes le en zal.
of waarop men schrijft. Een staande lessenaar. Den lessenaar zzjnen wandel nakuie[N. Verst.] Zamenst. : le lam een lam, dat
rende. Hoof t. Zoekglj een' hoek bzj Nesmen met vreemd zog opvoedt, oplept zegt
schaerts lessenaers. [Poot.] Eenigen hebben
men in Gelderland. Ten Kate leidt het van
lezenaar begonnen te schrijven •, dat teen
lip af, hood. Le we. Tevens schijnt het
•
woord klanknabootsend te zijn.
den aard der taal en der beteekenis strijdt.
LEST, zie laatst. Bij Kil. letste, leste. In bet
LEPPEREN, bedr. en onz. w. gelijkvl. 1k lepperde, heb gelepperd. Een voortdurend
gemeene leven alleen gebruikelijk, waar
men ook lestend, lestens, voor laatstleden,
werkw. van het vorige le en, fiTzjn van de
bezigt.
to el lepperett. Onz. : het leppert slechts aan
LET, lette) z. n., v., der, of van de let • het
'tgras en kieskaauwt. [lloogvl.]
LEPROOS, bijv. naamw. en bijw. Melaalsch. Uit
meerv. was buitengebruik. Een reeds verhet lat. leprosus, fr. lepreux. Zamenst. :
ouderd woord, voor letsel, eng. let: dat
hi versette sine lette. M. Stoke.]
leprozenhuis, ook leproosdij geheeten.
LETSE, zie leis.
LERP, zie larp.
LETSEL, z. a., o., des letsels, of van het letsel
LERS, z. n., v., dOr, of van de lers; meerv.
lersen. Eene zekere maat : lersse wijns.
meerv. letsels. Belet, ophouding: zoo ik
geen letsel krzjg, kom ik. Ongernak : hij
[Codex van het Graafsch. Zutph.] Deze maat
heeft een letsel aan ziln been. &bade,
moet, in oude tijden, vrij root geweest zijn,
nadeel : wat letsel hebt gij daarbij?
omdat men daarvoor wel eens boven de
dertiengoudguldens, dat toen eene groote LETTEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. 1k lettede,
hebgelet. Het meest heersehende denkbeeld
som was, betaald vindt.
LES, z. n., v., der, of van de les • meerv. lesdezes woords is eene toeving, eene vertrasen. Hooft schija dit woord voor de daad
ging, eene weerhouding te wee brengen •
van lezen eenmaalgebruikt te hebben:
en, schoon anderen het,,
met het lat. laedere
g
enoeghzaatnbleek den Prinse de noodt der
uit eene bron afleiden, schijnt het veel meet.
tot laat, spade, te behooren. — Wat let nu j,
beleegherden uit de lesse deezer punten, en
wat wederhoudt mij, dat ik hem niet sla?
den rnondt van denbrenger. Anders gebruikt
men het voor iets, hetwelk men, al lezende,
Die menschen hebben mil lang gelet. Geen
van buiten leert : zijne les leeren, opzeggen.
eeuwig straatgeschreeuw, nosh stag geklop
van makers en breken letten (voor beletten)
Voorts, onderwijs in schoone kunsten : les
daer. [Poot.] Als een onz. werkw., met hebgeven. Les nemen. Zij scheen te lesse geweest
ben, deren, hinderers , ontbreken: hem let
bij den paardebereider, enz. [Hooft.] Leeniets. Dit onz. werkw. letten, met het voorz.
een mate les te hooren.
ring:
, vermaning
op, wordt wijders gebruikt voor acht slaan,
[De Decker.] Waarschuwing: dat is eene
opletten : let toch op mijnen raad. Bit
goede les voor hem, onz vobrzigtiger te zzjn
waarvan iemand de les lezen.
schijnt hetzelfde woord te zijn, als wilde
LESSCHEN, bedr. w., gelijkvl. 1k leschte, heb
men zeggen : haast u niet, maar verblijf
g
elescht. Blusschen : den brand lesschen.
bij mijnen raad. Bij Kil. wordt het vet,Oneig. : den dorst lesschen. Den nzinnebrand,
klaard door stil staan, vertoeven, en voorts,
het minnevuur lesschen. Daar hi' zijn dollen
bij eene zaak stil staan, op Naar acht geven.
Letters, goth. latjan, zw. llitja, angels.
gloet me lescht. [Vond.] Lesch met mzj dees
vuile vlam. [Vond.] Dengloor des roents
laetan, ijsl. letia, neders. letten; alien in
lesschen. [Hooft.] Ook wordt het voor minden zin van verhinderen.
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z. n., v., tier, of van de letter • meerv.
letters, letteren. Eene schrijlletter : hi' kan
al letters maken. Eerie boekstaaf, drukletter: hij kept nog geen eene letter. Elk
grasspier is een stomme letter. [Moon.] Gebogene letters, cursive antlers genaamd. Eene
gegotene drukletter: letters op den hack
zetten. Eene heele soort van drukletters;

LETTER,

waar bet .enkelv.getal gebruikt wordt:
hij heeft, tot dat werk eene nieuwe letter laten
gieten. Genaaid letterteeken: letters op een
hemd zetten. Letterlijke zin : lets naar de
letter opvatten. De beschrevene wet; in den
bijbelstijl: de letter don t. Het meerv. letteren is voor eenen briefgebruikelijk : ik
heb uwe letteren wel ontvangen. Ende is sal
letteren senden totten coninc van israhel
[Bijb. 1477.] Het veilleinw. lettertje, voor
briefje. Geleerdheid: hi' is een man van
letteren. Hi' heeft letterengegeten, hi' heeft

veelgelezen en geblokt. Het woord is uit het
lat. litera. Van Kier letterling. [De Brune.]
Letterh:ik, naar de letter. Zamenst.; letterbaas, letterblokken, letterbode, letterdoek,
het lettergieten, lettergieter, lettergieterzj,
lettergreep, letterheld, letterhout, bruin,

hard hout, waarvan men zich eertijds bediende, tot het maken van letterblokjes;
letterhouten : eene letterhouten to el letterhoutwerk, letterkas, letterkeer, letterkeerdicht, letterkennis, letterkloek, letterkrans,
letterkunde, letterkunst, letterkunstenaar,
letterkunstig , letterkunstiglzjk , letterloos
voor illiteratus, in tegenstelling van gelettent, bij Bredero; letterineester, letternieuws,
letteroefening , lettersnijder , lettersteker
letterteeken, letterwijs, letterwijsheid, het
letterzetten, letterzetter, letterziften, letterf
ziter.
Hooft heeft letterschoolhouden, voor

onderwijs in de letteren geven.
bedr. w., 1 gelijkvl. 1k letterde, heb
geletterl. Letters op dock naaijen : ik moet
nog vier zakdoeken letteren. Ook bezigt men
het deelw. geletterd, voor geleerd : hi' is een

LETTEREN,

geletterd man.
zie to en.

LEUGEN,

bijv. n. en bijw., voor laauw, een weinig warm : leuk water. Ook is het gebruikelijk in de gemeenzame spreekwijs: zich leuk
houden, zich nog koud, noch warm, maar
leuk, d. i. laauw, of onverschillig toonen,
zich stil houden, zich van lets onkundig
houden.
Misschien is het, in deze laatste beteekenis,
van het nude luiken, loken, leuken, sluiten,
afkomstig ; geliik men nog zegt : zich gesloten houden. In Twente zegt men : hij houdt
zich luuks, of loeks, van iemand, die zich,
uit loosheid, van eerie zaak onkundig houdt.
LEUNEN, (lenen) onz. w., gelijkvl. ik leunde, heb
geleund. In eene schuinsche rigting steunen, rusten : teen eenen boom leunen. Op

LEUK,

LEUR.

eenen stok leunen. Oneigenl. : de last leunt
.
op mi . [Vond.] Zich verlaten, in het algemeen: op de mat
g
zijner vrienden leunen.
Rusten : lenet onder dezen boom. [Biajhelv.]
lets aan zich laten leunen, zich datgeen toe-

eigenen, hetwelk anderen ons boven verdiensten toeschrijven. Van bier leuning , de
daad van leunen, en iets, waarop men leunt.
Zamenst.: leunstoel, (leenstoel) leuningstoel.
Leunen, lenen, hood. lehnen, Ker. hlinen,
Tatian. linen, Willer. leinen, opperd. leinen,
angels. hlionan, hlijnian, eng. to lean, dem,
lane, zw. Mina, lat. clinare, gr. mAIYEIY.
LEUR
bij Kil. lore, leure) z. n. , v. , der, of van
de leur ; zonder meerv. Dit woord, dat uit
het lat. lora, hood. Lauer, ontstaan is,
beteekent eenen drank, welken men krijt
g
uit de reedsgeperste druiven, door er water
op te gieten en haar andermaal te persen.
Het zamengest. leurwijn is nog somtijds in
g
ebruik.
LEUR, (loor) z. n., v. , der, of van de leur • het
meerv. is niet ingebruik. Kil. verklaart dit
woord door illecebra, reclamatorium, revocatorium accipitrum. Te weten : het woord
is van de valkeniers ontleend, die dus eenen
gemaakten valk noemen, welken zij opschieten, orn den valk, die naar het wild vliegt,
weder te doen komen. Van bier heeft het
woord de beteekenisgekregen van lokaas,
bedrog. Wij hebben het nog overig in de
spreekwijzen : te leur stellen. Ientand te leur
zetten, hem in zijne verwachting bedriegen.
Te leur (te loor) gaan: zij laat alles te leur
gaan, bederven, verloren aan. Er ens te
leur komen. Te leur loo en. Hooft heeft de

laatste spreekwijs. Moerbeijen, die riiet rijp
worden en afvallen, noemt men leurbeijen.
Men brengt het gemeenlijk tot het fr. leurre,
eng. lure, en het werkw. to allure, door
lokken verleiden. Lokspijs beet in het ital.
ludro, logaro, ijsl. ludro, hoogd. Luder.
Gesnerusgiste, dat het woord van het hood.
laden, lokken, noodigen, afstamt • hetwelk
Adelung navolgt. Doch in te leur gaan, d. i.
verlorengaan, zoo ook te leur loo en schijnt
het tot lieren, liezen
verlieren verliezen
, , , te
behooren.
LEUR, z. n. , v. , der, of van de leur • meerv.
leuren. Vod, prul: lappen en leuren verkoopen. Zoo blifftter voor de weeuw bij reek'ning ,
niet een leur. F. v. Dorp.] Nietigheid, eerie
weg met (lit
zaak van weinig belang : we we
gesmuk van vodden en van leuren. [Oudaan]
Ernstigh quaet spruit steets uit zulke leuren.
[A.. Pets.] Beuzelingen: om over hinderlijke
leuren van aardschen voor- of tegenspoed te
zeer te dertlen. J. d. Deck.] Van Kier leurachtig , nietig, ijdel, teurig.[Hooft.:1 Leurerij.
[Rodenb.] Zamenst.: leurkramer, leurwerk.

Het woord schijnt eene figuur van een der
vorige woorden te wezen.
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LEVA.
US, (leuze, loze) z. rt., v., der, of van
LE

de
leus • meerv. leuzen. Wachtwoord, een afge-

sproken en den viand onbekend woord,
vi, aaraan men elkander kent, of op welk teeken men iets ondernemen moet : zoo ras zij
de leus hoorden. [Vond.] De leusgeven. De
leus ontvangen. De leus veranderen. Verder
een afgesproken teeken, in het algemeen :
zoo vervloekt een
Geveinsdheid, die
leus aan list en hebzuchtgeeft. [Se's.] Wijders een teeken, hetwelk men draag,t om
aari te toonen, bij welke staatspartij men zich
voegt : leuzen aan den hoed dragen. lets,
waarvan alle man, op eenen tijd, den mond
vol heeft : oorlog is thans de leus. lets, dat alle
dagen te p
as komt ; buiteri hetwelk men zich
niet redden kan : het geld is de leus. Om de
leus, welstaanshalve. Zamenstell. : k ris
leus, loo lens. Hooft heeft leushaler, voor
wachtwoord-parool haler, lat. tesserarius.
Adelung brengt het tot den stamwortel tot,
om dat Opitz het lot losung, eene lens, noemt.
Leusvan het onz. geslacht is, in sommige
streken des vaderlands, blad van kalmuswortel, anders lisch genaAmd.
LEUTEREN, onz. w., gelijkvl. lk leuterde, heb
geleuterd. Los zitten, wankelbaar zijn : het
slot leutert. In dien zin gebruikt het Hooft
meer dan eens : dat hun lijfen goedleuterde,
enz. Nu leuterde '1 spaansche juk, dat is dat
knellende juk werd losser: men konde het
afwerpen. Ilet leutert hem in den bol, hi' is
halfgek, dat is eigenlijk, de hersens zijn
hem los. Ook de kei leutert hem. Hooft zegt:
dat haar harssenen aan 't leutren raaken
tnoghten, gelijk 't riedt. Wijders, de Wand,

of iets anders, heen en weder bewegen, om
iets te doen. dat niet lukken wil: hij leutert,
0111 het

punt met zdne hant uit te trekken.

[Vond.] Van hier talmen, haperen :

het werk

leutert. Zdn zeggen leutert.Ookvoor praten,
babbelen. Van hier leuterig, dat li s t bewogen wordt leuterigh [Hooft.] Voorts
leutering. Zamenstell. : leuterwerk, onvast

werk • ook een werk, waaraan iets hapert.
Het woord schijnt hetzelfde als het hood.
lodern, , zich lit bewegen, en behoort tot
fladderen, fledderen, flotlderen • woorden,
die het denkbeeld eerier losse beweging met
zich voeren.
Z. 0., o., Leavens — van het Leuven.
EUN,
VE
L
Eerie bekende stall. Van hier leuvenaar,
leuvensch.

LEuziG, bijv. n. en bijw., leuziger, leuzigst.
Slap, traag, lui : als de dienstboden te wateri b en te leuzigh zijn. [De Brune.] Bij Kil.
h leusigh. Van los.
losig,
LEVANT, z. 0., v., der, of van de levant • zonder
meerv. Een woord, uit het lat. levante, het
oosten, ontleend, om de 'ander!, beoosten de
middellandsche zee, daardoor te beteekenen.
Men betrekt ergemeenlijk °rider Griekenland,

LEVE.

Romanic, Natolie, Syrie, een deel van Arable en Egypte. Sommigen brengen er nog
meer toe. Naar de Levant zeilen. Levant is
ook de oostenwind.Van hier levanttjn : een
geweldige stormwind, dien de zeetieden Levantijn noemen. [Hamelsv.] Wijders levantsch :
de levantsche handel.
LEVEN, onz. w., gelijkvl. Ik lee de heb geleefd.

Eigenlijk beteekende dit woord een geschreeuw, een sterkgeluid maken. Deze beteekenis , waar het woord tevens klanknabootsend is, is zeker de oorspronkelijkste
waarin het tegelijk met het seders. leuen,
ons leeuw, verwant is.Deze eerste beteekenis
is nog overig in het naamw. leven. Zie hetzelve. Van hier, als eene figuur der eerste
beteekenis, beet het zich bewegen: het leeft
al, wat aan hem is, zegt men van iemand,
wiens leden ingestadige beweging zijn. Die
beteekenis is ook nog zigtbaar in het bijv.
naamw. levendig. Bij Hooft komt een leefbre
ritseling voor. Misschien noemde de Hebr.
om degedurige beweging, het hart leb,
eenen meer bepaaiden zin, eeneeigene beweging hebben, de kracht tot willekeurige
beweging bezitten, den grond van zijne eigene veranderingen in zich bevinden. In dien
zin staat het teen flood zijn over. Zoo lang
ik leef. Van allegeesten en dieren zegt men
daarom dat zij leven. Meer oneigenlijk van
schepsels, die niet voorzien zijn met het vermogen van willekeurige beweging. Visschen
leven in het water. De boom leeft nog. Levend
agaat. In den verhevenen stip wordt het ook
van andere zakengezegd: uw roem bldft bij
het nageslacht (even. Uw naam leeft in de
gezangen der Barden. [Feith.] De tijd, zoo

lang iets leeft, staat in den vierden naamval :
het diertje leeft maar eenen dag. Figuurlijk,
van den aard en de wijs, waarop men de
kracht van willekeurigeoeranderingen aanwendt : tvij leven hier goed. In eenen zedeliken zin: hi' leeft deugdzaatn. Op zijne
gezondheid leven. Met betrekking tot de wijs,
waarop men die kracht onderhoudt: h i' leeft
van zijne inkomsten. Op het land leven.
kan niet met hem leven. lk leef in hoop, in
vertrouwen. Werkzaam zijn, invloed op den
wil hebben: Christus leeft in de Geloovigen;

in dengodgeleerden stijl. Voor le en
in raad leven:nulevende
bezigt Vond leven,
entlijk raet met Godt Apolloos mont. Dit
hebben Hoogstr., Dull. en anderen
gevolgd • doch het schijnt niet ouder dan
Vond. te zijn. Van hier levend, lets dat leeft,
,
lets, dat vol
onderscheiden van levendig
beweging is. Leving, leefwijs : de leving
tusschen waardt engast is megwaarigh.
[Hooft.] Leefbaar: lee bare geesten. [Hooft.]
Zamenst. leefdag, leefiniddelen, leeftijd,
leeftogt, leefwds.
Leven, Ulphil. liban, Isidor. leban, Kero
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leben, hood. leben, neders. leven, angels.
libban, lijsian, eng. to live, deen. leve, zw.
lefva.
LEVEN, z. n., o., des levens, of van het leven •

zonder meerv. Geraas, twist met luidgeschreeuw vergezeld; in den dagelijkschen
stijl : leven maken. Wat is dat voor een
leven ? Hi' maakt daar een, leven als een
oordeel. Er ens een groot leven stellen.
Beweging, gekrioel dat geeft vrij teat
leven in zulk eene doodsche plaats. In

den bepaalderen zin, de toestand der
willekeurige bewegingen, het vermogen,
om eigene veranderingen te veroorzaken,
zelf die te bestemmen, met de voortduring
van dien toestand : iemand het leven benemen. Ik spaarde hem het leven. Hi' is nog
in leven. Iemand om het leven brengen. Zzjn
leven verlengen, verkorten. Zzj stonden den
vorst naar het leven. Ik schenk u het leven,

enz. In verdere beduidenis, naar de bijbelsche schrijfwijs : het eeuwigeleven. Bet geesteltjke leven. Een nieuw leven. Oneig., de
aard en wijs der aanwending van het vermogen, om natuurlijke veranderingen te
veroorzaken hzj leidt een ellendig leven.
Een heete leven leiden. Een schandelijk,
onberispelijk leven. Zijn leven verbeteren.
Op zz:in leven valt seat te zeggen. Grootste
vermaak : reizen en trekken is zijn leven.
leven nujn al eene uitdrukking van

teedere liefde. In de schoone kunsten,
heet
een kunstwerk leven, wanneer het beeld het
naaste aan de natuur komt : naar het leven
treffen. Het vleezige, gevoelige deel van een
dierlijk ligchaam: ik trof hem, bij het afknippen der nagelen, in het leven. Zoo ook van
gewassen : den dorren talc tot aan het leven
afsnajden. Zamenst.: leven loos , levenloosheid,
ievensader, levensbeschrijving, levensbron,
levensgeesten , lovensgroot , levenskracht ,
levenslicht , levensmiddelen , levensstraf
levenstijd, levenswekker, een dichterlijk
woord, beteekenende den westenwind : en
onderwijl doorritselt Levenwekker gebloemt,
en laen, en lisch. [Poot.] Anders wekleven :
door 't speelziek windekijn, wekleven bilgeimam& [Hooft.] Zoo noemen de dichters de
Min levenwekster : die levenwekster woont in
Debraes twee oogen. [Moon.]
LEVEND, deelw. van leven, zonder trappen van

vergrooting. lets, dat waarlijk leeft, in het
gebruik wel te onderscheiden van levendig :
de levende God. Len levend mensch. Een
Oneig.: levend water.
levend
LEVENDIG, bijv. n. en bijw., levendiger, levendigst. Wel te onderscheiden van het vorige.

Het is derhalve eene verkeerde schrijfwijs :
de levendigen en dooden •; de levendige God •;
iemand levendig be raven. Men moet hier
levend gebruiken. Vond., echter, bezigt
somwijlen levendig voor levend, in tegen-

LEVE.

stelling van dood •: is '1 wonder datick levendig de zon verwacht. Levendig, trouwens,

.beteekentvol beweging : het was, om een
uur, nog zeer levend' op straat. Eene levendige plaats. Vlug, Wiens leden gedurig bewogen worden: een levendig kind. Bij overbrenging eenen levendigen geest hebben,
die altoos werkzaam is. Een levendig geloof.

Dat het leven zeer nabij komt, dat er zeer
naar zweemt : die schilderij staat levendig.
Van hier tot verwen overgebragt:dat is eene
levendige verse. Verder: eene zaak levendig
vertoonen. Krachtig levendig van iets overtuigd ztjn. Eenmaal gevoelde ik ztjne voile
waarde zoo levendig [Feith.] Van hier levendigheid, de eigenschap van eene zaak,

die levendig is.
n., v., der, of van de lever; meerv.
levers. Een bekend vast deel in dierlijke
ligchamen
om de gal van het bloed of te
,
scheiden : dan zwilt mine blakende lever
van overloopende galle. [Vond.] 'k Heb mi'n'

LEVER, Z.

lever uitgespogen over 't jammer tan dien
staet. [De Deck.] Becht onder de lever.
K. v. Mander.] Hij heeft eene heete lever,
hi' houdt veel van den drank. Long en leger
verteren, alles verteren. De lever schudden,
hartelijk lagchen. Hi' la late dat zijne lever
schudde. Van de lever eten, schuld hebben
bij Halma. Zoo digt als lever. Van hier leverachtig, leverig. Verkleinw. leverlje. Zamenstet l.: leverbeuling, leverkleur, leverkruid,
leverloop, leverpuist, levervloed, leverworst,
leverzucht, leverzuchtig.
Lever, hoogd. Leber , opperd. letber ,
neders. lewer, deen. lever, angels. lzjfer,
eng. liver, zw. lefver, ijsl. lisur.
LEVERET, zie liverei.
LEVEREN, onz. w., gelijkvl. lk leverde, heb geleverd. Een woord in sommige oorden ge-

bruikelijk, wanneer men, in eenen vriendenkring, een stukje lever, onder een vaarsje
laat om aan. Men noemt dit ook : het levertje
omgeven.

bedr. w., gelijkvl. Ik leverde, heb geleverd. Pit woord beduidde eertij,
ds in het

LEVEREN,

algemeen, geven, aanreiken. Thans heeft het
eene meer bepaaldere beteekenis, en wordt
gebruikt voor iets behandigen, iets overbrengen, in eens antlers bewaring en bezit,
bijzonder zulke din en die niet onmiddellijk,
met de bloote hand alleen, kunnen overgereikt worden degekochte paarden moeten
mot en geleverd worden. 1k zal de haver voor
g
het leer
leveren. 1emand in handen van het
geregt leveren. Op staende voet zijn hoot te
leveren. [De Deck.] Fig. : slag leveren. Storm
leveren. Van hier leveraar, onduitsch leverancier, leverbaar, levering, ond. leverantie,
leverancie. Zamenstell. overleveren.
Leveren, hood. lie ern neders. ievern,
deen. levern, fr. livrer, middeleeuw. liberare.

LEZE.
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LICH.

Het is een voortd, w. van het neders. leven,
Otfrid. liuuntn, geven, toereiken, dat,, in
het angels., laevan, belaevan, eng. to allow,
bij Ulphil. lewjan luidt. Het schijnt van het
wall. llaw, de hand, ontstaan te zijn.
LEM/ERIK, zie leeuwerik.
bedr. w., ongelijkvl. Ik las, heb gelezen.
Het beteekent, in het algemeen, van gelijksoortige din en het eene na het andere opnemen: aren op den akker lezen. Hout lezen.
Men leestgeen vi' en van doornen. [Bijbelv.]

14F, uit an van de twee eerste getallen, welke
na de eerste tien volgen namelijk el en twaalf.
Lf is zoo veel als lit lef, van lyven, angels.
lyfan, blijven, overblijven, El is dan eenlif,
d. een boven het bekende tiental • gelijk
twaalf voor twaalif, twee boven hetzelve •;
want oudt. zeide men ook twae, voor twee
Zie elf.
LIBAARD, z. n. , m. , des libaards, of van den
libaard • meerv. libaards. Leeuw 't herte
van den libaart. [M. Stoke.] Ghelyc den

Kruisbezien lezen. B loemen lezen. Met maeghdevingeren gelezen en geplukt. {Vond.:1
lezen, druiven inoogsten. Reinigen door uitlezen : ik heb de salade nog niet eleven •;
antlers verlezen. Van hier lezer, lezing, in
zamenst.gebruikelijk: kruidlezer,wijnlezing.
Lezen, Ker. lesan, hood. en neders. lesen,
en g, to lease, zw. lasa, angels. lesan, lat.
le ere gr. Avyety.
LEZErf, bedr. w., ongelijkvl. Ik las, heb gelezen.

ghebreisch des libaarts, also is des conics
gramschap. [Bijb. 1477.] Een geheel verouderd woord, dat met luipaard niet moet

Het beduidt eigenlijk luid opzeggen, of zingen. Di t blijkt nog uit de spreekwijs : de mis
lezen. Eertijds was leeren lezen hetzelfde
daar beide,
eigenlijk , eenen luiden klank
uitdrukken.
Lezen is bij Ker. leran , en leeren bij
Ulphil. laisjan. De Franschen hebben beide
woorden, in de vervoeging, vermengd : lire
— nous lisons. Het zw, ltisa beduidt ook
opzeggen. Wij nemen het nog voor leeren,
onderwijs even in de spreekwijs: de hoogleeraar leest over de wiskunde.

verward worden.
n. en bijw., lichter, lichtst. Helder;
meest in den vertrouwelijken sti,j1 : het werd

LICHT, bijv,

duister op den lichten dag. Indien wtj vertoeven tot den lichten morgen. [Bijbelv.] Het
is licht. Het wordt licht, zal het hier wat
lichter maken. Lichtelaaije gloed. Oneigenlijk van verwen gebruikt: eene lichte voering
in eenen hoed dragen. Lichte kleur. Ook zegt
men, eene overtolligheid bezigende, holder
licht, klaar iicht: op klaar lichten day. Lichtblaauw, lichtrood, enz.
LICHT, z. n. , o. , des lichts, of van het licht,
meerv. lichten. Het woord drukt deels uit de

lichteride zaak, de lichtstof, deels lets, dat
met licht voorzien is. In het eerstt geval heeft
hetgeen meerv. : God schlep het licht. Wie
kan de snelheid des lichts berekenen. De
kaarsgeeft een flaauw licht. In bepaaldere

In eenen bepaalderen zin, de teekeris der
woorden engedachten kennel], hetzij men
die , door kianken uitdrukt , hetzij men
dezelle in stilte nagaat. Een book lezen. (1 it

beteekenis, het licht, dat door de zon ontstaat: het licht valt door het dakvenster. Houd

eenen brief iets lezen. Ik kan dat geschrift
niet lezen. Fig., iemand zijne planeet lezen,
deszelfsgeluk of ongeluk, nit de steiling der
planeten raden. Ik las het in ztjne oogen.
Die in ons oog de moeite leest. [Kasteele.]
Schoon 't uit mi'n' stand niet is te lezen
(te bespeuren, te ontdekken). A. Harts.] Van
bier leesbaar, lezer, lezing. Zamenstell. :
leesbeurt , leesplaats, leesschool, leesteeken,
leestijd, leesuur, leeswijs • belezen , oplezen, enz.
Lezen, Otfr. lezan, Been. Vase, zw. lasa
hoogd. lesen, epirot. liexune, gr. Aeyet y dat
ook zeggen beduidt, lat. legere. Het is merk-

verdiensten in mindere aannierking doen
zijn. Ga mij uit het licht. Iemand in het licht
staan. Sta u zelven niet in het licht, verhinder uw voordeel Het licht breekt aan.
Bij schilders staat eene schilderij in een valsch
licht, wanneer het daglicht er zoo niet op
valt, dat alle deelengenoegraam gezien kunlien worden. Van hier Lets in een valsch, verkeerd licht stellen, plaatsen, eene zaak zoo
voorstellen, dat een ander haar nietgrondig
kan beoordeelen. Voor eene lamp ,
of kaars :
zij arbeiden al b.ij het Licht, Fig. , in tegenstelling der donkerheid, of bedekking dat
zij het licht vlooden, [Hooft.] jets in het licht

waardig, dat dit werkw. met het voorgaande,
in alle europesche tater), in vervoeging gelijkluidend is. Men wil beide woorden we
van eenen scam afleiden • dit echter schijnt
nietgegrond genoeg. Het laatste lezen komt
ons eerder voor,
met leettn, klanktiabootsend
te zijn. Adelung brengt het eerste tot los, en
in verwantschap met verliezen, dat eertijds
in het neders. lesen luidde, eng. to leese,
lose, loose, angels. losgan, leosan,

brengen. Een book in het licht geven. Wanneer komt het in het licht? Het licht schuwen,
haten. Voor eene verlichteplaats : van hier
naar hooger licht. [Smits.] Dnidelijke, klare
kennis : ik hebgeen licht genoeg in de zaak.

liusan.

het teen het licht. Bezie het Bens bij het licht.
lemands licht betintmeren, iernands

In den Bijbel heeft het nog meer beteekenissen, als die van een beeld van het Opperwezen, enz. ; God is een licht, om zijne heiligheid en volmaakte kennis. In het tweede
geval heeft het een meerv. , en wordt geno men voor ligchamen, met licht voorzien :
72
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LIED.

Godt ntaakte tweegroote lichten, zon en
maan . [Bij hel y.] Een licht opsteken, branden.
Het licht uitblazen • ook figuurl.: iemands
licht uitblazen, hem doodschieten, vermoor-

zilveren lid. Van hier eengewricht, eene

den. Voor de oogen, in de dichterlijke
taal: twee lichten gloren in den hemel van,
'tgelaat. Voor personen, die in eene of andere zaak veel licht verspreid hebben : lichten
der Keurpaltische Akademie. [Moonen.] Ook
voor eenen lichtmis : of 't was een licht der
lichten. A. Harts.] Het verkleinw. lichtje :
de lichtjes, die gij spreidt. [Smits.] Zamenstell.: daglicht, dwaallicht, flonkerlicht,
tnaanlicht, enz. Lichtdrager, morgen- en
avondster, lichthater, lichthout, verrot hout,
dat, in eene donkereplaats, licht van zich
geeft, lichtschuw, lichtsteen, lichtstof, licht-

Eenen arm in het lid zetten. Lid van eenen
halm, van eenen rotting. Fig., in 't lidt deezergeleeghenheit. {Hooft.] Voorts een deel
van het ligchaam, in het algemeen : hi' werd
van lid tot lidgekapt. Hij is grof van leden.
Er lit mij wat op de leden, door de druk-

straal.
Licht, bij Isidor. en Ker. lecht, Otfrid. en
Tatiana licht, neders. lucht, (in eenige oorden
des Vaderlands ook lucht, voor het licht
eener /amp of kaars vooral, seders. licht
genoemd) hood. Licht, angels. lecht, eng.
light, Ulphil. ljuhath, wall. llug . Anderen
laten den keelklank weg, als in het lettis. luti,
deen. lius, lijs, zw. ljus, ijsl. lios, lat. lux.

Het is een zeer oud woord, behoorende tot
s lacht der woorden: bleek
hetgroote ge
glans, blinkers, bloot, blikkeren, enz. Hetlat.
lucere, diluculum , het gr. muxos, bleek,
AU vas een gemaakt licht, xuxn, de morgenschemering, en andere meer behooren hierheen.
, Ik lichtte
LICHTEN, bedr. en onz. w.gelijkvl.
hebgelicht. Bedr. , licht in de hand houden,
iemand toelichten : licht mij eens, opdat ik
van den trap afkome. Dat was de son maar
met een toortsgelicht. J. Bogaard.1 Onz. ,
met hebben; licht van zich geven : want ghi'
doet mUne lame lichten. [Bijbelv.] Dag worden : als het be on te lichten. In het gemeene levengebruikt men lichten, voor weerlichten.Van hier lichter, iemand, die licht
ook een kandelaar: een torts op eenen gouden
lichter. [De Deck.] Zamenstell. bijlichten,
voorlichten, enz.
LICHTMIS, Z. n., v., van lichtmis • zonder meerv.

Vrouwendag, het feest der reiniging van
Maria, genoemd naar de kaarsen, of lichten,
die dangewijd worden, en waarmede men
de omdragt doet. Lichttnis, van het mannel.
geslacht, met een meerv., voor eenen rinkeln hier
rooijer.
Va het onz. w. lichtmissen,
rinkelrooijen.
Lin , (oudt. led) z. n., o., des lids, of van het lid ;
meerv. leden. De eerste beteekenis schijnt
t lid
die van eerie bedekking te zijn
: he van
het cog. Oogenleden, waardoor de oogen
bedekt worden. Zoo schijnt het, uit eene
bron, met leder en kleed te zijn. Voorts gebruikt men het voor een deksel, dat door een
scharnier bewogen wordt: eene kan met een

Alaats,
r twee
waa beenderen in elkander
sluiten, en als door een scharnier draaijen
en bewogen worden : mijn arm is nit het lid.

king van de Borst heb ik een angstig voorgevoel van eene onzekere zaak. Want 't leit
mtj op de leden (ik vermoed, ik vrees) dat
Hollants leeuw ens dreigt. [Vond.] Hi' heeft
het al onder de leden, de besmetting is reeds
in zijn bloed. Fig.: de scheurzucht onder de
ledendragen. [Hooft.] Oneig., een medegesoot : het eerste lidt der Staaten. [Hooft.]
Iemand als een verrot lidt afsnijden. Verdeeling: in het eerste lid van het derde hoofddeel. Zamenstell. : ledenbreken, dat is maar
ledenbreken, ook leebreken, dat is een vermoeijend werk ; ledenzetter, lidgras, (ledgras)
lidwater, (lawater, ledewater) een vocht der
ewrichten, lidwoord.
g
LIDMAAT, (ledemaat), z. n., m. en v., des lidmasts — der lidmaat, of van den — de lidmaat; meerv. lidmaten (ledematen). Medegenoot ; in engeren zin, iemand die belijdenis
van de christelijke Godsdienst gedaan heeft;
hi' is lidmaat geworden. Van hier lidmaatschap. In de overzetting van den Bijb. komt
het eigenlijk voor : ende alle tnijne lidtmaten
zzjn gelijck eene schaduwe. Zamenstell. :
lidmaatschap.

(ook lijkteeken) Z. n., o., des lidteekens, of van het lidteeken; meerv. lidteekens.

LIDTEEKEN,

Het achterblijvende teeken van eene wonde,
diegenezen is.Oul. werd het voor het enkele
teeken gebezigd : eenich lidteecken van onzer
be der loot. [Florian.] Ook voor gedenkteeken : Ende dit sal wesen als een lidteken
voer diners oghen. [Bijv. 1477.] Van hier het
werkw. lidteekenen: het ligchaam door de onuitspreekelijkste angsten gelidtekend. [Sels.]

een woord bij Hooft voorkomende,
van het mannel.gesl. : wat lidzaart wist met
list zich oit zoo te behelpen, dat hi j, enz. Kil.
heeft het woord niet. De Ridder schijnt de
naam ontleend te hebben, als men het verband naziet, van eene haagdis, (fr. lezard,
eng. lizard •; uit het lat. lacerta) dewij1 hij,
weinige regelen verder, gewag maakt van
de sprenklen der heghdisse. En denkelijk
bedoelt hi' er eenen lee en gast door, alzoo
hi'j elders zegt : die litzert evenwel zal zich

LIDZAARD,

niet lichtelijk in een gat steeken, daar hij
niet doorziet. Men neemt het ook, bij omzettin g,
voor listaard.
LIED, z. n., o., des lieds, of van het lied
meerv. liederen. Verkleinw. iiedje. Een gedicta, dat gezongen moet worden: opzin-
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ghende een heiligh liedt. [Hooft.] Een geestelijk lied. Een ontuchtig lied. Dat is het einde
van het lied, dat is het laatste woord. Zijn
hoogste lied vin en wel in zijnen schik zijn.
Hetgetier uwer liederen. [Bijbelv.] Vond.
gebruikt eenmaal het meerv. lieden ztj verkorten ti 't en reis met aangename lieden.
Pit is niet na to volgen. Zamenstell. boe renlied, bruiloftslied, hooglied, enz. — Liedeboek, liedjeszangster, enz.
Lied, bij Otfrid. en Notk. lied, hood.
Lied, neders. leed, ijsl. liod, middeleeuw.
leudus. De oorsprong des woords is, zonder
twijfel, in luid, geluid.
LIEDEN, (luiden) z. n., m., der, of van de lieden • zonder enkelv. Verkleinw., in het
gemeene leven, luidjes. Me then perso-

nen in het algemeen, zonder onderscheid
van geslaeht, vooral volwassene personen,
zonder bepaling van de menigte. In dien zin
gebruikt men het, in de dagelijksehe vervan min aanzienlijke personen : ik
eerie van
ben bij die lieden genoodigd. Gemeene lieden.

In de overzetting van den Bijbel wordt het
dikmaals voor allerlei soort van menschen
gebruikt. Personen, die aan iemand onderworpen zijn : David met zijne lieden. [Bijhel y .] In emeeneleven
hetg , voor menschen,
die tot een huisgezin behooren: ik zal het
onze lieden (onze lui) zeggen. In zamenstelling gebruikt men het voor tnannen: ambachtslieden, edellieden, kooplieden, enz.
Lieden, bij Isidor. liudi, bij Otfr. luiti,
neders. hide, hood. Leute, bij de krain.
Wend. ludji. Het enkelv. is, bij Willer. en
Notk., liut, luit, het y olk. Ook in het ijsl. is
liod, y olk, zw. lijd, bob. lid, pool. iud, wall.
lliwed • waarheen ook het gr. Am; en Agtros
behooren. In de middeleeuwen noemde men
sommige afhankelijke personen, lidi, leudes,
leudi, leodi, laeti, liti, enz. De afstamming
van dit oude woord is onzeker.
LIEDERLIJK, bijv. n. en bijw., liederldker, liederlijkst. Een woord hetwelk noch Kil., noch
onze oude beproefde schrijvers kennen. Het
sehijnt later, uit de hood. taal, ontleend to
zijn. Wij gebruiken het voor slecht, armoedig : een liederlijk mensch. Wijders, voor
verkwistend , ongebonden : een liederlijk
leven leiden. Zedeloos : zoo als .rich een
liederlUk mensch ontblooten zou. [Hamelsv.]
De eerstebeteekenis, in het hood, is
is ligt,
dat lit
g
bewogen kan worden. Zoo zoude
men het tot eerie bron, met flodderen, leuteren enz. kunnen brengen. Zamenst.: liederlijkheid.

bijv. n. en bijw., liever, liefst. Aangenaam, waarvan men veelgenoegen ondervindt: gij hebt eene lieve vrouw. Twee lieve
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kinderen. Een lief gezigt. Het is mif lief, dat,
enz. Jets voor lief nemen. Liever willen,
hebben, wenschen. 1k hadde het liever, dat
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hadde het liefst zoo. lets,
het anders wars.
then lief heeft en hoogschat: mUn
hetwelk
lieve broader. De lieve Heergeve het ! Lieve
deugd Lieve Ea lieve drie tusschenwerpsels. Voor ei lieve zegt men ook lieve:
Oul, zeide men
Lieve ! hoort mij. [Bijbelv.] Oul.
ook liever ! voor ei lieve : Liever wat revierein is dat? [Twesp.] Onze lieve Vrouw,

eene benoeming van de maagd Maria, bij de
Roomschen. Veracht het lieve brood toch niet!
Men heeft in Geld. eene manier van uitdrukking, waar lief zoo veel als blijd is : ik ben
lieve, dat het zoo uitvalt, Men gebruikt het
ook als een zelfst. naamwoord : degrooten
vergeetengeen out leet om nieuw lief. [Hooft.1
1k wilde het niet om lief of leed. Voor vrijer
of vrijster, wanneer het woord als onzijdig
blijft: hi' verwacht zijn lief. De overtreffende trap: zijn liefste is overladen. Verkleinw. lie 'e. Van hier lievig. [Van Mander.]
Zamenstell.: liefdadig, liefdadigheid, liefdadighjk , lie tali lieftaligheid , (lieftallig,
gemeenlijk) l ie -ward lief en waard: liefwaerde Sulamite. Toot.] Oul. was ook liefgetal in gebruik, niet voor lieftalig, maar

voor aangenaam, die onder bet kleine getal
der aangenaamsten, der meest begunstigden
en
vrouwen
behoort : Hi gheert overal,
liefgetal. [Ferguut.] ilaer malckander oock
inmjn, liefghetal en dienstig zijn. [Gesch.]
Die zeer liefgetal was bij Kaizar Rudolf.

G. Brandt.]
Junius zegt, dat lief overeenkomst heeft
met hetgr. 05■69, en het onderscheid alleen
uit eene anastrophe ontstaat.
LIEFDE, (oudt. lieve, bij M. Stoke) z. n., v.,
der, of van de liefde; zonder meerv. Die
toestand des gemoeds, wanneer men, uit het
genot of bezit van iets, genoegen scbept •
liefde tot hetgeld • nit lie de tot de waarheid.

In bepaaldere beteekenis, die toestand des
gemoeds, wanneer men vergenoegen schept
in iemand, of deszelfs welvaartmetgenoegen
bevordert : liefde tot God. 1k heb hetter-liefde
van uyedaan. Eene reine, onschuldige, opregte liefde. Eene blinde liefde. lemand bartelijke liefde toedragen. Werken der liefde
doers, der barmhartigheid jegens den naaste.
Naar den aard der liefde oordeelen. In den
engsten zit), de betrekking van twee perso-

nen van onderscheidene kunne,
op elkander:
hij brandt van liefde. De liefde is blind. Men
kan over de liefde niet oordeelen. Lie de

wordt meest in de beteekenis van eenegeoorloofde hartstochtgebezig,
d maar min
wordt ook in eenen kwaden zin gebruikt.
Zamenstell. : kalverliefde, wederliefde. Liefdebeeld, liefdebrand, liefdedrank, liefdegift,
liefdeloos, liefdeloosheid, liefdepijl, liefderz:jk,
liefdetaal, liefdevlam, liefdewaardig, enz.
LIEFELIJK, bijv. n. en bijw., liefelUker, lie eWkst. Dat met een merkelijk genoegen ge-
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smaakt worth; een woord, dat van degewaarwordingen der zintuigen, in hetgemeen,
gebruikt kan warden. Len liefelijk gezang.
Een liefelijk windje. Van bier liefelijkheid.
LIEFHEBBEN, bedr. w., onregelm. Bc had lief,
heb liefgehad. Beminnen, lieven : God liefhebben boven alles. Van bier lie hebben liefhebberi j, liefhebster.
LIEFKOZEN, bedr, w., gelijkvl. 1k liefkoosde, heb
geliefkoosd. Zijne liefde en teedere betrekking, door streelen, vleijen, zoete woordjes
en andere handelingen, aan den dag leggen :
de moeder liefkoost het teedere wichtje, Van
hier liefkozer, liefkozerij, liefkozing. Van
lief en kozen, spreken, dat buiten zamenstelling niet gebruikt wordt.
LIEFLOKKEN, bedr. w., gelijkvl. lk lieflokte,
hebgelieflokt. Door vieijen tot zijnen wil
overhalen, bij Hooft.
LIEFOOGEN, onz. w., gelijkvl. 1k liefoogde, heb
geliefoogd. Lonken : Barber en Teunis die
liefoogen. [Breder.]
LIEGEN, onz. w., ongelijkvl. Ik loo heb
heb gelogen. Onwaarheid spreken : met eene root
onbeschaamdheid liegen. Aan iemand liegen, iemand lie en iemand met eene
onwaarheid voorkomen, is thans niet meer
ingebruik. Wij ze e en: iemand iets voorlie en, Iemand de huid vol lie en, Hi' liegt
het door ztjnen hals, h i' liegt het met onbeschaamde kaken. In eene zaak liegen.
lemand heeten lie en verwijten, dat hi'
lie t, Dat liegt er niet om, dat is good. In
den verhevenen schrijistiji, de verwachting
to leer stellen : ende de most zal haer lie en
[Bijbelv.] Men gebruikt het ook bedr. : h i
heeft de zaakgelogen. Z i j liegt het. Van hier
lieger (anders logenaar, leugenaar) : liegers
en bedriegers. Voor lieging, dat niet in
gebruik is, zegt men het liegen.
Lie en Ker. liugan, Otfrid. lougan en
lie en Notk. liugen, Uiphii. ljugam, hoogd.
it/igen, neders. le en en iiigen, angels. leogan,
zw, en ijsl, ljuga, eng. to lie, deer], ltjve,
slavon, lugati, boh. hlati, lhre leidt het,
met vele waarschijnlijkheid, of van het bretan laugn, verborgen, wallis, llechic, verborgen zijn. Het boh. hlati, Heger), en het
lat. latere, verborgen zijn, hebben vele
overeenkomst.
LIES, Z. n., v., der, of van de Tier • meerv.
lieren. Een zeker speeltuig der ouden, eerie
snort van harp,
die eerst Brie snaren had,
welkgetal, naderhand, tot zestien vermeerderd is. Het speeltuig werd met de vingeren
getokkeld : met haere ijvoore Tier, [Vond.]
Van ouds was het reeds een zinnebeeld der
dichtkunst. Zoogebruiken het onze hedendaagsche dichters in gevallen, waarin aan
geene eigenlijke tier kan gedacht worden :
vergeet de ondankbre bier, in Wien ik ben
gehouden ? [Trip.] 7Jlessias Priesterlijk gebed
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belet der frrake 't wangeluid van mine tier
te Koren, [N. L. Tijdw.] We ens eenige
elijkheid, heet een gesternte van dertien
g
sterren de bier. Onze hedendaagsche tier is
een snaarwerktuig, dat door eerie rondgedraaide schijf gespeeld wordt.. Zamenstel.:
lierdicht, lierdichter, Herman, liereman,
lierrzjk (bij Rodenb.] lierspeler, lierzang.
Van het gr. Aupsi , lat., lyra. Van hier het
onz.,gelijkvl. werkw. lieren op de tier
spelen.
LIERLAAUW, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Even laauw: lierlaauwe
melk. Van hier het bedr. w, lierlaauwen,
even laauw maken. De eerste helft des
woords is het island. hlijr, laauw. Voor
lierlaauw ,zegt men ook lielaauw : spzjze,
die maar half ghekoockt of lielauw is. [De
Brune.] Dit lie is het angels. hliw, ijsl. hle,
zw. ly, laauw. Lierlaauw is dus eene
zamenst. : van twee woorden van eene
beduidenis, met oogmerk, om de kracht
der beteekenis te vermeerderen • derhalve,
zeer laauw.
Lim, (liesch) z. n., v., der, of van de lies •
meerv. liezen. Het week en holle deel aan
des menschen ligchaam, aan beide zijden
der schaamdeelen: En 4uam Celicus Ulijsses
vriend treffen, in buijck en dermen, btj de
liessche Oren. [V an Mander.] Pijn in de liezen
hebben. Zamenstell.: liesbreuk, liesgezwel,
liesluis. Het woord is, in het hood.,
gder
Leisten • waaruit blijkt dat het met lijst uit
eene bron is voortgekomen, als zijnde een
rand, rondom de schaamdeelen.
LIESE, (lies, bij Kil. liesse, list z. n., v., der,
of van de liese • meerv. liesen. In de looijerijen spreekt men van zoolleer, zuigers en
liesen, op de eerste en tweede run. Door
liesen worth verstaan het ilunne leer .aan
(len bulk. Kiliaan verklaart het door membrana pinguis ex ventre porcorum, membrana interior tenuis. Van lijst, in welk
woord het denkbeeld van lang en dun het
meest heerschende is.
LIEVEN, bedr, w., gelijkvl. Ik lie de heb geliefd.
Liefhebben : die mij liefheeft, zal van mine
Vadergelievet worden. [Bijbelv.] Die u eerst
lie de, [Rodenb.] Het deelw, is het meest in
gebruik : mine geliefde kinderen. E'en gelied kind. Van hier lieveling, lievertje, enz.
Lieven, hood. lieben, neders. leeven,
angels. lusian, eng. to love. In het krain, is
luben, lieven, en in hetboh. l ib ti kussen.
De eerste beteekenis van het woord is met
de hand strooken, zachtjes strijken en streelen. In dezen zin komt het nog
in het
,
g
hood.,
voor van jag
ers, die eenen hood
lieben, wanneer zij hem streelen. Alberus
verklaart liebeln door mulcere, al are
strooken, zachtjes strijken. Men kan het dan
veilig van la de hand, afleiden. Het neders.
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leeven, waarvan oils leveren, heel daarom
iets met de handgeven. Voorts behoort
hierheen het lat. libet, lubet, het behaagt.
lhre denkt, dat hetgr. epoteay, kussen, liefhebben , door letterverzetting, hetzelfde
woord is.
LIEVERLEDE. bijw. Men acht dit woord verbasterd van leverle, of leverlede, verkort uit
lede voor lede, d. i. lid voor lid, van lid, led,
lede, membrum • of uit lede voor lede, d. i.
stap voor stap, van lede een tred, en dit van
lijdep, gaan. Van langzamerhand, met eenen
langzamen tred. Van lieverlede. En let van
lieverleed op beevaert en gelol. [Hooft.] Ik
noel alree, dat mijn vertlaude geest bekomt
van lieverlee. N. Verst.]

bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Onsmakelijk, niet hartig :
liflaffe kost. Als een z. n., van het onz.
geslacht : ik lust dat liflaf niet. Dat is maar
lillaf van praat. Dat zijn maar litlafjes.
LIFLAFFEN. onz. w., gelijkvl. Ik litlafte, heb
geliflaft. Op eerie ongezoutene wijs liefkozen.
Van hier liflafferij, Jaffe kost, walgelijke
liefkozerij, ongezoutene praat.
LIGCNAAM, Z. n., o., des ligchaams, of van het
ligchaam •; meerv. ligchamen. Elk ding, dat
uit stof bestaat, in tegenstelling van geest
als eene figuur der volgende beteekenis :
LIFLAF,

alle ligchaam bestaat in uitbreiding. Een
vast, een vloeibaar ligchaam,. Een doorzigtig
ligchaarn. In e n ere en eigenlijke beteekenis,

een menschelijk ligchaam, het zij levend of
dood, in tegenstelling van de ziel : hi' is
teeder, grof, lang, kort van ligchaam. Zzjn
ligchaam werd, den volgenden dag, ter aarde
besteld. Een dood ligchaam. Dat van een
dier, levend of dood : en unj leijden daar
mede haargeheele ligchaam our [Bijbelv.]
Uit het ligchaant eenes leeuwen. [Bijbeiv.1

Voor een deel des ligchaams, in het gemeene
Leven rzij is zwaar van ligchaam, van buik.
De baarmoeder : eer lay in den ligchaeme
ontrangen was. [Bijbelv.] Fig., vereenigde
menigte : het ligchaam van den stoat. In den
bijbelschen stijl heeft het nog meer bete
nissen, als die van Christus en de Ge(oovigen •; die van het wezenlijke eener zaak, enz.
Van ligchaam is een onbruikbaar werkw.
ligchamen, waarvan geligchaamd nog overig
is : 'tgeligchaemt broot. [Vond.] Abarbarea,
zeer schoonegelichaemt. K. v. Nand.] Van
hier voorts het ligchaamdom, bij Yond.
voorkomende, voor het rijk der beligchaamde dingen •, ligchamelijk, ligchamelijkheid.
Zamenstell. : ligchaamkunde, ligchaamloos.
Toot.]
Ligehaam, Isidor. liihhamin, Ker. lihhamu, Otfrid. lichamon, angels. lichama,
neders. liekam, hood. Leichnam, deen.
le nerve zw. lekamen. Bij Notk. beet de
menschwording van Christus lichamhafti.
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De eerste helft deswoords is zeker /ijk. Zie
dit woord. De laatste helft is zoo zeker niet.
llickes verklaart dezelve door ahtna, geest,
Sommer door hama, huid, waarvan ons
hemd. Wachter is ook van dit gevoelen, die
n
het woord door eene sterfelijke hut eery
heem, heim) verklaart. Ihre belt over naar
het ijsl. hamur, een balg, exuviae.
L1GGEN, onz. w., ongelijkvl. Ik lag, heb en ben
gelegen. Op zijne grootste zijde rusten, in
onderscheiding van staan en zitten: de matten liggen op den vloer. Het goed lit door
elkander. Op het bed, in het bed, ook in bed
liggen , dit laatste is bevallen zijn. Op den
rug liggen. Voorover liggen. Stil liggen.

Naar eenegewoonlijke figuur, wort het
onderwerp hier dikwijls verwisseld : de zolder lit vol afgevallene pannen, voor afgevallenepannen Jigger) op den zolder. De weg
lag vol puin. De boeken liggen vol stof. Bijzonder, door eene ziekte het bed moeten
houden : hi' lit aan de koorts. Op sterven liggen. Zoo ook: in de kraam liggen. Zij is van
eene dochtergelegen. ffilijn
e vrouw heeft
tweemaal in de kraamgelegen. Wijders: op
den loer liggen, op zijne luimen liggen. Onei-

genlijk, wordt het denkbeeld van op de grootste zijde to liggen, meer of min, verloren,
en dan beteekent liggen in eenen staat van
rust zijn • dikwijIs ook slechts zijn: ik heb nog
wijn in den kelder liggen. Bijzonder van
eenen oord, of van eencplaats : Amsterdam
lit in Holland. Rotterdam lit aan de maas.
De stad is op eene hoogte gelegen. Het nicer
lit aan onze regterhand. Sorntijds beduidt
het eeriehouding, die niet veel van liggen
verschilt : zij ligt op de knien. Nadat heel
Europa uit de venster gelegen hadt. [Hooft.]

Met het bijbegrip van eene aanhoudende
during: de soldaten liggen in het veld. In
bezetting liggen. Op de hoofdwacht liggen.
De viand lag voor de stad. Van, rust: het
schip lag voor anker..Ten anker lip en. De
zaak blijft liggen, zij wordt niet doorgezet.
Het zal aan mij niet liggen, ik zal het niet
vertragen. Het lit er al toe, de zaak is niet
antlers. De windgaat liggen. Dikwerf betee-

kent het slechts in eenen toestand zich bevinden : met elkander overhoop liggen. IVat ligt
gz:j to twisten? De zaak lit mij nog in het
geheugen. Aan die zaak is mil niets gelegen.
Het woord ligt op de lippen. Het zal daaraan
liggen, daarop zal het aankomen. Het deelw.
liggend: liggende renters , vast inkomen. lilt

sommige voorbeelden bleek, dat het deelwoord dan met hebben, dan met zijn gevoegd
werd. Het onderscheid ingevallen, waarmen
het beidegebruiken kan, bestaat hierin, dat
hebben den verledenen tijd, zijn de gestalte,
in den tegenwoordigen tijd, aanduidt.
Van liggen is ligger een waker op eett
schip, een hoek, dat niet verkochtwordt •
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een gepekt vat, waarin men, aan boord, het
water bewaart • ligging. Zamenstell.: ligdagen, tijd, welken een vaartuig stil ma liggen,
in eene haven, om te lossen en laden. Eenigen schrijven legdagen, van het aanleggen
der schepen.
Liggen, Ker. lickan, Otfr. liggen, hoogd.
lie en neders. liggen, angels. liegan, ligan,
eng. to lie, deen. ligge, zw. ligga, Ulphil,
ligan, ijsl. liggia, wend. leshim, boh. lezeti.
Het is het onz. w. van het bedr. leggen. Uit
de vergelijking van de aanverwante talen ziet
men, dat alle (de neders. alleen uitgezonderd) het onderscheid, tusschen het onz, en
bedr, werkwoord, standvastig bewaard hebben. Men zij dan ook, onder ons, naauwkeurig, om dit onderscheid te erkennen.
Dikwerf hoort menechter hi' lag het boek
daar neer, voor hi' leide •hetbokdarne;
het legt, voor het ligt op de tafel.
LICA', Z. 11., 0., des ligts, of van het ligt ; meerv.
ligten. Het vlies, waarin het kalf in de baarmoedergesloten was. Men noemt dit vlies
vooral met dien naam, wanneer het kalf reeds
geworpen is : het ligt hangt nog aan de koe.
De oorsprong is onzeker: of van liggen,
dewijI de vrucht, dat
vlies,
gelegen
heeft•;
of men moeste het, uit eene bron, met het
hood. Leich afleiden, en dan licht spellen.
Leich beteekent eene holle ruimte. Of zoude
men denken aan het hood. leichen, dat van
het kuitschieten of eijerleggen der visschen
gebruikt wordt?
LlGT, bijv. n. en bijw., ligter, ligtst. •Nietzwar:
zoo ligt als eene veer. In vergelijking : bij
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leoht, neders. licht, hood. leicht, eng. light,
wend. lohak, boh. lehkij, zw. ltitt, deen.
ijsl. lietrr. Daar de verwisseling van g, of
ch, in f bekend is, schijnt hierheen ook te behooren het eng. to lift, opligten, het lat. levis,
ligt. Zie le en.
LIGTE1‘, bedr. en onz. w., gelijkvl. ligtte, heb
geligt. Liter maken: een schip ligten, een
deel van de vracht ontladen. Ballast nit een
schip ligten. Iemands beurs ligten, hem de
beurs ontstelen. Zie ook op huig. In de hoogte
heffen, opheffen: zij hadden het anker pas
g
]
ell gt. 't Lichten van den hoed.
[De Deck.
Hierheen behooren de volgende spreekwijzen : y olk ligten, yolk, op eene bedekte en
meestgedwongene wijze, werven. Zij ligtten
hem, des nachts, van het bed, zij namen hem,
in dien toestand, gevangen. Afgunst, die een
heir van engelen nit hunne blinkende setels
ligtte. [Sels.] Iemand nit het nest ligten, hem
verschalker • uit den zadel ligten, hem den
voet ligten, deszelfs oogmerk verijdelen, hem
het dadelijke genot van lets ontnemen. Geld
ligten, opnemen. Een hondert duizend gulden
te lichten op den tol der laakenen. ['loon.]
Gij kunt een afschrift van het gewijsde laten
ligten. De hielen ligten, wegvlugten. De dief
moist het slot van de deur te ligten. De hand
ligten, opsteken. Ik zal mine hand ligten om
eenen eed te doen. 0 iemand de hand ligten,
op het punt staan, om hem te slaan. De hand
met iets ligten, lets goedkooper geven. Ik zal
de hand met de zaak ligten, ik zal wat toegeyen. Hi' weet van den beker te ligten, hi'
houdt van den drank. Zijne zonden ligten is

eene oude spreekwij,
s voor die verlaten. Onz.,
met hebben : datligt eerst ! in den eigenlijken
en figuurlijken zin. Li ten en zwaren, geven
en nemen. [Hooft.] Van hier ligtenis, bij
Hooft en Vond. voorkomende, voor verligting,
drukkende zorgen niet meer. Ten opzigte
liter: zij kregen eenen liter aan board, een
van moeite, waartoe weinig moeite behoort:
klein vaartuig, dat een deel der lading van
eene zaak ligtom te verstaan. Een ligtearbeid.
eengrooter schip inneemt, opdat dit te beter
Dat kan ik hem ligt zeggen. Eene hut ligt opeene haven kunne inloopen •; ligterman, een
slaan. Een huis ligt optimmeren. Ten opzigte
schipper op eenen ligter, ligterschip, ligting,
der beweging:hijheefteenen ligten gang. Li
in al de beteekenissen van het werkwoord.
op de voeten. Ligt voetvolk. Ligteruiteri j. Een LIGUSTER, n., m., des ligusters, of van den
ligt schip. Li toover
y er lets heenloopen. Hi' wordt
liguster •; meerv. ligusters. Mondhout, keelligt toornig. Niet streng:eeneligte straf. Duikruid, een heestergewas: Gij rookt, o taxis
zelig: ligt in het hood. Hoerachtig, oneerlijk:
en liguster, haer' adem hier. [Poot.] Sommiligt vrouwmensch. Ligtzinnig, slecht: ligt
gen zeggen het liguster. Uit het lat. ligustrum.
y olk. Li to zielen. Verkleinw. ligtjes, wat LIB (bij Kil. lijde, We) z. n., v., der, of van de
ligt, eenigzins oneerlijk. Van hier ligtte, ligt• het meerv. is buiten gebruik. Die zijde
held, ligtelijk, ligtigheid. Zamenstell.: ligtvan het schip, waarheen de wind waait • die,
anker, ligtekooi, een vrouwmensch, dat ligt
door het overhangende en uitgespannene zeil,
met iemand kooit • ligtgeloovig, liglgeloovignedergedrukt wordt, en op het zwaard rust.
heid, ligtgeraakt, ligtgeraaktheid, ligthart,
Het schip ligt in lij. In lij vallen, onder den
ligthartig„ ligthartigheid, ligthoofd, ligthoofwind raken. Wij smeten het schip in W. Het
digheid, ligtvaardig, ligtvaardigheid,
roer in lij le en. Wanneer het schip de loef,
ligtvink, (ligthoofd) ligtzinnig,
of den bovenwind heeft, dan is het andere
ligtzinnigheid, enz.
schip, dat onder de wind ligt, in lij. Ons
Ligt, O[fr. lint, Willer. lihto, angels.
schip was nog eene mijlaan lij vande blaauwe

eenen steen is hout ligt. Het .4ilver is liter
dangond. Dat zijne behoorlijke zwaarte niet
heeft : ligt geld. Die dukaten ztjn twee azen
te ligt. Hij weegt met ligt gewigt. Oneig.:
het hart is mij nu reel ligter, ik heb die
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vlag. Inj kregen de loef, en lieten het vdandeldke schip in id. Hiervan hebben wij de
volgende spreekwijzen ontleend : iemand op
lij smdten,
iemand een voordeel afzien. Het
is beter op de lij gesmeten, als udt de ltjck
gheslagen. [De Brune.] iemand in de id leggen, iemand in eene zaak te boven gaan,
overwinnen: zoo voert Kalvdn het pleit voor
zzjn partij, orn Arrius te le en in de lij.
[Vond.] Die in zijn bdbelstof alle outheit leit
in lij. [Oudaan.] Iemand in de Id, in nood,
ingevaar, brengen. Iemand leelijk, schendig
in de lij laten. [Hooft.] In lij liggen, overwonnen worden, zich bekaaid zien: aldus
le ht (ligt) Salomon, eer hi ontwaecke, in
lij. [Vond.] Iemand in lij houden, hem in
zijne mat
bedwingen. En hielden die zoo
g
ontzagheldk een' mooghenheit in de lij.
[Hooft.] Bijster in de lij zzjn, zeer bedremmeld staan. Zamenstell. : ldwaarts, lijzeil.
Ten Kate leidt het woord van ldden af.
Lijboord, zegt hij, is latus navis depressum,

daarin Kiliaan volgende. Adelung vergelijkt
het met het eng. larboard, bakboord , de
linkerzijde van het schip • van het oude lee,
linksch, bij de zwab. dichters lere, lare,
lat. laevus. De meeste waarschijnlijkheid is,
het, uit eene bran, met laauw en luw af te
leiden, dewijlhet die zijde is, waar de meeste
luwte op het dek is. Het eng. lee bevestigt
dit. Eene reede, waar de schepen voor wind
engolven bedekt zijn, is a lee-shore. Leeboard is de lijzijde, en lee luw, neders. lee,
zw. la,
angels. hleow.
LIJDEN, onz. w., ongelijkvl. Ik leed, ben geleden.
Gaan, voorbijgaan, een verouderd woord.
Het zamengest.overhYden, weggaan, sterven,
is daarvan afkomstig. Zie ook gldden. Van
bier het oude ldd, lijde, een tred, een weg,
en vertOden, verteden. Bij Hooft vindt men
het nog, in den zin van wegsluipen, weggaan:
scherpeltjk acht te geeven op de geenen, die
door 't winket leeden. Ook bij H. de Gr. :
waer hij den snellen stroom drooghsvoets is
doorgeleden. Wij bedienen ons thans van dit

woord, om eene during, eenen voortgang
des tijds uit te drukken : het lijdt lang. Het
Teed niet lang, of hi was er. Het is bijna
eene eeuwgeleden. Het leed zeven jaar, waarvoor de ouden ook zeiden : het leden zeven
jaren. Hiervoor zegt Hooft aanlijden, dat
niet na te volgen is : maar 't welk niet lang
aanldden kan. In de aanverwante tales vindt
men het ook. Arliuden is, bij Isidor., uitgaan.
Gaan is in hetgoth. leithan, angels, lithan,
oudhoogd. leiten, zw. lida, ijsl. leita. Hierheen behooren A1406041 en g itg uew , gaan

komen.
bedr. w., ongelijkvl. lk leed, heb geleden. Een kwaad , hetwelk men niet weren
kan, met onlustgevoelen: groote smert lijden.

LIJDEN,

!longer, dorst, hitte, koude, armoede,gebrek,
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pijn, enz. iijden.Ook met verzwijging van het
leed : als het eene lid lijdt, lijdt het geheele
ligchaam. llidn hart lijdt meer dan gd denkt.

Somtijds verliest men het denkbeeld van onlust : schipbreuk lijden. Daarbij lijd ik-schade. Verlies, nadeel lijden. Zonder onlust, of
afkeer , dragen : kunt 90 het wet ldden?
Zoo heel alsgij het op de wan ldden kunt.
Ik ma hem wet lijden. Te en iets best and
zijn : alle dinck , dat het vier lijdt, suit hi
door het vier laten doorgaan. [Bijbelv.] Niet
hinderers, dulden , toelaten : ik zal het nimjn zoon dat
onderneme.
Int
mer lijden , dat
Afgoderzj wordt daar niet geleden. Glad lijdt
niet, dat de deught en schoonheit wort verdruckt. [Vond.] In eenen anderen zin lijdt
dat ding, of dat ding is het lddende deel 9 op

hetwelk eene verandering, door lets anders,
veroorzaakt wordt •; op hetwelk iets and
werkt. In dezen zin, spreekt men, in de spraakkunst, van het ldden der personen, of zaken;
van eenen lddenden vorm • als verkocht worden, bemind worden,enz. Wederk.: zich lijden, vergenoegd zijn, zich schikken. Zich te
lzjden nevens de geenen, die zich leden om
zzjnen dienst. [Hooft.] Men gebruikte dit

woord ook eertijds voor verhalen, belijden.Bij
Hooft komt het nog voor belijden voor: be-last door ztjn' edghe klerken, leed hi' eijndtlijk zelf, verschezjde valsche getudgen opgestutst te hebben. Lzjden worth ook zelfst.
genomen: de gemeijnschap zdtts lddens. [Bijbelv.1 Van hier lijder, ldding , lzjdbaar , dat
het lijden onderworpen is, lijdbaarheid , W.delijk , dat geleden kart worden. Lijdzaam ,
die metgeduld lijden verdraagt , lijdzaamheld, lijdzamelijk, lijdzamig. [Van 'Wander.]
Lzjden, Willeram. lidan , in hetgedicht
op den heiligen Anno liden , hood. leiden
neders. Udell, zw. lida, deer,. tide. 'bre
merkt op, dat het lat. deelw. latus van fero

dulden, verdragen, hierheen behoort.
LIJDIG , bijv. n. en bijw., Zonder trappen van
vergrooting. Deerlijk : lddigh misnoegen
toonde Don Johan over dezenvoorstel. Hoof t.
Dat ziet er lijdig uit. Bezwaarlijk, onlust
verwekkend: met hoe lijdigh een' partijschap
ditgedreven werd. [Hooft.] Lijdighe liefde.
[Hooft.] Groot ; met trappen van vergrooling: het welk lijdighen roe in lien hoek
maakte. [Hooft.] De lzjdighe zucht tot verheffing . [Hooft.] Zeer : die straf is lddig 'groot.
Liar, z. n., o., des tiffs, of van het lij. f; meerv.
ldven. Verkleinw. ldije. Het menschelijk
ligchaam : blijf van mdn lijf af. lndien
hij met sijnen lzjve ingekomen sal ztjn.
[Bijbelv.] Iemand te ldfwillen,te lijf komen.
Iemand op het ldf zeilen. Aan den lijve gestrait worden. Zijn lijf en Leven hangt er
aan. Hi' heeft een hart in het lijf , in Welke

spreekwijs het slechts een bijvoegsel is. In
engeren zin , voor eenige deelen des lig-
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LIJFTOGT, zie lijf.
Lux, een, in de zamenstellin , gebruikelijk
NA Een Lang lijf hebben. Hi' heeft geen
woord, dat bij verscheidene naam- en werkDie zaak heeft niets om het
woordengevoegd wordt , om, daardoor,
d om het lijf.
hem
k dat
bijvoegelijke naamwoorden en bijwoorden te
lijf, heeft niets te beduiden. Figuurlij,
kleed, hetwelk men om die deelen des ligvormen. De dusgevormde bijv. naamwoorden hebben, als het de aard der zaak lijdt,
chaams doet • met het verkleinw. Wife: aan
dien borstrok is het lijf scheef gesneden. Men
hunne trappen van vergrooting.
Menplaatst het, vooreerst, achter zelfstangebruikt dit vooral van vrouwenkleederen.
die naamwoorden, beduidende dan eene
Het onderste deel des lijfs: iemand om het
gelijkheid en jets, dat in deze gelijkheid geItjf vatten. Maag en Barmen : h i' heeft zijn
grond is, b. v. vorstelijk, koninklzjk, een
lijf vol. Baarmoeder: van moeders WC af. De
heerlijke m,aaltzjd, een mannelzjk gemoed,
endeldarm • het WI gaat het kind uit. De
een kinderlzjke eerbied. Hierheen behooren
persoon zelf: geld op ztjn lzjf zetten. Van
die woorden, die eenen aard en eene wijs
hier de zamengest.: lijfarts, lijfknecht, lzjfbeteekenen , engeene vergrooting lijden,
schut, lij fstoet, lij fwacht enz., waar het woord
b.v. namelijk, met den naam, oogenblikkel4jk,
lijf op voorname personen ziet. In het dagein eenen oogenblik, mondelijk bescheid,
lijksche leven, drukt men er ook door uit
schriftelijk antwoord, persoonlijke aanklagt.
jets, dat ons zeer eigen is , en een bijzonder
Die woorden, die eenen eigendom beteekegenoegen geeft: dat is mijn ltjfstukje. Het
nen, en eenen toestand, daaringegrond •;
leven, zonder meerv. : hij die op 't eerste
zonder trappen van vergrooting : bisschopviol het lift heeft durven wagen. [De Deck.]
pelijke waardigheid, grafeltjke goederen,
Uit den ltjve gerukt worden. [Bogaert.]

chaams, als het deel tusschen armen en beenen:een scheef ltjf hebben. Houd u regt op uw

Rombout van Hoogstraten, titans noch bij
den Wye. [Bogaert.] Te lijf ztjn, in levee
zijn • zoo lung gij ztjt te lijf. [Hooft.] Schoon

het woord, in deze laatste voorbeelden,
oniniddellijk, van leven schijnt of te gammen, bij Kero, Otfrid., Notk. lip, die het
lijf lichenam noemen , Illphil. libains,
angels., ijs1., zw., en neders. lif, en g. life.
Eindelijk, wordt oneig. lijf ook van andere
dingen gezegd. Zoo zingt M. L. Tijdw. van
een schip:
» 't Ranke lijf dreigt om te slaan.
» .Met verlies vangoed en zielen.
Ook wordt WI, Wife, in de gemeenzame

verkeering, voor keurshilgebezigd. Van hier
lijfelljk , ligchamelijk, lijfelijkheid, lzjvig,
gezet, dik, lijvigheid. Zamenste11.: lzjfband,
lijfberging, voor levensredding, bij Hooft.
lijfeigen, bijv. n., een lijfeigene, z. naamw.,
lijfeigendom , lijfgewaad •; lijfgeweld bij
Cam h. liffheil bij Hooft •; lijfkleur, lijimoeder, liffoefening, ltjfrent, lijfrok, prieslijfsberging, lzjfsgestalte, lijfsgevaar,
ter ,J
lijfschatten, bij Hooft, lijfstraf, liffstraffelijk, Itjftogt, vruchtgebruik van goederen,
lzjftogten: de vrouw is van haren man gelijk
togt. — Lijftogtenaar, lijftogtenaarsche, lzjftogtenares, lijfverw, lijfvrij, lijftrijheid,
lijfwapen, WI fzaak, lijrzakelljk, lijveloo8,

flood.
LW' beduidt eigenlijk eenen zamenhangenden klomp van onbepaalde hoegrootheid
engedaante. Het behoort tot het geslacht van
kleven, klei, het lat. lapis, gleba. In opperd.
zegt men nog ein Leib Brot. Bij Kil. vindt
men liefkoeck, lijfkoeck.
LIJFLAIND, z. n., o. • zonder meerv. Een landschap,.aan de russische kroon onderworpen.
Van bier Wander, lifflandsch.

goddelijke eigenschappen,menschelijke zwakheid, huisselijke bezigheid. Die eene werking, eerie oorzaak uitdrukken: gevaarlzjke
onderneming , waaruit gevaar ontstaat
schandekk, loffelijk, enz.

Achter bijvoegelijke naamwoorden, om
eenegelijkheid aan te duiden aan die zaak,
die door het bijv. naamw. worth uitgedrukt;
dock in eenen minderen trap : weekelijk,
ziekelijk, zwakkelijk, armelejk, bitterltjk,
klaarlij,
k enz.
Dezen uit an lijk voegt men ook achter
bijv. naamwoorden, die in ig uitgaan : eeuwiglijk, listiglzjk, inniglijk. vuriglijk. Achter baar : wonderbaarlijk, vruchtbaarlijk,
schijnbaarlijk. Achter naam: lijdzamelijk,
minzamelij,
k vreedzamelijk. Achter loos:
goddelooslijk.

Voorts, plaatst men dezen uit an achter
werkwoorden, met afkapping van den uitgang en. Zulke werkwoorden zijn, of onzik
dig • wanneer de dus gevormde woordeti
de dadelijke aanwezigheid van den toestand
des werkwoords uitdrukken : behageltjk,
dat behaagt, betameltjk, dat betaamt. Somtijds drukt het de mogelijkheid tilt, orn in
dien toestand tegeraken : een sterfelijk
mensch, die sterven kan en eens sterven moet.
Of bedrijvend • wanneer het de daad van het
werkwoord te kennengeeft: een bedriegeltjk
mensch. Ook beteekent het eeriegewoonheid:
ik ben zoo vergetelijk. Dat jets voortbrengen
kan : een stichtelijk boek, dat stichten kan.
Dat dadelijk gedaan wordt: dat is niet gebruikelijk, het wordt niet gebruikt. Dat
dient tegeschieden : eene bedenkelijke zaak,
een verachtelijk mensch, waardig veracht te
worden. Datgedaan kan worden : die zaak
an niet begrepen
is It let begrijpelijk, zij kan
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worden. Het is mij niet doenlijk, het kan
door mij niet gedaan worden. Zulke bijv.
naamwoorden nemen, in de tegenstelling,
in de meestegevallen, on als voorvoegsel
aan : onbegrijpeltjk, ondoettltjk, onuitsprekelijk, ondoorgrondelijk, enz.
Even zoo min als men baar willekeurig
gebruiken ma zoo
zoo is het ook met lijk gelegen. Wonderlijk , wonderbaar , kostelijk,
kostbaar zijn beide in gebruik. Doch men zegt
wet betamelijk, maar niet betaambaar; hoorbaar, niet hoorlzjk. Di t lijk, de tegenwoordige
uit an van vele bijwoorden, was oudtijds
Wen, als haasteltjken, ondragelijken, enz.
Er zijn eenige bijwoorden van tijd, die
voor lijk, Wks vorderen : wekelijks, maandelijks, dagelijks, jaarltjks.

Bij de oude duitsche schrijvers is deze
uit an dikwijls leich, licho, hoogd. lich,
angels. lic, eng. ly, zw. en Been. lig, lat.
lis, als virilis, herilis, puerilis. Het is wet
zeker, dat het hetzelfde woord is als gelijk.
LIJK, z. n., v. en onz., der, of van de ltjk, —
des lijks, of van het lzjk •; meerv. lijken. Het
touw, dat rondom de zeilen vastgenaaid
wordt : het zeil is uit de lzjken, nit den rand
g
escheurd. Anton. gebruikt het onz.: de
fokken uit het lijk gerukt. Zoo ook Winschoten : het lijk sonder de seilen. De Brune
vrouwelijk: uijt de lick gheslagen — utjt de
lick gheworpen. Van hier is, bij dien schrijver, een spreekwoord: uit de lijk geworpen
en misdeeld worden. In de dagelijksche taal
boort men dikwerf: dat sloeg nity uit de lijken, dat maakte mij verlegen •; hi' stond, als
of hij uit de lijken geslagen 'ware. Gelijk een
nieuwepink de zee siert, de bruine lijken 't
zeil. [Poot.] Het schijnt tot het geslacht der
lice in
,
woorden licia in het middeleeuw,
het fr., lizza, liccia in het ital., gebragt te

moeten worden, welke woorden lets beteekenen, dat aan het einde van eenig ding gezet
wordt, als paalwerk, dat tot insluitingdient.
Alles schijnt te behooren tot het stamwoord
list.

Lux, z n., o., des lijks, of van het lijk; meerv,
liken. Pit woord beduidde eertijds de vleezige, spierachtige deelen des ligchaams. In
dies zin komt het voor bij Isidor., die het
lihhe noemt, Ulphil. leik, finl. liha, wallach.
leike, in het arab. lachma. Het is, bij ons,
nog overig in lijkdoren, lljkteeken, een overig
gebleven teeken eener wonde, in het vleesch,
bij Kil. bjckklautve, een teeken van het
krabben der nagelen, in het vleesch, het
vriesche licklaven. Het menschelijke ligchaam, het zij levend of dood. Wij zien die
che taal: een
beteekenis nog in de dagelijks
dood lijk. Thans verstaan wij daardoor het
ligchaam eens onlangs verstorvenen : men
most het lijk afsmijten. Hooft. Hi' is een Wk.
Een lijk volgen,
ter aarde bestellen. Achter
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een lijk aan. Zamenst.: lijkbegraver, lijkbegraving, lijkbus, lijkdienst, lijkdicht, lijkdrager, ltjkgebaar, Wkgenoot, die deel aan
de uitvaart heeft • lzjkhof , bij Sels •; ltjkhuis voor sterfhuis, in C I. Spieg. ; lijkklagt,
lijkkleederen, lijkkosten, lzjklaken , lijkoffer, lijkpligt, lijkpracht, liikrede , lijkschulden, lijkstapel, lijkstaatsie , bij Vond. ook
lijkrouwstaatsie; ltjkstoet, lijktoorts, lijkvuur, lijkzang, enz.
LUKEN, bedr. w., gelijkvl. Ik lzjkte, heb gelijkt.

Gelijk, effen maken, in sommige oorden
gebruikelijk : we en Wen. Nolhoopen lijken.
Van bier lijking. Bij Kil. heeft het ook nog
de beteekenis van een lijk ter aarde bestellen.
LLIKEN, onz. w., ongelijkvl. 1k leek, heb geleken. Gelijken : zij ltjkt niets op u. Hi' ltjktu
Wet kwalijk.Lijektdatook een Christus kerk.
[Vond.] Dat lijkt er niet naar, dat gaat niet
aan. Schijnen : gij ltjkt boos te zljn. Het ltjkt,
dalgij misnoegd zijt.

bijw. Evenveel. In de dagelijksche
verkeering alleen gebruikelijk, schoon meest
verouderd.
LIJKEWEL, voegw. Evenwel. Verouderd woord,
waarvoor men ook zeide : alltjkewel. I'Vti
weten lijkewel,]
dat enz. [Hooft.
Lum, Z. n., v. en onz., der, of van de lijm, —
des lijms, of van het him ; zonder rneerv.
Een bekend kleverig ligchaam, waarmede
men lijm t.Vond. gebruikt het onzijd.geslach t.
De meeste spraakkunstenaars zijn voor het
vrouwelijke. Men hoort het, in de zamenlevin g, uitspreken de Wm en het Wm. De
Overzetters van den Bijbel zijn voor het onz.
geslacht. Van hier ltjmig, ook figuurlijk,
voor langzaam: lijmig spreken. Zamenstell.:

LIJKEVEEL,

jodenlijm, kalkhjm, meelltjm, mondlijm,
steenlijm, vischlzjm, vogellzjm. Lijmachtig,
lijmachtigheid, lijmkokerij, Winkwasi, WmP, lijmstang, lijmstok, lijmziedertj. Het
woord behoort, met leem, sltjm, enz., tot

eenen oorsprorig.
beck. en onz. w., gelijkvlak lijmde,
hebgelijmd. Bedrijv., met lijrn vast makes :

LUMEN,

boeken lijmen. Hout aan elkander lijmen.

Fig.: dan leert men lieve lipjes aan liefs lip'es lijmen. [Hooft.] In eene nog verdere
figuur: ziet dan gaat 't ooh zich aan de letters lijmen. [Hooft.] Daar was niets kraehtiger, om de genegentheden aan den anderen
te lijmen. [Bogaert.] Onz., met hebben •; lijmig
worden : het meel lijmt in het brouwen. Fig.,
slependspreken: hi' lzjmtgeweldig. Van hie
Winer, lijmertj, lijming, enz.

een reeds verouderde, klemstaartige uitgang, (het hoogd. lein) om daardoor verkleiDeride woorden te vormen, die altijd van het
onz.geslacht zijn. Bij Hooft vindt men dus :

LIJN,

mondeltjn, oogelijn, prinselijn, slotelljn. Het
oogelijn wordt, van eenigen, somtijds nog
gebruikt. Zie klein.
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n., v., der, of van de lijn ; meerv.
lijnen. Een dun touw : zij hadden eene lange
n waaraan het paard de schuit voorttrok.
lij,
De lijn vast-, losmaken. De lijn inhalen.
Boomers naar de lijn planten. Eene lijn
trekken, met elkander eens zijn. [Hooft.]
Pete grooten aan zzjne lijn hebben, aan zijne
zijde trekker). Eene scree p : l inen op papier
trekken. Zoo re als eene lijn. Het hout,

Lla, Z.

waarnaar men lijnen trekt, behoudt denzelfden naam. Verkleinw. lijntje. In het
lijntje loo en een schuit aan eene lijn voorttrekker); ook figuurl. in de lij zijn. Ik zal aan
dat lijntje niet trekken, die zaak niet aanroerefl. Zamenstell.: lzjnbaan, lzjndraaijen, lijndraaijer, lijnpen, lijnslager, ltjntrekkerij.
Lijn, voor dun touw, beteekent, oorspronkelijk, vlas, het hoogd. Lein, zw, lin, it, lino,
lat. linum. Het is nog overt in Wnolie, olie
uit vlaszaad, Wnwaad, linnen goed, lljnzaad, vlaszaad, lzjnzaadolie, lijnzaadkoek,
ook lijnkoek. Lijn, voor scree isis uit het lat.
lines
• of, met dat woord, uit eene bron.

bijv. naamw., zonder trappen van vergrooting, waarvoor men thans linnen zegt :
met lijne gewaaden bewimpelt. [Hooft.] Een
groot It een laken. [Bijbelv.]
LUNEN, bedr. w., gelijkvl. Ik lijnde, heb gelaind.
Lijnen trekken • papier lijnen. M. L. Tijdw.
schijnt het te nemen voor afteekenen met
eene lijn: den loop van 't hortende geval te

LUNEN,

lijnen op dat middelpunt, dat gij, in alle
uwe treden, het spoor vinden kunt. Hooft
bezigt het voor met de lijn voorttrekken : 't
tneerdeel deed zich de stroom op linen.
LIJOEN, lijhoen, zie leeuw.
LIJNOLIE, zie lijn.
LIJNWAAD, Z. n., o., des lijnwaads, of van het
lijnwaad • meerv. lijnwaden. Linnen goed :
bekleedt met zuiver lijnwaad. [Vond.] Zamengetrokken uit lijngewaad, d. i, linnen
gewaad. Voor lijnwaad zegt men ook wel
lijwaad.
LIJSPOND, Z. n., o., des lzjsponds, of van het
lijspond • meerv. lzjsponden. Een gewigt van

vijftien pond. Omdathet, in het oude duitsche
regt, livesche pun d geschreven wordt, gist
Ihre, dat het zoo veel is als een lijtlandsch
p ond.

Z. n., v., der, of van de lijst ; meerv.
Wsten. Een woord, dat, in het algemeen,

LUST,

het denkbeeld van iets, dat lang, dun of smal
is, insluit. Wij bedienen ons van dit woord
eenen z,om
een boordsel om een kleed
om
aan te duiden • een jagtrok met een geborduurde lijst. Vond. De list rondom het
scheepszeil. In bepaalderen zin, een verhey en, smal bete set dat tot sieraad dient,
zoowel om het midden, als om den rand van
lets: ghij suit eenen goudenen krans rondom
de lzjste derzelver maken. [Bijbelv.] Rene
schildertj in eene lijst zetten. Oneig., rand,

LIKK.

karat : fangs de list der lage kiaverweiden.
. Zamenstell.:
[Vond.] Verkleinw. ltYstje
kroonlzjst, schilderzThjst, spiegellijst, enz.
Lzjstenmaker , lijstlijnen aan de zeilen ,
lijstwerk.

z. II., v., der, of van de list • meerv.
listen. Eigenlijk eene lange, smalle streep,

LUST,

b, v, vanparkement, om iets op te teekenen.
Van hier eene rol, een register : soldaten op
de lzjst brengen, hunne namen op de lijst
schrijven. lk vind u op de list niet. Hi'
heeft hem op de list der raadtsheeren uitgeroeit. [Hooft.] Zie hier eenegeheele lzjst,
eenegansche reeks. Zamenstell. : geslachtlzjst, naamlijst, enz.
Uit het middeleeuw. lista, dat met het

vorige woord, uit dezelfde bron is.
bedr. w., gelijkvl. Ik lijstte, heb gegelijst. In eene list zetten : de Spiegel is nog

LUSTEN,

nietgelzjst.

z. n, v., der, of van de lister • meerv.
lijsters. Een bekende vogel, wiens vleesch
aangenaam smaakt : lijsters van en, Gtj verschalkt een vette snip, o slechte lister,
[Vond.] Hi' zingt als eene Wsters, hi' zingt

LUSTER,

heel wel. Halma en Hoogstraten zijn voor
het mannel.geslacht. Zamenstell. : lzjsterbessen, lijsterboog, waarmede lijsters verstrikt worden, anders lzjsterstrik.
LUMEN, (dat men ook lekken gespeld vindt),
bedr, w., gelijkvl. Ik likte, heb gelikt. Met de
tong over iets heen en weder schuren : de
hond likt zijne wonde. De beer likt het long.
De honden leckten zijn bloet. [Bijbelv.] HO
kan schoon likken, lustig zuipen. Hi heeft
hem schoongelikt, fraai bedrogen. Dichters

bedienen zich, op eene oneigenlijke wijs, van
dit woord : eer nogh de blzjde zon den nuchtren dau komt likken vangras en koele blagn.
[Poot.] De vlam lekt de daken. [Vond.] Zoo
zegt J. De Decker van eene rivier : zi j spoedt
van dit bebloet gebergte niet
zich, om den voetvan
te lekken. Besproeit van vzjverstroom, die
frisch de wortels lekt van den oranjeboom.
[Vond.] Een korenair van westewindgelekt.
[Vond.] Van hier likker, in de zamengest.
gatlikker, panlikker, enz. Likking, likster.
Zamenstell. : likkebaard, likkebaarden, zijnen
mond aflikken, likkebroer, slemper, likpot,
likpotten, bij Brune.
Likken, Ulphil. laignan, Otfr. en Notk.
lechon, hood. lecken, neders. licken, eng.
to lick, angels. liccan, ital. leccare, fr, lecher,
lett, lakti, gr. mixely, lat. lingo, hebr. likke.

Zonder twijfel, een klanknabootsend woord.
bedr. w., gelijkvl. lk likte, heb gelikt.
Met eenglad ligchaam over jets sterk wrijven,
dat het glanzig worde. Fig. beschaven : zajn
opstel likken. Van hier likhout, schoenmakers
gereedschap, liksteen.
Het woord vereenigt het denkbeeld van
het vorige lekken, met dat van gladdigheid,

LIKKEN,
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en behoort daaromtevens tot de woorden
licht, blikkeren enz.
LIL, z. n., 49., des lils, of van het lil •; zonder
meerv. Gestold kalfsnat. Zie lillen en lel.
LILLEBEENEN, onz. w., gelijkvl.
lillebeende,
hebgelillebeend. Met de beenen trillen dat
het dier

[VOrld •

onz.w., gelijkvl. 1k lilde, heb gelild.•
Eigenlijk, de we in der spieren in een
geopend slagtbeest, of de uiterste kracht des
!evens, zich door trekken en beven openbarende in
het
de beesgewand
derin
zieltogen
ten: het lillende ingewand. T rill n: lillen, als
een riet. Van koude lillen. Van vrees bewogen worden : alle zorge it 't lillend harte
wisschen. [M. L. Tijdw.] Door dit woord,
drukt de tong eene aanhoudende trilling uit,
als zij het uitspreekt.
LIMOEN, Z. n., m., des limoens, of van den limoen;
meerv. limoenen. De ingezouten vrucht van
den citroenboom.Zamenst. : limoenboom,
limoendrank, limoetnsap. — Pers. Union,
waarvan de naam schijnt ontstaan te zijn.
LIND, bij v. n. en bijw., linder,lindst. Zacht, len ig:
dat maeckt mijn herte tinder. [J. T. Josephs
droef-enblyeynd' spel.] Een reeds verouderd
woord.
LINDE, Z. n. , v. , der, of van de linde;• meerv.
linden. Een bekende boom : onder eengroene
linde. [Vond.] namen der boomen zip)
anders doorgaans mannelijk. Deze boom
schijnt, om zijnen zachten uitgang, het vrouwel.geslacht te vereischen : evenwel zegt
Vond. ergens : u itden
den lichten Linde. Zamenst.:

LILLEN,

lindenblad, lindenbloeisel, lindenboom, lindenloof, lindenschors. Van hier het onverbuigbare linden linden hout. Om de weekheid en

zachtheid des houts schijnt het woord van het
vorige lind of te stammen.
bedr. w. , 1k linderde, heb
gelinderd. Een verouderd woord, dat ook bij
Kil. voorkomt, en lenigen, verzachten te kenlindern. Van het oude
nengeeft ; hood.
g
bijvoegel. naamw. lind, zacht lenig : 't en lindert mine smert. J. T. Jos.] Van hier lindering: de lindering van 't warme weer. [Six

LINDEREN,

v. Chand.]
LING, een woord, dat in zamenstelling alleen
g
ebruikt wordt, en achter andere woorden

g
evoegd, client, om nieuwe zellst.,
naamw.
bijvoegel. naamw. en bijwoorden te vormen,
als: hemel, hemelling, sterven, sterveling,
enz. Men voegt dezen uitgang achter zelfstandieg
naamwoorden om andere naamwoorden
te vormen, die levendepersonen beteekenen, die op het vorige naamwoord eerie
naauwe betrekking hebben. Zulke zijn:
stedeling, oosterling, kamerling, hemelling,
verbondeling, dorpeling, vloteling, zusterling , schepeling, grondeling. Andere zijn

zelfstandige naamwoorden, die eene zaak
aanduiden, zeer gelijk staande aan het vorige

LING.

dat wel een
,
naamwoord, als: vingerling
vinger is , maar van eenen handschoen,
duimeling, een gemaakte duim, een duim
van eenen handschoen, voeteling, eene
sok, een voet van eerie kous. Andere zijn
gegrond in het vorige naamwoord, als zilverling, zilveren muntstuk. Men zet dezen
uitgang achter bijvoegelijke naatnwoorden,
om dus zelfstandige naamwoorden te vormen, die de eigenschap van dat bijvoegel.
naamw. vertoonen, als vreemdeling, korteling, klein hout, vroegeling, spadeling, nieuweling, ouderling. Achter teiwoorden, als :
eersteling, tweeling, drieling. Achter voorzetsels, als: aterling, voor achterling, onderling. Wijders voegt men dezen uitgang achter
werkwoorden • en wel achter onzijdige
werkwoorden, om daardoor naamwoorden
te vormen, die de werkzaamheid, of verandering, welke door de werkwoorden vertoond wordt, uitdrukken, als: aankomeling,
afkomeling, sterveling, vlugteling, afstammeling. Achter bedrijvende werkwoorden,

wanneer de dusgevormde woorden het
bedrijf zelf beteekenin, als : zuigeling, die
zuigt, boeteling, die boete doet, volgeling,
bezetteling. wanneer zij in eenen lijdelijken
zin staan, als troeteling, die getroeteld
wordt, voedsterling, die gevoed wordt, banneling, (balling), gunsteling, lieveling, vertrouweling, doemeling, die waardig is gedoemd te worden, drenkeling, doopeling,
tuchteling, zendeling. Hierheen behooren
ookplotseling, van plotsen, dat, door plotsen,
veroorzaakt worth, dat is onverwacht •; tappeling, dat, als door aftapping, veroorzaakt
wordt • zonderling, dat, door afzondering,

ontstaat, dat is ongemeen. Naamwoorden,
wijders, die dezen lijdelijken zin he en
worden ook van deelwoordengemaakt, als :
verschoveling , ondertvorpeling, verdreveling
overwonneling , verworpeling inboreling.
Hierheen behoort ook verheveling, lets, dat.

eigenlijk opgeheven wordt. Sommige hebben
eene dadelijke en lijdelijke beteekenis, als •:
aannemeling, die schielijk lets leeren kan,
en die aangenomen wordt, leerling, die lets
leert, en die onderwezen wordt. Eenige
dezer woorden worden nooit, dan als zelfst.
naamwoordengebezigd, als stedeling, verschoveling , sterveling , vingerling , enz.
Andere zijn altoos bijvoegelijke naamwoorden, of bijwoorden, als : zonderling : een
zonderling geval •; hi' gedraagt zich zunderling : — onderling, mondeling : ik zal het
mondeling berigten •; eene mondelinge
boodschap. Andere gebruikt men als bijwoor-

den alleen • wanneer zij dikwijls eerie s
achter zich hebben, als: oulings, tappelings, plotselings, ijlings, blindelings, ruggelings, schrijdelings, (schrijlings.) En deze
worden weder als bijvoegelijk gebruikt: een

LINI.

—

—

LINT.

rechto, oft btjztjdighe lijni. [Ilooft.] Van het
lat. linea.
uitgaande, dulden het marine!. en vrouwe- LINK, Z. n., v., der of van de link ; meerv.
linken. Een woord, dat weinig in gebruik is.
Iijke gestactit •; naar mate zij van onderschei-

schrtjdelingsche gang • een ruggelingsche
sprong. De zelfst. naamwoorden, op ling

dene kunne verstaan worden. Zoo zijn
en vrouwel. stedeling, aankomeliny,
man
sterveling, vreemdeling, doopeling, vondeling enz. Sommige n o tans zijn mannel.
, bezetteling , schepeling ,
jongel
alleen, als:ing
hoveling, ouderling, vloteling, krakeling,
gieteling, voeteling, duinteling, grondeling,
drieling, voor gektoofd eiken hout, eerie

Kil. verklaart het door striem, blaauwe plek
van eenen slag overgebleven, scheur, insnijding. Hoogvliet gebruikt het, in den eersten
zin : het aangezicht beget met roode linken.
Halma verklaart linken door teekens van
eene keten, aan de leden. De Brune gebruikt
het, in den zin van scheur: de kleederen,
daar eens eene lincke inkomt,

Het woord schijnt eenen klinkenden slag
groote schotel en eenen zekeren romer •;
aan te duiden, en dus, met klinken, tot denz'
it Ee ni ge schijnen meest voor het
zelfden wortel te behooren.
vrouwel. geslacht te pleitcn, als: verheveling, korteling , kammeling. Andere worden LINK, bijv. naamw. en bijw. Stinker, in tegenstelling van re ter. De linke hand. Het
in het onz. geslacht zelfs gevonden, gelijk
gebruik wit thans, dat men linker zegge, en
de en het jongeling, de en het vondeling, de
het met het volgende woord verbinde : de
en het zuigeling. Eenige dozer naamwoordeti
linkerhand. Het linkerbeen. De linkervo6t.
vormen nieuwe tiaamwoorden, met den nitVan her linker, linkerd, een fijne gast, die
gang schap : het en de ouderlingschap • de
zijne linkerhand zoo goed als de regterhatid
jongelingschap, enz. Men kan, zoo mere
gebruiken, linkernU, bij Brune voorkomaar niet willekeurig te werk gaat, door
mende, in den zin van fijri bedrog.
dezen uitgang nieuwe woorden vormen.
Dit woord heeft, door oriderscheidene tongZoo deed Hooft, bij welken men vrijeling,
vallen, onderscheidene veranderingen onderkeurbendeling enz. zal vin en Zulke nieuwe
gaan. Hoogd. link, bij eenige zwab, dichters
woorden zijn duisterling, verwezeling, oplingg, Strijk. lenk, neders, lunk, deen.
voedeling, aanhangeling, enz.
Anderen stooten de neusletter weg, en spreDeze uitgang is oud, en in alle duitsche
ken /oat. Eenigen veranderen de keelletter
tongvallen te vinden. Men kan deszelfs
in eene lipletter, als de Engelschen left, in
herd echter niet hooger brengen, dan tot
eenige oorden van ons land letter,lat. laevus,
de achtste, of negende eeuw. Hi' wijst zoo
veet aan, als den oorspronkelijken aard, of
gr. Aepo5-. In den Elsas verwerpt men keeldeafkomst van iets, en ziet veel meer op
en Iipletter, sprekende
letz, zw. latta.
personen, dan op zaketi. In het angels. is LINKS, bijw. Aan de linkerzijde : dan gaat hij
re is dan links. Zamenst.: iinksom.
ling, lyng, imago • dit behoort, zoo wel als
ons ling, tot het oude lingen, lang, of long, LINKSCH. bijv. naamw.IDat tot de linkerzijde, of
zich mede schikken, sevenss
gelongen, d.
de Iinkerhand, behoort •: een linksch werkvoegen, of gelijkaardig toonen •; van welken
man, die met de linkerhand zijn work doet.
Linksche streken, guitenstukken,
verledenen tijd wij nog belang, gelang, hebben. Ling is dan zooveel als iemand, of LINNEN, z. n., o., des linnens, of van het linnen;
lets, van die soort, of daartoe betrekking het meerv. linnens is van meer soorten
hebbende.gebruikelijk. Lijnwaad: hi' werckt op 't ingeLINIAAL, Z. n., o., des liniaals, of van het
wand, gelijck de loo op het linnen. [De
Deck.] Een koopman in linnen. Dat van linliniaal; meerv. liniaals, linialen. Onduitsch
woord, eene platte strook bouts, ook van
nen gemaakt is: het linnen nazien. Van h i er
ijzer of koper, om lijnen tangs te trekked •
het onveranderlijke bijv. n. linnen: linnen
kousen. Zamenst.: linnenkas, linnenkist, linuit het lat. linea, middeleeuw. linearium.
Men bezigt het ook vrouwelijk.
nenkooper, linnenkraam, linnennaald, het
linnennaRjen, een handwerk, linnennaaiLIME, z. n., v., der, of van de linie; meerv.
linien. Ond. woord, beteekenende eene lijn,
ster, linnenwever, enz. Zie lijn.
screep • linien trekken. Evennachtslijn, wij LINT, z. n., o., des lints, of van het lint; meerv.
waren de linie voorbi Eene rij soldaten :
linten. Een wollen, linnen, of zijden band,
de vijand brak door de linie heen. Insgelijks
tot gebruik en sieraad: gekeperd lint. Gebeeld
schepen, in eene slagorde, naast elkander
lint. Met linten opgestrikt. Verkleinw. Untie.
Zamenst.: lintmolen, linttouw, lintwerkersliggende. Van hier een schip van linie, dat
stukken genoeg heeft, om mede in slagorde
touw, lintwerker, lintwever, linttveverij,
te vechten een schip dus, dat vijftig stukken
lintworm, om de gelijkheid van een lint zoo
en daarboven voert. Sterkte, om een gansch
ge heeten.
land te dekken : h i: ' heeft de linien in BraHet komt van het leis]. linda, binden. Het
band bemagtigd. Een geslachtboom: goederen
lat. lentus, dat zich buigen en binder' laat,
vervallen aan hunne naaste ertgenamen ,
taai, schijn
t hierheen ook te behooren.

LISP.
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Lou, (ook linzerd), z. n., v., der, of van de
linze • meerv. linzen. Eene bekende peltvrucht: een stuck ackers was vol linsen.
[Bijbelv.] Van hier het onverbuigb. linzen:
linsen koocksel. [Bijbelv.] Uit het lat. lens.
Zamenst.: linzenboont, een heesterachtige
boom, diegele bloemen draagt, en die zaad
als linzen heeft.
Lle, z. n., v., der, of van de lip • meerv. lippen. De bewegelijke, vleezige rand des monds
aan menschen en dieren, die den ingang
opent en sluit: btjtende op de lip. [V ond.]
Met de lippen proeven. De lippen toedoen.
1k heb nat noch droog over mine lippen
gehad, nog niets gegeten of gedronken. Ik
had het woord al op de lippen. Ik zal dat op
de lippennemen, dat weinigje uitdrinken, in
degemeenzame verkeering. Hi' laat de lip
hangen, h i' pruilt. Het zal nimmer weder
ever mijne lippen komen, ik zal het altoos
zwijgen. Van andere din en:: de lippen
eener wande, der liffntoeder.ln verdere figuur:
en heeft het dorp Maaslandssluzjs op de Noorder lippe le en. [Hooft.] Een stukje bout als
eerie lip: eene verlorene lip, eene uitstekende
strook bout. Zamenst.: diklip, hanglip, enz.
Verkleinw. lipje: lieve lipjes. [Hooft.]
Lip, Willer, leffa, bij andere opperd.
hoogd Lippe en Lefze,
schrijvers, gleif, le hood
neders., deen., angels. lippe, eng. lip, zw.
ecipp, wall. lap, lipp, wend. lippia, pers. lab,
lat. labium. De weeke, bewegelijke afhangende gesteldheid is zeker de eerste beteekenisi Zie lab en leb.
Lis, (lits, lus, luts), z. n., v., der, of van de lis;
meerv. lissen. Verkleinw. lisje. Een gedraaid
snoer of lint, tot een oog gemaakt, om daarin
lets vast te maken : hij heeft eene lis op den
hoed. Een k teed metgouden lissen. Zamenst.:
striklis, liskoord. Adelung brengt het tot
den wortel list. Waarschijnlijker behoort
het tot het fr. lise, lisiere, van het lat. licium.
Limn, (lis, lies), z. n., o., van het lisch
meerv, lisschen (liezen). Zekergewas, met
schoone bloemen : in het slibb'rig waterlis.
M. L. Tijdw.] Het ritselen van 't lisch.
[Vond.] Het dal, dat vol liezen staat. [Hooft.]
Zamenstell. : lischbloem, lischwortel.
LISPELEN, onz. w., gelijkvl. Ik lispelde, ,heb
gelispeld. Een voortdur. werkw. van lispen.
Lis end spreken. Het is de natuurlijke klank
van dat een hetwelk, dit woord uitdrukt,
zoo is ook hetgr. .4.EA)4Ely. In den verhevenen schrijfstijI gebruikt men dit woord
van eenen zacht ruischenden wind,
wanneer
hi' het loof beweegt : een lispelend wind 'e.
- Ook van dat een hetwelk hi' spelend aanraakt : lispelende bladen. Eng. to whisper.
LISPEN, onz. w., gelijkvl. lk lispte, heb gelispt.
Dit werkw. drukt uit een ongemak onder
het spreken, veroorzaakt door eene te lange
en dikke tong, die daarom te dikwerf aan de
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tanden stoot, en eene valsche en zwakke s
uitbrengt : hi' list met de tong. Van bier
lisper, lisping, lispster. Zamenst. : lisptong.
Een woord, van den klank gevormd, hood.
lispen, lispeln, zw. lispa, deen. lespe, angels.
wlisp, neders. wispeln, eng. to lisp. Bij
Aristoph. vindt men reeds Ar0-91-n lotwavn,
eene lispende tong.
LISSEN, bedr. w., gelijkvl. lk liste, heb gelist.
Lissen aan iets zetten : kant lissen.
LIST, z. n., v., der, of van de list • meerv.
listen. Een woord, dat van zijne eerste beteekenis thans veel verloren heeft. Eertijds,
beteekende het eene kunst of vaardigheid,
om iets, op eene verborgene wijze, te verrigten. Zoo komt list, listi en liste, sedert de
tijden van Kero, bij alle oude opperd. schrijvers, dikwijis voor •, n et zelden ook voor
i
wetenschap. Kero noemt
eenen kunstenaar
listar, Willer. listmester. In het ijsl. heel de
zangkunst saung list. Gods alwetendheid.
Gotes list. Thans verstaan wij er door eerie
vaardigheid, om zich, ter verkrijging van
zijne oogmerken, van middelen te bedienen,
die voor anderen verborgen zijn • zonder
meerv. : met een vriendelijke list. [floogv1.]
Het middel zelf • met een meerv. : op listen,
bedacht zijn. Men neemt het ook voor arglist : men leg te werke dan de la en en de list.
[Hooft.] Van hier listig, listigheid, listiglijk.
Men is het over de afstamming niet eens. De
waarschijnlijkste gissing is die van Frisch,
die het van het hood. lauschen, eertijds
losen, gr. Asuro-etv, scherp en naauwkeurig
toezien, afleidt.
ZITS, zie lis.
LITTEL, zie luttel.
LIVEREI, z. n., v., der, of van de liverei •
meerv. liveretjen. Knechtskleeding, inzoover elke beer zijne bedienden dezelve, naar
de kleur van zijn wapenveld, of anderzins,
laat dragen : liverei dragen. Gij voert de
liverei', [Vond.] Fig., in den verhevenen
stip : terwij1 alles nog in de liverei van den
wintergekleed is. [Krieger.] Sommigen gebruiken het onz.geslacht: Godts leger, in
't gewit livrei van 't overwinnend Lain gestooken. M. L. Tijdw.] Zam. : livereibediende,
livereilint, livereirok, livereivolk. Men is
het niet eensgeweest in de spelling en alleiding van dit woord. Men spelde liverei,
leverei, lieverei, lieverij. Zij, die voor lieverij waren,
hielden het voor een duitsch
grondwoord, van lieven afkomstig, als
beteekende het een teeken, hetwelk iemand
draagt, uit liefde tot eenen persoon, of
eenepartij. Dan, daar wij, met de weelde,
vele woorden van de Franschen ontleend
hebben, is het buiten kijf, dat het een
woord met eenen klemstaartigen basterduitgang is, van het fr. livrOe. Trouwens de walsche uitgang ie is bij ons ei.Dit livr6e is nit het
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middeleeuw. liberata : liberatas dixere id
g
enus vestium , quod annuatim die solemni
eas liberarent suis. [Hauteser.] Liberata was.,
riamelijk, een kleed, dat Koningen en voornamepersonen aan hunne dienaars gaven,
op het Kersfeest en den dag van Maria's
hemelvaart, in het fr. livree du Noel et de
la miaolit, ital. levrea. Dit liberata, liberatio,
liberare is ons woord leveren
,
geven. Zie
dit woord. Dan, even daarom wil De Haas,
dat men leverei spelle, omdat het van leveren
afdaalt • en hi' beroept zich op Plantyn, die
eene leverei houts door une livree de batches
vertaalt. Doch ons liverei komt, meer onmiddellijk, van livree, en niet van leveren ; en
schoon een franschman une livree de buches,
de pain, de yin, et de viande enz. zegt,
duldt onze Taal niet leverei, maar, wilder]
wij een woord vormen, leverij van hout,
brood enz., dat is levering.
LOB, (lub), z. n., v., der , of van de lob; meerv.
lobben. Eerie slappe, nederhangende halskraag • ook eene handlob. Van hier lobbig ,
dat ruim en slap hangt. Zamenst. : lobman,
spaansche dukaton. Zie kraagman. Loboor,
een bond of varken, met breede, hangende
ooren, fig., een plompe 'on en lobbes, in de
gemeene taal •; loboorig, loboorigheid. Mt
eenen stamwortel met lap, lep, lip, we ens
de slappe, afhangende gesteldheid.
LOBBEREN, onz. w., gelijkvl. Ilc lobberde, heb gelobberd. Een woord, dat deels van den klank
gevormd is, deels eene slappe beweging uitdrukt • met lob uit eene bron. Men gebruikt
het voor waden, heen en weder trantelen,
in eenig vocht:: op Wiens oever nOmfen lobbren barrevoets. [Vond.] Zoo dra de hinde
quam en lobberde in dit welt. [Vond.] Zoo
lang als de spaanschen, tot de knie toe , door
't water lobberden. [Hooft.]
LOBBERIG, bijv. n. en bijw. , lobberiger , lobberigst. Dit zegt men van fiat, of van spijs , die

met vocht opgezet wordt2
die wat dik is en
als trilt: lobberig nat. Lobberige erwten.
LOCH , z. n., o., des lochs, of van het loch
meerv. to then. Gat, opening , hetzelfde als
lok. De schippers gebruiken het: kruip door
dat loch. Het zamengest. loch at waardoor
het vuile water loot.
Voor den mond eener
P
rivier: twee scheepen koomen tot dit logh instreeven. [Hooft.] Eengat in den grond, de
opening van een hol: atom is 't dicht waar ik
het loch to vinden meen. [Hooft.] De holte der
oogen : zij steekt de dui men in het loch.
[Vond.] Eerie bres : de Italianen rukten door
't logh in. [Hooft.] Eer vullen wij het loch
der bres met onse liken. [Le Fr. v. Berkh.]
Eene nederlaag: en maeckt een vreeslijck
loch in zoo peel zjsre koppen. [Vond.] Verkleinw. logchje, bij Hooft.
LODDER, Z. II., m., des lodders, of van den lodder • meerv. lodders. De eerste beteekenis
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van dit woord schijnt die van eene snelle
en ligte beweging to zijn, uit eene bron met
leuteren, hood. lodern. Van hier is het overgegaan tot het denkbeeld van weelderige
dartelheid, als men zich, uit geile drift, niet
stil houden kan : als oogen en het geheele
Ii chasm in beweging zijn. Bij K. van Mander komt het voor, in den zin van eenen dartelen wellusteling : soo wilt vermijden den
lodder. Bij Kil. scurra, homo venerius. De
Hoogduitschen hebben Lotterbube , lodderboeve bij Kil., lodderboef bij J. d. Deck. In
sommige oorden van Nederland, scheldt men
een slechthoofd, eenen bedrieger, voor loeder
ult. Misschien is dat hetzelfde woord. De
Hood. noemen een liederlijk !even Luder.
Hetgeldersche loederd , voor iemand, die
slordig op zijne kleeding is, schijnt tot flodderen, slodderen to behooren. Wij gebruiken
het meest in eenen zachteren zin, voor iemand, die , uit minnebrand , vriendelijk
Ionkt.Van hier het zamengest.:loddergezigt ,
lodderoog, lodderoogen, lonken, lodderoogig,
lodderzoet, bij Hooft.Voorts, lodderig, vriendelijk lonkend :
Een andre zag de blUdschap aan.
Netgulle en loddrige oogjes. [Smit.]
Wijders , lodderliik , iemand, die, in de be-

weging van oogen en ligchaam, zijne mimicdrift, met teederheid , toont. Van hier bij
Vond., het lodderlijcke volck. Dat daarin gegrond is :
Deez' watcher' oogen blij,
Verleeren zullen zij,
Ilunn' lodderlijhe treeken. [Hooft.]
Die met u soet gelaet en lodderlijk gesicht
Een droeve zielgeneest. J. Cats.]
LODDEREN , onz. W. gelijkvl. Ik lodderde , heb
gelodderd. Zich, uit teederheid en drift , bc-

wegen :
Kraele lippen, die staech douwen,
G' lick de lentens morghen doet,
Lodd'ren staech in Nectars zoet. [Roden b.]
In het bed lodderen, in het bed blijven, zich

daar, uit eene soort van drift, gestadig en
zachtelijk bewegen •; van hier bij Kil. en
Plant. lodderbed. Lodderende in de eerste
zomerzonne. [De Brune.] De snuilvende
zwaen, al lodderend op de lieve baerkens des
Amstels. [Rodenb.] Staag lui en ledig ligt
en loddert in de zon. J. de Deck.]
LODDERIG, zie lodder.
LODZIG, bijv. n. en bijw., lodziger, lodzigst,
bij Hooft. voorkomende : lodzigh glijen in
zorgen zonder eindt. Misschien, in den zin
van afkeerig, onwillig, eng. loat h, loahtsome .
LOEF, z. n., v., der, of van de loef ; het meerv.

is buitengebruik. Be windzijde van het
schip, in tegenstelling van de lijzijde : het
schip had de loef van de blaauwe vlag, had
den bovenwind. Enquam alzoo eens loefs
tot de vecht inzeilen. [Hooft.] Van hier de
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spreekwijzen; iemand de loef aftvinnen, afknzjpen, afsteken, den bovenwind van een
ander schip krijgen. Fig.: iemand de loef
afsteken,hem teboven gaan. Om de loef van
'8 vi 'ants heir te krijgen. [Vond.] Lae houden,
wel bij den wind zeilen. Zamenst. : loefgierig, schip, dat te veel aanloeft, loefhout,
roeipen, dol, bit, loefwaart.: te loefwaart
(te loever) aanzeilen.
LOEG, Z. n., o., des loegs, of van het Meg ;
meerv. loegen. Bij Kil. loo h, Zoo noemt
men, in Drenthe en Groningerl., een dorp.
Het komt zeker, uit eene bron, met het lat,
locus, eene plaats.
LOEGEN, b edr. w., gelijkvl. Ik loegde, heb geloegd. In orde plaatsen, schikken, bij la en
op elkander vlijen : turf loegen is, in Groningen, dat in Holland stouwen , platten is. Van
bier loeger, loegster, stouwster. Bij Kil, is
het loghen: bij wien heij to hen verklaard
wordt, door componere foenum in metam,
hooi in oppers zetten. In het angels. is het
waarmede het lat. locare overeenkomt.
logian,
LOEIJEN, onz, w., gelijkvl. Ile loeide, heb
geloeid. Bit woord drukt het natuurlijke
geluid van ossen en koeijenuit: loeyt de osse
bij zijn voeder? [Bijbelv.] Oneig., wordt het
ook van andere onderwerpen gezegd : hij
boet al brullende van pijn, voor 't loeijen
van mijn driften. M. L. Tijdw.] Terwill de
gront noch loeit. [Moon.]--- Loeljen, neders,
leuen, eng. to low, angels. hlewan. Zie leeuw.
LOENIE, Z. n., v., der, of van de loenie • meerv.
loenies. Een kalfsbout met het lendenstuk

vereenigd. In Gron, hoort men dit woord
veel. Bij Kil. loenie, longie , fr. lone. Met
lende nit eene bron.
LOENSCH, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Eenigzins scheel : een loensch
gezigt. Hi ziet loensch. Iemandloensch aank(iken. Het woord duidt eigenlijk eene zijde-

lingsche rigting van de oogen aan, meer met
opzet, dan uit gebrek, geschiedende. Voorts
gebruikt men het ook voor scheel, loch in
eene mindere maat. Het woord schijnt nit
eerie bron, met het hoogd. Laune, te komen,
dat eigenlijk de gelaatstrekken, de tronie
aanduidt, bij Ulphil. lynne. Bij de Zwed.
beet lund hetgezigt. Lunen is, in het neders., zuur zien,
en lunsk iemand, die er
schalkachtig uitziet, door zijne oogen schuins
naar de hoeken te trekken.
LOER, z• n., m., des loers, of van den loer •
meerv. loeren. Een plomperd , een botterik :
wat schaedde ons Coen het dol rumoer van
aexters, ezels, en van loeren ? [Hoogst.] Een
ruw mensch, die iemand ruw en wreed behandelt :gevallen in handen van loeren, die
hem neuz en ooren afsneeden. [Hooft.] Van
bier het in de dagelijksche taal gebruikelijk
loeris : hij is een re to een groote loeris. Fr.
lourd, lourdaud.
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Z. n., m., des loers, of van den loer •
zonder meerv. De daad van loeren : op den
loer liggen. Bij Rodenb. in loer liggen.
LOEREN, onz. en bedr, w., gelijkvl. Ik loerde,
hebgeloerd. Onz. met hebben •; scherp op
iets zien : so ick aan mines naastens deure
geloert hebbe. [Bijbelv.] Bijzonder, met oogmerk en begeerte, om jets te bemagtigen
•:
de leeuw loert op zijnen roof. Bedotten, bedriegen •; in eenen bedrijvenden zin: list,
om Oranje en Egmondte loeren. [Hooft.]
Van hier loering. [Bijbelv.] Zamenst. : to
huisje, loerman, afgenomene kaas, lapkaas,
loermoorder, bij Hooft voorkomende, in denzelfden zin als bij de Duitschers NeuchelmOrder
,
die op iemands Leven loert, die
iemand met list en op eene verraderlijkewijs
van leant maakt; loerplaats. Kil..heeft ook
loeroogen, dat bij Spieg. insgelijks voorkomt:
die loerooght op de schauw •; loervogel. enz.
Omloeren komt bij Antonid. voor : omloerende, gelijk een arend, enz.
Loeren, hoogd. lauern, neders, luren,
gluren, deen. lure, zw. lura, eng. to leer en
lurk, ijsl. hlera.
LOEVEN, onz.w., gelijkvl. Ik loefde, heb geloed.
Zeemanswoord. Teen den wind inkrimpen.
Zie loef.
LOF, zie loof.
LOF, Z. n. m. en o., des lofs, of van den —
het tof • zonder meerv. Roem, eer : lof behaLOER,

len. En zin en zijn' onsterfelijken lof.
[HoogvI.] L ae rust braveert den lof. [Poot.]
Iemands lof verhalen, melden, uitgalmen,
verbreiden. Eigene lot stinkt. Vlekken in
in zOnen lo f. G. Brandt.] Naar waren tof
jagen. [Hooft.] God lof! eene wijs van spre-

ken, beteekenende zoo veel als : God zij
M aar nu, God
g
]
lof! [Vond.
eloofd en gedankt:
Het lof eener goede vrouwe. [Hooft.] In 't
lot' van Herkules. [De Deck. en Westerbaan.]
In de overzetting van den Bijbel, worth het
marine'.geslacht alleen gevonden, welk
geslacht ook thans het gebruikelijkste is.
Van hier loffelijk, loffelijkheid. Bij Rodenb.
lofbaar. Zamenstell.: lofbazuin, lofdicht, lop
galm, lofgerucht, lofgesprek, lofgezang, lofgierig, loigierigheid, loflied , lofoffer, lofpsalm, lofrede, lofrustig, bij Hooft, lofspraak,
lofspreken, loftitel, loftuiten, vleijen, loftuiterij, loftuiting, lofwaard, bij Poot, lofwaardig, lorwaardiglijk, lorzang, lofzanger, to
zegger, lofzingen, in de Bijbelv.
Lof, hoogd. Lob, Otfrid. lob, Kero lob,
neders, love, lof, angels. lore, Been. lov, zw,
lof, pool. chluba, eng. laud, dat met het lat.
laus, laudis overeenkomt.
LOFTE, Z. n., v., der, of van de lotto • meerv. lotten. Ook loftenis.Belofte, een reeds verouderd
woord. Bij Kil. vindt men het. Oudtijds zeide
men : loft doer , voor beloven.
LOFTOGT, Z. Eh, 111., des loftogts, of van den
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loftogt • meerv. loftogten. Reeds verouderd.
Van lof, voor verlof, en to t. Verlof aan
eenen misdadiger, dat men hem, op zijne
reis, welke hi'j keen en weer does wilde tot
den zoen, niet zoude aangrijpen.
LOG, verouderd zelfst, naamw., weleer gebruikelijk voor to err : zij weten van logh nochte
bedrogh. [Vond.1 Vol logh, bedrogh en gal.
[Vond.]
LOG, bijv. n. en bijw., logger, logst. Dat zich,
uit zwaarte, nietgemakkelijk bewegen laat :
het log gevaert der bergen. [Psalmb.] Veracht
den to en ploeg. [Poot.] Dat, om zijne grove
deelen, niet zeer vlug is: dan zal het logge
NA vergeestlijkt naar zijn aurt enz. M. L.
Tijdw.] Zwaar : met logge mookers kneuzen.
{Ilooft.] Loh als loodt [Hooft.] Langzaam,
traag: hoe dat zij logger zinkt. [Hooft.] Een
log mensch. All is mijn dichigeest log . [Smits.]
Van hier logheid. Zamenstell.: to at een
onbezeild schip.
LOGCHEM, z. n., m. 'des logchems, of van den logchem; zonder meerv. Eene dompige vlam,
eerie vlam, die veel kwalm maakt. In Groningen hoort men dit woord. Kil. heeft
lochene, loechene, fiamma, flammula. Bij
Ker. heel lauga vlam, bij Notk. loug, Ulphil.
lach, ijsl. log, gr. pAei. Zie loog.
LOGEN, (leugen) z, n., v., der, of van de to en
meerv. lo g ens,
to even. Onwaarheid : dat
waarheit met de to en vermengt. [Hoogvliet.]
Eene stoute to en, Lo ens stofferen. Lo ens
verzinnen uitstrootjen. Eene opgeraapte
to en. Van hier logenaar, (leugenaar) logenaarster,logenachtig ,logenachtigheid. Zamensten.: logensmid, of logensmeder, logentaal,
logentijding , logenverdichtsel, logenvertelling, logentap, logensmeder, logenzak, een
groot logenaar.
LOGENSTRAFFEN, bedr, w., gelijkvl. Ik to enstrafte, heb gelogenstraft. Iemand logenstraffen, hem op eene begane to en betrappen, en daardoor tot zwijgen brengen.
LOGGER, Z. n., m., des loggers, of van den
logger •; meerv. loggers. Eerie soort van
fransch vaartuig, met eenen platten bodem.
Lox, z. n., o., des loks, of van het lok ; meerv.
lokken. Eene opening, een gat •, hetzelfde
,
bij Kil. ook lock. Het verkleinw.
als loch
lokje heet, in Noordholl. en Vriesland, een
die p schoteltje, in Groningen dobbeliertje
enaamd.
g
Lox, Z. n., v., der, of van de lok ; meerv. lokken. Tot eerie krul vereenigd haar, haarlok :
zij loont u met haer ruige lok. [Vond.] Als
een Eutelides in zedige rievier zijn blonde
lokken zag. [De Deck.]
Lok, Otfrid. loke, loco, Willer. lecca, cog.
lock, hood. Locke, deer. lok, zw. lock, ijsl.
flock, waarmede het gr. TrAozoc, 7rXoceiv,
en het lat, plicare overeenkomen.
LOKEN, zie luiken.
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bedr, w., gelijkvl. Ik lokte, heb gelokt.
Pit woord drukt eigenlijk een geluid uit,
waarmede dieren elkander roepen, ook
waarmede menschen dieren tot zich doen
naderen : de haen lokt de hennen. Eenen
hoed lokken. Voorts, door spijs in zijne magt
pogen te krijgen : eenen vogel in het net
lokken. Door vriendelijkheid overhalen : ik
salse lockers, ende ik sal na haer harte spreken. [Bijbelv.] Oneig.: thans lokte 't weer,
met vriendelijke stralen, de rijksprinses enz.
Toot.] Door list: iemand aan zijne zijde tokken. Van hier lokker, lokkig, bij Rodenb.;
lokking, loksel. Zamenst.: lokaas, lokazen,
met aas lokken, lokbrood, (lokkebrood) lokduif, lokeend, lokfluitje, lokgeld, lokgift,
lokmees, loktrek, meerv, loktrekken, bij
Hooft, lokvink, lokvogel, lokwoord.
LOILEN, onz. w., gelijkvl. Ik lolde, heb gelold.
Grollen, krollen, ntaauwen: de kat doet niets
dan lollen. Ook slecht zingen. Van hier
lolling. Het woord is van den klank gevormd,
en schijnt, in zijne eerste beteekenis, een
ongeregeld geluid maken aangeduid te hebben. En deze beteekenis behoudt dit woord
nog door de vier klinkers heen, als: lallen,
lellen, lollen, lullen. Cam h. heeft: en be)*
den dranck de sechers hooren lallen. Lollen
is, bij Kil., ook zich boven eene stool warmen. Van hier het zamengest. Tolle of een
vuurpot, eene vuurtest.
LOMBARD, (lomberd, lornmerd) z. n., m., des
bombards, of van den bombard • meerv.
bombards, lombarden. Eene bank van leening : zi:in goed stoat in den bombard. In
den bombard zetten. Uit den bombard lossen.
Daargoat men in den lotnbard, daar moet
men alles duur betalen. Van hier het werkw.
lombarden, woekeren. Zamenst.: bombardbrie 'e, lombardhouder, bombardier, lombardvrouiv. In de dertiende eeuw, hadden
zich eenige kooplieden, uit Italie, naar
Frankrijk en ons Vaderland be even met
oogmerk, om, teen zware reriten, op onroe'rende en vooral roerendegoederen geld te
schieten. In de schrifteu van lien tijd, werden zij genaarnd cawarsini, coarsini, coarcirri, zijride eigenlijk de geslachtnaam van
eenen dier eerste italiaansche handelaars.
In de 14e en 13e eeuw heeten zij, gemeenlijk
lombarden, omdat de meesten uit Lombardije waren. In het jaar 1327 bewoonden
zij, te Schiedam, een steenen huis, dat, in
die ti den, lets ongemeens was. Van hier,
dat een openbaar gebouw, waar men, op
tilbaar goed, geld schiet, den naam van
bombard behouden heeft.
LOMBARDIJE, z. n., o., van Lombardije • zonder
meerv. Zekere landstreek in Italie. Van
hier lombardtjer, lombardsch : lombardsche
boonen.
LOMBEREN, 011Z. w., gelijkvl. Ik lomberde, heb
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gelomberd. Zeker kaartspel, dat door Brie

personen gespeeld wordt. Wanneer vier persores dit spel spelen,
dan wordt het met
den fr. naam quadrille bestempeld. Van
hier lomber : wie is lomber? Zamenst.: lomberdoos , lombergezelschap , lomberkaart,
lomberspel, lombertafel. Dit vreemde woord

is, door het daarmede bedoelde spel, zoo gemeenzaam onder onsgeworden, dat het
bijkans zijn burgerregt verkregen heeft.
Gemeenlijk zegt men omberen, als van het
fr. ombre, schaduw • loch het is moeijelijk,
in deze schaduw den grond der beteekenis
dezes woords te vinden. Waarschijnlijker is
het, dat het tot het sp. l'hombre, d. i. man,
behoore • en dus zou lomberspel eigenlijk
zooveel als mannenspel zijn.
LOMMER, z. n., v., der, of van de lommer • zonder meerv. Het verkleinw. lommertje • lontmerken bii Rodenb. Schaduw : in de lomfner van eene spelonck. [Vond.] Meest wordt
het woordgenomen voor schaduw van bosschen, hoven, boomen, wandeldreven, bladen, enz. : in koele lommer. Om in de naaste
lommer hem t' onderhouden. [Hoogv1.] Kreupelboschjes ! bedekt dit geheim onder uwe lommer. [M.L.Tijdw.] Oneig., voor bescherming:
eene schuilplaets in de lommer van Uwe Eds.
naem. [Poot.] Dies ick vertrouwe, dat dit
wercxkenghenieten zal een ghebedelt lomfnerken. [Rodenb.3 Voor het vrouw. geslacht,

dat alleen na te volgen is, vindt men ook het
onz.: eeneik, die met zijn bevend lommer eene
valei beschaduwt; door het lommer der struiken. [Sels.]Van bier lommerachtig. Zamenst.:
lommerlust, lommerrijk. Het woord schijnt
uit het fr. ombre, l'ombre, lat. umbra, ont-

staan te zijn.
onz, w., gelijkvl. Ik lommerde, heb
m
In de lommer zitten. Pit woord
elomerd.
g
begint reeds te verouden.
LOMP, bijv. n. en bijw., lomper, lompst. Plomp,
niet net vangedaante en leest: een lomp
stuk. In eenige oorden van ons Vaderland
heeft het den zin vangroot: een lomp paard,
dat is eengroot paard, dat zelfs fraai van leest
kan zijn. Onbeschoft: van dien lompen karel
verwacht men zulks. Slecht,
moeijelijk: een
lomp geval. In de dagelijksche taal, gebruikt
men het, om eene verachtelijke gesteldheid
aan Le duiden: hi' is een lompe hond, enz.
Van hier lomperd, lompheid, lompigheid,

LOMMEREN,

lompelijk : op de krachten zdns ligchaams
lompelijk fors. [Hooft.] Ook wordt lomp

zelfst.gebezigd voor een groot suikerbrood.
Het behoort tot den wortel van klomp.
LOMP, z. n., v., der, of van de lomp • meerv.
lompen. Een versletene lap, eerie oude vod :
hi' wint zdnen kost met lompen op te koopen.
Nen maaktpapier van lompen. Lontpen
scheuren. Een versleten kleed : 't belemmerende kleedt, der aardtsche leden lomp, uit-

LONT.

schuddende. [Hooft.] Zamenstell. : lompenkramer. Het behoort, met lap, tot eene bron.
LOWDEN, z. n., o., Londens, of van Londen •

zonder meerv. Eene bekende hoofdstad. Van
Kier londenaar, londensch.
LoNG, z. n., v., der, of van de long • meerv.
longen. Een inwendig deel van het ligchaam
van mensch en dier, dienende tot ademhaling : eene ruime long. Geen toegenepen long
kan sterker naar den aassem hdgen. M. L.
Tijdw.] Tot in de long. [Hoogv1.] De hi 'z
ontsluit de long. [Vond.] Long en lever uitspugen, hevig braken. Dichterlijk past men
het ook op andere din en toe : de felle Hekla
spuwt haer verzengde long bij groote brokken
uit. [Antonid.] Voor long heeft Kil. ook
longher. Zoo vindt men het insgelijks bij
liar. v. Mand. : lever en loner
werd wel
g
gebraden. Zamenstell.: longader, longekruid,
(longerkruid) longptjp, longvuur, longziekte,
longzucht, longzuchtig.
Rab. Maur. lungun , h ood. Lunge ,
opperd. lungel, deer. en neders. lunge,
angels. lungena, eng. lungs, zw. en ijsI.
lunga, ital. lonza. Adel. brengt het tot eenen
wortel met lomp, een lap.
LONK, z• n., m., des lonks, of van den ionic
meerv. lonken. Vriendelijke oogwenk, wan-

neer het oog een weinig op zijde getrokken
wordt, met vernaauwing van de oogleden:
ik ken uw' zoeten lonk. LPoot.] Gild had me
met een' lonk bekoort. [Vond.] Iemand eenen
lonk toewerpen. Dichters schrijven het an
ren din en ook toe : Zonne, werp den volck'
den minsten lonck niet toe. [De Deck.] Goddelike lonken der zachtmoedigheid. [Sels.]
Anderengebruiken het vrouwel.: zij stelde
er bij een lieven lach, en looze lonk. [Hooft.]
Door eene lonk van haargezigt. [M. L.

Tijdw.] Dit volt Halma. Het mannel. schijnt
echter de voorkeur te verdienen. Verkleinw.
lonkje. Het is zeker uit eene bron, met
loensch. Zie dit woord.
LONKEN, onz. w., gelijkvl. lonkte, heb gelonkt. Eenen lank toewerpen : ende gaen met
uitgestreckten halse
,
ende loncken met de
oogen. [Bijbelv.] Lonkende schilderzjen van
bedriegeltjke verlustigingen. [Sets.] Ik zagh,
o zoetgezicht! uw liettdke oogjes lonken.

Toot.] Ook neemt men het voor een gebrek
der oogen, in den zin van loensch zien: die
juffer lonkt wat. Van hier lonkaard, lonker,
die lonkt• dichterlijk het oog: als d'eedle
straelen, die gij uit uw heldre lonkers schiet.
[Poot.] Lonking, lonkster.
LONT, z. n., v., der, of van de lont • meerv.
lonten. Touw, dat, eenmaal vuur gevat hebbende, voortglimt, en bestemd is, om andere
din en aan te steken : met de bernende lords
in de handl. [Hooft.] De lont afpassen. De
lont op den haan zetten. De lont uitdooven,
afblazen. Met de brandende lonten bij de
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slukken staan, gereed zijn, om het gevecht

te beginnen. Het gevaar beerken,
in
onraad
vernemen, noemt men font ruiken. Zamenstell. : lontstok. Liefdelont, bij Gesch. Misschien, sit eene bron, met lomp. Bij Kil. is
lompe voor lonte.
LOOCBENEN, bedr. w., gelijkvl. Ik loochende, heb
geloochend. Sterk ontkennen : iets loochenen.
Het tegendeel van iets aanduiden : raids de
uitwendighe gedaante haar innerlzjke leeljki
heit niet looghende. [Hooft.] Van hier loocheHaar, loochening. Zamenstell, godloochenaar, enz.
LOOD, z. n., o., des loods, of van het lood
meerv. looden. Een bekend zwaar metaal •
zonder meerv.: loodgieten , smelten. Zoo
zwaar als lood. Zwaarte :- hi' heeft lood in
den aars,
hi' weegt zeer zwaar. Dat van lood

g
emaakt is •, met een meerv. als een looden
merk aan lakens, enz.: het lood isgeschonden.
Dieplood : toen op 't bevel des schippers het
lootgeworpen was. [Bogaert.] Paslood : die
tnuur staat wel in het lood. Een looden kogel:
hoewel hem een loodt zwaarlzjk in de lenders
quetste. [Hooft.] Vogels, neergetogen met een
loot. [Pool.] Iemand een lood schenken, hem
met het lood treffen. Hi' heeft het lood al in
de billen, hi' heeft het spek al we g. Een
gewigt aan een uurwerk : de looden opwinden. Een twee en dertigste deel van een
oudpond: zeven lood zUde. Verkleinw.
loodje, een stukje gemerkt lood : een
loodje voor den postwagen , den schouwburg, de kajuit. IN moet het lood 'e schieten,
hi' moet in het verschot zijn. Het loodje
le en schade lijden. Ik zal er nog een
loodje opleggen, ik zal de zaak nog meer
bezwaren. Van bier loodachtig, loodig,
zwaar. Zamenstell. : dieplood, tneetlood,
paslood, peillood, potlood, schietlood, staallood, werplood, zinklood. Loodgieter, loodgieterij, loodlepel, loodlejn, lijn, die aan het
dieplood vast is, loodmetaal, loodmijn, loodregt, loodschuint, loodverw, loodverwig,
lood-wit, loodwitmaker, loodwitmakerzj. Het

woord schijnt, oorspronkelijk, zwaar te
beduiden, en tot laden, last te behooren.
Elke last , zwaarte , heet, in het eng.,
load.

onverb. bijv. naamw., zonder trappen
van vergrooting. Van lood gemaakt: eene

LOODEN,

looden tabaksdoos. Iemand met looden Schoenen nu aan hem langzaam volgen, op zijne

daden naauwkeurig acht geven, om hem
te betrappen. Oneig., traag : zou dit een'
loodengeest een luchten trek doen krijgen?

Root.] Dat ons traag maakt: zij zullen wis
den looden wanlust mindren. [Poot.] Hooft
bezigt het, in den zin van loodverwig: zij
deed het fielder blank, met loode droefheidt
bleeken.
LOODEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. lk loodde,

LOOG.

hebgelood. Bedr., looden aanslaan: die
lakêns moeten nog gelood worden. Van bier
het zamengest. loodhal,
(looihal). In het lood
zetten :glazen looden. Oriz., met hebben ;
het dieplood werpen: vinnig wierd achter
op 't looden gepast. [Bogaert.]
LOOM, (loots) z. n., m., van den loods; meerv.

/oodsensIemand, die kundig is in de gronden,
voor den mond eener haven of rivier, en
schepen behouden binnen en buiten brengt,
waartoe hi' zich van een dieplood bedient:
een engelschen loots omtrent acht uuren
bekomen hebbende. [Bogaert.] Zamenstell.:
binnenloods, buitenloods. Loodsman, loodsmansboot, loodsmanswater, dat den foods

alleen bekend is.
11., v., der, of van de foods • meerv.
loodsen. Planken hut: hi' maakt een leege
loots. [Hooft.] Uit het fr. lee.
g
LOODSEN. bedr. w., gelijkvl. Ik loodste, heb
g
eloodst. Door hulp van eenen foods of
uitbrengen : een schip binnen loodsen.
Loa (lof), z. n., in de spreekwijs gebruikelijk:
te loof en te bod komen, in beding komen.
Van lover,
zetten.
op prijs
Loor, bijv. n. en bijw., loover, loofst. Mat,
moede: zijn loove ziel gaat glippen. [Poot.]
Hun love laden. [Hooft.] Ik ben zoo loof door
alle mtjne laden. Huig. zegt: 'k schick, je
waert loof etrede, d. i. : ik denk,
je waart
moègegaan, (gij waart moede gegaan). Uit
kracht der afleiding, beduidt het eene verslapping, en eerie, daaruit ontstaande, vermoeidheid • van la i n in den zin van slap.
Het behoort tot de bron van lip, lap, lob,
slap, enz. Van hier loofheid.
LOOP, to z. n., o., des loots, of van het loof
zonder meerv. Degroene bladen van boomen,
struiken en gewassen : in schaduw van

LOCUM, z.

dit loof. [Vond.] Het loo valt af.Loof van wortelen, rapers, enz. Men zegt ook lof: het tof
valt nimmer af. [Vond.] Verkleinw. loofje,
loofwerkje. Van hier loofachtig. Zamenstell.:
loo but , loofhuttenfeest, loofhuttenzetting
loofrijk, loofrol, eene rol met loofwerk, bij
het boekvergulden gebruikelijk , loofvorsch,
haagvorsch, looftverk, waarvan looftverken,
g
eloofwerkt : geloofwerkt met het zilver van
de stroom. [Vond.] Anders zegt men gemeenlijk lofwerk. Loo worm rups.
Loof, Notk. en Otfr. loub, hood. Laub,
Ulphil. lauf, angels. leaf, laef, eng. leaf,
neders. loof, deep. lov, zw. ref. Om de tril-

ling des loofs,zoude men het, met Adel., tot
lap, lip, slap, enz. kunnen brengen. Junius
en Wacht. beweren, dat loo en het gr.
SAA0 alleenlijk door eene anastrophe verschillen.
LOOG, z. n., v., der, of van de loo • bet meerv.
is niet ingebruik. lam: zij moeten ontsteken aan de loogh sorer toorise. [Hooft.] De
stadt, die in lighte loogh stond. [llooft.] Bij
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welken schrijver het verkleinw. loogje voorkomt:

eene soort van watervogels, we ens den tragen gang, Lohme.
Want al is een minlijk ooghjen
LOON, z. n., m. en onz., des loons, of van den
Nock zoogauw, zoo glad van looghjen.
— het loon • het meerv. is niet ingebruik.
Uit eene bron, met to them hoogd. Lohe,
In den uitgebreidsten zin,het odedat
at
ijsl. loge, Ker. lauga, Notk. loug,
iemand, om zip) gedrag, ondervindt: sij
LOOG, z. n., v., der, of van de loog • zonder
hebben haren loon wech. [Bijbelv.] Ende
nujnen loon is met mij. [Bijbelv.] Verder,
meerv. Scherp water, dat eenen tijd lang
op asch gestaan heeft, en waarin de zoutdeehet onheil, hetwelk iemand, om zijn slecht
len der asch opgelost zijn : het linnen in de
gedrag, zich berokkeut : h i' krtjgt den wel-loog zetten. Hi werckt op 'tingewand,gelijek
verdienden loon. [Vond.] Die schelm zal zijde loog op 't linnen. [De Deck.] Ientand uit
nen loon nog krzjgen
,
of loon naar werken
de loog borstelen, zegt men, in de dagelijkkrijgen. In engeren zin, vergelding, el osche taal, wanneer men iemand nieuwe kleening voor betoondedienst: het dierbaar loon.
[Hoogv1.] Ondank is wergilds loon. Verschulderen doet aantrekken. Oneig.: soo hi 'der
maer toe doet de looge van dijn bloet. [Huydi de vergeldingvoor eenen arbeid, waartoe
gens.] Hoe wrijft men deze loogh noch in
men nietgehouden is: want zij zou deelen
mijn hartquetsuur? [Vond.] Zamenstell. :
in den toegezeiden loon. [HoogvI.] lemands
loo asch loogbak. loo water enz.
loon besnoeijen. Hoe veel loon verdient gij ?
Loo hoogd.
h ood. Lauge, neders. loge, eng.
't En waer 't door zoete loon de bitterheit
lie, angels. laeg, leak, pool. lug, boh. lauch,
van zoo een werk wierdt verzoet. [De Deck.]
hong. luugh. Andere talen hebben, voor de
Zamenstell. : arbeidsloon, dagloon, huurloon,
leerloon , enz. Loontrekkend, loontrekker.
keelletter, eene ton letter als de deen. lud,
zw. lut, bretan. lludtv, llutrod. Andere
Moon. heeft loonraad voorpensionaris, of
spreken het sisserid uit, als het wal. Ilusw,
loontrekkend raadsman. De beidegeslachlat. lixivium, ital. liscia,fr. lessive, sp. lexten, het mannel. en onz., worden gevonden,
ia. Het denkbeeld van wasschen, lat. lavare,
zoo als uit de voorbeelden blijkt , schoon het
is hier zeker het heerschende. In het zw.
mannel. thans meestgebruikt wordt.
is lOga, wasschen, en lbga een bad, en
Dit oude woord is reeds, bij Kero, loon,
het zw. lag, ijsl. laugr is een vloeibaar
Otfr. lon, Ulphil. lann, hoogd. Lohn, angels.
lean, hlaen, deen. lon, zw. lOn, ijsl. laun.
ligchaam.
LOOGEN, bedr. w., gelijkvl. /1€ l oo de heb geHet beduidt eigenlijk eene gaaf, en is met leeloo d. Door loo laten schoon bijten : dat
nen, verleenen, zeer na verwant.
linnen moet nog Bens geloogd worden. Bre- LOONEN, bedr. en onz, w., gelijkvl. Ik loonde,
hebgeloond. Bedr., vergelden: God loone
der. bezigt afloogen voor wasschen : loo hen
inzjn vaten af.

Low, z. n., v., der, of van de looi •; zonder
meerv. Run, bast van eiken en barkers, waarmede men looit. Van hier het bedr. w. looijen, en het naamw. looijer, ook looijerij.
LooK, z. n., o., des looks, of van het look • zonder meerv. Dan verstaat men, door dit
woord, bieslook, dan uijen : wij gedencken
des loocks. [Bijbelv.] Naar bock stinken.
Van hier lookachtig. Zamenstell. : bieslook,
graslook, huislook knoflook, vuistlook, enz.
Lookbol, lookprei, enz.
Look schijnt eene plant, in het algemeen,
beduid te hebben. Hierheen behooren het
zw. 16k, angels. lec, leac, Welke woorden,
eertijds, elk gewas beteekenden, en daarin,
met hetgr. Aexxotvov, het hebr. lachovereenkomen. Ons woord huislook bevestigt di t nog,
waar look zooveel is als eengewas.
Loon, bijv. n. en bijw., boomer, loomst. Stram
in beweging, traag, vuig : een loom mensch.
Loom in al de leden. Zijne Eega me niet lull
noch loom. [De Decker.] Al an hier loonzheid,
loomigheid bij Oud. en De Brune.
looms looms
Kil. en Ten Kate hebben, loom, Lome.
Debron is in lam, dat gebrek aan beweging

aanduidt. In het hoogd. noemt men daarom

uwe diensten, aan mij bewezen ! Iemand web
of kwalijk loonen. Betalen met loon : zzynen
knecht loonen. Onz. met hebben ; die wijn
loont wel, hi' beloont, door zijnen prijs, de

moeite, aan hem besteed. De naamwoorden
looner en looning zijn in zamenst, gebruikelijk: daglooner, daglooning.
Loop , z. n., v., der, of van de loop • meerv.
/open. Eene soort van vriesche maat: eene
loop korens, eene loop lands, eene loop touts

vindt men in Mieris Charterboek. Oudt. lope,
lop, loep: tien loep salts, van elke lope ein
hollands. _lifer is dais boven lien lope inne,
zo zal men den elfsten loep geven te toile.
[Mieris Chart.] Het woord is een methet
ene maat van drooge waren in
hoogd. Lo e
eene
Lifland en Koerland, het zw. lop of lop,
eerie korenmaat. Het schijnt, met le el uit

eene bron te zip, : als hebbende het denkbeeld van eene holte, eene die te.
LOOP, z. n., m., des loops, of van den loop
meerv. loo pen. De daad van loo en •, zonder
rneerv. : in den loop schieten. Zij stuiten het
paard in zijnen loop. Het paard is op den
loop. Hi' is alttjd op den loop, men vindt
hem zelden t' huffs. Zejne zinnen zijn op den
loop, op hol. De viand zette het op den loop.
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Op den loop tz:jen. Zijne paarden op den loop
stellen. Jilin hoed is in den loop gebleven, hi'
is verloren. Eenen loop nemen. Ik heb het
ter loops gedaan. Ten loop, het bed, eener
rivier veranderen. Den loop, den stroom,
eens vloeds stuiten. Den loop des hemels ,
der sterren waarnemen. De snelle loop des
tijds. Sterke stoelgang: hi' is aan den loop
gestorven.De roode, de graauwe loop. Oneig.,
de voortgang eener zaak: ik heb mime geschiedenis haren eigen loop gelaten. [Hoogv1.] De
flood stuitte den loop zdner overwinningen.
Levensloop. Het beloop, de gang: dat is zoo
de loop van de wereld. Prijs: wat is de loop
van de markt? Trek, bezoek : die leeraar
heeft veel loop. Hij had den meesten loop.
De buis van eengeweer; met een meerv. :
de loop is geborsten. Eene laag: een loop van
buskruid. Verkleinw. loo 'e: een loo 'e van
kruid maken. Eene list : ik ken uwe loo 'es.
Een spotwoord: dat zijn aardige loo 'es.
loopsch : eene loopsche tee ZamenVan hier loo
stell. : aanloop, afloop, beloop, doorloop,
omloop, uitloop, zamenloop, enz. Loopachtig ,
loopbaan, loopgraaf, bij Vond., loopgraf, bij
Hooft ; loo leas loopknecht, loopjongen, loopmaar, tijding, loopmeisje, loopperk, loopplaats, loopprijs, loopschuit, eene loopster,
eene kwikbil, loopstag, klimstag, loo stria
looptouw, loo veld.
heb err
LOOPEN, onz. w., ongelijkvl. lic lie heb
bengeloopen. Het woord drukt, in het algemeen, eenen gang, eene beweging uit, sneller dan mengewoon is: loop niet, voor men
itjage. Hi' lie uit al zijne mat. Zich in
het zweet loo en. Zich to bersten loo en. Zich
buiten den adem loo en. De diet' is in huis
geloopen. Ili heb reeds een uur geloopen. Met
den kop teen den muur loo en. Zij lie en
storm. Ten storm loo en. Oneig., dikwijIs
met verachting : ledig loo en. Ili' loot op
het dorp bedelen. Hi loot in de hoerhuizen.
Vanplaats veranderen, zoo schielijk men
kan, in eenen verachtelijkeu zin : hij in
loo en toen hi' den viand zag. Uit de dienst
loo en, Laat hem loo en. Ili' loot in z?:fri
verderf. Plat loo en niet ter school komen;
in Gelderland. Men gebruikt het ook van de
snellere beweging van levenlooze dingen :
het schip lie in de haven. De vloot lie om
den noord. Het schip lie achterom. Het zeil
la en loo en het zeil strijken. De zon schdnt
om de aarde to loo en. De melk loot to
. De Yssel loopt in de Zuiderzee. Het
zamen
zweet liep mij in den mond. Mijn regteroog
loopt, het traant. De tranen lie en mij over
de wan en. Het water is door de goot geloopen. De goot heeft geloopen. Het whip lie vol
water. In dot loopende jaar. Loo end schrift.
Er loopt een gerucht. In vele gevallen ver'
liest men het denkbeeld van beweging: min
dwaalweg loope woestijnen door. A. Klein.]

LOOS.

Die zaak begint in het oog to loo en. Het
loot to hoog, dat is to duur. Die zaak loopt
wonderlijk. GO zult gevaar loo en, Van hier
looping.
Loo en Ker. lauffan, Otfr, laufan, Willer. to en louphan, hood. laufen, neders.
loo en ijsl. hleipa, deen. lobe, zw. to a. Het
beteekent, in hetgemeen, eene snelle beweging • van hier, dat dansen, springen bij
Ulphil. hlaupan heet, angels. hleapan, eng.
to leap. Hesych. verklaart Accu904E i v door
zich haasten.
LOOPER, Z. n., m., des loopers, of van den looper •; meerv. loopers. Iemand, die zijne
gewoonte van loo en maakt : hi is een goed
looper. Loopende bode: ik heb eenen looper
afgezonden. Een wedlooper: de loopers waren
reeds in de renbaan. Een zwerver: wacht u
voor die loopers. J a pers noemen de pooten
van eenen haas loopers • molenaars den
bovensten moles teen looper; schippers dus
een takeltouw, waarmede mengoederen
uit- en inhijscht; schilders met dienzelfden
naam hunnen wrijfsteen. Een zanduurglas :
keer den looper om. Een gemeene sleutel,
waarmede men vele deuren kan openen : de
looper steekt in de deur van den tuin. Eene
schijf, die, in het verkeerspel, nit het bord
geslagen is, heeft den naam van looper. Verkleinw. loopertje, een zeker vogeltje. Vrouwel. n. loopster. Zamengest. : hardlooper,
hoerenlooper, kroeglooper, laagloopers, zie
laag • land looper, voorlooper, zandlooper, enz.
Loos, zie lens.
Loos, een woord, dat in zamenst, gebruikt
wordt, om eene berooving, een man el to
beteekenen. Men vormt daardoor bijv. naamwoorden, die tevens als bijwoorden kunnen
gebruikt worden. Het wordt niet slechts
achter zelfst. naamwoordengeplaatst, als
geldeloos, moedeloos, enz., maar ook achter
biivoegel. naamwoorden, die dan als zelfstandig gebezigd worden, als nutteloos • ja
ook achter het zakelijke deel van een werkwoord, als reddeloos, stooreloos, enz. Men
acht het woord schaloos — het schip is schaloos binnen, als eene uitzondering op dezen
regel, doch dit schaloos, voor schadeloos,
kan dan • veeleer als eene verbastering van
schadelijk beschouwd worden. Of misschien
is het re to woord, gelijk de Heer F. v.
Lelyv. gist, schaalloos, d. i., zonder schaal,
of huid, putanten, cortex •; terwijI deze eigenlike beteekenis naderhand algemeener gebezigd is geworden •; zoo dat men tegenwoordig
niet alleen van een schaloos, of schaalloos
binnengekomen schip, maar zelfs van een
schaloos, of schaalloos la 'e spreekt. Velen
lijden geene trappen der vergrooting, als zij
een volstrektgemis aanduiden, als : vaderloos, eindeloos, vruchteloos, sprakeloos, blocdeloos, enz. Wanneer het gebret, of de
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ontbering vermeerderd of verminderd kan
worden, nemen zij trappen van vergrooting
aan, als : goddeloos, weerloos, zorgeloos,
trouweloos —goddeloozer, enz. Zoodanige
woorden kunnen, door den uitgang heid,
nieuwe naamwoordenvormen, als : vruchteloosheid, trouweloosheid, enz. Men bezigt
ook daarvangevormde werkwoorden, als :
verroekeloozen, verwaarloozen.

Deze uitgang is zeer oud, luidende bij
Ulphil. laus, angels. leas, hoogd. los, ijsl.
laus, eng. less. Men brengt het gemeenlijk
tot het oude lieren, liezen, nu verliezen, in
den onvolmaakt- verledenen tijd, loor, loos,
verloor, verloos. Men kan hier tevens denken
aan hetgr. coAceo-aliv, bevrijden, het lat.
laxus, laxare, het hebr. halats, vrij maken,
het wend. lozhem, afzonderen.
Loos, bijv. n. en bijw., loozer, meest, zeer loos.
Doortrapt : een looze vos. Daarin gegrond :
looze netten. [Poot.] Hij bedacht eenen loozen
vond. Van bier loosheid, loosselijk. Het
schijnt, met los, tot eene bron te behooren, en
als eene figuur der beteekenis van los te zijn.
Loos, bijv. naamw., zonder trappen van vergrooting. Pat niet wezenlijk is : een looze
bodem, in eene brouwerskuip. Eene looze
deur. Eene looze kiel. Een looze, valsche,
kreet. Looze schijn van lof. [Hooft.] Een' looze
perruik gemaakt hebbende. [Hooft.] Looze
y, noot, bloem. Zahoop. [Hooft.] Looze tart
menst. • loos and zie pand. Zonder twijfel,
met het vorige, tot eenen wortel te brengen.
Loos, z. n., v., der, of van de loos ; meerv.
loozen. Een oud touw, dat op het schip los
hangt.
v., der
LOOT, Z. n.
, , of van het loot •; meerv.
loten. Eene scheut van eenen boom, welke
men afsnijdt, om, door inplanting, in den
grond, eenen nieuwen boom te krijgen : ik
heb die wijngaardloot in den grond gelegd.

Hetzelfde als lot. Zamenst. : malloot, een
mal, ijdel vrouwmensch, waarschijnlijk van
mal, gek, ijdel, en loot, tote, lot • als eerie,
die zich, van jongs af, gekkelijk gedraagt.
Zoo veel als een mat opgeschoten, of mat
opgegroeid vrouwmensch.
LOOVER, Z. IL, v., der, of van de loover • meerv.
loovers, looveren. Groente, groen loof : dat
het de beste lover van Febus lauwer schent.

[Vond.] Daargroeit gras noch loover, daar
groeit niets. Hoogvl. gebruikt het onz. : sier
dan met onstellijk lover. Het zacht olijvenlover. Het meerv. loovers, looveren, heeft
Kil. Zamenst. : looverhut, looverfeest, boovertentenfeest. Het schijnt eigenlijk een
meerv. van het enkelv. loof te zijn, gelijk
van kalf, ei, kind, enz., kalver, eijer, kinder,
nu kalveren, eijeren, kinderen, gevormd
e blaadj
e van
worden. Verkleinw. loovertj,

LOS.

z. n., v., der, of van de for •; meerv. torren. Oude lap, vod, leur, zeur, beuzeling :
met hun goedt, lijf, en leeven, min nocht
meer dan met lorren,
speelende. [Hooft.] Dat
zejn maar lorren van boeken. Zij is eene
re to lor, eene vuile morspot. Zamenstell. :
lorrevrouw, lorrewerk, voddewerk. Misschien het hood. Ur. Zie lording.
LORDING, z. n., v., der, of van de lording
meerv. lordings. Zwaar, geteerd touw, dat

LOA,

om kabels, enz. wordt gewonden. Van het
oude hoogd. LOr,
een riem, lat. lorum. Ons
woord luren, doeken, waarin men kinderen
windt, behoort hierheen ook.
LORKENBOOM, hetzelfde als lariksboom. Larix of
larkenhout (een zeker slag van injnboomen
hout). N. Wits.]
LORREN, bedr. w., gelijkvl. 1k lorde, hebgelord.
Bedriegen, ontfutselen •: zij weet hem schoon
te lorren •
LORRENDRAAIJEN, onz. w., gelijkvl. lk lorren,
draaide
heb gelorrendraaid. DU woord

wordtgebruikt, in den zin van sluikhandel
driven. Gemeenlijk bezigt men het voor
draaijen, met draaijerijen omgaan, misleiden, bedriegen : gij moet er niet onder lorrendraaijen. Htj lorrendraaijt [Oud."; Van
hier lorrendraaijer, ook een chi er die
's lands tollen ontduikt, die sluikhandel
drift: de lorrendrawjers (zoo noemde men
degeenen, die ter sluik zjet derwaarts bra hten) aan te haalen. [Hooft.] Een schip, dat, op

vreemde kusten, sluikhandel driift, heeft ook
dien naam. Voorts een, die zich voor sotdaat laat monsteren, zonder in dienst te zip).
Hij is een lorrendrawjer, eenbedrieger. Van
bier lorrendrawjeri j. J. G. Haas leidt dit
lor, lorren, in lorrendraaijen, van loer,
loeren, af.
LORS, z. n., v., der, of van de lors • meerv.
lorsen. Een achteloos vrouwmensch. Van
bier lorsen, bedr. gelijkvl. w., dat, bij
Halma, in den zin van verwaarloozen,
goederen of waren zonder geld halen, voorkomt. Hooltgebruikt het voor loeren, bedriegen: de Landtvoogdt moest geen' lucht ran dit
lorsen hebben. Zamenstell. : lorshandel, bedriegerij, lorshandeling, beide bij Hooft.
Los, bijv. n. en bijw., losser, meest, zeer los.
Niet vast : eene losse kies. Losse steenen in
dengevel. Niet gebonden : hij kwam met losse haren. tfwgordel is los. Niet digt : het

geslagen oud of zilver, klatergoud. Van hier

brood is los. Een lossegrond. Een los gebouw.
Ontslagen : de gevangenen zijn los elates.
iiij is los van alle verbindtenis. Niet aangestampt met eenen kogel : met los kruid schieten. Niet stij,
f ongedwongen: een losse trek
op papier. Los geschilderd. Onzeker: ik heb
het maar op een los gerucht. Ongestadig : los
weer. Het lossegeval. Niet verslaafd: hi' is
los van zryn goed. Los van de wereld. Die

looverig. [noon.]

zich niet veel verbindt aan bedachtzaamheid,
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zedigheid en pligt : los in den mond. De losse
jeugd. Los in zijne zaken. Een los leven
leiden. Taardoor zal dejongeling nog losser
worden. Los over degodsdienst spreken. Dit
woord wordt als bijw. bij vele werkwoorden
gebruikt, en wil aaneengeschreven worden,
als: losbersten, losbranden,losbreken, losdraaijen, losgespen, losrukken, enz. Verkeinw.
loses. Van hier losheid, lossigheid, losselijk.
Zamenstell. : losbandig, losbandigheid, losbol, losbak, waarin men den hopperd pompt,
01T1 de hop er of te scheiden ; loscedel, (losceel) losgeld, loshoofd, loshoofdig, loshoofdigheid, loskop, loskoppig, loskoppigheid,
loslijvig, loslij vigheid, losrent, losrentebrief,
loss it , windas , lostoomig , bij Rodenb.;
loszinnig , bij
Frantzen.
Los, Otfrid. los, hood. los en lose, neders.
los, zw. lbs.
LOSCH
bij Kil. lochs) z. n., m., van den losch;
meerv. losschen. Een viervoetig, vleeschvre-

tend Bier,
eel met roode vlekken, hebbende
gelijkheid met eene kat : met een gevlackten
losch. [Vond.] Lat. lynx, gr. Auy.
LossEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. lk loste, heb
gelost. Bedr., ontbinden : wie heeft de banden des wilden ezelsgelost ? [Bijbelv.] Dat
gespannen is, ontspannen : eene pistool, een
roer lossen. Ook : hetlossen. Vrijmakers, loslaten : slaven lossen. Los de
niannen en de vrouwen uit hunne slavernij.

[Hoogv1.] Bevrijden, door jets tegen de waarde tegeven: een pand lossen. Goederen lossen. In den bijbelschen zin : eenen akker,
eenen eerstgeborenen lossen. Ontschepen :
goederen uit een schip lossen. Kwijt worden,
lozen : hij loste een steenlje in het wateren.
J. Cats bezigt het voor laten schieten, loslaten.
Let op den vlieger van papier,
Geresen tot den hemel schier,
Die, soo de 'on en lost de koort,
Gaat efter nog gedurig voort.
Onz., met hebben: de koekenpan lost wel.
Bet schip moet lossen. Lossen en laden, zie
laden. Van hier losser, lossing.
LOT, z. n., o., des lots, of van het lot •; meerv.
loten. Het jonge hout, hetwelk een boom,
in een jaar, krijgt ; eene scheut : de boom is
goed in het lot geschoten. Het jonge lot der
eiken is bevroren. Van het verouderde
luiten, loot, geloten, angels. lutan, leat,
loten, procumbere, ijsl. luitan, laut, lateun,
deorsum curvare. Loten zijn dan eigenlijk

zulke uitscheuten en takjes, die zich door
hun eigen gewigt, om hunne jongte, of
dunte en buigzaamheid, genoegzaam van
zelf krommen. Zie loot.
LOT, z. n., o., des lots, of van het lot ; meerv.
loten. Een staafje, stokje, cedeltje, of iets
anders, waardoor men jets uitdeelt, en
onzekere of strijdige Bin gen beslist : het lot
over lets rues en. Met het lot spelen. Een

LOUT.

briefje in eene loterij, inleg dezelve, bet
aandeel, hetwelk men geloot heeft, noemen
wij een lot. Te lot : het vigil hem le lot, te
beurt. Eene beschikking der voorzienigheid;
zonder meerv.: van het toekomende lot
bewust. [Vond.] 31.7jn beschoren lot. M. L.
Tijdw.] Iemands staat in dit leven : elcks lot,
zijn lot
dan droef dan
[Vond.]
tevreden. Een droevig lot. Nog wordt
dit
lot bij ons gebezigd, voor schatting, belasting, in de spreekwijs: schot en lot opbrengen, geven. Zamenstell.: lotboek, lotbriefje,
lotbus, lotgemeen, lots el lotramer, lotramerij, bij Oud.; lotspraak, (oraculum),
lotsverwisseling, lottrekker, lottrekking, lotwigchelaar, lotwigchelanj, — lotwissel, bij
Hooft; lotzegger, bij Oud. Omdat men staaf-

jes, houtjes, als de oudste werktuigen om te
loten, gebruikte, .is het niet onwaarschijnlijk, dat het, met het vorige lot, uit eene
bron is.
LOTEN, onz. w., gelijkvl. lootte, heb geloot.
Het lot wen en last ons om de zaak loten.
Ztj zullen er om loten, wie sterven zal. Van
hier loter, lottrekker, loterij, toting.
LOTEREN, zie leuteren.
LOTTING, z. n., v., der, of van de lotting •
meerv. lottingen. In de oudste tijden,
noemde men dus eenegewestelijke regtsvergadering, die, eens in het jaar, in de
oude Mark, gehouden werd. Vol ens het
landregt van Drenthe, wordt het hooge
ere gt dus geheeten, dat, door den
Drost
g
,
Bijzitter en vier en twintig Etten, tweemaal
in het jaar ,
gehouden wordt. Oelrichs leidt
het of van leodi, leudi, lieden. Anderen van
lot en ding, eene regiszaak.
LOUTER, bijv. n. en bijw., louterder, louterst.
De eerste beteekenis dezes woords is, in het
opperd., bewaard. Zij is die van helder : de
hemel is touter. Hooft heeft nog : met loutererglans. Wij gebruiken het voor zuiver,
onvervalscht, waarbij niets emend is :
louter zilver. Loutergoud. e loutere kanb. de
delaar is, in de overz. van den Bij,
kandelaar, van loutergoud gemaakt. Oneig.:
gheen louterer proef kan waere vriendschap
geven. [Rodenb.] Dat is de loutere waarheid.
Het is louter ligchamelijk genot. Een schier
louter werktuig. [Sels.] In Gelderl. zegt
men : het smaakt louter, voor laf, zouteloos.
Van hier louterheid, louterlijk. Zamenstell.:
louterstal, een ongemak aan de paarden,

wanneer hun het water, zoo zuiver als zij het
gedronken hebben, weder afloopt ; koudepis
ookgenaamd.
Louter, Isidor. hlutro, Otfrid. lutar,
hood. lauter, neders. luter, deen. en zw.
wall. lathr. Het
,
lutter, angels. hluter
nt uit hoofde der eerste beteekenis, tot
schij,
hetgeslacht van licht te behooren.
louterde, heb
LOUTEREN, bedr. w., gelijkvl.
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elouterd. Zuiveren, de vreemde stof van
g

iets scheiden, reinigen :
Nooit is het schuim van 't zilver zoogeweeken,
Schoon in den kroesgelouterdzevenmaal. [Psalmb.]
Oneig.: uw woord is gelouterd. [Bijbelv.]
Van bier louteraar,
loutering. In Vriesl.
zegt men lotteren, vooral van eijeren„ die
in het water beproefd worden, of zij vuil zijn.
Louw, z, n., v., der, of van de louw • meerv.
louwen. Zoo noemt men, in Braband en het
Kwartier van Nijmegen, eenen visch, op
andereplaatsen zeelt, slei, muidehond. Bij
Kil, louwe, lauwe.
LOUWMAAND, z. n., v., der, of van de louwmaand • meerv. loutvmaanden. De eerste
maand des jaars, januarij anders genaamd.
Zij draagt haren naam, vol ens Kil., naar
louwe, eerie wet, eng. law, fr. loi •; bijzonder
naar de huwelijkswetten, die in die maand
plagten voltrokken te worden.Volgens anderen, naar louwe, of lauwe, wet, d, i. regering; welke beteekenis dit woord oul. ook
g
ehad heeft •, en dus zou deze maand
louwmaandheeten, omdat hier te lande oudtijds meest in deze maand de regering veranderd werd. Nog anderea meenen, dat louwmaand zoo veel ze t, als loe-, louw-, of looimaand, van looljen, leder lootjen, waarvoor
men oulings ook loewen zeide, zijnde eene
banterin g ,
welke oudtijd
s
in deze maand
bijzonder zou geoefend zijn, uit hoofde van
de menigte van huiden, die de niet lang
verledene slagttijd had opgeleverd.
LOVEN, bedr. w., gelijkvl. Ik loo de heb geloo d, Waren op prijs zetten, eenen prijs
eischen : hoeveel loot gij dat laken ? In deze
beteekenis wordt het niet veel meergebezigd,
echter is het nog in algemeen gebruik , in de
spreekwijs : met loven en bieden komt men
bty elkander, wordt de koop gemaakt. Prijzen, iemands voortreffelijkheid, door woorden, aan den dag le en : loot God in zijn
heiligdom ! [Psalmb.] Het werk zal den
wester loven. Oudt.gebruikte mei) het ook
voor beloven, zoo als het nog, in de dagelijksche taal,
gebruikt wordt. In de beteekenis
, Otfr,
vanprijzen is het bij Isidor. lobar
lobon, hoogd. loben, neders. lavers angels.
to aan zw. lofwa, ijsl. leiva , fr, louer, lat.
laudare.
LOZEN, bedr.

w., gelijkvl. lk loosde, heb geloosd.
Zich van iets ontdoen, kwijt worden: zijn

water lozen. Steentjes in het waterers lozen.
Zuchten lozen. [Hoogv1.] Alwie uw wreedtheit zagh, en loosde traan of zucht. G.
Brandt.] Eene onorde beeter in 't eerst te beletten, dan in 't endt te loozen. Hoof t, Zij
heeft eenpakje geloosd, zegt men van eene

dochter, die, ongetrouwd zijnde, van een
kind bevalt. Van bier lozing. Met lossen uit
eene bron.
LUB ; zie lob.

LUCH.

bedr. w., gelijkvl. 1k lubde, heb gelubd. Ontmannen: honden lubben. Oneig.,
verminken : een boek lubben. Snijden, bedriegen : iemand lubben. Van hier lubbeling,
bij Vond., lubber , lubbing. Zamenstell.:
lubmes.
LUCHT, Z. n., v., der, of van de lucht • meerv.,
in sommige gevallen, luchten. Pat vloeibare

LUBEEN,

ligchaam, hetwelk men wel niet zien, maar
weiks beweging men no tans voelen kan, en
hetwelk men telkens in- en uitademt ; zonder meerv.: de lucht nit een ruimpompen.
Lucht scheppen. Wie kan van de lucht leven?
Gij moet dit goed voor de lucht bewaren. Zet
het in de lucht. Ik moet mijnêta boezem
lucidgeven, ik moet u mededeelen, dat mij

als een last op het hart lit. De dampkring:
eene dikke lucht. Kasteelen in de lucht bouwen, vruchtelooze ontwerpen smeden.
De lucht klieven , bij de dichters , voor
vliegen. Het schip sprong in de lucht. Met
eene betrokkene lucht afvaren. Met donderslagen, blixem en buijen vecht de lucht
teens ons. [Oud.] Gewest: de volken van
allerhande luchten. [J. de Marr.] Eene zachte
beweging van de lucht, eene koelte: daar
komt lucht. Reuk, geur; met een meerv.: de
bond krijgt de lucht van het wild. D' aptheek
vol luchts engeurs. [De Deck.] Een ho ontving ze in Edens zoete luchten. [Poot.] De netts
vat de luchten van bloem en kruiden aan.
[Vond.] Oneig.: lucht van eene zaak hebben,
van eene zaak kundschap hebben. De lucht
der valschheit beneemen. [Hooft.] Aangename
tidin g: de koopman luistert hi naar luckten uit der zee. [Vond] lk heb ergeen lucht
op, die zaak smaakt mii niet. Eindelijk noe-

men wijnverlaters gezwaveld doek, waarmede zij de vaten luchten, met den naam van
lueht. Verkleinw. luchte
J, een zacht windje:
het luchtje bloes violen en rozen nit zijn
mond. [Vond.] Een luchtje scheppen. Eene
kleine koelte. Daar komt een luchtje, eenige
verademing,
g, verligting. Om een lucht'
eene kleine wandeling doen. Bat gaat om
een luchtje, dat raakt verloren. Zamenstell.:
luchtader, luchtbewoner, eene figuurlijke
benaming van het gevogelte, luchtbol, luchtgat, luchtgezigt, bij Oud., luchtgordijn,
luchthartig , blijgeestig , luchthartigheid ,
luchtkreits , (luchtendom bij Vond.) luchtkunde , luchtledig, luchtmeter, luchtpijp,
lucht om , luchtspringer, luchtsprong ,
luchtstreek, luchtweg,
er enz.
Lucht, Ker., Otfrid., Notk. luft, lufte,
hoogd., dee p zw. luft, angels. luft, ijsl.
left, schotldift. Het iszeerdenkelijk, dathet,
met ligt, lat. levis, tot eene bron behoort.
LUCHT, bijv. n. en bijw., de trappen der ver-

grooting zijn buiten gebruik. Open,* waardoor de lucht spelen kan : een lucht huis.
Eene luchteplaats. Ligt, snel, vrolijk : als
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hi'
j den luchten dans beleidt. [Poot.] Met
eenen luchten zwier, [Vond.] Zou dit een
loodengeest een luchten trek doen krzjgen,

enz. [Poot.]
oul. en nog, in sommige oorden
des Vaderlands, voor linker : ter luchter side.
[Bijb. 1477.] Hooft zegt : onder zijni lufter
zijde. In Gelderland ze st men somtijds: de
luchterhand • hetwelk reeds in den Bijb.
1477 voorkomt : ter rechter noch ter luch-

LUCHT, luft,

terhand.
LUCHTEN, bedr.

en onz. w., gelijkvl. 1k luchtte,
hebgelucht. Bedr.,
aan de versche lucht
bloot stellen : kleederen luchten. Versche
lucht laten doorspelen : vaten luchten.
Eene kamer luchten. Met gezwaveld doek
berooken: wijn luchten. Verdragen, lijden,
dulden : onbekenden wilde hi' niet luchten.
[Hooft.] Zoogaet het als de buur zijn' buurman niet snag luchten. [Vond.] HO ma
haar niet luchten noch zien, kan haar in het
geheel niet verdragen. Onz., met hebben •;
geur verspreiden: met oltj, die lietlijk lucht.
[Hooft.] Fig. : eene manier van doen, luchtende naagroene weeldigheit. [Hooft.] Jagthonden wordengezegd te luchten, als zij de
ducht van het wild krijgen. Lichten : een
scoen luchtende wolcke. [Lev. J. C. Szjne
lampendoen luchten. [Bijbelv.Wan bier luchter, voor lichter, of lamp: olije tot den luchter. [Bijbelv.]
LUCRTIG, bijv. n. en bijw., luchtiger, luchtigst.
Waar de lucht eenen vrijen doortogt heeft :
een luchtig vertrek. Open: een luchtige zolder. Helder: een luchtige wolcke. [Bijbelv.]
Niet digt : het koren gaat luchtig op. Ligt
om te verteren : Luchthartig : hij is luchtig
van aard. Verkleinw., luchtigjes. Van hier
luchtigheid.
Liu, bijv. n. en bijw., lutjer, luist. Traag,
loom : een lui leven luiden. Een lui beest.
Luije hoed ! in de volkstaal. Op sommige
plaatsen van de Veluw is lui zoo veel als
vermoeid. Van hier luijaard, luilaardzj, bij
Hooft • luzjelzjk, luiheid, bij Hooft ook luijigheld. Zamenst. : luibak, luibuis, luibuizen,
onz, werkw., luilak, een luijaard, luiledig,
luilekker, luilekkerland • luiwagen, een
vloerschrobber • ook een dwarshout, waarover de roerpen heen en weer loot.
LUID, bijv. n. en bijw., luider, luidst. Dat

gehoord kan worden. In zamenst. zegt men :
overluid bidden. Spreekt luider : ik kan u
niet verstaan. Dat een sterkgeluid maakt :
luid roe en. Luid schreeuwen. Als een zelfstandig n., in den zin van inhoud : naar luid
van het twintigste vers. Zamenst.: luidkeels,
luidruchtig, luidruchtigheid.
Luid, lsidor. hlud, Otfrid lut, angels.
hluil, hood. taut, neders. luut, eng. loud,
aloud, zw. lut.
LUIDEN, lui den onz. w., gelijkvl. Ikluidde, heb

LUIM.

g
eluid. Klinken : dat vers luidt niet wel. Bat
luidt vreemd. De klok trekken: over eenen dooden luiden (Ittifen.) Getrokken worden: de
poortklok luidt een halruur. Hi' heeftwat hooren luzjen,maarweet niet,waar de klok hangt,

hi' heeft iets gehoord, maar weet het re to
van de zaak niet. Behelzen, van inhoud zijn •
de brief luidt dus: ik heb enz. Wel luiden,
met braafheid engoede zeden overeenkomen:
wat eerlijk is, wat wel luijdt. [Bijbelv.] Van
bier, luidbaar, luider, luiding. Zamenst. :
eensluidend, welluidend, zoetluidend, enz.
LUIDEN, zie lieden.
LUIF, z. n., v., der, of van de lui f • meerv.
lui en. Een verdekt uitstek voor een huis :
onder de luif zitten. Gedekt met wenkbraauwen, als lui en, [Hooft.] Me n zegt ook luiden
in het meerv.V oor luif is ook lui el, van het

v.geslacht, en wel het meest in gebruik.
Zamenst. : luifelschrift. Misschien wil het,
oorspronkelijk, aanduiden eene schuilplaats
onder afgeleide boomtakken •; zoodat het,
met loof, uit eene bron kangevloeid zijn.
LUIFEL, zie lull:
LUIJER, zie luur. In degemeene taal zegt men
iemand eenen lui der ont de ooren geven, hem
eenen lap geven.
LUIJEREN, onz. w., gelijkvl. Ik luzjerde, heb
geluzjerd. Zich lui en traag aanstellen : op
eene belofte luyeren. Elk onderzaat is op de
wetgewent te luijeren. [Hooft.] Het is eigenlijk het voortdurend werkw. van luzjen, van
lui, hetwelk Hooft insgelijks bezigt: sukkelende tijdt, met uw ontzjdig luiden.
Luni, Z. n., o., van Luik; zonder meerv. Eene
bekende landstreek en stad. Van bier luikenaar, luiker, luiksch. Zamenst.: luikerwaal.
Lum, z. n., o., des luiks, of van het luik •
meerv. luiken, verkleinw. luikje. Een valdeksel op zolder: laat het luik vallen. Blind:
de luiken sluiten. Fig. : aan 's hemels luik.
[Hooft.] Zamenstell.: enterluik, kelderluik,
zolderluik. Luikgat.
LUIKEN, (loken) bedr. w., ongelijkvl. Ik look,
heb geloken. Sluiten: luiken zajn lief in zzjn
armen. [Const. d. Min.] Men bezigt het, in
het bijzonder, van de oogen: ik heb, den ganschen nacht, mine oogen niet geloken. Voor-

al,
van eene gewoonte der ouden, om den
stervenden de oogen te sluiten: dat hare
handen de oogen van Karen zoom niet mogen
luicken. [Hoogstr.]
Be winckbraeu deckt nu met zijn booghjes
Gelokene engeen lachende ooh 'es. [Vond.]
Luiken, loken, kelt. lochan, goth. lukan,
galukan, angels. lucan, belucan, (ons beluiken, beloken) eng. to lock, ijsl. liuka.
LAIN, z. n., v., der, of van de luim • meerv.
luimen. Dit woord, dat een is met het
hood.
g
Laune , en met loensch denzelfden

oorsprong heeft, beteekent eigenlijk eene
rigting van de gezigts- en gelaatstrekken.
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Wij gebruiken het figuurlijk voor eene
gesteldheid des gemoes1,1, die zich, door uithat; als, voor eerie
nen,
wendige teeke
ingespannenheid vas misdealt, om iemand
te betrappen, wearb4 men het hoofd naar
de g arde neigt, en meksinkke oogen op Lets
loert : de verweerders la en stadigh op hunne
luim,met roers en mosketten. [Hooft.] Eene
vlaag des gemoeds, eene neiging naar iets,
die zich in woorden en gelaatstrekken ontdekt : Wien niet bekruipt een nijvre luim,om
jets te leeren. [M. L. Tijdw.] Verbeterde
dichtluim. [M. L. Tijdw.] Eene zekere overbelling of neiging des gemoeds tot opgeruimdheid en vrolijkheid, of tot verdriet en
onwilligheid: iemand in eene goede luim
aantreffen. De luim dergeschaeckte waerneluime. [Hooft.]
zij
men. [Vond.] Ghijtgoeder
Van bier luimig.
Bij de zwab. dicht. lune, in het neders. lune,
zw. luna en lund, finl. luondo en luonnon.
LUMEN, onz. w., gelijkvl. Ik luimde, heb geluimd. Met het hoofd voorovergaan, om op
jets te loeren • op zijne luimen liggen : deez,
luimende, om hem schier oft morghen een'
neep te even. [Hooft.] 't Is op 't goetjen datse
lumen (loeren). [Gesch.] Hoogstrat. verklaart het ook door lonken, loensch zien. In
Groningen, waar men het lumen(loeren)
uitspreekt, gebruikt men het onpersoonl.:
als het hem luint, dat is als het hoofd er hem
naar hangt, of staat. Het voortdurend werkw.
luimeren is eigenlijk langzamerhand de
oogen vernaauwen, dikmaals het hoofd buigen, en dus zachtelijk in eenen ligten slaap
vallen. Wij zetten er eene s voor, en zeggen
thans sluimeren.
LUIP, z. n., m., des luips, of van den luip
meerv. luipen. Loer, luim: op zzjne luipen
liggen. Misschien uit dezelfde bron met luim.
Kil. heeft althans sluimen, sluipenals gelijkluidende werkw. aangeteekend.
LUIPAARD, (luiperd) z. n., m., des luipaards,
of van den luipaard •; meerv. luipaarden.
Een wreed ,
en grimmig dier, dat onder het
kattengeslacht behoort, gevlekt en bont van
vel : hij bootst den luipert na. [Poot.] Van
het lat. leopardus.
LUIPEN, onz. gelijkvl. 1k luipte, heb geluipt.
Hetzelfde als gluipen, met den hoed over de
.00gen getrokken gaan, loeren, bespieden :
met luipender oog aan te zien. [Hooft.]
Even als de Vossen kruypen,
Om en om een hoenderstal,
Gaat glty lanx de deuren luypen. [West.]
Het zam. beluipen vindt men bij Bogaert en
Hooft. Van hier luiperd : die karel is een
re to luiperd. Zamenst. : luipmoorder bij
Hooft,
die in denzelfden zin ook loermoorder
heeft. Zie loeren.
Luis, z, n., v., der, of van de luis • meerv.
luizen. Een naam van verscheidene krui-

LUIS.

pende deer es Wier kruiping een merkelijk
gevoel op de hued veroorzaakt. Zoo vindt
onderscheidene
men aan boomer'en
en la
luizen. In den bepaaldsten zin, verstaat men
er dat vervelende en verachtelijke diertje
door, dat menschen en dieren zoo plaagt.
Luizen hebben. Luizen kammen. Men heeft
van dit diertje eenige spreekwijzen ontleend :
hi' is eene hongerige luis. Eene ma ere luis
bijt scherp, een kalis is happig. Hi' is uit de
luizen, uit zekere onaangename omstandigheid gered. Hi' staat zoo veeg als eene luis
op den kam, hi' is in het grootste gevaar.
Zijne eigene luizen btjten hem, hi' wordt
gekweld door zulken, die.hij zelf kweekt en
voedt. Nen behoeftgeene luizen in den pets
te zetten, men behoeft zich moedwillig geen
verdriet op den hats te halen. Er kan geene
luis over zijne lever loo en, zegt men van
iemand, die ligt geraakt is. Hij zit of hi' eene
luis inzijn oor heeft, hi' zit zoo stil, of zijn
geweten hem beschuldigt. Vertrek met uwe
luizen, pak uwe biezen. Verkleinw. luisje.
an hier luizig, vol luizen • ook, in de
V
gemeenzame verkeering, slecht, gering •; donker, luister : dat is een luizig vertrek •; —
die lamp brandt zoo luizig. Voorts luisachtig, luisbosch, luizenbosch, luishond, luiskop, luisnek, scheldwoorden, luiskruid,
luizenmarkt, waarschijnlijk, voor pluizenmarkt, voddenmarkt, luiszak, luisziekte,
luizenjagt, luizenkam, luizenknipper, luizenkramer, luizenvanger, luizenzalf. Knipluis, voor den duim • ook eenen kleermaker,
scheldwoord.
Luis,
hoo g d. Laus, in de mons. Gloss.
luus, neders. luus , angels. lus, eng. louse,
zw. lus, bretann. laou, bij de Krain. Wend.
vsh. Frisch leidt het of van het wend., lizu,
kruipen • Ihre brengt het tot bet bretann.
lous, schandelijk, onrein, of tot het gr.
Auro-ot, eene soort van wormers, op de tong
van eenen hoed.
LUISTER, Z. fl., M., des luisters, of van den
luister • meerv. luisters, in een eenig geval.
Glans, schijnsel : van al dien aertsehen luister ontbloot. [Vollenh.] In haar' vollen luister. [Hoogv1.] Voortreffelijkheid, roem , eer :
die den luister der andere verdooven zouden.
[Hooft.] 't Geen eengoring werk verkeePden
luister InYzet. [Poot.] HO is een luister voor
zijn geslacht. In de dagelijksche taal, noemt
men luister , een, zeker toebereid water,
waarmede bontwerkers hun bontglanzen •;
wanneer het onz. schijnt te willen genomen
worden. Zoo noemt men ook eenen luister,
en het meerv. luisters, in hetgemeene leven,
eenen armblakei aan eene kroon, aan eenen
pilaar of muur. Zamenst. : luisterbreed: een
luisterbreede dag. [Poot.] Luisterloos, luisterrific. Het woord behoort, met het fr. lustre, tot lux, Licht,
75
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LUISTEREN, bedr.

en onz. w., gelijkvl. luisterde, hebgeluisterd. Bedr., glanzig maken :
bont — hoeden luisteren. Onz., met hebben;
blinken: des morgens eer de son luistert.
[Vond.3
bedr. en onz. w., gelijkvl. lk luisterde, heb geluisterd. Bedrijv., iemand iets
kort en zacht aan het oor zeggen : iemand
iets in het oor luisteren. Zamenst. : inluisteren : iemand iets inluisteren. Onzijd. met
hebben; in het verborgene, scherp naar iets
hooren : aan de deur luisteren. Die luistert
aan den wand, verneemt zijn' eigen' schand,

LUISTEREN,

spreekw. Naauw acht slaan, stipt volgen :
luistert naar mijnen raad. Dat kind luistert
nergens naar. Van dieren : het paard luistert
naa'r den toom. Van werktuigen het schip
luistert naar het roer. Van bier luisteraar,
luistering. Zamenstell. : luisterscherp, luistervast, luistervink, luistervinken, werkw.,

LUMM.

meerv.Voor het geluk, de fortuin : door 't
dwaelziek luck. [Vond.) Het lichte luk.
[Hooft.] Foot noemt Christus: brooddeeter,
visschrenluk. Als ik des werelds doen bepeijns, wat is Naar luk? Cam h, Hadde ik
bet luk, in den vertrouwelijken stijl. Eng.
luck. Bij de dichters zijn de zamenstellingen
ingebruik : lukgodin, lukster, lukzon. In
den dagelijkschen stijI zegt. men ook: lukraak, luk of raak, of luk op raak, misschien,
het is onzeker. Verkleinw. lukje. Van hier
lukkig. [Rodenb.] Bij Gijsb. Jap. lockig : 'k
wiert de lockigste minsche.
LUKKEN, onz. w., gelijkvl. Lukte, is gelukt.
Gelukken ik zie niet, hoe dat werk lukken
zal. Lukt mij dat, dan ben ik behouden. Rtjs
op, hoe zal 't hier lucken ? [Vond.]
LUL z. n.. v., der, of van de lul; meerv. lullen.

Driehoekig zeil, dat voor op kleine schepen
gezet wordt kluiffok, breede fok : ik koos de
luisterzuster.
lul voor 't zeil. [Huygens.] Staeg en rock
bijzetten. [De Brune.] Van lullen, lollen,
Luisteren, van het oude lozen, hooren,
dewijl het dit zeil eigen is, te lollen, of te
hood. lauschen, lusen, losen, bij de zwab.
Wien,
dicht. luzen, zwit. loszen, neders. lustern,
d. te wapperen, en door den wind
hannov. glustern, opperd. laustern, Ulphil.
been en weer bewogen,zeker geraas te maken.
,hlausjan, gr. xAuf-61, zAwrat, wend. klaus- Lui„ z. n., v., der, of van de lul; meerv.,
lullen. De houtenpijp aan eene pomp,
zw. lijda. in het angels., heet hlyst,
en in het wallis. dust het oor. Angels. hlyswaaruit het opgepompte water loot: de ltd
tan, eng. to listen, hooren.
zit los. Depijp aan de slang eener brandLINT, z. n., v., der, of van de Nit ; meerv.
spuit, waarvan lulleman, die, bij het spuiluiten. Zeker snaarspeeltuig, dat met beide
ten, deze pijp bestuurt, om het water te
handen bespeeld worth, en ‘een zeer aangeleiden. Ook draagt, in de gemeene taal, het
naamgeluid geeft : op 't getokkel van de
mannelijke schaamdeel dezen naam. Eene
luit. [Hooft.] Op de weerlooze luit afgerecht.
pijpkan, waaruit kinderen zuigen: geef het
kind de lul. Hood.
Ludel. Zamenstell.:
[Vond.] Op de luit spelen. Zamenstell.: luitg
maker, luitslager, luitslageres, luitsnaar,
lullepels, sletvink, ook bloedbeuling.
luitspeler, luitspeelster, luitspel.
LULLEN, zie lollen en belul.
Luis, hoogd. Laute, middeleeuw. lat. LULLEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. lk lulde,
laudis ,en tautus, eng. lute , ital. liuto,
hebgeluld. Onz. met hebben. Uit eene lul
spaan. laud, deen. en zweed. lut, bob. laudrinken. Hood. lollen, lullen, lulken. Bet
tua, gr. Accovro, arab., met het lidw., alaud.
woord schijnt de beweging van den mond,
Er is welgeen twijfel aan, of het behoort
onder het zuigen, na te bootsen. Den tijd
geluid.
tot den wortel luid,
met zotte taal doorbrengen: wat staat
LUlTENANT, ond. z. n., m., des luitenants, of
daar te lullen? in den la en stijl. Doch dit
van den luitenant • meerv. luitenants. Die
schijnt van ons oud lul, lol, (ratio harmonica)
zekeren rang in de krijgsdienst bekleedt.
of te gammen • waarvan ook lullepijp doeStedehouder,
plaatsbekleeder. Zamenst. :
delzak. Bedr., bedotten : hit zal mt:j niet
luitenant-admiraal , luttenant-stadhouder
lullen, in de gemeene volkstaal. Eng. to lull.
enz. Van het fr. lieutenant.
LUMME, z. th, v., der, of van de lumme • meerv.
LUITERSCH, (lutersch) biiv. n. en bijw. Dat belummen. Zeker achterstuk van eenen os.
trekking heeft op de gezindte van hen, die
Zamenst.: lummestuk, lummerharst.
naar M. Luthergenaamd warden : de luiter- LUNMEL, z. n., m., des lummels, of van den
sche kerk. Als zelfstandig naamw., de Luilummel ; meerv. lummels. Zoo noemt men
terschen.
in Gron., eenen zekeren zoeten koek. In de
LUIZEN, , bedr. w., gelijkvi. 1k luisde, heb gelompe straattaal noemt men eenen lumluisd. Luizen zoeten : de apen luizen hunne
mel, een sterk, onbeschoft manspersoon •
jongen. Ezels moet men met kolven luizen.

In den dagelijkschen, en wel la en stijI •
iemands bears luizen, hem het geld afwinnen, aftroggelen. En u de tasch te luizen.
J. de Deck.]
o., des luks, of van den luk; zonder
UK, Z.

ook eenen onnoozelen hals : hi' is een re to
lummel. Die lane lummel Van hier lum-

melachtig.
Liimmel, zw. lummel. — Lumme
g
Hood.
en lummel schijnen tot eene bron, met lam,
lomp, klomp, te behooren.
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(lenteren, lunteren) onz. w., gelijkvl.
lic lunderde, hebgelunderd. Talmen, sammelen : dochquaamen niet, dan lundrende,
dus verre. [Hooft.] Met veel lunterens.
[Hooft.] Van hier lundering, Misschien met
het lat. lentus, langzaam, nit eerie bron.
LUNS
bij Kil. lunds6 lundsch, lonse •; men
gebruikt ook lens) z. n., v., der, of van de
inns; meerv. lunzen. Eene spie, door het
einde van de asgestoken, opdat het rad niet
uitwijke.
LUNZEN, bedr. w., gelijkvl. 1k lunsde, heb
gelunsd. Eene Tuns voor het rad doen.
LURF, z. n., V. der, of van de lurf; meerv.
lurven. Een ingekeept hout, in eene vinkebaangebruikelijk. Hood. Larve, Lorve. In
de dagelijksche taal zegt men : lemandnj
de lurven krijgen, hem aanpakken. rat ze,
roeper, bij
de lurven. [Vond.]
LURKEN, onz. w.,gelijkvl. 1k lurkte, heb
gelurkt. Gedurig aan de borst liggen, en
met kleine teugjes zui en : die noch lurkt aen
's moeders borst. [Vond.] Denkelijk, bootst
het als lullen, de beweging van den zuigenden
mond na.
Lus, zie /is.
LUST, z. n. m., van den lust; meerv. lusten.
Vertooning van zijn gevoel over het aangename: het was een lust, lien twin te zien!
Degewaarwording zelve van het aangename:
met lust arbeiden. Hierheen behooren de
zamengest.: landlust, jagtlust • lustprieel,

LUNDEREN,

lustwarande, lustwoud, lustbosch, lusthof,
lusthuis. De neiging, het verlangen naar het

aangenaame, of dat ons als aangenaam toeschijnt : ik voel een' wondren lust. [Hoogv1.]
Den lust to doen wakkeren. [Hooft.] Ik heb
geenen lust tot eten. Zzjn lust is hem vergaan. Dat beneemt tnlj allen lust naar
onderzoek. Lust en vermaak in iets scheppen.
Eene verkeerde be eerie: de zwangere vrouw
is met lusten. In eenen kwaden zin, eene

ongeregelde, zondige begeerte •; vooral in het
meerv.: geile, schandelijke, vuik, onmatige,
eerlooze, toomelooze lusten. Zajnen lusten
den teugel geven, dienen, voldoen enz. Ook
in het enkelv.: zijnen lust aan iemand boeten,
dat is wraaklust. Zijnen lust boeten is ook

zijnen trek volgen, in eenen goeden zin.
Zamenst.: buiklust, eetlust, heblust, heerschlust, onlust, wellust, enz. — Lusteloos, lusteloosheid, lustrijk.
Lust, Ker. lustida, Otfr. lust, hoogd.,
neders., angels., eng. lust, dee p . list.
LUSTEN, onpers. w., gelijkvl. Het lustte, heeft
elust. Believes
den derden naamval:
9
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maer indien 't hem niet lustet u to lossen.
[Bijbelv.] Het lust mij niet, dat te doen. Mij
lust een tafereel tot lof van 't Y te maelen.
[Anton.] Als onz.: al wat hem lust, doet hij.
[Bijbelv.] In het bijzonder, gaarn eten : mij
lustgeen vleesch. Ook bezigt men het, in de
dagelijksche verkeering, bedrijv.: ik lust
geen vleesch.
LUSTIG, bijv. n. en bijw., l ustier. lustigst. Aan-

gename gewaarwordingen naar buiten vertoonende : hi' was lustig in het gezelscha:p.
Vrolijk : h i' is altijd even lustig. Waaraan
mengenoegen heeft •; oneigenlijk, iets, dat
groot is : dat wijf is een lustig stuk. Zeer, veel :
111,1 kreeg lustig wat om de ribben. Dat kind
eet lustig. Indien ik elders zijnen lof wat lustiger ophaal. [Hooft.] Lustig ! een woord van
aanwakkering : lustig, kinderen ! Van hier
lustig held , lustig lzjk.
LUTS, zie lis.
LUTTEL bij Kil. ook littel) bijv. n. en bijw. Klein,
gering, weinig: het is luttel en goed. Zijn zeg g
en heeft luttel te beduiden. Hoe luttel kost
ik toen bedenken ![Poot.] Met eenen tweeden
naamval achter zich : Voor luttel tits. J.
Spex.] Luttel kennis. [Vond.] In het gemeene
levengebruikt men ook lutje, als een bijv.
n.: een lute
kind. Ook als zelfst. n. : dat
J
lute. Bij Hooft een lutsken, voor een weinigje:
men twijfelde een lutsken. Vond. gebruikt
een lutske voor een weinig tijds.
Luttel, eng. little, neders. hitt, ltitj'e, hittik, Ulphil. leitil, bij de oude Opperd. ltitzel.
lizzel, angels. lijt, gr. ?170 g .
LUUR, (luzjer) z. n., v., der, of van de luur •
meerv. luren(luzjers, luzjeren). Kindergoed,
windeldoek : linnen luur. Wollen luur. Het
tvichtje in luren winden. Als 't kindgeswachtelt in de luren. F. v. Dorp.] Van 's aardrzjks lui'ren af, [M. L. Tijdyv.] lemand in de
luren le en hem als een kind behandelert,
bedotten, ook dronken maken. Ilij ligt nog
in de luren, nog te bed. Zamenst. : luurgoed,
luurkorf, luurmand, enz.
Luw, bijv. n. en bijw. luwer, luwst. Min win-

derig, waar men teen den wind gedekt is:
de schaapherder leidde de kudde aan de luwe
zzjde van het bosch. Den warmen zomer aan
een luwen haert te halen. [Foot.] Vliedt fluks
nae '1 luwe bosch. [Hooft.] Van bier luwte,
eene luweplaats: in de luwte der hooge bosschen. [Pont.] Fig., bedekking : wij missen
de luwte van uwe ztjde. [Hooft.] Voorts luwen, onz. w., luw worden, minder win derig zijn: het begint te luwen. Oneig.: dat
luwt wat, die zwarigheid vermindert.

Ml

de twaalfde letter van het nederduitsche
tot de lipletters. Zie verder
mijne nederd. Spraakk. D. I, § 46, 47.
MAAG
Z. n., v., der, of van de maag • meerv.
,
ma en Zeker inwendig deel des dierlijken
ligchaams, in de gedaante van. eenen zak,
waarin de spijzen opgenomen en verteerd
worden : eenegoede, gezonde, zwakke maag
ABE, behoorende

hebben. Zijne maag overladen. Ontsteltenis
der maage. [Hooft.] Het walgen der maege.
[Vond.] Hij heeft het al in zzjne maag, in

den gemeenzamen spreektrant, voor : hij
heeft het al weg. De maag der vogelen.
Verkleinw. maagje. Zamenstell. : hoendermaag, enz. •; maagdarm, maaghoest, maagkoekje, maagmiddel, maagpzjn, maagpoeder,
maagsap, maagwater, maagziekte, enz.
Maag, bij Rab. Maur., in de achtste eeuw,
mago, angels. maga, hood. Ma en zweed.
en ijsl. mage, finl. maco, eng. maw. De
tweede heeft van hetgr. en lat. stomachus

behoort, naar alle waarschijnlijkheid, ook
hiertoe.
MAAG, z. n., m. en v., des maags of van den -der, of van de maag •; meerv. magen. Bloedverwant, nabestaande : vrienden noch ma en
hebben. Van hier maagschap, bloedverwantschap : hij is van mijne maagschap. Zamenstell. : maagscheiding, verdeeling van eerie
erfenis, ook boedelrol. Naagtaal, optelling
,
maagzoen, een derde deel van
der ma en
het zoengeld, gaande aan de geregtigde
ma en en borgen •; in de regtsgeleerdheid.
Nan en maag zeide men oul. ook, voor elkeen : versamelde hij man en maybe, verzamelde hi' al wat hij kon. [Mel. St.] Nog zegt
men man en maag to hulp roe en dat dikwijls verbasterd wordt in man en maagd.
zweed. ma a n angels.
Maag, ho od. Mae zweed.
maeg. Altmaga zijn, bij Tatian., de voorouders. Oul. beteekende dit woord eenen zoon,
bij Ulphil. ma au angels. maeg en mago,
wallis, malt. Misschien zijn ma en zoo veel
als dezulken, die onder eerie mat en gemeenschap opgebragt zijn.

5. n., v., der, of van de maagd • meerv.
maagden. Over het algemeen, ieder 'on
ongehuwd vrouwspersoon : daerom hebben u
de maeghden lief. [Bijbelv.] In dezen zin

MAAGD,

wordt het thans niet meergebezigd • loch
daarvoor zeggen wij meisje, het verkleinw.
van meld, dat eerie verkorting, of veebastering van maagd, maged, is. In eerie bepaalderebeteekenis, een vrouwspersoon, dat nog
geene vleeschelijke verkeering met eenen
mangehad heeft : eene maagd onteeren. Zzj
is nog' maagd. Figuurl. : zijn de en is nog
maagd, is nog niet gebruikt, hi' heeft nog
geene proeven van dapperheid met zijnen
de en gegeven. Van lets maagd, onbeschadigd, wel, afkomen. Ook zegt men man en
maagd, loch verkeerdelijk, voor maag. Zie
maag. Van hier maagdelijk, maagdom,
(maagddom). Zamenstell. : moedermaagd,
voor de Moeder van Jezus, in degodgeleerdheid, maagdenbloem, maagdenblos, maagdenhart , maagdenhonig , maagdenmelk,

zeker water, maagdenpalm, maagdenroof,
maagdenschender, maagdenschending , maagdenschennis, maagdenschaar, maagdenstaat,
maagdenvlies, maagdenziel, maagdenzwier,
enz. — Wijders, eene dienstmaagd : behalyen hare knechten ende hare maeghden.

[Bijbelv.] Doch hiervoor bezigt men thans
algemeen meid. Zie dit woord.
Maagd, hood. Nagd, bij Ulphil. magath,
Isid. en Otfr. ma ad Willer. maged, angels.
en eng. maid, lett. meita. Het stamt ongetwijfeld van het verouderde mag, mage, bij
Ulphil. magus, een kind, of • waarvan, door
middel van de eindlettergreep ed, ons maged, zamengetrokken maagd, voor een kind
van het vrouwelijke geslacht, is gevormd
g
eworden.
MAAIJEN, bedr. w., gelijkvl. Ik maaide, heb
gemaaid. Gras maaijen, koorn ma gi 'en
afsnijden. Figuurl. : de flood maait het Leven
af. Ook wordt het onzijd. gebezigd : met de
voeten maaijen, waarvan maaivoet, en het
oils. w., maaivoeten, de voeten krom naar
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buiten zetten. Van hier maazjer, madjing.
Zamenstell. : maailand, maaitijd. — Oul.,
werd het over het algemeen, voor snijden
gebezigd. Reeds in de salische wetten is
porcus majalis een gesneden zwijn.
Maaijen, bij Kil. ook maeden, hood.
mahen, Been. flezje, weed. metja, ijsl.
maa, gr. at-to:ay, an ay afmaaijen.
NAAK
,
Z.
V. •; zonder meerv. •; een van het
werkw. maken ontleend, en in eenige gemeenzame spreekwijzen slechts gebruikelijk
woord, voor het maken, d.i. de daad, waardoor eene zaak tot werkelijkheid gebragt
wordt: een kleed in de maak doen, bestellen,
omgemaakt te worden. De schoenen zzjn in
de maak, onder handen.
MAAKSEL, zie maken.
MAAL, een reeds verouderd zelfst. naamw.,
beteekenende eenige vereeniging • van het
oude malen, melen, vereenigen, huwelijken,
nog overig in ons gemaal; gelijk ook in male,
voor eerie tweejarige koe, als rijp wordende
om teparen.
MAAL, merle een verouderd zelfst. naamw.,
beteekenende eerie verzameling, bijzonderlijk, eene openlijke volksvergadering, insgelijks eene regtsvergadering, in welke betee.kenis het middeleeuwsche mallus en mallum
dikwerf voorkomen. Bij Rab. Maur. is mahal
een geregtshof. Maal, of maalschap was oul.,
in de Veluw, deplaats, waar geregt gehouden wordt, en iemand, die eenen eigendom,
en regt op een der veluwsche bosschen heeft,
noemt men maalman. Malus is bij Eccard
publicus conventus, judicium, civile, placitum, forum causarum; en hi' leidt het of van
maal, oul. een teeken •; zijnde maalstad zoo
veel als locusjudicii, dewijl destijds, bij de

g
,
ere gtsplaatsen, een zeker teeken, een
boom
een steen, of houten kruisgesteld werd • van
Welk maal (mahl) de Hoogduitschers hun
Denkmahl, Grabmahl, enz. voor gedenkteeken, grafnaald, graftombe enz. hebben
Anderen brengen bet tot maal, gastmaal,
omdat de oude Germanen gewoon waren,
hunneplegtige vergaderingen met eenen
maaltijd te besluiten •; hetwelk nog veelal in
gebruik is. De Rhoer vindt deszelfs oorsprong in malen, lat. molere, als ware maalstall , ntaalstede, eerie plaats, waar men maalt
bij Kil. banmolen, mola publica intra terminos jurisdictionis • omdat elk dorp, of elke
streek, zijnen eigenen rnolen, zijne vaste maalplaats had; waarom men het kerspel zelf, en
naderhand hetgeregt, in lien oord gehouden,
maalstede noemde.
MAAL, insgelijks een verouderd zelfst. naamw.,
in de beteekenis van den tij,
d hoe dikwerf
eene zaakgeschiedt •; wordende alleen nog in
sommige spreekwijzen, wel onzijd. en
vrouwel. tevensgebezigd: dit maal, de eerste
maal, de laatste maal. Een maal twee maal,
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drie maal, honderd maal •; blijvende maal
bij bepaalde telwoorden, even als pond, last,
en zoo vele andere, die eengetal, gewigt, of

eene maat aanduiden, onveranderd •; derhalve
zes maal, en niet malen. Bij onbepaalde telwoorden wordt maal verbogen, als verscheidene malen, onderscheidene malen, menige
malen, schoon ook als bijwoord menigmaal.
Zoo ook andere malen: de andere malen.
[Bijbelv.] Voor vele malen, meer malen,
bezigt men de bijwoorden veelmaals, meerm,aals. Wanneer van dit maal bijwoorden of

bijv. naamwoorden gevormd worden, wordt
het aan andere woorden vastgehecht, als :
eenmaal, andermaal, dikmaals, meermaals,
namaals, nogmaals, toenmaals, veelmaals,
voormaals • meermalig, nogmalig, toenmalig , voormalig
enz. Zoo ook worden allemaal
en altemaal aan elkandergeschreven.
MAAL, z. n., o., des maals, of van het maal
meerv. malen. Verkleinw. maaltje. Maaltijd,

de handeling van spijzen tot zich te nemen,
te eten : iemand op het maal vragen. Een
maal geven. Hzj heeft het maal al binnen.
Een maal eten. Zamenstell. • maalttjd •
arscheidsmaal, avondmaal, bloedmaal, bruiloftmaal , doodmaal , doopmaal , etmaal
galgemaal, gastmaal, geboortemaal, kandeelmaal , kindermaal, kraammaal , lijkmaal,
middagmaal, morgenmaal, nachtmaal, noenmaal, ochtendmaal, offermaal, rouwmaal,
scheidmaal, trouwmaal, verjaarntaal, vischmaal, vriendenmaal, enz.
Maal, hood. Nahl, zweed. mal, angels.
maele, eng. meal. Van malen, lat molere,
klein, tip] maken ; van hier met de tanden

fijn maken, eten ; waarvan nog sporen voorhanden zijn. Bij de Laplanders is males iedere
soort van spijs, en bij de Hongaren is male
een zoete koek.
MAAL, (male) z. v., der, of van de maal ;
meerv. malen. Kofferzak : veelgragher uljt
mzin maal smaackt deze spijse. [Vond.] En
draeght eenen buijdel noch male : — sander
buijdel ende male. [Bijbelv.]
Maal, hood. Mahl. Bij Otfrid, is mal,
malaha, een reiszak, mantelzak, fr. malle,
gr.. frcootAos.
MAALSTROOM, Z. n., m., des maalstrooms, of
van den maalstroom • meerv. maalstroonten.

Draaiklok ; die plaats in zee, waar het water
zich in eenen kring draait ; order welke benaming bijzonder de groote draaikolk op de
noorweegsche kusten bekend is.Van malen
ronddraaijen. Het schip era to in eenen
maalstroom en verging .Figuu rl verwarring:
hzj verviel in eenen maalstroom van denkbeelden, enz.
MAALTUD, z. n., m., des maaltijds, of van den
maallijd • meerv. maaltijden. Hetzelfde als
maal: des daags twee maaltzjden houden. Van
den maaltzjd opstaan. Eenen goeden maaltijd
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doen, sterk eten. Naa de maaltddt. [Hooft.]
Op eene maaltddt. [Vond.] Den maaltijdt, ,
(lien hdgaf, enz. [Rotg.] Tijd werd oul.

vrouwelijk en mannelijk tevens gebezigd, en
daarom kornt maaltijd bij ooze schrijvers
ook als zoodanig voor. Men zegt, heden nog
zoo wel in der tdd, te deter tijd, te Bier tijd,
met der tijd, als door den tijd, zdnen tijd
afwachten, enz. Men behoude derhalve die,
door hetgebruik gewettigde spreekwijzen,
waarin tijd als vrouwelijk voorkomt, en
neme tijd gemeenlijk mannelijk; zoo op zich
zelven, als in de zamenstellingen : hoogtijd,
speeltdd, zaaitdd, enz.; en dus ook maaltijd.
Zamenstell. : liefdemaaltijd. Wacht. leidt
maaltijd niet van maal en tijd, tempus, maar
van maal en het verouderde zweedsche en
ijslandsche teite, d. i. vreugd, vrolijkheid, af.
MAAN, Z. n., v., der, of van de maan; meerv.
manen. De lange haren, welke eenige dieren,
inzonderheidpaarden en leeuwen, van het
bovenstegedeelte van den hats hebben afhangen: de wakkre stallcnechts staen rondom;
d' een kemt de maen. [Vond.] Het meerv.
manen is echter meest ingebruik: dat paard
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de maenkens, die aen barer kemelen liaison
waren. [Bijbelv.] Wijders dra g t, in den yes-

tingbouw, eene soort van buitenwerken den
naarn van halve maan. Zamenstell.: maandag, maanjaar, maankeering, maankring,
maankruid ,maanlicht maanloop
,, maanoog,
ziekte aan de oogen der paarden, maanstonden , maansverduistering , maanvlekken
maanziek, maanziekte , maneschijn, enz.
Bovenmaansch, benedenmaansch , ondermaansch.
.Haan, hood. Mond, bij Ulphil. mana,
hid. en Otfr. mano, Notk. man, angels. mona,
eng. moon, deen. maane, zweed. mane, gr.

1,6
;11, 4, en naar den dorischen tongval ffo:vec.
Het lat. mensis en menstruus behooren insgelijks hiertoe. Wacht. en anderen brengen
het tot manen (herinneren), waarvan vermanen, of tot het hebr, manah, tellers, dewijl de
afwisselendegedaante der maan, van de
oudste tijden af, ter verdeeling van tijd en
bezigheid gebruikt werd.
MAAND
,
z. n.,v., der, of van de maand; meerv.
d waarin de maan Karen
maanden. De tij,
loop volbrengt. De twaalf maanden van het
heeft schoone manen. De leeuw schudt zijne
jaar. Op den zes en twintigsten (d. i. 'op den
manen. Ook wordt het, in dengemeenen stip,
zes en twintigsten dag). der maent. [Vond.]
van het hoofdhaar der menschengebezigd •
Somwijlen worden dag en maand beide uita greep den 'on en bd zijne manen.
gelaten: den zeventienden deter, [flooft.] Van
_Maan, hood, Miihne, neders mane. eng.
hier maandelijks, bijw., maandeldksch, bijv.
mane,
zweed. en deep . man. Casaubon. en
naamwoord. Zamenst.: maandbrief, maandceel, maandduiven, ntaandgeld, maandstaat,
Junius leiden het van het gr. 6ce y voc, ctezvos,
maandwijzer, enz.
af, hetwelk bij Pollux een halssieraad beteeMaand, bij Rab. Maur, in de achtste eeuw,
kent. Misschien zijn beide uit eene gemeenmanoth, bij Otfr. en Tatian, manod, Ulphil.
schappelijke oudere bron voortgekomen.
menath, angels. monath, en g. month, deen.
Ten Kate brengt het tot ons manen, aanmanen, lat. citare, admonere, dewijl het hem
maaned, neders. maand, maant, zweed,
manad, i jsl. manadur. Het starlit van maan af.
waarschijnlijk voorkomt, dat de ouden, zonder toom rijdende,
de paarden aan de manen MAÄNKOP,
zie mankop.
bestuurd, en hen daarbij aangemaand heb- MAAR, bijw. en voegw. Bijw., voor alleenlijk,
ben, welken we g zij hadden in te slaan. Voor
slechts : doegij hetmaar. Geefmijmaar gelemanen
,
genheid, dan zal ik het doen. Laat hem maar
aanmanen, gebruikte men, in de
komen. Dikwerf worden slechts en maar beide
middeleeuwen, ook manire, mannire.
MAAN, z. n., v., der, of van de maan • meerv.
in eene redegebezigd, doch verkeerdelijk: ik
manen. Verkleinw. maantje. Dat hemellicht,
enz. Wanneer
heb hem slechts maargezegd,
het slechts maar le en ma of staen. [Fr. v.
hetwelk des nachts, schoon dan meer, dan
Hoogstr.1 Eon van beide, slechts of maar, is
minder, licht, en ons toeschijnt, naast de
hier voldoende.
zon, hetgrootste te wezen. De maan schijnt.
Voegwoord, in verscheidene beteekenissen
De maangaat op, gaat onder. Nieuwe maan,
halve maan, voile maan, wassende maan,
voorkomende. Als de rede, waarom dat een
afnemende, of afgaande maan, lichte maan.
waarvan te vorengesproken is, eene plaats
vindt: hi' kondegezond zijn, maar rigt zz:jn
Versiert met die heldere mane en flikkerende
leven daarnaar niet in. Ili' zoude het doen,
starren. [Vollenhoven.] In degemeene
maar anderen hitsen hem op. — Als eene
straattaal zest men: hi' is naar de maan, hi'
is weg,
volstrekte tegenstelling van dat een wat to
verloren. 't Is alles naar de maan.
vorengezegd is •; terwij1 als dan, dikwerf,
A. Harts.] Figuurlijk, zeker teeken, ook een
daartegen, of integendeel, daarvoor kan verversiersel, in degedaante der halve maan :
wisseld worden : de mannen weten van niets,
de Turken dragen eene halve maan op hundan van vuur en zwaard; maar wij hebben
nen tutband. Van hier : de halve maan, het
zachtere middelen om ons to wrelcen. Ik
turksche rijk, de Turken: de halve ntaene in
dacht, dat hi' zoude gehoorzaamd hebben :
Karen schilt varen. [Vond.] Zoo ook het vermaar neon ! hij bleef stug en ongezeggeldk.
kleinwoord maantje, maanlcen: ende nam
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Als eene nadere bepaling van het voorgaande,
in degedaante eener tegenstelling, ook als
eerie vergoedirig van het een te voren beweerd
of ontkend isgeworden : hare schoonheid
verblindt mij zekerlijk niet • maar zij trekt
mine genegenheid. Zz:j heeft thans belet •;
maar zij zal teen den avond de eer hebben, u
een bezoek tegeven.—Alseene ondermijning,

of krachteloosmaking van het een te voren
gezegd is geworden : ik zocht hem •; maar htj
was er niet. Ik wachtte op hem • maar hij
kwam, niet. Zzj heeft zich fraai, zeer fraai
opgeschikt • maar het is alles ijdelheid. —
Als eene tegenbedenking : de natuur is hier
schoon • maar zal zij het ook 'voor mij zzjn ?
_dch, wanneer ikhaar vond ! maar ik droom.
— Als eene voorwaarde, of vermaning:
morgen wacht ik u • maar vergeet niet, uwe
find merle tebrengen. — Als eene beperking,
of verklaring, van het voorgaande : hoe
schoon zzjt gij ! maar niet uwe schoonheid
alleen heeft mijn hart getroffen. Ook wordt
maar wel herhaald, en het overige der
rede verzwegen : hi' zou nog wel een goed
huweltjk kunnen doen • maar, maar.... —
Dikwerf client maar alleen, om eenen over-

an van de eene zaak op de andere te
g
maken, schoon beidegeen eigenlijk verband
met elkander hebben • in welk geval het ook
aan het begin eener rede geplaatst wordt :
Maar zie eens, de man, die den brief gebragt
heeft,
wacht nog op antwoord. — In den

regtsgeleerden stip bezigt men het zamengestelde neinaar, voor neen maar. Maar wordt
ook als een zelfst. naamw. gebruikt : die
zaak heeft een maar, heeft hare bedenkelijkheid, is alleen onder zekere voorwaarde waar.
Er is niets zoo schoon, of er is een maar bij.
(mare), z. n., v., der, of van de maar •
meerv. maren. Een zeer oud woord, beteekenendegerucht, tijding : op die maare. [Hooft.]
Zoo ras Sages deeze mare brengt. [Vond.]
De maar loopt, of gaat, het gerucht loopt,
men zegt. Zamenstell. : blijmaar, nieuwmaar
bij Hooft •, straatmaar, enz.
Naar, hood. ifftihre, bij Ulphil. meritha,
Otfrid. marl, maru. Adel. is van oordeel,

MAAR,

dat dit woord eene nabootsing van het geruisch is, hetwelk door den verhalenden
mond van eenen, of meerderen, veroorzaakt
wordt,hetwelk eigenlijk het gerucht uitmaakt.
amwoord,
dat
Oudt was het ook een bijv.
na
achter zelfst. naamwoordengeplaatst werd,
en vermaard beteekende, b. v. een ridden
mare. Merjan is bij Ulphil. verkondigen, en
., een loflied.
marl,
in het ijsl
A ARSCHALK, z. n., m., des maarschalks, of van
M
den maarschalk • meer y • maarschalken.
Een zeer oud woord, hetwelk in de salische
wetten het eerst voorkomt, waar het eenen
geringen stalknecht beteekent, die het opzigt
ver twaalf paarden had. Daar de hof- en
o

MAXI'.

krijgsstaat der toenmalige tijden roots
deels inpaarden bestond, zoo werd dit
woord, van langzamerhand, in onderscheidene zinnengebezigd, en beteekende, naderhand, eenen stalmeester, eenen opzigter over
de stallen, paarden en de geheele ruiterij. In
hetgemeen, beteekent het bij ons eenen opperveldheer, ookgrootstalmeester. Maarschalk
van Frankrijk. De titel van Maarschalk
of grootstalmeester was erfelijk gehecht
aan de heerlijkheid van Naaldwzjk en Delfland. Van hier maarschalkin. Zamenstell. :
Veldmaarschalk. Het woord is van het oude
mar, maar, maere, een paard, waarvan nog
ons merrie, eng. mare, en het oude schalk,

een knecht. Het is derhalve zoo veel als
paardenknecht, in de 'salische wetten marescalcus, fr. marechal.
MAART, z. n., m., van Naart; zonder meerv.
Uit het lat. Martins. De derde maandvan
het jaar, lentemaand : den derden (op den
derden dag) van Maart. Bij de Romeinen, ten
tide van Romulus, werd Maart voor de
eerste, en Februarij, nog later, voor de laatste maand des jaars gehouden. Eerst in den
'are 1563, heeft koning Karel de achste, in
Frankrijk, gelast, in alle geschriften, den
eersten Januarij als den eersten dag des
jaars aan te merken. En sedert den jare
1576, is de maand Januarij ook bij ons voor
de eerste maand des jaars gehouden. Bij de
Angelsaksen werd de maand Maart rhedmonath genaamd, naar hunne godin Rheda ;
en Karel degroote bestempelde deze maand
met den naam van lenzinmanoth. Van hier
maartsch,
bijv. n.
MAAS, z. n., v., der, of van de maas • meerv.
mazen. Verkleinw. maasje. Steek van een
net: er zdn, vier mazen van de net gebroken.
Oude netten, quade mazen. [De Brune.] Van
hier het werkw. mazen, maasde, gemaasd,
mazen brijen, mazen maken.
Hood. Masche, neders. maske, Been.
maske, eng. mesh, mash, fr. mache, zweed.
maska, ijsl. mOskne, angels. maesce. In het
angels. is max een net.
MAAS, (lat. mosa, fr. meuse)z.n., v., der, of van
de Maas • zonder meerv. De rivier de Maas :
op de Maas varen. De stroomgodt van de Maze. [Vond.] Zamenstell. : maasland, maaslandsluis, maasschipper, maasstad, maasstroom, maaswaal; maaswater, maaszand,
enz. — Van hier ook het zelfst. overmaas,
het land, dat over de maas ligt: naar overmaas varen. Ik bengisteren naar overmaas
geweest. Van hier ook het bijvoegelijke overmaassche : het overmaassche land.
MAA.T, Z. n., v., der, of van de maat • meerv.
maten. Verkleinw. maatje. Van meten. De
ligchamelijke grootte van iets: de maat
van iets nemen. Hi' is onder de maat, kan
de maat niet halen, is te klein. De, naar
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de natuur der zaak bepaalde, grootte : ende
de waterers opwoeg in mate. [Bijbelv.] De
mate uwergierigheyt. [Bijbelv.] Bijzonderlijk, het voor iemand bestemde, of toe emeten deel: na de mate desgeloofs. [Bijbelv.]
De maat mzjns lijdens is to groot. De maat
zzjns levees was kort. Hierheen behooren
ook de spreekwijzen : de wzjsheid in eene
mime maat bezitten. Zij ondervinden de
treurige indruksels daarvan, in eene voile
maat. Naar de maat miner krachten. Eene,

met de natuur der zaak overeenkomstige
handeling : men moet in alle din en maat
houden. Kasti:jdtmij, Heere, loch met mate.
[Bijbelv.] Somwijlen ook in het meerv. : met
maten eten en drinken. Boven maten. Hierbeen behoort ook uitermaten, uitermate,
ongemeen, reeds bij M. St. utermate. — De
wijs, waarop iets gemeten words : drie voet
amsterdamsche maat. lets, waarmede men
uitmeet : eene maat erwten. lets bij de kleine
maat verkoopen. Twee maten olie. Ik heb
mine maat niet, men heeft mij to weinig
gemeten. lernand eene mime, of voile maat
geven. Van hier overdragtiglijk : iemand de
maat vol doen, vol meters in alles involgen,

in Mies zijn genoegen geven. Zamenstell.:
hoerenmaat, bedriegelijke maat; koornmaat,
melkmaat, rondemaat, scheepsmaat, wijnmaat, maatjespeer, bergamotpeer, enz. —
Voorbeeld, bestek, evenredigheid: op ztjne
maat : jets naar zzjne maat, op zijne maat,
maken. Datgeen, waarmede men jets afmeet,
of de maat van jets neemt : de kleermakers
gebruiken eene papieren maat. Zamenstell. :
kleermakersmaat, schoenmakersmaat, voet'twat • maatstok, enz. Zan mast : de maat
slaan o•; ok figuurl., het voornaamste bestuur
in jets hebben • de maat houden. Uit de maat
geraken, in de maat blijven. Zamenstell.:
dichtmaat • maatgezang, maatklank. Van
maat is ook maatregel, regelmaat, matelijk,
voor matiglijk •; mateloosheid voor uitspatting,
bij Hooft, matig enz. gevormd.

Bit oude woord beet, in al degenoemde
beteekenissen, bij Isid. merssa, Ker. mez,
Notk. meze, eng. measure, lat. mensura.
An ere talen werwisselen de s, of z, voor t,
als ons maat, neders. mat, angels. maete,
mat, mitte, zw. matt, alban. mata, waarmede wij het lat. modius , gr. czatoc, en
hebr. mod kunnen vergelijken.
van den maat •
AAT, z. n., m., des masts
M
t Medgezel,
meerv. maats. Verkleinw. maaje.
makker : hij ktvam met zijnen maat NJ mij.
Werkgast, werkgezel : voor de gemeene maats
nets ten beste even. Het bootsvolk, de maats
op de schepen: hty wist, als kwartiermeester,
goed met de maats om to springen. Met ieman maats, of goed vriend, zzjit •; in de
gemeenzame verkeering • ook maatjes : zij
waren regt maat es met elkander. Zamen-
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stell.: bootmansmaat, koksmaat, schippersmaat, ens.
Eng. mate, zweed. en ijsl. mat. --Bet
behoort tot ons met, mede, waarin het
denkbeeld van vereeniging opgesloten lit.
A. 1V41. zegt, dat men voetstappen van dit
woord vindt in bergomates, bij Plin. voorkomende.
maatMAATSCHAPPIJ, Z. n., v., der, of van
de
schappij • meerv. maatschappjen. Genootschap, gezelschappelijke vereeniging ter
bereiking van een en hetzelfde einde : de
bataarsche ffilaatschappij van taal- en dichtkunde • de Naatschappij tot nut van het
algemeen •; de burgerlijke maatschappij; de
menscheldke maatschappij, de zamenleving.
Iffaatschappij is voor maatschap, van maat,
gezel, en den uitgang schap, schappzj. Van
Kier maatschappen (sociare) bij A. v. d. Goes;
maatschappelijk.
MA/MAVEN (miaauwen), onz. w., gelijkvl. lk
maauwde, heb gemaauwd. Schreeuwen, of

geluid makers als de katten •; klanknabootsend woord : de kat maauwt. Het maauwen,
als zelfst. : het mdauwen der katten is onaangenaam. Van hier maauwing.
MADE (maai), z. n., v., der, of van de made •
meerv. maden. Zeker klein worm* : lang
van de maai deurgeten. J. de Deck.] Er kropen maden nit het vleesch. Er zijn maden in
die kaas. Van hier mad' maai
maazjig, vol.
maden : maaijige kaas. Zamenstell. • houtmade, spekmade, vleeschmade, enz.
Made, hood. Made, bij Notk. mado,
neders. made, mae, Been. mak, zweed.
matk, ijsl. madkur, angels. en bij Ulphil.
matha, eng. moth, maggot.
MADELIEF, z. n., v., der, of van de madelief •
meerv. madelieven. Verkleinw. madeliefje.
Zekere bloem. _Roode, witte madelieven. Kit
heeft ook maagdelief, of maegdelieve ; schoon
madelief, waarschijnlijk, de echte spelling
is, als van het oude made, neders. made, d.
i. vlak land, afkomstig. Nadelief is derhalve

eigenlijk eene veldbloem, die in de vlakke
veldengroeit.
MAF, bijv. n. en bijw., maffer , mast. Laf, mad,
vadzig : de warmte maakt nuj zeer maf. Het
is een maffe karel. Ook wordt het zelfst.
gebezigd, in het verkleinw. ma 'e met de
spreekwijzen : voor het ma 'e loo en een
spot van anderen zijn, iemand voor het ma 'e
houden, met iemand den spot driven. Zij is
een regt maeene
eene laffe, vadzige beuze-

laarster.
z. n., o., des magazijns, of van het
magazijn; meerv. magazijnen. Eene bewaar-

MAGAZUN,

laats , hetzijhts
sleceene kamer, of een
P
geheel gebouw, waarin zekere dingen in menigte ten aanstaanden gebruike, weggelegd
en bewaard worded. Zamenst. : houtmagazijn, hooimagazijn, geweermagazzjn, anders
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tuighuis, koornmagazijn. 't Gezegend magazz:jn. [Vond.] Een magazzjn aanleggen.
Figuurl., voor eene menigte, eenen grooters
voorraad: ik heb daarvan eengeheel magazijn.
Magazijn, hood. Magazin, fr. magasin,
ital. magazzino, sp., met het arabische lidwoord, almazen, alban. magake, wallach.
makaza. Het is een oostersch woord, hetwelk
vermoedelijk, door de kruistogten en den
koophandel in de middeleeuwen, naar Europa gekomen is. In het pers. is het magzen,
hebr. machzen ; alle in de beteekenis van
eene voorraadsplaats. Het stamwoord is het
hebr. chzen zie schat.
MAGER, bijv. D. en bijw., magerder, magerst.
Eigenlijk, dat weinig vleeschheeft, in tegenstelling van vleezig, lijvig, zoowel van menschen als van beesten : een lang mager man.
Magere handen. _Mager 17ee. Mager worden.

Wijders, het tegengestelde van vet, dat weinig of een vet heeft : mager vleesch. Pet en
mager beide eten. Zoo mager als hout zijn.

Figuurl., schraal: mager land, magere grond;
eene magere weide, die weinig gras, weinig
voedselgeeft. Het zaad staat zeer mager,
zeer dun en schraal. Eene magere, schrale,
maaltijd. Mager, ondiep, water, scheepswoord. Een mager gedicht, gezegde enz., dat
weinig geest of kracht heeft; dat is een mager bewijs. Ook als zelfst. : het magere van
vet vleesch is aangenaam. Van hier magerheld, magerte, magertjes. Ook mageren,
het onz, w., voor mager worden, reeds bij
Notk. voorkomende, waarvoor wij door sans
vermageren bezigen : ende mijn vleesch is

MAGT.

magneet; meerv. magneten. Zekere ijzer-

steen, welke het ljzer aantrekt , en zich,
onder daartoe behoorende omstandigheden,
bestendig naar het noorden draait; bij ons
ook zeilsteen genoemd, dewijl men zich daarvan bijzonder in de scheepvaart bedient. Den
ouden is de kracht des magneets oftbekend
geweest. Eene naald aan den magneet strzjken. Figuurlijk, voor alles wat aantrekkelijk
is, vooral in de taal der liefde: ik word,
dagelzjks, door uwe bekoorlijkheid, als door
eenen magneet, aangetrokken. Met wat hemelschen magneet. [Vond.] Van bier magnetisch,

met de aantrekkende kracht des magneets
voorzien. Zamenstell.: magneetnaald, magneetsteen. De benaming magneet is nit het
lat. magnetes, gelijk deze nit het gr. tAavvo,
welke deze steen, of naar het landschap Magnesie in Lidie, of wel naar zekeren herder met
name Magnes, voert, die deszelfs aantrekkende kracht het eerst zou ontdekt hebben.
MAGT, z. n., v., der, of van de magt ; meerv.
magten. Zoo wel het vermogen om iets tot
dadelijkheid te brengen, als ook een met flit
vermogen begaafd wezen.
Vooreerst , het vermogen om lets tot
dadelijkheid te brengen •; zonder meerv. En
wel de natuurlijke kracht of sterkte van iets :
God bezit eene oneindige magt. Dat is boven
zzyne magi. Zijne stem met magt verheffen.
Eenen steen met alle magt opheffen. Uit al
zzjne magt loo en schreeuwen, enz. Ook ten

, deen. en
e zweed.
Mager, hood. mager
insgelijks mager, angels. maegre, eng. mea-

aanzien van de mogelijkheid om het beslotene ter uitvoer te brengen •; en bijzonder,
om eengenoegzaam aantal van menschen,
die verpligt zijn, de wapenen te voeren, aan
te duiden : eenegroote magt (een groot krijgsbeer) op de been hebben. Figuurlijk, uiterlijk
aanzien: een man van magt en gezag .Menigte,

ger, ijsl., magur, fr. maigre, ital. magro,
lat. macer. Het schijnt met het gr. tztxpos

veelheid : eene magt van yolk, vangeld, enz.
Ma ht van opgeleide granen. [Vond.] Inzon-

tot eenegemeenschappelijke oudere bron te
behooren, en aanvankelijk klein, dun, rank,
beteekend te hebben.
maggelde, heb
MAGGELEN, onz. w., gelijkvl.
gemaggeld. In Groningen gebruikelijk, waar
beeekent:
niets beduidende haken en
t
het
oogen met de pen op het papier halen.
MAGISTRAAT, Z. 11., m., des magistraats, of van
den magistraat; meerv. magistraten. Een
nit het lat. magistratus ontleend woord, beteekenende den stadsraad, de raadsvergaclering eener stedelijke regering : tot den mag istraat kiezen. [Hooft.] /Ian den magistraat
van Amsterdam. [Vond.11 Hooft bezigde het
ook vrouwelijk: van de majestraat. Zoo ook
neemt Halma het mannel., voor eenen ma istraatpersoon , maar vrouwel. , voor het
ligchaam der magistraatspersonen. Zamenstell. : magistraatschap, bij Hooft males-

derheid, het zedelijke vermogen om iets tot
dadelijkheid te brengen, of de vrijheid, het
regt en de bevoegdheid om iets te doen of te
Iaten : iemand magt geven, om lets te doen.

gemagert, soo datter geen vet aen en is

[Bijbeiv.]

traatschap, magistraatspersoon.
z. n., m., des magneets, of van den

MAGNEET,

Dat staat niet in mine magt., Magt over
leven en flood hebben. —

Ten tweede , een met bijzondere magt
begaald wezen, wanneer het somwijlen van
ma ti geesten en geestelijke wezens gebezigd wordt: helsche magten. Ende den machten in den hemel. [Bijbelvert.] In deze beteekenis wordt het meestgebruikt van magtige
staten, hetzij koningrijken, of gemeenebesten : de ma ten van Europa • de ma ten der
garde. Van hier magteloos, magteloosheid.
Zamenstell.: magtbrief, volmagt, magtgever,
die de volmagt verleent, bij Hooft; magtspreuk, magtwoord; volmagt.
Magt , hoogd. Macht, voor sterkte bij
Isidor. reeds ma ti,
bij Notk. en Tatian, in
degewone beteekenis, maht, zweed. magt,
76
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bij Ulphil. maids , angels. m,yht , maeth
maaht, Been. en neders. magt, eng. might,
pool. en boh. moe. Het stamt van mogen of ;
en deszelfs ouderdom blijkt uit het lat. mafestas, magister, magistratus, en ook uit het
gr. frCEYD:5. Ziemaglig, mogen.
MAGTIG, bijv. naamw. en bijw., magtiger, ma
tigst. Natuurlijke kracht, vermogen hebbende: de leeuw is een ma ti dier. Dat vele
middelen heeft, om zijn oogmerk te bereiken:

MAKE.

Majesteit, met den klemtoon op de laatste
lettergreep, h ood. Majestat. Het lat. m,ajestas, gelijk ook magnus, heeft overeenkomst
met ons magt en mogen.
MAJOOR, z. n., m., des majoors, of van den
majoor; meerv. majoors, majoren. Van het
middeleeuwsche lat. major •; zekere krijgsbevelhebber. Oul, bezigde men ook meder,
in de beteekenis van bewindhebber, schout.
Van hier majorij, mederd : de majord van,
een magtige vriend. Hi' is mij te ma ti
's Hertogenbosch. Zamenstell.: generaalmajoor, plaatsmajoor, tamboerrnajoor, enz.
geworden. Een magtige vijand; een ma ti
rijk. Figuurlijk: een ma ti lads, een groot, MAK, bijv. n. en bijw., makker, makst. Tam,
ruim huis, welke beteekenis met het gr.
niet wild : een makpaard. Een wild paard
!zee)/ as- overeenkomt. Zoo ook eene magtige,
mak maken. Iemand mak maken, beteugeqq,
len, weerhouden. Ili' is zoo mak als een
groote, menigte yolks. Ma ti zijn, in staat
schaap. Er aan vele makke schapen in een
zijn: hi' is nog ma ti om te betalen. Een
hok,
land ma ti worden, in zijne magt krijgen.
bezadigde menschen schikken zich wel.
ook met den tweeden MAKELAAR, z. n., m., des makelaars, of van,
Rd is zdne zinnen,
den makelaar; meerv. makelaars, makelanaamval, zdns verstands, nog magtig. Vele
ren. Middelaar in koopmanschap ; een beeetalen ma ti zdn, vele talen kennen. Ma ti
wordt ook van spijzen gezegd, die sterk
did persoon, die de koopen sluit, in tegenoverstelling van beunhaas. Een makelaar in
gekruid en gesousd zijn: dat is zeer magtige
tabak, in wijnen, in vaste goederen enz.
kost. Van hier zegt men schertsende: dat is
Twee raadsmannen haddengedient tot makete ntagtig, wanneer het te duur, te hoog
mite
laars dezer koopmanschappen. [Hooft.] De
inprijs is. Ook wordt het, bij andere bijvoevrouwelijke naam is makelaressmakelaarster,
gelijke naamwoorden gevoegd, om eerie
makelster, bij Hooft, makelares in huweldkssoort van overtreffenden trap te vormen,
zaken, koppelaarster. Van hier makelarij,
voor zeer : hij is ma ti rijk. Ma ti schoon.
Ala ti veel geld. HO beeldt zich ma ti veel
andersgewoonlijk makelaardij, voor het
ambt van eenen makelaar : hi'j staat naar
in. Van bier magtigheid.
eene makelaardij • ook voor het loon van
Bij Notk. mahtig, Ulphil. rnahteiga, angels.
eenen makelaar.
mihtig, eng. mighty, t weed. mtigtig, deer.
Sommigen hebben maakklaar geschreven,
en neders. mägtig.
als zijnde iemand, die de koopen klaarmaakt;
III AGTIGEN„ bedr. w., gelijkvl. lie magtigde, heb
doch dit is meer aardig, dan gegrond. Makegemagtigd. Ma ti maken,magt even : ztj walaar is niet antlers dan een van het werkw.
ren daartoegentagtigd. Van hier magtiging.
makelen gevormd zelfstandig naamwoord.
MAJESTEIT, (ond. woord, van het lat. majestas),
z. n., v. der, of van de majesteit •; meerv. MAKELEN, bedr. w., gelijkvl. Ik makelde, heb
gemakeld. Voortdur. werkw. van maken.
majesteiten. De hoogste, in het gemeene
Eigenlijk derhalve, dikwijls, of herhaald,
levers „ aan niemand onderworpene magt en
maken. Wantgelijk maken ook beteekent
waardigheid. Eigenlijk, van alle onafhankelijke, met magt en gezag bekleede staten :
eene zaak beschikken, bezorgen, zoo geeft
makelen te kennen een aanhoudend bezorde majesteit beleedigen, kwetsen, zich op
en, een over en weer beschikken, over en
eene verregaande wijs teen die hoogste
g
magt verzetten ; waarvan de misdaad van
weergaan ; verder, bij elkander brengen,
vereenigen : dat ik schdne gemakelt te hebgekwetste majesteit. Gods majesteit, zijne
ben. [Hooft.] Van bier makeler, makelaar.
wezenlijke verhevenheid boven, en onbepaalde magt over alle din en. Figuurlijk, de MAKEN, bedr., en in sommige gevallen ook
onzijd. w., gelijkvl. Ik maakte, heb gemaakt.
dadelijke erkentenis van deze magt en verDit woord schijnt oorspronkelijk bewegen
hevenheid ; eerie beteekenis, Welke alleen in
de overzetting van den Bijb. voorkomt :
beteekend te hebben. Van dezegrootstenuwe, o Heere, is de groothedt ende de malesdeels verouderde beteekenis zijn nog eenige
weinige overblijfsels, in de volgende spreekteit. — De uiterlijke glans en waardigheid
g
wijzen, waar maken als een wederk. werkw.
dezer hoogste mat
: de Keizer vertoonde
zich M zdne geheele majesteit. Ook wordt
voorkomt, en vanplaats veranderen, zich
het in opzigt tot den uiterlijken glans en de
elders been be even aanduidt : maak u van
hier. Zich weg maken. Zich uit de voeten
pracht van andere din en gebezigd : de zon
ging op, in voile majesteit. Een met de
maken. Zich van den berg armaken. Zich te
hoogste magt bekleede persoon : zijne keizoeken maken. Maak wat voort. Illaak dat
gij ras weder komt. Waar het als onzijd.
zerldke, of koninkidke Majesteit. Zamenst. :
ebezi gd worth.
majesteitschennis.
g

MAKE.

— 603 —

MAKE.

In eene meergewone beteekenis duidt het
handelen, werken, veranderingen voortbrengen aan. Zonder aanwijzing van het
gehandeld of gewerkt wordt : maak het met

Met de onbepaalde wijs der werkwoorden,
als zelfstandig gebezigd : iemand aan het
la then aan het schreUen maken. Zoo ook
met bijwoorden : een glas schoon makers.

ons, zoo als u goeddunkt. Vertrouwt op hem,
hij sal 't wel maken. [Bijbelv.] Dat kan niet
maken, niet baten, niet bijbrengen. Ick sal
maken, dat able uwe vijanden u den necke
toekeeren. [Bijbelv.]
heeft het slecht gemaakt. Ik weetniet, hoe ik het maken zal.
Gij hebt het er wel naar gemaakt ! zal
het niet bang meer maken zegt men van

lets vast maken. Iemand arm, rijk, gelukkig, gezond, levend, bastaard tnaken, de
werkende oorzaak daarvan zijn. Zich bemind,
gehaat, ziek, hard maken. lets grooter, kleiner maken. Iemand van iets afkeerig maken.
Iemand afvallig maken. Eenen gevangenen
vrij maken. Zich nal, vuil maken. Iemand
onrustig, bevreesd, bekom,merd, driftig, dol,
vrolijk, opgeruimd, trotsch, droevig, verlegen, beschaamd, dronken maken. Zich noodzakelijk maken. Zich bekwaam maken. Zich
gereed maken. Iemand iets wUs maken.Jets
bekend, wereldkundig maken; kond, bekend,
maken : Godes eergaen maken kondt.
Kam h. Lets klein maken; ook figuurlijk •
zUngeld klein maken', Iemand het leven bitter, het hood warm maken, Iemand iets
duidelijk maken. Zich eener zaak waardig
maken. Het kort maken. Iemand wakker
maken. Met kind maken, bevruchten. In sgelijks met het voegwoord dat : maak, dat hij
kome, veroorzaak het. Gij maakt, dat wij u
niet banger kunnen liefhebben. Dan, de wer-

iernand, die dra zal ophouden in zekere zaak
werkzaam te zijn •; ook die haast zal ophouden te leven. Metuitdrukkelijke melding van
het een gehandeld of gewerkt wordt. Eigenlijk •; een werk voortbrengen, aan jets het
bestaangeven : die den hemel en le de aerde
gemaeckt heeft. [Bijbelv.] Wie heeft dat kunststukgemaakt ? Kleederen maken, schoenen,
hoeden, orgels maken • verzen, een gedicht,
eene redevoering maken. Zamenstellen : boter, kaas maken. Vuur maken, Iemand
plaats maken, hem ruimte geven. Iemand
eene beschrijving van iets maken. Tweemaal
twee maakt vier. Op iets rekening maken,

figuurl., op lets staat maken, ho en het te
zullen verkrijgen. Geweld maken. Veel ophef van iets maken. Eene wet maken. Zich
een denkbeeld van iets maken, enz.

Daar de wijs, waarop iets voortgebragt
wordt, zeer verschillend is, zoo won't daarbij niet altoos het woord maken gebezigd ;•
maar in velegevallen zijn bijzondere werkwoorden ingevoerd, welke doze wijs nader
be ales Zoo zegt men, in het gemeen, niet,
een huis maken, maar bouwen, niet eenen
tuin maken, maar aanleggen, niet klokken
maken, maar gieten, enz. Intusschen zijn er
gevallen, waarin zoo wel het algemeene
maken, als eenig ander bijzonder eigen
werkw.gebruikt wordt. Zoo zegt men een
boek maken, en ook een book schrUven, enz.
In eene uitgestrektere beteekenis geeft het
de beweegoorzaak eener werking te kennen,
Iemand tot voogd, tot koning, tot hoogleeraar, tot slaaf maken, enz. Een koningrijk
tot eengemeenebest maken. .0ok zonder tot:
iemand voogd maken , iemand erfg
maken, enz. Vele schulden maken. wil
van zijnen noon eenen koopman maken. Zijn
good aan iemand maken, bij uitersten wil

daarvan ten voordeele van iemand beschikken. Zich iemand ten vriend maken. Zich
eenen naam maken. Een begin met iets maken. Kennis met iemand maken. Allerlei
tegenwerpingen Timken. Een einde aan de
zaak maken. Het water aan de kook maken.
Zich iets tenpligt maken. Jets tot geld
m,aken.heeft zijn geluk gemaakt, hi' is
gelukkig geworden. Zijn water maken,
lozen. Eenegewetenszaak van iets maken.

kende oorzaak behoeft juist niet een verstandig wezen te zijn. Het woord maken heeft
eene zoo algemeene beteekenis, dat het ook
van alle levenlooze din en kan gebruikt
worden. De zon maakt het was week. Zorgen maken oud voor den tUd. Opregt berouw
maakt alles wedergoed. Die wijn maakt het
hood bedwelmd. Hare verlegenheid en ontroering rnaakten, dat hi van zUn voornemen
afzag. Figuurlijk •; toebereiden, tot een zeker

oogmerk geschikt maken •; door aan in het
dagelijksche leven, en in eenige gevallen.
Bet bed Timken. Punch maken, worst maken.

Voorstellen :gij maakt de zaak veel te gevaarlijk, stelt die als zeer gevaarlijk voor.
HO is zoo arm niet, als de menschen het web
maken. Iemand iets ligt, zwaar maken, zoo_
voorstellen, Ile weet niet, wat ik daarvan
maken, daarvan denken, mij voorstelleri,
moet. Iemand tot eenen ketter, tot eenen
schelm maken, hem als zoodanig voorstellen,
daarvoor verklaren. Jetsgroot, klein, belagchelUk maken, het als groot, klein, of belag-

chelijk voorstellen. Vertoonen, verbeelden,
spelen, veinzen : den zot, den meester maken, bij Kil. En als ghijer bijcomt, maeckt
dan den droeven. [Const. der Minn.] De
schouwspeler maakt den Cesar. Van bier het
verled. deelw. gemaakt, dat niet alleen voltooid, maar ookgedwongen, geveinsd beteekent. Zie hetzelve. Maker, iemand, die iets
maakt, en wel van God, als den voortbrenger van alles : waar is Godt, mijn maker.
[Bijbelv.] Van menschen wie is de maker
van dat werktuig ? Doch meest in zamenst.:
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blokmaker, glazenmaker, hoedenmaker, enz.
_IPIctakster : mutsenmaakster, schoonmaakster,
enz. Verder making, in de regtsgeleerdheid
gebruikelijk : making van, of bij uitersten
tvil, ook erfmaking. Anders altoos in zamenstetting : bekendmaking, gelijkmaking, heiligmaking, regtvaardigmaking, in de god-

geleerdheid, enz. Omtrent de twee laatste
woorden kan aangemerkt worden, dat men,
bij het uitspreken van dezelve, doorgaans,
den klemtoon op ma, de eerste lettergreep
van snaking, plaatst, doch verkeerdelijk,
dewijl, volgens ons heerlijk taaleigen, de
nadruk altoos op het zakelijke deer des
woords, en dus hier, op heilig en regtvaardig, moet vellen. Wijders, makertj, alleen in
zamenstelling gebruikelijk : azijnmakerij,
kettermakerij, loodwitmakerij, messenmakeri j, zeilmakerU, enz. Eindelijk maaksel,
voor schepsel, gewrocht : de mestschen zijn
Gods maaksel, het maaksel zijner vingeren,
in dengodgeleerden stiji. Bereidsel, berei-

ding van de stof, waaruit iets gemaakt is :
Hi' weet, wat maaksel wij zijn. [Bijb.] Een
zakuurwerk van engelsch maaksel. Dat papier is van een goed ntaaksel, De wijs, waarop
ietsgemaakt is : die rok is van een goed
maaksel • ik zal naar hetzelfde maaksel een
kleed bestellen. GU en suit ook na haer
snaecksel geene dergelijcke maken. [Bijbelv.]
Figuurl. : hij is een wonderlijk maaksel,

een wonderlijke vent; in de gemeenzame
verkeering. Zamenstell. : maakloon, maakselloos (informis) bij Vond. en Hooft.
MAKKELIJK, bijv. n. en bijw., ntakkelijker,
makkelijkst, in de dagelijksche taal gebruikelijk. Hetzelfde als gemakkelijk. Lie dit woord.
MAKKER, z. n., Ill., des makkers, of van den
makker • meerv. makkers. Medgezel, maat :
hi' is een goede makker. Zijnen makker verklappen. Zij zijn makk,ers, verkeeren als

goede vrienden °rider elkander ; in de dagelijksche taal. Van hier makkerij, bij Hooft, in
den zin van collegium, conventus •; makkerschap : makkerschappen ingaen. [Oud.] Zamenstell. : schoolmakker, speelmakker, enz.
MAKREEL, z. n., m., des makreels, of van den
makreel • meerv. makreelen. Zekere zeevisch. Kil. heeft mackereel, maeckereel. Fr.
maquereau, en g, mackarel.
NAL, z. n., o., des mals, of van het mal
meerv. mallen. Bij de huis- en scheepstimmerlieden, ook bij de smeden, molenmakers
en andere handwerksliedengebruikelijk,
voor een voorbeeld in het klein, waarnaar
men iets in hetgroot maakt ; overeenkomende met het oude maal een beeld, een
teeken : een houten, een ilzeren mal. De
spanten, of het model, waarnaar een schip
gemaakt wordt : het mal van een linieschip.
Het mal van een geschut. Het hout, dat de
timmerliedengebruiken, om eenen winkel-

MALE.

haak, die verschoven is, weder winkelregt
te zetten, wordt ook mal genoemd.
MAL, bijv. n. en bijw., maller, malst. Niet wijs,
gek : een mal mensch. Hij is een malle
gek, zegt men, in de verkeering, voor: hi'
is eengroote gek. Tusschen mal en vroed
zijn, half dwaas zijn. Al te toegevend, al te
inschikkelijk : zijne moeder is zeer mal met
hem. Mal ntoertje mal kinctje, eene al te
goede moeder bederft hare ki nderen ; spreekw.
Mal amsterdamsch zegt men, in de dagelijksche taal, voor plat amsterdamsch. Ook
wordt het als zelfst.gebruikt, het mal, voor
zotheid, kinderachtigheid •; ook teeldrift, in
de dagelijksche taal : het mat is bt:y. hem al
over. Hooft heeft menschenmal. Van hier
malheid, ook , malligheid. Wijders, het
onzijd. gelijkvl. werkw. mallen, zich gekkelijk aanstellen : wat zit gij te mallen !
waarschijnlijk van malen , mijmeren, niet
wel bij het hoofd zijn, als iemand, die malende van hersenen is, en die over de voorkomende zakengeen bescheiden oordeel kart
vellen.
MALDER, z. n., o., des malders, of van het malder ; meerv. malders. Mudde, eene soort van
koornmaat: een malder tart
y, haver, enz.
MALEN, bedr. w., gelijkvl. 1k maalde, heb gemaald. Van het oude maal, een beeld, een
teeken. In het algemeen, afbeelden, de gedaante eener zaak, door zigtbare trekken
nabootsen en voorstellen • teekenen, enz. In
eerie bepaaldere en meet gewone beteekenis
is malen met verwen afbeelden, schilderen,
inzonderheid met inachtneming van licht
en schaduw, in onderscheiding van teekenen,
enz. Een beeld, een landschap, een bloemstuk
malen. Op glas, op doek, op koper, op hout, op
papier malen. Net waterverw, met olieverw
malen. Daar was alle beeltenissegeheet
condom aen den wandegemaelt. [Bijbelv.]
Schilderen is incest ingebruik. Lie afmalen.
Malen, hood. mahlen, zweed. ma la,
Been. male, boh. malowati, pool. malotvac,
alle voor schilderen. Bij Ulphil. is meljan
schrijven, quasi literas in ere omdat de

eerste schrijfwijs toch slechts eerie teekenen
van verscheidene figuren was; waarin ons
melden ook zijnen oorsprong vindt. Van
hier maler, schilder, malerij (Bij Kil.), voor
schilderij. In zoover tot het teekenen en schilderen het heen en weer bewegen van de
teekenen en het penseel behoort, schijnt
het met het volgende malen verwant te zijn.
MALEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik maalde, (our.
mod), heb gemalen. Eigenlijk, zich heen en
weer beweg,
en bijzonderlijk zich in eenen
kring bewegen, ronddraaijen •; eene bij ons
bijna verouderde beteekenis, welke echter
nog in eenige spreekwijzen overgebleven is,
1. werkw.
zoo als nailer bij het onz. gelijkv
malen zal blijken. Zie maalstroom. In eenen
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bepaalderen zin, door been en weer bewegen verbrijzelen, vergruizen, eigenlijkst en
gewoonlijkst, tusschen twee steenen verbrijzelen, fijn maken, tot meet maken : koorn
malen, mosterd malen, koffij malen. Twee
vrouwen sullen te samen malen. [Bijbelv.]
Die eerst komt, die cerst maalt, wordt het

eerstegeholpen, spreekw. Schoon een werktuig door den wind of anderzins bewogen,
als een molen, enz., eigenlijk maalt, wordt
dit echter aan hem toegekend,
die slechts
het opzigt over zoodanig werktuig heeft : de
molenaar maalt van daag niet. Ook wordt
het van diegenen gebezigd, die hun koorn
enz. laten malen: wijzullen
zullen morgen malen.
Men maalt ook water, slijk, enz. nit de polders, grachten, enz., wanneer men het door
middel van een molenwerk, met schepraderen, uitbrengt. Zie moddermolen. Dit woord
malen wordt in de Bijbelv. ook voor bijslapen, vleeschelijk te doen hebben, gebezigd :
soo moet mijne huzjsvrouwe met eenen anderen malen. Van hier maler, maalster, ook
voor de tanden: wanneer de maalsters zullen
stil staan. [Bijbelv.] Zie gemaal.
Notk.gebruikt melon en fermulon, in de

beteekenis van verbrijzelen. In de tegenwoordige bepaaldere beteekenis heet het in het zw.
mala, bij Ulphil. malan, wall. malu, deen.
male, eng. to mill, lat. molere, gr. frtuAAgiv,
fr. mouldre, moudre. Reeds in het Nebr. is
mol in stukken wrijven. Ons meel, molm,
mul, lat. moths en demoliri zin
waarmede
J
verwantschapt.
MALEN, onz. w., gelijkvl. 1k maalde, heb gemaald. Zich heen en weer beweg,
en rond
draaijen : hoe staat gzj zoo te malen ? Zit toch
stil en maal zoo niet. Van bier ook gemaal,
voorgedurige beweging, gedruisch : wat is
dat voor eengemaal? Bij overdragt, mijmeren : begint te malen. Over iets malen :

MALS.

malien aan een rijglijf zetten. Een wapenrok met stalen malien, driedubbelt doorgeweven. [HoogvI.] Ook eene ijzeren, of koperenpen aan een snoer, anders nestel: de
malie van dezen veter is gebroken. Zamenstell.: maliehemd, of malienkolder, kolder

met malien bezet.
In het fr. maille, ital. maglia, sp. mala,
eng. male , middeleeuw. malia.
MAME, (fr. mail, lat. malleus lusorius) z. n.,
v., der, of van de malie • meerv. malien.
Eene kolf, waarmede men in de maliebaan
speelt, anders maliekolf. Zamenstell.: maliebaan, maliehuis, *berg bij de maliebaan,
malieklik, het onderste stuk eener maliekolf.
Van bier ook het onzijd. werkw.. malien, in
de maliebaan spelen : ik maliede, heb gemailed.

voornaamw., onverbuigbaar, bemalkanders.
halve in den tweeden naamval,
Hetzelfde als elkander. malkander beminnen.

MALKANDER,

Zij verstaan malkander. Zzj in en met
malkander, te zamen. malkanderkomen.
Onder malkander, onderling : zzj hebben het
onder malkandergevonden, geschikt ; ook
overhoop : de boeken liggen onder malkander,
het eene lit
g
ander het andere. Tweemaal
na, op malkander, tweemaal achtereen.
Boter en azOn onder malkander roeren, vermen en. De leers
g
waren aan malkander,
waren slaags. Die twee landen liggen aan
malkander,
het eene grenst aan bet andere.

Het wordt ook in allegeslachten en getallengebruikt, even als elkander. Het is za,
mengesteld nit malk
d. i. elk, bij Kil.
quisque, en ander. Oul. bezigde men malk,
buiten zamenstelling mallic kent hem selven
wale. [Mel. St.] Om vrientschap, die mallick
van ons tot den andere heeft. S. v.Leenwen.]
MALLEN, onz. NV., gelijkvl. 1k malde, heb gemald .
Zichgekkelijk gedragen: het is zoet mallen,
wanneer hetpas geeft. [Valid.] Zie mal.
waarover maalt hi j? Hoe lane heeft zz:j
reedsgemaald ? niet gemalen. Van hier ook MALLOOT, Z. n., v., der, of van de malloot
meerv. malloten. Van mal en loot. Een mal,
malerij, mating : gij zijt in de mating,
ijdel vrouwmensch, bij Kil. inepta et insulsa
in de war. In de mating komen, door het
mulier. In Groningen zegt men malloete
gemeene yolk, op de straat, omsingeld, en
voor eene halfgekke dochter. Zie loot.
van den eerier naar den anderen kant, getrokken,
gestooten warden. En hier mede MALLOTE, z. n., waarvan het meerv, buiten
gebruik is. Zekere soort van steenklaver.
komt degemeenzame spreekwijs overeen :
Kul. heeft malloete. Het is verbasterd van
hij loot met molentjes, hi is niet ter deeg
mililote, in het lat. melilotus, fr. melilot,
wijs. Ook zegt men : er maalt iets door mijn
ital. meliloto. Zamenstell.: mallotezalf.
hoofd ; er maalt mij iets door het hoofd
eigenlijk: er wordt iets in mijn hoofd om en MALSCH, bijv, n. en bijw., malscher, malschst,
zeer malsch. Zacht, week : malsch vleesch.
omgedraaid, dat komt mij gedurig in de
Figuurl.: een malsch, zacht vloeijend, vers.
gedachten, en ik peins daarover, bij herMalsche kusjes. 1k zal het hem zoo malsch,
haling.
zoo zacht en bedaard, zeggen
als ik kan
,.
MALEN mellen) oud werkw. (bij Kil.), bet
Van hier malschheid, malschelijk, malschkenende vereenigen, huwelijken, waarvan
jes. Het staat, ten aanzien van zijnen oorook maaldag, voor trouwdag, in gebruik
sprang, met het lat. mollis, gr. izaAoc, zw.
geweest is. Zie gemaal.
MALIE, z. D., v., der, of van de malie • meerv.
eng. mellow, week, zacht, ons moll)?
molsem, mul en malen, in verband.
malien. Een ring van ijzer- of koperdraad :
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der of van de maluwe ; zonder meerv. Zeker kruid.
MALVEZEI, z. n., m., malvezeis, of van den
malvezei • het meerv. is niet in gebruik. Een
goudgele, balsemachtige, zoete wijn, welke
om de stall Napoli di malvasia in Morea
blast,
en van daar zijnen
naam heeft. In eene
ruimere beteekenis wordt ook een dergelijke
wijn van het eilanddus
Kandla
genaamd•:

MALUWE, malwe,

drinkt flu den muskadel en zoeten malveselj.
J. Thieull.] Halma stelt het vrouwelijk.
MAN, Z., n., v., der, of van de mam ; meerv.
mammon. De Borst eener vrouw, in degemeenzame verkeering.: het kind de mam
geven. Ook wordt het van dieren gebruikt.

Van bier het, in den gemeenen spreektrant
gebruikelijke onzijd. werkw. mammen, voor
zuigen, de borst zuigen : de jonge wit mammen,geef hem je volste uyer. J. Vos.] Kil.
heeft het inden zin van zogen, nutricem
agere, mammanpraebere in anti. Nant,
mantme worth ook voor voedster, bij Kil.
nutria, mater, gebezigd: houdende Antwerpen voor de mildste mamme, die 't oorlogh
zoo t. [Hooft.] Of tot het bloet, of tot de mam.
[Moon.] Verkleinw. mammetje. Van het
lat. mamma, fr. mamelle.
MANNELUK, z. n., m., des mammeluks, of van
den mammeluk • meerv. mamntelukken.

Een arabiesch woord, dat eigenlijk eenen
,
slaaf beteekent
en waarmede men, in
Egypte, diegenen pleegt aan te duiden,
welke van christenoudersgeboren, doch in
hunnejeugd gevangen, en in de mahomedaanschegodsdienst opgevoed zijn geworden.
In eene ruimere bet ke p is wordt het woord
mantmeluk genomen voor iemand, die de
christelijke godsdienst verlaat en de turksche omhelst.
MAMMON, z. n., m., des mammons, of van den
mammon; zonder meerv. Tijdelijk vermogen, in eenen verachtelijken zin, en in zoo
ver men daaraan zijn hart hap t. Een
grieksch woord, door de overzetting van
den Bijbel tot ons gekomen : GU en kondt
Gode niet dienen, ende den mammon.
bernint Godt boven den mammon. [Vollenh.]

Het is van hetgr. textfreoEtY gretig verlangen,
sterk begeeren, afkomstig.
MAN, Z. n., m., des mans, of van den man
meerv. mans, mannen. Verkleinw. mannetje. Een der oudste woorden niet alteen in
onze, maar ook in alle europesche talen.
Het beteekent I. een mensch, zonder onderscheid vangeslacht • in welke beteekenis
het, van den tijd van Kero af, voorkomt.
That uuort th' ist man wuorten, beet het
bij Otfr., voor : het woord is mensch geworden. Fehes inti mannes, menschen en vee,
bij denzelven. Pam manno zijn bij Kero
menschenkinderen. Het oudegothische
manna, angels. man, moon, monn, eng.
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mon, man, wallis. ntlyn, mon, dee p . mand,
ijsl. made
,
en andere meer hebben deze
algemeene beteekenis nog. Een man beet
daarom in het angels. waerman, eene 'offer
maedeman, eene vrouw wifman, eng. woman, oud zweed. quindismadr, en nog bij
de tegenwoordige IJslanders kuenman. In
het hoog malabaarsche beteekenen manden
en mander menschen. Morhof, Ihre en anderen hebben in het breedegetoond, dat de
tweede lettergreep in het lat. homo, [bij de
oude Latijnen hemon, homon, humor ) in
humanus, nemo en immanis, onmenschelijk,
niets anders dan ons man is. In deze beteekenis is het bij ons verouderd, sedert het
daarvan afgeleide mensch meer in gebruik
gekomen is. Intusschen zijn ons onbepaalde
voornaamwoord men, en het zamengestelde
iemand, niemand nog overblijfsels daarvan.
Ook zijn er nog verscheidene gevallen, waarin het woord man personen van beiderlei
geslacht aanduidt, b. v. de gemeene man,
voorgemeene lieden, mannen en vrouwen.
Soo tjemant een hoorder is des woorts ende
niet een dader, die is een man geltjk, enz.
[Bijbelv.] Welgelucksaligh is de man, die
enz.[Bijbelv.] Het schip is met man en
muis, met menschen en vee, ver aan niets

is daarvan levend afgekomen.. Eenen persoon, in eenige spreekwijzen des gemeenen
levensgebruikelijk. Om te spelen moesten
wij nog eenen derden man (eenen derden
persoon, man of vrouw) hebben. Wanneer
slechts twee voor aan ,
zal ik de derde man
zijn, kan ook eene vrouw zeggen. Zijne
waren aan den man helpen, verkoopen. Als
de nood aan den man komt.zult mij
man enpaard noemen, den re ten persoon,
en hem juist uitduiden. Ik ken mijnen man,

welkenik te doen heb.
denpersoon ,
elken
Ik houd mij aan mijnen man, aan den per-

soon, van welken ik het ontvangen, gehoord
heb, of aan welken ik het verkocht heb, enz.
Hij zal zzjnen re ten man wel vinden, den
ersoon, lien hi'oet
m hebben. Iemand
P
voor den man houden, voor dengenen, die
ietsgedaan of gezegd zou hebben.
2. Iemand van het mannelijke geslacht,
zonder onderscheid van jaren. Het wallis.
man, mon, mijn, ijsl. madr. angels. man,
mon, en g. man hebben ook deze beteekenis. Er waren slechts drie mannen in het
gansche gezelschap, waarvoor men echter
dikwerf manspersonen zegt. Ik hebbe eenen
man van den Heere verkregen. [Bijbelv.]
Ookpleegt men, schertsende, een kind van
het mannelijke geslacht mannetje, manneken
te noemen. Dit verkleinw. mannetje wordt
ook van dierengebezigd, om daarmede een
Bier van het mannelijke geslacht aan te duiden, in tegenoverstelling van het wijfje.
Soo sal hij een volkomen manneken offeren.
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[Bijbelv.] Een persoon van het mannelike geslacht, die it zijne jongelingsjaren
g
etreden is, die zijne
n volkomenen wasdom
en zijne beste sterkte heeft. In het dertigste
jaar is men een man, d. iemand van het
mannelijke geslacht, dertig jaren oud zijnde,
is eenvolwassen man , schoon iemand
tusschen twintig en dertig jaren reeds, ten
minsteuit achting, een man genoemd worm,
Een eerlijk, regtschapen man. Eenwi
ervaren, geleerd, geschikt man. Een braaf,
dapper man. Een oud, bedaagd man. Een
voornaam, aanzienlijk, gering, ongeacht,
rijk, arm man. Een man van letteren. Een
man van ondervinding . Een man van sinaak.
Nan voor man. Het verkleinw. mannetje

wordt, in den vertrouwelijken sreektrant
,
A
deels van eenen man van eene kleinegedaante, deels van eenen liefdewaardigen man
gebruikt. Zamenstell. : baardmannetje, bogchelmannetje, kaboutermannetje. Hierheen
behoort nog de figuurlijke spreekwijs lets
mannetje voor mannetje namaken, d. i.
juist, in al zijne deelen. — eenen bepaalderen zin, met het denkbeeld van sterkte,
moed en dapperheid verbonden. Een ernstha ti man. Een groot man. Groote heeren
zt:in zelden groote mannen. David zeide tot
zijnen zoon Salomo soo z(jt sterk, ende
weest een man. [Bijbelv.] Hij is mans genoeg ; ook in het meerv. : ztjn mans
genoeg. lk ben uw man daarvoor, ik sta u
daarvoor in, ben u daarvoor borg. Ook : ik
ben uw man, ik sta u, ik zal u afwachten.
Gij ztjt er de man niet ttaar, of toe : karels
naazaat was er de man niet toe, was er niet
geschikt toe. [llooft.] Weleer was man ook

zoo veel als eerlijk man van waar nog de
spreekwijs een man een man, een woord
een woord, dat is : een eerliik man houdt
zijn woord. Nog meer lit het denkbeeld van
dapperheid opgesloten in de spreekwijzen :
zich verweren als een man, zijnen man
staan, enz. Van hier, dat krijgsknechten
mannen genoemd worden : in lien veldslag
is niet een mangesneuveld. Tot den laatsten
man zich verdedigen. Wanneer er een

telwoord voorgaat , blijft het meestal
onveranderd, even als bij maten en gewigten : een leer van tivintig duizend man. Er
ztjtt niet meer dan zes man gebleven. Zoo '
ook : met hoe veel man kwamen zij ? Bij
Hooft ook mannen.
Meer bepaald beteekent het woord man
eenen echtgenoot, eenen gehuwden persoon
van het mannelijke geslacht, in tegenoverstelling van vrouw, of wijf. Bij Otfr. reeds
man, zweed, man, in middeleeuw. lat.
homo. Eenen man nemen, krljgen. Hij gaf
zUne dochter eenen man. Hiertoe behooren
de spreekwijzen : aan den man willen, wel
willen trouwen, aan den man komen • aan
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den man helpen, enz. Moeders man, stiefvader; dochters man, schoonzoon. Hetvrouwel.
woord is mannin, in den bijbelstijI : men
salse manninne heten, om datse uyt den
mangenomen is. — Van hier manachtig,
manheid, bij Hooft, enz. Zamenstell. : akkerman, bootsman, edelman, franschman, enz.
— (manluiden, manlui) manmensch, manntoedig, manmoedigheid, manmoediglijk , mannenhuis mannenmoed,
mannenstand, mansbeeld, — mansbloed,
mansdom, en mannendom, bijVond.,
ntanshand, manshemd, manshoed, mansjas,
manshoofd, ook voor man • manskleed,
manskleeding, malisklooster, ook mannenklooster, — manskous, manslag, mansteen,
manslengte, de lengte van eenen gewonen
man • mansmannen, leenmannen, die achterle-enen bezitten, mansmoeder, in den
la en spreektrant mansmoer, — mansmuts,
mansnaam, mansoor, mannelijke nakomeling, ook zeker kruid •; manspersoon, mansrok, manszuster, manvolk, manwijf, man
en vrouw to gelijk, manziek, manziekte, enz.
Het meervoud van sommige, met man
zamengestelde woorden heeft lieden, luiden,
en niet mannen, b. v. ambachtsman, ambachtslieden, zie ambacht ; edelman,edellieden, hoofdman, hoordlieden, koopman, kooplieden, landman, landlieden, opperman,
opperlieden, speelman, speellieden, tirnmerman, timmerlieden, voermatt, voerlieden, enz.
Oulings werd dit man veelal in plaats van
er gebezigd, zijnde de mannelijke uitgang

der van werkwoorden gevorrnde zelfstandige
naamwoorden. Zoo is betontan, bij Otfr.
aanbidder. En nog tegenwoordig zegt men
koopman en kooper, handwerksman en handwerker, enz.
Dewijl in de meeste beteekenissen van dit
oude woord hetdenkbeeld van moed en sterkte
duidelijk doorstraalt zoo hebben de meeste
Taalkundigen het van het oude werkw. mogen, zweed. ma, afgeleid. Het wend. motsch
beteekent magt, en mosch eenen man • welk
laatste met het lat. mas overeenkomt. Oo beteekent het Nebr. geber, dat van gabar, sterk,
afkomstig is, eenen man. En, dewijI de man
het sterkstegedeelte des menschelijken geslachts uitmaakt, is deze afleiding niet
onwaarschijnlijk • schoon Wachter magt,
mogen van man doet afstammen. Adelung
daarentegen brengt man en het daarvan
gevormde mensch tot majn, of is zelfs van
oordeel, dat man en mijn een en hetzelfde
woord is. Miln, pers. men, gr. ios, bij de
oude Latijnen mis, is, zegt hr een
een van de
natuur zelvegeleerd persoonlijk voornaamw.,
waarmede ieder zich zelven aanduidt,
en dat
zoo veel als ik beteekent. Het is zeer waarschijnlijk, zegt hi' verder, dat de enkel zin-
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nelijke eerste inensch, welkede taal vormde,
wanneer hi' andere wezens van zijne soort
wilde aanduiden, hun den naamgegeven
heeft, waarmede hi' zijn eigen wezen uitdrukte; en zoo ontstond uit min, mijn, man
en eindelijk mensch.
A BAR bijv. n. en bijw., manbaarder,
anbaarst. Pit woord wordt inzonderheid
m
van het vrouwelijke geslacht gebezigd, en
bekwaam om in het huwelijk
et
be
Le treden, huwbaar, van het oude mannen,
d. eenen man nemen. Een manbaar
meisje. Nanbaar worden. Van hier manbaarheid.

Het behoort eigenlijk tot die bijvoegel.
naamwoorden, welke, door achteraanvoeging
van baar, van werkwoorden gevormd zijn.
Zweed. manbar, deen. mandbar, hoogd.
mannbar. Zie baar.
MAND, (mande) z. n., v., der, of van de mand •
meerv. manden. Verkleinw. m ande. Een
van teenen gevlochten korf. Eene mand vol
appelen. Waar heenen met die mandt eijeren? [Hooft.3 Door de mande vallen, spreekw.,
tot bekentenis komen : dat men in 't leste
valt door de mande. K. v. Mand.] Van hier
manden, voor in manden doen. Zamenstell.:
appelmand, broodmand, enz. Mandenmaken,
zelfst.gebruikt : eenen jongen op het mandenmaken doen • mandenmaker, mandenmakenj , mandenwerk, mandenwinkel.
Mand, hood. Maud, Mande, angels.
mand, neders. mande, eng. maund, fr.
manne. Het heeft, over hetgeheel, de beteekenis van die to en behoort tot mond, enz.
MANEN, bedr. w.,gelijkvl. 1k maande, heb
gemaand. Ter vervulling van zekeren pligt
aanhouden, waarvoor gemeenlijk aanmanen,
vermanen, gebezigd wordt. Bijzonderlijk ter
betaling van eeneschuld aansporen : iemand
we ens eene schuld manen. Hi' laat zich
dagelijks manen. Van bier maner, maning.
Manen, hood. mahnen, seders. manen,
angels. manias , manly ian , bij Ulphil. gamunan, Kero. manors, deen. mane, finl. maffilVOW, dor.
naan, lat. monere, gr. uvaet y
thavvo.), indico. Het schijnt ook aandrijven,
leiden to beteekenen , en met mennen in
verband to staan. Zie maan.
MANGEL, z. n., o., des mangels, of van het mangel; het meerv. is niet in gebruik. Be afwe-

zendheid eerier nuttige en aangename zaak,
gebrek : de oorzaak van dit mangel. [Hooft.]
Om dit mangel teboeten. [Vond.] Een schaap
zonder eenig mangel. Bij mangel van geld.
Bij mangel van vergelding. [Hooft.]
Hoogd. Man el zweed. en deen. insgelijks
mangel, ital. manco, middeleeuw. lat. manca, fr. manque. Het stamwoord is ongetwijfell ons mank, lat. mancus.
MANGEL, z. n., m., des mangels, of van den
mangel • meerv. mangels. Een werktuig,

MANI.

waarmede mengewasschen gedroogd linnen, en ook andere wollen kleederstukken,
glad en zacht maakt. Den mangel trekken.
De rollen onder den mangel steken. Zamenstell.: draaimang el , handmangel,trekmangel .
Hoogd. Mange, Man el Mandel, Tweed.
mangel, deen. mangle, pool. magiel, ital.
mangano, middeleeuw. lat. mancula, waar
manculari mangelen is. Waarschijnlijk is
het verwant met ons verouderde mange, hetWelk allerlei werktuig, en vervolgens allerlei
krijgstuig beteekende , bij Kil. insgelijks
machinae bellicae genus • in welken zin het
ook bij Hooft voorkomt.
MANGELD, zie mannegeld.
MA.NGELEN, onz. w., gelijkvl. 1k mangelde, heb
gemangeld. Afwezend zijn, van din en welke
in opzigt tot iets antlers noodzakelijk, of
wenschelijk zijn • als een onpersoonlijk
werkw., of ten minste alleen in den derden
persoon gebruikelijk : de zaak zoude afgedaangeweest zijn, maar het geld mangelde.
Of met het voorzetsel aan : het mangelt heden
overal aangeld. Ook ze s t men figuurlijk :
het manyelt niet aan mil, voor, het hapert
niet aan mij, of het lit niet aan mij, dat enz.

De zaak, of persoon, die mangel heeft,
staat in den derden naamval: het mangelt
mij aan tijd. Wat mangelt u?
Hood. mangeln, deen. en zweed. man la
ital. mancare, neders. mankeren, fr. manquer , bij Otfr. man aloe , bij Kil. ook
mancken.

bedr. w., gelijkvl. lk mangelde,
hebgemangeld. Door middel van eenen mang
el linnen glad en zacht maken : zakdoeken
mangelen. Zamenstell.: mangelbord, mangelplank, mangelrol, rnangelstok.
Oul. beteekende mangelen heen en weer
bewegen •; van daar bij Kil. mutare, permutare, en bij ons nog voor . ruilen, verwisselen, ingebruik: eene goede mangeling
(railing) doen Van hier, mogelijk, de beteekenis van ons mangelen, of door het heen

MANGELEN,

en weder bewegen van zeker door zijne
zwaarte drukkend werktuiglad
maken.
, g
Zie mangel.
MANHAFT, bijv. n. en bijw., manhafter, manhaftst. Van man, in de beteekenis van eenen
dapperen strijdbaren man, en haft, voor
haftig, van haven, haben, hebben. Eene manhate daad. De manhafte burgerij. Voor
manhaft, zegt men ook manhaftig hi' heeft
zich manhaftig gedragen. Van hier manhaftigheid, manhaftiglijk. Zie haftig.
MA1NIER, z. n., v., der, of van de manier •
meerv. manieren. Een woord, waarmede

zoo wel de aard en wijs over het algemeen,
als ook in het bijzonder de aard en wijs der
gebaren, en deze gebaren zelve aangeduid
worden : zich allerhande belagchelijke manieren aanwennen, zoo wel zeden als geba-
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ren. Fernandgoede manieren leeren. Bat is
geene manier van doen. Op eene andere
manier. Ingeenerlei manieren. Gewoonte,
gebruik : het is nu de manier, zoo gekleed te
gaan. Hi' heeft voor eene manier, enz. De
manier is bij den beeldenden kunstenaar de
hem eigene wijs van uitvinden en uitvoeren.
Zij is in de kunsten dat een wat in de
fraaije wetenschappen de stij1 of schrijfwijs is:
een schilderstuk in de manier van Rubbens.
Van hier manierlijk, manierlijkheid. Zamenstell. : onmanierlijk ; ook het bedr. w.
manieren
, goede manieren leeren : in het
manieren, regelen en zedevormen der leer-.
gierige jongheit. [Vond.] Van hier gemanierd, moratus, bij Kil., w el gemanierd.
_Vanier, hood. ffilanier, eng. manner,
middeleeuw. lat. maneries, sp. manera,
ital. maniera, fr. maniere, uit Welk laatste

MANN.

MANNOEDIG, zie

man.
z. n., o., van het manna • zonder
meerv. Het hemelbrood der h. schrift : het

MANNA,

manna der Israeliten. Uwe vaders hebben
het mannagegeten in de woestyne. [Bijbelv.]
Ook worth het in deze overzetting man genoemd : doe het de kinderen Israels sagen,
soo seijden sij d'een tot den anderen, het is
man, want sij en wisten niet wat het was.

Welk laatste bij Michaelis dus vertaalt word t :
dit zagen de Israeliten, en zeiden, de eentegen
den anderen, manhu, (wat is dat?) dewtjl
zij niet wisten wat het was. Het manna vigil
haar in den mont. [Vond.] Het manna der

Apothekeren is eene soort van dauw, die in
Kalabrie, op zekere tijden des jaars, op de
bladen der boomers gevonden wordt, volgens
anderen, de verharde zoete sap van zekeren
boom • in het lat. manna calabrina.
woord het schijnt ontleend te zijn schoon MANNEGELD (mangeld) z. n., o., des mannegelds, of van het mannegeld; meerv. manneTen Kate het tot het oude rnanen, manners,
gelden. Van man, in de algemeene beteekeaanmanen, aanvoeren, brengt. Zie maan -nis van mensch, en geld. Oul. is het in gehet lane halshaar der paarden, enz.
bruikgeweeit, voor de waarde van een
MANIFEST
, Z. IL
0., van het manifest • meerv.
,
gedood mensch, welke de Naastbestaanden
manifesten. Een onduitsch, uit het lat. ontvorderden, of degeldboete voor eenen be aleend woord a dat reeds algemeen gebruikt
nen moord • anders ook wergeld genaamd,
wordt • i n het fr. manifeste. Een openbaar
van wer (man) engeld, in Vriesland mansgeschrift, waarin een vorst, of staat, de
g
elding en mansboete , bijsche
de vrie boeren
wereld van zijne handelingen onderrigt.
haudlesen, d. huidlossing.
MANK, bijv. n. en bijw., manker, mankst.
Gebrekkelijk in den gang, van natuur, of bij MANNELIJK, bijv. n. en bijw., mannelijker,
mannelijkst. Eenen man gelijk, met destoeval, verminkt aan de voeten : eene manke
zelfs acrd engesteldheid overeenkomende.
vrouw. Mankgaan. Eene manke trip, zegt
Eigenlijk, tot het mannelijke geslacht behoomen, in degemeenzame verkeering, van
rende, in tegenoverstelling van het vroueene vrouw, die trippende, of kreupel gaat.
welijke. Het mannelijke geslacht. Een manhetzelfde
Aan hetzelfde euvel mankgaan
,
nelijke erfgenaam. Het mannelijke lid. Al
zedelijk gebrek hebben. Gij kunt voor mij
wat mannelijk, van het mannelijke geslacht,
niet mankgaan, gij kunt uwen natuurlijken
is. [Bijbelv.) Men bezigt het niet alleen van
gang, uwe geaardheid en ware gedaante,
menschen, maar ook van dieren engewasvoor mij niet verbergen. Ook van zaken,
sere. Het mannelijke geslacht in de spraakwaarin eene merkeliike gebrekkelijkheid
kunst, ter onderscheiding van het vrouweplaats heeft : een mank bewijs. Die gelijkenis
like en onzijdige. Figuarlijk, op het
gaat mank. Van bier ntankheid. Oul. beteemannelijke geslacht gegrond , daarmede
kende het verminkt, in het algemeen.
overeenkomende : de mannelijke kleeding,
MANKop, z, n., o., des mankops, of van het
zoo als het mannelijke geslacht pleegt te
mankop ; meerv. mankoppen. Eigenlijk, de
dragen, anders, in het gemeene levers de
ronde zaadbol van zekergewas, welke aan
manskleeding. Een tnannelijk handwerk.
het bovenste einde van eenen langen regt
Met de mannelijke 'wren overeenkomende,
opgaanden steel staat, en de gedaante vat,
in tegenoverstelling van de jeugd en jongeeenen kop,
of een hoofd, heeft. Anders
lingschap : de mannelijke ouderdom. Eene
ook heul, slaapbol, slaapkruid : mankop,
mannelijke stem. Een manneltjk gelaat.
dat slaap verwekt. [Vond.] Zamenstell. :
Krachtig, deftig : met eenen mannelijken
mankopstroop, mankopzaad.
ernstspreken. Een mannelijke ichriffskl.
Bij Otfrid. is het manahaubit, in het
Dapper, kloekmoedig, onverschrokken : zij
hoogd. Nohnhaupt. Misschien is de hooge,
heeft een mannelijk hart. Zich mannelijk
regt opgaande gestalte van deze plant de
verweren. Houdt u manlick, ztjt sterck.
grond dezer benaming. En dan zou dit
[Bijbelv.] Van bier manneltjkheid, ook voor
woord uit man en kop zamengesteld zijn.
het mannelijke schaamdeel.
En, daar kop mannelijk is, zoo is het zamengestelde mankop, voor de plant zelve, waar- MANNEN, onz. w.,gelijkvl. Ik mantle heb gemand. Oul.gebruikelijk voor eenen man
schijnlijk ook mannelijk, doch voor het zaad
wanrteer
nemen, derhalve een meisje mant,
genomen, onzijdig.
77
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zij in het huwel ijk treed t; bij Kil. nubere viro,
tradi viro. Het is alleen nog in de zamenstellingen bemannen, ontmannen, en overmannen, gebruikelijk. Zie deze woorden.
MANSCHAP, z. n., v., der, of van de manschap •
het meerv. is niet gebruik. Eigenlijk, de
beirekking tusschen den leenheer en de
mannen van leen, of leenmannen, en inzonderheid de verschuldigde trouw en gehoorzaamheid van de laatsten aan den eersten :
hulde en manschap aan zljnen leenheer bewizen, [Halma.] Thans gebruikt men bet
meest voor mannen, manspersoon : de manschap van het dorp bijeen roe en, Krijgsvolk,
soldaten zijn leger bestaat uit kloeke manschap. De manschap van een schip.
MANSLAG, z. n., m., des manslags, of van den
manslag • meerv. manslagen. Doodslag,
moord: eenen manslag be aan. Hooft bezigt
manslaght, en dit woord vrouwelijk : die de
manslaght aannam te doers.
MANTEL, Z. n., m., des mantels, of van den
mantel • meerv. mantels. Verkleinw. mantelVe. Een woord, dat, over het geheel, lets

MARK.

ken. M. St. Zeker water te Leiden draagt
nog den naam van de mare. --Het maar
is in Groningen, eene breede sloot, of wete-

ring , waarin watermolens zich ontlasten.
Zie sneer.
MARK, Z. n., v., der, of van de mark • meerv.
marken. Eigenlijk, een teeken, loch daarvoor
bezigen wij merk. Zie di t woord. Wijders, eene
met merken, of grensteekenen, aangeduide
en daarin bepaalde vlakte, een afgeteekende
omtrek. Het wordt vangeheele landen gebruikt, als Denemark (Denemarken), Finmark, enz. Ook van eene landstreek, verscheideneplaatsen in zich bevattende, en
binnen haregrenspalen besloten : de markt
Brandenburg, enz. Van hier de zamengestelde Markboek, markgraaf, markgraafschap, markgravin, markpaal, markregter,
marksteen.
Bij Kero march°, Notk. marcha, Tatian.
marc, middeleeuw. tat. marcha, eng. mark,
bij Ulphil. marco, deen. mark, zweed. marke, fr. marche. Het lat. margo, een rand,

komt hier merle in aanmerking.
Z. n., o., des marks, of van het mark •
meerv. marken. Zekergewigt, bij de gouden zilversmedengebruikelijk, waarschijnlijk
we ens het daarop geslagen teeken, of den
stem el
el dus genoemd , en derhalve tot het
vorige mark behoorende. Eigenlijk : een
mark zilver, zestien food • een mark goud.
Figuurlijk is mark, in vele landen, eene
grootstendeels ingebeelde munt, bij welke
men rekent, verrnoedelijk, dewijl men weleer het geld plagt te we en,
MARKETENTER, z. n., m., des marketenters, of
van den marketenter • meerv. marketenters.
Een zoetelaar, die den soldaten in het leger
levensmiddelen, of drank verkoopt. Ook iemand, die met eene tent op het is staat,
en daar drank verkoopt: bij gindschen marlie de bedekken. Den mantel naar den wind
ketenter zullen wij eens rusten. Van hier
hap en zich naar tijden en omstandigheden
marketentertj. Ongetwijfeld van het ital.
schikken. Den mantel op den tuin hangen, zijn
mercatante, fr. mercadant In het ital. is
ambt nederleggen. Zamenstell.: dekmantel,
zoowel mercare, als mercantare en mercakrtjgsmantel , nachtmantel. rouwmantel,
tantare, handelen.
schoudermantel , enz. Mantelhuis, waar
rouwmantels vechuurd worden, mantelkoord, MARKT, z. n., v., der, of van de markt; meerv.
markten. De openbare talrijke zamenkomst
mantelkraag, mantellis, mantelverhuurder,
van koopers en verkoopers: de wekeltjksche
mantelzak. Het zamengestelde mantelpijpje,
markt, die alle weken plaats heeft. De jaarvoor het laatstepijpje, dat men in gezelschap
lijksche markt, ook als een woord, dejaarrookt, is nog in gebruik. Van dit mantel is
markt, die alle jaren gehouden wordt. Ter
het werkw. mantelen gevormd, nog overig
marktgaan •; de markt waarnemen •; de markt
in ons bemantelen. Zie dit woord.
verzuimen. Deplaats, waar gekocht en verReeds bij Stryk. mantel, in bet angels.
kocht word : hi' woont op de groote markt,
mantel, eng., deen., zweed., insgelijks manbij de markt. lk stond op de markt. De tijd,
tel, fr. manteau, sp. manta, ital. manto,
wanneer de marktgehouden wordt: het
mantello, bij Plaut. mantelium, bij Fest.
zal haast markt zijn. Tegenwoerdsche markt.
snantilium,
mantel lum mantile. In het arab.
Deprijs, of de loop derkoopwaren: wat is de
is mantil een zweetdoek.
markt van de boter ? De markt lie p op en af.
MARE, maar, meer, z. n., v., der, of van de
lets op eene hooge markt koopen. Beneden,
maar • meerv. maven. Oul. gebruikelijk,
onder de markt, boven de markt. — Ook
voor water, zie moeras : finder mare verdronbeteekent,
hetwelk lets antlers bedekt. Van
hier wordt een wal om eene stad mantel
genoemd; zoo ook het houten of steepen
belegsel om eenen schoorsteen, en zamengesteld, schoorsteenmantel. Verder, en gewoonlijkst, zeker wijd opperkleed, zonder
mouwen, hetwelk over de gewone kleederen
gedragen wordt : eenen mantel dragen, omhap en. Schoon de mantels der kerkleeraars,
meestal ,
tot eene kleine strook zwart laken, of
zwarte zijde, welke zij op den rug dragen ingegekort zijn, behouden zij echter nog denzelfden naam: mantel en bef aandoen. Ook dragen
sommige opperkleederen der vrouwen dezen
naam. Van dit woord zijn eenige spreekwijzen ontleend, als : lets met den mantel der
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MARR.

waarmede kinderenspelen, hetzij van marmergemaakt, hetzij als marmer gekleurd.
Van hier het onz, w., marmelen, met zulke
knikkers spelen.
MARMELADE, ond. z. n., v., der, of van de marmelade • het meerv. Marmeladen is van meer
soorten slechts ingebruik. Irigesuikerde
boomvrucht, in het bijzonder kwevleesch,
doorsuikerde kweperen. Uit het ital. marmellada, dat uit het lat. melimeli,
markt, ossenmarkt, paardenmarkt, varkenmelimela schijnt verbasterd to zijn.
tnarkt, veemarkt, vischmarkt, enz., alwaar
in vee,* koeijen, paarden, enz., gehandeld MARIKELDIER, Z. n., o., des marmeldiers, of van
het marmeldier • meerv. marmeldieren.
wordt. Insgelijks de hooimarkt, houtmarkt,
Een bekend diertj,
e met hetwelk
Savooiturfmarkt, botermarkt, groenmarkt, kaasde
jers en Tijrolers omreizen, antlers martnotje
tnarkt, vlasmarkt, voddenmarkt, enz., waar
genaamd, fr. marmote.
hoot, turf, enz. verkocht wordt. Zoo ook
tnarktdag, de dag, waarop de markt, of de MARNELEN, (marmeren) bedr. w., gelijkvl. Ik
marmelde,
heb gentarmeld. Jets schilderen
zamenkomst van koopers en verkoopers plasts
als marmer : eenegemarmelde zuil. Van
heeft, figuurl. eenen goeden marktdag hebhier marmelaar, marmeling.
ben, veel verkoopen. Wijders, marks an
hetgaan naar de markt : die meid heeft den MARMER, z. n., m, en onz., des warmers, of
van den — het marmer • meerv. marmers.
markt an gaat naar de markt om het nooEen fine kalksteen, die in geheele bed indie to koopen. Eindelijk eenige andere
gen, waaruit hi' gehouwen wordt, to vinden
zamengestelde , als , marktemmer , marktis. De stof is van het onz.geslacht : wit,.geel,
kraam, tnarktkramer, marktmeester, ma rkt-

bezigt men het woord nzarkt, in de volgende
spreekwijzen zijne huid zelf ter markt
brengen, zich, in eigen persoon, verdedigen,
of verantwoorden. Hi' is van alle markten
wedergekomen •; dit zegt men van een loos
en bedreven mensch, zinspelende, waarschijnlijk, op iemand, die alle markten bezoekt, en daardoor in den handel doortrapt
en doorslepen wordt. Zamenstell. : kalver-

plaats, marktprijs, marktregt, ntarktreizer,
marktschip, marktschipper, marktschuit, —
marktschreeuwer, iema nd,die zijne bekwaa m-

zwart, rood marmer. Gewelt van sneeuwit
mariner meeten. [Poot.] Met manner beleggen. Een beeld uit marmer houwen. Voor

heden, bijzonder zijne ervarenheid in de
artsenij en heelkunst, op openbare markten,
uitschreeuwt, antlers kwakzalver.
Markt, hood. Markt, neders. markt,
marked, Been. marked, ijsl. markadr, tweed.
markuad, eng. market, marketplace, fr.
marchk, ital. mercato; alle, volgens Add..
uit het middeleeuw. lat. mercatum, marchetum, gelijk dit van het lat. mercari, mercatus. Ten Kate brengt het tot ons marken,
merken, signare, omdat de plaatsen der ver-

den, uit die stofgevormden, steen is het
mannel. : hetgrafschrift gèhouwen op den
warmer. [Vond.] Het meerv. marmers (ook,
in de dagelijksche taal, marbers,) is voor
knikkers (zie marmel) gebruikelijk. Voorts,
gelijk de latijnsche dichters hun marmor,
waaruit ons woordgevormd is, voor de
oppervlakte der zee, voor de zee zelve gebruiken, zoo doen onze dichters ook met dit
woord. Zoo zegt Vond. er ens : de Wen
tuimelen om in 't marmer. En. Poot: Stroomgoden, die op week warmer danst. Lanus

koopers, gewoonlijk, bij loting, of anderzins,

't marmer in het meer. Zamenst. : marmerafgedeeld, en gerzerkt worden, opdat er
beeld, marmermiin, marmersteen, marmergeene wanorde ontsta.
MARKTEN, onz. w., gelijkvl. /k markte, heb gesteenmortel, marmerzager, enz. In bet gr.. is
markt. Van markt. Ter marktgaan : ik moet
14f:emu:op) vibranti splendore corusco.
morgen markten. Verkoopen : hi' kan niet MARMEREN, onverbuigb. bijv. naamw., zonder
g
teen
mij markten. Ook worth het, in de
trappen van vergrooting. Pat van marmer
dagelijksche verkeering, bedrijv. gebezigd,
gemaakt is: ik liet den marmeren vloer opbrevoor koopen: wat hebt gij van daag gemarkt?
ken. Eene marmere zuil. Ook wordt het
MARLEN, bedr. w., gelijkvi. Ik marlde, heb gevoorgemarmerd , dat eene niarmerkleur
marld. Een schipperswoord, beteekenende
heeft, gebezigd: marmeren pilaren, die eene
de zeilen met dun touw, hetwelk men ketkleur als marmer hebben.
tingswijze door elkander steekt, aan de liken MARMEREN, hetzelfde als marmelen.
vastnaaijen. Van hier marling (meerling), MARor marotte, bij Kil, eene pop, welke men
dun, sterk touw, waarmede men de zeilen
gekken geeft, on) merle to spelen), z, n., v.,
markt, in het fr. merlin, ons marlin. Het
nog overig in de spreekwijs: elke zof heeft
is een voortdurend werkw. van marren, binzijn ntarot, d. elk heeft zijne speelpop.
den, voor marrelen. Zamenstell. marlpriem,
Verkeerdelijk heeft men dikwerf gemeend,
marlreep, marltouw, waarmede men de zeidat in deze spreekwijs, op den bekenden
len opbindt.
hofnar, Clement Marot, gezinspeeld wordt.
MARMEL, z. n., m., des marmels
,
of van den MARREN, (maren, meren, merren), bedr. en onz.
marmel • meerv. marmels. Ten knikker
w., gelijkvl. Ik marde, heb gemard. Bedr.,
(ook alabaster in Groningen genaamd),
binden : het Bier omslingert met den snuit
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dengedoemden , gemart aan eene paale.

[Bogaert.] In de scheepvaart is dit woord
vooralgebruikelijk: toen de manschap de
vloot aen den oever maerde. [Vond.] Onz.,
met hebben • sammelen, talmen : want zoo
mijn kamerling gemart hadt. [Hooft.] Waer
mart Godts wraek ? [Poot.) Bij de angels. is
meran , verhinderen, beletten. Zamenstell.:
tnarlijn, dun touw, waarmede men mart,
dit is marlt. Zie marlen.
MARS, Z. ri., m., van Mars • zonder meerv. De
naam van den krijg
sgod, in de fabelleer der
oude romeinsche dichters. Voorts , draagt
eerie der dwaalsterren, in ons zonnestelsel,
dezen naam • gelijk scheikundigen denzelven
aan het ijzer geven.
MARS, z. ri., v., der, of van de mars • meerv.
marsen. Eene ronde houten zoldering, om
den mast van groote schepen: het topzeil
wort op de mars neergeveld. [Hooft.] 't Zouw
alle walvloeren veeg,
en met zijn moskettiers
in de marsen. [Rooft.] De mars zingt liefelike deunen. [Poot.] Ook wordt het genomen

voor het kooptuig ens kramers, hetwelk
dezelve op den rug, of voor het lijf, draagt :
voor op de mars. [De Decker.] Zamenstell.:
fokkemars. Narsklimmer , marslantaarn
marsmast, marssteng, marsvellen, marszeil.
— Marsdrager, tnarskramer, marsman.
MARSCH,
z. n., m., (Halma

)
verkiest
het vrouwel.

van den marsch • meerv. marschen. Een
woord, uit het fr. marche ontleend, en onder

krijgsvolk gebruikelijk, zoowel van voetvolk,
als ruiterij verstaan wordende. Optogt der
krijgsbenden : eenen la en marsch hebben.
Op marsch zijn. .Marsch i eenbevelwoord,
om de soldaten to doers voortgaan. Een
muzijkstuk, dat op de trom geslagen, of
andersg
, ten teeken, dat de
espeeld wordt
marsch be inners moet : de hollandsche
marsch.
(massepein) z. n., m., des marsepeins, of van den marsepein • meerv. marsepeinen. Zeker suikergebak van zoete en
bittere amandelen, suiker, enz.: die geen
bancket van marsepeinen schaft. [Vond.] Uit
het ital. marzapane, omdat Marza , een

MARSEPEIN,

italiaan, daarvan de uitvinder zou geweest
zijn. Sp. macapana, fr. massepain. In het
middeleeuw. panis martius , marcipanis.
Verkleinw. marsepeintje. Zamenstell.: marsepeinbakker.
MARTZ, (merle, merteken, martin, bij Kil.)
z. n., v., der, of van de marte; meerv, marten. nit woord verklaart Kil. door eenen aap.
Bij 'De Brune vindt men marteko:: de aep
doet de kijkers, al lacchende, marteko blootg
at roe en. Het is zeker een uitlandsch

woord , misschien verbasterd uit het
gr. 1,6otirrixeopets , bij Ctesias , tho‘privepotc ,
bij Pausanias Acapriarcs, dat de naam van
n wiens
een zeker wreedindiaansch dier zal zij,

MASK.

wezenstrekken eenigzins naar den mensch
zweemden. Van hier kan het, door onkunde
of bij geval, de benoeming van eenen aap
geworden zijn, om de gelijkheid deszelven
met den mensch.
MARTELAAR, (marteler) z. n., m., des martelaars, of van den martelaar • meerv. martelaars, (martelers) martelaren. Een bloed etuige, iemand die, om de belijdenis van de
Christelijke godsdienst, allerlei lijden nitstaat : het bloed der martelaren was het zaad
der Kerk. Wijders iemand, die,. om eene
waarheid of zaak, die goed is, of welke hi'
voorgoed houdt, ongelukkig lijdt : h i-' is een
martelaar voor zijn gevoelen geworden. Ook
iemand, die, om eene kwade zaak, geweldig
lijdt : bij de martelaren der wanhoop. [Sels.]
Een talmer, knoeijer • hi' is een martelaar in
zijn werk. Van hier martelartj, het martelaarschap, het marteldom. Het vrouwel. 13
martelaren, Zamenstell. : martelaarsboek,
martelaarslijst, marteldood , martelgereedschap, martelkroon, de eer van het madelaarschap • martelsnaars, getokkeld ter eer

van eenen martelaar
bij Poot. Uit het lat.
,
martyr, dat van het gr. t.6apTup afkomt, welk
woord eenengetuige, en in engeren zin,
eenen bloedgetuige beteekent.
MARTELEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik martelde, heb gemarteld. Bedr., eene zeer hevige
ligchaams smart veroorzaken; voorts vreesseliken kommer, onrust, angst en zorgen verwekken. in naauwere beteekenis, iemand
onder allerlei smart , den dood aandoen :
hier wordt d'onnoozelheitgemarteld en bespogen. [Not.] Onz. , met hebben; talmen,
knoeijen : hoe martelt gij zoo?
MARTER, z. n., m., des marters, of van den
marter; meerv. marters. Eensabeldier, wiens

bont in waarde is. Op de Veluw noemt men
eene soort van wezeltje eenen mater. Mt het
fr. martre, of marte.
MAS, z. n. v., der, of van de man • meerv. mas
sen. Eerie menigte, een hoop; van het lat.
massa : in een mass' ongeschikt al over hoope
liep. [Zachar. Heyns.] De verzameling van

Joden en Heidenen tot eerie kerk wordt door
Vondel ook met dezen naam bestempeld: die
mas nit veele troepen van allerhande bloet.

Voor eenen ongevormden klomp: Vulkaen,
die dissel smeede — vanfijn gout, de speck
van zilvre massen. [Vond.] Ja voor de formeloose mass' desgrooten als enz. J. de Deck.]
L. Meer
telt het onder de basterdwoorden.
Y
MASK, (maske) z. n., v., der, of van de mask
meerv. masken. Hetzelfde als masker. Oneig.:
onder maske van loose naamen. [Hooft.]
Fr. masque.
MASKER, z. n., o., des maskers, of van het masker • meerv. maskers. Grijns, momaangezigt:
hij danste zoo wild, dat hem het masker
afviel. Glimpn
: onder het masker van
, schij
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vriendschap. L. Trip.] het masker afdoen,
openlijk voor den dag komen.
Maske, masker, hoogd. Maske, eng. mask,
middeleeuw. mascha, mascara. Misschieri
uit eene bron met het verouderde masche,
maschel, dat bij Kil, voorkomt, en eene vlek
beteekent; omdat de oudste wijs, om zich
onkennelijk to makers daarin bestond, dat
men hetgezigt besmeerde.
MASKEREN, bedr. w., gelijkvl. lk maskerde, heb
gemaskerd. Een momaangezigt voordoen •:
zich maskeren. Met eenenglimp bedekken •

MAT.

oude misschen, misschelen, men en • zoo dat

het woord eigenlijk gemengd koorn, en een
gemengd gebak beteekent, en ons masteluin,
waarschijnlijk, eene verbastering van mischteluin is.
MASTIKS, mastik, z. n., m., van den mastiks •
zonder meerv. De welriekende bars van den
mastiksboom. Uit hetgr. ecigclxv.
MAT, Z. n., o., des mats, of van het mat • meerv.
matten. Eigenlijk grasland, dat gem,aaid
kan worden : van maden, maaijen, lat.
metere. Van hier is het eene zekere hoegroothun bedrtjf met de schaaduw mjns naams to
held van land. Zamenstell. : deimat voor
m,askeren. [Hooft.]
dagmat, zooveel als, door eenen man, in
MASSEPEIN, zie marsepein.
eenen dag kan gemaaid worden.
MAST, z, n., m., van den mast • meerv. masten.
MAT, z. n., V. der, of van de mat ; meerv.
Een scheepsmast : het schip lag met de zeilen
matten. Een spaansch geldstuk , dat viervoor den mast. Aan den mast binders, [Vond.]
kantig is: spaansche matten inwisselen. In-Den mast opzeilen. Den mast kappen. De
dien dezelve zilveren munt, om hare viergroote mast. De bezaans-, de fokkemast. Een
kantige gedaante, dezen naam draagt, zoo
schip met drie masten. Hiervan zijn eenige
konde men hiermede vergelijken het middelspreekwoorden ontleend; b. v. varen, waar de
eeuw. matte en mattonus, ital. mattone, een
g roote mast vaart, d, i, overal varen, waar het
tigchelsteen.
gevalt. Er kunnen eene twee groote masten MAT, (matte) z. n., v., der, of van de mat • zonop een schip zOn, maar een kan de voornaamder meerv. Een woord, dat reeds verouderd
ste zijn, en het opperstegezag bekleeden.IN
is, beteekenende geronnene melk,waarvan de
moet voor den mast • dit zegt men van eenen
huiof waterachtige deelen reeds afgescheiden
matroos, die meer spijs neemt, dan hi' opezij,
n zoo als men dezelve tot het kaasmaken
ten kan, voor welkegulzigheid men wel eens
gebruikt. Het zamengest. kaasmat, met een
aan den mastgebonden en gestraft werd. Hi'
meerv., is nog in gebrnik, voor eenen kaaszal den mast wel opkrijgen, h i' zal zich wel
Matte, in Lotthar. matton.
g
vorm. Hood.
helpen, redden •; dewijl men, zonder dat de
Het behoort tot hetgeslacht der woorden
mast opstaat, niet zeilen kan. Ook worden
mas, lat. massa, materie, lat. materia.
lange palen, schoon men hen niet op schepen MAT, Z. n., v., der, of van de mat • meerv.
gebruikt, masten genaamd : zij heiden over
matten. Eene stoelmat: de mat is aan stukde honderd masten in dengrond. Zamenst.:
ken. Eene voetmat, eene dekmat : gedekt met
mastbloem, damastbloem, mastboom, masteene mat. [Vond.] Han mat : in eene mat
bosch, een bosch van mastboomen, bij de
sly en, Zamenstell. : bakermat. Eene kooi
dichtersook eene groote verzameling van
waarin hanen vechten • waarvan de spreekschepen, masteloos, mastenmaker, masthout;
wizen : in de mat zijn, zich in verlegenheid
mastklimmer , mastkoker , mastligter , een
bevinden, voor iemand in de mat springen,
liter met eenen mast, mastspVor, mastkoker,
deszelfs zaak verdedigen. Zamenst. : mattemastvisch, kasilot. Driemasthoeker , driebies, mattenkramer, mattenmakeronattentnastschip.
lisch, zeker watergewas. Verkleinw. matje.
Nast, reeds bij Strijk. mast, hoogd., neEene biezenmat is in het hood. Matte,
ders., Been. eng. en zw. mast, angels. maest,
neders, matte-, zw. matta, angels. meatta,
fr. mat, mast, sp. mastil, finl. masta, pool.
eng. matt, lat. matta. Martin. vergelijkt bier
maszt. Het schijnt met eene mijt, eene bouthet hebr. mattah.
mijt, denzelfden oorsprong to hebben ; van MAT, z. n., o., gebruikelijk in de spreekwijs
het oude ma, hoog, sterk.
op het mat komen, waarschijnlijk, zoo veel
MASTELIJIN mastelein) z. n., o., des masteluins,
als, op den maaltijd komen, komen terwijl
of van het masteluin • meerv. masteluinen.
men eet, of zal beginnen to eten •; van het
Gemalen koorn van half tarw en halfrog ,
oude mat, goth. mats, spijs, maaltijd, angels.
zonder meerv. Een brood, daarvangebakken;
mete, eng. meat. deep . mad, ijsl. mat. Van
met een meervoud. In dien zin zegt men ook
bier is het overgegaan tot de beteekenis van
een mastel (mestel). Goeree bezigt het figuurbij verrassching komen : het vosken op 't mat
lijk, zeggende: dat de rijnsburgsche Breeders
komende. [V ond.]
voor masteluin, dat is half arminiaansch, MAT, bijv. naamw. en bijw., matter, matst.
half doopsgezind , de monstering konnen
Een zeer oud woord, dat eertijds de beteekepasseren.
nis van doodgehad heeft, en volkomen met
Kil. heeft mischteluyn farrago, commistio
het hebr. mot overeenkomt. Die oude beteetrumentorum , miscellanea sees •; van het
kenis blijkt nog uit het oude vlaamsche
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maten, slagten, dooden, dat bij Kil. bewaard
is. Hiermede heeft vele overeenkomst het
lat. mactare, slag ten het middeleeuw. matare, dooden, sp. matar, en het oudfr. mathe,
hetgraf. Voorts heeft het nog eene andere beteekenis, zijnde zooveel als verwonnen, in
zulke en to gebragt, dat men zich niet meer
weet te redden. Dus komt het nog in het
schaakspel voor : den koning schaak en mat
zetten. Fr. mat, persisch mat. Thans beteekent hetbij ons vermoeid, in eenen hoogen
trap van krachten beroofd:
Laat een kwtjning, 't matte lijf
plan 't bezweete leger binden. [M. L.]
Mat van kommer. [Poot.] Uitgedroogd, nitgeput, verdord : in een lant, dor en mat.

[Bijbelv.] Dof, weinig glans hebbende. In
dien zin komt het bij L. Ten Kate voor ,
hoogd. -matt, fr. mat. Van bier matheid,

MATT.

aan zijne begeerten, aan zijne neigingen
eene maat voorschrijven. Ik zal mi jmatigen,
mij spenen in het gebruik van spijs en
drank. Hi' konde zich na,auwelijks coati en
toen hij dit hoorde, naauwelijks zijne driften
beteugelen. Van bier matiging.
MATRAS, z. n., v., der, of van de matras
meerv. matrassen, Verkleinw. matrasje.
Een onderbed, dat met Naar of andere stolfen opgevuld en doornaaid is : de vorst
springt van de matras. [HoogvI.] Ook geeft
men dien naam aan een waterglas, pisglas.
Fr. materas, matelas, eng. mattress, pool.
materac. Het is uit het ital. materazzo,
matarazza, middeleeuw. mataratium, matracium.

n., v., der, ofvan de matres; meerv.
matressen. Eene meesteres. Ook eene min-

MATRES, z.

nares. In de dagelijksche taal alleen wordt
het gebruikt. Van het fr. maitresse.
MA.TROOS, z. n., m., van den matroos; meerv.
matrozen. Een bootsgezel, iemand, die op
een oorlogschip vaart: voormatroos uit aan.
Hood. Matrose, Natros, deen. ntatros,
fr. matelot. De oorsprong is onzeker. Adewoord, dat, in het gemeene leven slechts
lung denkt om het lat. metellus, iemand,
gebruikt wordt voor eenen man van groot
vermogen, aanzien en mat: een heele matadie bij het leger om loon diende : een verdoor. In het lomberspel worden de hoogste,
kleinw. van metus, hetwelk hij, met maat,
een makker, een handlanger, tot eene bron
en op elkander volgende troeven, matadoors
brengt.
genoemd : drie, vier, vi'f matadoors. Het is
een sp. woord, beteekenende eigenlijk eenen MATSCHUDDING, z. n., v., der, of van de matschudding ; zonder meerv. Gruis : en vuiligmoordenaar, van het sp. matar, dooden.
MATELIEVE, zie madelieve.
heid van koorn, rijst, enz. Ook uitschot van
iets. Van mat en schudding.
MATELIJK, zie matig.
MATSEN, bedr, w., gelijkvl. 1k matste, heb geMATERIE, z. n., v., der, of van de materie
matst. Doodslaan : die op 't kasteel Wood,
zonder meerv. Ond. woord, zie stof. In het
en daar door de macedonieren gematst
dagelijksche leven, gebruikt men het voor
etter.
wierd. [Bogaert.] Zamenstell.: matshamer,
strijaamer. Het woord is uit eene bron met
MATHOEN, Z. n., o., des mathoens, of van het
het vlaamsche maten, dooden. Zie mat.
mathoen ; meerv. mathoenders, mathoendeMATSVOT, Z. n., m., des matsvots, of van den
ren. Tureluur, een zekere vogel.
matsvot • meerv. matsvotten. Een scheldMATIG, bijv. n. en bijw., matiger, matigst.
naam, welken men iemand toevoegt, die
Zoo als bet met degesteldheid, de maat van
niet durft, en daarbij dom en onnoozel is.
andere din en overeenkomt ; loch in eenen
In Groningen gebruikt men het van het
figuurlijken zin, in welke beteekenis het, in
vrouwelijke geslacht, waar men daarom met
zamenstell. alleen, voorkomt: pligtmatig ,
een vrouwel. uit an zegt: eene matvotsche.
regtmatig , regelmatig , wetmatig , enz. Dat
De eerste helft des woords stamt van mat af,
met maat en reel overeenkomt • hij is een
dat voorheen de beteekenis ook van bloode
liefhebber van matige vreugd. Matigh ,
had. In het ital. is matto een nar, eng. mad
rechtveerdig, kuUsch. [Bijbelv.] De matige
onzinnig. In het seders. is matzfotz een vernatuur eischt weinigh voor het leven. [Poot.]
wijfd mensch. Zie over de andere helft, op
Bezadigd : een man van een matig oordeel.
hondsvot.
Pat de gewone maat niet te boven gaat:
lieden van een matig vermogen. Matig weer, MATTEN, bedr. w., gelijkvl. 1k mattede, heb
gemat. Stoelen matten. Van hier matster,
niet te heet, niet te koud. Van hier matigmatter.
tigheid, matiglijk; waarvoor ook matelijk,
MATTEN, bedr. w., gelijkvl. Ik mattiede, heb
bij Hooft.
gemat. Mat maken : men mat hem door veel
MATIGEN, bedr. w., gelijkvl. 1k matigde, heb
aenspraek niet. [Vond.] Net duizent an step
gematigd. Matig waken, intoomen, bedwinelk bequaem een borst te matten. [Poot.]
en: zijnen Morn matigen. Op dat hij zijn'
Het zam. apnatten is meest in gebruik. Iii
Vver op eens antlers dwaling matig' . [Hoogvl.]
het ijsl. is het maeda, eng. to mate.
Meest als een wederk. werkw.: zich matigen,

mattigheid.
Nat , voor moede, hoogd. matt , deen.
mat, zw, matt, angels. methig, eng. mate.
MATADOOR, z. n., m., des matadoors, of van
den matadoor • meerv. matadoors. Een ond.
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bedr. w., gelijkvl. met eenen basterduitgang. tnatteerde, heb gematteerd.
Afmatten : maar niets, dat hen zoo zeer
matteerde. Hoof t.
MAZELEN, z. n., v., der mazelen, of van de
mazelen • het enkelv. is niet in gebruik.
Eene ziekte waardoor de opperhuid met
kleine roode vlekken uitslaat: aan de mazeMATTEREN,

len liggen. De mazelen hebben.
Hood. Masern, Maseln, Mitsseln, in
eenige streken van ons vaderland messels,
deen. mlislinger,
eng. measles.
Mazel, gelijk masche, maschel bij Kil., is,
in het algemeen, eene vlek. Zie masker.
MAZELEN, 011Z. werkw., gelijkvl. Ik mazelde,
hebgemazeld. Aan de mazelen liggen. Oneig.
zegt men : die tvzjtz heeft al gepokt en gemazeld, is heel zuiver en oud.
MEDE, (meg) z. n., v., der, of van de mede •

zonder meerv. Een drank, die, doorgesting, nit honig en water, of andere vloeistollen , toebereid wordt met de zoete
meede. [Hooft.] Van hier medig : medig bier.
Mede, hood. Meth, deen. miod, mod,
zw. mjod, eng. mead, angels. medo, meodu,
ntaethe, wallis. med, boh. medu, middeleeuw. medo, meda, medus. Het stamwoord
is het slavon. med, honig, in het rus. med,
pool. tneod, litth. meddus.
MEDE, (nteé) een bijw. van verzameling, in de
beteekenis van ook : men had vernomen, dat
hi' made een van die bende was. In dien zin
gebruikt men het in Zeeland veel. Men
gebruikt het ook, in de beteekenis van met ;
wanneer het achteraangevoegd wordt: hi'
belastte hem er ens mede. bemoeit zich
nergens mede. Daarmede wit ik zeggen. Hi
spot er mede. Waarmede zal ik u verzoenen ?
Iliermede toont hi' aan. Als voegwoord, met

wijn, als mede brood. Voorts client het
voor werkwoorden : medebrengen, mededee-

als :

len, mededrinken, mede aan medegetuigen,
medeklinken, waarvan medeklinker, medekomen, medeloopen, medenemen, medeslepen, medespreken, medestemmen, medetorschen, medevoeren, medewerken, medewillen
enz. Voor zelfst. naamw. medearbeider,
medeborg, medebroeder, medeburger, medechristen, mededienstknecht, mededinger,
mededoogen, medeerfgenaam, medeganger,
medegenoot, medegetuige, medegetuigenis,
medegevangen, medegewisse, (medeweten),
medegezel , (medgezel) , medehandelaar,
medehelper, medehulp, medeingezeten, medekennis, medekiezer, medeklank, ntedeknecht,
medekrijgsman, medeleeraar, medeleerling,
medelijden, medemaat, medemakker, medemensch, medeminnaar, ntedeschepsel, medestander , medestrzjder , medeverwant,
medevoogd, medevrzjer, medeweten, medezuigeling, enz. Voor bijv. naamw. medeeeuwig, medegaande, (meégaande,)deelnemend.

medehulpig medepligtig , medeschuldig,
medewarig,(megwarig); van mede en waren,

d.gaan, derhalve medegaande, gemeenzaam, beleefd, bij Hooft. Ook medezaam,
(medsaam, bij Kil.) meedzaam, meedzaamheld, gevoegelijk, meégaande : daer een
meedsaemheijd veretjscht Wert. [De Brune.]
MEDEBRENGEN, bedr. w., onregelm. Van het
scheidb. voorz. tnede en brengen ik bragt
mede, heb medegebragt. Met zich brengen
•:
ik zal tweegetuigen medebrengen. Kinder
koek medebrengen. In zich behelzen wat
nieuws brengt de brief mede? Veroorzaken
•:
de vrede brengt alle heil mede. Vereischen
naar mate de zaak medebrengt.
MEDEDEELEN,

bedr. w., gelijkvI.Van'het scheidb.

mede en deelen : ik deelde mede, hebntedegedeeld. lets van zijnen eigendom aan anderen overdragen: de soldaten deelden elkander
van den buit mede. Zeggen, verhalen: ik zal u
wat nieuws mededeelen. fflede deelen, afgescheiden, iseen onz. werkw. : ik deel mede
in dat verlies, datzelve treft mij oak. Van
bier mededeelbaar, mededeeler, mededeelgefoot, mededeelhebber, mededeeling , mededeelzaam, mededeelzaamheid.
MEDEDOOGEN, Z. n., o., des mededoogens, of van
het mededoogen •; zonder meerv.
Medelijden•:
hebtgij nogh eenig meêdogen?[Vond.] Het is,
eigenlijk, een werkwoord, bij Kil. meddooghen. Itodenburgh bezigt het nog •: in een
bedroefde boezem, die ghij zo weijnigh
medooght. Van mede en doogen. Van bier
mededoogend, mededoogendheid, mededoogenloos, mededoogzaant.
MEDEGAAN, onz.

w., onregelm. Van het scheidb.
voorz. mede engaan : ik ging mede, ben
medegegaan. Met iemand gun. Van hier
medegaande, magaande, overdragt. • een
meégaandmensch, als lit met iemand gaande,
en verder, als lit be aan zijnde met eens
anders smert.
MEDEKLINKEN, onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. mede en klinken•: ik klonk
mede, heb medegeklonken. Medeluiden. Ook,
met anderen zijn glas doers klinken Van hier
medeklinker, eene letter, die, door hulp en
ingemeenschap met anderen, haren orderscheidenen klank lathhooren.
MEDELIJDEN, Z. n., o., des medelijdens, of van
het medelijden •; zonder meerv. Deernis,
ontferming : medeltjden met iemand hebben.
lemand tot medelijden bewegen, verwekken.
Onvertzaaght in 't medelijden. (Hooft.] Van
bier medelijdend, medelzjdendheid, medelijdig. Van mede en lajden.

onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. mede en loo en: ik liep
mede, ben medegeloopen. Met iemand loopen.
Ook fig., wet uitvallen : als het mzj medeloopt,
dan enz. Van hier medeloop, geluk: uit de
mede- oft teeghenloop. [Hooft.]

MEDELOOPEN,
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onz. w., ongelijkvl: Van het
scheidb. voorz, mede en sprekén : ik sprak
,
mede
heb medegesproken. Met iemand
spreken. Halma bCzigt het bedrijv., in den
zin van voorspreken : ik zal hem niet mede-

MEDESPREKEN,

spreken in die zaak.
MEDEWARIG, (megwarig),

bijv. n. en bijw.,

mawariger, meOwarigst. Meégaande, medelijden hebbende. Van hier meewarigheid.
Van mede en warig. Vol ens Ten Kate, als

tot bewaring van anderen lit bewogen •,
frankth. mitwarun. Waarschijnlijker is het
van mede en warig, van het oude tvaren,
gaan, wandelen. — Derhalve, die lit met
iemandgaat, hem vergezelt.
MEDIAAN, een woord, dat uit het lat. medianus
ontleend, en in zamenst. alleengebruikelijk
is, als: mediaanader , in de ontleedkunde,
de ader, die tusschen de hoofdader en leverader lit. Mediaanpapier , middelsoort
ingrootte tusschen het gemeene en groote
apier gerekend wordende. Zamenstell.:
AA
g
roottnediaan , kleinmediaan.

MEDICIJN, (medeczjn,medisijn,tnedesijn)z.n.,v.,

der, of van de medicljn • meerv, medicijnen. Ond. woord, geneesmiddel: uit de
voile medectjn. [Vond.) In dien zin gebruikt
men hetgewoonlijk in het meerv.: de medicijnen het en niet. Het meerv. beteekent

ook de wetenschap van de geneesmiddelen :
een hoogleeraar in de medicijnen. Mediajn,

mannelijk gebruikt, beteekent eenen geneesheer • in welken zin het thans al verouderd is: Talthybius heeft door het leer
dezen medecijn gezocht. [K. V. Aland.] Van
hier medicijnsch. Zamenst.: medicijndrank,
medicijnmeester. Mt het lat. medicina.
MEE, zie mede.
MEE, zie mede. In den dagelijkschen stijl, zegt
men: ik kom daarmee, voor aanstonds.
MEED, (meede, mee), z, n., v., der, of van de
meed; zonder meerv. Eene bekende plant,
andersmeekrap, welker roode wortel, om het
gebruik van denzelven, in de verwerijen, alom
vermaard is. Kiemen van meekrap zetten,
spruiten van deze plant in den akker poten.
In het angels. maedere. Van hier het werkw.
mean en meeden. met meerkrap verwen. Zamenst.: meemaler,(meemaalder)meestamper,
meestoof, meevat, meeverw. De rotterdam• sche tongval heeft hier de zachtlange e, mekrap • doch dit schijnt een verloop to zijn.
MEED, (meede, meet), z. n., v., der, of van de
meed • meerv. meeden, (meeten). hen woord,
dat, in eenige gevallen slechts gebruikt
wordt. Het beteekent eenegaaf, een geschenk, en is nog overig in ons meede of
meedpenning ;antl ers miede, miedpenning)
eenegift, welke men geeft aan dienstboden,
nadat zij zich verhuurd hebben. Het is het
hoogd. Miethe eng. meed, bij Otfr. miata,
Notk. mieta , zw. muta. Het middel-

MEEL.

ecuw. meta, metium, is eene bruidsgaaf,
als iemand zich .aan eene maagd verlooft.
Die scherpere uitspraak meet hoort men
nog in de geschenken, of meeten, Welke
de schippers aan de opzienders der toiler),
voor derzelver klaarmaking en spoedige uitvoering, geven. ./ffeed is ook erkentenis,
huur, of betaling voor het genot van zekere
re ten. Zoo komt het voor in het zam. keurmeede, dat eigenlijk aanduidt een uitgekozen
stuk uit den boedel van eenen leenman, aan
zijnen leenheer verschuldigd. Gelijk tan
ook nog de keurmeede, in den magtbrief
van Graaf Gerard van Gelre,
bij Schrassert
Ceurmoda genaamd en bepaald wordt unum
optimum quid de possessione, dat, na afstervin g van hofhoorige personen, vreemden en
bastaarden betaaldwordt, deels voor het
gebruik van hoven door de eersten, deels
voor de inwoning in den lande door de
laatsten.
Voorts , komt van need , meede , het
bedr. w. meeden,(bij Kil. ook meden, mieden,
mieten), huren, en het veroud. meedeling
(medeling) huurling. Het zamengest.: vermeeden wordt nog in Twente gebruikt: zij
heeft zich weder vermeed, d. i. verhuurd,
en eenengodspenning aangenomen. Van
meet is in gebruik geweest meeten, mieten,
geschenken aan vrouwen en maagden, bij
plegtige gelegenheden, zenden. De on derscheidene uitspraak meeden en meden vindt
men reeds in de aanverwante talen, hoogd.
miethen, angels. maede, doch ook med,
mede, saks. meden.
z. n., o., des meels, of van het meel; zon.

MEEL,

der meerv. Het voedzame deel vangranen
en eenige peulvruchten, wanneer het fijn
genialen, en door buil of zeef gezuiverd is :
ruig meel, waarvan de zemelen niet afgescheiden zijn. Fijn meet. Ongebuild meet.

Somtijds worth het ook van andere din
gebruikt. Zoo heet men zaagsel , ergens
zagemeel. Van meet is het onveranderlijke
bijv. naamw. melen: melen brij. Van hier
meelachtig, melig : eene melige peer. Zamenstelling.: bloemmeel, boekweitenmeel, boonenmeet, enz. Meelbloem, bloem van meet en een
heestergewas, meelboom, meelbuil, meelkalk
meelkist, meelkooper, meelkuip, meellijm,
meelmees , pimpelmees , meelpap, meet of
meelsuiker, meeltob, meelton, meeltrog, meetzak, meelzeef.
Meel, hoogd. MN, neders. Indel, deen.
meel, Otfr. melo, Tatian, meleuue, angels.
mete, melewe, melwe, meolowe, ook mealawe,
ijsl. mii, eng. meal, zw. mjbl, wall. mal,
slavon. mlanie, pool. mielentj, alban. oriel,
lat. mola, gr. ffeempoy. Zonder twijfel is het,
nit eene bron, met mul, mol, molm, en stamt
van malen af, ijsl. mela, verbrijzelen, in

stukken stooten.
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Mum, (mein) z. n., m., des meens, of ran den
meen • zonder meerv. Meening, verouderd
woord : zonder meljn, zonder ghevoelen.
[De Brune].]
MEENEN, (meinen) bedr. en onz. w., geljjkvl. 1k
meende, heb gemeend. Onz., met hebben ;
vermoeden, denken : ik meende, dat die
zaak reeds beslist was. Wanen, zich inbeelij eenen gek voor u te hebben ?
den : meentg,
Hierheen behoort het zeggen : wag meent gij
tvel ? wat beeldtgiju wet in ? Voornemen
hebben ; in de dagelijksche taal : dat meen ik
te doen. IN meende de reize te aanveirden.
[Hooft.] Eene zekeregenegenheid hebben :
hi' meent het zoo kwaad niet. Utv vader
meent hetgoed met u. lk meen het in opregtheld. Bedr. bedoelen : ik meen niemand dan
U. Bat dorp meen ik. Ik weet niet, welke
plaats gij meent. Wel wilier', genegen zijri :
datghij mij meent en mint. Kam p h. Van
hier meening.
Neenen, bij Ulphil. munja, gantunan, in
den zin van zich herinneren, dat met het
oud lat. menere, en bet nieuwere metnini,
tneniscor, comminiscor, overeenkomt, zw.
tnena, denken, angels. maenan, vermoeden,
neders. meenen. Het komt, zonder twijfel,
,,
gemoed
uit ecne bron met het oude min
eng. mind, zw. mon, ijsl. mune, lat. mens,
gr. !tool. Alisschien is munten, eenen toeleg
op lets hebben, van denzelfden oorsprong.
MEEPSCH, bijv. naamw., zonder trappen van
vergrooting. Zwak, ziekelijk. Zeer denkelijk
is het met het woord mai verwant, dat van
iemandgezegd wordt, die, door ongesteldheid, loom en zwaar in de leden is. Van hier
meepschheid.
MEER, (meir) z. n., o., des meers, of van het
meer • meerv. meren. Een groot binneniandsch water: in Vriesland vindt men vele
meren. Het haarlemmer meer. Bit is het
befaemde meer. [Moonen.] Pootgebruikt
het, in hetgemeen, voor eenen zceplas : um
't schip web' door de wilde meeren te stieren
naar de kust. In de dagelijksche taal wordt
het ook vrouwel.gebruikt: de bergumer meer.
De haarlemmer meer. Bij Hooft vindt men
insgclijks dit geslacht: de rest van de meere.
Zoo ook Vond. en Anton.: de diemermeer.
Het onz. is meest ingebruik. De spelling van
meir, die uit mere ontstaan is, is even min
te volgen, als het verouderde voir, doir, zoin
enz. Plantyn heeft ook meer. Zamenstell. :
meeraal, meerbaars, meerkat, meerkoet,
meerkol, (nteerkolf, meerkolt), zekere vogel,
meerkrab, meermin, bij de dichters, somwijlen, rivierineerinin (loch verkeerdelijk, meerrathjs, meerspin, meervisch, meerwater,
meerwortel, meerzwijn.
Neer, hoogd. Neer, Notk. mere, Ulphil.
marei, zw. mar, i j sl . mar, angels. mere,
bretan. ;nor, lat. mare, boh. en rus. more,
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krain. murje, lett. marrios, eston. ynerri,
pool. morze. Deze benaming vend wij
reeds in morimarusa, gelijk de Scijthen de
doode zee noernden.
bijv. n. en bijw., dat eigenlijk de vergelijkende trap van het verouderde mee, veel,
groot is, hebbende den overtreffenden trap
meest. Men bedient zich van hetzelve al s
bijwoord, beteekende, in het al em eene
grooterc menigte: dat is meet. , danik eischte.
De man was meer, dan veertig jaren oud.
Drieniaal meer. !Vat wiltgij meer ?Datgeen,
waarin lets zijne meerderheid heeft, staat in
den vierden naamval : dat kostmij eenen
daalder meer. In den Gersten naamval : daar
is eengulden meer. Oneigenlijk , gebruikt
men dit bijwoord in de beteekenis van eene
herhaalde daad ; waar men er gewoonlijk
ecne on tkenning bijzet : ik ben uw vriend niet
meer. Ik kan niet meer loo en. Het zal niet
lang m eer Bu ren. In den zin van grootere
waarde: den naasten lief te hebben is meer
dan alle de brandofferen. [Bijbelv.] In de
beteekenis van rneerdere inspanning en inwendige sterkte: ik bemin hem thans meer,
dan te voren. 1, at is meer geluk, dan wijsheld. Men moet God meergehoorzaam zijn,
dan den menschen. Hierheen mag men de
volgende uitdrukkingen brengen: meer en
meer. Te meer. Hoe langer hoe meer. Hoe
meer ik hem beschoutv, hoe meer ik mij over
hem verwonder. Des te meer. Dies te meet*.
reelmeer. II oeveel te meer. Zooveel te meer.
Meer of »tin. Als bijv. naamwoord, dat twee-.
zinsgebruikt wordt ; vooreerst, als een onveranderlijk naamwoord, beteekenende eene
grootere menigte, doch zonder nadere be
li ng : ik heb nooit meet . smerten ondervonden.
De eene heeft meer doorzigt dan de andere.
Hiergebruikt men ook bet voorzetsel
van •:
hebtgij meet- van die soort ? Ook eenen tweeden naamval: meer waters. Ten tweede, als
een veranderlijk naamwoord, waar men
»teenier gebruikt, in den zin van eene glootere menigte : ende het meerdere deel en
wisten niet. [Bijbelv.] Van grootere voortreffel i jkheid : een koning is meerder, dan ztjne
onderdanen. Vangrootere ingespannenheid
en inwendige kracht ; ik zal u geen meenderen last opleggen. Die zaak vereischt meerdere aandacht. Van hier meerderheid.
Zamenstell. : meerderjarig, meerderjarig•
heid, meerendeels, meermaal, meermaals,
nteermalen, meerslachtig held, meer
meervoudig, meervoudiglijk. De overtreffende trap is meest, dat als een bijv. n. en bijw.
gebruikt wordt, in de beteekenis van de
grootste menigte, als ook van den hoogsten
trap van inspanning. Het bijv. naamw. •: de
meeste menschen zeggen. De meeste stemmen
gelden. Hij wint het meeste geld. Het meeste

MEER,

deel. Het meeste rerstand. De meeste eer.
78
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Dit 'needy werd oulings ook gebezigd voor
oudste. Als een zelfst. naamw. : see is doch
de meeste? [Bijbelv.] De meesten denken
anders. Het m,eeste, dat mil bekontmert, is
enz. Als een hijw. : h i' is meest bemind. Hi'
sprak meest van die zaak. Men drong meest
dacfrop aan. Men bedient zich van dit woord,

eigenlijk, als een hulpwoord bij den overtreffenden trap van zulke bijv. naamw.,
wier vorm die verbuiging nict toelaat, als :
dwars, dwarser,meest dwars, dwaas,dwazer,
meest dwaas. Zamenstell. : meestendeels.
reeds sedert
DU oude woord meer luidt,
de 7 de en 8ste eeuw, in het opperd. mer,
mera, neders. en deen. meer, hood. meter,
eng. snore, angels. maere, mare, mara, zw.
mer. Het is van den verouderdenptelligen
dat root of veel beduidde.
trap mee of me,
Men vindt het nog in het Epirot. snag wall.
muy. Het schijnt de wortel te zijn van het
lat. ma is magnus, major, maximus. Het
is te ontdekken in het goth. ntaiza, mais,

meer • zoo als het begin van het gr. itwyas,
ons magt, mast, hierheen schijnen te behooren. Bij de Hebreeuwen beet mesh honderd.
MEERDER, zie meer.
MEERDEREN, meeren, bedr. en onz. w., gelijkvl.
1k meerderde,
heb en ben gemeerderd.
Bedr.
,
meerder maken :gij meerdert daardoor uwe
schulden. Onz., meerder worden : zoo meerderde de meenighte. [Hooft.] Het zamengest.: vermeerderen is meest in gebruik. Van
hier meerderaar, (vermeerderaar), sneerdering.

b. w., gelijkvl. 1k meerde, heb gemeerd. Scheepsw. vastbinden : een schip
meeren. Van hier meerpaal, meertouw. Zie
marren.
MEERLE, ( maarle, merel) z., n., v., der, of van
de meerle, merel, meerv. meerlen, merels.

MEEREN,

Een zekere zangvogel, geheel zwart, maar
eenen gelen bek : daar zal de wilde
met
meer nestelen. [Bijbelv.] Fr. merle, lat.
meralu.

zie onder marlen.
meersse bij Kil., bij anderen
meersch), z. n., v., der, of van de meers
meerv. meersen. Koopwaar: loopt met uw
she , loopt. [Vond.] Het is verbasterd
meer
uit het lat. merx. Van hier het zam. meersman. iemand die allerlei waren te koop heeft:

MEERLING,

111EERS (meerse,

met den teerling
om de welvaert van den
,
staet te dobbelen, en redder of meersman te
spelen. [De Brune.] Ook wordt het genomen
voor het kooptuig eens kramers. Zie mars.
NEERSCII, (maarsch, mersch), z. n., v., der, of
ran de meersch ; meerv. meerschen. Een

oud woord, dat eene waterrijke plaats, eenen
beemd, eenen moerassigen oord beteekent :
tot in ‘le meersch vervolgen. [De Brune.]
Bij Huydec. op M. Stoke komt het meest in
het mannel. geslacht voor. Van hier mersch-

MEES.

die of
of marschdim eene wide waterplas

tusschen Tessel en Huisduinen. Het stamt of
van sneer, en behoort, met moeras, tot eenen
oorsprong.
MEES, z. n., v., der, of van de mees • meerv.
meezen. Eel) kleine zangvogel. Hood. Meise
an gels. mase, middeleeuw.
,
neders. meeske
meisa, zw. mase. Zamenst.: brandmees,
koolmees, lokmees, meelmees, pimpelmees.
w., gelijkvl. lk meesmuilde,
hebgemeesmuild. Den muil, dat is den mond,

MEESHUILEN, onz.

naar het lagchen trekken, grimlagchen. Ook
metgeslotene lippen eten. Van bier meesmuiler, meesmuilster. Voorheen zeide men
ook miezemezen: dan miesemees ik ban h.
[Six. V. Chand.]
MEEST, zie meer.
MEESTER, z. n., m., des meesters, of van den
meester • meerv. meesters. Een oud woord,
dat in het algemeen iemand beteekent , die
eenige waarde, rang, mat en opzigt over
personen of zaken heeft. Wij hebben eene
menigte van zamengestelde naamwoorden,
bij welke het dien ziri heeft, als: ho meester
bestelmeester, veldtuigmeester, burgemeester ,
bouwmeester, muntmeester, enz. In engeren

zin, verstaan wij, door dit woord, iemand,
die de voornaamste in mat en sterkte is:
iemand voor ztjnen meester erkennen, voor
deszelfs meerdere krachten onder doen.
Zich van iets meester maken. De viand
had zich van de poort reeds meester gemaakt.
Meester van iets zijn, iets in zijn geweld
hebben. .Meester zijn: de driften zzjn hem
meester. De wijn is mij meester geworden.
1k kon mine driften een meester blzjven.
Gij zijt mij in het schrifven meester. Hij is
zijn eigen meester, hi' staat onder niemand.
Hooft bezigt meester worden, met eenen
tweeden naamval : op kloeke hoop van der
stall Parijs meester te worden. Den meester
spelen, zijne mat later gelden. De dartele
soldaten speelden daar den meester. Hooft
zegt ook den meester maken. Wijders be-

teekent het iemand, die, hover' anderen, in
kennis uitmunt. Zoo noemen Nvij kunstenaars
met dien naam : dat stuk is van eengroot
meestergeschilderd. Die Keizers gehadt heeft
tot meesters in de kunst. [R. Anslo.] Hierheen
behoort een meester in de vrije kunsten.
Neester is ook een eernaam der regtsgeleerden. Wijders, is het een leeraar, in tegen-

stelling van den leerling. Met dien naam
wordt, in de Overz. van het N. T. de groote
Leeraar des menschdoms, Christus, dikwijls
genoemd : gii heet nuj Meester ende Heere.
In de dagelijksche taal is dit de naam eens
schoolmeesters : ik zal het den meester zeggen. Ook eens wondheelers, op sommige
laatsen van het Waite land : de meester
P
heeft hem adergelaten. Zamenstell.: meestergeld , meesterloon. Een handwerker , die
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zijn handwerk behoorlijk geleerd heeft, en
knechts houdt : meester timmerman, meester knoopenmaker enz. Van hier blijft
diegemeenzame benaming, waarmede men
iemand, die een handwerk oefent, geoefend
heeft, of kart oefenen, in het dagelijksche leven benoemt: meester Pieter. De knecht van
bakkers enz., als ook de dienstboden van
burgers noemen dus den baas en huisheer.
Een bezitter: al uwgout is root van schaemte,
flu het zulke meesters heeft. [Poot.] Eindelijk
is meester iemand, die een werk voortgebragt
heeft het werkgetuigt van zijnen meester.
Van hier eene oorzaak, een bewerker van
iets : het wad loont zijnen meester. Het
vrouwelijke is meesteres. Van hier meesterachtig , meesterlijk , kunstiglijk, treffelijk.
Zamenstell.: meesterknecht , meesterloos
meesterrib, middelrib, de grootste rib in het
ruim van een schip, meesterstuk, hoofdwerk,
kunststuk, meesterwortel, zekere wortel.
Meester, Ker. meister, eng. master, hood.
Meister, zw. mestare, ijsl. meistare, middeleeuw. meistralis, wall. meistri, wend. !noisier, fr. maistre, maitre, ital. maestro, sp.
maestro, wall. mastoru, alban. mjestar, pool.
mistrz, hong. mester. Om den hoogen ouderdom des woords, schijnt het niet zoo zeer van
bet lat. magister af te stammen, als wel, van
het oude mee, of deszelfs overtreffenden trap
meest, even als magister van ma is.
MEESTEREN, bedr. en onz, w., gelijkv1.. 1k meesterde, hebgemeesterd. Bedr., genezen, heelers:
paarden meesteren. Met dus bitter een artsentjtuigh heeft men 't vuur in de wonden
gemeesterd. [Hooft.] Wij hebben Babel gemeestert, maar sij en is niet genesen. [Bijbelv.]
Schertsend, voor breken: wie heeft dat glas
gemeesterd? Bedwingen, Haar zijnen wil buigen: den raad met de stem meesteren. [Vond.]
Overmeesteren, bedwingen: om zzjn gemoedt
te meesteren. [Hooft.1 Onz. met hebben • hi'
heeft lang aan die wonden gemeesterd. Quetsuren, waaraan ht:j binnen Hoorn langh lagh
te meesteren. [Vel. Chr. v. H. Den meester
spelen : de knechten meesteren, en trotsen
hunnen beer. [De Deck.]
MEESTERIJ, z. n., v., der, of van de meesterij

MEI.

van hetmeesterschap • het meerr. is buiten
gebruik. Heerschappij, gebied het meesterschap. [De Decker.] Ook wordt het vrouwelijk
gebezigd. Zoo zegt Vond.: onder uwe meesterschap. Zie schap. Onzijdig zijn de zamenstell.: het grootmeesterschap , bouwmeesterschap , rent meesterschap, burgemeesterschap,

enz., als zijnde de waardigheid van grootmeester, enz.
MEET ,meed.
eed.

z. n., v., der, of van de meet • meerv.
meten. Kil. verklaart het door kerf, en Ten
Kate leidt het al' van het moesogot. maiten,

MEET,

snijden, insnijden •; en overeenkomstig biermede, zoude het de scherp-lange ee, meeten
vereischen. Wij gebruiken nog meet, vow;
hetgeteekende begin van een speelperk : sta
aan meet. Van bier de spreekwijs: van meet
aan beginnen, van voren aan beginnen. Het
lat. meta beteekent den eindpaal van eene
renbaan. bij Kil. ook weed, was voorts
eene soort van weegbladeren bij de ouden ,
zegt Ten Kate waarmede zij het ligchaam
plagten te besmeren, en de kerven, of lidteekens in te wrijven.
MEETBAAR enz,,
zie onder meten.
MEETEN, zie meed.
MEEUW, z• n., v., der, of van de meeuw • meerv.
meeuwen. Zekere zeevogel: en het eenmaal
zaligst land een aaklig nest zal zijn van zwaluwen en nzeeuwen. [Bilderdijk.] ls eens
de schorre meeu zal naer de zwaengelijken.

[Poot.]
Hood. Mewe, angels. maew, maewe, eng.
mew , fr. mauve , mouette , mauve , deep.
maage, noorw. maase. De vogel schijnt van
zijn geluid dus genaamd te zijn.
MEEUWEN, onz. w., gelijkvl. lk meewde, heb
g
emeelvd. Hetzelfde als maauwen.
II1EEWARIG, zie medewarig.
MEEWES, een mansnaam, uit

Bartholomeus ver-

hasten!. Van bier degemeene spreekwijs:
hij weet van teewes (Matheus) noch meewes,

n., m., des meesterknaaps, of
van den meesterknaap • meerv, meesterknapen. Regter, in het stuk van houtvesterij,

hi' weet niets, is zeer dom.
(maai, mai), z. n., m., des meis, of van
den mei • zonder meerv., of meimaanden. De
vijkle maand van het jaar, die een en dertig
dagen heeft in 't quickste van den mei'.
[Vond.] Dichters spreken van die maand, bij
ersoonsverbeelding: de blonde Flora hult
P
de vlegten van den mei. [Rotgans.] Zoo dra
de nachtegaal den mai verheugen zal. [Poot.]
Zeer fraai wordt de mei, door Vond., 'de
jeugd van 't jaar genoemd. Figuurl. drukt
het word eenengewenschten staat uit • dees
appel rekt den -mei' der jonkheit. [Vond.]
Bloei: zoo een bui de boomers treffe in hunnen
mei'. [Yowl.] Zamenstell.: meibloem, meibo-

die, op klagt des houtvesters, of deszelfs
gemagtigden, regt doet en vonnis spreekt.
Van meester en knaap. Zie knaap.
MEESTERSCRAP, Z. IL, O., des meesterschaps, of

ter , meidoorn, meidrank , meihout, meikersen,
meikever , meimaand , meitzjd meivisch
meivogel, die met den mei komt • ook een
mensch, die in den mei geboren is.

zonder meerv. Eene kunst, een bedrijf eens
meesters. In het bijzonder, heelkunst, genezing. Ook beduidt het de middelen, die tot
genezing worden aangewend : hi' wist Baer
van (van kruid, boom, wortel enz.) te'maken
meesterij teen veel verscheijden zaken.

V. Illanderd
MEESTERKNAAP, z.

MEI,
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Mei, hoogd. May, neders. maim zw.
mf4hiat. 'us. Men leidt het woord gemeen-

lijk van bet lat. af : doch, daar deze maand
reeds, in de Salische wetten, meo beet, schij
hint
de naam eerder, met den latijnschen, eenen
oorsprong te hebben. Misschien behoort hi'
tot ons mooi, neders. moj. Het zw. mio en
het ijsl. mior is klein, aangenaam. De afleiding schijnt eenigzins gegrond, dewij1 in
den mei, de geheele Natuur al hare bekoorlijkheden voor het oog ten toon spreidt.
MEI, z. n., m., des meis, of ran den mei • meerv.
metjen. Bloembondel, bladerrijke tak : bronnen met den mei besteken. [Vond .1 Den mei
planten. Meijen van dichteboomen. [Bijbelv.]
Van die lommermilde meien. [De Deck.]
Zamenstell.: meiboom, een bladerrijke tak

boven op de vorst van het huis gezet, als het
gebind klaar is; ook een berkenboom, waarmede men oudtijds huizen en kerken, in den
mei, versierde. Meitak, meivuur, een vuur,
dat of van meitakken bestaat, of uit vreugde,
in het begin der meimaand, wordt aangestoken. Het woord schijilt van metjen, dat is
maaij,
en af te stammen.
ME1D
,
Z. n., yr., der, of van de meid •; meerv.

MELD.

Men leidt het woord wel af ran het lat.
major • dan, het is veel waarschijnlijker, dat
men het lat. major, dat aan meder zeer

gelijk is, in de middeleeuw. op dat woord
toegepast, en hetzelve af te leiden hebbe van
het veroud. mee. Zie meer.
MEINEED, z. n., m., des meineeds, of van den
meineed • meerv. meineeden. Eene valsche
eed, welken men met opzet gezworen heeft :
eenen meineed doen. Dikwijls beteekent het
ook eene moedwillige schending van eene bezworene zaak. Van hier meineedig, meineedigheid.
Meineed, Tat. meineida, in de oude brokstukken op Karel de Groote, bij Schilter, als
twee woorden, main aith, angels. manaeth,
manath, hoogd. Meineid, zw. mened. Het is
uit mein en eed zamengesteld. Dit verouderde mein beteekende bevlekt, bemorst, dat

ecnig man el heeft, figuurl. valsch, ontrouw,
boos, lasterziek, angels. man, maene. Men
zie hieruit, dat het, met mank, kreupel.gebrekkig , eenen oorsprong heeft. Het lat.
mendum, mendaz, mendicus zijn zeer waarschijnlijk hiermede verwant.
MEINEN
,
zie meenen.
meiden. Dienstmeid: zich voor meid verhu- MEIR, zie meer.
ren. Knechts en meiden houden. Meld zegt MEISJE, z. n., o., des meisjes of van het meisje
men ook, in den vertrouwelijken stijl, Your
meerv. meisjes. Dochtertje. Neisje is eigeneene dochter : brave meid! Het verkleinw. is
lijk voor meidje, het verkleinwoord van
meid, dat in Noordholland nog gebezigd
meisje. Zie hetzelve. Zamenstell. : dienstmeld, keukenmeid, kindermeid, enz. Meld
wordt. Bij Hooft ook meisken. Zij is van een
meisje bevallen. Het meerv. meisjes wordt
van het oude meged, maged, nu maagd,
angels. maid, maidden.
ook voor dienstmeidengenomen. Zamenst. :
breimeisje, naaimeisje, enz. Zie meid.
MEIJER, z. n., m., des meijers, of van den
meijer ; meerv. meijers.Een zeer oud woord, MEJIJITER, Z. n., v., meerv. mejuffers. Dit
beteekenende, in het algemeen, iemand, die
woord, van eerie ongetrouwde, gelijk mejufvrouw van eeriegetrouwde of ook ongemeer dan anderen is, die over anderepersonen of zaken gesteld worth, schout, bewindtrouwde gebruikt wordende, en uit mine
hebber. De major domus, of Comes pa-

juffer, juivroutv, d. i. jonge vroutv, door

der frankische koningen, de overste
paltsgraaf, komt in de middeleeuwen dikwijIs voor onder den naam van metjer, huism,eijer. Naderhand werden hofmeesters meijers genaamd. Dit woord meijer veranderde
men in die eeuwen in het basterdlat. Major.
Het hoofd der magistraat van verscheidene
steden, in En eland en het voormalige
Frankrijk, werd met lien naam benoemd,
fr. maire, eng. mayor. Die het oppertoezigt
over een landschap had, heette meijer. Van
bier metjerij : de meljertj van 's Hertogenbosch. Zie majoor. Meijerty heet ook gebied
van sommige steden. Voorts was meijer, een
opzigter over eene hoef. Van hier is dit
woord overgegaan tot de beteekenis van eenenpachter,
bruiker, bouwman. Zoo komt
het menigmaal voor in het Ommel. Landregt.
Eindelijk gebruikt men het, in Gelderl., niet
allcen voor eenen bruiker ofpachter eener
,
hoef, maar ook voor iemand
die een stuk
zaailand voor pacht huurt en bezaait.

schielijkheid van uitspraak, ontstaan zijnde,
wordt meest in den vertrouwelijken stijl
gebezigd; alhoewel men het ook op het rugschrift van brieven, of bij andere gelegenhedengebruikt. Dit me voor mijn wordt
niet meergebruikt dan in deze zamenstellingen, gelijk ook in Illevrouw. Hooft heeft
ook Nejonker ; en zelfs aan het hoofd van
een' brief Me Neeve.
111ELAATscE, bijv. n. en bijw., melaatscher,
meest, zeer melaatsch. Lazarus. Oneig., voor
zeer ellendig. Van bier melaatschheid. Zamenstell. : melaatschhuis.Kil.,
die malaadsch
spelt, vergelijkt het fr. malade.
IIIELDE, z. n., v., der, of van de melde ; zonder
meerv. Eeneplant, een kruid. Men zoude,
we ensile
de weekheiden
en zachtheid dezer plant,
om het stamwoord mild kunnen denken.
Men beet haar daarom ook milde,
MELHEN, bedr. w., gelijkvl. 1k meldde, heb gemeld. Het woord heel eigenlijk zich laten
hooren, door eenig geraas te kennen geven,

latii
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dat men er tegenwoordig is. In het bijzonder,
iemands aankomst bekend maken. Mengcbruikt dan veelal het zam. aanmelden:
iemand aanmelden. Verbergt de verdrevene
enken meldet de omzwevenden niet. [Bijb.]
Narigt mededeelen, hetzij mondeling, hetzij
schriftelijk • waar het onz. gebruikt worth :
de nieuwspapieren melden daarvan niet.
Openbaren,
bekend maken, noemen : ik zal
het u zeggen •; maar meld mijnen naam niet.
Hzj meldde het stuk aan de overheid. Het meldt
gansch volmaakt opperzaligheit. [Vollenh.
Gewag maken : ik zal er kortelijk iets ran,
melden. De meergemelde persoon. De bovengemelde zaak. Roemen, prijzen, verkondigen:
Gods deugden melden. 0 zee, o aarde, o hemel, melkt den tof mijns Bruigoms [Poot.]
Het zam. vermelden is meest ingebruik.Van
hier melder, melding, Zamenstell. meldenswaardig.
Melden, Ker. meldon, angels. maaldan.
Het is een voortdur. werkw. van het oude
malen, melen, molen, geluid maken, in
engeren zin, spreken, zw. mala, hebr.
molla. Den esel molet sine stimme, zegt een
zwabische dicker. In hetgr. is fizuAAit y met
den mond iets aanduiden. Het oudlat. mulgare, waarvan promulgare, behoort hierheen.
MELTS, (melisse) z. n., v., der, of van de melis;
zonder meerv. Eene welriekendeplant :
(zzj) bedanken de troostende melis. [Vond.]
Zamenstell.: melissenblad,
melissenkruid.
Lat. melissa • denkelijk van mel, honig, om
den aangenamen reuk, waarom men haar
ook citroenkruid noemt.
MELIZOEN (menizoen), z. n., o., des melizoens,
of van het melizoen ; zonder meerv. Een oud
woord, beteekenende bloedgang rooden
loop : rood menizoen, rood buickevel. [Kn.]
Zamenstell.: melizoenkruid. Het woord is
denkelijk uit het oud fr. menison, (want voor
menizoen heeft men,welluidendheidshalve,
melizoen gebruikt) van het fr. mine, tat.
minium, menie, zekere roode verve.
MELK, Z. n., v., der, of vande melk ; zonder
meerv. Het witte ,
zoete en zachte voedzame
vocht in de borsten der vrouwen en uijers
der zogende dieren, dat tot voedsel van kinderen en 'on en versehe melk. Zoete,
zure, dikke, afgeroontde, melk. Melk koken,
drinkers. Tat daar 7:frier uur de melk ran
uwe schapen. [HoogvI.] Hij ziet er uit als me&
en bloed, zeer wit en rood. Die din en heeft
hi' reeds met de moedermelk ingezogen, die
neigingen van de teederste jeugd of aangenomen. Spijs, die van melk gemaakt wordt •:
melk eten. Oneig. wordt het dikke melkachtie sap in sommige planten melk genaamd.
Van hier melkachtig, melkig. Zatnenstell. •
melkader, melkbaard, een vlasbaard • melkboer, melkboerin, melkbuik, die een liefhebber van melkspijs is; melkonnter, melketer,
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melkvleesch ; melkfontein, van eene koe, bij
Visser • melkgeld, melkhaar, de witte
haartjes aan de kin der jongelingen •; melkhuis, melkjuk, melkkaas, melkkan, melkkelder, melkkern, melkkoe, melkkom, melkkost,
melkkruid, melkkruik, melklam, melkmaat,
melkmarkt,melkmeid,melkmeisje,melkmouw,
melkmuil, lafbek, kaalkin; melknap,melkkooi,
melk
plaats, melk of melkrunsel, melkschuit,
melkspzjs, melkspinde, melkhuis, melktanden,eerste ta nd en Welke men wisselt, melkvat,
melkvee, melkvaalt, eene plaats in de weide,
waar men melkt • melkvrouw, melkweg, een
melk ad waar langs men gaat, om to melken;
ook eene breede melkwitte streep aan den
hemel, die uit eene ontelbare menu to van
sterrestelsels bestaat. Grieksche en lat. dichters verzieren, dat dezelve onstaan zoude
zijn toes Herkules, die den mond to vol
zogen had, de melk uitspoog, langs den
hemel.— Melkwei, melkwijf, melkwit, melkzak,een,die graag melk eel; inoederntelk, enz.
Melk, miluh, Willer. milich, mulch,
hoogd. Mulch, neders. melk, ang. meolc,
meoluc, eng. milk, Been. malk, zw.
wend. melauca,
mleku , boh. mleko. Melk
schijnt voor melek, meleg, melig, en dit
uit mei, mil en den uit an ig ontstaan to
wezen. Dit mel,
mil behoort misschien tot
het geslacht der woorden milde, lat mollis,
ons smelters , het lat. mulgere. A. Myl. vermoedt, dat ons melk, hood. Mulch, lat. lac,
en hebr. chalab denzelfden oorsprong heb en
MELKEN, bedr. w., ongelijkvl. 1k molk, heb
gemolken. De melk nit de uijers drukken •:
koezjen, schapen, geiten melken. Duiven
melken, veel werks van duiven maken.
Oneig. •; iemand melken, hem uitzuipen.
Van hier melken
,
een, die het vec melkt:
ook een mannetjes visch, we ens zijne kuit,
die aan de zachtheid en blankheidvan
melk evenaart. Neders. milter, eng. miller,
bij de groningers melkkuit. — Melkerzj,
melking.
Melken
neders. melken
,
,
hoogd. melken
,
angels. melcan, meolcian, en g. to milk,
deen. malke, zw. molka, lat. mulgere, gr.
atzeAyEty.

z. n., m., des meloens, of van den
meloen; meerv. meloenen. Eene bekende,
langwerpig ronde, zoete, eetbare vrucht van
eeneplant, die tot het geslacht van komkommers behoort: eenen meloen opsnzjden.
Ruige meloen. Suikermeloen, watermeloen.
Zamenstell
.: meloenbak, meloenbed, meloenglazen, meloenkern, meloenklokhen, meloenschil, nteloenveld,
enz. De naam is nit het
ital. mellone, en dat nit het lat. melopepo.
Om de zoetheid der vrucht konde men denken aan het lat. mel, honig. In het boheemsch heet zij melaun.
MELTBAK, z.
in., des nteltbaks, of van den
MELOEN,
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meltbak ; meerv. meltbakken • Moutbak
waarin men hetgraan, in de melterijen,
weekt.
MELTER, z. n., m., des ntelters, of van den
melter • meerv. melters. Moutmaker. Van
hier meltertj , eene plaats, waar men rout
maakt.
MELUW, zie memelig.
MEM, zie mam. Mem is, in Groningerland,
Vriesland en elders, onder het gemeene
yolk, ook eene benoeming van moeder :
men neemt het ook voor eene min,
eene
zoogvrouw.
MEMELIG, bijv. n. en bijw., memeliger, memelist. Memelige kaas is kaas, welker korst
van buiten met eene soort van mijt bedekt
is. Het diertje heet in het hood. Memel,
antlers Mehlmilbe. Dit Milbe is ons verouderde milwe, meluw, eene mot, waarvan
het verouderde meluwen, door de mot verteerd worden. Het zam. vermeluwen heeft
Vond. nog. Alles stamt of van ntalen, verbrijzelen
tot stof.
MEMORIE, z. n., v., der, of van de memorie •
meerv. memorien. Een onduitsch woord,
dat in de dagelijksche taal geduld wordt,
beduidende heugenis, geheugen •; van het
lat. memoria, zonder meerv. Een man van
eenegoede, sterke, caste memorie. Gedachtenis, aandenken: ten tide van den worst
hoogloffelijker memorie. Geschrift, om zaken
in hetgeheugen to houden of to brengen ;
met een meerv.: ik heb er eene memorie van
overgegeven. Zamenstell.: memorieboelije,
memoriestof, memoriewerk.

een verzamelend voorzetsel, dat de plaats
van een onbepaald persoonlijk voornaamwoord bekleedt,
en niet gebruikt worth, dan
in hetgemeen van personen, van welke, zonder hen to noemen ,
gesproken worth. Men
plaatst het derhalve hij den derden persoon
van het enkelvoudige getal der werkwoorden : hier leert men wonderers verstaen.
[De Deck.] Men wil, dat, enz. Had men dat
geweten, zoo enz. Voor men gebruikte men
oudtijds ook man: man zegt. Hieruit blijkt
het, dat dit woord hetzelfde als man is, in
eene algetneenere beteekenis voor mensch;
en wel een verouderd meerv., zoo als
nog het eng. men en het angels. men,
dat is menschen. Men verhaatt is dan
menschen verhalen, waarom het oudt. ook
door een werkw. in het meerv.gevolgd
werd : dat men vele priesters ende clercken
loot sloe en. [Leg van St. Felix.] Ook nog
bij Breder. had ik maar scat van dat goed

MEN,

daermen de handen meé salven.
min el z. n., o., des mengels, of van
het mengel • meerv. mengelen. Eene maat

MENGEL,

van natte waren, inhoudende de heeft van
, op
eenig,
eene stoope,
en de he'll,
van eene kan
op andere plaatsen. Misschen van men en.

MENI.

bedr. w., gelijkvl. 1k metigelde,
hebgentengeld.Voort,thwerkw . van men en
door elkander werken :gifhebt die kleuren
schoongemengeld. De stemmen mengelen
zich. Wol mengelen. Van hier mengelerij,
mengeling, mengelings, bijw. Zamenstell.:
mengeldichten, mengeldrom, bij Hooft, voor
eenen hoop van menschen ; mengelklomp,
mengelmoes, mengelstemmig. [Poot.] Mengelstoffen, mengelwerken.
MENGEN, bedr. w., gelijkvl. a men de hebgemengd. Twee of meer dingen onder elkander

MENGELEN,

doen.Van drooge din en gebruikt men het:
raapkoek onder de peper men en. Gerst onder
de rog men en. Van drooge en natte din en :
meel met water mengen. Men noemt hier het
drooge ook wel alleen: meel, deeg men en.
Oneig.: koeken, wafelen mengen, voor het be-

slag mengen tot koeken of wafelen. Van natte
di ngen alleen: wijn met water mengen . Tot andere zaken overgebragt, beteekent het vereenigen, paren: men ende de barmhartigheit
met de regtvaardigheit. [Hooft.] Het veil mengt
mijnen rooter naem met ttjtels van de
Goden. [Antonid.] Wederk. : zich men en
eigenl.: eenighe Fransoizen menghden, zich
onder de Predikanten. [Hooft.] Fig.: hij
mengt zich in eons antlers zaken, met het

denkbeeld van onbevoegdheid. Men gebruikt
het ook onz., voor onder malkander loo en •;
met hebben : zwartsel wil met water niet
men en. Van bier mengenis, bij Hooft,
monger, in zam.: venijnmenger, enz., menging, mengsel.
Men en Isidor. men an angels. mengean, deen. mange, hoogd. men en zw.
manga, eng. to mingle, gr. pirUEIY.
MENIE, Z. n., v., der, of van de menie • zonder
meerv. Eene zekere roode verwstof: aengestreken met menie.

[Bijbelv.] Van het lat.

lnenium.

bijv. naamw., dat bij zelfst. naamwoordengeplaatst worth, om eene zekere
veelheid, een onbepaald getal uit to drukken.

MENIG,

In dien veldtogt sneuvelde menig krijgsheld ;
terwij1 menie vrouw slavin word. — Menige
boom word omgehouwen. Want hij hadde
hem menigen tljdt bevangen gehadt. [Bijbelv.]
voor vele menschen. Ook is
Menig mensch,
van menig de overtreffende trap menigste
gevormd: hoemenig, de hoemenigste. Het

wornook als een zelfst.: naamw. gebruikt:
menig is er, menigen zijn er. Ook voegt
men er eon achter: ntenig een zal zeggen.
Van bier menigte, een groot aantal. Zamenstell.: menigerhande, menigerlei, menigmaal, menigreis, menigvoud, (zelfst. genomen van het onz. geslacht is het de derde
maag eener koe) menigvuldig, menigvuldigheid, menigvuldigltik, menigwerf. Oulings
had men ook menigertier, menigertierlijk,
voor menigerlei.
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MEN1ZOEN, zie
MENK, zie

tnelizoen.
mink.

bedr. w. , gelijkvl.
mantle , heb
g
emend. Besturen, door middel van eenen
toom :paarden mennen. Eenen wagen mennen. Apollo meet den zonnewagen. [Poot.]
Ook zee en Vond. en Poot den toom mennen,

MENNEN,

dat met reden door Hudec.
afgekeurd wordt
Y
,
dewijl mennen eene voortgaande beweging
in zich besluit, die in den toom niet kan
begrepen worden, als zijnde slechts het werktuig, waarmede men ment. Hoeft zegt verder,
loch mede kwalijk : 't liefste vaderland ,
waarvan ztj het bestier van rijpe reden mennen. Wel en sierlijk wordt het door denzelf-

den dichter op eene antler plaats gebezigd •
dank heb 't vernuft, uitvinder van de keclen
des orgels, dat de zielen weet to streelen, En
mentze metgeneugte tot het puzjk haers hezj is.
Aardig bezigt Hooft de uitdrukking lnj het
oor mennen: Gij had met deunen slechtsmUn
'a ht bij 't oor to mennen. o nd. noemt ook,

bij overdragt, het besturen van het heelal
door degoddelijke magt, mennen:
lie Vader, die door winter, zomer, lent,
En hoist, der dingenbeurten stadigh ment.
Westerb. zegt een leven mennen, voor leiden.
Fig.: om de gemoederen der meenighte to mennen. [Hooft.] Van hier menner. Fr. mener,
ital. menare, middeleeuw. m,annire, manire,
waarvan ons ond. woord manier. Ten Kate
leidt het van man, men af, als een ezen, dat

voor besturen juist geschikt is. Omdat de
hand het voornaamste werktuig in bet besturen is, gist Martinius, dat het van het
lat. manus, afstamt. Huydec. zegt
•: mennen
is hetzelfde als het lat. minare, dat zoo veal
is als leiden. Het staat waarschijnlijk met
ons manen, leiden, in verband. Zie manen.
MENsell, z. n., m. en o., des menschen, of van
den — het mensch • meerv. menschen.

Iemand uit het menschelijke geslacht, dat
is een dierlijk schepsel, met eene verstandie ziel begaafd. In het algetneen en in de
uitgebreidste beteekenis : de aarde is de
woonplaats der menschen. Ieder mensch
meet van zijne daden aan God rekenschap
geven. Met het bepalende lidwoord de be-

teekent het zoowel de menschen in het
algemeen, als eenen mensch in het bijzonder: tot welke verhevene einden is niet de
mensch (dat is de menschen in het algemeen)
geschapen. Een mensch in het bijzonder: ende
Pilatus zeyde tot haer:: siet de mensche.

[Bijbelv.] Thans gebruiken wij, in dien zin,
meest het voornaamwoord die : ik ken dien
mensch niet. In en ere beteekenis met eenige
bijbegrippen. Vooreerst, in betrekking op
de veranderingen , waaraan dat wezen onderhevig is. En wet ten opzigte van deszelfs
beperkten toestand en aanklevende zwakheden :zzyn alien menschot, dat is eindige,
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zwakke, aan dwalingen en feilen onderworpene schepsels. Ten opzigte der gezelligheid
en der, daaringegronde, pligten : herinner
u, dat een mensch aft. Ten opzigte der
redelijke vermogens, waardoor de mensch
van al de dieren onderscheiden is : godsdienst
is voor den menschgeschikt. Ten andere,
in betrekking op zijnen ganschen gemoedsstand • in den stip des Bijbels alleen en zonder meerv. onze oude mensche is meth
em
gekruycigt. Ten derde, beduidt het eenen
persoon van het mannel. of vrouwel. geslacht.
In die beteekenis wordt hetwoord dikwijls
in het onz.gesIpcht genomen. Voor eenen
mannelijken persoon : maer d' andere, die
was 't onvolmaekste mensch — dat of 't van
de lYatuer de wereldt isgegeven. [Van der

Does.] Voor een vrouwspersoon zegt men,
in de dagelijksche taal, altijd het mensch,
dat mensch • schoon-men het telkens gebruikt
van eerie vrouw, aan welke mengeene bijzondere achting meent verschuldigd te zijn.
Het komt, in het onz.geslacht, ook onbepaald
voor mannen en vrouwen voor: elk mensch,
dat God in waarheid vreest. [Zedepoez. van
't Genoot. conc. et lab.] Het meeste gebruik
wil thans het mannel.geslacht, of, verzamelender wijs, voor de menschen,of, bepaald,
voor eenen mannel.persoon. Het onzijdige
geslacht wordt van eene vrouw
gebezigd •
dat heeft ookplaats in eenige zameng. woorden : hetpaardemensch, manmensch, vrouwmensch. In het hoogd. wordt het woord ook
onz.gebruikt voor eenen man of eene vrouw.
Ten Kate en anderen zoeken en vinden
dengrond van dat dubbele geslacht in den
bijvoegelijken vorm, welken dit woord, oorspronkelijk, zoude hebben. Verkleinw. :
menschje, oudt. menschelken. Van hier
menschdom, menschelijk, menschelijkheid,
Zamenstell. : menschenbehager, menschenbloed, ntenschendief, menscheneter, menschenhater, menschlievend, menschenliefde,
menschenmin, menschenmoorder, menschkunde, menschkundig, menschschuwend,
menschwording
,enz.
Mensch
,
reeds bijero
K als een zelfst.
naamw. mennisch, Otfrid. mennisco, mennisg, Notk. mennischo, ho od. Mensch,
neders. minsk, deen. menniske, zw. menniska, ijsl. manneska, angels. mennisc, en reeds
bij de oude Euptenaars manosch. Het is

zamengesteld unman
man (dat eertijds ook eenen
mensch beduidde,gelijk nog het eng. man,
en bij Isid. manno) en den uitgang isch,
sch, mannisch, mennisch, menisch, mensch.

Deze is degewoonlijkste afleiding zoo
het woord eigenlijk een bijwoord zoude
wezen. Diegedachte wordt versterkt, doordien Ulphilas manniska en Kero manask
bijvoegelijk nemen. Ondertusschen, omdat
de over an van zulke bijvoegel. woorden
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in zelfst, naamwoorden zeldzaam is, denkt
Adelung om het oude angels. aesc, oudzw,
ask, een man, mensch, dat veelligt ook, in
verdere beteekenis, een ding, een schepsel
kan beteekend hebben • dat met het hebr.
aisch, een man, zeer vele overeenkomst heeft.
Man-ask, men-isch, mensch zoude dan een
menschelijk schepsel willen te kennel' geven.
MENSCRHEID, z. n., v., der, of ran de menschheid • zonder meerv. Een afgetrokken woord
van mensch, dat deszelfs aard en hoedanigheid uitdrukt. De menschelijke natuur:
maer son de menshetjt (van Christus) niet
overal en is, enz. [Katech. van Heidi] Vaardigheid, om de pligten des gezelschappelijken levees te oefenen : De Godsdienst spoort
tot menschheid aan. R. Feith.] Het menschelijke geslacht, bijzonder in opzigt tot de
beschaving van hetzelve ; eenc nieuwe beteekenis, die eigenlijk teen
g
den aard der taal
strijdt: het nuttige van de geschiedenis der
menschheid.
MEP, zi n. m., des meps, of van den mep;
meerv. me en. Een slag, welken men iemand, onverwacht, toebrengt. Van hier het
bedr., gelijkvl. wcrkw. me en eenen me
geven.
MEREL, zie meerle.
MEREN, zie marren.
MERG (murg), z. n o, des mergs, of van het merg ;
zonder meerv. De zachte en vette zelfstandigheid binnen in de beenderen van mensch
en Bier: het merg uit een been zuigen.
heeft merg in de pijpen, hi' is sterk. Het beste,
het edelste van lets : om zich met het merg
dergenteente to mesten. [Boort.] Het merg
uit een boek halen. Het merg der Godgeleerdheid. Van hier mergachtig. Zamenstell. :
mergbeen, mergpi,jp. Voor merg vindt men,
bij de ouden, ook murg, en nog zeggen wij
ook murgpljp, murgtrekker, enz.
Merg, hoogd. Marck, eng. marrow, deen.
tnarfven. Bet ontstaat, missehien, uit eene
bron, met 011S woord /num.
MERGEL, z. n., m., des mergels, of van den
mergel; zonder meerv. Zekere snort van vette
aarde, waarmede de landen gemest worden:
witte, roode mergel. in het lat. marga. Pietors. verkiest het onz.geslacht. De vorm
des woordspleit meer voor het mantle!. De
Hood. zegt ook der Mergel. Van hier mergelachtig. Lamenstell.: mergelkuil.
MERGELEN, zie uitmergelen.
MERGEN, bedr. w., gelijkvl. Ik mergde, heb ge'finer d. Van merg (medulla), in zamenstelling gebruikelijk. Lie uitmergen.
MERIDIAAN, z. n., m., des meridiaans, of van
den meridiaan • meerv. meridianen. Ond.
woord, van bet lat. meridianus, middagslijn,
eene denkbeeldige lijn, om de graden der
lee to te vinden : den eersten meridiaan
trekkende. [Ilamelsv.]

MERR.

z. 0., o., des merks, of van het merk ;
meerv. merken. Hetzelfde als mark. Een
kenteeken, hetwelk men op of bij eene zaak
maakt, schrijft, snijdt, enz., om dezelve daaraan te kennen: ik heb mijn merk op de
wolbaal gezet. Een' roede, onderscheiden
met eenige merken. [Hoolt.] Brieven van
merke, (lettres de marque) bij Hooft, geteekende magtbrieven van schAverhaal op den
vijand. Figuurlijk, een duidelijk bcwijs: dat
z' al, wat d' aard betvoont, het inerk eens
Scheppers toont. [Psalmb.] 't &chic merk
der kunst. J. De Haes.] Zarnenstell.: merkVzer, merkpaal, merkregel , merksteen,
merkstok, merkteeken, merkwaardig. Brandmerk, ooqtnerk, scheidmerk, enz. Zie mark.
MERKEL1JK, bijv. naamw. en bijw., merkelijker,
merkelijkst. lets,
welks aanwezen men uit
zekere merkteekenenbesluiten kan ; kennelijk, kenbaar. Fig., groot, voornaam •: men
vindt hier een merkeldk onderscheid. Een
merkeltjk verlies. Ik heb daarbij merkelijk
verloren. De dagen worden nterkelijk korter.
MERKEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. 1k m,erkte,
hebgemerkt. Bedr.,
met een merk teekenen:
het vee merken. Datgood moot nog gemerkt
worden. Hood. marken, neders. marken,
zw. meirka, bretan. merca, en g. to mark.
Figuurl., de tegenwoordigheid eerier zaak
uiteenige kenteekenen gewaarworden • waar
het van alle zintuigen kan gebruikt worden,
in eenen bedr. enonz. zin: een bedrog merken. Ik merk uwe list. ffilen bedriegt hem •;
maar hi' merkt het niet. Ik merk aan uwe,
oogen, dat gij geweend hebt. Uit alles merk
ik, dat, enz. De Hemel merkte dit. [Poot.]
Oordeelen, erkennen : ick hebbegemerckt,
(tat er niets beters voor haer lieden en is.
[hi Iv.] Met laten zamengevoegd : laat er
Wets van merken. Laat het andere menschen
niet merken. Achtgeven; wanneer het onz.
gebruikt wordt, met hebben met* op hetgeen ik u zeg. Merk op mime woorden.
Anders opmerken. Het deelwoord gemerkt
words als een redegevend voegwoord gebruikt Gemerkt zijn' majesteit en zij alle
reede hadden. [Ilooft.] Van hier nterker,
iemand, die een merk zet: ook eene strook
houts, onder luiken gelegd, om lucht te seheppen; marker anders geheeten. Merking, doch
meest in bemerking, opmerking. Zamenst.:
brandmerken, een schandteeken inbranden, enz.
Merkel'. Will. merchen, angels. mearcan,
hood.
g
merken.
MERREN, zie marren.
MERRIL, z. n., v., der, of van de merrie; meerv.
merrien. Het viijfje van een paard, het
tegendeel van hengst: van merrijen geteelt.
[Bijbelv.] Us!, maer, eng. mare. In het
hoogd. noemt men een paard van edel ras
illethre. Van bier bet fr. marèchal en ons

MEM( '

MESS.
maarschalk. Voor merrie is ook meer, mere

in hetgebruik.
MERSCH ,
ziern eersch.
NES, z. n., O. van het mes • meerv. tnessen.
Verkleinw. me 'e In den ruimsten zin, een
werktuig om te snijden, steken, houwen,
stooten, enz., in welken zin wij het niet
meergebruiken, dan in sommige zamenstell.:
has mes hakmes, hoe mes houwmes, kapmes, schwa Ines. In den Zwabenspiegel is
Stechmesser, een lange degen, in het zw.
stekamets, een dolk. Een de en heet in het
boh. mec, wend. mecz, krain. metsch, waarmedehet angels. mece, meca, zw. maker,
lat. machaera, gr. t.cazettpa, krim. ma ca alle

in de beteekenis van eenen degen, overeenkomen.In engeren zin, een werktuig, om te
snijden : een mes slijpen, wetten, aanzetten. Met het mes snijden. [Vond.] Iemand
het mes aan de keel zetten, hem het mes op
de keel houden, hem in den grootsten nood
brengen. Iemand het mes in den bulk laten,
hem in de uiterste verlegenheid laten. Het
mes trekkers,
opsteken. lemand het mes door
de ribbenjagen. Er is wat voor het mes, zij
hebben wat ten beste. Zijn mes stujdt aan
twee zijden, hi' wint aan beide kanten: ook,
hij heeft eene kwaadsprekende tong. Op zljn
mesje spreken, stout en trotsch spreken. Een
werktuig om te scheren : onder het mes zitten, geschoren worden, ook een scherp ijzer

aan het benedeneinde van de oesterkor, vier
voet lang, en twee duim breed; het gaat, onder
het korren, langs den grond •; zoodat alles,
wat er voorkomt, van den bodem afgerukt en
in het netgehaald wordt. Zamenstell.: messenkoker, messenkraam, messenmaker, messenmak er , messenslij per ,messenw inkel .M esheft(meshecht), meslemtner (meslemm Imeslemt). Broodmes, pennemes, sttoeimes;' enz.
Mes, hood. Messer, in het oude gedicht
op den heiligen Anno Mezzir, neders. metz,
tnest, hong. metzOker, oudvriesch mesa.
Het vindt zijnen oorsprong in meijen, maaijen, lat. metere, snijden, in het oude hood.
meiszen.
MESSING (in

sommige oorden des Vaderlands
mesk), z. n., v., (mesk wordt onz.gebruikt)
der, of van de messing ; zonder meerv.
Geel koper, gekalamijnd koper : al wat van
?jzer en van messing wordt gewrocht. [Vond.]
Als men achtgeeft op mesk, schijnt de afleiding, door Adelung voorgeslagen, te me
waarschijnlijk Le zijn, die het brengt tot
misken, mischen, fr. mesler, mkler, mengen,
omdat het eengemengd metaal is. Messing
is ook een timmermans- of schrijnwerkerswoord, zijnde een dunne kant van eene
plank, om in de groef eene andere plank te
asses. Misschien is dat nit eene bron met
P
het vorige mes. Eindelijk is messing, (missing), bij Kil. ook ntessie, een verouderd

MEST.
oord, dat mest beteekent : een zeuge dettkt,
dat haer missingh dons is. [De Brune.]
MEST, (mist) z. n., m., van den mest ; zonder
meerv. Pit woord, dat in het algemeen
eene vermenging van de slechtste, en verachtelijkste din en aanduidt, gebruikt men, in
het bijzonder, van den natuurlijken afgang
van dieren, paardenmest, koemest, duivenmest, schapenmest, enz. Wijders, de drek
van dieren, die met stroo, bladeren en dergelijke deelen, tot onderlinge rotting, vermengd is; zoover dit alles dient, om landen
te bemesten: mest verkoopen. A Ilerlei
al is er ookgeen drek onder, als bekwaam,
om landen te bemesten, dra g denzelfden
naam. Halma en Kluit nemen het vrouwel.
De Overzetters van den Bijbel, Ten Kate en
Pieterson staan het mannel. geslacht voor.
Het moesog. en het hood. zijn ook voor het
mannel. Dit word)gestaafd door ons mannel.
naamw. mist, neve', dat denkelijk, hetzelfde
woord is. Zamenstell. : mestgaffel, mesthoop,
ntestkar, mestkot, mestpoel, mestput, mestschot, meststal, mestvaalt, mestwagen, enz.
Nest, Notk. mist, in de Monseeische Glosses
misit, Ulphil. maihst, hoogd. Mist, neders.
mesz, angels. meox en mixers eng. mixen,
muck, zw, mock, ijsl. m(jk. Hierheen behooren, waarschijnlijk, het lat. mucus en
mucor, gr. 1.4.tia .
MESTEN, (misters), bedr. enonz. w.,gelijkvl.
lk mestte, hebgemest. Bedr., den mest uit
den stal enz. wegnemen varkens mesten.
Het gebruik wil bier misters •: het zameng.
apnistete, is het meestgebruikelijk. Dezen

mest op het land brengen, on] het Arruchtbaar te maken : den akkermesten. Onf., met
hebben, drek van zichgeven : die koe mest
goed. Van hier meeting.
MESTEN, bedr. w.,gelijkvl. 1k mestte, heb gemest. Vet maken, door veel voedsel vleesch
en vet veroorzaken : varkens, koetjen,
ganzen, kapoenen mesten. Een gemeste
eendvogel. Wederk. : de vissehen mesten
zich in de slooten. [Poor. ] Zich mesten is ook,

zich door rust en overvloedig voedsel vet
maken. Ook: zich op gets mesten : die zich
op 't smeer der kudde mest. [Vond.] Van bier
nester, ?nesting : zwaar van mestingh [Hooft.]
Zamenstell.: mestbeer een scheldw000rd
waarmede cen heel vet mensch wordt benoemd • mestbeest, mestbrok, voeder, waarmede men hoenders mest, mestdier;.mesthoen, mestkalf, mestkooi, mestvarken, een
varken, datgemest worth; een vraat, die den
buik client • mestvoeder, mestvog,
el enz.
Mesten, Notk. maston , mesten , hoogd.
mitsten, deen, mildske, boh. mastiti.Het komt
of van een oud woord meet''
eertds spijs,
voeder, in het algemeen, beduidde, hoogd.
Mast. Bij Otfr. is maz brood, spijs, zw. mat,
lett. maise. In hetgr. is frcao-Ogiy, vreten.
79
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een voorzetsel, vereischende altijd eenen
vierden naamval. In het algemeen, beteekent
het eengezelschap, eene verbinding en gemeenschap. 1. Een gezelschap, eene deelneruin g aan eene zaak, aan eene daad, op
denzelfden tijd, of ook op dezelfde plaats :

MET,

met iemand reizen. Met iemand loo en. Net
zwich nemen. Wdn met water men en. WU
zongen met elkander. 2. Eene gemeenschap,

eene deelneming aan de omstandigheden,
waarin een ander zich bevindt : zich met
anderen rerheugen. lk lean niet la p er met
du levee. Wie met mij is, kome hier I Gij zifi,
met nizjnen broeder, van eenen ou-derdom. 3.
Een werktuig : Gods wraak bonst met haar
ruist des aardrijks schors van een. [HoogvI.]
4. Een hulpmiddel,
een middel : alles Iran
men metgeld dwingen. Met Gods hulp. 5.
Eene stof : met elpenbeen ingelegd. Met hoot
beschoten. Met rozen gekroond. Een wagen,
met hoof beladen. 6. Een voorwerp, en wel,
waar eenpersoon het voorwerp is: met iemand
spreken. Hij heeft met meer lieden to doen.
Hij kan zich met zijne vrouw nimmer verzoenen. Ik meen het goed met u. Eene zaak:
wacht mij met het eten. Wat wilt gij met die
vraag zeggen? Houd aan met uw onderzoek.

Hierheen behooren de volgende spreekwijzen, waar persoon of zaak het voorwerp
is : het is met uwen vriend gedaan. Het is
met hem rerloopen. Het ziet er slecht met u
uit. Hoe staat het met de zaak ? Weg met dat
slach ! In het tuchthuis met zulken ! Ach !
met chat eeuwige sarren ! 7. De hoedanigheid
c11 wij,
s waarop jets geschiedt: ik zal dat
tozgoiijk met geduld dragen. God ziet met
wetevallen op hem neer. Met wzjsheid die
zaak besturen. Met hoopen komen, als eene
groote menigte. Eene stall met list innemen. Hi' ging den flood met heldenmoed
tegen. lk vond hem met den hoed onder den
arm. Metgevouwene handen bidden. Ende
let met een over. [Hooft.] 8. Een voorwerp
van bezitting: kent gij dat meisje met dat
wanminnige gezigt? Met groote vermogens ter
wereld komen. Eindelijk, een tijd, waarin
nets.geschiedt of geschieden zal: met het opkomen der maan regende het. Iffet den morgenstond uitgaan. Dot komt met der W. Met de
jaren wordt men wijs.

Als ,bijwoord gebruikt met het in de dagelijksche taal alleen •; daar de heschaafde stij1
mede vereischt. In de vereeniging en zamenst.
met werkwoorden en a ndere woorden bedient
men zich insgelijks van mede. Zie dit woord.
Hierheen behoort het zameng. tercet temets,
ds antlers altesnet: zoo stae ik temets
somtij,
in twzjffel. [Ten Kate.] Dit oude voorzetsel
4uidt, in de salische wetten, mitho, bij Kero
mit, Ulphil. mint, angels. mid, eng., door
Nerwisseling van lipletter, with, zw. med,
hoogd. mit, ijsl. medic r, midur, finl. mijOden,

METE.

krain. nted, ntejd, mej, gr. tzerec, in het lat.,
waar het Miter eenige voornaamwoorden
staat, met: egomet, nosmet, tutemet, tuomet,
ipsemet. Mart. leidt het af van het chald.
metah, komen, bijkomen.
MET, Z. n., o., des mets, of van het met • zonder
meerv. Gehakt vleesch, in het bijzonder varkensvleesch, wanneer het nog raauw en on erookt is: met sntjden. Met hakken. Zamenst.:
metworst. Het is een oud woord, dat eertijds
vleesch beteekende, zoo als thans nog in
Upland mat die beteekenis heeft. Het behoort
tot het oude mat, mes, mest, oudvriesch
mete, spijs, waarvan mesten, door voedsel
vet maken. L. Ten Kate leidt het af van
meijen, moesog, maitan, snijden.
MET (mette), z. n., v., der , of van de met
meerv. me Hoogstraten verklaart het
doorgeit. Bij Kil. is mette, metteken, capra, ca ells • mulier ignava. In het ital.
is mozza, camozza, eene geit, het schijnt,
inhet algemeen, een ding van het vrouwel.
geslacht to beteekenen. Hiermede komt overeen hethoogd. Metze, eene hoer, ons snot,
motte, eerie zeug en hoer, het spaansche moca, een meisje, het opperdintetze, eene teef.
METAAL, z. n., o., des metaals, of van het
metaal; meerv. metalen. Eene vaste, zware
en harde zelfstandigheid, ondoorschijnend,
smeltbaar door your, en koud zijnde weder
stoltende tot een vast ligchaam, gelijk het to
voren was, kunnende door hamerslagen gevormd worden. in het gemeen, elke harde
bergstof, van haren erts afgescheiden, die
zich in het vuur smelten laat,
en den baffler
I ijden Iran : de dengd weegt zwaerder dan het
wichtigste metael. [Vond.] Gemerkt de fijnte
ran dat metaal haar bestek heeft. [Hooft.]
Edele metalen, goud, zilver, in tegenstelling
der onedele soorten : schael nog schotel dan
van 't edetste metaiel. Moot.] Het donderende
metaal, het grof geschut, bij Vollenh. Een
hart van metaal is bij de dichters, een hart,
dat niet bezwijkt. Hal metaal dat slechts

eenige eigenschappen van metaal heeft als
kwikzilver, spietsglas, enz. In het bijzonder noemen wij metaal eerie vermengde
metaalsoort uit koper, tin en messing: klokken, stukken van metaalgieten. Giet nit
ntetael haer bee lt . [Moon.] van hier het stoffel.
onverbuigb. bijv. H. metalen: het grof geschut en zijn metalen wont. [Moon.] Metalen
le gels. Oneigenlijk, beduidt het bij de dichtens sterk : met haar metalen vuist. [Hoogvl .1
Zarnenstell. : metaalgieter, metaalscheider
enz. Het stamt af, gelijk het lat. inetallum,
van hetgr. ivierocAAole; alles misschien van
het hebr. metil, hetwelk Schultens door uitgeslagen ijzer vertaalt, van het arab. matal,
onder den hamer uitkloppen. Fr. metal,
ital. metallo, sp. metal, eng. mettel.
METEN, bedr. w., ongelijkvl, lk mat, heb genie-

MEUB.

— 627 —

MIDD.

ten. De maat van lets semen : koren meten.
Land meten. Met den passer meten. Ik heb
bet doek gemeten. Figuurl. : haer raetslot,
van geen aerdsch vernuft te meten. [A Moonen.] Eighen quaaltjk — ende andermans
welvaart metgelijken verdriet meetende.
[float.] iffeetende naa de vrankheit ran
het zijne, het hart des koninx. [boort.]
.demand den rug meten, hem afkloppen: en
zijn wijf den rug te meeten. [A. Harts.] Van
Kier' meter, meetster, in zamenst. gebruikelijk : landmeter, enz.; meting. Voorts meetbaar, en de zamengestelde meetkunst, meetkunstenaar(geoinetra), meetkunstig, meetkunde , meetkundig , meetlijn , meetlood
meetroede, meetstok, enz.
3Ieten, Isidor. merssen, Otfr. mezzen,
mezen , hoogd, messen, seders, meten
moesog. mitan, angels. metan, deen. maade,
zw. mata, eng. to mete, lat. metiri, sp.
medir, gr. 'Amp's', Nebr. meder.
METER, z. n., v., der, of van de meter • meerv.
meters. Eerie doopmoeder, eene peet, eerie

meest ingebruik, in de dagelijksche taar, en,
beteekent roerende, tilbare goederen, huisraad : al zijne meubelen zijn verkocht.
Oneig. noemt men een nutteloos mensch,
die anderen maar in den weg staat, eon
meubel. Zamenstell.: meubelkamer, meubelpapier, enz.
MEUG, eigenlijk een zelfst. yr. naamw., bij
Kil. moghe. Potentia, appetentia, appetitus.
Het is nog overig in de dagelijksche taal:

vrouw, die een kind ten doop heft. Van het
lat. mater, moeder.
METS, zie in met, tercets.

g
estadige verzoekschriften d'ooren meukte.
[Bogaert.] Onz., met hebben; door zachte
stoving murw worden : de stokvisch staat
to meuken. Door liggen murw worden :
mispelen moeten ineuken, eer zzj goed zijn.
Oneig.: na 't meuken van den moedt door
tijdt en ervaarenis. [Hooft.] Het woordt komt,
met het eng. meek, week, zacht, ons mak,

METSELEN, Zie

metsen.

bedr. w., gelijkvl. Ik metste, heb gemelst. Len oud woord, dat eertijds snijden,
houwen, slate n bed idle •; uit eene bron
met metjen, maajjen, matsen, mat. Thai's
is het , in onze taal, nog over voor het
behouwen van gebakkene steenen , en
voorts voor bet leggen van steenen in kalk
of cement • stichten, metselen • die beelden in eene kapelle te metsen. [boat.]
Gemetste dakken. [boort.] Van hier het
voortd. metselen, dat meest in gebruik is :

METSEN,

eenen muur metselen. Metgehouwenen stem,
metselen. Oneig., vastieggen, gronden, bevestigen , in den verhevenen stijl : in Wier
bloed degrondslag der Bataafsche vrijheid
gentetseld is. [L. Trip.] Van hier metselaar,
metselartj, (metseterij). Zamenstell.: metselKamer, metselkalk , metselsteen , metselwerk, enz.
METTEN, z. H. v., der, of van de metten • het

enkelv. is weinig in gebruik. De morgenzangen in de Hoosiers, de vroegdienst in de
roomsche kerk : de metten zingen. Ter metten luijen. Ook : de molten luijen : tot dat in'
er de metten van U. E. bruiloft nieé to lutjen
hebbe. [llooft.] Iemand de metten lezen, of
voorlezen, hem berispen. Zamensteli. : mettentij,
d
matines , oudfr. van de achtste
Fr.
eeuw metdina, zw. matte, uit het lat. matutinus, vroeg, van matuta, de Godin des mor-

genstonds.
z. n. ,o.
, des meubels, of van het
meubel • meerv. meubelen, meubels. Oilduitsch woord, van het fr. meuble, lat. mobilis ,
dat bewogeu Lan worden. Het meerv.
rn
is

MEUBEL,

teen he en meug. Ilij is over zijne meuge.
Van hier meugeltjk, smakelijk.
MEux, z. n., v., der, of van de meuk • zonder

meerv. Dit woord wordt, in het geldersche
spreekwoord, gebruikt : bet staat nog in de
meuke dat elders beet in de week. Men
drukt er mode uit, dat eene zaak naar
rijper beraad wacht. Zie meuken.
MEUKEN, bedr. en onz. w.gelijkvl. Ik meukte,
heb. gemeukt. Bedr., week maken •; schoon
wij het dan oneigenl. gebruiken, voor vermurwen : nochgebeden, noch traanen konden, hem meuken. [Bogaert.] Wien hzj door

uit eerie bron.
onz. w., gelijkvl. Ik meuzelde, bob
gemeuzeld. Lekkere beetjes proeven, van
iets lekkers afknibbelen. Het woord bootst
na, of de beweging der lippen, of het behoort tot het oude mozen, waarvan moes,
hoogd. miisen, eten, Ker. muasen. Van hier
ineuzelaar,
ineuzeler, bijul.
K eene lekkere
biersoort — en eene kneu, een zangvogel,
naar de beweging van den bek.
MEUZELEN
gtozelen), onz. w., getijkvl. Ik men,
zelde, heb genteuzcld. Van moze, bij Kil.
mose, slijk. -V uil maken. Zamenstell. : be-

MEUZELEN,

meuzelen.

z. n., v., der, of van de ntevroutv
meerv. mevrouwen. Titel eerier aanzienlijke
getrouwde vrouw : mevrouw de prinses. In
de zamenleving noemt men dus de vrouwen
van, Overheden, Hoogleeraars, Krijgsbevelhebbers, enz. Uit iii4n en vrouw.
l'IlIAAuw, een woord, hetwelk het geluid der
katten nabootst: de kat schreeuwt miaauw,
miaauw ! ijsl. mialm.
MIDDAG, z. n., m., des middags, of van den middag • meerv. middagen. Eigenlijk het midden
van den dag, wanneer de zoo op het hoogste
boven dengezigteinder gezien wordt: omtreat den middagh. [HoogvI.] Wat eten tvij
van middag ? Des middags, op den middag.
Drie middagen na elkander. De gansehe
tijd van het midden des daags tot nabij den

MEVROUW,
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order an der zon : hi' blijit den ganschen
midday ult. In den verhevenen sti ll beteekent het den mannelijken ouderdom: zijno
zonging onder op den middag des levens.
Zamenstell. : voormiddag , namiddag. —
Middageten, middagklaar, middaglijn, middagmaal, middagmaaltijd, middagslaapje,
middagzon. Van het oude bijv. naamw. mid,
dat in het midden is, en dag. Hierheen be-

hooren andere zamengestelde woorden, die
meest verouderd zijn, als : midlandsch,
bij Foot, midlent, midmaand, (midlentemaand, bij Hooft) midmaart , midnacht
(zoo dra de haen den midnacht ennekraeit,

bij Vond.) midoogst, midpunt (des aardnIks
midpunt, bij Trip.) midrif, (midrift) mid-vasten, midweek, midweg, (midiveghs, bij
Hooft, ook midweeghe), midwinter (kerstijd),
midzomer,
bij Hooft.
MIDDEL, bijv. n. en bijw., middeler, tniddelst,
Dat in het midden is. Het woord is reeds
ten deele verouderd, daar de overtreffende
trap alleen nog in zwang is. De stellende
trap wordt in zamenstelling slechts gevonden,
als : middel ad middelweg, enz. Wij hebben nog twee woorden, als bijwoorden gebruikelijk, in den zin van ondertusschen,
middelertijd, middelerwijl. Op het eerste
aanzien zoude men dezelve houdenvoor
zamengestelde woorden uit den vergelijkenden trap middeler en tijd, will. Doch middeler schijnt hier eerder eene vrouwelijke
buiging van den tweeden naamval te zijn,
met uitlating van het voorzetsel in, dat,
oudtijds, eenen tweeden naamval beheerscht
heeft. De overtreffende trap alleen is nog in
ebruik, doch slechts in eenen stellenden
g
zin, van iets, dat, tusschen andere din en
in het midden staat: de tniddelste ringer.
Het middelste huis. De tniddelste Z0071 9 die
in jaren tusschen beide is.
MODEL, z. n., v., der, of van de middel • het
meerv. is niet ingebruik. Het middellijf :
.zij is dun van middel. ZU slingren zich om
hem en zijne middel. [Vond.]
11IDDEL, z. n., o., des middels, of van het middel • meerv. middelen. Eigenlijk lets, dat in

het midden is. Zoogebruikten het nog de
ouden : ende heeft in'tmiddeleenen schoonen
throon. S. Francisc., door A. Kluit Rangehaald in de List van Hoogstraten.] Figuurlijk beteekent het iets, dat eene werkende
oorzaak, en met het einde van lets verbonden
is : alle middelen en we en inslaan. Op middelen bedacht zijn. Het eerste middel was de
jeeghenwoordigheit des koninx. [Hooft.]Verkeerde, ongeoorloofde middelen. Door alle
mooghelijke middelen rekte hi' den wederstandt. [Hooft.] Middelen ramen. [Hooft.]

MIDD.

braakmiddel, zweetmiddel, enz, Verkleinw.
middeltje. Vermogen, goederen, rijkdom ;
in het meerv. getal alleen: hi heeft middelen
genoeg, om te levee. Men vindt dit woord,

dat thansgewoonlijk van het onz. geslacht
is, bij de schrijvers van gezag ook mantle!.
gebruikt : die aangetast van een zielheeler
den middel vtoeckt. [Vond.1 Zoo ook names
het Hooft, Huijgens, de Decker en anderets.
Van bier middelbaar, middelmatig, matig :
eene middelbare lee te. Een middelbaer
Podet. A. Pels.] Ook beteekent het, dat door
een middelgeschiedt: de middelbare genietiny van God, in de godgeleerdheid •; middellijk wordt hier beter gebruikt middelbaarlijk , middellijk , middelloos , middellooslijk, bij Hooft, voor onmiddellijk.
MIDDELAAR, (middeler), z. n., m., des middelaars, of van den middelaar; meerv. middelaars. Van middelen. lemand, die zich tusschen twee strijdende personen instelt, om
hen tot vergelijk te brengen: ik koos mijnen
broeder tot middelaar in ons verschil. In de

Bijbelv. en de godgeleerdheid beet Jezus
Christus, bij uitstek, de middelaar. Het
vrouwel. is middelares. Zamenstell.: middelaarambt, middelaarschap.

111IDDELDrutt, z. n., v., der, of van de middeldeur ; meerv. middeldeuren. Eene binnendeur,in Noordholl. mulder,door verbastering,
genaamd. Van middel en deur.
MIDDELEN, bedr. w., gelijkvl. 1k middelde, heb
gemiddeld. Door tusschenkomst bemiddelen :
eene zaak zoeken te middelen. Vereffenen,
beslechten, bijleggen : een verschil middelen.
[Hooft.] Van hier middeler (middelaar), middelisg .

bijv. naamw., zonder trappen
van vergrooting. In het midden tusschen
twee of meer tandengelegen. Een woord, dat
van dies boezem der a tlantische zee bijzonder
gebruikt wordt, die tusschen Europa, Azia
de middellandsche zee. Van
g
en Afrika lit:

MODELLANDSCH,

middel en landsch.

n., v., der, of van de middelltjn;
meerv. middellijnen. Eene lijn, die midden
door letsgaat. In het bijzonder, de evenaar,
de linie ,
in de aardrijks
kunde. Van middel
en lijn. Voor middellijn zegt Spiegel mid-

MIDDELLIJN, z.

delhoep.

Z. n., v., der, of van de middelmaat • het meerv. is buiten gebruik. Behoorlike maat : de middelmaat houden. Van
middel en maat. Van hier middelmatig,
middelmatigheid, middelmatiglijk.
MIDDELMUtIll, Z. n., III., des middelmuurs, of
van den middelmuur • meerv. middelmuren.
MIDDELMAAT,

Inbepaalderen zin, een middel, om de verlorenegezondheid te herstellen : ik heb dat

Scheidmuur, gemeenemuur. Ook een muur,
die anderen van naauweregemeenschap
afweert : den middelmuur des afscheijtsels
gebroken hebbende. fIlijbelv.1 Van middel en

middel teen de koorts gebruikt. Huismiddel,

muur.
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z. n., v., der, of van de middeloorzaak • meerv. middeloorzaken. Eene

MIDDELOORZAAK,

werkende oorzaak, die van eene hoogere,
ter bereiking van een eindegebruikt
wordt • tweede oorzaak. Van middel en
oorzaak.
IIIIDDELPAD, z.

n., o., des middelpads, of van
het middel ad •; meerv. tniddelpaden. Een

pad, dat tusschen beide loopt, bijzonder het
groote pad, midden door eenen tuin strekkende. Van middelen pad. Hooft gebruikt
middel ad oneigenlijk, voor eene zachtere
handelwijs, om iets in te schikken. Zie middeltveg.

MIJDE.

din en:: in 't midden miner vreugt. Root.]
Op het midden ran het feest. Op het
midden van den dagh. [Hooft.] Gij houdt
het midden tusschen vrees en hoop. In het
midden van den winter. Eengezelschap, een
kring van menschen : hi j ging nit het midden van hen weg. Jets uit het midden we
doen — wegnemen. De hoogepriester in het
midden opstaende. [Bijbelv.] In 't angstigh
midden der leeuwen. [Poot.) Voor dit midden
bezigt Hooft ook mid.
MIDDEN, een

bijw. van plaats, dat altijd een voorzetsel achter zich heeft hij zit midden op

den stoel. Midden in de drokte iemand over-

MIDDELPUNT, Z.

n., o., des middelpunts, of van ' vallen. Midden door hetgedrang gaan. lets
het middelpunt •; rneerv. middelpunten. Midmidden doorsnijden. Hi' is midden opgeborP het middelste punt van lets, waardoor
sten. [Bijbelv.] Ook bezigt men te midden
iets in tweegelijke deelen gedeeld wordt.
als een voorzetsel met eenen tweeden naamHet middelpunt der grootte, der zwaarte,
val : hi' werd te midden zijner vreugd
der beweging. Van middel en punt.
gestoord.
MIDDELRIF, z. n., o., des middelrifs, of van het
MODERNACHT, Z. n., v., des tniddernachts, of
middelrif • meerv. middelriffen. Het middelvan den middernacht • het meerv. is buiten
schot, waardoor deborst van de ingewanden
gebruik. Het middelste deel des nachts, het
des onderbuiks afgescheiden wordt. Landuur van twaalf tot een • midnacht : het is
vriesch van de 13 eeuw midrith, eng. the
haast middernacht. 's Middernachts, /Ira
midriff. Van middel en rif.
middernacht komt hij to huis. Van midder,
MIDDELSLACH, z. n., o., des middelslachs, of van
om de welluidendheidvoor middel, en nacht.
het middelslach • zonder meerv. Een aard, MIEDE, z. n., v., der, of van de miede •; meerv.
een slach, dat tusschen beide is. Anders zegt
mieden. Eenegift, een geschenk, in het bijmen middelsoort. Van middel en
.k
zonder bodenloon. Zie meed. Van hier miekocht erwten, niet de beste, ook niet de
slechtste, maar het middelslaeh.
MIDDELSOORT, zie middelslach.
MIDDELSTAND, Z. n., m., des middelstands, of
van den middelstand • zonder meerv. Mid el-

bare toestand van iemand, vooral ten aanzien
van zijn verrnogen en zijnen rang • een stand,
die tusschen rijk en arm in het midden is.
Van middel en stand, ook middelstaat.
MIDDELVEG, Z. n., m., des middelwegs, of van
den middelweg ; meerv. middelwegen. Een
weg, die tusschenbeide loopt. Figuurl,
zonder meerv., een middel, om iets in te
schikken : eenen middelweg 't 'n
Van
middel en weg.
MIDDELZINNIG, bijv.

n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Dubbelzinnig, dat op tweederlei wijs kan opgevat worden•: Mucianus
schreef dikwijs middelzinnigh. [Hooft.] Van
bier middelzinnigheid.V an middel en zinnig,
dat buiten zamenstell. niet in gebruik is.
MIDDEN, z. n., 0., des middens, of van het
midden • zonder meerv. Dat dee[ of punt van
een ligc'haatn, dat van deszelfs einden even
ver of is : in het midden des eirkels den
passer zetten. Verder, zonder opzigt op die
wiskundige juistheid, iets, dat gerekend
wordt het midden te zijn •: het midden van

depenning (meedpenning, miepenning).
Z. n., v., der, of van de miede ; meerv.
mieden. Een woord, dat reeds verouderd is,
beteekenende boodschap:
ti' in • met de
miede van de neérlaagh der ztjnen. iHooft.]
Wej zullen syn bedroefde pert verquicken
met deer' miede. [Jos. dr. en blyeyntspel.]
Zamenstell. miedenbrenger (miebrenger).
MIER, z. n., v., der, of van de mier •; meerv.
tnieren. Een bekend bloedeloos diertje: naar
de vlijtige mier. (Vollenh.] Ili' is maar eene
mier, iemand van klein vermogen. Van hier
mierachtig. Zamenstell. : miereneter, mierennest.
Mier, deen. tn(fre, dalm. mratv, waarmede hetgr. 1..cup,icor, fAup4g4t overeenkomt. In
Gelderland heet zij emt, eng. emmet.
MIEDE,

bijv. naamw., zonder trappen van vergrooting. Eene mierige koe is, in Gelderland,
eene koe,
die bloed watert.
MIERIKWORTEL, (mierikswortel), z. n., m., des
mierikwortels, of van den mierikwortel
meerv. mierikwortelen. Peperwortel.
MIGGELEN, onpers. w., gelijkvl. Het miggelde,
heeftgemiggeld. Een woord, hetwelk men,
in Groningen, gebruikt,wanneer het stofregent. Het schijnt een voortd. werkw. te zijn
van mijgen. Zie dit woord.
Azia lit zeer hoog. De stad lag in het Mu, de verbogene naamval in het enkelv. getal
midden. Nog verde'', de binnendeelen van
van hetpers. voornaamw. ik.
iets : door het midden der lantpalen van MIJDEN, bedr. w., ongelijkvl. lk meed, fib geDecapolis. [Bijbelv.) Met opzigt tot andere
meden. Ook begin t men het nu meest gelijkvl.
MIERIG,
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MIJNE.

ren, lucht te even; suffers dutten mimete bezi gen: ik mijdde, heb gemijd.ilet beduidt,
rende zorgen. [Poot.] Over lets mijmeren.
eigenlijk,
eenen persoon of eene zaak uit den
Hoe zitgtj zoo te mtjmeren? Van hier
we e gaan, zich wachten, dat men, met demeraar, mijmerig, mijmertj, bij Poot,
zelve, niet op eene plaats zij : mijd dien uitmtjmering : eindelooze en ellendighe mij mestekenden hoek. lemandsgezelschap mijden.
ran en. [Hooft.] Adelung brengt er ens
In eenen oneigenlijken zin, lets met opzet
nalaten en daarom degelegenheid daartoe
een oud nederduitsch woord mijmer te pas,
vlieden : die het kwaad mddt, zal niet ligt in
hetwelk hi' door donker verklaart • dat als
deszelfs strikken vallen. De lie de wil geen
de oorsprong ma gehouden worden. Zabangen afgront mijden. [Poot.] De zonde
menstell.: mijntervlaag, bij Kam h.
mijden. Wederk., zich mijden : ik heb mij MIJN, mijne, mijn, bezittelijk voornaamwoord
voor die verleiding zorgvuldig gemijd. Het
van den eerstenpersoon, het eigendom van
deelw. mtjdend, waarvan mijdendheid, bij
alle driegeslachten aanduidende../flijn hoed,
Inljne woning, nyjn leven. ffilijne vrienden
Hooft voorkomende. Van hier ntijdeltjk,
hebben mil verlaten. ffiltjns vaders huis.
hetwelk men mijden kan • cording . Zamenstell.: vermtjden.
_1Plijns oordeels is de zaak anders.
eigene schuld. ffilijn lieve vriend. Zey het
Mijden, bij Ker. en Otfr. midan, hood.
meiden, seders. miden. Het lat. vitare is,
hem van mjnen wege.ffilijnenwege (mijnentwege) moet gij hem groeten. doet het om
door verwisseling van lipletters, hetzelfde
mijnen wil. Nijnen wit (mUnentwil) zegt
woord.
MIJGE, (bij Kul. mtjghe, mieghe) z. n., v., der,
hi' zulks. illtjnenhalve (mtjnenthalve) is
hem dat overgekomen. In den vertrouwelijof van de mzjge •; zonder meerv. Pis • een
laag woord, onder het gemeene yolk, in
ken stijl zegt men : kom heden tot mtjnent,
aan mijn huis. Ook wordt het achter het
eenige plaatsen, gebruikelijk.
111JGEN, onz. w., ongelijkvl. 1k meeg, heb gezelfst. naamw. gevoegd : dat huis is mijn,
one en. Pissen, welk la g woord, in Gelderook het mine. Als er iets, bij afslag, verkocht wordt, is ntijn het teeken der aanland en Groningen, somtijds nog gehoord
vaarding van de nitgemijnde zaak. Als zelfst.:
wordt. In het ijsl. is het myga, angels.
migan, gemigan,, saks. migen, waarmede
ik wil er het mtjneniet btj inschieten.Onderr
die boeken zUn van de mijnen.
het oude lat, migere (waarvan het supinum
Ali 'n reeds in het opperd., van Kero's
mictum, voor migitum, nog overig is) voltijden af, mein, ITIphil. meins, hood. mein,
maakt overeenstemt, en hetgr. ot ,v,ixEce zeer
seders. ntien, angels. min,Aeng. my, mine,
gelijk is. De grondbeteekenis schijnt, naar
wall. man, fr. mien, pool. moy. lett. manas,
L. Ten Kate, te zijn het overtollige vocht
lat. meus, gr. Efrcos, pers. men.
uitwerpen. Zonder twijfel is het lat. m,igo,
mingo , van het gr, frwysty, cca-yEly, tzpruuv, Muiv, z. n., v., der, of van de nu: in •; meerv.
nujnen. Een gegraven hol onder de aarde,
men en. Zeer waarschijnlijk is dan ons
om allerlei ells op te zoeken en daaruit to
mijgen, en men en met het gr. en lat., uit
halen: graven in de mijn. [Vond.] Oaeigeneerie algemeene bron.
lijk: dit boek is eene rtike mijn. Hoewel gij
111m, z. n., v., der, of ran de ntij1 • meerv.
de mijn der artsenU doorwroet. EPoot.] Eel)
mijlen. Het woord stamt of van het lat. mille,
onder de aarde gegravene kelder, am dien,
duizend, en beteekent, gelijk het lat. mildoor kruid, in de lucht te laten springen :
liare, milliarium, eigenlijk eene wijdte
eene ntijn ontsteken, laten springen. De
van duizend schreden. De romeinsche wijs,
mzjit is ontdekt, de aanslag is mislukt. Zaom naar mijlen te rekenen , is met het
menstell.: mijndelver, mine raven bij
woord tot zeer vele volkeren overgegaan,
Poot • mUngraver, mzjnwerk •; goudnatjn,
en zoo is dit woord ook tot ons gekomen.
zilvermij,
n enz.
Eene mijl, die overal niet dezelfde grootte
Het woord is nit het fr. mine.
heeft, is bij ons vijftien honderd rijnlandsche roeden, of eene uurgaans: op een halve Nun, z. n., v., der, of van de twine • meerv.
nujnen. Een zeer oud woord, beduidende,
'mi'l. [Hooft.] Dat is eene rail op zeven,
eigenlijk, de uiterlijke gedaante, de figuur
zegt men, voor dat is de langste weg, een
van jets, zoo als het zw. mynd, mynt,
omweg: niettegenstaande dat het de mijt op
ons count die beteekenis nog heeft. De
zeven gegaan was. (Hooft.] In het gemeene
hooge ouderdom van dit woord blijkt nit
levee, plaatst men den tweeden naamval
de groote overeenkomst met het hebr. mun,
van weg er achter: met iemand eene mij1
waarvan thmubah, een beeld, afstamt. Wij
wegs aan. Iemand over duizend ntijlen
gebruiken ditt woord, meest in eenen vertrouwenschen. Zamenstell.: mijlpaal.
welijken stip, in den zin van eene gemaakte
MIJMEREN, onz. w., gelijkvl. Ik mijmerde, heb
bonding, eenen schijn : de vi 'and maakte de
gemtjmerd. Zwaarmoedig over eene zaak
mijne van te vertrekken, Van uiterlijk voordenken, zonder den beknelden boezem, door
komen: ztj heeft goede tnljnen. Van willemededeeling van de zwarigheid aan ande-
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keurige gezigtstrekken gebaren : allerlei MUTEN, bedr. w.,gelijkvl. lk mijtte, heb gemijt.
Aan eene mijt zetten: ik heb het hout laten
wonderlijke mijnen maken. In de zamenlemijten. Geldersch woord.
ving, spreekt men het doorgaans ntiene,
,
of van den
mienen uit. Zoude ook het gr. t-tifreos, thlfrcixos, MUTER , z. n., m., des miters
miter; meerv. mijters. Een spits toeloopend
frcifreai, iet. itzEir Oat uit dezelfde bron korner'?
sieraad, dienende tot een hoofddeksel: met
In het fr. is het mine, hood. Niene. Bij
mitten mater, [Vond.] Wij gebruiken het
Otfr. is meino een teeken.
bijzonder van den hoed, welkeneen bisschop,
MUNEN, bedr, w., gelijkvl. Ik mijnde heb
tot een teeken zijner hooge waardigheid
gemijltd. Eene mijn maken. Het zam. *derdraagt : den mijter opzetten. Voor de histmjnen is meest in gebruik. Het werkw. met
schoppelijke waardigheid zelve: den mifter
eenen basterduitgang gebruikt Hooft : met
verwer pen. [Hooft.] Het gethevene sieraad
schieten en mijneeren (mijneren). Van mijn,
op een zilveren of gouden boekbeslag draagt
eengegr aven hol.
dienzelfden naam. Zamenstell.: mite be
MUNEN, bedr. w., gelijkvl. lk mijnde , heb
bij de dichters, voor den zangberg, anders
gemljnd. In eene openbare verkooping, eene
miiterparnas, omdat hi' twee kruinen heeft,
te koop aangebodene zaak, door het roe en
even als een miter twee punten •; mtjterbergn naasten : ik heb die stoelen
van tmj,
godinnen , zanggodinnen mtjterdragend
voor twaalf gulden gemzjnd. Oneig. zegt
mijterdrager, dichtkundig woord voor bisHooft : als 't blos haar' wan g weer mi'nd'.
schop, bij Vond. ook mzjterdrig. Van hier
Van hier mijner, mijnster mijning.
het bedr. w. mzjteren, met eenen mijter
111LINER , mijns, de tweede naamval van het
sieren, welksdeelw. gemzjterd, voornamelijk
voorn. ik.
ingebruik is: een genzifierd hoofd. In 't
MUNEREN, zie mijnen.
gemtjterd Utrecht. [Pool.] Het kan, of met,
MUT, n., V. der, of van de mijt; meerv.
het vorige woord eenen oorsprong hebmijten. De allergeringste muntsoort , een
ben, of onmiddellijk van het lat. mitra, gr.
penning: dat is niet eene tntjt waardig. Hun
6111)06 afstammen. Mitra was, bij de ouden
leven eener mzjte niet waardig. iHooft.] In het
reeds, een hooldhulsel. Scaliger houdt het
gemeene drukt het de allerminste zaak
voor een syrisch woord, in het hebr. mither.
uit: het scheelt ntij eene mijt, niets. In het
Adelung leidt het, met muts, van het oude
middeleeuw. mita, minuta.
mutsen, angels. mithan, bedekken, af.
Min, z. v., der , of van de mzjt •; meerv.
mijten. Kaasworm, antlers meluw genaamd. Mix. z. n., v., der, of van de mik; meerv. mikken. Bloem van ro e en- of tarwenmeel.
Men vindt haar ook in meet. Van bier ntzjteGelderland noemt men eene mik zeker brood
rig: mijterig meet. Oneig., in de dagelijksche
uit het fine van roggenmeel gemaakt, antaal • hzj ziet er mzjterig uit. Men gebruikt
ders roggen geheeten. Mica heet bij de lat.
het van iemand, die er seer ongezond uitziet,
een kruimeltje, miche wittebrood bij de
of die, uit armoede een ellendig voorkofranschen.
men heeft.
Di t diertje heel in het hoe d. Niethe, mid- MIK, z. n., v., der, of van de mik; meerv.
inikken. Een tak van eenen boom, als een
deleeuw. mita. fr. mite, eng. mite, Been.
tweetandige vork, een paal met twee stompmid. Hesychius verklaart ac's (of Haar ande'es : kousen op eene mik drop en. Len
y en 14‘eiotc) door een diertje, dat de boonen in
schoor, eenpaal am te stutters • verkieinw.
stukken knaagt. Het woord schijnt van eenen
mikje. In het bijzonder,een paal, waaraan men
oorsprong met made en mot te wezen. De
misdadigers hangt, eene halve galg : isk sal
kleinheid der mijt wordt, door hares naam
hem doers hang en aen een' mick. Hui' ens,
en door den fijnen klinker aangetoond; daar
iPlik en radtplagh eer te beven voor die zeemade en mot eenen groveren klank vormen.
plaegh. [Vond.] Galg en mik zult gij noit op
gelijk zij ook veel grouter van ligchaam zijn.
zien rechten. [Poot.] De mik van eenepomp,
Mtn, z. n., v., der, of van de • meerv.
andersgalg genaamd. Vond. bezigt het voor
mzjten. In Gelderland verstaat men, door dit
eenen herdersstaf : met deesgehoornde mik.
woord eenen hoop takkebossen, op elkander
Mile is ook eene soort van scheepslantaarn.
gevlijd, of eenen hoop gehakt hout, op elkandergestapeld, eenigzins spits eindigende. MIK z. n., m. en o., des miles, of van den
het mik • meerv. mikken. De daad van mikMen gebruikt het ook van hooi: het hoof staat
ken de flits daarop ; hi' neemt zzjn mik.
in eene mijt. In het bijzonder beteekent het
[Hooft.] Permits heur wisse tnick in 't minst
eenen hoop houts, waarop een gestorvene,
niet misses kon. [Rodenb.] In lien zin heeft
ook en
e veroordeelde, sal verbrand worden:
of
hetgeen meerv. Het doelwit, wat men mikt
op straf van ntijte of staak enz. [M. L. In
met een meerv. : hetjl was 't behoogde mick.
de beijersche wetten reeds, heel een spits
[liodenb.] Het mannel.geslacht komt met
lat. meta. In het
,
toeloopende hoop mita
den acrd onzer taal het meest overeen. Als
middeleeuw. is ntota, oudfransch mote, een
het woord onz. g
,enomen wordt is het voor
hcuvel. Zamenstell.: houtmajt.
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MIN.

milt is hem verstopt. De milt steekt mij, zegt
men, in hetgemeene leven, als men, na eenen
vermoeijenden loop eene steking in de linkere
mond van den loop eens roers.
zijde gevoelt, ontstaande van eene ophooMIKKEN, bedr. en 011Z. w., gelijkvl. mikte,
ping van stof in de dikkc darmen. Bat kitheb gentikt. Het woord schijnt eigenlijk
tell de milt, dat doet de lever schudden.
eene trillende beweging te kennen te geven,
Milt noemt men ook het mannelijke zaad,
en kan, met het lat. micare, dat diezelfde
antlers tveekkuit, van sommige visschen ; en
eerste beteekenis heeft, eenen gemeenschapzulk eenen visch milter, eng. milt, miller.
pelijken oorsprong hebben. In het bijzonder
Zamenstell. : miltdampen, miltkruid, steengebruiken wij het van eene beweging met
varen, miltziek, miltzucht, miltzuchtig.
de lippen: hij durft kikken noch mikken.
Milt, bij R. Maurus miltzi, hood. Nilz,
Wijders, van eene beweging van de oogen,
neders. milte, angels. milt, eng. milt, deen.
hetzij men iemand eenen wenk geeft,
milt, zw. mjitlte, ijsl. milite, ital. ntilza. Om
hetzij men op jets, om zijn Joel te treffen,
de weeke zelfstandigheid,van het woord mild.
staart, onder eene gedurige opening en
smiting van de oogleden. Onz.: op lets mik- MIN, bijv. n. en bijw., minderpminst. Weinig,
in de dagelijksche taal gebruikelijk: ik heb
ken. Op een Naar mikken. De Laster, stout
er maar min vangenomen. Doodziek, in
door ntjd en logen, mikte op mi'n' boezem.
sornmige oorden des vaderlands: de man
[Onbekend dichter.] Elk mikt rasch en
lit heel min. Gering : met minne moeite.
scharp. [Pool.] Bedr. ; lets net mikken. Van
L. Ten Kate.] Laag; dock in het zamengehier mikking, mikpunt, doelpunt.
voegde woord minachting. De stellende trap
MILD, bijv. naamw. en bij w., milder, mildst.Het
wordt ook voor den vergelijkenden genomen
woord bed uidt eigenlijk week, zacht: mild
en niemand de trotsheit min te goede to houvleesch. Milde appels. Het tegendeel van
den, dan den genen. [Hooft.] Op eene min
wrang, scherp, zuur: dat is mildewijn. Doch
gevoegelijke wijs. In de dagelijksche spreekin deze beteekenissen wordt het zelden meer
wijs van de bepaling van eerie geldsom, heeft
gebruikt. Figuurlijk, zacht van gemoed, en
het ook lets van den vergeliikenden trap:
wel zulk eene gesteldheid, die zich door
eengulden min drie stuivers. Het neemt ook
mededeelzaamheid kennelijk maakt : zdne
winnende hand
den tweeden naamval achter zich: het stuk
hand opendoen.
tnilde
vond min heuls te hove. [llooft.] Pit het veris mild. Mild in het uitbieden van WI en
band blijkt, dat het hier voor minder heuls
goed. [Hooft.] Mildjegens de armen. Van
geplaatst is. Min of meer. Min noch meer,
hier overvloediglijk, grootelijks : milt gezeeveneens. Te min, voor te minder: te min,
gend. [Moonen.lilacht en overvloedig : milnaardien 't Concilie van Trente, enz.[Hooft.]
de re en, In verdere figuur. de sntjboonen
Veel min, voor veel minder:: alzoo hun zulx
dragen mild. Vruchtdragend : de schaéu des
nochte toequam, nocht betaamde, veel min
milden wijnstocks. [Pool.] Wijders, overdaarover misgenoeghen te toonen. [Hooft.]
n eenige
vloedig in woorden, tot nadeel van
Voorts,gebruiken wij de twee andere trappen ;
waarheid •; schoon op eerie min beleedigende
en wel in den zin van kleiner, kleinst :al het
wijs : hij is mild, in het viten van de geheiyolk van den minsten tot den meesten. [Bijmen zzjns harten. Van bier mildeltjk, mildhelve] Jon er jongst hij leide zijne hant op
heal. Zamenstell.: milddadig milddadigheid,
Efraim, hoewel hij de minste was. [Bijbelv.]
milddadig ltjk
Geri nger, geringst, ten opzigte der waarheid :
Mild, opperd. milt, angels. milde, milide,
zich minder achten. Van hier noemt men de
hoogd. milde, eng. en zw. mild, ijsl. milde,
fra nciskaner mon n iken minderbroeders (min gr. t.csatzoc , russ. miloi , pool. mily. Het
rebroeders bij Hooft) of minnebroeders. Weiis met malsch, het lat. mollis, zacht, week,,
niger, weinigst , ten opzigte van prijs of
verwant.
getal : het koren wordt minder in prtjs. llij
MILDE, zie melde.
had reel minder soldaten dan enz. Ten opMILDEREN, bedr. w., gelijkvl. 1k milderde, heb
zigte van krachten de man wordt minder.
gemilderd. Zacht makers lenigen. Bij Kil.
Ten opzigte van inwendige ter to : daarop
ook mildighen. Beide buiten gebruik.
was ik het minste bedacht. lk heb u in het
MILLIOEN„ (milioen) z. n., o., des millioens, of
minste niet beleedigd. Ten minste, alt an
van het millioen ; meerv. millioenen. OnMinstpast zulks u. Met minder hoope van
duitsch woord. Tienmaal honderd duizend :
verooverittg. [Hooft.] Ten opzigte van kosten:
wordet gij tot duisenden milioenen. [Bijbelv.]
eenen minderen staat voeren. Van hier minEen millioen guldens. UR het fr. million,
derheid : hij heeft het met de minderheid
en dit van het lat. mille, duizend.
verloren, met het minderegetal stemmen.
MILT, Z. n., v., der, of van de milt •; meerv.
Zamenstell.: minderjarig, minderjarigheid.
milten. Een zeker inwendig, week ligchaam
Min, minder, minst, bij Isidor. Ker. en
in menschen en dieren, liggende tusschen de
Otfr. mitt, minir, tninnista, deer'. mindre,
maag en korte ribber], in de linkere zijde. De
gentik. Kil. heeft micke, mick, ghemick.
Zamengest. : mikijzer, doelijzer aan den
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mindst, zw. minne, mindre, minst, hood.
minder, mindest, waar de stellende trap
verouderd is, fr. moins, moindre, lat. minor,
minimus. De stellende trap, in het Wallach,,
man, gr. ffiruos.
MIN (minne), z. ri., v., der, of van de min;
meerv. minnen ; doch in een enkel geval

slechts. Een woord dat zooveel als liefde
beteekent en, op meer dan eene wijs, daarvan verstaan wordt. Mengebruikt het van
liefde, welke God tot redelijke schepselen
heeft : zoo glj mij niet, (o God ^ uit teedre
min, had ondersteund. [Psalmb.] Hierheen
behooren de zamenst. : menschenmin, zondaarsmin, Gods liefde ter behoudenis van
zondaren, in degodgeleerdheid. Van de liefde
tot het Opperwezen : h i' zoude dock, om de
minne Gods,
zijn besluit geschorst houden.

[Hooft.] Van de liefde tusschen tweegehuwden : nooit wijkt onze min, mijn ga g !
B. Bosch.] Hieromgebruikt het L. Trip van
de liefde van Jezus, die bij huwelijksliefde
vergeleken wordt : Zoo werde, o groote
Weguwe ! uw smarte door 't genot van
's Heilands mingeleenigd. Menigmaal

verstaan wij er zachte vriendschap en bescheidenheid door: wij zullen dat in der
minne bile en. Om christelijker wijze in
alle minnen te verzoeken. [Hooft.] Een
pand der mimic, hetwelk vrienden elkan-

der, ter verzekering van geleende penningen, even. Meest echter bedienen wij ons
van dit woord, om eene vleeschelijke drift
eene betrekking uit te drukken, die ontstaat
uit verlangen naar dierlijk genot : eene ongeoorloofde min koesteren. Die door een ge veinsde min de mogentheit verraadt. [HoogvI.]
Van razende minne. iVond.] Nevrouw,es
glans, aldus, met minne 1, hart ontsteekt.
[Hooft.] Van hier dat het woord gebruikt
wordt, om de heidensche Venus, de godin
der geliefden, en vooral den mingod, Amor
of Cupid°, daardoor uit te drukken : in 't
blaaken van Wiens lief gelaat zijn' moeder
en de min hoveeren. [Hooft.] Men lette wel op,
dat het woord, in dien zin, letterkundig,

vrouwelijk blijft,en volgeHooft niet na, als hi'
zegt : wie zal echter de schoone Venus metden
minne, bidden an ? schoon men, om verstaan
te worden, zeggen moet, met Poot : dus
doet de blinde min hem dolen, lien Hij met
zejne schichten raekt. Zie Kluit op Hoogst.,
bl. 523. Eindelijk beduidt min, minne, in

de dagelijksche taal, eene minnemoeder; waar
het meerv. te pas komt. In de Overzett, van
den Bijbel wordt het meerv. ook in de andere
beteekenisgevonden : uwen tijd wag Yen tijd
der minnen. Van hier minnelijk, vriendelijk,
beleefd, zacht : een minnelijk onthaal. Minnelijke taal. Iemand minnelijk ontvangen.
Minnelijk in het spreken. Een' minlijke reeerie [Hooft.] Minnelificheid, minzaam.

MM.

Zamenstell.: mingenoot, mingod, min odes
minijver, minz:jverig, minnebrand, minnebrief, minnedicht , minnedichter , minnedrank, minnegloed , minnehandel, minnekans, ntinnekind, minneklagt, minnekoorts,
minnekozen, (het minnekoozen. bij Vond.)
minnekozerij, minnekunst, minnelied, minnelist, minnelonk, minnelonkje, minneluim,
minnelust, minnemallen, vleijend liefkozen,
(door 't zoet van 't strelent minnemallen,
zegt P. Schim.) minnemoeder, tninnenalver,
minnegek, een versleten woord, (van het vet-ouderde alven, door eenen poltergeest gedreven worden • van alf, eng. elf, een geest,
een nachtspook); minnenijd, minnenzydig,
minnepijn, minnepligt, minnepraat, mimicschicht, minneschuw, minnesluikenj, bij de
dichters, voor overspel ; minnespel, minnestrijd, minnestuip , minnetocht, minnetonder

natuurlijke trek, of geneigdheid tot liefde •;
minnevader, minnevuur. De kracht van dit

laatste woord drukt Vond. allersterkst uit :
minnevier steekt water aan. Ninnevlaag ,
minnevlam, minnetvalmte, minnezang, minneziekte, minnezorg, minnnezucht, minvermogen, minziek, enz.
Min, waarheen het fransche troetelwoordje
mignon mede behoort, schijnt ten naaste bij,
met nteenen, zoover hetzelve gunstig zijn

beduidt, eenen oorsprong te hebben. Men
vindt daarom minnen en meenen wel te
zamen: een vrouw die mint en meent. [Poot.1
MINDEREN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik minderde, heb en bengentinderd. Bedr., minder
maken, ten opzigte der uitgebreidheid : bij
het opkomen des hevigen winds, minderen
wzj zeil. Eene kous minderen. Ten opzigte
vangetal : dat zal uwe schulden minderen.
Van zwaarte : door 't minderen van den last.

[Poot.] Ten opzigte van inwendige kracht :
zijnen staat minderen. Door minderen van
vuur. [Hooft.] lk hoop, dat dit mine smert
mindere. Ten opzigte van during: noch wort
door dit allesgeene eeuwigheid gemindert.
[Vollenh.] Onz., met zzjn; minder worden :
d' uitdeeling aan de armen moest merkelijk
minderen. [Hooft.] Zijn goed is geminderd.
De koorts mindert reeds. Zoodra zijne vrees
be on te minderen. Met hebben: gtj en ,cult
niet minderen van uw tichelsteenen. [Bijbelv.]
Van hier mindering.
MINDERLING, zie minuut.
MINGEL, zie men el.

eenwoord bij de oude Rederijkers
voorkomende, in den zin van liefkozend
streelend, uit liefde. Zoo zegt K. v. Mander •:

MINJOOT,

verweckende met schoon woorden minioot.
Bij de Franschen beet mignoter, troetelen,

liefkozen. Kiliaan berispt de dwaasheid dezer
spelling, en plaatst daarvoor mingenoot. Het
woord is thans geheel verouderd. Dit is de
rede, waarom Poot er als mede spot :
80
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De heldengesten van ridders en manners groot
Behaegden in zulk schrift mijnwonderkk minjoot.
MINK, (rnenk) z. n., in., des minks, of van den
mink • meerv. minken. Een woord, dat van
denzelfden oorsprong is als mank, man el
en dikmaals, in oude vaderlandsche wetten,

voorkomt, in den zin van eene kwetsing ,
waardoor verlamming of verminking ontstaat. Van hier het verouderde minken,
waarvoor verminken thansgebezigd worth.
Zamenstell.: minkduim, iemand, wiens duim
afgehouwen is: dat zijn gemeenlijck de meeste
minckduijmen, als het zweert om de vuijst
roe t, [De Brunel Minkijzer: in de ondiepten der stroome, deed hij minkijzers, oft
houten vol spijkers, met de punten opwaarts,
werpen. [Hooft.] Om de gelijkheid heefteene
zekere waterplant, antlers watersnoot, den-

MIS.

z. n., m., des mirts, of van den mid
meerv. mirten. Een heestergewas, met bladen vangeenen onaangenaam bitteren smaak:
zij vlzjde den Cijthereeschen, mirt mij vriendWk op de hairen. [Hoogv1.1 Mirten, die de
zanggodinnen planten. [Poot.] Met vergulden mirt. [Vond.] Dewijl deze heester altijd
g
roen blijft, zoo plantte men hem, reeds van
oude tijden af, bij liken en grafplaatsen,
waarom dezelve een zinnebeeld der treurigheld en des doodsgeworden is. Zamenst.:

M1RT,

mirtenblad, mirtenboom, mirtenbosch, mirtenkrans, mirtentak, mirtentelg, mirtenwijn.
Flirt, lat. myrtus, gr. pAuproc. De naam

is van oosterschen oorsprong : de Perzen
noemen hem murt.
Mts, (misse), z. n., v., der, of van de mis •
meerv. missen. Een kerkelijk woord, beduizelfden naam.
dende eertijds dat deel van de godsdienst,
M1NNEN, be r. w., gelijkvl. lk minde, heb gedat, na deprediking van het woord, door
mind. Liefde toedragen : de deugd minnen.
de Geloovigen alleen bijgewoond werd. Men
Een vader mint zijn kroost. LPoot.] Beemt
noemde hetzelve in de latijnsche kerk mina,
en be ek en akker minnen. .[Poot.] Vrijen,
omdat de dienaar aan de onderwijzelingen
dat
•, in eenen meer onedelen zin : opdat
zeide : ite, missa est. Naardien dat deel van
lief
mij eens een prins mot minnen. [Not.]
degodsdienst bijzonder in het bonder) van het
Maer Dane was zoo bang voor 't minnen niet,
nachtmaal bestond, kreeg de plegtigheid
[Poot.] Zelfst.: het minnen is zoet. Een kind
zelve den naam van mis, middeleeuw. missa;
de borst even: ik heb het kind, bij eene zoogschoon Tett Kate dit woord nit hetgoth.
vrouw,latenminnen. Van hierminnaar, minmesa, een disch, eene tafel afleidt. Thans
nares, minnari j. In de eerste beteekenis is
is dit woordgebruikelijk voor bet onbloedige
het zamengest. beminnen gebruikelijker.
offer, in de roomsche kerk: mis doer. De
iNirr,
z. n., v., der, of van de minuut •
U
mis lezen. De mis zin en. In de mis gaan.
M
Gaa naar de mis, in Romens kooren. [M. L.]
meerv. minuten. Een ond. woord, dat it) de
dagelijksche taal alleen, gebruikt Arordt,
Twee missen voor eengeld doers tweemaal,
voor een eerst opstel, oorspronkelijk schrift,
ten behoeve van anderen, eene en dezelfde
bij Kil. minute, minuetbrief. Van het fr.
zaak zeggen. Een feest , wanneer men het
minute, en dit van het lat. minutus, a, um.
woord in zamenst.gebruikt: kersmis, lichtMINUIJT, z. n., v., der, of van de minuut
mis. Eene openlijke jaarmarkt: de frankmeerv. minuten. Eigenlijk een klein deel
foorder mis. Op de missen reizen. Zie kermis.
van lets, hebbende, met het vorige woord,
Koophandel op eene mis : ik heb eene vooreenen oorsprong. In het bijzonder, het zesdeelige mis gedaan. Een geschenk, bij die
tigste deel van een geheel, hetzij van een
g
elegenheid gedaan : eene kermis. Hierheen
uur, hetzij van eenen graad. Oudaan noemt
behoort hetgroninger wooed marrijmis, dat,
minuten minderlingen. Zamenstell.: minuutof uit marktmis, of liever uit eene mis, ter
Wn, zeer dun touw , minuutwUzer, enz.
eere van de moeder van Jezus, Maria, geMINZAAN, bijv. n., en bijw., minzamer, minbonder) engegeven, verbasterd is. Zamenst.:
tzaamst. Vriendelijk, beleefd. Van bier minzielmis • misboek, misbrood, misdienst, miszaamheid, minzaaml(jk. Oul. schreef men
offer, mispriester.
ook minzamig.
Mis, z, n., v., der, of van de mis • meerv.
IRAKEL, z. n., o., des mirakels, of van het
M
missen. Misslag, dwaling: wie zulcks inmirakel • meerv. mirakelen. Ond. woord,
beeldt, helaes I valt in degrootste •.mis.
van het lat. miraculum, een wonderwerk.
[Rodenb.] In degrootste missen. [Rodenb.]
Men hoort het slechts in de dagelijksche
Gemis: door de mis Buns hoops. [B.odenb.]
verkeering.
Verkleinw. misje, dat, in den vertrouwelijIRRE, Z. n., v., der, of van de mirre • zonder
M
ken stip, voor eene miskraam gebruikt wordt.
meerv. De naam van eene uitlandsche bit- Mts, een oud voorzetsel, dat in zamenst. met
tere hars: het oosten offert bittre mirrh' .
zelfst. en bijv. naamw., schoon nicest met
[Vond.] Van hier het bijv. naamw. gemirwerkwoorden,
gebruikeIijk is. Het beduidt
red: ende zij gaven hem gemijrrheden wijn
1. eene verscheidenheid, die niet bevalt •
to drinken. [Bijbelv.] Zamenstell.: mirrenmiskleurig. 2. Eene onaangename mengeboom, mirrensap. Van het gr. f‘uppoc, a-pupa,
ling : misluiden. 5. Eene verwijdering, doch
in eenen oneigenlijken zin: misaarden. 4.
en dit nit het hebr. mur.
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Eengebrek, eene afwezigheid van die zaak,
die door het werkwoord wordt aangeduid :
miskennen, misachten, misgunnen. In bepaalderen zin, een gebrek van een deel, dat
tot eerie zaak noodwendig behoort: misdragt.
Li. Eene missing in zijn oogwit, door een
verzien • en wijders, eene dwaling: misslaan,
mistreden, misslag. 6. Eene teleurstelling: mislukken. 7.. Eene handeling, die tegen de ware gesteldheid, de echtheid van iets
aanloopt : misvatting, misverstand, misduiden. 8. Eene handeling en gesteldheid, aanloopende teen het doelwit, de verordening,
den reel en de wetten •; zoo veel als boos,
slecht, kwaad : misdaad, misleiden, misbruik,
mismoedig, enz. Als dit voorzetsel
voor werkwoorden komt, is het scheidbaar
en onscheidbaar,
naar mate de beteekenissen
der werkwoorden zuiks medebrengen. Onscheidbaar, met den nadruk der uitspraak
op het zakelijke deel des werkwoords : mis-

MISD.

bak. Daar ziln twee misbakken, twee

baksels, die niet weluitgevallen zijn. Verkleinw. misbakje, ook in den vertrouwelijken
stijl, voor eene miskraam : zij heeft al drie
misbakjes gehad.

bijv. n., en bijw., zonder tr y en
van vergrooting. Niet wel gebakken : misbakken brood. Fig., leelijk : noem die Ironic

MISBAKKEN,

vrij misbakken.

onz. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. mis en baren • ik misbaarde, heb
misbaard. Misbaar maken : dat bosch, spelonck en kuilen misbakken [Vond.] Kil. heeft
ook misbaren, in den zin van eene miskraam
hebben • van mis en baren, dragen, voortbrengen •; waarvan ook misbaarte, abortus.
MISBEDRIJF, Z. n., o., des misbedriffs, of van
het misbedrail; meerv. misbedrijven. Wanbedrijf.
MISBEGRIP, Z. n., o., des misbegrips, of van het
misbegrip •; meerv. misbegrippen. Eene verleiden, misleidde, misleid, te misleiden.
keerde voorstelling der ziel.
Scheidbaar, met den klerntoon op het voor- MISBEUREN, onz. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
zetsel : mistreden, trad mis, misgetreden,
voorz. mis en beuren, dat buiten zamenst.
mis te treden. Naar de verschillende beteekein de dagelijksche taal alleen, gebruikt word t:•
nis, is het, bij hetzelfde werkwoord, somtijds
ik misbeurde, heb misbeurd. Een reeds verscheidbaar en onscheidbaar : misdoen, verouderd woord, beteekenende verbeuren,
keerd, kwalijk doen, deed mis, misgedaan,
door misdoen in boete vallen, zondigen.
mis te doen. Misdoen, eene misdaad begaan,
Bij Kil. is het zelfst. naamw. ook misbeurte,
iemand beleedigen, misdeed, misdaan, le
misdaad. Hoogstr. heeft misbeuring.
misdoen. Als men zijn oordeel gebruikt, kan MISBRUIK, z. n., o., des misbruiks, of van het
misbruik • meerv. misbruiken. Ingekort uit
men zeer wel nieuwe woorden, schoon bij
anderen nog niet in gebruik, door zamenst.
misgebruik. Het beteekent gebruik van eene
met dit voorzetsel,
vormen.
zaak, dat aanloopt teen hare ware verordeDit voorzetsel luidt bij Ulphil. missa, bij
fling; zonder meerv.: met het misbruijkvan't
Otfr. missi en misse, hood. misz, deen.,
gerechte. [Hooft.] Eene willekeurige has
eng., ital. mis, zw. miss fr. mes en mè,
wijs, of laakbare daad, die door den tijd, in
middeleeuw. mes, lat. dis. ,Het is meer dan
eeriegewoonte veranderd is; meteen meerv.:
waarschijnlijk, dat het van meiden, maaijen,
misbruiken verbeteren, tvegnemen, afschafdat is snijden, afstamt, en eigenlijk verminkt,
fen. Misbruiken invoeren.
afgesneden beduidt , waaruit al de beteeke- MISBRUIKEN, bedr, w., gelijkvl. Van het onnissen kunnen verklaard worden. In de dascheidb. voorz. mis en bruiken, voor gebruigelijksche taal komt het nog 'voor als een
ken : ik misbruikte, heb misbruikt. Eene
bijw. : dat is mis, dat is niet geraakt, of ook,
zaak, op eerie wijs, die teen hare bet
dat is nietgeraden.
ming strijdt, gebruiken: Gods naam misMISAARDEN, onz. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
bruiken.Gtj hebt zijne genegenheidmisbruikt.
voorz. mis en aarden: ik misaardde, ben
Nisbruik mijn geduld niet langer. Onteemisaard. Ontaarden. Van hier misaarding.
ren : zijne vrouw werd schandelijk misMISACHTEN, bedr.w., gelijkv I.Van het onscheidb.
bruikt. Van bier misbruiker, misbruiking.
voorz. mis en achten: ik misachtte, heb MISDAAD, z. n., v., der, of van de misdaad
misacht. Niet achten, verachten, dock in
meerv. misdaden. Eene daad, die teen
gde
eenen eenigzins zachteren zin: gelijck zijn
wetten strijdt, zonde : welck hi' offerde voor
moei alle andre wellusten misacht. [Vond.1
des yolks misdaden. [Bijbelv.] Een zwaar
Van bier misachting.
schelmstuk, eene moedwillige verhreking van
MISBAAR, z. n., o., des misbaars, of van het
eene wet • en dit is degewoonlijke beteekenis : ik heb ontdekt de misdaat, die deplaag
misbaar ; zonder meerv. Een woestgeschreeuw: met eenijsselijk misbaar. [HoogvI.]
op uwen hats verwekt. [Hoogv1.] Rene zware
Misbaar maken. Van mis en baar, en dit
misdaad begaan. Misdaden straffen.
van het oude baren, schreeuwen.
Bij Ulphil. missadedi, Ker. missetat, Otfr.
missidat,
MISBAK, Z. n., o., des misbaks, of van het misangels. en eng. misdeed. Van hier
bak • meerv. misbakken. lets, dat in het bakmisdadelijk, bij Hooft •; misdadig, misdaken niet wel uitgevallen is: dat is een misdiger, bij Hooft ook misdader.
MISBAREN,

MISD.
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wederk. w.,
gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. mis en danken : ik misdankteheb mij misdankt. Spijt hebben:
niemand moet zich misdancken. [De Brune.]

MISDANKEN (zich),

Geen oor kan zich lien smaak misdanken.

[Vond.]
IVIISDEELEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheid b.
voorz. mis en deelen : ik misdeelde, heb misdeeld. Niet wel bedeelen, iets minder dan
onthouden. Men misdeelt hem. Toot.] Het
deelw. misdeeld is meest ingebruik : misdeelt van uwe heldre reden. [Vond.] Misdeelt
van rOke schatten. [Poot.]
MISDIENEN, onz.w., gelijkvi. Van het onscheidb.
voorz. mis en dienen : ik misdiende, heb misdiend. Mishagen, eene dienst bewijzen, misdoers : Baer men de Godtheit me misdient.
[Vond.] Van hier misdienst, slechte dienst,
misdaad, zonde.
MISDOEN, bedr. en onz. w., onregelm. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. mis en doers.
Bedr. en scheidb.: ik deed mis, heb misgedaan.
Door miszien,
zijne daad verkeerd does: ikzal
het hervatten; want ik deed het mis. Onz. en
onscheidb.: ik misdeed, heb misdahn : teen
eene wet handelen, zondigen , beleedigen
zoo ik u misdaan heb, bid ik om vergeving.
'k Misdede u niet, al waere ik los en vnj.

Toot.]
bedr. w., gelijkvI.Van het onscheidb.
voorz. mis en doopen : ik misdoopte, heb
misdoopt. Eigenlijk, verkeerd doopen • van
hier bij overdragt, door het even van eenen
onechten naam, den aard der zaakals veranderen en misvormen :

MISDOOPEN,

Daar 't Farizeeuwendom de wet,
Die 't hart vereischt, in grilligheden
Van uiterltY
k gebaar misdoopt. M. L.
Van bier misdoopinq.
MISDOORN, zie muisdoorn.

onz. w., gelijkvl. Van hetscheidb.
voorz. mis en drawjen: ik draaide mis, heb
misgedraaid. Verkeerd draaijen. Den verkeerden weg heendraaijen. In den gemeenzamen
stij1 zegt men: dat is u misdraaid, het ging
uwen Deus voorbij,
gij kreegt niets daarvan.
MISDRAGEN
0.w., ongelijkvl.Van het onscheidb.
,
voorz. mis en dragen : ik misdroeg, heb misdragen. Niet wel dragen, onvruchtbaar zijn.
Mengebruikt het van landen, geboomte en
vee. Van hier misdrag,
t misgeboorte, ook
fi
gedrochtelijke misdrachten van meeningen. [Oud.), Wijders : misdragti g : eene
misdragtige koe, eene koe, die te vroeg werpt,
en die onvruchtbaar is.
MISDRIJF, (voor misbedrUf) z. n., o., des misdrijfs of van het misdrUf; meerv. misdrUven.
Wanbedrijf: Gods ongenaa, die in 't misdrOf

MISDRAAIJEN,

der menschen duitlijk genoeg te leezen was.

[Hooft.] Het lust me, mijn misdrUf /Ivor uw
oog 't ontvouwen. [Poot.] Een misdrijf boeten.
MISDRIJVEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van het

MISG.

onscheidb. en scheidb. voorz. mis en driven.
Bedrijv. en onscheidb. Ik misdreef, heb misdriven. Misdoen : wat hebben wij den dollen
Vorst misdreven ? [Poot.] Wat is daaraan
misdreven? Onzijd. en scheidb. dreef mis,
is misgedreven. Voorbijdrijven, zonder te
raken : ik dacht, dat de schuit teen de brug
zougestooten hebben, maar zij dreefgelukkig
nog mis.
MISDRUK, Z. n., o., des misdruks, of van
• het
misdruk • zonder meerv. Bladen, die, omdat

zij misgedrukt zijn, voor scheurpapier gebruikt worden.
MISDRUKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. mis en drukken • ik drukte mis, heb
misgedrukt. Kwalijk drukken.
MISDUIDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. mis en duiden : ik misduidde, heb misduid. Eenen kwaden uitleg geven :
alle handelingen, die eenighszins te misduiden waaren. [Hooft.] Gij hebt mine woorden
misduid. Bit Borst de slangetong van Menuthan misduien. [Poot.] Van hier misduiding, misduidsel, beide bij Hooft.

onpers. w., onregelm. Van het onscheidb. voorz. mis en dunken : het misdacht, heeft misdacht. Vermoeden, argdenkend zijn : die misdoet, lien misdunkt.
[Hooft.] Het misdunken, als zelfst. n.: nieuw
nut smoort oudt misdunken. [Hooft.]
MISGAAN, onz. w., onregelm. Van het scheidb.
en onscheidb. voorz. mis engaan. Scheidb.:
ikging mis, ben misgegaan. In het gaan
iemand niet aantreffen : zij zain elkander
misgegaan. Niet raken : die kogel ging even
mis. Onscheidb.: hetmisging, heeftmisgaan.
Tegenloopen, tegenspoed hebben : in die
MISDUNKEN,

koopmanschap is het mij zeer mis aan. Want
men misdeelt hem, lien 't misgaet. [Poot.]
Misdoen hebbic hierin misgaen. [Const. d.
Min.] Wederk., zich mis aan zich vergrijP : misga u niet, door driftigheid, aan uw
onschuldig kind.
MISGEROORTE, z. n., v., der, of van de misgeboorte • meerv. misgeboorten. Eene onvol-

dragene vrucht, of ook een mismaakt schepsel. Oneig.: afschuweltYke misgeboorten van
eene dweepzieke verbeelding.

bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. mis engelden : ik mis old
heb mis olden. Boeten : ik moet het altijd

MISGELDEN,

mis elders.

o., des misgeloofs, of van het
misgeloof ; zonder meerv. Wantrouwen. Van
hier misgelooven, misgeloovig, misgeloovigheid. Bij Halma en Kii.
MISGEWAS, Z. 11., 0., van het misgewas • meerv.
misgewassen. De mislukte groei der veldvruchten : wij hebben nu, al drie jaren, een
misgewas. Onvolkomene vrucht : die a.ppel
is een misgewas. Kil. verklaart het ook door
MISGELOOF,

eenen dwerg.

MISH.
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bedr. w., gelijkvl.Van het scheldb.
en onscheidb. voorz. mis en gissen.'Scheidb.:
ik giste mis, heb misgegist. In het gissen
kwalijk rooijen. Onscheidb., wederk., zich

MISGISSEN,

misgissen : ik misgiste mij, heb mij ntisgist.
Zich vergissen. Van hier misgissing.
MISGOOIJEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.

voorz. mis engooijen : ik gooide mils, heb
misgegooid. Een woorwerp in het gooijen
niet raken.
MISGREEP, z. n., v., der, of van de misgreep
meerv. misgrepen. Mistasting: wie ztjne
misgreep ziet. [Vond.]
MISGRIJPEN, onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. misen grijpen. Scheidb. : ik greep yds, heb misgegrepen. Mistasten in het grijpen : zzj zocht hem
wel, maar greep elendigh mis. [Poot.] Onscheidb., wederk. : ik misgreep mtj, heb mtj
misgrepen. Feilen, dwalen, zondigen. Van
hier misgrijpen.
MISGUNNEN,
bedr.w., gelijkvI.Van het onscheid b.
voorz. mis en gunnen : ik misgunde, heb
misgund. Het tegendeel van gunnen, niet
g
raag zien , dat een ander iets hebbe :
menschen, die anderen derzelver geluk en
welvaart misgunnen. Van hier misgunner,
misgunning, misgunst, misgunstig , misgunstigheid.

onz. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. mis en ha en : ik mishaagde, heb
mishaagd. Niet wel aanstaan, ongenoegen
verwekken : uw doen mishaagt mi j. Laet u
verveelen noch mishag,
en dat enz. [Poot.] Als
onpers. : mij mishaagt, dat enz. [Hooft.]
Mishagen wordt ook als een zelfst. n. gebruikt : een mishagen aan zich zelven, aan
of teen iets hebben. Ili] toonde daarover
eengroot ntishagen. Van hier mishagelijk,

MISHAGEN,

mishaging.
MISHAKKEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. mis en -hakken: ik hakte mis, heb
misgehakt. In het hakken missen.
MISHANDELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. mis en handelen : ik mishandelde, heb mishandeld. Door eene slechte
handelwijs iemand beleedigen : de slaven
werden zeer mishandeld. Nishandeldegemeente. [Poot.] Van hier mishandeling.

onz. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. mis en handen: het mishandde, heeft mishand. Niet wel handen, te
on as komen, onthanden, misstaan. Bij
Halm en Kil.
MISHAP, Z. n., m., des mishaps, of van den mishap • meerv. mishappen. Een hap die gemist
heeft. Voor ramp, ongeluk, eng. mishap,
worth het niet meergebruikt. Van hier mishappen, in het happen missen. Kil. en Meyer
hebben ook het onz. w. mishappen, kwalijk
uitvallen, mislukken.
NISHEBBEN, onz. w., onregelm. Van het scheidb.

MISHANDEN,

MISK.

en onscheidb.voorz.mis en hebben. Scheidb.
Ik had mis,
ik heb misgehad. Jets verkeerd
hebben: rid,* vriend! gij hebt mis: de zaak
was antlers. Onscheidb., wederk. : ik mishad mij, heb mij mishad. Eerie feil be aan :
wilje nu juist op een aasje wee en twat ik
mij mishad ? [Hooft.]
MISHOOREN eng. to mishear) onz. w., gelijkvl.
Van het scheidb. voorz. mis en hooren : ik
hoorde mis heb misgehoord. Kwalijk hooren,

niet wel verstaan.
w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. mis en ho en : ik mishoopte, heb mishoopt. Wanhopen : 't Welk zaj mishoopten,
te kunnen volbrengen. [De Brune.]
MISHOUDEN, bedr. w., ongelijkfl. Van het
scheidb. voorz. mis en houden: ik hield mis,
heb misgehouden. Niet wel houden.
ongelijkvl. Van het
MISHOUWEN, bedr. w. ,
scheidb. voorz. mis en houwen : ik hieuw
mis, heb misgehouwen. In het houwen kwalijk rooijen. Van bier mishouwing.
MISHUWEN,
onz. w., gelijkvi. Van het onscheidb.
voorz. mis en huwen: ik mishuwde, ben
mishuwd. Kwalijk huwen. Iffishuwelijken
wordt ookgebruikt.
MISJAAR, z. n., o., des misjaars, of van het
misjaar • meerv. misjaren. Een jaar, waarin
een misgewas voorvalt, de veldvruchten
tegenvallen. Een geldersch woord.
MISINZIGT, z. n., o., des misinzigts, of van het
misinzigt • zonder meerv. Een verkeerd,
dwalend inzigt : laet misinzicht u niet doen
sneuvelen. [Rodenb.]
MISKANS, z. n., v., der, of van de miskans
meerv. miskansen. Kwade kans, ongeluk.
MISKEEK, z. n., m., des “miskeeks, of van den
miskeek • meerv. miskeken. Een verkeerd,
toezien, eene dwaling des oordeels: door

MISHOPEN, onz.

zoodaanighe miskeeken, verbijstert d'eeuicighe Voorzienigheit den raadt der geenen

enz. [Hooft.]
MISKENIVEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. mis en kunnen: ik miskende,
heb miskend. Niet erkennen: ztjne deugden

zijn te blijkbaar,
dan dat men dezelve zoude
kunnen miskennen. Van bier miskenning.
MISKIJKEN,
onz. W. ongelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. mis en kijken: ik keek mis, heb misg
ekeken. Niet wel toekijken.
Wed
erkeerend
is het onscheidb. : ik miskeek mij, heb mij
miskeken.

z. n., m., des misklanks, of van den
misklank • meerv. misklanken. Een valsche

MISKLANK,

klank.
bijv. naam en bijw., tniskleuriger,
miskleurigst. Onaangenaam bont, ook slecht
geverwd •, miskleurig doek.

MISKLEURIG,

MISKOMEN, onz.

w., onregelm. Van het scheidb.
voorz. mis en komen: het miskwam, is miskomen. Kwalijk uitvallen. Verouderd woord,
bij Kil. en Plant. voorkomende.
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MISP.

wederk., w. onregelm.Van het
onscheidb. voorz. mis en koopen : ik miskocht tnij, heb tnij miskocht. Voor zich te
duur koopen. Niskocht ztjn, in den koop bedrogen zijn.
MISKRAAM, z. n., v., der, of van de miskraam
meerv. miskramen. Kwade kraam: aan eene

heb mismaakt. Leelijk maken, ontsieren: die
pleister mismaakt haren news. Zulk hulsel
mismaakt dejongvrouwen. Van bier mistnaakt, (mismaakt door druk zegt Pool),
ntismaaktheid, mismaaktelijk, mismaking.
MINUS, Z. n., m., van den mismas • meerv.
mismassen. Een woord, in hetgemeene le-

miskraam sterven. Eene miskraam hebben.
(van miskomen) z. n., o., des miskwaams, of van het miskwaam •; meerv.
miskwamen. Ongeluk, ramp, ziekte, ongeval : indien de Heeren vermoghten het misquaam te keeren. [Hooft.]

ven alleengebruikelijk, beteekenende een
slecht mengsel, een mengelmoes: eng. mishmash, fr. miquentac, micmac.
MISMETEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. mis en meten : ik mat Mi8, heb misgemeten. Verkeerd meten. Van hier misme-

MISKOOPEN (zich),

MISKWAAM,

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. mis en le en : ik le de (leide) mis,
heb misgelegd (misgeleid). Kwalijk le en
lets niet op zijne plaats le en.
MISLEIDEN, bedr. w., gelijkvl.Van het onscheidb.
voorz. mis en leiden : ik misleidde, heb misleid. Valschelijk leiden, bedriegen : zoekt

NISLEGGEN,

Epikuur vantjdelheén misleit, slechts aerdtschen lust. Toot.] Laet het inghenomen vooroordeel u niet misleijden. [Rodenb.] Dat
vreemdelingen den koning door geblankette
reedenen misleidt hadden. [Hooft.] lemand
schandelijk misleiden. Door dien kreet de
vijand misleid zUnde enz. Van hier misleiding. Eng. to mislead, misleading.

bed r. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. mis en lezen : ik las mis, heb misgelezen. Niet wel, kwalijk lezen. Wederk. is
het onscheidb. zich mislezen : gij hebt u
zeker mislezen, de zaak niet gevat, door
eene niet wel ingerigte lezing.
MISLOONEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. mis en loonen : ik misloonde ,
heb misloond. Niet .naar verdiensten loosen :
misloonde knaap. [Vond.] Van hier mis-

MISLEZEN,

looning.

onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. mis en loopen: ik liep mis,
ben misgeloopen. Verkeerd loopen: gij kunt

MISLOOPEN

niet misloopen, zoo gij re is omdraait. Met
eenen vierden naanival :gij zult den we
niet konnen misloopen, (lien ik u aangewezen
hebbe. F. Halma.] Niet raker' in het loo en :
de bal is denpaal misgeloopen. Zijn oogwit
niet bereiken : hz:j lie zijn doelwit mis. Dat
is mij al tweemaal misgeloopen.
MISLUIDEN, onz.

w., gel ijk
vl. Van het onscheidb.
voorz. mis en luiden : ik misluidde, heb misluid. Kwalijk luiden. Het deelw. misluidend en naamw. misluidendheid zijn meest
ingebruik.
MISLUK, z. n., o., des misluks, of van het misluk • meerv. mislukken. Verkleinw. mislukje.
Bij Hooft. Ongeluk. Van hier het onz. w.
mislukken, mislukte, mislukt, kwalijk gelukken, en mislukking.
MISLUKKEN, zie misluk.
MISMAKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. mis en maken ; ik mismaakte.

ting.

onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
heb
voorz. mis en mikken: ik mikte mis,
misgemikt. In het mikken dwalen, niet wel
mikken. Ook onscheidb. ik mismikte, heb
mismikt. Zoo vindt men het bij Hooft: zoo
mistnikken 's menschen wenschen. Van hier

MISMIKKEN,

mismikking.
MISMOEDIG, bijv.

n. en bijw., mismoediger, mismoedigst. Neerslagtig, zwaarmoedig, mistroostig: over dat verlies was ik zeer mismoedig. Van hier mismoedigheid. Van mis
en moedig, of van mismoed.
MISNOEG, z. n., o., des misnoegs, of van het
misnoeg • zonder meerv. Hetzelfde als misnoegen in misnoeghs gheknor. [Rodenb.]
Het woord is niet meer ingebruik.
onz. w., gelijkvl. Van het onscheid b.
voorz. mis en noegen : ik tnisnoegde, heb
misnoegd. Mishagen dat woord misnoegde
mij. Om hem niet te misnoegen. [Hooft.]
Het wordt ook zelfst.gebruikt: zijn misnoe-

MISNOEGEN,

gen over iets toonen. Dat zal maar tnisnoegen geven, baren, verwekken. Van hier misnoegd, misnoegdheid, misnoeging.
MISOORDEELEN, onz. w., gelijkvI.Van het scheidb.
voorz. mis en oordeelen : ik oordeelde mis,
heb misgeoordeeld. Niet wel oordeelen.

Rodenb.gebruikt het ook onscheidb.: hoe
valschelijk misoordeelen de verwarde zinnen.
MISPAALIEN,bedr. w.,gelijkvl.Van het onscheid b.
voorz. mis en paatjen : ik mispaaide, heb
mis acid. Verstoren, kwalijk tevreden stellen • wildgij mispaeijt niet zien alzoosnellijck
als den wind die waeijt. K. v. Aland.]
MISPAS, z. n., m., van den mis as • meerv.
mispassen. Een misstap, eerie fell. Het woord

heft naar het mannel., gelijk het enkele
onduitsche pas, schoon L. Trip het vrouwel.
heeft : begae dan eene mis as vergeeftze
aan uwen redenaar.
n., m., des mispels, of van den mispel • meerv. mispels, mispelen. De vrucht
van den mispelboom. Zamenstell. : m is elbloezem, mispelboom. Uit het lat. mespilus,
en gr. 1.66(rvan, tzeorvrtitoy.

N1SPEL, Z.

,
MISPIKKEN
onz. w., gelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. mis en pikken : ik piktemis, heb misgepikt. In het pikken niet treffen.

MISS.
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onz. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. mis enprediken : ik mis redikte, heb mispredikt. Kwalijk prediken: daar

MISPREDIKEN,

is er wel eer seer strengelijk gestraft, die
min mispredikt hadden. [Hooft.]
MISPRIESTER, Z. th, m., des mispriesters, of van
den mispriester ; meerv. mispriesters. Van
mis en priester. Priester, die de mis doet.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. mis enprijzen : ik misprees, heb misprezen. Laken, verachten : de

MISPRIJZEN,

vijand kan zelfs die handelwijs niet misprijzen. Ja, elk misprees die kuuren. [Poot.]
Van hier misprtjsselijk, bij Hooft. — Nisprzjzer, misprijzing. Fr., me riser ouden g., to mis rise.
MISPRIKKEN
,
onz. w., gelijkvi.

Van het scheidb.
voorz. mis en prikken : ik prikte mis, heb
misgeprikt. In het prikken kwalijk rooijen.
MISRAAD, z. n., m., des misraads, of van den
misraad ; zonder meerv. Kwade raad.
MISRADEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. mis en
raden. Bedr. en scheidb. : ik tied 'ids, heb
misgeraden. Niet raden, een raadsel verkeerd oplossen. Onz. en onscheidb. : ik
misried, heb misraden. Eenen slechten raad
geven : gij hebt mij misraden. Halma
verklaart het ook door ontraden.
MISRAMEN, onz. w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. mis en ramen : ik raamde mis, heb
misgeraamd. Niet net ramen. Men gebruikt
het ook onscheidb. : misraamde, misraamd,
in den zin van zijn oogwit niet wel bereiken.
MISREKENEN, onz. w., gelijkvi. Van het scheidb.
en onscheidb. voorz. mis en rekenen.
Scheidb. : ik rekende mis, heb misgerekend.
Verkeerd, kwalijk uitrekenen. Onscheidb.,
wederk. : ik misrekende mij, heb mij misrekend. Zich in hetrekenen verzien. Van hier
w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.

voorz. mis en rollen : ik rolde mis, ben misg
erold. Misloopen : de bal rolde mis.
MISROOIJEN, bedr. w.,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. mis en rooijen : ik rooide mis, heb
misgerooid. Niet wel rooijen, kwalijk op
zijnen stand zetten. Hooft bezigt het ook
onscheidb. : met enge en dwarsloopende
wee hen en misrooide (enortnibus) wijken.
MISRUKKEN, onz.

onscheidb, voorz. mis en scheppen : ik misschiep, heb misschapen. Eerie wangestalte
geven, misvormen : Juno misschept haer in
een boerinne. [Vond.] Ontstellen : Sicilie
misschept de lucht. [Vond.] Van hier misschapen, wanschapen • misschapenheid, 'Idsschepsel.
MISSCHEPPEN, onz.

w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. mis en scheppen : ik schepte mis, heb
misgeschept. Verkeerd scheppen.
MISSCHIEDEN, onz. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. mis en het verouderde schieden : het misschiedde, is rnisschied. Kwalijk,
ongelukkig uitvallen. Hooft gebruikt het
deels voor met onheil aangedaan, beleedigd
worden, leedgeschieden: zoo zal aan niemand misschieden. Deels voor kwalijk gedaan wprden : dat er niet misschiedt was
met den Prins t' henwaarts te roe en. Het
woord is reeds buiten gebruik.
MISSCHIEN, een bijwoord van twijfeling, beteekenende mogelijk : gij staet misschien te
denken. [Poot.] Illisschien zal hi' mijnen
raad opvolgen. IN is misschien reeds overleden. Mengebruikt het ook als een zelfst.
naamw. van het onzijd. geslacht : dat steunt
op een louter misschien. WO ho en op 't misschien den storm niet aftewachten. [Vond.]
De ouden schreven eerst machschien, ma
schien ; waaruit blijkt, dat dit woord verkort is uit het mag geschieden : dat wi machschien niet en sterven. [Bijb. 1477.]
MISSCHIETEN, bedr.

w., ongelijkvi. Van het
scheidb, voorz. mis en schieten: ik schoot
mis, heb misgeschoten. In het schieten het
doel mien
s .
MISSCHIKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. mis en schikken: ik misschikte, heb misschikt. In wanorde brengen:
misschikken, al wat Godt geschikt heeft.

[Vond.]

misrekening.
MISROLLEN, onz.

MISS.

w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. mis en rukken : ik rukte mis, heb
misgerukt. Verkeerd rukken. Ook wordt het
onscheidb. en bedr.gebezigd • door rukken,
verrukken, mismaken : verwoest, verblindt,
misruckt. Roden b.
MISSCHAPEN, zie misscheppen.
MISSCHATTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. mis en schatten : ik schattede mis, heb
misgeschat. Niet wel schatten, beneden de
waarde schatten.
MISSCHEPPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het

MISSCHOPPEN,
bedr. w., gelijkvl.

Van het scheid b.
voorz. mis en schoppen: ik schopte mis, heb
misgeschopt. In het schoppen niet raken.
MISSELIJK, bijv. n. en bijw., misseltjker, misselijkst. Ongedaan, leelijk: welk eene misselljke
gedaante is dat !^ Gemelijk •: hij is een masselike vent. Die oude man is altijd een misselijk hoofd geweest. In gemelijkheid gegrond :
iemand misselijk bescheid geven. Vreemd,
raar, wonderlijk : die zaak komt mij misselijk voor. Deze twist, die nogh zoo misslijk
duurt. [Poot.] Flaauw, kwalijk, onpasselijk •:
misselzjk worden. Oudtijds gebruikte men
het ook voor misschien. Van hier misseltjkheld. Van het oude bijv. n. mis en Wk.
IllissEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. 1k miste,
hebgemist. Onz., met hebben ; afwezig zijn.

In dezen zin komt het niet meer eigenlijk
voor. In de dagelijksche taal zegt men nog•:
dat kan niet missen, dat kan niet feilen.
Gissen doet missen. Bedrijv. • de afwezigheid
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van ietsgewaarworden : de vader miste, in
den drang, zijn kind. De staat be on hem
eerst, na deszelfs dood, te missen. 1k mis
mijnen hoed. Nu miste zij haren man eerst.

Ontberen, niet bezitten, van eene noodwendige zaak verstoken zijn : ik kan uwe hulp
niet missen. 1k kan mijnen knecht, dezen
dag, wel missen. Gij mist uw stews op aarde.
[Moonen.] Een boom,
die talc
wortel mist.
[Poot.] Hoe zelden zal den niond, die smeekt,
zijn belle missen?? [Hooft.] Zouden zijn
beloftenissen verder haar vervulling missen?
J. E. Voet.] Hij mist het doel in het schieten.
Het woord komt van het oude bijv. n. mis.

NlissiEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. mis en sieren : ik missierde,
heb missierd. Jets bij eene zaak voegen, dat
tot sieraad zal strekken, maar dat waarlijk
misstaat • of, waardoor het vorige sieraad
verdonkerd wordt. Van hier missiering.
MISSLAAN, bedr. en onz. w., onregelm. Van het
scheidb. voorz. mis en slaan : ik sloeg mis,
heb tnisgeslagen. Bedr., niet raken, niet
treffen : den bal misslaan • ook figuurlijk,
voor, de zaak niet treffen, zich vergissen.
Onz., met hebben •; eene dwaling be aan :
hoe vaek en meent ghil, dat de medecijntneesters beuzelen en misslaen ? [Rodenb.]
Zich verspreken : hzj slaat dikwifis mis in
zzjne rede. Den toon kwalijk vatten : de zanger sloe in
in het begin, reeds mis. De vogel
slaat mis.
MissLAG, z. n., m., des misslags, of van den
misslag •; meerv. misslagen. Een slag, die
mist. Fig., eene fell, dwaling : eenen onvergefelzjken misslag be aan. Die den misslagh
niet doen zouden. [Hooft.]

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. mis en smzjten : ik smeet
mis, heb misgesmeten. Het bedoelde voorwerp, waarnaar men smijt, niet raken. Ook
in het dobbelspel : hi' tneende drie zessen te
hebben, maar hi' smeet mis • waar het onz.
voorkomt.
MISSPREKEN, onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. mis enspreken. Scheidb. : ik sprak mis, heb misgesproken •; kwalijk spreken. Onscheidb. en
wederkeerig : ik missprak mU, heb mtj mis-

MISSMIJTEN,

sproken. Zich tnisspreken. Hi' missprak zich
in die zaakgeweldig, h i' versprak zich leelijk.

onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. mis en springen : ik sprong
mis, heb misgesprongen. In het springen
missen : de kat tuurde op de muis„ maar

MISSPRINGEN,

sprong mis.

onz. w., onregelm. Van het onscheidb. voorz. mis en staan: het misstond,
heeft misstaan. Kwalijk zitten. : dat kleed misstaat hem. Fig., nietwel betamen : eenen man

MISSTAAN,

van die waardigheid misstaat ongezoutene
boert.

MIST.

z. n., m., des misstals, of van den
misstal; meerv. misstellen. Van mis en stal,

MISSTAL,

van stellen, plaatsen •; derhalve wat kwalijk
g
eplaatst is, wat er slecht uitziet. Gebrek.
, en
van een verouderd
Van hier misstallig,
woord misstalte,
misstaltig. Het laatste is
meest ingebruik.
MISSTAND, z. n., m., des misstands, of van den
misstand • zonder meerv. Wanvoegelijkheid:
dat is eengroote misstand aan dat huis.
Z. n., m., des misstaps, of van den
misstap •; meerv. misstappen, Eigenlijk, een

MISSTAP,

verkeerde stap • fig. , eene kleine misdaad.
Van het scheidb.
voorz. mis en stappen : ik state mis, heb
misgestapt. In het stappen missen, den
stap niet goed doen.
MISSTEKEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. mis en steken: ik stak mis,
heb misgestoken. In het steken niet treffen.
MISSTELLEN, bedr. w. ,
gelijkvI.Van het scheidb.
voorz. mis en stellen: ik stelde mis, heb misgesteld. Kwalijk stellen in het schrijven. Het
is ook onscheidb : ik misstelde, heb missteld.
Ongesteldheid veroorzaken. Van hier mis-

MISSTAPPEN
,
onz. w., gelijkvl.

stettenis : missteltenis van 't gansche 101.
[Vond.] Van het scheidb. misstellen komt
misstelling, verkeerde stelling, dwaling: in
dat stuk heeft hij eene grove misstelling.

bedr. w., ongelijkvl. van het
scheidb. voorz. mis en stooten : ik stiet mis,
heb misgestooten. In het toestooten missen.
MISSTUREN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. mis en sturen : ik stuurde mis, heb
misgestuurd. Kwalijk sturen : hi' stuurde

MISSTOOTEN,

het vaartuig mis, zoodat het aan den paal
raakte. Van bier missturing.
MIST, z. n., m., van den mist; meerv. misten.
Stinkende nevel : met eenen donkeren mist.
[Vond.] Ten lesten scheurden mist en wolken.
[Poot. Fig.: met den mist der opsprake.
[Vond.] Door den mist derqualen. [De Deck.]

In den verhevenen stip komt somtijds het
meerv. voor, bij dichters : zoo root om op
te he en uit de aerdsche misten. [Vertal. van
Young.] Angels. beet mist donkerheid. Het
schijnt hetzelfde woord met mest te zijn.
_Nest en mist schrijft de hoogduitscher op
dezelfde wijs, namelijk Mist. In onze yolkstaal maakt men tusschen de beide woorden
ookgeen onderscheid. Van hier mistachtig,
mistig.

onpers. w., gelijkvl. Van htt onscheidb. voorz. mis en tamers dat buiten
zamenstelling niet voorkomt: het mistaamde,
heeft mistaamd. Niet we! betamen. Verouderd woord.
MISTASTEN, onz, w., gelijkvl. Van het scheidb,
voorz. mis en tasten : ik tastte mis, heb misgetast. In het tasten missen, in den eigenlijken
zin • figuurlijk in zijn oordeel dwalen. Van
hier mistasting.

MISTAMEN,
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of van
den mistelboom • meerv, mistelboomen. Eerie

ISTEL130031, Z. n. m., des mistelbooms,
M

MISV.

moeden : met een mistrouwen op anderen
trachten in te nemen. Alle mistrouwen en
verbittering we nemen. [Hooft.] Van iemand
Benig mistrouwen hebben, voeden, koesteren. Bij Kil. vindt men ook mistrouwe, ge-

plant, die in het hoogd., deen. en noorw.
mistel, in het eng. mistletoe, nzisletoe, lat.
viscum, gr. iEog heet, bij L. Meyer marenlijk ook bij Hoogstr.
takken genaamd, dewijl men met de plant,
om hare taaiheid, maren, dat is binders , kan. MismouwEN, onz. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. mis en trouwen, in het
Zij heeft eene gewone wortels, maar groeit
huwelijk treden : ik mistrouwde, ben misop andere boomen, vooral op elken. Sommitrouwd. De volmaaktverled. tijd is meest in
gen, als Plinius, willen, dat duiven en lijsters
gebruik : de vrijster is mistrouwd, heeft een
, op.de
boode zaadkorrels, met haren drek
slecht huwelijk gedaan.
men brengen, waaruit de mistelplant zoude
groeijen. Dan zoude het woord van mist , MISVAL, z. n., m., en onz, des misvals, of van
den — het misval • meerv. misvallen. Manmest afstammen. Hierop doelt bet spreeknet. beteekent het een te vroege bevalling,
woord bij Plautus : turdus ipse sibi malum
eene miskraam • zij hadt eenen misval.
cacat, de lijster kakt haar' eigen flood • omdat
A. Kluft.] Onz. is het deels een ramp
•, een
men, van deplant, het zoo genaamde vogelongeluk : mijit ziel waerom bistu beroert in
lijm maakt. Hierom zegt Vond.: gelifk het
dit misval? [Van Marnix.] Reels eene onbevogellffm, gebroeit uit snippemest,inbosschen
tamelijke daad, eenige zonde: tot dit misval
plag te groeien.
van onkuysheyt ghekomen. [0. Goud. Kron.]
MISTELLEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
Het woord, onz.genomen, is uit misgeval
en onscheidb. voorz. mis en tellen. Scheidb.:
zamengetrokken. Van hier misvallig.
ik telde mis, heb misgeteld. Kwalijk tellen.
Onscheidb., wederk.: ik mistelde mz:j, heb MISVALLEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
en onscheidb. voorz. mis en vallen. Scheidb.
mz:j misteld. Zich in het tellen vergissen. Van
ik viel mis, ben, misgevallen. Eigenlijk in het
hier mistelling.
vallen missen. Figuurl., het lot niet treffen
•:
MISTEN , onz, w., gelijkvl. Het mistte, heeft
wij hebben geloot , en ik ben rnisgevallen.
g
emist. Met stank nevelen: het mistte zoo
Ook niet wet uitvallen, kwalijk g
elukken.
sterk, dat ik den vuurtoren niet ontdekken
Onscheidb.: ik misviel, bon ntisvallen. Niet
konde.
wel behagen, kwalijk gevallen • wat in
MISTOOIVEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
't aenschz:jn van Diane haer misvalt. [Vond.]
voorz. mis en toonen : ik toonde mis, heb
Te vroeg bevallen, een miskraam hebben :
misgetoond. Niet wel aantoonen.
gelzYck een vrouwe die barende door Juno
ISTRED, z. n., m., des mistreds, of van den
M
leer groote pz:jn moet lijden, ja sterven or
mistred; meerv. mistreden. Een valsche
misvallen te zomtz:jden. [Van Mander.]
tred, die door onvoorzigtigheid ontstaat •,
MISVALLEN, z. n., o., des misvallens, of van het
ook figuurlijk, eene zedelijke afwijking.
misvallen • zonder meerv. Gebrek vanMISTREDEN, onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
ha en, ongenoegen: misvallen aaniets hebben.
voorz. mis en treden : ik trad mis, heb misgetreden. Eenen verkeerden tred doen •; ook MISVARE1V, onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. mis en varen • ik voer mis, heb misfiguurlijk. Het woord vereischt, schoon ongevaren. Met eene schuit eene verkeerde
zijdig, eenen vierden naamval • hi' trad de
rigting nemen. In Gelder]. beteekent het
plank mis. Ook wordt het met het voorzetsel
ook, met een rijtuig eenen verkeerden we g
onscheidb.gebezigd : ik heb dock net ens
inslaan. Kil. be'zigt het ook in den zin van
in mistreden. [Zeeuw. N.
kwalijk uitvallen •, insgelijks voor eerie misMisTRoosT, z. n., m., van den mistroost • zonkraam krijgen : misvaren van kinde •; in Welke
der meerv. Gebrek, missing van troost. Het
beteekenissen het oul. onscheidb.gebruikt
wordt niet rneergebruikt. Van bier miswerd.
troostelzyk, mistroosting, mistroostigheid.
MISVATTFN, bed. w., gelijkvl. Van het scheidb.
MISTROUWEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onvoorz. mis en vatten : ik vattede mis, heb
scheidb. voorz. mis en trouwen, vertroumisgevat. Met de hand niet wel aanvatten.
wen : ik mistrouwde, heb mistrouwd. WanFig., niet wel met het verstand achter eene
trouwen, kwaad vermoeden hebben, aan de
zaak zijn, haar kwalijk begrijpen. Van hier
gesteldheid van eenen persoon of eene zaak
misvatting, kwalijk begrip : ten einde eene
twijfelen: schoon 't menich zal mistrouwen.
misvatting voor te komen.
[Poot.] De koning mistrouwde hem in alles.
Deez' mistrouwende de zwakheit van de be- MISVERSTAND, z. n., o., des misverstands, of van
het misverstand • meerv. misverstanden. Een
zetting. [Hooft.] Bij Otfrid. missidruen, bij
verkeerd begrip, eene doling; zonder meerv.
de zwab. dichters missetrowen. Van hier
0 misverstant, dat ons de zinnen boeit !
mistrouwend, mistrouwig, mistrouwigheid.
[Poot.] kwalijk verstaan : het was door 'nigMISTROUWEN, Z. n., o., des mistrouwens, of lyan
verstand dat hi' binnen kwam. Eerie kleine
het mistrouwen • zonder meerv. Kwaad ver81
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MITS.

heb tnisgewezen. Kwalijk wizen: op die hoogte
oneenigheid tusschen vrienden en bekenden •;
wijst hetkompas Brie streken mis. Bat is
met een meerv. Tot middelaar der misvereen uurwerk, dat miswijst. [Halma.] Van
standen in 't stuk van den Godsdienst. Hoof t,
bier miswzjzing.
Voorts, in het algemeen, twist, tweespalt :
ten einde 's Prinsenpersoon gemaghtight MISWINNEN bedr. w., ongelijkvl. Van het ontvierde, om de misverstanden needer to legscheidb. voorz. mis en winnen: ik miswon,
heb miswonnen. Niet winnen, kwalijk wingen. [Hooft.]
nen, verliezen : en Jork en lVieuwkasteel
MISVERWEN, bedr, w., gelijkvl. Van het onmiswonnen. [Vondel.] Genoegzaam verouscheidb. voorz, mis en verwen : ik misverwen•: dat
derd.
verwde, heb misverwd. Kwalijk
laken isgeheel misverwd. Eene, voor ons MISZAKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. mis en zaken, dat, buiten
oog onbevallige, kleur geven : als een
zamenst., niet voorkomt : ik miszaakte, heb
mooriaen misverft. [Vond.] Van hier mismiszaakt. Ontkennen, dat er iemand tegenverwig.
woordig is: zijntiszaakten den die f. Eene zaak
MISVOEDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onontkennen : ende als zij 't alle miszaekten.
scheidb. voorz. mis en voeden:ik misvoedde,
[I3ijbelv.] Van hier miszaker, miszaking.
heb mimed. Geengenoegzaam voedsel toedienen : des lzjfs, to lang misvoedt. [Vond.] MISZEGENEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. mis en zegenen •; ik miszeVan hier misvoeding.
gende, heb ntiszegend. Schraal bedeelen, ontgelijkvl. Van het onscheidb.
MISVOEGEN, onz. w. ,
houden : miszegent van verstant. 1:Vondel.]
voorz. mis en voegen: het misvoegde, heeft
misroe,qd. Misstaan, kwalijk betamen : gelljk MISZEGGEN, onz. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. mis en zeggen : ik miszeide,
mij loon ntisroeght, misvoeght u ongenag,
heb miszegd. Zich kwalijk uitdrukken : zij
[Hooft.]
miszeide daaraan niet. Geengoed zeggen,
MISVORMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onlasteren • waar de persoon, van wien men
scheidb. voorz, mis en vormen : ik misvorinde,
iets nadeeligs zegt, in den derden naamval
heb misvorrnd. Mismaken : hierop moet noit
druk noch ouderdorn uwpril gelaet nzisvorkomt :gevaarlijk is den grooten to miszeggen. [Hooft.] Van hier miszegging. [Rodenb.]
men. [Poot.] Van hier misvormig, misvormigheid, misvorming.
MISZElLEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. mis en zeilen ; ik zeilde mis, heb misMISWAS, Z. n., o., van het ntiswas •; meerv. misvoor gewas Een
gezeild. Eenen verkeerden koers nemen in
(vassen. Van mis en was,
niet wel uitgevallen gewas, van granen,
het zeilen.
vruchten, enz. Ook eene misvorming, of wan- MISZIEN, onz. en bedr. w., onregelm. Van het
staltigheid aan boom, mensch of Bier. In
scheidb. voorz. mis en zien : ik zag mis, heb
misgezien. Niet wel zien, miskijken : gij
dezen laatsten zin is het onzijd. werkw. miszaagt mis. Glj hebt dat misgezien. Wederk.
wassen, met het onscheidb. voorz. mis in
gebruik, en bijzonder deszelfs volmaaktveris het onscheidb. : ik miszag mij, heb mij
leden tijd : die boom is geheel miswassen.
miszien.
MISWASSEN, tie miswas.
MISZITTEN, onz. w., ongelijkvi. Van het scheidb.
MISWEGEN, onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
en onscheidb. voorz. mis en zitten. Scheidb.
ik zat mis, heb ntisgezeten. Niet wel zitten,
voorz. mis en we en : ik woo mis, heb miszichverkeerd nederzetten. Onscheidb. ik misgewogen. Verkeerd wegen.
MISWENDE, z. n., v., der, of van de miswende ;
zat, heb miszeten. Niet wel voegen, kwalijk
meerv. miswenden. Tegenspoed. Een reeds
zi tten : als of lees rock den Kerstengodt miszit. [Vond.1.
verouderd woord.
MISWENDEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
11Irrs, voorzetsel en voegwoord. Als voorzetsel,
scheidb. en onscheidb. voorz. mis en wenbeheerschende eenen vierden naamval,in
den. Bedr. en scheidb.: ik wendde mis, heb
den zin van onder beding: ik zal dat voor u
misgewend. Verkeerd wenden: zij wendden
doers, mitsgoeden loon. Uit hoofde, van wehet whip mis. Onz. en onscheidb: miswendge : omdat het, nits den grooten omtrek der
de,
miswend. Ongelukkig uitvallen. In dezen
vesten, [Hooft.] Voor werkwoorden, in de
zin reeds verouderd.
beteekenis van door : zommighen, werdt
vermoedt, dat mits heimelific aanmanen van
MISWERKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb,
voorz. mis en werken : ik werkte mis, heb
uitheemsche maaghen enz. [Hooft.] Als
misgewerkt. Verkeerd bewerken , kwalijk
voegwoord van voorwaarde : ik beloof het u,
mitsgij ntzi zendt, mits mij to zenden, mits
werken.
MISWERPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
mij zendende. Van rede en oorzaak : ook was
scheidb. voorz, misenwerpen: ik worp mis,
het niet to hervatten, midis onlanx daarna
heb misgeworpen. In het werpen niet treffen.
aanquam enz. [Hooft.] Als zelfstandig naamMISWIJZEN, onz. w., ongelijkvl. Van het
woord, beteekenende eene voorwaarde; in
scheidb. voorz. mis en wizen : ik wees mis,
welken zin het vrouwel. voorkomt: onder
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die mits, date enz. [M. L.] Nits wordt ook
in zamenstelling gebruikt. Mitsdat, als voorwaardelijk voegwoord: ik schrijf u, mitsdat
gij mij tern schrzjvet. In den zin van tijdsbepaling : mits dat de. grendel gaf een' kras,
op dien oogenblik, toen enz. [Hooft.] Nitsdezen : mitsdezen, hierdoor, maak ik u bekend. Nitsdien, overzulks mitsdien zal
de zaak zoo blijven. Behalve dat : mitsdien
quam ons voorheen ter ooren. [Pont.] Dewijl:
voegwoord : mitsdien gij uwe onsehuld bewz,Ist, zoo enz. Nitsgaders, voegwoord, in
den zin van nevens, met : de leerling milsgaders de meester. Het woord is uit eene bron
met het voorzetsel met en het bijw. mede.
MODDE, z. n., v., der, of van de modde; meerv.
modden. Een smerig vrouwmensch, eene
morsebel . Zie modder,
MODDEN
bij Kil. oak moddelen) bedr. w., gelijkvl. Ik moddede, heb gemod. Eigenlijk, den
modderomwroeten, bijzonder met oogmerk,
om lets te zoeken. In Geld. zegt men : aardappels modden, namodden, dat is, naar de
aardappels wroetend zoeken, nadat de eigenaar dezelve reeds heeft laten uitrooijen •
eene nalezing doen. Zie modder.
MODDER, z. n., m., des modders, of van den
modder • zonder meerv. Met water vermengde aarde, bagger, grondslijk: modder nit eene
sloot halen. In den modder vallen. In den
modder blijven steken. Bat in zijnen modder
groeit. [Hoogv1..] Om den modder te laves en.
en .
[M. L. Om door den modder te raaken . Hoofs.]
K. v. Mandergebruikt het woord, gelijk
somtijds Molt ook, in het vrouwel. geslacht.
De Overz. van den Bijbel heeft insgelijks:
ingrondelooze modder. Van her modderach
tig , modderig . Zamenstell.: modder out modderkuil, modderman, moddermolen, moddernet, modderpoel, modderpraam, modderschuit, moddersloot, enz.
.Nodder, hood. Moder, neders, tnodder,
mudder, mudde, made, mae, eng. mud,
Been. mudder, zw. model, modder, finl.
muta, ital. mota. Het behoort tot die woorden, waarin het denkbeeld van vochtigheid,
en weekheid het meeste heerscht. Hierheen
behooren ons modde, het lat. mador, madidus, madeo, hetgr. if,e ‘sZet). Reeds bij de
oude Egyptenaars was mot, mout, slijk,
vochtigheid.
MODDEREN, bedr. w. gelijkvl. Ik modderde,
heb gemodderd. Modder uithalen, uittrekken:
degraft wordt, alle jaar, gemodderd. Bij
overdragt zegt Hooft: om stof tot strafheit
uit dengrondt te modderen. In de dagelijksche taal zegt men : eene zaak modderen,
door al te groote toegevendheid en gematigheld, tot stand brengen •; anders knoeijen:
zij zullen dat wet weer modderen. Misschien
is dit eeneverbastering van het lat. moderari.
MoDE, z• n., v., der, of van de mode • meerv.
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modem. Een onduitsch woord, dat, in de
dagelijksche taal, reeds algemeen gebezigd
wordt. Het beteekent eigenlijk, eene wijs,
uit het fr. mode, en dit van bet lat. modus,
ontleend. Men verstaat er door de in egevoerde levenswijs in het gezellige leven,
de uitwendige zeden, gewoonten • in het
bijzonder de veranderlijke manier van kleeding, die zich naar het voordoen van anderen voegt. De mode volgen. Er is weer eene
nieuwe mode uit Frankrijk gekomen. Zamenstell. : modegek modewinkel , modezot, enz.
MODEL
,
onduitsch z. n., o. Een voorbeeld in
het klein, om iets naar te maken • een mal,
ontwerp. Zie bestek.
MOE, zie moede.
'GED, z, n., m., des moeds, of van den moed;
zorider meerv. De ziel des menschen, ten
aanzien van hare begeerten en neigingen •
eene reeds verouderde beteekenis,
waarvoor
men thans gemoed gebruikt. In dien zin
schijnt het nog , Hooft,
voor te komen:
bij
in voege, niemandt verneeme, dat u de toegedreeven' onijken
in den moed steeken.
gel
Hetgemoed, ten aanzien van deszelfs veranderlijke gesteldheid. In dien zin komt het
in de zameng. woorden voor: demoed, hoogmoed. Wijders, voor de innerlijke gesteldheden desgemoeds, in het algemeen. Hierbeen behooren de volgende spreekwijzen :
kwalijk, wel te moede, te moede zijn.
Te moede zijn. Denkt, hoe ik was te moede.
[Poot.] Los te moede. [Foot.] Met grammen
moede iemand uitwerpen. [Vond.] Goeden
moed hebben. 1k moeds
benheetigeere
gaan. In evelen moede. [Ten Kate.] Zoo hi'
den wederstand in arren moed woo wreeken.
M. L. Twee quanten, die in arren moede
naa 't klooster streefden. [llooft.] Dwazen,
stilt uw'granimen moedt [Poot.] lemand
ire koelen moede vermoorden. In het bijzonder, wordt bet woord voor eenige afzonderlike gemoedsbewegingen en gesteldheden
gebruikt • als, voor genegenheid, toestemmin g : iemands moed hebben, eene oude
spreekwijs. Wijders, voor vrolijke opgewektbeid, voortvloeijende uit de waarde van eene
zaak, welke men bezit: moed op iets dragen.
De moedtgedraaghen op zoo vroome vassaalen enz. [Hooft.] Voor dien toestand des
gemoeds, wanneer men voorziene hindernissen engevaren, met vertrouwen op eenen
goeden uitslag, te gemoet gaat; en, in engeren zin, de vaardigheid van dien toestand •
in tegenstelling van moedeloosheid en versaagdheid: hij is vol moed. Moed hebben,
nemen, krijgen, hernemen, vatten, grUpen,
scheppen. Houd moed! trad met nieuwen
moed. [Hoogv1.] Net dapperheit van moede.
[Hooft.] Fieren moed houden. Met onver?commit moedt uitstaan. [Hooft.] In dien
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jongeling steekt moed. Med geven ; moed
inboezemen; inspreken, verschaffen. Anderen heeft de vertwtjfeltheid den moedt verschaft. [Hooft.] Dies rees de moedt der
wufte danseres. [Not.] Laat uwen moed
niet zakken, zinken, vallen, bezwijken. Dat
deed hem alien moed verliezen. Bat men
den moedt niet verlooren had tegeeven.
[Hooft.] De moed ontzinkt hem. 1V-iets beneemt meer den moed. Eindelij,
k beteekent

het wraakzucht; doch slechts in de spreekjnen
wijs
: zi moed aan iemand koelen. Reeds
Otfr. zegt: that si gekualtin in daz muat.
Bij Ulphil. is mods toorn, gelijk het zw. mod.
In het ijsl. is moda, in het angels. modian
toornig zijn. Van hier moedig, moedigheid,
moediglijk. Zamenstell.: moedeloos, moedeloosheid. Bij Hooft vindt men nog moeddwangeloosheid, moedkoeling,moedmatiging.
_Hoed, hood. Muth, neders. mood, (mood
is, in het eng., eerie luim) angels. mod,
mode, zw. mod, dee p . mod.
MOEDE, bijv. naainw. en bijw., meer moede,
meest, zeer moede. Door arbeiden, waken

en slooven, van de noodige krachten beroofd : ik ben moede van hetgaan. Dit zij
wel te onderscheiden van : ik ben hetgaan
moede; waarvan aanstonds nailer, Het drooge
moede hart verstikt van pijn en dorst. [Poot.]
Iemand om eene zaak moede maken, hem
daaromkwellen. Oneig., door herhaald genot
geene neiging tot lets hebbende • waar de
persoon of zaak in den vierden naamval staat:
hi' is zijne vrouw reeds moede. Men vindt
ook den tweeden naamval: ick ben des berouwens moedegeworden. [Bijbelv.] Verdrietig:
iemand het leven moede maken. Door herhaalde handeling traag zijnde: ik ben het
gaan moede. Hij werd het geven moede. Weierachtig : die nooit moede van wel te doen.
g
L. Trip.; Van zingen noch van spelen nia.
[Vond.] Van hier moedheid, vermoeidheid,
bij Kit. Het stamt of van moeite af, of het
heeft, met mat, eenen oorsprong.
MOEDEN, bedr. w., gelijkvl. Ik inoedde, heb
gemoed. Een oud woord, waarvoor wij thans
ebruiken moedigen, van moed. Het deelw.
g
is nog overig : hij is wel gemoed. Voor moeden, in eene andere beteekenis, zeggen wij
moeren. Eindelijk, van moeders in den zin
van in het gemoed overwegen, hebben wij
nog het zameng. vermoeden.
MOEDEN, zie moeren.
1110EDER, Z. n., v., der, of van de moeder; meerv.
moeders. Het woord behelst, in het algemeen,
het denkbeeld van eerie holle ruimte in zich,
bijzonder om iets te omvatten, dat daarin
behoort. In het ho d. wordt het op meer
din en toegepast •; bij ons verstaan wij daardoor, die ingeslotene plaats in den buik van
menschen en dieren , waarin de levende
vrucht, van de ontvanging of tot de geboorte
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toe, gevoed, ontwikkeld en gevormd worth;
anders baarmoeder, lijfmoeder. Zamenstell.:
moederkoek, moederkruid, moedervlies . Door
onkunde, noemt men ook alle opgeblazenheid en opstijging bij het vrouwelijke geslacht
moeder, of moer : zij heeft de moer. Zij heeft
eene opstzjging der moeder. Pit zelfde woord,
doch in moer ingetrokken, meerv. moeren,
hebbende datzelfde denkbeeld van eene ruimte, waarin jets sluit, gebruiken wij ook nog
voor eene bus, waarin de spil van eene
schroef loot : de moer van de spil is gebroken. Zeer sierlijk zegt Hervey, in zijne Overz.
van de oogappels: deze kleene bollen loopen
in de netste moeren. Velen nemen dit woord
wel als eene figuur van het volgende : het is
k dat het met het
echter niet onwaarschijnlij,
lat. uterus verwant is. Zamenstell.: moerschroef, moerspel, opstijging der moeder.
MOEDER, Z. n., v., der, of van de moeder •
meerv. moeders. Verkleinw. moedertje. Eene
vrouw, die een of meer kinderen ter wereld
brengt, of gebragt heeft: zij alleen is moeder
van al die kinderen. Eene blijde moeder
worden. Van dierengebruikt men het ook:
ghz:i en sult het bocxken niet koken in zijns
moeders melck. [Bijbelv.] Ende de moeder
sittende op de ezjeren. [Bijbelvd Hierheen
behoort bijenmoeder, in het gemeene leven
moergeheeten. Van plantgewassen: zij zullen
dezelfde wrange vrugt dragen, als haer moederheester. [Hervey 's Overz.] Figuurl.

noemt men eene bejaarde vrouw, al weet men
niet, dat zij ooit gebaard heeft , moeder
moedertje, in het gemeene leven. Eene vrouw,
die deplaats van moeder bekleedt: de moeder in een weeshuis. Hierheen behooren de
zameng.: binnen-,buitenmoeder,stiefmoeder,
kloostermoeder, minnemoeder, vroedmoeder
(vroemoer in de dagelijksehe taal), enz. Een
ding, eerie zaak, die de grond van het aanwezen en de voortduring van jets anders, en

tevens, spraakkundig, van het vrouwelijke
geslacht is : de garde is onzer alle moeder.
Eene hartsgesteldheid , die, gelijk zij de
vruchtbre moeder van allerleibevalligheden
is, zoo ook enz. J. Frantzend Iets dat, boven

anderen, in oorsprong eerder is, of, in gezag
uitmunt: eene stadt, die eene moeder is in
Israel. [Bijbelv.] Eindelijk, noemt men de
schelp van den paarlvisch paarlemoeder, of,
paarlemoer, omdat men dacht, dat, daaruit,
depaarl haren oorsprong had. Van hier
moederlijk. Illoederlijk alleen was oul. geheel
alleen, waarvoor men thans in degemeenzame verkeering ze st moederziel alleen.
Zamenstell.: moederdeugd, oorspronkelijke
deugd , moederhart , moederloos , moedermaagd, moedermelk, moedermoord, moedermoorder , moedermoordster , moedernaakt,
zoo naakt als men ter wereld kwam, moederslag, z. n., m., moedermoord • moederslagt;
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MOM.

z. n., vr.; moedetslagtig , moederspraak
moedertaal, moederziek, moederziel: er was
geene moederziel •; in de dagelijksche taal •
moederzog, moederzoontje, moeders !leveling, moederzorg , moederzot , zeer op de

wijs, die voortvloeit uit een boos genoegen,
om anderen te ter en en te beleedigen :
moedwil bedriiven. Van bier moedwillens,
bijw. : iemand moedwillens flood steken.

moedergesteld, enz. Bit woord wordt, in
de dagelijksche taal, dikwerf in moer verkort,
dat, uit kleinachting, verachting, of toorn,
g
eschiedt: hi'j vraagt naar den duivel noch
naar zijne moer. Zamenstell.: moerkonijn,
het wijfje van een konijn, enz,
ifloeder, in den frankischen tongval, reeds
in de 8 ste eeuw, muader,
bijWiller en Otfr.
muater, muoter, angels. meder, mothor,
eng. mother, hood. Mutter, neders. moder,
moer, moor, deen, moder, zw, moder, gr.
t-447 ;ip, lat. mater, ital. madre, sp. madre,
fr. mere, pers. mader, pool. matka, bij de
Krain. Wend. mate, bij de oude Egyptenaars, naar het zeggen van Plutarchus,
muth. .Moeller is misschien zooveel als voedster, van het angels. wet, spijs, voedsel.
MOEDER, z. n., v., der, of van de moeder •
zonder meerv. Bezinksel, anders moer :

Het woord is zamengesteld nit evil en moed,
velk laatste woord ook eene blijdschap te
kennengeeft, die op gevoel van onze sterkte
g
egrond is. Het konde ook behooren tot het
oude woord muat, gemuat, vrolijk, aangenaam, lustig; daar toch dit denkbeeld met
het woord moedwil naauw verbonden is.
MOEDZOEN bij anderen ook moetzoen) z. n., m.,
des moedzoens, of van den moedzoen • zonder meerv. Een oud woord, dat, in het
Landregt van Veluwe, voorkomt, beteekenende een derdegedeelte van eenig zoengeld. Men leidt het of van moed en zoen,
als zeide men zoengeld, dat gegeven werd in
erkentenis van iemands moed, die wapenroep gedaan en het regt van den vermoorden vervolgd had. ffloed kan bier ook
wraakzucht aanduiden • wanneer het geld
zoude zin,
om iemands wraak te stillen.
J?
Zij, die moetzoen spellen, beschouwen het
als moeitzoen, welken die regtvervolger voor
zijne moeite verkreeg. Bij Kil. vindt men

costelijcke wzynen, die op haere moeder uitgesuivert sijn. [Zekere vertal. van den Bijb.]
Oneig. : dat het met hem op een' verradersse
moeder laage. [Hooft.] Nog zegt men : dat
ligt op eene kwade moer, daarvan zal niet

veelgoeds komen •; dat voorspelt niet veel
goeds. Zie moer.
MOEDIGEN, bedr. w., gelijkvl. 1k moedigde, heb
gemoedigd. Moed inboezemen, aanmoedigen:
de leeugem,oedigt door zzjne krachten.
[Vond.] Uw eensgezinde gade, gemoedigt
van Gods hant. [Moon.]
MOEDNVIL, z. n., m., des moedwils, of van den
moedwil; zonder meerv. Een der oudste

zamengestelde woorden, in onze en aanverwante talen. Eertijds beduidde het niet meer
dan den enkelen wil, in welken zin het, bij
Otfr., dikwerf voorkomt, bij voorb. : de
wind blaast, thara imo ist muatvvillo, waarheen het hem moedwillig is, dat is, waarbeen hi' wil. Wanneer de Schrijver van den
wil des Heeren Jezus spreekt, welken dezelve
zijnen Leerlingen openbaarde, noemt hi
zuiks : sinan muatvvillon. Hi'j ge bruikt het
ook voor willekeur, lust, neiging • in eenen
goeden zin. Notk. noemt wellusten, vergenoegingen muotuuillon; ja, de nog oudere
Overzetter van Isidor. neemt muotvvillu
voor hetgemoed. In bepaaldere beteekenis,
beduidde het woord eertijds den vrijen
wil, de bereidvaardigheid, in tegenstelling
van dwang. Zoo zegt Van de Wall, door
A. Kluit aangehaald : eendrachtelijcken ende
mit onsen vrijen moedwille. Zoo gebruikte
men ook, eertijds, moedwillig en, omgekeerd, willemoedig, voor bereidvaardig.
'Mans gebruikt men het, in eenen kwaden
zin alleen, voor eene ongebondene handel-

ik
Moedwillig, moedwilligheid , moedwilliglf.

mondsoen, transactio sive coneiliatio osculo
confirmata. Zoude het daaruit ook verbasterd zijn ? In het angels. is mud, eng.
mouth, mond. Zamenstell. : moedzoenbrief,

bij J. Schrassert.
der, of van de moei; meerv.
moetjen. Vaders of moeders zuster. Oudmoei, grootvaders of grootmoeders zuster.

MOEI, Z. n.,v.,

In hetgemeene leven, noemen kinderen, uit
eene soort van wellevendheid, andere onbekende vrouwen met dezen naam. Hierheen
behoort ook petemoei, die een kind ten doop
heft, al heeft zij eene betrekking des bloeds
op hetzelve. Bij Kil. luidt het woord moeije,
moede, in de gemeenzame verkeering ook
meutje, meuje, meui, plat-amsterdamsch
motje. Het schijnt met moeder eenen oor-

sprong te hebben.
bijv. n. en bijw., moojelijker,
moeijelijkst. lets, dat moeite vereischt : een

MOEIJELIJK,

moeijeltjke arbeid. Eenen moeijelijken togt
ondernemen. Een moeijelijke weg. Eenen
moezjelijken gang hebben, lemand moeljeltjk
vallen. Gestoord, gemelijk : hi' werd deswege zeer moeijelijk. Droevig : ik ben er moeijelijk om; in sommige oorden.Van Kier
moetjeliikheid.
MOELIEN
bij Kil. ook moeden), bedr. w., gelijkvl. Ik moeide, heb gemoeid. Moeite veroorzaken : ik tvil niet met die zaakgemoeid
zzjn. Brie schurken moeiden hem op den weg.
Ook had zijne majesteit gem meeninge, om
hen met d'Inquisitie le moeijen. [Hooft.]
Als wederk., zich moetjen, zich inlaten :
plat verbod, van zich met het werk der ande-
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re te ntoeijen. [Boat.] Spijten, smerten :
het moeit mij, dat ik het u zeggen moet. Dit
teeghenkanten moeide de Prinsen. [Hooft.]

Met den vierden naamval des persoons, en
den tweeden der zaak: metaghte, dat hem
der onlustengrootelyx moeide. [Hooft, 1 Van
bier moeijenis, moeitenis, beide bij Hooft.
Zamenstell.: moeial, bedilal, bemoeijen,
vermoetjen, enz. Hooft bezigt ook moeireed,
voorgereed, ors zich met alles te bemoeijen.
MOEITE, z. n. v., der, of van de moeite •; zonder meerv. ledere inspanning van krachten
zoo wel des ligchaams als der ziel : dat heeft
mij vele moeite gekost. Wen wij ons naar de
moeitegetroosten willen. A. Pels.] Neem
de moeiteniet I De moeite besparen. Het is de
moeite niet waardig. Moeiten besteden. Ik
zal er alle moeite toe doen • ma ik u de moeite
vergen ? Als haare Hoogheit konde goedt
vinden den Graave de moeite te verghen.
[Hooft.] Perlorene moeite. Dat alle moeite
verlooren waar. [Hooft.] Wet heb ik moeite
en strtjdt bezuurt! [Poot.] Twist, krakeel :
moeite met elkander hebben. Moeite ,taken.
',belle zoeken. 't Zal der pijne waardt weezen, het herkoomen deezer moeite (hij spreekt
van eenen twist, binnen Amsterdam) van wat
veerder op te haalen. [Hooft.] Eindelijk,

komt het, in de Overz. van den Bijbel, vaak
oneigenlijk voor, in den zin van droefheid,
als : nachten der moeite zijn mij voorbereijdet. Voor moeite zeide men ook oudtijds
moeije : zonder veel muhe (dat is, naar de
hoogd. spelling, voor moetje) ende arbeit.
[Proeve van D. A. 0. M.] Zamenstell.:
moeitemaker, twistzoeker.
',belle, Notk. ntuohi, hoogd. Miihe, zwit.
miiij, neders. mole, moiheit, ntoite, zw.
mOda, deen . moij,e mode , gr. ',cy
o oc, waar
ook rfcoeoc, zoo als het zw. moda, arbeid
beduidt. Marti nius vergelijkt het hebr. deelw.
mogia, dat moeite baart.
MORK, zie muik.
MOER, zie moeder, baarmoeder.
MOER, zie moeder, eene vrouw.
MoER, z. n., v., der, of van de moer • zonder
meerv. Het dikke bezinksel van wijn, edik,
olie, enz., de droessem, hef: zijn wijnen met
de moer. [De Decker.] Den wijn op de moer
laten liggen. Oneigenlijk, zegt men van eene
zaak, die, in stilte, eenigen tijd lang bewerkt
wordt, tot nadeel van anderen : men kan zien,
op wat moer ZU lit. Hooft gebruikt die
spreekwijs dikwijls. Eene plaats zij genoeg :
en de moer, daar 't (bedrtif der spanjaarden)
op lagh, was een wettelooze overmaght. Lie
moeder, bezinksel.
Het woord komt, met modder, uit eene
bron • waarom moeder ook in gebruik is
geweest, waaruit moer verkort is.
MOER, Z. n., o., des moers, of van het moer •
meerv. moeren. Slijkig, moerassig land van
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eenen zwarten bodem, zoo als de gronden
zijn, waaruit men turf graaft : hi' zond het
voetvolk over 't moer van Ommen. [Hooft.]
Eenige plaatsen dragen hiernaar den naam,
als : moeras el moerkerke, enz. Dit woord
schijnt oudtijds van het y r. geslacht, en
moere geschreven geweest te zijn. Bij Marnix vindt men nog het y r. more: ick sinek
in dese diepe more. De helsche moren. [De
Kam. van ter Gouwe.] Van hier moerig,
drassig : waarom deeze of geene ,Landen
moerig zijn. M. L.] Zamenstell. : moerland,
moervisch, moerzee, onstuimige zee.
Moer, hoogd. Moor, opperd. mur, gemor,
neders. moor, angels. mere, ijsl. mijre,
moor, eng. mere, moor, middeleeu.w, morus,
mora, zw. mor. Met modder en het vorige
moer uit eene bron.
MOERAS, z. n., 0.., van het moeras • meerv.
moerassen. Drasland, moer : in het moeras
benart. [Anton.] Uit het moerasch getogen.
[Vond.] Bij Hooft. vindt men het vrouwel.
geslacht : onder 't waater, door de moeras.
Het onz. is verkiesselijker. Het schijnt hetzelfde woord als ons meersch, maarsch,
mersch. De uit an as kan nit isch ontstaan
zijn. In het neders. marsch, angels. merse,
en g. marsh, middeleeuw. mariscus, fr.
marais, deen. morads, hoogd. .Morast, zw.
moras, ital. marazzo. Van hier moerassig.
MOERBEZIE, (moerbei, moerbes) z. n., v., der,
of van de moerbezie • meerv. moerbezien.
De vrucht van den moerbezienboom. Zamenstell.: moerbezieblad,moerbezienboom, moerbezienbosch. Hoogd. illaulbeere. De boom
beet, bij Notk., murbouma, Mons. Gloss.
maurpaum, angels. murbeam; de bezie murberian. Van het lat. monis, gr. frtopoc.
MoEREL, zie morel.
MOEREN, onz. w., gelijkvl. Ik moerde, , heb gemoerd. Van moer. Eigenlij,
k troebel makes :
het water moeren, bij Kil. turbare aquas.
Wijders men en vermengen : onderelkander
moeren. Overdragt., langs de straat irinkinken, geweld maken, straatschenderij doen
er is van nacht weer ijsselijk gentoerd.
MOES, Z. n., o., van het moes • zonder meerv.
Dit woord heeft oudtijds spijs, in het algemeen, beteekend, bij Kil. daarom door
cibus
,
penus , penu verklaard. Ker. en
Otfrid.gebruiken dus meas. Bij Tat, is het:
habet iruuas muoses? Rebtgij eenige spijs?
In engeren zin, is het eene spijs, van eetbareplanten en uit vruchten toebereid:
ende hetgeschiedde, als sij aten van dat
moes. [Bijbelv.] Wijders eene, uit planten en
vruchten toebereide en tot brij gekookte,
spijs of pap. Zoo is het in de zameng. woorden : appelmoes , groenmoes, koolmoes, kruidmoes, melkinoes, warnioes, enz. Fig., eene
rommelzode van allerlei din gen : een mengelntoes. In sominige oorden des Vaderlands,
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draagt eene soort van kool, boerenkool, den
naam van moes. Zamenst.: moeshof, moesketel, moeskruid, moes of moestuin.
Noes, spijs, hoogd. Nusz, zw. mos. Bij
Ulphil. is mat, mats, angels. maete, spijs,
g. meat, fr. mets. Bij de Grieken is
en
oto-700-00:1 eten. Zie mesten.
MOESJANKEN, onz. w., gelijkvl. Ik moesjankte,
heb gemoesjankt. Een woord, dat, in de

gemeenzame taal alleen, gebruikt wordt.
Het is zamengesteld uit moes en janken.
Flit moes
,
bij Kil. mose, beteekent allerlei
onreinheid, drek, vuiligheid. In dien zin,
komt het bij J. De Brune voor : een vtooze
van onreinigheid. Men ziet den ouderdom
als de drabbe en de mooze. Van dit moze,
dat, bij De Brune, te onregt, mooze gespeld
wordt, is ons woord bemeuzelen, beineuzeling, dat, bij Hooft nog voorkomt en morsig
maken beteekent. Voorts heette moze oud-

tijds eene plaats, waar men allerlei vuiligheid uitwerpt ; waar men vaten wascht. Zoo
is dan ntozejanken, moesjanken, het werk
van honden, die bij een gootgat, waardoor
men het vuile water dergewasschene vaten
spoelt, janken,- op hoop van een kruimeltje
te vinden. Van hiergebruikt men het voor
e den
drentelen voor de deur van een meisj,
verliefde spelen. Van hier moesjanker. Bij
Kil. is nog masekoe, een butoor, een vogel,
diegraag bij vuile, slijkerige oorden is. —
.Nosemeijer, een opzigter op het stratendrek.
Ondertusschen is moes, moos, moze, uit
eene bran, met moer, moeras. In het operd. noemt men daarom een moeras
A
moos, zw. mossa, krain. musga, bij Kil.

MOET.

eene moet van verve
verw veroorzaakt,
onvoorzigtigheid ontstaan op eene plaats,
waar die streek der verw nietpast: maar
ook noemt men een indruksel, door knijA bij voorb., in de opperhuid veroorzaakt, eene moet: de moet der pruik zit nog
in het roorhoofd.

een woord, alleengebruikelijk in de
spreekwijs: te moet, voor te gemoet. Te moet
zien. [Vond.] Van het oude ntoeten, eng. to
meet, waarvoor wij ontmoeten, somtijds ook
gemoeten, bezigen. Oudtijds zeide men ook
te moet gaan, iemand persoonlijk teen
gaan. Iemand te moete dagen : daar de
wederpart niet was te moete gedaget, dat is,
daar de wederpartij niet, in persoon, is
g eda gvaard. [Ommel. Landr. ]
MOET, z. n.,o.; zonder meerv. Van het werkw.
moeten, dat in eenige spreekwijzen slechts
voorkomt : moet is een bitter kruid. Is het

MOET,

een moet?

z. n., v., der, of van de moete • zonder
meerv. Een oud woord, beteekenende, gelegenheid, ledigen tijd, hood. .Nusze, lat.
otium: diegoede moete heeft. [Plantijn.1

MOETE,

Overmids onse Doctoren de moete niet en
hebben, om dit punt te dege te bescheyden.
[Aldeg.] Noetig zegt men, in Noordholland,

voor lustig, tierig.
bedr. w., gelijkvl. Ik moette, heb
gemoet. Een scheepswoord , beduidende
zachtjes voortdouwen.
MOETEN, onz, w., onregelm. Pc moest, heb gemoeten. Men vindt ook: ik most, heb gemost;
zoo als voor moeten
,
in eenige oorden des
Vaderlands, motten uitgesproken worth.
Het beduidt tot eene handeling of eenen
mose.
toestandgedwongen zijn of worden •; en dit
MOESJE, z. n., o., des moes es of van het
vanpersonen en zaken. Eigenlijk : ijzer moet
moes' • meerv. nzoesjes. Een pronkpleisnaar dengrond zinken. Uwe wonde moet
tertje, uit het fr. mouche, eene vlieg, omdat
verbonden worden, zal zij genezen. Pit
hetzelve, van verre, naar eene vlieg, die op
werkwoord heeft, in alle beteekenissen, de
het aangezigt zit, gelijkt.
onbepaalde wijs van een volgend werkwoord
MOESKOPPEN, onz. w., gelijkvi. Ik moeskopte,
bij zich : somtijds wordt dit weggelaten: ik
hebgemoeskopt. Stroopen, vrijbuiten, het
moet van huis. Hij moet naar de stall. Ik
land afloopen. Men gebruikt het woord van
moet er binnen. Hij moet er aan, enz.
balddadig krijgsvolk, dat de boeren knevelt.
Figuurlijk, in eenige meer bepaalde beteekeVan bier moeskopper, moeskoppert:j. Mismssen. Men bedient zich van dit werkwoord,
schien van moes, dat is kool, moeskruid, en
als men, bij vertrouwde vrienden, een drinkoppen, dat is knotten, afhouwen.
gend verzoek heeft: eene zaak moet gij mij
MOET, Z. n., v., der, of van de moet, meerv.
nog beloven. Bij dringende vermaningen :
moeten. Het woord beteekent eigenlijk
dezegroote gedachte moet uwe ziel, onder
allerlei verhevenheid, en is denkelijk met
hare neerslagtigheid, krachtig opbeuren. In
het hoogd. Muth , verwant ; schoon dit
dengebiedenden toon eens meesters: gij
woord van eene verdieping, als zijnde eene
moet weten, dat gz:j daartoe nog geen verstand
soort van diepe maat,
gebruikt wordt. Men
g
enoeg hebt. Voorts, bedient men zich, in
ziet immers wel, dat de woorden, die eene
den vertrouwelijken omgang, van deze
verdieping aanduiden, ook eene verspreekwijzen : ik moet het u zeggen. 1k moet
hevenheid te kennengeven. Ons moet zelf,
het u vragen. In de tweede plaats, beduidt
bewijst dit. Men verstaat daardoor niet
het noodzakelijk zijn, in de ruimste beteekealleen een rondgevijld knopje, onder aan
nis dezes woords, in eenen natuurlijken en
het lemmer van eenpennemes, verkleinw.
zedelijken zin •; met de onbepaalde wijs van
moetje • als ook eene verhevenheid door
MOETEN,
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Het woord behoort waarschijnlijk tot eenen
oorsprong met mouw, als hebbeitde, ten
naaste bij, het denkbeeld van eerie Wagheld, die tot bedekken g dient.
bijbegrip van ingebeelde noodzakelijkheid:
moetgij mij dan telkens storen? Hi' moet MOFFEL, z. n., m., des moffels, of eta den
moffel • meerv. lnoffels. Eene mof: met retitle
alles weten. Men gebruikt dit woord, om de
moffels. [De Brune.] Bij Kil., die het vorige
zekerheid van iets uit te drukken : het moet
reeds twaalf uren zijn. Hoe weinig moet gij
woord niet kent, vindt men moirelalleen,bet
fr. moufle, ital. muffola, middeleeuw. sniffmij dan kunnen ! enz. Ook om eene waarfula. .111offel wordt ook eene soort van oven
schijnlijkheid aan te toonen : hi' moet al
tang ziek geweest zijn. moet toch een
genoemd, waarin verlakt goed verhard werdt.
in dit woord heerscht insgelijks het denkdoelwit hebben, waarom hi' zoo handelt.
beeld van eene holle ruimte, die tot bedekInsgelijks, om eene onzekerheid uit te drukking dient.
ken : hoe veel moet dat boek kosten? Eene
mogelijkheid : ik doe het niet, of men moeste MOFFELEN, onz. w., gelijkvl. fic mofffltio, heb
gemoffeld. Pit woord, van mofill, waarineen
mij er toe dwingen. Eindelijk drukt het eenen
denkbeeld van bedekken merle ingedoten is,
wensch uit : het moete u wel bekomen !
afgeleid, beduidt iets bedektelijk, vooraVop
Zoodra dit werkwoord, in den verledenen
eene bedriegelijke wijs, op eeneandtre Oasts
tijd ,
gesteld wordt, en een ander werkwoord
steken : iemand iets in de hand* *OWL
in de onbepaalde wijs bij zich heeft, gebruikt
In hetgemeene leven zegt men : iets toegmen niet het verledene deelwoord gemoeten,
moffelen. Vooralgebruikt men bet van bemaar de onbepaalde wijs moeten : ik heb
driegelijk kaartspelen: gij moffelt: ik icheid
hem moeten spreken. Gij hadt dat moeten
g het
er uit. Van hier moffelaar, molfelaarder
weten. Doch, staat het alleen, zoo volt
moffeling . To muffle beet, bij de Engelseben,
dengewonen reel:: ik heb wel gemoeten.
het aangezigt bedekken, zich vermomtnen.
Moeten worth ook als een zelfst. naamw.
Zamenstell.: wegmoffelen.
gebruikt, in de spreekwijs : moeten is dwang .
lifoeten, bij (Mfr. en deszelfs tijdgenooten, MOFFELEN (bij Kil. ook maffelen) onz. w •,
gelijkvl. moffelde, heb gemoffeld. Een
muozzen, muazen, hood. miissen, neders.
woord, dat den klank uitdrukt welken vele,
Mbten, eng. I must, ik moet, zw. mOtta,
vooral tandelooze, personen, in het kaauwen,
pool. mussze, hoh. musy. Eertijds beduidde
door den neus, hooren laten • ander* momhet ook kunnen daz vvir dih anasehen
melen. In het gemeene leven, zegt menneg:
muozzen, dat wij u aanzien kunnen. [Willer.]
iets opmoffelen. Hood. mufreln, eng. to
Bij Otfr. en Notk. komt het, in dien zin,
mumble, muffle, ma le.
meermaals voor. In het angels. heet is mot
ik kan, en bij de nude zw. is mada, finl. MOGELLIK, bijv. n. en bijw. De trappen der
vet rootin g worden hij dit woord ommanda,
kunnen.
ven. Datgeene tegenspraak lijdt ; in eenen
MOETSEN, zie motsen.
bepaalden wijsgeerigen zin : bewiging is
MOEZEL, z. n., m., des moezels, of van den
moyelz:ik. Het is niet mogetzjk dat God Note.
Eene zakpijp, een
meerv.
In het gemeene leven,gebruikt men ttet diak
doedelzak : diegheen than of moezel uijt
een luijt en kent, is altijds goedsmoeds.
van iets, dat, onder zekere oinstawlip$011.41fi,
zijn of geschieden kan : hoe is het mvileijk,
[De Brune.] Misschien is het woord van den
dat in dien man zulke lag held state? Dat
klankgevormd.
niet strijdt met onze krachten, vathearbeden,
MOIZEL, z. n. v., der , of van de moezel • zonder
noch met degelegenheden en otnittaMgmeerv. Een stroom in Duitschland. Bij Hooft
hedeli : het is mij niet mogelijk, u, tot Wpm.
ook mozel, fr.. moselle. Van hier het zamenIk heb alle mogelljke moeite geddass.
gest. moezelwljn, ook moezelaar genoemd.
bijw., voor misschien mogelijk dad igf he4.,
MOF, z. n., m., des mots, of van den mof
Nen zal mogelijk denken. Van bier MOO.
meerv. moffen. Een scheldnaam, aan westlijkheid.
faalschegrasmaaijers gegeven. Misschien,
we ens den muffen stank, die zich van die MOGEN, onz, w., onregelm. In den tegenweordi en tijd, van het oude magen : mop Of
lieden verspreidt. Vrouwel. moffin. Zamenmoogt, mag, wij mogen • onvolrn. vetted.:
menstell. : moffenland, moffenspraak. .1Iof
ik mot • volmaakt verl.: heb gensogt Ianis ook een naam van een zeker zangvogeltje,
voeg. wijs : ik moge, gij moget, ens. Dit
eenengroenling.
woordt beduidt zoowel kunnen als witien.
MOF, Z. n., v., der, of van de mof • meerv.
Kunnen. 1. In den ruimsten sin , kraebt
moffen. Verkleinw. mofje. Bontwerk, waarin
magt, vermogen hebben, om iets Le dean:
men de handen steekt, om die warm te
versamelt daervan een ijeder nac dot hi' den
ho den. Het verkleinw. drukt gemeenlijk uit
mach. [Bijbelv.] ' t Noght niet maaket [llooft.1
een bekleedsel, hetwelk vrouwen om de
2. In eenen bepaalderen zin. a). Reden, oorarmen dragen.
hetvolgende werkwoord. Eigenlijk: men
meet zich bevltjtigen
,
zal men wat weten.
Gij moet geduld hebben. Figuurlijk, met een

moezel •

moezels.
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zaak hebben, om lets .te doen :gij moot u
wat schamen,
dat gij zoo met hem handelt.

b).Vrijheid hebben, om lets te doen, door
en wil van anderen niet verhinderd worden:
d
dejonge lieden mogen niet trouwen. Kwistig,
mag ik het zoo noemen, in ti 'd en levenskragt
op dit onderwerp, enz. [L. Trip.] c). Gelegenheid hebben, om lets te verkrijgen : dan
't moght hun nooijtgebeuren. [boort.] d). Zijn,

VIOL.

manghel van zich in de mooghenheit te
maatigen. [Hooft.] De personen zelve, met
die mat bekleed : zoo zit ook de wereltsche
Mogenheit enz. [Vond.] De spelling zonder
d, welke Hooft en Vond. hebben, ma wel

zachter luiden • zij is echter niet taalmatig.
Mogen, Ker. ma an Otfr. mugun, Ulphil.
ma an angels. ma an ijsl. meiga, eng. to
may, zw. ma, eertijds maga, deen. maa en
monne, dalm. m,ogu, bob. mohu, mihu,
geschieden, of volgen kunnen; van eerie momoiti, pool. moge, neders, mdgen, hoogd.
gelijke, doch onzekere, zaak: morgen mockmOgen, opperd. mil en. Het .is met magt,
ten uwe kinderen vragen. [Bijbelv.] Wat ma
het bob. moc, het oude migchel, groot, gr.
toch wel de reden zijn? Waar ma hi
ce ,yas, lat. magnus, zeer na vermaagschapt.
zoo lang bliiren? e). Bijzonder, met het
denkbeeld van eene onverschilligheid, aan MOGGEL, Z. n., m. en v., des moggels der, of
den kant des sprekers : De wereld ma
van den — de moggel •; meerv. moggels. Een
zeggen, wat zij wil. Gij moot mzj dreigen :
dik, vet kind of vrouwmensch.Misschien
ik stoor er mij niet aan. f). Dikwijls gebruikt
gevormd van den klank, welken dat logge
menhet van eerie mogelijkheid, die ligt of
IV, door de beweging, veroorzaakt. Men
kort daarop tot dadelijkheid komt : spoed u ;
zegt ook mokkel, vooral van een kind •; verhzj mogte anders uwe plasts innemen. Kom
kleinw. mokkeltje : een vette mokkel.
loch • de thee mogte koud worden. g). Zoo MOK, z. n., v., der, of van de mok • meerv.
e dient men zich van dit werkwoord, om
mokken. Eerie soort van duiven, die weinig
b
eeriewaarschijnlijke mogelijkheid aan te
gerekend worden. In Groningen, hoort men
duiden zzjn' troepen moghten tusschen de
dit woord.
zeeven,. en achtduizent mann' te voet uitinaalook , bij Kil. mocke, ook bij Hoogstr.
iem,
d dit
ken. [Hooft.] h). Zeer dikwijIs
voorkomende, in den zin van een vuil wijf.
werkwoord tot een hulpwoord in de aanVan bier waarschijnlijk, ons, in de dagelijksche verkeering gebruikelijk, mokkel : zij is
voegende wijs : opdat wz:j een stil leven moeene re to vuile mokkel. Van dit mokkel is
gen le den. fliijbelv.) Ten einde hi' weten
mogte, enz. Vooral bedient men zich van
ook onsgemeenzame bemokkelen, voor vuil
dit hulpwoord, om eenen wensch uit te
maken.
MOKER, Z. n., m., des mokers, of van den,
drukken: Och of hij toch luisteren mogte
Willett, 3. In deze beteekenis wordt het, in
moker • meerv. mokers. Een zware smidssommige oorden nog gebezigd, doch meest
hamer : de Krzjgsgodt wrong Vulkaen den
moker uit zijn vuisten. [Vond.] De blixemmet eene ontkenning : zij ma hem niet lijden. 1k kan en mag het niet doen. 1k snag
mokers zijn zoo zwaer. [Pout.] Het woord
daarmede niet vermoeijen. 1k ma niet
konit, zeer waarschijnlijk, van moken,
meuken.
weer eten. In dezen zin, laat men het werkw.
ook wel weg: hi' ma eene tvortels. 1k ma
MOKKEL, zie m0 el en mok.
wel brood. Hi' mag veel. Deze uitlating heal Mori, Z. n., v., der, of van de mol •; zonder
ook, bij de andere beteekenissen, plaats :
meerv. Eene soort van wit bier, waarin
maar 't stond' er zoo, dat niemandt van hun
weinig hop gebrouwen is : niimeegsche mol.
eenighzins uit moght. [Hooft.]
Het is onzeker, of dit woord uit molt, dat is
Wanneer ditwerkwoord, in den verled.
mout, ontstaan zij, of niet. Het schijnt
d staat , en een ander
en meei dan verled. tij,
eerder, om den zachten, zoetachtigen smaak,
werkwoord, in de onbepaalde wijs, bij zich
diem naam te hebben : mollig, trouwens,
heeft, volt het den reel van moeten, kunwords van eenige dranken nog gebezigd.
nen, laten, enz. ik heb hem niet mogen
lamenstell. : molhuis.
spreken. In tegendeel : ik heb niet gemogt. MoL, z. n., m., des cools, of van den moi; meerv.
Het deelwoord van den tegenw. tijd
Een bekend dier. Met den blinden
een garden wal opwerpen. LVond.] Menmogend heeft de beteekenis van magt, geweld, vermogen : dat is een mogend vorst.
schen, die zich aan het aardsche te veel
verslaven, wordengezegd : als molten in de
Bij hooft vindt men den overtreffenden trap :
aarde te wroeten. De spreekwijs zoo blind als
de mooghenste Heeren. Bekend zijn de oude
titels : de edelmogende, de hoogmogende,
een mot is, door de nadere kennis vandit
grootmogende Heeren. Van hier mogendheid,
dier, ongegrond bevonden, daar men weet,
meerv. mogentikeden. Magt, vermogen van
dat hetzelve kleine oogen heeft. Hooft geaanzienlijke personen : op Godts mogentheit
bruikt dit woord vrouwelijk doch Vond.,
en trouwe beloften steunen. [Nyloe.1 Geloofd
De Deck., Van Reuter' en de, in de geslachzz:j God, dat eeuwig Wezen, bekleed met
moogendlieén. psa lmb. van E. Voet.1 Door

ten zoo naauwkeurig,
e dichter V. Mander
verkiezen het mannel. geslaeht. Zamenstell. :
82
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mollengat, mollenkruid, anders kruisboom,
molhoop, mollepoot, mollenval, mollevel,
mollevellig, zacht van vel, enz.
Nol, hoogd. Maulwurf, neders. mulworp,
molttvorp, mulworm, Bij Kil. ook molworp,
mulworp, molworm, eng. mole, molewarp,
deen. muldparpe, zw. mullwad, m,ullwaerp
el. Omdat dit Bier de aarde doorwroet, en

en daardoor opgeworpene hoopen uit losse,
mulle aarde bestaan, zal men de afleiding
van muil, ongetwijfeld, gedwongen, en die
van mul natuurlijk vinden.
MoLEN, Z. n., m., des molens, of van den
molen • meerv. molens. Een werktuig, waar-

op andere ligchamen, door middel van
raderwerk, gemalen, dat is verbrijzeld,
worden : zie hoe de bloemekrans den ruiwen
molen dekt. [Hoogvi.] Zoo zijn een gortmolen, handmolen, kolfijmolen, runmolen, enz.
In verdere beteekenis, worden ook andere
raderwerken, waarmede men jets snijdt,
stampt, stoot, windt enz., molens genaamd,
is : zaagmolen, papiermolen, slijpmolen,
twijnmolen, volmolen, snuff moles enz.
Windmolen, die door den wind bewogen
dt•; watermolen, die door het water
wo
r

bewogen worth; en van hier de spreekwijs :
-dat is water (ook dat is koorn) op zijnen
dat helpt hem. Een watermolen is
molen,

die, wardoor
het water van de eene
a
ook
naar de antler eplaats gevoerd wordt. Daar
is wat in den molen, daar is wat op handen.
Hij poogde hun vroedt te maaken, dat diesgelijk bestek in den molen was. [Hooft.] Hij
wijst het koren van zijnen molen, hi' benadeelt zich zelven. Eenen slag van den molen
hebben, half gek zijn. Verkleinw. mokntje
Vtj loopt met molentjes, gij gedraagt u als
een kind, gekkelijk. Van hier molenaar, een
,eigenaar, een bewoner van, een arbeider op
eenen molen •; een zekere zeevisch • een
bloedeloos diertje, een molder anders genaamd, molenaarster, molenaarswijf. Zamenstell. : molenas, molenberg, molen geld,
molenheuvel, molenzjzer, m,olenkar, molenligger, onderste molensteen, molenmaker,
molenmeester, moles acrd molenpranger,
de yang van eenen molen • molenrad, molenroede, molenstander, molensteen, molenstof,
stuifmeel, m,olentreem, (molentrechter) mo-lenwerf, molenwiek, molenzwengel, enz.
Nolen, neders. mOle, Been. molle, zw.
m011a, hoogd. ijsl. nujlna, eng.
mill, angels. mylen, fr. meule, moulin,
bob. mleyn, pool. mlyn, russ. melne, finl.
mylly, ierl. mulinn, bretan. meal, wall.
melin, lat. mola, ital. molino, sp.
maela, hong. malom, gr. t.com. Alles van
malen.
rLFERD, z. n., m., des molferds, of van den
M
ntolferd • meerv. molferds. Iemand met

eenen grooten mond ; voorts, die onbeschoft

MOM.

spreekt en handelt. In Groningen, is het, in
de lage volkstaal, gebruikelijk. Loop motphert, mallen geck, enz. [Jos. droef en blij.]
1)e eerste helft des woords is uit mull verbasterd • of het laatste uit aard ontstaan zij,
is onzeker.
MOLLEN, bedr. w., gelijkvl. Ik molde, heb
gemold. Een woord, waarmede de gaauwdieven, in hunne bedekte taal, dood steken,
dood slaan willen te kennengeven.
MOLLIG, bijv. naamw., molliger, molligst.
Zacht : 't ten ere gebeent, is met een mollig
vleesch,
en poezelheit vereent. (Vond.] Zacht
op de tong, zoetachtig mollige wtjn. Van
hier molligheid. Het komt, met malsch, mul,
molm, lat. mollis, ons malen, uit eene bron.
Mum, z. n., m., des molms, of van den molm •

zonder meerv. Eigenlijk droog, mul stof, zoo
als vangebrokenen turf en vergaan hout •;
anders mul genaamd. Pieterson houdt dit
woord vrouwel. Het schijnt, om den uit an
lem, lm, meer taalmatig, het woord mannel.
tegehruiken. Het aanverwante woord melm,
he Welk M. St., die in den melme heeft, ook
mannel. schijnt te gehruiken, konde dit
staves. Ondertusschengebruikt Vondel bet
onz. geslacht : met 't molm verduft, dat
half gestickt noch smoockte. De bron des
woords lit in malen verborgen. Holm heeft
ook de beteekenis van vermolming, verrottin g : de molm is in dat bout. Van hier
molmachtig. Zamenstell. : molmworm.
onz. w., gelijkvl. 1k molmde, ben
gem,olmd. Door den molm uitvallen.
Mows, een ond. woord bij Vond. en Poot voor

MOLMEN,

eenen jagthond voorkomende •; uit het lat.
molossus.

n., m., des molsems,
of van den
molsem • zonder meerv. Molm, verrotting
in het bout. Van hier het onzijdig w.
semen. Het zameng. vermolsemen is het
meest ingebruik. In het angels. is molsnian

MOLSEM, Z.

verrotten.
Mom, z. n., v., der, of van de mom • zonder
meerv. Zware soort van bier : brunswijksche mom. Men meent, dat dit bier naar

eenen Krist. Mumme, die hetzelve, te Brunswijk, in het jaar 1489 zoude uitgevonden
hebben, zijnen naam dra g t.
Mom, z, n., v., der, of van de mom • het meerv.
is niet ingebruik. Een masker. Ook een vertnomdepersoon. Wij gebruiken dit woord
meest oneigenlijk voorschijn : onder de mom
van vriendschap iemand bedriegen. Speel,
Staatsman, met de mom. [De Deck.] Zoo
zegt Sels, die het mannel. gebruikt : die den
bedriegeldken mom afleggen. Zamenstell. :
momaanzigt, momaangezigt, momgezigt,
mommedans, mommegewaad, mommekans,
lotgeval • mommekansen, werkw. lotspelen •;
mommekansig, bij Rodenb. •; mommekleederen, mommespel, mommevolk, bij Hooft •
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mointuig. Kamph. heeft nog eenige andere zamensteltingen, als mommedek, mommeschijn, mommeschoon.
Nom, (momtne) hood. Mumme, fr. momerle, mommen el eng. mummer, een, die
een momaanzigt voorheeft, ital. mommiare,
mummiare, vermond gaan. Reeds Commodianusgebruikt momerium voor een mas-

ker, ja het gr. fre fre heeft al deze beteekenis. Adelung brengt het tot eenen oorsprong
met mof en moues.
MOMBER, (mombaar, momboor) z. n.m., des
mombers, of van den momber • meerv. mombers. Een bezorger, een voogd van weezen,
die voor derzelver it in voornamelijk
zorg draagt; een voorntonderanders genaamd:
een kind onder mombers stellen. Den momber der onnoozelheid to loonen. [Vond.] In
Gelderland
,
is de Momber van het Hof een

persoon van eene aanzienlijke bediening, die
gehouden is, om de hoogheid en geregtigheld des Landschaps voor te staan en te bewaren. Van hier momberdij, mombardij, hij
Hooft, momberschap. Vrouwel. mombersche,
voogdes. Zamenstell. : momberkamer, wetskamer; momberkind, dat onder mombers
staat; vermomberen, tutari.
Momber, middele. mamburnus, mundiburdus, angels. mundbora. De afleiding van
dit woordgeschiedt op verscheidene wijzen.
Eenigen denken aan mond en burde, dat is
last, um met den mond te spreken. Anderen
brengen het tot mond en baar, dat is, die
zijnen mond draagt, om daarmede voor anderen te spreken. Om van de overigen te
zwijgen, is de gegrondste alleiding van
mond, voogd. Mond namelijk is een oud
woord, dat eenen man, en wel eenen man
van vermogen, beduidde, en in engeren
zin, eenen bijstand, eenen beschutter; bij
de Longobarden mundus, mundualdus. Van
hier is het overgegaan tot eenen beschermer
van ouderlooze kinderen, of weezen, eenen
voogd. Momber is dus voor mondber, mondbaar, gelijk het in eenige plaatsen nog word
uitgesproken • en dit baar heeft hier de beteekenis van ontbering,
even als loos. Een
'neondbaar beteekent derhalve eigenlijk
iemand, die zonder voogd is. Deze naam is
voorts overgegaan tot de voogden zelve, die
onmondige kinderen verzorgen. Amond werd
oudt. iemandgenoemd, die vrij van de beheewas. Bit woord
ring en voogdijeren
van and
mond, hij Otfr. munt, zw. en angels. mund,
(in de beteekenis namelijk van beschutting,
bijstand, gelijk het angels. mundan, mundian beschutten heet) middel. mundium,, heeft
met ons andere woord mond nietsgemeens,
dan den klank. Het stamt, met man, zeer
waarschijnlijk van het oude ma, kunnen,
vermogen, af, waarheen ons mat en mogen
ook behooren.

MOND.

MOMMELEN, onz.

w., gelijkvl. Ik mommelde, heb
gemommeld. Binnen 's monds den brommenden toon mom maken • anders mompelen.
Van hier mommeling: de bedeesde mommeling van vreeze. [Overz. van Herv.1 Ook gebruikt men het, in Groningen, van kleine
kinderen, die den mond veel bewegen, als zij
op iets knabbelen. Insgelijks drukt het den
klank uit, welken sommige menschen, als
zij eten, door den neus laten hooren ; anders
moffelen.

MOMMEN, onz.

en bedr. w., gelijkvl. Ik momde,
hebgemomd, Onz., met hebben •; den vermomde spelen ; zich vermomd vertoonen :

en den roep zaaide,
dat de Hartoch zou uit
mommengaan. [boort.] Bedr, werkw.: zich
mommen. Fig., bedekken haar gebrek te
mommen. [De Brune.] Van hier mommer,
mommerij.
MOMM1E, zie mumie.
MOMPELEN bij Kil. ook mondpelen) bedr. en
onz. w., gelijkvl. Ik mompelde, heb gemompeld. Een woord, dat even als moffelen,
mommelen, van den klankgevormd is,

beteekenende binnen 's monds spreken.
Bedr.: zjder mompelt zzjn gebet. [Hoogv1.]
Onz., eenig stil gewag maken : men mompelde reeds, dat de koning vergeven was.
Van hier montpeling : van de waarheit eener
andere mompelinge, stil gewag, gerucht.

[boort.]
MOMPEN, bedr.

w.,gelijkvl. Ik mom to heb
gemompt. Hetzelfde als mommen, van mom,

het wordt echter meestvoor bedriegen : de wacht mom en. [Vond.] En zich,
om hem te mom en nu aanstelden. [Bogaart.] Van hier montping. Het woord is,
met mommen, van mom afkomstig.
MONARCH, z. n., m., des monarchs, of vas den
monarch ; meerv. monarchen. Een onduitsch
woord. Alleenheerscher : het banket des
oosterschen Monarchs. [Poot.] Het yr. monarche vindt men bij Vond. Van hier het
ond, monarchie, monarchd. Het is uit het
lat. monarcha, gr. tzoozpvey. Wij kunnen
die woorden zeer wel misses,
en moeten
die, in het schrijven, of in eene redevoering,
nietgebruiken.
MOND, z. n., m., des monds, of van den mond
meerv. monden. Verkleinw. mondje., Die
opening in des menschen aangezigt, die
tusschen de kin en den neus is, en door de
lippen gesloten wordt : zzj sneden hem den
mond op. In eenige gevallen gebruikt men
het voor de lippen eenen kleinen, grooten,
rooden mond hebben. Eenen scheeven mond
maken. Voor de inwendige deelen pun in
den mond hebben. Voor de wan en: eenen
dikken mond hebbett. Daar de mond de zit-

laats der spraakdeelen is, zoo heeft men
P
eeoc menigte spreekwijzen, die op de spraak
en het spreken betrekking hebben: geenen
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mond hebben : beschroomd in het spreken
zijn. Houd den mond, zwijg. Den mond toehouden, zwijgen. Fernand den mond snoeren,
hem totzwijgen brengen. Lasteraars den
mond stoppen. Meenende hun den mond te
stoppen. [Hooft.] Zijn mond is gesloten, hi'
weet niets meer in te brengen. Met bijbrengen, dat hun de mondtgesloten was. [Hooft..)
Den mond in jets steken, zichonbeschaamd
in eengesprek mengen. Iemand den mond
opbreken, iemand, die zwijgen wil, tot ont-

dekken van eene zaak noodzaken, daartoe
ter en. Dies brak het "den Prinse den mond
oopen,
om te zegghen. [Hooft.] Den mond
roeren,
veel snappen. Den mond vol van
eene zaak hebben, er veel over spreken : van
Egmond had root en kleen den mondt vol.

[Hooft.] Den mond opsperren, luid schreeuwen. Den mond ontsluiten. Zonder den mond
te ontsluiten in galmende Hozannaas.
M. L. Iemand eenen vuilen mond geven,

hem leelijk met scheldtaal begroeten;• ook
bits toespreken. Zij staken eenen mond op
als eenen oven,
zij schreeuwden al hun best.
Den mondt, tot deooren toe, oopen doen, om
met schreeuwen en schelden te bewijzen enz.

[Roca.] Voor vermaning, raadgeving
•:
iemands mond wederspannig zijn. A ndere
spreekwijzen hebben hare betrekking op
voedsel en spijs en smaak : hi' wil er eene
mond aansteken. Den mond op iets maken,

zichspitsen, om iets lekkers te zullen eten.
Hooftgebruikt het voor op iets vlammen,
zeer verlangen : het missen der plondering,
daar zij den mondt opgemaakt hadden.
Iemand den mondop- of openhouden, hem
schraaltjes onderhouden. Het lant roedde
dengraegen mond. [Poot.] Voorts bezigt
men mond, met verscheidene voorzetsels,

waar het of eigenlijk, of, in de beide reeds
genoemde gevallen, oneigenlijk voorkomt.
Met aan : nu kust hij ook met vrugt aen haer
koralen mont. [Poot.] Iemand mond aan
mond spreken. Met bij ik moet het niet NI*
monde, maar bijgeschrifte hebben. Bij monde
bescheiden. Met binnen binnen 's monds
spreken. Met door: zij verklaarden door den
mond hunnergezanten. Met in : iemand in
den mond loo en van zelf ontmoeten, zondergezocht te worden. Hi' is los, stout in den
mond, hi' spreekt onbedachte en stoute taal.
Hi j uitmaar alles , wat hem in den mond komt.
IN gal hem het tvoord in den mond. Jets
dikwijls in den mond hebben, er dikwijls

MONI).

van. Gelijk hem, de Godsdienst in den mond
bestorven. [Hooft.] Mel met : met eenen onbeschaamden mont spreken. [Poot.] staat
met den mond vol tanden
,
hi' staat en kan
niets zeggen. Net den mond wijd open staan,
aandachtig toeluisteren : ook verzet slaan.
Met vallen mond jets zeggen, met alle genegenheid iets getuigen. Met naar: iemand
naar den mond spreken, spreken, dat hem
zeer behaagt. Iemand naar den mond zien,
zoo spreken als een ander voorgaat: en alien
zien naa den mondt van den Kardinaal.
[Hooft.] Dat is naar zijnen mond, die spijs
smaakt hem. Het wildtbraat was na sijnen
mont. [Bijbelv.] Met om: besturven om den
mond. [Hooft.] Iemand honig om den mond
smeren, -hem vleijen. Met op : iemand op
den mond slaan.moest zich op den
mond kloppen, h i' moest, voor het geregt,

zijne ei gene getuigenissen logenstraffen.
Dat vrouwmensch is op den mond niet gevallen, dat kan de tong wel roeren. De hand
op den mond ! Zwijg Op den mond gezet
zijn, lekker op het eten vallen. Met uit:
iets uit iemands mond opschrifven.Gij noemt
mij het woord nit den mond, zoo als gij daar

spreekt, zoude ik zoo aanstonds ook gesproken hebben. Juffer uit den mond spelen,
vrij uitspreken. Dat viel mij uit den mond,
ik zeide dat onbedachtzaam. spreken
niet nit eenen mond,
zij spreken elkander
g
teen.
Men noemt dit ook : uit twee monden
spreken. Iemand het brood nit den mond
nemen, stooten, hem in de nering and rkruipen. Uit zijnen mond besparen, niet

opeten, voor eenen -anderen tijd bewares.
Van bier het spreekw. dat men spaart uit
den mond is voor de kat of den frond. Met
voor: iemand voor den mond zoenen, kussen. En kust uw' meester voor den mond.
[De Deck.] Voor den mond zorgen, voor
mondbehoeften. ;Vatgoeds voor den mond
hebben, lekkere spijs eten. Hi' noemt geen
bled voor den mond, hij laat eene spinnewebben voor den mond wassen,
hi' heeft veel
snaps. Dat gaat uwen mond voorkj, gij

van spreken. Van eenen sriorker en zwetser zegt men : hi' Iteeft veel in den mond,
maar weinig in het hart, ook in de daad,

spitst u er te vergeefs op. Verder wordt
mond oneigenlijk genomen voor eenen
persoon, die, in plaats van anderen, spreekt:
den mond des Heeren vragen was oudtijds
de Profeten raadplegen. Eertajts waren de
Priesters Godts mont. [Nyloe.] Poot noemt
Mozes den Mont der wetten. Zoo heet een
openlijk bidder tot God de mond der gemeente. Voor hongerige personen : ik moet
roor twintig monden zorgen. In het gemeen
voor menschen: dit stuk, geloofd, maakt

Mijn to blOft in elx mont naemhaftigh en
onstervelijk. [Yowl.] Dat zal u niet in den
mond vallen, zonder moeite, zult gij dit
uw bestaan niet verwerven. Die zaak is hem
in den mond bestorven, hi' spreekt er altijd

hongrige en verzaade monden voor lofspraak
los. M. L. Hierheen behooren de zarnenstell. grootmond, lastermond, pruilmond,
enz. Mond wordt ook in den deftigen stiji,
van beestengebruikt : de Heere opende den
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mond der ezelinne. [Bijbelv.] Dichiers schrijven, bij persoonsverbeelding, ook anderen
din en eenen mond toe : de aarde doet
Karen mond op. De dageraad, met rozen ont
den mond. De mond desgrafs, met het denkbeeld van verslinding. Nooit opende de loot
haer' mont zoo Vslijk. [Poote] Hierheen behoort: de morgenstond heeft goud in den
mond. Zie goud. Om eenige gelijkheid wor-

den eenige openingen ook met dien naam
benoemd. Als de mond van eene rivier,
deplaats, waar zij zich in een grooter water
outlast: de breede 1V01, die door zeven monden, enz. [Foot.] Vele onzer steden en
plaatsen, die aan den in an en uitloop der
rivierengelegen zijn, werden eertijds met
dit woord mond, mund, als derzelver uitgang,
zamengevoegd ; als I fsselmonde, aan het
begin van den Yssel ; Roermonde, Roermund
aan den mond van de Roe'', Dendermonde,
aan dien van de rivier de Dender. Dit m,ond,
of monde, munde, verandert bij ons ook,
in mude, muide, of muiden, in
n angelsaksischen trant, alwaar de n gemist wordt,
als in ons Nuiden, de mond van deVecht,
Arnemuiden de mond van de Arne, enz.
Van eene haven : een bekwame haven, en is
deszelfs mond hooftsgewtjze zeewaarts uitgezet. [Bogaart.] Van een stuk geschut: te reukeloos verdedigt door 't grof geschut en zjn
metaelen mont. [Moon.] Zoo spreekt men van
den mond eener spelonk,eens puts,zaks, ovens.
Van den mond der maag , der baarmoeder, der
blaas, enz. Van hier mondelijk, mondeling.
Zamenstell. : ntondbehoeften , mondbode ,
mond at van een blaastuig, mondgemeen,
mondgemeenschap, mondgesprek, mondhout,
keelkruid, mondharp, mondijzer, gebit der
paarden , mondkok , mondkost , mondlijm,
mondpranger, mondstuk, mondvol, mondzorg, bij Trip, enz.
Mond , in opper- en nederduitschland
sedert Kero, mund, dee p . en zw. n
^ tund, bij
Ulphil. munths, ijsl. mun, angels. mud, eng.
mouth. Het stamt zeker van een oud woord
manen, munen af, dat met maden, maat:jen,

afsnijden, eenen oorsprong heeft. Deze beteeke p is wordt, door het lat. mandere, eten,
bijten, manducare , kaauwen, mandibula,
hetgebit, bevestigd, en door het ital. manglare, fr. manger, eten, niet minder gestaafd.
In het wall. heet mant de kieuwen.
MONDBAAR, zie momber.
MONDEN, onz. w., gelijkvl. Ik mondde , heb
gemond. Wel smaken : het over edle zout,
dat alle spijs doet monden. F. de Haas.] Bij
overdrag,t gebruikt men het voor smaken,
behagen : dit antwoord mondde den spaanschen koning niet. [Hooft.] ilionden beteekende voorheen ook spreken. Het zamengest. vermonden is nog in gebruik.
MONDIG, bijv. n. en bijw., zonder trappen van

MONS.

vergrooting. Meerderjarig, buiten voogdij.
Gemeenlijk wordt het verklaard door iemand,
die het regt heeft, om door eigenen mond te
spreken, en op zijnen eigenen naam, dingtalen te voeren • zelfmonden antlers geheeten:
eene mondige dochter , die dien ouderdom
bereikt heeft, dat zij van de ouderlijke of
voogdelijke mat ontslagen is. De gewone
alleiding van mond, waarmede men spreekt,is, ondertusschen, zoogegrond niet, als die
van mond, in de beteekenis van voorspraak,
beschutting • zoodat het eigenlijk iemand
is, die zich zelven verdedigen kan.
MONDIG , bijv. naamw. en bijw., mondiger ,
mondigst. Smakelijk, lekker: mondige wijn.
Stout in den mond : een mondig wijf. Die
eenen mond heeft; wanneer het in zamenstell.:
alleengebruikelijk is, als : veelmondig, enz.
MONNIK, (munnik), z. n., m., des monniks, of
van den monnik • meerv. monniken. Een
godsdienstig persoon,Ilie zich, naar de denkwij,
de
rsroomsche
en grieksche kerk, in
gemeenschap met anderen, tot den ongehuwden staat verbindt. Een monnik worden.
Len verloopen monnik. De kap maakt den
monnik niet. Gelijke monniken, gelijke kappen. — Is er eerie belofte van vrijwillige
armoede bij, dan noemt men hen bedelmonniken. Om degelijkheid misschien van do

kale kruin des monniks, draagt eene soort
van bedwarmer den naam van monnik.Van
bier monnikerij, geest of inborst eens monniks, monnikschap, vrouwel., voor de broederschap der monniken, onz, voor de hoedanigheid eens monniks. Zamenstell. :
monnikenklooster, monnikenlattjn, monnikenleven, monnikskap , ook eene plant;
monnikskleed, monniksmouw, monnikswezen, enz. Het woord is uit het lat. monachus,
gr. 1.40YOCZOS ontstaan. Het oorspronkelijke is
frtoyog, alieen, omdat men, in de eerste tijden

des christendoms, de kluizenaars alleen dus
benoemde. Meer overeenkomstig met het
oorspronkelijke zou derhalve monik zijn •
doch hetgebruik en de algemeene uitspraak
hebben monnik ingevoerd.
MONSTER (munster), z. n, v., dery of van de
monster • meerv. monsters. Een oud woord,
nog overig in Westmunster, Noordmunster.

Het is eigenlijk een klooster , van het lat.
monasterium bij Ker. munistre. Van hier
eene kerk, klooste
rkerk : die Monster van
Rensborch mede dede sie maken. [M. Stoke.]
MONSTER, Z. n., o., des monsters, of van het
monster ; meerv, monsters, monsteren. Een
woord, bij makelaars veel in gebruik •; een
staal, eenproefje, van eenige waren of goederen, waarnaar men dezelve leveren kan ;
eon toonstuk : een monster van papier, koren
enz. Van het fr. montre, en dit van het lat.
monstrare, aantoonen. Zam.: monsterblad.
_Monster is ook eenpatroon, voorbeeld.
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z. n., o., des monsters, of van het
monster • meerv. monsters. Van het lat.
monstrum. In hetgebruik reeds aangenomen, voor eengedrogt, wanschepsel : den
redeloozen beesten en monsterengelijk.
[Poot.1 Bij overdr.: dit is een monster van
een kind, dat door vettigheid, als misvormd

MONSTER,

is. Iemand, die, in woeste wreedheid, aan
monstersgelijk is : eer hem d'ontmenschte
monsters vatten, en hechten aan dit hoot.
[Poot.] Van hier monsterachtig. Zamenstell.:
monsterdier, monstertemmer.
MONSTEREN, bedr. w., gelijk y l. Ik monsterde,
hebgemonsterd. Eigenlijk naauwkeurig en

stukswijze bezien, om het goede van het
slechte of te zonderen. In het bijzonder,
gebruikt men het van krijgsvolk, wanneer
hetgeschouwd wordt: het yolk wordt heden
gemonsterd. Paarden monsteren. Ik dull wel
teen hem monsteren, mij teen hem laten
beoordeelen. Van hier monstering, eigenlijk
heerschouwing , wapenschouwing , ook wapenschouw. Zam.: monsterheer, monster lasts
monsterrol. Uit het lat. monstrare, toonen.
MONTHOUT, z. n., o., des monthouts, of van het
monthout; zonder meerv. Lat. ligustrum,

aldusgeheeten, omdat men de bladeren teen
het scheurbuik kaauwt.
Moor, bijv. n. en bijw., mootjer, mooist. Eenigzins schoon, hupsch, fraai : hi' heeft een
mooi kleed aan. Een mooi meisje. Tot andere
din en overgebragt : het is heden mooi weer.
Mod weer spelen, zwieren. Wij hadden eene
mooi je meimaand. Er woei eene moetje koelte.
Mooi met iets vitt, zich zelven over iets beha en. In lasts hi'ch
ziover die dead
schaamde, was hi' er mooi mede. Zich mooi
maken, zich tamelijk oppronken. Gij hebt
dat daar mooigemaakt
gijhebt dat daar
,
1eelijk laten 1iggen. Verkleinw. mooitjes,
Van hier mooilijk, bij v. Mand. Het woord

wordt, in de dagelijksche taal alleen, gebruikt. Zie mei.
MOOKHAMER, zie moker.
Mooux
moolijk, mooluk, bij Vond. ook
moloch, molock, molik, moluk), z. n., m.,
des mooliks, of van den moolik • meerv.
moolikken. Een schrikbeeld, waarmede men
vogels bang maakt : een moloch voor de
veugelen. World.] Een molock hood de kors
voor musschen onbedorven. [Vond.] Den
molik kendese op een trip. [Vond.] En 't sun
maar molicken, gevult met kaf en wUnt.

J. Coster.] De afleiding is onzeker. Het
konde uit moon, bij Kil., dat is spook, geest,
hetgr. Jatecceev, lat. daemon, en lijk, dat is
gelijk, afgeleid worden ; moonit:jk, moohjk.
Hesych. heeft frctext4 en 140Auxot. Het heeft
ook eenige gelijkheid met het gr. ffopffoAuxn,
een schrikbeeld, waarmede voedsters de kin-

MOOR.

z. n., m., des moors, of van den moor ;
['leery . mooren. Eigenlij,
k een inwoner van
het voormaligeMauritanie,tiet hedendaagsche
Marokko. Ook noemt men de Ethiopiers,
we ens de bruise kleur, mom-en. Onder
dezen naam komen de laatsten, in de overz.
van den Bijb., meermaals voor. Wijders. is
een moor een mensch van eene zwarte kleur,
kroes haar en dik van lippen, zoo als de bewoners van het zuidelijke Afrika: o vrekken

MOOR,

die uw hart verslaeft aan 't g
een een moor
uit d'aerdegraeft. [Poot.] Van hier de
spreekwijs : den moor of mooriaan, schuren,
wasschen, vergeefsch werk doen. Laet mij
ook langer niet den Moor zoo vlijtigh wasschen. [Poot.] Oneig. noemt men blanken
mooren (negers) menschen, door de Spanjaards A lbino's genaamd. Voor moor zegt
men ook mooriaan. Het y r. is moorin. Van
hier moorsch : in het Moorschgebergt. [Poot.]
Zamenstell. : mooros, zwarteos, moorendans,
moorenland, moorman, moorpaard, pik-

zwartpaard. Het stamt of van het lat.
maurus.

n., m., des moors, of van den moor
zonder meerv. Eene soort van zijden stof.
Uit het fr. moire. Men kan het woord ook in
het meerv.gebruiken, als van meer soorten
gesproken wordt: een koopman in allerlei

MOOR, Z.

gewaterde mooren.

z. n., m., des moords, of van den
moord • [fleecy . moorden. Mt woord heeft

MOORD,

eertijds eenen iijdelijken zin gehad, beteekcnende eenengeweldigen dood, zoo als het
angels. morth, het wallach. moarte, pers.
mork, gr. tzopos, lat. mors. Bit schijnt
nog overig in de spreekwijs, wanneer men
met eenen vloekwensch zegt : dat de moord
hem sla ! (dat hi' sterve ! [Vond.] Daarna
sloegh hem de moort. [Hooft.] Ook : hem
steekt de moord. Hoe Teed het God, dat hem
de moord niet eer en stale. [Vond.] Van den
moordgestoken. [Spranckh.] Verkeerdelijk
zegt Halma de moord steken : hi' zal de
moord haast steken. Wij hebben nog eene
spreekwijs : gij mot de moord, wanneer

men, met eerier] sterken afkeer, het to endeel van eene zaak wil bevestigen. Zoo zegt
iemand bij Hooft : ik ben een Godt. Het antwoord is :ghij moght de moordt. Hier schijnt
het ook dien lijdelijken zin van dood te hebben, en in een eersten naamval te staan,
voor : inplaats van eenen God, mot gij de
moord liever zijn. Zoo ook : hen haal' de
moord ! Hunts'goddeloosheidt haal' de
moordt! [Hooft.] Thans wordt het anders in

eenen dadelijken zin, voor eenen opzettelijken en wreeden doodslag genomen : eenen
moord be aan, Zich aan moord schuldig
maken. In hetgemeene !even, voegt men er,

deren bang maaktcn • dit was ook cen mom-

ten overvloede, doodslag bij : daaruit komt

aangezigt op het tooneel.

nog moord en doodslag. Uw Prins zal nooit
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dien mood gehengen. [Hoogv1.] Moord roepen.
Hij schreeuwt 'moord en brand ! De roode
haen begint vervaerltjk moort te kraeien.
Van bier het verouderde moordig,
Pout Van
bij Hooft. Zamenstell.: moordban, proscriptio ,
bij
• m,00rdbesluit, bij Kam h, •; moordHooft;
boog, bij Poot •; moordbrand, moordbrander,

brandstichter, om een huisgezin te vermoorden • moorddadig, moorddadigheid, moorddadigltjk, moorddrank, moordfeest, m,00rdgeroep, moordgeschrei, moordgespan, moordgeweer, moordgeweld, moordgierig, moordjaar, moordklok, moordkuil, een moordhol.
Eenenmoordkuil van zijn hart makers jets
verzwijgen. Moordkuil is ook, bij Hooft, het
.fr. casemate, hoogd. ford rube, - • Moordlust, moordmes, moordpook, moordpriem,
moordrumoer , moordschavot, waarop on-

schuldigen, op eerie wreede wijs, het Leven
verliezen • moordspelonk , moordstuk , een
rnoord, moordtooneel, m,00rdtrompet, moordwapen, enz.
Moord, bij Otfrid. mord, in het gedicht op
den heiligen Anno mohrt, in den zwabensp.
snort, hoogd. Mord, neders. moord, deen.
en ijsl. mord, zw. mord , mordom , bob.
mord, finl. murha. Andere talen voegen
uitgang bij, als de goth. maurthr,
ern it
angels. mordur, ?norther, eng. murder, fr.
tneurtre, middeleeuw. murdrum. Het schijnt,
met het lat. mors, tot eenen oorsprong te
ri mortel, verntorzelen, het lat.
. Os
behooren
mordere, met de tanden verbrijzelen, kun-

nen hierheen ookgebragt worden.
MOORDE1V, bedr. w., gelijkvl. moorde, heb
gemoord. Op eene moorddadige wijs flood
slaan : zij vielen aan't moorden en plondren.
[Hooft.] Vroeg be on Kain te moorden.
[Vollenh.] Van bier moordenaar, ook moorder moorderes, ook moordenares, moorderij
bij Trip.
MOORIAA,N, zie moor.
Moos, moze, zie moesjanken.
MOOT, z. H., v., der, of van de moot • meerv.
mooten. Van het oude moen afsnijden •; en
duseen afgesneden deel. Wij zeggen eene
moot visch. Hooft gebruikt het ook van andere
din en : Sonotj vied een moot te midde uit
den Haarlemmer dijk te sudden. Verkleinw.
mootje.

z. n., v., der, of van de mop • meerv.
moppen. Groote, gebakkene metselsteen : tot
een mop en klinker droogen. M. L. Tijdw.]
Zamenstell.: mopsteen: een mopsteen aanziet
voor een kind. [Oud.] Bij Kil. moffe. De °or-

MOP,

sprung is onzeker. Wij hebben nog een woord
mop, verkleinw. mopje, dat een klein, langwerpig rond koekje beteekent, en even duister is, wat den oorsprong aangaat.
Mo p, z. 0., m., des mops , of van den mop ;
meerv. moppen. Verkleinw. mopje. Eerie
soort van kleine do en met eenen stow en,

MORG.

zwarten smoel, die er barsch uitzien. De
grond der benoeming schijnt te liggen in dat
barsche en onvriendelijke voorkomen, in de
hangende lippen, en den stow en snuit.
schien is het woord uit En eland afkomstig,
waar mop een hatelijk gezigt , mope eenen
bloedbeuling, eenen domkop, en to mope dom
zijn beteekent. Zamenstell.: mopmuts, vrouwen nachtm uts , om degelijkheid dusgenaamd.
MOPPEN, onz. w., gelijkvl. 1k mote heb
heb gemot. Oul. schijnt ntoppen winders omwoelen, beteekend te hebben • en Hooft bezigt
bemoppen, voor omwinden : om te gaan, bemot ors 't hood. Het verouderde moppen
is nog overig in mopmuts, vrouwennachtmuts. Moppen wordt ook onzijd. gebruikt,
voorpruilen. Van bier mopper, mopster.
MORAS, zie moeras.
MOREL, (moerel), z. n., v., der, of van de morel • meerv. morellen. Eene groute bruine
kers. Zamenstell, morellenbier, morellenboom, enz. Bij Kil. marelle, amarelle, hoogd.
Morille, Amarelle. Ten Kate brengt het
woord tot eenen oorsprong met moerbei,
we ens de donkere kleur.
MORGEN, een bijwoord, dat, uit het volgende
naamwoord, ontstaan is, en den naast volgenden dag beteekent •; in onderscheiding
van heden engisteren. zal u morgen
berigt zenden. Morgen is het woensdag. Norgen vroeg. Morgen voormiddag. Norgen
middag. Morgennamiddag. Mar en avond.

Bit bijwoord kan dan alieen gebruikt worden, als de naast volgende dag, ten opzigte
des sprekers, nog toekomend is •; daar men,
anders, 's daags daarna, of den volgenden dag
zeggen moet.
Bij Tat.luidt dit woord morgan, morgana,
neders. en hoogd. morgen, angels. to morgen, eng. to morrow, ierl. marach, waarmede, door letterverzetting, het hebr. machar
overeenkomt.
MORGEN, z. n., m., des morgens, of van den
morgen •; meerv. morgens. De tijd tusschen
den nacht en den vollen dag, de tijd, wanneer de zon opkomt, en de oogenblikken
daarna. In vele gevallen gebruikt men morgenstond. Op eenenvroegen morgen. [lloogv1.)
In 't krieken van den m,orgen. [Pont.] Voor
't rilzen van den morgen. Toot.] Het is een
schoone morgen, morgenstond. lemand goeden morgen wenschen, zeggen. A lle morgen.
Heden morgen. Van morgen zeide hij het
mtj. 's Morgens is het best. Gister morgen.

Dikwijls beduidt het den ganschen voormiddag : ik heb hem Brie morgens opgewacht.
In den dichterlijken stijl, gebruikt men
morgenstond voor jeugdigen leeftijd. Zoo
ook : in 's wereltsmorgenstont. [Vollenh.]
Zamenstell. : morgendauw, morgendrank
morgeneten, morgengaaf, welke eene bruid,
's morgens na den eersten bijslaap, van
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knorrende toonen, aan den dag le en en
verder, zijn ongenoegen, op eene onbeschaafde wijs, door woorden uiten : niet te
min, het was maar morren, en daar bleef
het bij. [1Iooft.] Van hier morrig, morring :

haren bruidegom on tvangt, morgengebed,
morgenglans , morgengroet , morgenlied
morgenmaal, een root ontbijt, ook melk,
die 's morgens gemolken is; morgenoffer,
morgenrood, morgenspraak • ntorgenspraak
houden, over landzaken of dergelijke din-

dit vloeiend muziekstukgorgelt , daar het
vloeit, zijne zoetluidende morringen. fOverz.

gen, naar de wijs der oude Duitschers, die,
in den nuchteren morgenstond, die din en
deden, beraadslagingen tremens Morgenster,
(morgenstar) dagster, ook eerie knods met
prikkels, waarmede men matrozen wapent •,

van Herv.] Ook vdor morrend ongenoegen:
des y olks morring. Een woortl, dat van den
klank gevormd is, tweed. morra, murra,
murren, krain. mermuram. Het is
hood.
g
met murmelen, het neders. mirren. klagen,
bij Otfr. mornen
,
en met het lat. moerere
verwan t.
MORS, een bijwoord, in het gemeene leven
alleengebruikelijk van dingen, die plotselijk en geheel verbroken worden: hij bleef

morgenstond, morgenwekker , morgenwensch,
morgenwerk, morgenzang, morgenzegen
morgenzon, enz.
Morgen, Ulphil. maurgin. Ker. morkan,
°Ur. en Tat, morgan, hood. Morgen, neders,
dee p . morgen, angels. morgen, marn, eng.
morning, morn, zw. morgon, ijsl. morgun.

mors dood. Ende openhartigheidt mors gesteurt onder de borgerij. [Hooft.] Het woord
behoort tot hetgeslacht van mortel, vermorzelen. In het oudvriesch heel mortdolch

k dat het woord van
Het is zeer waarschijnlij,
het aanbreken des lichts, gelijk de avond van
het afnemen,
zijnen naam ontleend heeft.
Morgen kan dan tot het geslacht des woords
meer, vermeerderen behooren, bij Oar.
merran, wassen, toenemen, zoo als het lat.
morgen, tot crescere, en mane, de
eras
,
morgenstond, tot man, maan, dat is helder,
lichtend, gebragt kart worden.
MORGEN, (riaar den tongval van anderen, margen, mergen) z. n., o., des inorgens, of van
het morgen •; meerv. morgen, hetwelk van
dengewonen regel afwijkt, doch door het
algemeen gebruik gewettigd wordt. Eerie
landmaat van zeshonderd rijnlandsche voeten. Zamenstell.: morgental, het getal der
morgen lands, over welke de omslag der
belasting gedaan wordt: in eenen polder bij
dat is naar mate een
,
morgentalen stemmen
in eland in eenen polder, een getal van zoo
of zoo veer morgen lands bezit.
Ten aanzien van de afleiding van dit
woord, stelt mengemeenlijk, dat een morgen
lands, eigenlijk, zooveel is, als iemand, in
eenen morgen, dat is eenen voormiddag,
beploegen kan. Ook brengt men het tot het
oude mark, march, voor een teeken van
grensscheiding, bij Kil. limes •; gelijk men,
op het platte land zoo wel mar en als morgen zegt. Bij Hesych. 1-cory toy ,
MORLEN, onz. w.,gelijkvl. Ik morlde, heb
gemorld. In den donker, of bij den tast,
arbeiden. Een woord van den klank gevormd, zoo het schijot.
MORREN, onz. w., gelijkvl. Ik morde, heb gemord. Een dof geluid , gemurmel hooren
[Vond.
ten : Zij morden met den mont.
la
]
Dichters gebruiken dit woord, als: een mor-

eerie wonde, waarbij eerie verplettering,
vermorzeling plasts heeft. Zie morzelen.
MORS, z. n., v., der, of van de mors • meerv.
morsen. Een vuil vrouwmensch. Zamenst.:
morsbeer, een morsig mensch, morsbeerig,
morsjurk, morskeuken, mors of ook morsebel, een morsig wijf. Het schijnt tot het
geslacht van moor, more, moer, moeras te
behooren.
MORSEN, onz, en bedr. w., gelijkvl. Ik morste,
heb gemorst. Onz., met hebben; kladden,
vuil maker : dat kind morst met het eten.
Oneig., beneden de waardigheid van zich
zelven met eenegewigtige zaak handelen :
Auvergne en Antragues morssen met den,
Spanjaardt. [boat.] Bedr., op eene °neerlike wijs, ter sluff lets
lets doen: ik wist dien
bait zoo stil bzj avont niet te . morssen.
[Vond.] Bedekken: om 't quaet te morsen.
[Cost.] Den zieken in de pan morsen heeft

Oud., voor den zieken verwaarloozen.Van
bier morserij Zamenstell.: verntorsen.
MORSIG, bijv. tr. en bijw., morsiger, morsigst.
Vuil, kladdig: morsige handen hebben. Iets,
waarbij men niet schoon blijft : gij kunt
bij morsigh weer het tin en aen den haert.
[Poot.] Van hier morsigheid.
MORTEL, Z. n., m., des mortels, of van den
mortel • het meerv. is niet ingebruik.

Zekere kalk, die met kleingestootene of
gemalene steenen, ook met grof zand vermend is: die nogh gheen moortel maken
kan, wilt metzelen. [De Brune.] Voorts gruis
van steen. Van hier de spreekwijs: te mortel slaan. Van hicr mortelig, kruimelig.
Zamenstell.: mortelbak. Met mortel verwant.
Bij Kil. morter, fr. mortier, eng. mortar,
lat. Jitortarium.
MORTELEN, onz, en bedr.w., gelijkvl. 1k mortelde, ben en heb gemorteld. Onz., met zijn;
aan mortel vallen. Het zameng. uitmortelen

rend beekje. Hetvj een zoet geruisch door
nieuwe bloemen mort. [Vond.] Van den

trillenden en doffen tours eens speeltuigs
Hooft: Zoo steurt de Florentijn met
morrende teorb"t gesprek. Orieig., zijn
ongenoegen tegen zijne meerderen, door

zegl,

0
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is meest ingebruik: de muur mortelt uit.
Bedr., to mortel slaan: die eiken aan spaantiers mortelt. M. L.
lowrna, z. n., rn., des mothers, of van den
mortier • meerv. mortieren. Een vat,uit
eene vaste stofgernaakt, om harde ligchamen, door middel van eenen stamper,
daarin to verbrijzelen • een vijzel. Wij gebruiken dit woord meest van steenen, marmeren vijzels : al stiet ghij den dwaes in een
mortier. [Bijbelv.] Wijders een stuk geschut,
aan eenen mortier niet ongelijk, dat scheef
in de hoogte lig,t om daaruit bommen,
granaten enz. to werpen, een bomketel.
Za m en stell
mortierstamper, mortierstok.
In de eerste beteekenis behoort het tot
hetgeslacht van mors, mortelen, het oudlat. mortare, bij Festus door conterere, verbrijzelen, in stukken stooten, verklaard.
Voorgeschut is het in het middeleeuw. lat.
mortarium.

z. n., m., des morzels, of van den
morzel • meerv. morzelen. Een verbrijzeld
stuk: aan morselen houwen. [Vond.] Met
het bijw. mors, uit eene bron. Verkleinw.
morzeltle.
MORZELEN, bedr. w., gelijkvl. lk morzelde, heb
gemorzeld. Te morzel slaan. Van hier morzeling, zoowel voor brijzeling, als voor
kleine stukjes, wanneer men morzelingen
gebruikt. Van het oude mor, ijsl. mir,
bijten. Morzelen is derhalve, eigenlijk, dik-

NORZEL,

wijIs bijten, en daardoor aan stukken bijten,
verbrijzelen.
Mos, z. n., o., van het mos • zonder meerv.
Eene soort van zeer teederplantgewas, niet
alleen op vochtige, schaduwrijke plaatsen,
maar ook op oude boomen, hout, steenen
enz.groeijende, en zeer zacht in het aanraken zijnde: eene zitbank met mos bewassen.
Gij ziet hoe 't groene mos de steene zetels
hier als met fluweet bespreit. [Poot.] Van
hier mosachtig. Zamenstell.: boommos, zeemos, enz.
Nos, bij Stryk. mos, angels, meos, eng.
moss, hood. Moos, deen. moos, fr. mousse,
zw. mossa, ijsl. mosa, lat. muscus, middel7
eeuw. mussa, mussum, mussus, boh. en
pool. mech, wallis. musogl, arab. mose.

Adelung brengt het, we ens de weeke en
zachtegesteldheid dezer plant, tot het geslacht van moes, moeras.
Moses, zie musch.
MOSKEE, Z. n., v., der, of van de moskee; meerv.
moskeen. Een woord, uit het turksche mesdsched, een bedehuis der Mohamedanen,
verminkt.
MOSKOVIE, z. n.,
0.,• zonder meerv. Het rijk van
dengrooten Czaar. Van hier moskoviet,
moskoviter, moskovisch: moskovische matten.
z. n., v., der, of van de mossel; meerv.
mossels, mosselen. Fen bekende schelpvisch:

NOSSEL,

MOT.

als de mossel aan Naar schelp vast is. [Hooft.]

Oneig. noemt men, in het gemeene leven,
eene rogchel met dien naafi); gelijk, voor
het werkw. rogchelen, mosselen gebruikt
wordt. Zamenstell, m,osselgeld, klein geld,
mosselkreek , mosselkruijer mosselman ,
mosselschelp, mosselschuit , mosselvanger,
mosselvangst , mosselvloot , eene kleine
slechte vloot ; mosselvrouw, mosselwagen,
mosselwzjf. Het woord is uit het lat. musculus.
MOST, z. n., m., des mosts, of van den most -

zonder meerv. Uitgeperst suikerachtig sap
van verscheidene vruchten, voor derzelver
g
esting. In engeren zin, nieuwe onklare
wijn, eer hi' gegest heeft: en schenkt den
zoeten most. [Hoogv1.] 't Herfstsaizoen perst
hem most. Toot.]
NOSTAARD, (mosterd) z, n., m., des mostaards,
of van den mostaard • zonder meerv. Een
bekend zaad : mostaard zaaijen. Meest gebruiken wij dit woord voor het gemalene
zaad, dat, door vermenging met water,
most, of wijnazij,
n tot eerie saes wordt : in
den mostaard stippen. Bat is mosterd na den
maaltijd, die raad komt to laat. Mostaard,
duurder koop dan een ander: hi' heeft er
tiengulden mostaard aan. Zamenstell. :
mostaardlepeltje, mosfaardman, een, die
mostaard maalt en verkoopt, mostaardmolen, mostaardsaus, enz.
Van most en den uit an aard (erd). Halma

neemt het woord vrouwel., dat niet na te
volgen is. Fr. moutarde, eng. mustard,
hood. MOstrich , neders. mustert ,
mtistling,ital. mostarda. De uitgangen aard,
rich, ling beduiden hier, in het gemeen,
eenerlei, namelijk lets dat den aard van het
naamw. most heeft.
MoT, z. n., v., der, of van de mot; meerv.
motten. Een zekere schietworm, die door
wollen kleederen, papier, enz. knaagt : Hippocrates eerlang gegeten van de mot. [De
Decker.] De mot is in lien winkel, die winkel raakt ledig. De mot in de maag hebben,
spreekw. voor honer hebben, hongerig
ziin. Van hier mottig : mottig laken, waarin
de mot is. Vuil, morsig, leelijk:eene mottige
juffer. De mottige Hijades. [Vond.] Slecht,
schandelijk: 't is mottich, dat de mans vrouwenmanieren hebben. [Const. d. Minn.1
Slordig, nalatig mottigh marren. [Hooft.]
In degemeenzame verkeering wordt het ook
gebruikt, voor van de pokken, of kinderziektegeschonden hi' is verbaasd mottig,
even als of er motgaten in het aangezigt
zijn. Zdmenstell.: mothuif, slordige nachtmuts : mottenkruid, motpruik, slordige' en
vuilepruik, mottegat, mottesteek, door de
mot in eenig goed gebeten.
MOT, z. n., o., des mots, of van het mot; zonder
meerv. Turfmolm. Ook allerlei spaanders en
afval van het hout op de timmerwerven. Het
85
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schijnt tot het geslacht van molder te behooren. Eene mulle, zwarte en vette aarde,
aan turf rond gelijk, heet, in het hood.
Moth of Modt.
MoT, z. n., v., der, of van de mot • zonder
meerv. Heel fine re en mist, nevel. Zamenstell.: motregen, en het onz. w.motregenen,
het motregende, heeftgemotregend. Misschien
is het eene figuur van het vorige woord.
MoT, (motte) z. n., v., der, of van de mot
meerv. motten. Een woord, waarmede men,
in sommige oorden des Vaderlands, eene
oude zeug te kennen geeft, vooral als zij
'one biggen draagt, of reeds geworpen
heeft. Voortsgebruikt men dit woord ook
voor eene vuile hoer. Zamenstell.: mothoer,
mothuis, motkas, hoerenkot.
Het woord schijnt, in het algemeen, iets
van het wijfjesgeslacht te kennen te geven.
In bet hood.
beet Metze eerie hoer, in het
g
opperd. eene teef. Het is, waarschijnlijk,
nit eene bron,
met moeder.
MOTS, Z. n., In., van den mots • meerv. motsen.
Eenpaard, aan hetwelk men de ooren afgesneden heeft. In het ital. heeft mozzo, van
eenen hondgebruikt, de beteekenis van de
afsnijding van deszelfs staart. Zie motsen.
MOTSEN, (mutsen) .bedr., w., gelijkvl. lk motste,
hebgemotst. Knotten,
korter maken, jets in
de lento afhouwen: garden motsen, hun
de ooren afsnijden. Vond. gebruikt het voor
nedersabelen, de leden afkappen : ik motste
haer vorsten alle vzjf. Het stamt, met het lat.
mutilare, van eenen wortel af, namelijk van
maden, meden, metsen, afsnijden, waarheen
mes, metselen, enz. behooren.
MOTTEN, onz. w., gelijkvl. Het m,otte, heeft
gemot. Misten, nevelen : het heeft den ganschen dag gènzot. In het gemeene levee
gebruikt men het ook voor kribben, netelig
zijn • van kinderen sprekende : met elkander
motten. In dezen zin behoort het tot hetgeslacht van muiten.
MOUDE, Z. n. v., der, of van de moude; zonder
meerv. Een Gran. en Vriesch woord, in de
beteekenis van fijne aarde. Bij M. St. wordt
het reedsgevonclen: onder de moude. Ter
mouden brengen, ter aarde brengen. De
verwisseling van u en 1 bekend zijnde, zoo
ziet elk, dat het woord tot mul behoort.
Mom', Z. n., o., des mouts, of van het mot •
zonder meerv. Gedroogde gerst, waarmede
men brouwt : zeker van hemelsch mout is
hij gebrouwen. [Hooft.] Zamenstell.: mout-

werpige houten bak, uit een sink gemaakt
en rond van onderen
waarin men melk te
,
roomen zet : dat szjn seuge geraect was tot
eenre mouwe met roem,. [Kluits aanhaling
bij Hoogst.] Het woord is, met mot' en het
volgende mouw, uit eene bron, als beteekenende eene holligheid, om iets in te doen.
Moues, z. n., v., der, of van de mouw • meerv.
mouwen. Het bekleedsel van den arm : ende

(moud, in gron. molle) z. n., v., der, of
van de mouw ; meerv. mouiven. Een lang-

soms gebruikt wordt, is daarom geheel af
te keuren.

toogh een tweesneedigh mes nit der mouwe.

[Hooft.] Men heeft eenige spreekwijzen,
waarin dit woordgebruikt wordt : ik weet
ergeene mouwen aan te zetten, ik weet het
Diet te helpen. Iemand lets op de mouw spelden, iemand eene leugen, waarover dezelve
zich als eene waarheid verblijdt, wijsmaken.
Middelen in de mouw hebben, geheime middelen weten: die middel in de mouw heeft,
om den staat te krenken. [flooft.] Dat is eene
gamaakte mouw, dat is maar een voorwendsel, dat is eene leugen voor behelp. lets uit
onberaden, onbezonnen
de mouw schudden,
en los met iets te werkgaan. Leugens nit de
mouw schudden. Men schudveel eeden thans
slechtsheen uit mou enptj. Toot.] Een gedicht versch nit de mouwegeschudt. [Hooft.]
_Nod leert handen uit de mouw steken, hood
leert vliit. In de mouw houden, bedekt handelen. Het achter de mouw
of achter de
,
mouwen hebben
zijnen aard bedekken.
,
Den aap in de mouw houden, zijne loosheld verbergen. Den aap nit de mouw
laten kzjken, springen, zijnen aard toonen.
Dengek nit de mouw laten kijken, zijne
gekheid toonen : doch niemant liet de geck
noch kijken uit de mouw. [Westerb.] Verkleinw. mouwtje. Zamenstell.: hemdsmouw,
is,in
in Deventer, dieroksmouw • mow

gene, Welke men in het verkiezen van de
regering, bij voorraad, in gedachten houdt,
om diet', wanneer de bedoeldepersoon bij
die wijk of straat niet verkozen wordt, op te
geven • dien men, als ware het, in den mouw
heeftgehouden.
MOZAIK, onduitsch bijv. naamw. Nozaik work,
kunstig ingelegd werk, wanneer, door glasstukjes of steentjes van onderscheidene kleur,
de figuren naar het leven in iets ingelegd
worden : hebbende eenen steepen vloer van
Mosaik work. [Hamelsv.] In het middeleeuw. musivum. Martinius leidt het van
frGOUTV405- af • Scalier en anderen van frtoutrav,
eu il.COUTOY, thOUTIXOY, welke woord
het denkbeeld van sieraad in zich sluiten. Het woord
bak, moutmaker, moutmakerij, moutmolen.
is van oosterschen en, misschien, persischen
Bet schijnt tot het geslacht van morns, week,
oorsprong, waar het bont geviakt werk bezacht, smelten, enz. te behooren.
teekent. De Franschen hebbenhet woord in
MOUTEN, bedr. w., gelijkvl. lk moutte, heb gemosaique verdorven, waaruit ons woord
mout. Het bier mouten, met mout wel voorontstaan is, als ware het van Mozes. Dit is
zien. Van bier mouter, moutertj.
zeer verkeerd. De spelling mozaisch, die
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zie moezel.
MUIJEREN, onz. W. gelijkvI. Ik muderde, heb
gemuijerd.V an mui j en, muisen, die denken,
zie meuzelen.
vanhier verhelen, bedekken : de grooters
MUD, (mudde) z. n., v. en onz., der, of van
muijeren reel onder zich. M en en vermende — het mud • meerv. mudden. Zekere
gen : ik heb het alles onder malkander gemaat van koren : vier mudden boekweit.
muderd.
de mud, in menigte : daar is visch bij de
mud op de markt. Eene mud is, in Drenthe MUM, (moek) bijv. n. en bijw., muiker, muikst.
Week, zacht : muik ooft. In het bijzonder
en Gelderl., ook eene landmaat, twee derden
erwaterd, dat, door intrekking des
waters
v
,
van een hollandsch morgen uitmakende.
week isgeworden. Van bier is, bij Halma,
Verkleinw. muddetje • gelijk men, in Doreen zelfstandig naamw. moek, hetwelk hi'
drecht en elders, dus een klein wijnmaatje
door verwaterdheid verklaart. Het is een met
noemt, anders mudsje dat mutsje wordt
het eng. meek, zacht.
uitgesproken, en het achtste deel van een
muil
M
;
uni, z. n., m., des muils, of van den
men gel uitmaakt.
meerv. muilen. Een viervoetig dier, van
Het woord behoort met het lat. modius
eenen ezel en eene merrie, of eenen hengst
engr. /taros tot maat.
en eene ezelingeteeld, grooter, moediger
MUF
,
bijv. n. en bijw., muffler, mufst. Dat, uit
en sterker dare een ezel • zonder voortplanvochtigheid en schirnmel, eenen onaangetin g van zijn geslacht : van eenen slaefschen
namen reuk van zichgeeft: voor snode en
muijl. [Vond.] Rydende op muylen van,
muffe waer. [Pool.] Nu 't vee den muffen
merryen geteelt. [Bijbelv.] Yr. muilin
dal verlaet. [De Deck.] Van hier mu held
Zamenstell.: muildrijver, muilezel,
muffigheid, mufachtig. Het woord
mu mu
ezeldrijver, muilezelin, muilkorf, hooikorf„.
verschilt van het lat. mucor, schimmel, zeer
die aan den hals des muilezels hangt, mullweinig. Bij de Ital. heel muffa schimmel.
paard, muilzaal (muilzadel).
MUFFEN, onz.gelijkvl. Ikmufte, heb gemuft.
Het woord komt uit het lat. mulus,
Muf zijn of worden: dat brood begint to
welken naam Isidor. afleidt van het malen
muffen. In hetgemeene leven, gebruikt
in den molen, alzoo men het dier daartoe
men bet ook, bij verzachting, voor stinker :
gebruikte. Hebr. mahal.
het muft hier. Eindelijk, is muffen de lip
laten hangen, suffers mijmeren • wanneer MurL, z. n., v., der, of van de muil • meerv.
muilen. Zeker schoeisel voor mannen en
het duidelijk behoort tot moppen, mop. Zie
vrouwen, hebbende van achterengeen hieldeze woorden.
leer. Misschien, eene figuur van het volMUG, z. n., v., der, of van de mug • meerv.
naar eenen
ende woord, als gelijkende
g
mu en. Zekere kleine stekende vlieg : ran
openen muil. Fr. mule. Verkleinw. muiltje.
de muggengekweld worden. Want eene mug,
die leeft, verdooft de zon. [Vond.] Die mug Mum, Z. n., m., des mulls, of van den mull •
meerv. muilen. Breede opening aan den kop
vliegt reeds om de kaars, het zal schielijk
van een dier, waarmede hetzelve zijn voedmet hemgedaan zijn, hij zal weldra in de hanselgebruikt nit den mull van dezen krokeden dergeregtsdienaars vallen. Zamenstell.:
dil. [Hoogv1.1 In oploopendheid gebruikt
-muggebeet, muggesteek, muggebdter, paarmen het ook, in de onbeschaafde straattaal,
denvlieg • muggenziften, haarkloven, mugvoor eens menschen mond: iemand voor
genzifter, haarklover, muggenzifterd, enz.
zijnen mull slaan. Houd uw' mull, zwijg.
Mug, Notk. mucca, hood. en opperd.
In den verhevenen stip schrijft men anderen
.Macke, neders. miigge, zw. mugga, angels.
din en ook eenen mull, met het denkbeeld
mdcg, en g. midge, ijsl. md, boh. maucha,
der verslinding, toe: sper Helie, sper uw'
pool. mocha. Het heeft vele gelijkheid met
mull vrzj open. [Bread. v. Brandis.] Zahet lat. musca en hetgr. !toot.
menstell.: botmuil, langmuil, melkmuil,
MUIDEHOND, z. n., m., des muidehonds, of ran
ook voor eenen laffen 'on en enz. Wijders:
den muidehond • meerv. muidehonden. Zoo
muilband, werkw. muilbanden : de Scharp'
noemt men in Vriesl. eenen visch, anders
gemuilband enz. [Anton.] Nuilijzer, gebit
zeelt genaarnd.
der paarden, muilpeer, klap voor den mond,
(muden) z. n., 0., van Muiden •; zonmuilprang, bij Vond • anders muilpranger,
der meerv. Een bekend stedeken, dat aan den
hetzelfde als muilijzer.
mond van de Vecht lit. Wij hebben meer
landvr. mula, neders.
_Muil, hood.
plaatsen, die aan de monden van eenige
muul, muule, Been. mule, zw. mule, ijsl.
stroomen liggen, als Genemuiden, Ysselmul. Wachter leidt het van malen , spj
is
muiden, Leimuiden, waar dat woord Midkaauwen, af. Adelung brengt het, om het
den, muijen hetzelfde als mond is. Zoo linedenkbeeld der opening, tot mouw. Het heeft
men de hollandsche schippers het eng.
overeenkomst met het lat. mala en gr. th;Ixoy
mouth, mond, muijen, als : Portsmouth
Pleimouth, Falmouth, Portsntuden, Vaal- MUILBANDEN, zie muil, z. n , m.
MUILEZEL, zie mull een viervoetig dier enz.
muljen. Zie mond.
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Mu's, z. n., v., der, of van de muis • meerv.
muizen. Een bekend schadelijk diertje, het
kleinste onder de viervoetige dieren: zij
vlammen op de muis. [Vond..1 Muizen
van en. Zoo stil als eene muis, zeer stil.
Men hoordegeene muis ritselen. De muis is
in de val, overdragt., de man is geknipt.
Het schip is met man en muis vergaan.

muitig , bij
Ilooft. Zamenstell.: muitemaker
(muitmaker) muitmeester, oproervink •; muitwillig, bij Hooft; muitziek, muitzuchtig. Fr.
se mutiner,
ital. mutire, lat. mutire, eng. to
mutter. Ten Kate beschouwt het als eene
overdragtige beteekenis van muiten, ruijen •;

misdoorn: scherp,
er dan muisdoren. [Vond.]
Muisgraauw, muishond, hond, die muizen

vermach een oude stain , 't wil mutjsen wat
van katten (Imam. J. Cats.] Wel muizen, niet
traag in het eten zijn. Hij muist wel, maar
hij meeuwt niet, zijn mond gaat wel zijnen

alsgezegd wordende van iemand, die eene
staatsverandering in het hoofd heeft.
Om degelijkende gedaante wordt de aard- MUIZEN, onz. w., gelijkvl. lk muisde, heb geaker muis, aardmuis genaamd. In de ontmuisd. Een woord, dat nu en dan , in de
leedkunde, heet het onderste vleezige deer
dagelijksche taal, wig gehoord wordt, beteevan den duim,
misschieu om de gelijkheid
,
kenende in stilte ernstig nadenken, peinzen.
de muis van de hand • of het moest nit
In het oud hood. musen, eng. to muse.
museums onstaan zijn. Eindelijk, heeten
Uit die bron schijnt het lat. musa en gr.
schippers het kabelbekleedsel muis. Verf‘oura mede voortgevloeid te zijn.
kleinw. muisje : dat muisje zal een staartje WIZEN, onz. w., gelijkvl. lk muisde, heb gehebben, die zaak zal roode gevolgen hebben.
muisd. Muizen vangen: de kat muist wel.
Zamenstell.: aardmuis, huismuis, relmuis,
Het wil al muizen, wat van katten komt
enz. — Muisdoorn, steekpalm, bij Meyer
spreekw., voor, elk volt zijnen aard : wat
van t; ook een wezel. Spiegel schijot het
ook voor kat tegebruiken. — Muisjaar,
muisvaal, muizendrek, muizenkeutels, ook
voor zeker suikergebak, om de gelijkende
gedaante, anders ook enkel muisjes : fongens- en meisjesmuisjes: een boterham met
muizenkeutelen — muisjes. Muizenkoekje,

gang in het eten, maar zijne tong spreekt
niet. Van hier muizerd, kat: de goede ntuyzert. [Rodenb.]
MUIZENEST, zie muizenis.
MUIZENIS, z. n., v., der, of van de muizenis ;
meerv. muizenissen. Gepeins, mijmering :

om muizen te van en of te verdrijven ;
muizenkoren, roode dolik. muizekop, muimuizenissen in het hoofd hebben. Van muizenmaalttjd, een drooge maaltijd. — Muizen,
peinzen. Kwalijk zegt men muizenesten.
zenoor, zeker kruid, muizenval, enz.
MuL, bijv. naamw., muller, mulst. Fijn, bol,
De naam van dit dier is zeer oud, bijNotk.
los, stoffig, een mulle grond. In het mulle
muse, neders. muus, hood. Maus, deen.
nand. Van hier mulheid, mullig, mulligheid.
muus, zw. mus, angels. mus, eng. mouse,
Het woord komt, met molm, van malen.
ijsl. maus, rus g . mysch, boh. myss, pools. MuL, z. n., v., der , of van de mul • zonder
mijsz, slavon. mish, pers. mousch, lat.
meerv. M olm,
turfmul. Men noemt met die n
mus, gr. /Au g . Bij de Grieken heet thIntli zich
naam ook den bast van meekrap.
suer versteken.
MULDER, zie middeldeur en molenaar.
MUiSTEREN , onz. w., gelijkvl. 1k muisterde,
MULLEN, onz. w., gelijkvl. lk mulde, heb gehebgemuisterd. Onderzoeken, navorschen.
muld. In kleine kluitjes vallen : die turf mutt
Het schijnt een voortd. w. van muizen te
zeer.
zijn. Zie dit woord.
MUMIE , (mommie) z. n., v., der, of van de
MUITE,
Z. n., v., der, of van de muite •; meerv.
mumie • meerv. mumien. Een gebalsemd en
muiten. Eene vogelkooi, waarin de vogels
gedroogd lijk, en wijders elk uitgedroogd
muiten, dat is ruijen. In de muite blzjven,
ligchaam eens verstorvenen, dat, in plaats
of zitten, niet uitgaan. Hi' houdt zich in
van tot verrotting overgegaan te zijn, eene
de muite ,
hij blijft binnens huis. Het is
vaste hardigheid heeft aangenomen, der ehet hood. Mause, eerie kooi, waarin men
like somtijds in de heete zandwoestijnen
valken doet, als zij ruijen, ital. muda, muta.
van Afrikagevonden worden. Een stuk van
Bit muiten, ruijen, is het hood. mausen,
zulk een ligchaam draagt ook lien naam.
neders. muten, fr. muer, ital. mutare ; van
Eenigen leiden het woord van cquoithoY af,
het lat. mutare, ruilen, wisselen, veranderen.
dat de naam van een welriekend gewas is,
MUITEN, ruzjen, zie muite.
hetwelk men tot balsemengebruikte.Anderen
MUTTEN, onz. w., gelijkvl. fic muitte, heb . gevan het arab. muma, was. De echte mumuit. Het woord heet eigenlijk, zijne ontemien zijn zeker nit Egypte oorspronkelijk.
vredenheid, al morrende aan den dag
In het koptisch is mum aardpek, jodenlijm.
le en •;v oorts, in stilte eene beweging, MUNN1K,
zie monnik.
eenen oproer verwekken : hoe vinnigh, hoe MUNSTER, zie monster.
verwaent hi' muit en wrokt. [Moon.] Om 't MUNT, z. n., v., der, of van de munt ; meerv.
muiten eener stains van Gendt. [flooft.1 Van
munten. Geslagen geld, waarop een of ander
hier muitachtig, muiteling, muiter, muiterij,
beeldgedreven staat, zonder meerv.: om
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Keizers count in 's Keizers koffer ten cijns
te brengen. M. L. In het gemeen, gebruikt

men het voor geld; zonder meerv. Zoo zegt
Pool : Daer is er, die alleen op pistoletten
En klank van zilvre munt
Hun ijdel hart en dwaeze zinnen zetten.
Goede m,unt, valsche munt slaan. Gan bare
munt.Voorgangbare muntdoorgaan.[Hoogv1.]
En niet allesvoor goede munt aangenomen
worden. [Wagen.] Iemand met gelijke munt
betalen, op dezelfde wijs behandelen, weder-

wraak doen.De stempel, die op het geld
staat: onduidelijke munt. De stem el die op
de slinkerzijde staat : kruis of munt werpen.
Ik heb kruisnoch munt in huis, ik ben geheel
zondergeld. De plaats, waar geld gemunt
wordt • met een meerv.: van de munte van
Leuze. [Hooft.1 Zamenstell.: muntbeeldenaar,
een boekje der waarde.van het an bare geld,
ond. tarif • muntbriefje, muntgereedschap,
muntgezel, knecht in de munt • munthamer,
munthuis, muntkabinet, muntkamer, muntwester , muntmeesterschap, muntslag , muntstager, m,untstempel, muntstof, goud, zilver,
koper, muntstuk , munttoren, muntwezen,
al wat de munt betreft, muntzaken.
Menleidt dit woordvan het lat. moneta

af; en dat teregt, omdat wij, uit Italie, het
gebruik van gemunt geld bekomen hebben.
Met dat al is er een oud europeesch stamwoord, waartoe het behoort. Te weten • lhre
heeft duidelijk aangetoond, dat het woord
munt, van het geslagene beeld op het geld,
zijnen naamdraagt, en van het zw. mynd,
mynt, een beeld, eene figuur afstamt, dat met,
het hebr. wortelwoord mun, waarvan to
gah, baarblijkelijk overeenkomt. Bij Otfrid.
beteekent meina een teeken, in het bretann.
man. _Hunt is dus het beeld, dat op het
geld gedreven staat. Zie mine.
MuNT, (munte) z. n., v., der, of van de munt
zonder meerv. Eene welriekendeplant, bruinheilige. Men vindt er vele soorten van : kruizemunt, smalle balsemmunt, pepermunt,
Wilde munt, witte munt, hartsmunt. Lat.
mentha, gr. frciyOn. Zamenst.: muntolie. In den
boertenderi stip zegt men : iemand met muntoile wrifren , hem met geld , (het vorige
munt) omkoopen. Nuntekruid, bij Vond.
MUNTEN, bedr. w., gelijkvl. lk muntte, heb gemunt. Stukken metaal, ten behoeve des han-

dels, met een beeld of merkteeken slaan
in 't munten oft vermunten vanpenningen.
[Hooft.] Van hier munter, munting.
MUNTEN, onz. w.,gelijkvl. Ik muntte, heb gemunt. Eenen toeleg op iets hebben, beoogen :
hij had het op mijn leven gem,unt. Verre was
'tgemunt met deezen toeleg. [Hooft.] En alles
waar uw deugdt op munt. D. Smits.] Van
hier misschien muntig voor tochtig : eene
muntige koe,
bijKil. vacca a tauro non inita.
Het woord schijnt tot meenen te behooren.

zie muur en
MUREN,

MUSK.
bemuren.

of van de murf; meerv.
murven. In den la en stijI gebruikt men dit
woord voor mond: hi' stak het stuk geheel in
zijne murf. Het schijnt met murw, eenen

MURF
,
Z. n.,v., der
,

oorsprong te hebben, in zoover men, met den
mond, door kaauwen iets vermurwt, dat is
week maakt.
MURG, zie merg.
MURIK, zie muur, z.
v.
MURNELEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. Ik murmelde, heb gemurmeld. Onz. een zacht gedruisch maken. Dichters gebruiken het even
als morren : hetmurmelende beekje. Bedrijv.,
lets zachtof binnensmonds, doch morrend e
zeggen: de Pharizeen hoorden, datde schare
dit van hem murmelde. [Bijbelv.] Het woord
is klanknabootsend, even als het lat. murmurare, gr. ,ccopfzuptv, Van hier gem,urmel :
ende Baer was veelgemurmels van hem onder
de scharen. [Bijbelv.]
MURMUREREN, onz. w., gelijkvl. Ik murmureerde,
hebgemurmureerd. 4ne onvergenoegdheid

morrend aan den dag le en. Hetwoord komt
dikwijls in de Overz. van den Bib: voor.Van
hier murmurering. Met het vorige woord
heeft het eenen oorsprong.
MURW, bijv. n. en bijw., murwer, murwst. Het
woord beteekent diegesteldheid varyvaste
ligchamen, wanner derzelver deelen, door
een kleingeweld, hunnen zamenhang verliezen • waardoor zich hetzelve van week
onderscheidt, het tegendeel van vast. Nurw
ooft. De stokvisch is mumgebeukt. Iemand
murw slaan, hem lustig afrossen. Verkleinw.
murwtjes: (tat vleesch is murwtjes gekookt.
Van hier murwheid.
Num, hood. mirbe, angels. mearu,
mearwa, maerwa, fr. mur. zw. met., deen.
mor, lap!. morre. Adel. brengt het tot het
geslacht van moer, moeras.
MURWEN, bedr. w., gelijkvl. 1k murwde, heb
gemurwd. Murw maken. De Brune gebruikt
het oneig. de lie de moet murwen en doen
wrotten.
Musca, (mosch) z. n., v., der, of van de musch
meerv. musschen. Een bekende vogel :op den
aerd en zeden van de muschgelet. [De Deck.]
Verkleinw. musch-'e. Het woord komt het
lat. musca zeer nabij. Zamenstell.: musschendronk, eene kleine teug, musschennest, huismusch, enz.
MUSK, z. n., v., der, of van de musk •; zonder

meerv. Zekere sterk riekende stof ,
Welke men
uit het zoogenaamde muskusdier haalt: met
dengeur van de musk. [Hooft.] Anders pluskits
,
lat. moschus , bijen
de Rabbijn mussik.
Het woord is gewis, van oostersche herkomst.
Zamenstell. muskusdier, muskuspeer, muskusreuk, enz.
MUSKAAT, z. n., v., der, of van de muskaat
rneerv. muskaten. De vrucht des muskaat-
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booms. Zamenstell. : muskaatbloem, ook
bloem of foeliegeheeten, het gele of roodachtige bekleedsel der vrucht, muskaatboom,
m,uskaatnoot, de kern der muskaatvrucht,
die naar eene noot gelijkt, anders ook nootntuskaat genaamd, muskaatunjn, enz.
MUSKADEL, z. n., v.. der, of van de muskadel ;
meerv. muskadellen. Eene soort vangeurige
druif: de muskadel, die twee mans op eenen
hantboom dragen. [Vond.] Voor den wijn
gebruikt Joan Thieullier het mann. geslacht:
drinkt nu den muskadel. Pool. behoudt het
vrouwel.geslacht : gloejen door de kracht der
muskadel. Zamenst.: muskadeldruif, muskadellenwijn, anders muskatenwijn, muskaatwij,
n muskitdelpeer. Ital. moscadello
middeleeuw. muscadellus, m,uscatella, muscatellus. Om den aangenamen smaak en reuk
schijnt het woord van muskusaf te stammen.
MUSKELJAA.T, z. n., o., des m,uskeljaats, of van,
het muskeljaat ; zonder meerv. Musk, muskus ; dewijl hij zzjn drek voor muskeljaat
vezjlen wilt. [De Brune.] Zamenstell. : muskeljaatkat,
muskeljaatreuk.
MUSKET mosket) z. n., o., des muskets, of van
het musket; meerv. musketten. Eene soort

van bus, of een oud schietgeweer, dat met
eene, in den haan geschovene, lout werd
aangestoken. Deze oude naam is, naderhand,
overgegaan tot eene soort van grootere geweren, waarmede het krijgsvolk te voet gewapend was, dat deswege de benaming van
muskettiers kreeg: met zijn' moskettiers in,
de coarsen, [Hooft.] Zamenstell. : musketk-ogel, musketloop, musketschoot, muskettenvuur. De naam is uit het fr. mousquet, ital.
moschetto.
MUSKUS, zie musk.

MUUR.

ter mutsegequelt wordt, die minziek alit.

[Const. D. Minn.] Van hier de oude spreekwijs : de mutse hebben , smoorlijk, verliefd
zijn. Een roover, een vrijbuijter, die ha, de
muts op mijn. [Breder.] Wij zeggen dons
nog: ik heb er eene muts op , het behaagt
mij niet. 1k hebgeene muts op hem, hi' shat
mij niet aan, gevalt mij niet. Het verkleiww.
mutsje, mutsken komt, in dien zin, ookbij
de Ouden voor. Zamenstell.: klapmuts, kindermuts , ondermuts, slag mute enz.; mutsenmaker , mutsenmaakster , mutsenstiffster, enz.
_Huts, in de eerste beteekenis, komt liver
waarschijnlijk, met het lat. mitra, gr. titsrpa,
van het oude m,utsen, bedekken, dat reeds bij
Notk. voorkomt • bij de oude Fransehen musser, angels. mithan.
.11futs, in de tweede beteekenis, is:onzeker,

waarheen het behoore. In het sp. beet nioca
muchacha, wend. ntuschica, muzica, eene
hoer:ons woord mot, motte, hoogd. Hobe,
Naze.
(mutserd, bij Kil. ook moetstierd)
z. n., m., des ntutsaards, of van den stiltsaard ; meerv. mutsaarden (mutsaards, mutserds, mutserden, bij Vond.). Een takkebos,
rijsbos, in het bijzonder vervaardigd tot verbranding van liken : zoo zegt K. v. Mande'r:

MUTSAARD,

Eenige haelden de dooden bij vaerden,
.finder hieuwen houten en mutzaerden.
Die met haer fackel het vuijr stack in de mutsaerden en rijsbossen. [Vaud.] Die doet de
gloezjende mutsaerds omhelzen. [De Brunel
Van hier is nog overig de spreekwijs: ht)
riekt naar den mutsaard. Dit beduidde,

door zijne ketterij, welke men begint te ontdekken, loot hij gevaar om met muisaarden
MUT, een woord, dat, bij Vond., voorkomt:
verbrand te worden. Thans zegt men dit
het vruchtbaerstegewest zendt krzjghsvolk
van eenenpersoon, of een boek, als hi' of
nit als mut. De dichter verstaat er eene onhetzelve van de aangenomene kerkleer aftelbare men; to door. Nog zegt men in de
wijkt. Verkeerdelijk hoort men dit noernen :
gemeenzameverkeering: NJ mut, in men; to
het riekt naar den mosterd. Voorts is bet
daar is het but 'e met het mutje, daar is alles.
woord van mutsen, motsen, moetsen, afknotMisschien is het hetzelfde als mot. Zie dit
ten, afkornstig. Zie motsen. Zamensteil•
woord.
mutsaardgloed, mutsaardviam, bijiPoot.
MUTS, z. n., v., der, of van de muts • meerv.
MUTSEN, onz. w. Het deelw. gemutst is sleeks
mutsen. Verkleinw. mutsje. Een zeker hoofdingebruik hi' is thans wel gemutst, datis,
deksel van mannen zoowel als van vrouwen :
de muts staat hem wel, hi' heeft eene goede
eene hoogepriesterlijke muts. De muts der
luim, hi'j is weltevredeu. Nutsen is ook een
venitiaansche Edelen. Eene ruige muts. Eene
bedr. w., dat bij Kil. voorkomt. en.toolijen,
slag muts , nachtmuts. Eene rosse wolfsopsieren beduidt; van mutsen, bedekken.
muts. [Vond.] Fig., voor hersens, verstand:
Zie muts.
wat uit de muts der Grieksche wizen ooit MUTSJE, zie muddetje, mudsje • onder mud.
gebroeit is. [De Deck.] Op zifne muts krzjgen, MUUR, z. n., m., des muurs, of van den muur •
of Brost worden. Het schort hem onder de
meerv. muren. Een van stee p en opsebouwde
mitts, hi' is half gek. Hi' is zoo gek niet als
wand: met uwen muur. Elloogv1.1 Eenen
hem de muts wel staat, als hi' wel gelijkt.
spijker in den muur slaan. Een huis met
De muts staat hem niet wel
,
hi' is in eerie
bouwvallige muren. Net het hood teen den
verdrietige luitn. Nuts verklaart Kil. ook
muur loopen, zich, vruchteloos en tot eigen
nog door coecus amor, ainor impotens, vernadeel, tegen eene magtige zaak verzetten.
blinde liefdedrift: dus nteijskens, die metIn het bijzonder beteekent het den ring-
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muur eener stall, waarin eertijds de voorname sterkte bestond : de muren door stormladders beklimmen. Die Thebes muuren
boudt. [Poot.] Hierheen behooren de spreekwizen : zoo vast als een muur, onwrikbaar
vast. Hi' staat als een muur, onverschrok-

ken teen dreigingen, verleidingen, omkoopingen of gevaren. Hi' is als een koperen
muur random hen, onder zijne bescherming
zijn zij veilig. Verkleinw. muurtje. Van hier
het werkw. tnuren, ik muurde, heb gemuurd.
Eenen muur metselen : soo wanneer iemant
mueren , metselen enz. wilt. [Landtr. v.
Ruerm.] Zamenstell.: middélmuur, scheidsmuur, enz. — ifluurbloem , muurbreker
muur at , muurkalk, muurkroon, waarmede de Romeinen hem, die de eerste was,
in bet beklimmen van eenen stadsmuur,
lee den to versieren muurkruid, muurpeper, zeker gewas, muurtapijt, bij Poot,
muurwerk, enz. Oul. werden metselaars ook
murers en muurlieden genaarnd.
Muur, Otfr. mur, Notk. mura, Stryk.
moure, hood. Mauer, neders. mire, deep.
muur, ijsl., zw., wallis., alban., pool. mur,
fr. mut., muraille, lat. murus. Adelung

MUZIJ.

brengt het tot het oude ma, hoog, diep,
sterk, waarvan magt, mast, enz.
MUUR, (ook murik) z. n., v., der, of van de
muur • zonder meerv. Een zeker kruid, bij
Meyer genaamd guichelkruid, fr. mouron.
MUZELMAN, z. n., m., des muzelmans, of van
den muzelman • meerv. muzelmannen.
Met dies naam benoemt men degeloovige
Turken of aanhangers van Mohamed. Het is
ontstaan uit het arab. moslemin, dat eenen
omhelzer van den Islam, of het ware geloof
aanduidt, welken naam Mohamed aan zijne
leergaf. Het wortelw. is slam.
MUZIJK, Z. II., v., der, of van de muzijk • zonder meerv. Toonkunst,
zangkunst : in de
muzijk onderwijzen. Oefening van deze
kunst : ik hoorgaarn muzijk. Gelijck de
grijze en wijze Pythagoras dit oock door de
muzzjck beoogde. [Vond.] Het wordt ook
onzijd. gebezigd. Zamenstell. : muzijkboek,
muzijkkunst, muzijklessenaar, muzzjkmaker, muzijkmeester, muzijkpapier enz. Het
woord is uit hetgr. en lat. musica. In het
pers. beet het musigi. Kil. tell het and

de basterdwoorden, doch wij beschouwen
het als reeds tot onze taal behoorende.

N is de dertiende letter van het nederd.

ABE,
liever, schijnt het, dat men, om de meer
gemakkelijke uitspraak, de N des liden de derde tongletter. Dewijl, bij het uitwoords bij het naamw.gevoegd heeft,
spreken van dezelve, een zacht geluid door
als : den aars, de naars. Voor andere
den news gehoord wordt, onder het aanslaan
wordengevoeg,
d is zijt ui
het verouderde
van de tong aan het gehemelteen de tanden,
ne of ni ontstaan, en duidt eene ontkenning
draagt zij ook wel den naam van neusletter.
aan, als : nimmer, nooit, nergens, neen,
Men hoort dat neusgeluid bijzonder, als zij,
niet, uit ne en immer, ne en ooit, enz. In
in eene en dezelfde lettergreep, onmiddelde uitspraak verandert zij gaarn in de lipletlijk voor eene G of K geplaatst is, als : ding,
ter 14 : imboedel, impost voor inboedel, inklank,
ringen , danken. In de twee Iaatste
post • aambeeld voor aanbeeld, enz.
en dan-ken worden
woorden, die wel rin-g,
Het is eene gewoonte geworden, om in
afgebroken, behooren no tans de G en K
plaats van eenen eigennaam, als men dentot de eerste lettergreep: ring-en, klank-en.
zelven, of niet weet, of met opzet verzwijgt,
Om deze cede beschouwt L. Ten Kate de
eene dubbele N. N. te zetten. Du FRESNE
als enen eenvoudige klanken.
NG en NK als
merkt aan, dat die gewoonte ongeveer in
Wanneer de G en lc, in tegendeel, niet tot
de elfde eeuw, ingebruik geraakt is. Men
dezelfde lettergreep behooren, hoort men
verklaart dat, wel eens, door twee latijnsche
dat neusgeluid minder, als: i n aan onkunde,
woorden nomen nescio, ik weet den naam
. Ondertusschen moet men, in de
inklinken
niet • of nomen notum, de naam is u bekend.
afleiding van woorden, onder het oog houAnderen beschouwen het als eene verkorden, dat deze neusletter zich ongevoelig
ting, uit Ille, of Illa, hij, zij, ontstaan,
voor die beide keelletters plaatst; behoobetwelk men III, met eene dwarse streek
rende dus niet tot den wortel. Voor fragere,
door de laatste letteren, plagt te schrijven ;
breken, tagere, tikken, rakers zeiden de
dat, uit onwetendheid, voor N. N. zou gehounieuwere La ran ere tan ere. Voor
den zijn.
het gr. en lat. lynx, z e e en wij lochs,
NA, een voorzetsel vanplaats en tijd, eenen
losch. Daarom behooren blikken en blinkers
vierden naamval beheerschende. Vanplaats,
tot eene bron, we en en wenken, enz.
wanneer het eenen toestand achter eenen
Zij kruipt ook onmiddellijk voor ton letpersoon, of eene zaak aanduidt: na iemand
ters in. In de volkstaal hoort men nakend
inkomen. De eene na den andere. Van tijd :
voor naakt. Daarom zijn schade en schande
IVa het uitspreken van deze woorden. Ztj
uit eenen oorsprong •; als ook het lat. scindo
,
veroverdenna
een gevecht van Brie
en ons scheiden. Het ijsl. mattul is bij ons
dagen, twee schepen. Na een jaar kom
mantel. Bij sommige woorden staat zij als
ik weder. lira het eten. .Acht weken na
eene ledige laletter
vooraan, zonder de
P
elkander. Na njf uren. Na dezen, zal ik
beteekenis
des woords te veranderen, als :
b
dat niet doen. Somtijds komt het als een
noest voor oest, naars voor aars, nast, neest,
bijwoord voor : ik heb hem voor en na
voor B est. Zoo ook in nadder voor adder,
gewaarschuwd. Hoe hoog waerdeert men 't,
, voor aveger,
naak voor aaknaveger
na en voor I Toot.] Inza.menstelling, words
neglantier voor eglantier, nijver voor liver,
het achter andere bijwoorden geplaatst, als:
Hoch tend voor ochtend. Om die reden vindt
achterna, hierna, daarna, waarna. V ooral
men haar ook wel we elates als : arren
plaaist men het voor zelfstandige naamW arren , erf voor nerf. In vele woorden
voor
woorden, wanneer het eene opvolging der
schijnt die voorgevoegde N een overblijfsel
tijdorde aanduidt, als : najaar, naweide,
van het lidwoord den of een te zijn : of
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nadorst, nakind, enz. Voor werkwoorden,
het een e werkzaamheid aanduidt, ,
die
waar
in orde, na eerie andere, later dan eerie
andere, geschiedt, als : namaaijen, nameten,
enz. Ook eene werking, die achter een r1
persoon verrigt wordt, als : nabaffen, nakijken, enz. Ook eene strekking achter den rug
van iemand, als : naloopen, najagen, naschreeuwen, enz. Eene vol r1 van een voorbeeld, als: naschrijven, nateekenen, nabaauwen, enz. In deze zamenstelling is het een
scheidbaar voorzetsel als : naroepen, ik riep
na, heb nageroepen. Eindelijk plaatst men
het voor bijwoorden. als : nadat, namaals.
Na en naar werden bij de ouden door
elkandergebruikt, terwijl zij alleen de
welluidendheid, of hunnen bijzonderen tongval volgden. Vondel schijnt het onderscheid
tusschen na en naar het eerst ingevoerd te
he ben Thans wordt het door onze beste
schrijvers in acht genomen. Het is, in oorsprong, met het volgende woord zeer na
vermaagschapt.
NA, bijv. naamw. en bijw., nader, naast. De
stellende trap van dit woord wordt als een
bijwoord alleen gebruikt daar de vergelijkende en overtreffende trap dan eens als een
bijvoegel. naamw., dan als een bijw. voorkomt. Het beteekent door eene nietsbeduideride tusschenruimte van andere din en
verwijderd, in tegenstelling van ver, of afgelegen. Eigenlijk, ten opzigte van plaats of
ruimte : de schepen la en elkander na op zij
_Fernand na op het lijf komen. Korn nader.
De vloot vertoonde zich nader bij den wal.
Het hernd is nader dan de rok, ik ben mij
zelven de naaste. Mijn naaste buurman.
Het naaste huis stond in den brand. Een
nadere weg, voor eenen korteren, de naaste
weg, voor den kortsten, is eene figuur.Oneigenlijk heeft het zijne betrekking op den
tijd : met den naasten postdag. In het naast
vorige jaar. Het naaste, dat u te doen staat,
is enz. Zzj zaaghen niet naaders, dan eenighe
burghers te bidden. [Hooft.] Tevens met insluin den dood. Dat
tin g van plaats : hi'a isaan
gevaar was mij zeer na. lk ben er bij geweest
op eene halve rni jl na. In verdere figuur,

ten opzigte van andere betrekkingen,om daardoor alle tusschen in liggende din en uit te
sluiten : hi' is daartoe de naaste, de meest
geregtigde. leder is zich zelven de naaste.
De naaste bloedverwanten volgden het Wk.
Zijn neef was de naaste tot de kroon. De
naaste aan den koning. Die zaak betreft u
nader dan ind . Zijaren
w elkander te na in
den bloede. OM nader ter zaak te komen. Ik
zal mij nader aan u bekend maken. Nadere
kennis. Hij had den naasten omgang met hem.
De heidenen hoopten op eene nadere goddelike openbaring. Dat gaat hem te na, dat
krenkt hem. Iernand te na komen, hem be-

NAAIJ.

leedigen. Eene dochter to na komen, haar
onteeren. HU lit mzj na aan het hart. Zij
bestaan elkander na. IVO, die op verre na
zijnen geest niet hebben, enz. [Frantzen.)
Dit op verre na wordt afgekeurd, als be-

staande uit woorden van tegenovergestelde
beteekenis, verre en na. Men bezigt daarvoor
liever op veel pa, even als op weinig na. Bit
is lang naa zoo rnisdaadig niet. ['Frantz.]
Ik zal op nadere orde wachten. H i bedong
den naasten (uitersten) prijs. Ms ik nadere
brieven zalgekregen hebben. Ten naaste bij,

omtrent. Zie verder naast, naaste. Van bier
naheid: de Echo, tvelckers naeheljd gheen
weerslagh meer en gee ft. [De Brune.] Zamenstell. : nagelegen : het naagelege Athenen.

[Hoogvl.]
Na, nader, naast, bij Otfrid. nah, hood.
nahe, niiher, ntichste, neders. nah, nailer,
nitgst, bij Ulphil. nehwa, angels. neh, neah,
eng. nigh. Hieraan grenst het angels. near,
nearo, nearewe, deen. en zw. ntir, ijsl.
naer, eng. near.
NAAD, Z. n., m., des naads, of van den naad •
meerv. naden. De aard of wijs van naaijen :
een bloknaad. Een overhandsche naad. De

plaats, waar twee of meer stukken te zamen
verbonden worden. Zoo noemt men de voegen tusschen de scheepsplanken: de naden
eens schips digt breeuwen. Het werk, waarmede de nadengedreven waren. [Vond.]

Eeneplaats, waar de opperhuid, door eene
snede, een gezwel, of ander ongemak verscheurd zijnde, zich weder zamentrekt, met
eerie overblijvende verhevenheid of lidteeken, heeft denzelfden naam: door de kinderziekte is zijne kin vol naden. In den bepaaldsten zin is een naad eene plaats, waar,
door middel van naald en draad, twee
stukken vereenigd zijn : het is bij den naad
uitgescheurd. Zulck eenen naet te naeijen.
[Yowl.] De naadgaat los. Zijnen naad
naazjen, stil zijn voordeel zoeken. Een naad

is ook bij breisters bekend. Verkleinw.
naadje: een breinaadje , twee an en. Het
naad 'e achteraan eene kous. Het woord komt
of van naden, dat is naaijen.
NAAF, z. n., v., der, of van de naaf ; meerv.
naven. De middelste holle verhevenheid van

een rad, door Welke de as gaat, en in welker
omvang de speeken staan : hi' zet de assen
in de naaf. [Vond.] Beeldrijk zegt Poot :
hij wrikt de werelt nit haar krammen en
naven. Oud. spreekt van de naven van 't
gewelf.
Naaf, hoogd. Nabe en Nabel, neders.
nave en navel, angels. na eeng.
n nave, zw.
na f. Het woord, dat het denkbeeld van holligheid insluit, is uit eene bron met navel,
nap, lat. navis, een schip. Reeds vindt men
die beteekenis in het hebr. nabbe.
NAA1JEN, bear. en onz. w., gelijkvl. Ik naaide,
84
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bebgenaaid. Door middel van naald en
draad zamenhechten, en in verderen zin,
door middel van naald en draad, iets bewerken. Mengebruikt het onz. en bedr.: zij
gaat uit nawjen. Naaijen leeren. Letters
op doek naaijen. Hemden naaijen. Naaijen
oudtijds naden. Van hier naaister.
was
Zamenstell. : naaidoos, naaigaren, eigenl.,
en oneig. een zeker gewas, duivelsnaaigaren, naaikamer, naaikind, naaikussen,
naaimand, naaimeisje, naainaald, naaischool, naaiwerk, naaiwinkel, enz.
1Vitaijen, Paden, bij Tatian. nauen, neien,
Stryk. nauen, hood. nethen, neders. neljen,
zw. naesta, angels. nestan, bret. nezza, gr.
YEW en ynjety , lat. were.
NAAKT, bijv. naamw. en bijw., naakter ,
naaktst. In de meestegevallen duldt dit

woord geene trappen van vergrooting. Het
geeft te kennen dies stand, waarin men geen
nder dekkleed heeft, dan de bloote huid :
a
el die nog geene vederen
een naakte vog,
heeft. Hi' schoor den hoed tot op de naakte
huid. Ten opzigte van menschen, gebruikt
men het van het geheele ligcbaam : een
mensch kontt naakt ter wereld. Naakt gaan.
Eene naakte Venus. Van eenige deelen :
eene herderin
die op natte struiken hear
,
naekte vbeten zet. [Poot.] Ztj zat met naakten boezem. Naer naekt omtrent de Borst.

Cats.] In verderen zin, gebruikt men het
-ook van andere onbedekte ligchamen:
naakte velden, waarop een koren roes t,
De naaktegrout. (de bodem der zee) Wert
ontbloot. [Bijbelv.] In den dagelijkschen
stijl, noemt men ook naakt, (wat staat het
‘hier naakti) als eene plaats meer ontledigd
is, dan Haar gewoonte. In verderen zin : de
was .ging nogh naekt. [Poot.] Iemand
de naakte, 'de zuivere, waarheid zeggen.
Ontbloot, openbaar : alle din en 'zijn naakt
voor God. N-aect der vroetscap , ontbloot
van tundigheid. [Seghel.] Fig., minder gekleed, dangewoonlijk : loop zoo naakt niet ;
Xi' motet verkoud worden. Sleek gekteed,
berooid: gij hebt tie kleederen der naekten
uijtgetogen. [Bijbelv.] Arm, behoeftig, in
eenen verachtelijken zin : naakt en bloot
zijn. Twee naekten kunsen elkander niet
dekkgn. Iemand naakt uitschudden. Dat is
eene naakte zwaluw, luis, een arme jakhals.

Al zelfst. naamw. van het onz, geslacht,
het naakt, een naakt mensch:naar het naakt
teekenen. Van bier naaktelijk, naaktenis,
veroud. woord, naaktheid, van iemand, die
van kleederen ontbloot is •, eenvoudige echtheld • naakte schaamdeelen. Zamenstell.:
moedernaakt, enz. Sommige antlers kiesche
schrijvers bezigen voor naakt wel eons
nakend, loch verkeerdelijk : de schande van
nakendgezien te worden. [Guardiaand
Naakt, Ulphil. naquaths, Ker. nahhut,

NAAM.

Mfr. nakot, Tat. naccot, nachet, hood.
nacket, neders, naakt, Been. no en zw.
nakot, ijsl. naken, angels. naced, eng.
naked, pool. nagi, boh. nahij, bij de Krain.
Wend. nag, bret, noas, wallis. noeth •
waaruit tevens de verwantschap van het lat,
nudus blijkt.

(door letterverzetting, uit nadel.) z. n.,
v., der, of van de naald • meerv. naalden.
Een teeder, aan het einde spits toeloopend
ligchaam, om te naaijen, pakken, stikken,
breijen enz. het oog, de kop eener naald.
Hierheen behooren de zameng.: breinaald,
haarnaald, paknaald, rijgnaald. In het
bijzonder,
eene kompasnaald: en 't wales

NAALD;

van de naald aan 't luisternauw kompas.
[Hooft.] De naald van eenen evenaar. Van

hierpast men het op grovere ligchamen
toe die spits toeloopen. Bijzonder gebruikt
men het van grafzuilen : Traijaan, Wiens
naekt noch heden praelt te Rome. [Vond.]
Zoo zegt Poot van de egyptische pyramiden,
oorspronkelijk grafsteden der grooten : ztj
beurt haer hoot ver boven Nemfis naelden.
Tot daer het eeuwig wordt de grafnaelt toebetrout. [Vond.] Wijd
ers : de naald van een
huis. In den bepaaldsten zin, is het een
werktuig, om te naaijen : met de naald borduren. Het vorstelzjke wapen was met de
naall afgemaalt. [Hoogv1.1 Het onderkleedt
is met de naeldegestikt. [Vond.] Dat is met
de heete naaldegemaakt, die zaak is in groote
haast verrigt • ook dat ging beet van de naald.
!Feet hij eene naald, ik eenen draad, weet
hi' iets in te brengen, ik niet minder. S cher
als eene naald, ook overdragt.: zij is zoo
scherp als eene naald, zeer bits. Verkleinw. naaldje. Zamenstell.: naaldenkoker,
naaldenkop , naaldenmaker, naaldenoog ,
naaldenverkooper , naaldenwerk , naaldenwiji, naaldenwinkel.
Men leidt het woordgemeenlijk of van
naden, naaijen. Dan, daar de eigenlijke naai-

naald slechts eene soort der naalden is, schijnt
Adelungs atleiding gegronder te zijn, die het
tot eenen oorsprong met het gr. VUTDEIY, steken , brengt, waartoe ook het oude netelen,
nedelen, d, i, steken, behoort.
NAAM, Z. n. m., des naams, of van den naam;
meerv. namen. Een woord, of eene uitdrukking, die zulke kenmerken van een ding
behelst, waaraan het, in allegevallen, kan
onderscheiden worden. In den allerruimsten
zin , noemt men somwijlen ieder woord ,
iedere uitdrukking, zoover daardoor het onderscheidende kenmerk van een ding aangeduid wordt, eenen naam. Zoo spreekt men
van zelfstandige en bijvoegeltjke namen. In
engeren zin beteekent het het geslacht van
cen ding. Dus zijn de woorden mensch, bout,
slier, eriz. algemeene namen, omdat zij ganschegeslachten benoemen. -- Die handelwijs
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verdient den naam van edelmoedigheid niet.
IN is den naam van mensch waardig, die

enz. In den bepaaldsten zin, is het een woord,
of eene uitdrukking, waardoor het eene ding
van het andere onderscheiden wordt: Groningen, Lodewijk, Broekhuizen, enz. zij7)
en wel eigennamen. Wat naan
zulke namen ,
naa
heeft dat kind, Ik heb mtjnqn naam er ondergezet. Zij gaven het 'naar eenen naam, zij
bewimpelden het stuk. Het kind bij zzjnen
re ten naam noemen, eene zaak niet verhelen. Iemand Inj name roe en. Bejnante
voornamelijk: bij name zzjn die te beschuldi en die enz. Hierheen behooren bijnaam,
voornaam, toenaam. doopnaam. Figuu Hi jk„
een voorwendsel : iemand, onder den naam,
van vriendschap, bedriegen. Vervanging van
iemandsplaats, last, bevel: waarschuw hem,
uit mtjnen naam. 1k ben gekomen in den
name mzjns Vaders. [Bijbelv.] Ik bid u in
Gods naam. Trouw, eerlijkheid, geloof: nets
borgen op eens antlers naam. Goederen op
mzjnen naam ontbieden. In den bijhelstijI
heet in iemands naam, in vertrouwen op

deszelfs belofte; ook in gemeenschap van dien
persoon, onder openbare belijdenis van denzelven. Naspraak : ik wil den naam niet hebben,
dat ik het u gezegd heb. Het oordeel van
anderen over onze burgerlijke en zedelijke
gesteldheid; in eenen goeden zin: Gzj schenkt
hem eenen mend. [Poot.] E en man van naam.
Daardoor kreeg hi' eenen heerlzjken naam.
Die hem vereere en zijn' onsterffelijken
naem. [Poot.] Eenengrooten naam nalaten.
Zijnen naam verdedigen. Iemands goeden
'naam krenken. In eenen kwaden zin: iemand
eenen kwaden, slechten naam geven. Een
yolk, eene natie : hi' is een viand van den
Franschen naam. In denbijhelschen stijl,
beteekent het ook nakomelingen : zijnen
broeder eenen name te verwecken in Israel.

In dien stijl, beduidt het ook eenen persoon,
in het bijzonder God. Oude schrijvers van de
twaalfde en volgende eeuwen gebruiken het
vaak in dezen zin, wanneer zij van drie
namen in de Godheid spreken. Van hier namelifit. Zamenstell.: naambuiging, naanzdag ,
feestdag van den heilig, naar welken men
zijnen doopnaam heeft; naamdicht , wefts
g
reels,
met eerie der letters van iemands
naam, in ordegeplaatst, beginner) ; naamdichter, naamletterkeer, naantlijst, nameloos, naamroof, naamroofster, naamroover,
naamruchtig, bij Oud : naamruchtige studverdelgers •; naamval , naamwoord , naam.
ziek, enz.
1Vaam,, bij Ulphil. namo, bij Ker. en Isidor
fiend, Willer. namo, hood. Nahme, neders.
name, angels. noman, nama. eng. name,
zw. nama, fin!. nimi, ierl. nimb, wallach.
nerve, alban. nam , pers. nam , malabar.
namani. Het komt, met betgr. ovofrca, lat.

NAAR.

nomen, ital. nome, fr. nom, uit eene brow.
waaruit ook ons noemen en vernemen, hooren, ontstaan zijn. Het Nebr. nam heeft er

zeer vele overcenkomst merle.
Kit. naamachtig,)hijv. naamw.
naamhaftiger, naamhaftigst. Beroemd, die
eenengeachten naam bij velen heeft: het

NAANHAFTIG,(bij

blaakend bedrijf der naamhaftighe helden.
is naamhaft ook
[Hooft.] Voor naamhaftig,
ingehruik geweest : het leven van zoo veel
doorluchtige helden en naamhafte Personaadjen G. Brandt.]
NAAN, z. n., m., des naans, nanen, of van den
naan • meerv. nanen. Veroud. w. Dwerg :
die des nanen kinder waren. [Seghel.] Verkleinw. naantje : sal een naantjen reusen
vellen. [Gesch.] Van het lat. nanus.
NAAPEN, nattpen, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. na en apen, dat, buiten zamenst., niet in gebruik is : ik acipte na, heb
nageaapt. Uitwendige handelingen, in na l-

ging van apen, nabootsen •; in eenen verachtelijken zin : hij weet dat geestig na te
apen. Van hier naming.
NAAR, een voorzetsel, dat eenen vierden naamval beheerscht. Het beteekent, vooreerst, de
strekking der beweging naar eenig voorwerp.
Eigenlijk, zoo ver het voorwerp eene plaats
is: naar En eland te scheep gaan. Naar
Italie reizen. Weet gij ook gelegenheid naar
Hamburg ? Naar huis reizen. Naar huis
schrijven. Die we gaat naar de stall. Naar
bedgaan. De wind draait naar het zuiden.
De hunk naar den wind hangen. Zoover het

voorwerp een persoon is, naar welken de
rigting geschiedt,
of ook eene zaak•: naar
iemand houwen, slaan, steken, stooten,
goozjen, schieten. Naar den papegaai schieten. 1k wierp hem het book naar het hood.
Hi greep naar het mes. Naar iemand ontzien. Naargoud graven. Naar zijnen hoed
tasten. Oneigenlijk, om de rigting der werk-

zaamheid des gemoeds, der begeerte, des
veriangens, enz. nit te drukken : naar iemand
vragen. _Naar de reden daarvan onderzoek
doers. Naar hoogheid staan. Naar de uitkomst
verlangen. Een onverzadelijke dorst naar
eer. In de tweedeplaats, bedient men zich

van dit voorzetsel, om eene aanleiding van
onze handelingen uit te drukken. Zoo beteekent het eenen reel,
g
een rigtsnoer : zich
naar iemands raad schikken. Naar Godsgeboden leven. Zich naar hetgebruik.kleeden.
Naar zzjn geweten handelen. Een voorbeeld,
eene maat, enz. : dat landschap is naar de
natuurgeschilderd. Bat is naar het 'even
afgebeeld. Naar de el berekenen. Naar ons
geld maakt het duizend gulden. Hi' aardt
naar zijne moeder. Het riekt naar balsem.
I k heb hem naar mijnen zwager laten noemen.

Dikwerf toont het slechts eenegevoeglijkheid, geschiktheid aan : doet het naar uw be-
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lieven. iVaar lands gebruik. Iemand naar
den mondpraten. Bat gaat naar wensch.
Naar mijn oordeel is dat niet goed. lk zal
naar mijn vermogen handelen. Eene betrek-

king • waar het zooveel is als ten aanzien,
ten opzigte : naar uwe jaren moest gij dat
weten. Een aard ,
eene wijs
: een Bier naar
zijne natuur beschrilven.

Mengebruikt het ook als een voegwoord,
in den zin vangelijk, als: naarik hoop. Naar
men zegt. Naar gij verdient. Hier heeft
eigenlijk eene uitlating plaats, voor : naar
het een hetwelk men zegt, enz.
Dit voorzetsel is met na zeer verwant, en
schijnt uit nailer ontstaan te zijn. Voorts
zijn van hier de twee redengevende voegwoorden : naardien, naardemaal. Voor dit
laatste schreven de ouden na dien male. Zie
na. Pit voorzetsel wordt niet in zamenstelling met werkwoorden gebruikt. Men begaat
hierin wel eens eenen misslag, schrijvende •:
naartjveren, naarvolg en , enz• voor natjveren
navolgen. In tegendeel, vindt men natiarden, namaken verkeerd gebruikt vooraarden
naar, maken naar : hzj aardt naar ztjnen
vader, hij maakt het er naar, daarom krijgt
hi' slaag. 1Vamaken geeft een gansch ander

denkbeeld. Zie dit woord.
bijv. n. en bijw., naarder, naarst. Kii•
verklaart dit woord door bang,
en vertaalt
het door lassus, languidus, debilis. Wij gebruiken het van voorwerpen die eene bangheld, dat is eene drukking en verenging van
de borst, veroorzaken. Zoo zeggen wij, ten
opzigte eener onverdragelijke hitte : het is
naar weer. Van voorwerpen die door hunne
eenzaamheid, akeligheid en woestheid. eenige
bangigheid en schrik verwekken : een nare
nacht. In naere wildernissen. [Poot.] Zoo

NAAR,

naar een duisternis volgde op deze stortvlage.
[Bogaart.] Droevig : h i' begon naar te worden. Dat droefheid veroorzaakt : zie daar een'
troost in naer verdriet. Toot.] Een naargeluid, geschreeuw. Bot, onaardig, slecht I. dat
is naar. Van hier naarheid : in 't midden van
der wouden naerheit. [Poot.] In een naarheld van onkundegedompelt. Bo cart,
NAARBEIDEN, natirbeiden, onz. w., gelijkvl. Van
na en arbeiden : ik arbeidde na, heb nagearbeid. Later arbeiden dan een ander • nog

eene kleinepoos arbeiden, nadat een ander
zijnen arbeid reeds verrigt heeft.
NAARDEMAAL, zie naar.
NAARDIEN, zie naar.
NAAREN, nattren, onz. w., gelijkvl. Van na en
aren, dat buiten zamenst. niet gebruikt
wordt : ik aarde na, heb nageaard. Korenaren op den akker nalezen. Geld. woord.
NAARS, zie aars.
NAARSTIG, (neerstig, oul. nernstig, ernstig) bijv.
n. en bijw., naarstiger, naarstigst. Aanhoudende vlitiLigheid aanwendcnd : een naarstig

NAAU.

mensch. In die vlijtigheid gegrond : een
naarstige arbeid. Net neerstige voeten.
V. Mand.] Bijw.: naarstig leeren. Van hier
naarstigheid, naarstiglijk. Naarstig, neerstig is van het verouderde neerst, z. n., v.,
vlijtigheid (met rooter neerste bij V. Mander), en den uitgang ig . De oorsprong des
woords is bij ernst aangetoond.

voorzetsel dat den vierden naamval
beheerscht. Het beteekent den stand der
minste verwijdering • nabij, digt bij. In den
stand der rust : hi' woont naast de kerk. Ik

NAAST,

zit naast U. Zij staan naast de deur. Gij ztjt,
naast God, mtjn helper. In den stand der
beweging : plaats u naast hem. Treed naast
mij, enz. Het is de overtreffende trap van na.
Zamenstell. : naastbestaande, naaste bloedverwant, naastkomend : op den naestcomenden day. [Doreslaer.]
NAASTE, z. n., m., des naasten, of van den
naaste • meerv. naasten. Dit wooed beduid-

de, reeds voor vele eeuwen, iemand, die
naast aan ons verbonden is. Bij Otfrid.
komen bloedvrienden voor, onder den naam
van nahistano. In Tatian. heet nahasto een
naaste buurman. Thans verstaan wij er door
onzen evenmensch :gijzult uwen naasten
liefhebben als u selven. [Bijbelv.] Het meerv.
worth, in dezen zin, niet veel gebruikt.
Ulphil. noemt den naaste nehroundja, Ker.
nahisto, Otfrid. nahista, angels. nehsta,Been en zw. ntiste, bret. nessa, perz. nazd.
NAASTEN, bedr. w., gelijkvl. 1k naastte, heb
genaast. Benaderen, toeeigenen, naar zich
nemen voor denprijs : goederen naasten.
Van hier naasting : het regt van naasting
hebben.

bijv. n. en bijw., naauwer, naauwst.
Waar de deelen na aan elkander staan • eng,
Diet wijd : eene naauwe steeg. Eng, bekrompen : naauw wonen, naauw gehuisd
zijn. Oneig. : ztj dreighen den Luiterschen
de stad te nauw te maken. [Hooft.] Oneig.,
deun, gierig : h i' is heel naauw. Schraal,
weinig : ik weet mij naauw te behelpen.
Iemand naauw houden, hem kort houden.
Bepaald : in eenen naauweren zin. Van
nabij : iets naauw in acht nemen. Naauw

NAAUW,

bezien. 1Vaauw aan iets verbonden zijn. Ten
naauwste verbonden zijn. Hierheen behooren de spreekwijzen : het zal er zoo naauw
niet op aankomen, zoo naauw niet genomen
worden. Het zal naauw houden, het zal er
op aankomen. Naauw bewaren. In mijn
geheugen naeu bewaren. [Poot.] Naauw gezet
zijn. Naauw din en, Voor naauwelijks : sij
conden de scharen nauwe stillen. [Doreslaers
Bijb.] In dezen zin zegt men ook ter naauwer hood. Voorpas, even : maar nauw geraken zij den oever, of enz. [Lodenst.] Als
zelfst. naamw. van het onz, gest. het naauw:
in het naauw van de straat van Gibralter.
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Verlegenheid : in het naauw zijn. tens-and
in het naauw brengen
helpen. Van hier
,
naauwheid, . naautvelijks, naauwte, het
naauw : de naaute van Propontis. [Hooft.]
Benaauwdheid : in eene naauwtegebragt
zijn. Verkleinw. naauwtjes. Zamenstell. •
naauwgezetheid, bij G. Brandt : naauwgezetheid vangetveten. Naauwkeurig, naauwkeurigheid, naauwkeuriglijk,naauwnemend.
De oorsprong dezes woords moet in na,
nader, naast gezocht worden.
NAAUWEN, onz. w., gelijkvl. Ik naauwde, heb
genaauwd. Men bezigde eertijds dit woord
in eenen bedrijvenden zin voor naauwer
maken. Than g gebruikt men het, oneigenlijk, voor in verlegenheid raken, op aankomen, in eenen onzijd. zin • zich, als 't
naauwt, er meg te lejden. Hoof t.; Dat het
deezen gezelschappe, wen 't naauwde, als het
er op aankwam, aan een' rugsteun ontbreeken zouw. [Hooft.]
NABAAUWEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
baauwen : ik baauwde na, heb nagebaauwd.
Met het herhalen van iemandswoorden, ook
zijne stem nabootsen: de Echo baauwt den,
galmna. Nonden, die mljn weenen nabauwen. [Poot.] Van hiernabaauwing.
NABABBELEN, bedr. w.,gelijkvl. Van na en
babbelen: ik babbelde na, heb nagebabbeld.

Uit spotzucht en verachting napraten. Van
hier nababbeling.
NABAFFEN, (nabassen, nablairen) bed r. w.,
gelijkvl. Van na en baffen: ik bate na, heb
nagebaft. Achter den rug van iemand baffen:
die hond bat menschen na. [Vond.] Ook
even zoo baffen, als een ander voordoet.
NABAKKEN, onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van
na en bakken: ik bakte na, heb nagebakken.

Door eene overblijvende hitte gaar worden :
de koek zal wel nabakken. Ook bedr., achterns bakken.
NABALDEREN, zie nabulderen.
NABALKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. na en balker : ik balkte na, heb nagebalkt. Balkend naschreeuwen, als ezels does.
NABANKET, z. n., o., des nabankets, of van het
nabanket • meerv. nabanketten. Eenprachtig
nageregt : dat is een schriklijk nabanket.
[Poot.] Van na en banket.
NABASSEN, zie, nabs en.
NABAZUINEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
bazuinen: ik bazuinde na, heb nagebazuind.
Met de bazuin nablazen.
NABEDENKEN, bedr. w., onregelm. Van na en
bedenken : ik bedacht na, heb nabedacht.

Van achteren overdenken. Het wordt meest,
in de onbepaalde wij,
s als een zelfst. n.
m
ebruikt : nabedenken in iemand
verwekken.
g
Met nabedencken. [Vond.]
NABEELDEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en beelden: ik beeldde na,
heb nagebeeld. De trekken
van het oorspronkelijke beeld, op eene andere

NABL.

zaak overdragen. Van-bier nabeelding. [Rodenburg.]
ABEROUW, Z. n., o., des naberouws, of van het
N
naberouw • zonder meerv. Eene knaging,
die naderhand ontstaat: de zondegaat met
naberouw verzeld. Van na en berouw.
n,,
m. en V. , des nabestaanden
— der, of vanden — de nabestaande • meerv.
nabestaanden. Bloedvriend, bloedvriendin.
Van na en bestaande.
NABETRACHTING, Z. II., V. der, of van de nabetrachting ; meerv. nabetrachtingen. Eene

NABESTAANDE, Z.

herinnering, of nadere overweging van hetgeen men gehoord of verrigt heeft. Van na
en betrachting, van betrachten, in den zin
van overwegen.
NABIDDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
bidden: ik bad na, heb nagebeden.Het gebed,
welk een ander voorbidt, naspreken. Ook
iemands bidden navolgen : om uw Forstin
trou na te bidden. [K. Crucius.] Van hier
nabidding.

z. n., o., des nabiers, of van het nabier • zonder meerv. Leksel, dun bier. Van
na en bier.
NABIJ, bijw. van plaats, digt bij : de steden
liggen nabij elkander. Ende als hi' de stadt
naebij quam. [Bijbelv.] Hooft gebruikt het
als een bijv. n.: met de naabtje hoope. Van
na en bij. Van bier nabijheid. Zamenstell.:
nabijgelegen : op eenen nabijgelegen heuvel.

NABIER,

Bo cart.
w., ongelijkvl. Van na en binden : ik bond nu ,
heb na,gebonden. Geld.
woord : iemand nabinden, garven op den

NABINDEN, bedr.

akker, achter den maaijer binders, 'Van bier
nabinder, nabindster.
NABLADDEREN,

.

onz. w., gelijkvl. Van na

en

bladderen : ik bladderde na, heb nagebladdecd. Geld. woord, veel gesnap tot nadeel

van een ander achter den ru g waken.
NABLAFFEN, zie

nabs en.

zie nableeten.
NABLAZEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
blazen: ik blies na heb nageblazen. Achter
een blaastuig geluid
iemand blazen
,
of
maken. Ook hetzelfde blazen, dat een ander
geblazen heeft.
NABLEEKEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik bleekte
na, heb nagebleekt. Bedr. : het linnen nableeken, hetzelve, ter verbetering, van nieuws
bleeken. Onz. : dat linnen met nog lang
nableeken. Zie bleeken.
NABLEETEN, nablazen bedr. W., gelijkvl. Van
na en ble eten :' ik bleette na, heb nagebleet.
Bleetend naschreeuwen : dat bulckt en blaet
ze na. [Vond.]
NABLIJVEN, onz. w., ongelijkvl. Van na en blijyen : ik bleef na, ben nagebleven. Achterblijven : eenigen zijn, om de koude, na ebleven. Nagelaten worden : dat (lit niet moght
nablijven. [Vond.] Naderhand overblijven :
NABLATEN,
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waeronb die braeve naem den heldt is na ebleven. A. Sels.]
NABLOED, Z. 11., 0., des nabloeds, of van het
nabloed • zonder meerv. Nakomelingen :
teeghens 't naabloedt en maagschap. [Ilooft.]

De betrekking zelve op voorouderlijke afkouist : indien hem naabloedt aan eenighe
voorspraaken heeft geholpen. (Hooft.] Van
na en bloed.
NABLOEDEN, onz.

w., gelijkvl. Van na en bloeden :
ik bloedde na,
heb nagebloed. Achterna bleed
uitlaten.
onz. w., gelijkvl. Van na en bloei'en : ik bloeide na, heb nagebloeid. Nog

NABLOEIJEN,

bloeijen, wanneer andere bloemen of bloesems reeds afgevallen zijn. Van hier nabloeijer : die bloemen zz:jn nabloojers.
NABLOKEN
,
geld. woord, hetzelfde als nabassen.
NABOENEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en boanen : ik boende na,
heb nageboend. lets, dat

geboend is, tot verbetering nog eenmaal
boenen. Van hier naboening.
NABOOMEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en boomen : ik boomde na,
heb nageboomd. Met
eenen boom achter een ander het vaartuig
voortstuwen.
NABOOTSEN, bedr. w.,gelijkvl. Van na en
bootsen : ik bootste na, heb nagebootst. lets
in was, of klei namaken : dat beeld is wel
nagebootst. Dit noemt Vond. nabootseren,
naboetseren. Naschilderen : Natuur zagh
lang nieusgierig toe, of niemant haer naerbootsen zou op verfpanneelen. [Poot.] Eens
anders handelingen nadoen : dat bootzen
unj hem tot gedagtenis na. Rodenst.]
Nabaauwen : de Echo bootst mine stem na.

Oneig., vertoonen • onder beeldtenissen aan
het verstand brengen : dewelcke Psalmen
nabootsten de onbegrz:jpelijcke heerlz:ickheildt
Gods. [Rodenb.] Van hier nabootser, nabootsing ,]
nabootster: nabootster Echo. LLodenst.
NABORDUREN, bedr. w., gelijkvl. Van na en borduren : ik borduurde na,
heb nageborduurd.

Bordurend namaken.
w., gelijkvl. Van na en boren :
ik boorde na, heb nageboord. Achterna boren,
ook dat gene, wat men geboord heeft, nog
wider boren.
NABORSTELEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en

NABOREN, bedr.

borstelen : ik borstelde na,
heb nageborsteld.

lets, dat nietgenoeg geborsteld is, nog eenmaal met de borstel reinigen.
NABOUWEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en bouwen : ik bouwde na, heb nagebouwd. Bouwend namaken : scheepen kennen zij wel,
maar bouwen die niet na. [Bogaert.]
NABRABBELEN , bedr.w., gelijkvl. Van na en
brabbelen : ik brabbelde na, heb nagebrabbeld.
Brabbelend namaken. Van hier nabrabbelaar:
toegift aen de nabrabbelaers. [Vond.] Nabrabbeling.
NABRANDEN, bedr. en onz. w.,
gelijkvl. Van na

NABU.

en branden : ik brandde na, heb nagebrand,
Bedr., nog eens branden, naderhand branden : de koffijbrander moe4t nog twintig
pond boonen nabranden. Onz., met hebben
langer in brand staan, dan jets anders.
NABREIDEN„ nabreijen, bedr. w., gelijkvl. Van
na en breiden, brezjen : ik breidde na, heb
nagebreid. Naar het patroon van eene andere
kous, of van iets anders, breijen.
NABRENGEN, bedr, w., once elm, Van na en
brengen : ik brat na, heb nagebragt. Achter
iemand iets brengen, nadat dezelve we g(Qat' is.
b
NABRIESCBEN, bedr. w.,gelijkvl. Van na en
brieschen : ik brieschte na, heb na ebriescht. Brieschend naschreeuwen.
NABRODDELEN, bedr,

w., gelijkvl. Van na en

broddelen : ik broddeldena,
hebnagebroddeld.

Broddelwerk namaken, zonder het to verbeteren.
NABROMMEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
brommen: ik bromde na, heb nagebromd.
Brommend naschreeuwen : degetergde beer
bromde ons na.
NABRULIEN, bedr, w., gelijkvl. Van na en brut'en (bruiden): ik bruidena, heb en ben nagebruid. Nagooijen : toen hi' van de trappen
viel, bruide men hem zz:jnen hoed na. Naloopen, in de gemeenzame verkeering : ik zal
hem wel nabrui:jen.
NABRUILOFT, Z. n., v., der, of van de nabruiloft;
meerv. nabruiloften. Gasterij na de bruiloft.
Van na en bruiloft.
NABRUISEN, bedr. w., gelijkvi. Van na en bruisen • ik bruiste na, heb nagebruist. A chter
iemand metgebruis komen : de beekzwaen
bruist het wzilke na. [Vond.]
NABRULLEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en brullen : ik brulde na, heb nagebruld. Brullend
naschreeuwen: hoe nizyn koeman rnij, Ws een
leeuw, nabrulde. [Vond.]
NABUIGEN,

onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van

na en buigen: ik boog na, ben en heb nag ebogen. Onz., achterna gebogen worden : de
takken bogen na. Bedr., buigend namaken :
jets nabuigen.
NABUITELEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en buitelen : ikbuitelde na, heb en ben nagebuiteld.

Achter iemand buitelend navallen , ook eons
anders buitelen nabootsen.
NABULKEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en bulken : ik bulkte na,
heb nagebulkt. Bulkend
naschreeuwen. Zie nableeten.
NAMUR, Z. n., m,, des nabuurs, of van den

nabuur • meerv. naburen. lemand, die naast
ons woont, is onze nabuur. Wijders, alien,
die in eene buurt wonen, heeten naburen,
In sommige oorden zegt men naber, meerv.
nabers. Het meerv. naburen gebruiken wij

voor naast elkandergelegene volken. Voor
nabuur heeft Vond. ook nagebuur : in 's nagebuurs verdriet ; zoo ook Rodenburgh :
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de behoedingh zijns naeghebuers. Van hier
naburig : het naburige Oostvriesland.
1Vabuurschap. Vondel, die het enkele buren

als een onz, w. heeft,
gebruikt ook het werkw.
naburen, met hebben : schoon ons nabuurschap niet nabuurt in 't geloof. Van hier het
deelw :genabuurde kerken. Vrouwel. naburin,
nabersche. Van na
in de Bijb.,
ron.
in G
en buur. Zamenstell.: nabuurstad. [Vond.]
NAcirr, Z. n., m., des nachts, of van den nacht •
meerv. nachten. Duisternis, in het algemeen:
de morgenstont is gekomen, en het is noch
nacht .1 [Bijbelv.] In den verhevenen sti,j1
zegt men: alles rondom hem was nacht. In
dien naren kerker heerscht een eeuwige nacht.

In en ere beteekenis is het die tijd, wanweer de halve aardkloot, gedurende het afwezen der zon, verduisterd wordt • in tegenstelling van den dag: alhoewel het nacht en
koud is. [Sets.] Ilet wordt nacht. De nacht
overvalt ons. Eenen nacht laater. [Hooft.]
Eenen nacht lang. Hi' kan day noch nacht
onderscheiden. Verradertj verkiest altUd den,
donkren nacht. [Hoogvl.] Tee hens de volgende nacht. [Hooft.] .yacht en dag werken.
altijd werken. Hi/ is zoo leelijk als de nacht.
De eenzame Nacht heerscht titans • en het
zwzYgende gesternte omringt haren (niet zijnen) troon. Bijzonder ten opzigte der rust,
des slag P
s : de zieke heeft eenen slechten
nachtgehad. Drie slapelooze nachten overbrengen. Goeden nacht wenschen. Iemand
goeden nacht zeggen. Wanneer men veron-

derstelt, dat men elkander nimmer, in dit
leven, zal wederzien, doet men dienzelfden
wensch. Vooral is ditgebruikelijk bij het
scheiden uit dit leven. Met voorzetsels wordt
di t woord ook veelgebruikt : voor die nacht.
[noon.) Van nacht, in dezen nacht. Bij
nacht werken. In den aanstaanden nacht.

In den tweeden naamval wordt het als een
bijw. gebruikt: 's nachts dauwt het. Hi'
stond 's nachts op. _Yacht had eertijds
ook de beteekenis van den avond, waarvan
de zamenst. nachteten, nachtmaal, nachtrok
nachttabberd, vastnacht, enz. Naar eene
zeer oude figuur, is de nacht een beeld van
diepe treurigheid •; 't is nacht op aarde, en
nacht in de strzjdende ziel des volstandigen
Verlossers. [Sels .1 Van onkunde en onwetendheld : heur (der Geleerdheid) klaerheit drij ft
ook blinde nachten been. Toot.] 't Gansch
aertrijck uit den nacht des onverstants getogen. J. de Deck.] Van de verborgene toekomst • als nog liggende in eenen die en
nacht van het toekoomende bedekt.[Frantzen •]

Van onzekeregevaren:
Dan tree:itgij geveiligd,
Wat nacht u omsluit. [Feith.]
Van allerlei ellende : alles zal doolen in een'
nacht van rampen en elenden. [Poot.] Den
nacht des noots verjagen. [Poot.; Van zonde,

NACH.

•: zoo moet de dagh uws
die het licht schuwt
heils den nacht beschamen van heet en nijt.

[Pool.] Van den dood, hetgraf, het schimmenrijk : een lane nacht zal ons scheiden.
Ilet rijk des .yachts bij de dichters. Een
eeuwige nacht
,
bijJ. E. Voet. Hierheen
behoort het zam. nachtspelonk : uit de donkre
nachtspelonken van Plutoos rljk. [Poot.] Dit
woord, hetwelk wij thans meest mannel.
gebruiken, was oudtijds mannel. en vrouwel. Hooftgebruikt ook beide geslachten.
M. Stoke deed dit reeds. Wij zeggen nog
middernacht, in der nacht. In het frankd.
en alem. wordt het ook onverschillig genomen. Zamenstell.: . nachtbezoek, nachtdas,
nachtdief, nachtdoek, nachtevening, waarvoor Lublink nachtqehjkheid verkiest; yachtgast, reiziger, die ergens vernacht; ook
nachtdief; nachtgebaar, nachtgedrogt, yachtgeest, nachtgespuis, nachtgewaad, nachtgezigt, nachtglas, een zandlooper van vier
uren ; nachtgoed,nachthalsdoek, nachthuisje,
nachthut, nachtkaars, nachtkroeger, yachtleger, nachtlicht, nachtlooper, nachtmaal,
nachtmantel, nachtmerrie, zekere drukking

van het bloed, in den slaap,
met eene zekere
ongerustheid des ligchaams gepaard, door
bijgeloof zoo genoemd ; nachtmuts, nachtraaf, een vogel, ook een, die veel 's nachts
werkt, waarvan hetonz. werkw. nachtraven,
's nachts werken • nachtrok, nachtronde,
nachtroom, nachtrust, nachischade, eene
plant : vergiftige bezien der nachtschade.
[Overz. v. Herv.1 _ 1Vachtschuit nachtslot,
nachtspiegel, water pot; nachts o0 nachtstitte, nachttabberd, nachtuil, nachtvogel,
nachtwaak, nachtwacht, nachtwaker, nachtwandelaar, nachtwerk, nachtwerken, nachtwerker, nachtworm, nachtunjzer, een stuurmanswerktuig •, nachtzoen, nuchtzorg, enz.
IV acht, bij Ulphil. nahts, Ker., Otfrid.
naht, hood. Nacht, neders. nagt, Been.
natt, zw.. natt, kis!. natt, noott, angels. niht,
nihtas, eng. night, ital. notte, sp. noche,
fr. nuict, nuit, in Provence nuech, Gascogn.
neijt, in Bretagne nos, Graauwbund. noig,
Lothar. neut, nestle, Bourgond. neut, alban.
nata, wallach. noapte, slay. en wend. noc,
walks. nos, lat. nox, gr. vt4. Eenigen vergelijken hiermede het hebr. nahath. Bij

Hesych. beet yuxes duisternis, waarmede
het lat. niger veel overeenkomst heeft.
NACHTBRAKEN, onz. w. gelijkvl. Ik nachtbraakte,
hebgenachtbraakt. 's Nachts bezig zijn: gij
zelve hebtgenachtbraakt, om agter den Latijnschen sti j 1 van Rows Vraagbaaken to
koomen. M. L.] Van bier nachtbraking.
NACHTEGAAL, z. n., m., des nachteaals
, of van
g
den nachtegaal •; ineerv. nachtegaals, nachtegaten. Het puik der zangvogelen :
Of Iciestgij 't heesch getjilp
gip
Voor 't or el van een' schellen naehtegael? (Toot.]
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hebt den zoeten nachtegael vermoort.

[Vond.] Zij zingt als een nachtegaal.. Fig.,
een kunstig zanger of dichter : de noordernachtegaal zal schaffer zij,
n oude kennis
van de Muzen. [Hooft.] De nachtegaal van
Abtswout zwijgt. D. Smits.] Omdat, in het

eigenlijke Holland, zoo weinig bosch en zoo
veel water is, noemt men de kikvorschen,
die de zomersche nachten verlevendigen,
schertsender wijs, hollandsche nachtegalen.
De nachtegaal op de peuluw, de huisvrouw.
Naardien kleine kinderen vaak degewoonte hebben, om de ouders, door hun
gekrijt, uit den slaap te houden, zegt men
van die kleine nachtschreeuwers : wij hebben

NADO.

delen. Geen nadenken hebben, onbezonnen
te werk gaan. Een nadenkend (argwanend)
mensch. Een nadenkendegeest
die alles
,
naauwkeurig naspoort. Van hier nadenking.
NADER
,
zie na.
NADEREN, onz. w., gelijkvl. naderde, ben
genaderd. Naderbij komen de viand is
genaderd. Op andere zaken toegepast : de tijd
nadert. Ook met eenenpersoon of eene
zaak, werwaarts de nadering geschiedt: toen
de viand de stad naderde. Nu nadert ons de
doot. [Pool.] Van hier nadering, genaking,
nadernis. Dit laatste woord komt meermalen

bij Hooft voor, in den zin van loo raven
om, door middel van dezelve, onder de yeseenen nachtegaal voor het bed.
ten eener stad te komen : de vzjandt staakte
,
Het woord is uit nacht engaal
dat is
de hornscheeve naadernissen. Het woord is
gezang, zamengesteld. Zie galm. In het
van na, nader, gevormd. Verkeerdelijk zest
hoogd. Nachtigall, bij de zwab. dichters
, men derhalve naarderen.
naghtegal, deen. natter al zw. natter al
NADERHAND, een bijw. van tijd • daarna: ik zal
angels. naectegale, nightgale, eng. nightinhet u naderhand wel zeggen. Ik heber nadergale, van night (nacht) en galan (zingen).
hand niets vangehoord. Het is bekend dat
Sommigen meenen, dat cinia in het lat.
vele onzer voorzetsels oudtijds eenen tweeluscinia, even zoo van cano komt loch
den naamval beheerschten • hier vindt men
waarvan lus afstamme, is onzeker. Nachtehet: na der hand. Te hand was eertijds
gaal is dan zooveel als nachtzinger. Gadelen
eene uitdrukking van den tegenwoordigen
was out. ook zin en ; en daarom neemt men
tijd, waarvoor wij thans bezigen: na der
nachtegaal ook wel voor nachtgadel.
hand (naderhand) is daarom na dezen tijd.
NACL1FEREN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
NADEUNEN,
bedr. w., gelijkvl. Van na en deunen:
cijferen: ik cijferde na, heb nagecifferd. Met
ik denude na,
heb nagedeund. Met een
cijfergetal narekenen.
deunend geluid nabaauwen: de snaat'rend
NADACHT, z. n., y r., der, of van de nadacht
Echo viel snakkend' in de woorden van uw
zonder meerv. Nadenking hzj overlei wat
gesmolte spraak ten vollen naagedeund,
groots, dat ieder nadacht gaf. [Vond.]
[Hooft.]
bedr. w., gelijkvl. Van na en dalen : ik NADISCH, z. n., m., van den nadisch • het
NADALEN
,
daalde na, ben nagedaald. Dalend navolgen :
meerv. is niet ingebruik. Daigeen, hetwelk
syn eere sal hem niet nadalen. [Bijbelv.]
men, na den eigenlijken maaltijd, ten beNADANSEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van na
sluit van denzelven nog opdischt. Van na en
en dansen: ik danste na, heb nagedanst.
disch. Van bier het werkw. nadisschen, in
Bedr., het dansen namaken, nabootsen :
Gelder!.gebruikelijk.
dat kan ik niet nadansen. Onz., later dan NADOEN
bedr. w., onregelm. Van na en doers:
,
ik deed na,
heb nagedaan. Even dezelfde
een ander dansen: ik danste wel eenuur na.
handeling verrigten, welke een ander vooraf
NADAT, voegwoord, dat eene tijdsopvolging
verrigt heeft. Het woord komt, in den dageaanduidt : nadat de koning gestorven was,
kwamen de rzjksgrooten bijeen. Het is wel te
lijkschen stijl, meest voor : wie kan mij dat
kunstje nadoen? Van bier nadoenlzjk.
onderscheiden van naar dat. Zie naar.
NADEEL, Z. n., o., des nadeels, of van het nadeel; NA.DOMMELEN, onz. w., gelijkvl. Van na en
dommelen : ik do,nmelde na, heb nagedommeerv, nadeelen. Achterdeel, interdeel,
schade, hinder : Zich zelven groot nadeel
meld. Nadat men, des morgens, gewekt is,
nog een weinig in eene zachte sluimering
doers , JYadeel aanbrengen. 1V adeel bi j, of
door eene zaak lijden. Bat zal tot uw nadeel
vallen. Geld. woord.
uitvallen. Schande, oneer : men heeft niets NADONDEREN, bedr. w.,gelijkvl. Van na en
donderen: ik donderde na, heb nagedonderd.
tot nizjn nadeel te zeggen. Van hier nadeelig.
Achter den rug met donderende stem roeVan na en deel.
P Men gebruikt het in den figuurl. zin
NADENKEN, bedr., w. onregelm. Van na en
denken : ik dacht na, heb nagedacht. Zich de
alleen: iemand duizend vloeken nadonderen.
bijzonderestukken van eene zaak en derzelver NADORSCHEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
dorschen : ik dorschte na, heb nagedorscht.
evol gen in gedachten voorstellen: ik heb die
g
Hetgedorschte stroo nog eens dorschen,
zaak nagedacht. Het wordt, in de onbepaalom te zien, of het ook zuiver uitgedorscht Zij.
de wijs, zelfst. gebruikt, van het onz. geslacht : dat nett mij kwaad nadenken, ver- NADORST, z. n., m., van den nadorst ; zonder
meerv. Borst, die naderhand komt, gemeenmoeden, achterdocht. Zander nadenken han-

NADR.

lijk den volgenden morgen, nadat men,
daags te voren, te eel drank gebruikt heeft.
Hoogvliet gebruikt het woord. Van na en
dorst.
(naduwen) bedr. w., gelijkvl. Van
na en douwen : ik douwde na, heb nagedouwd. Met eenen douw nastooten • eenen

NADOUWEN,

douw van achterengeven.
NADRAATJEN, bedr. w.,gelijkvl. Van na en
dram 'en : ik draaide na, heb nagedraaid.

Op eene draaibank jets namaken, naar een
stuk, dat reeds, door een ander, gedraaid is.
NADRAGEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
na en dragen: ik droeg na, heb nagedragen.
Bedr., achter iemand dragen: ik droeg hem,
de slip des kleeds na. Onz., met den derden naamval despersoons, na even beschuldigen •; met hebben: maar, gemerkt de
vzjanden des gemeijnen welstands hem en
hun naadroeghen. [Hooft.] Bruno, in zijne
Psalmber., gebruikt het bedr.: mi'n' woorden werden valschelljk mij nagedragen.
NADRAMMEN, onz. w., gelijkvl. Van na en
drammen, dat van dwingende kinderen,

in Groningen en Gelderland, gezegd wordt :
ik dramde na, heb nagedramd. Drammend
naschreeuwen.
NADRAVEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en dravon : ik draafde na, heb nagedraafd. Op
cenen draf naloopen: het paard draarde
hem na. Oneig., nastreven: bewondert, wie
zoo hoogh hem na durf draven. [Vond.]
NADRENTELEN, bedr. IV., gelijkvl. Van na en
drentelen: ik drentelde na, heb nagedrenteld. Drentelend achteraan komen.
NADRLIVEN,

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van

na en drijven : ik dreef na, heb en ben
nagedreven. Bedr., achter iemand driven :
hij dreef hem de koeijen na. Onz., achteraan
driven •; met zijn: het vlot dreef na.
NADROOGEN,
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bedr. en onz. w.,gelijkvl. Van

na en droogen : ik droogde na, heb nagedroogd. Bedr., naderhand drooger maken :
droog de kopjes eens na. Onz., met hebben •
in vervolg drooger worden: neem het linnen
maar in • het zal op zolder wel nadroogen.
er dus wordt eene koe,
Van hier nadroog,

in Noordholland, genoemd, die later dan
gewoonlijk kan gemolken worden.
NADRossEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
drossen (bij Kit. trossen, in den zin van
oppakken, wegloopen) : ik droste na, ben
nagedrost. Achter iemand drossen, zich
wegpakken: hij ging hem schielzjk nadrossen.
NADRUIPEN, onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van
na en druipen : ik droop na, heb en ben
nag' p. Nog eenigen tijd lang druipen;
met hebben: diegoot druipt altijd na. Bedr.,
overdragt., zich na een ander stil wegpakken • met zijn : Itzj ging zich nadruipen.
NADRUK, z. n., m., des nadruks, of van den
nadruk • meerv. nadrukken. Nagebootste

druk: dat boek is maar een nadruk. In eenen
oneigenlijken zin, beteekent het eene aangewende groote kracht zoo wel des ligchaams
als desgemoeds: ik heb het hem met nadruk
g
eve g,
d met vele kracht van stem en vele
beweging van gemoed. Van zulk een' loop
en keer der ti 'en spreekt Heer Van Loon
met kracht en nadruk. [Poot.) Hi' wist er
dien overmeesterenden nadruk aan bij te
zetten. [Frantzen.] In eenen zedelijken zin :
mine vermaning was van geenen nadruk.
Lieze is de nadruk der ingebrachte bedenking. [Frantzen.] Dit is in den volsten nadruk waar. Van hier nadrukkelijk.
NADRUKKEN,

bedr. W. gelijkvl. Van na en

drukken : ik drukte na,
heb nagedrukt. Len
boek nadrukken, hetzelve, ten nadeel en

teen den wit van den uitgever of maker,
van nieuws drukken. Van hier nadrukker,
nadruksel bij Hoogstraten.
NADUIDEN, bedr. w„gelijkvl. Van na en duiden: ik duidde na,
heb nageduid. Aan eerie
verrigte zaak naderhand eenen zingeven,
haar uitleggen, verklaren: en werd hem
tot eenen misslagh in een' Veldheer naageduidt, dat hi' enz. [Hooft.] En dull zorgvuldigh hart dien raet ten beste na. [Vond.]
Maer als men malcander door consequentien
hatelijcke din en naduijdt. H. D. Gr.]
NADUIKEN, bedr. w., ongeliikvl. Van na en
duiken: ik dook na, ben nagedoken. Achter

iemand, later dan dezelve, onder water
duiken.
NADUMMELEN, onz. w., gelijkvl. Van na en duntmelen : ik dumntelde na, ben nagedummeld.
Met eenen zwakken,waggelenden gang

iemand achternagaan. Men gebruikt het,
in Gelderland, van kinderen en oude lieden,
die zwak op de beenen zin.
NADUWEN, zie nadouwen.
NADWEILEN, bedr. w.,gelijkvl. Van na en
dweilen: ik dweilde na, heb nagedweild.

Met eene dweil nadroogen.
NAEGGEN, bedr. w., gelijkvl. Van Ita en eggen :•
ik egde na, heb nageegd. Achter iemand
eggen, ten einde de aardkluiten nog fijner
te maken.
NAERFGENAAM, z. n., m. en v., des naerfgenaams,
— der, of van den — de naerfgenaam ;
meerv. naerfgenamen. Een persoon die
het naaste in het bloed is, als er de regte
erfgenamen ontbreken. Van na en erfgenaant.
NAETEN, onz.

w., ongelijkvl. Van na en eten :
ik at na, heb nagegeten. Na anderen eten.
NAETSEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en etsen :
ik etste na, heb nageêtst. Etsend namaken.
NAFEEST, z. n., o., van het nafeest •; meerv.
nafeesten. Eene nabruiloft.Van na en feest.
Over het onz.geslacht, zie bij feed.
NAFElLEN, zie nadweilen.
NAFLADDEREN, (natIodderen) bedr. W., gelijkvl.
85
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Van na en fladderen : ik tiadderde na, ben
nagefladderd. Fladderend nakomen.
NAFLUITEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
truiten: ik foot na heb
,
nagetloten. Achter
iemand fluiten. Hooftgebruikt het van den
wind: behalven die u naa, met bolle blaasjes
floot.

n., v., der, of van de naftha •
zonder meerv. Een naam, welken men aan
de zuiverste witte bergolie geeft. Uit het
arab. nat. — Waarbq ook naftha, en ztvavel te vermoeden is. [Hamelsv.] Zamenstell.:

NAFTRA, Z.

narthabron.
NAGAAN,

bedr. en onz. w., once elm. Van

na engaan ik ging nu,. heb en ben nagegaan. Achter iemand gaan, hem volgen :
Ikging hem na tot in ztjne kamer. Oneig.:
Dien d' onrust nagaat tot in 't graf. [Vond.]

Denzelfden we g gaan, welken eel) ander
gegaan is: het spoor van eenen haas na aan.
Wie kan de voetstappen der Foorzienigheid
na aan? Bespieden: iemand met looden
schoenen na aan. Oneig., de zaken, die voor-

gesteld worden, op eene geleidelijke wijs,
met zijne aandacht vatten: ik konde dien
leeraar niet na aan. Met het gezigt navolgen : de joodsche voorlezer las zoo schieltjk,
dat ik hem niet konde na aan. Behartigen :
zijne eigene din en na aan. Zich aan zijne
neiging tot lets over even: die ander vleesch
zijn nagegaan. [Bijbelv.] Hooft zegt: hem
gaat naa, (men verspreidt achter zijnen rug)
dat hi' een root vuur deed boeten. Onzijd.,
traag gaan onze klok gaat een kwartier na.
Het deelw. nagaande is voor argwanende.
NAGALI, z. n., m., des na aims of van den
nagalm • zonder meerv. Een galm, die
naklinkt: Echo doet de nagalm baauwen.
[Plain.] Van hier het onz. w. nagalmen,
en nagalming.
NAGALPEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en galpen: ik al to na, heb nagegalpt. Gal end
naschreeuwen. Zie galpen.
NAGANG, z. th, m., des nagangs, of van den
na an ; het meerv. is buiten gebruik.
Spoor: op den na an komen, en iemand
betrappen.

bedr. w., gelijkvl. Van na en gapen:
ikgaapte na, heb nagegaapt. Met openen

NAGAPEN,

mond en opgesperde oogen iemand, of iets,
nakijken.
NAGEBOORTE, z. n., V. der, of van de nageboorte;
meerv. nageboorten. Een rood, voos, breed
en dik ligchaam, uit vliezen en bloedvaten
bestaande, dat, met de vrucht, in de baarmoeder van mensch en Bier aangroeit, en,
door middel van de navelstreng,
met dezelve
verbonden is. Het draagt lien naam, omdat
het, na degeboorte des kinds, te voorschijn
komt, anders moederkoek, bij Kil. ook hamme
geheeten. Bruno neemt het woord, in zijne
Psalmb., in eenen anderen en eigenlijken

NAGE.

zin: om aen 't zaedt, hetwelck zal risen nut
't volgende geslacht, door nageboort, enz.
Van na engeboorte.
NAGEBUUR, zie nabuur.
NAGEDACHTE, z. v., der, of van de nagedachte;
meerv. nagedachten. Nadenking, overweging : onzengeest te vervullen met de ernstigste nctgedachten. [Frants.] .111ijn flaeuwe hoop
verwart in droeve nagedachten. [Poot.] Zware
nagedachten over lets krijgen. Ook nagedachtenis aandenking aan lets van achteren :
uwe nagedachtenis zal er des te sterker door
groeien. [Sels.] Van na en gedachte.
NAGEHEUGENIS, z. n. v., der, of van de nageheugenis •; zonder meerv. Nagedachtenis :
geen tijd kan mij ontwringen de nageheugenis
der vaakgenoten gunst. [J d' Outrein.] Van
na engeheugenis.
NAGEKLAG, z. n., 0., des nageklags, of van het
nageklag; zonder meerv. Klagend naberouw:
(hij) hoot niet, als drouvigh nageklagh. [Ca ts.]
Van na engeklag.
NAGEL, z. n., m., des nagels, of van den nagel •
meerv. nagels , nagelen. Het horenachtige
bekleedsel aan de uiterste einden der vingers
en teenen : nu op den na el eerst de scherpkeit van het been despUls geproeft. [Vond.]
Zijne nagels sniiden, knippen, korten. Iewands nagels korten, hem in zijne magt
bedwingen. Zijne nag e ls scherpen, zich schrap
zetten. Ik zou mijn nagels zoo niet scharpen.
[Poot.] Op zijne nagels Wien. lemand met
de nagels in het aangezigt zinen. Zij heeft
geenen na el om haar gat te kraauwen, la
spreekwij,
s voor : zijzeer
is
arm. Het zal
hem nog ten nagelen en teenen uitzweeten,

het zal hemgeweldig zuur opbreken. Van
cenige dieren gebruikt men het ook, ter
onderscheiding van kromme en dikke klaauwen : de kat heeft scherpe nagels. zu heeft
klaauwen en nagels, zij is een heel boos wijf.
Om eenige gelijkheid, noemt men dus ook
eene soort van specerij: een stuk vleesch met
nagelen (kruidnagelen) besteken. Ook een
vliesje in het oog, als het wit van kleur, en
aan eenen na el gelijk is, draagt bij Kil. den
naam van na el • anders moan. Zamenstell.:
nagelbloem, nagelbol, nagelboom, nagelhout,
cen stuk ma er gerookt vleesch, anders veer
gettoemd; nagelkruid, nagelmaag, (ncsgelmage) nagelvriend, bloedvriend in het zevende lid : want als men denarm in leeden
deelt, zegt Meyer, wort er op de zevende
plaals een lidt, maar de nagel gevonden;• en
daarom neemt het verwantschap daar zijn
einde.— Nagelneep, nageirinde, op het platte
land, in Gelderland, nagelrun, (run en rind
is hetzelfde woord), bij Kil. ook nagelschors,

eene verzwering aan den na el, waardoor de
na el van het vleesch losgaat, gelijk de rinde,
dat is de schors van hout, als het geslagen
wordt.
Nagelwortel.
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1V el bij Rab. Maur. na al angels. naegl,
nagl, hoogd. Nagel, neders. nagel, zw
na el , eng. nail. Het woord komt , zeer
waarschijnlijk, van na en dat is knagen, in

den zin van krassen. De na el toch is een
werktuig,
om daarmede to krassen.
NAGEL, z. n., m., des nagels, of van den na el •
meerv. nagels, nagelen. Een kleine, dunce
spijker : met den na el in 't hooft geklonken.
[Boat.] Eenen na el inslaan. Bat is mij een
na el aan mine doodkist, dat verdriet zal
mijnen dood vervroegen. Een houten na el
Zamenstell.: bandnagel , hoefnagel, nijdnagel. — Nagelboor, nagelnieuw, nagelsmid,
nagelvast, enz.

Het kan, of, met het vorige woord, tot
na en kttagen behooren , of, met het gr.

YWY EI Y, steken, eenen oorsprong hebben.
NAGELAG z. n., o., des nagelags , of van

het

na el • meerv. nagelagen. Overgelag. Van
na engelag.
NAGELEN, bedr. w., gelijkvl.
nagelde , heb
g
enageld. Met nagelen hechten : iets vast
nagelen. Alexander deed eene menigte aan
het kruis nagelen. Zamenstell.: doornagelen,
vernagelen.
NAGEPEINS, (nagepeis) z. n., o., van het na e• zonder meerv. Stine, diepe overw e-

ging van eene zaak, die reeds verrigt is;
vermoeden, achterdocht : niet sonder nag epeljs. [Cats.]
NAGEREGT, z. n., o., des nageregts, of van het
nageregt • meerv. nageregten. Laatste ere t.
Van na en ere t.
NAGESCHAL, z. n., o., des nageschals, of van het
nageschal •; zonder meerv. Een schel geluid,
dat naklinkt : ja laet nu Haerlems heuvelkruinen eens klinken van uw nageschal.

[Poot.]
NAGESLACHT, z.

o., des nageslachis, of van
het nageslacht •; meerv. nageslachten. Een

geslacht van menschen, dat in volgende
jaren of eeuwen geboren wordt : door al de
nageslachten. [Psalmb. van E. Voet] Aan het
nageslacht der Joden. [Frantzen.] Van na en
geslacht.

bedr. w., ongelijkvl. Van na en
geven : ik gaf na, heb nagegeven. Naderha n d
geven : hz:j gaf nooit alles to maar
gal altoos nog lets na. Betigten : aan Albert,
wordt naagegeeven, dat hi j, enz. zegt Hooft •;

NAGEVEN,

die het ook in eenengoeden zin neemt,
voor toe even erkennen : groote eer leid' hij
in, (want wat hem naakomt, verstaan wij
hem naa tegeeven) enz. Eene spanning verminderen, slapper laten ha p en: dat touw
wil niet na even anders medegeven. Fig.,
niet zoo sterk op zijn stuk staan : ik zal
hierin wat ntoeten na even anders toe even.
NAGEVOLG, z. n., o., des nagevolgs, of van het
nagevolg ; meerv. nagevolgen. Een stoet, die

achteraan komt • zonder meerv. Al wat

NAGR.

naderhand uit eerie zaak voortvloeit, met
een meerv. zie daar dejammerlijke nagevolgen Van na en gevolg.
NAGEWAS, z. n., o., van het nagewas •; zonder
meerv. Alles, dat later opgeslagen, opgegroeid is. Van na en gewas.
NAGEZANG, z. n., o., des nagezangs, of van het
nagezang • zonder meerv. Het laatste gezang
bij de openbare godsdienst. Van na en
gezang.

bijv. n., zonder trappen van vergrooting. Hooft gebruikt het, voor nabe
staande : moeder van zoo vermooghen en

NAGEZETEN,

naagezeeten eenen Vorst, Van na en gezeten,
het deelw. van zitten.
NAGIEREN, bedr. w., gelijkvl. Van na en gieren :
ikgierde na, heb nagegierd. Achter iemands

rug gieren, hem naschreeuwen. Ook, met
ongelijke schreden iemand navolgen, naloopen : zij waren zoo dronken, dat zij ons
nagierden. Zie gieren.
NAGIETEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
gieten : ik goot na, heb nagegoten. Nog eens
gieten : 'tog wat water nagieten. lemand
nagieten, is ook iemand van achteren met
water begieten, terwij1 hi' weggaat. Door
smelten namaken ik heb dat beeld na egoten.

bedr. w., ongelijkvl. Van na en
glijden : ik gleed na, ben nagegleden. Glij-

NAGLIJDEN,

lend nasullen.
onz. en bedr. w., gelijkvl. Van na
en gonzen : ik gonsde na, heb en ben nagegonsd. Onz., nog eenige oogenblikken gonzen • met hebben : het water gonst na. Bedr.,
gonzend nasnorren •; met zijn : de slingersteengonsde hem na. Het zelfst. naamw.
nagons gebruikt Ten Kate.
NAGOOIJEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en gooi-

NAGONZEN,

'en : ik gooide na, heb nagegooid. Nasmijten.
Z. n., o., van het nagras •; zonder

NAGRAS,

meerv. Gras, dat na de eerste afmaaijing
roeit •; etgroen hi'l za nederdalen als een
g
re en op het nagras. [Bijbelv.] Figuurlijk :
wij kwamen op het nagras, kregen nog iets
van het overgeschotene, toen het eerste en
beste reeds weg was.
NAGRAVLN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
graven : ik roe na, heb nagegraven. Be
rigting van een ding in het graven volgen :
het spoor na raven. Aardappels nagraven

beet, in Gelderland, hengravend nazoeken •;
anders namodden.
NAGRAVEREN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
graveren : ik graveerde na, heb nagegraveerd. Naar andere figuren snijden.
NAGRIJPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
grz:jpen : ik greep na, heb nagegrepen.
Achternagrijpen : terwijl de grifze stoet
hem nagrt:jpt. [Vond.]
NAGROMMEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
grommen : ik gromde na, heb nagegromd.

NAJA.
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Grommend naknorren. Van hondengebruikt
men dit woord.
NAHARKEN, bedr, w., gelijkvl. Van na en harken : ik harkte na, heb nageharkt. Nog eens,
om meerdere nettigheid of reinigheid, harken. Ook hoof naharken.
NAHEKELEN, bedr. w., gelijkvi. Van na en
hekelen : ik hekelde na, heb nagehekeld.

Nog eenmaal door den hekel trekkers halen.
z. n., m., van den naherfst. Het
aangename weer, in het begin van de
wintermaanden. na den eigenlijken herfst.
Van na en herfst.
NAHLIGEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en hijgen.
Ik hi' na, heb nagehijgd. Haken naar,
najagen : gewoon de lusten na te hi' en.
H. Dull.] Zie hi:igen.
NAHINKEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en hinken : ik hinkte na,
heb nagehinkt. Oudt.
ongelijkvl.: honkie na, nagehonken. Hinkend nahuppelen : en klim en hink ze naer
(na) op Pindus wenteltrappen. [Poot.]
NAHIPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en hi en:
ik hi to na, heb en ben nagehipt. Met kleine
sprongen nakomen. Het voortdur. w. is

NA.HERFST,

nahippelen, hippelde na, nagehippeld. Men
zegt ook nahuppelen.
NAHOEDE, z. n., v., der, of van de nahoede

zonder meerv. Achterhoede.
w., gelijkvl. Van na en

NAHOEPELEN, bedr.

hoepelen : ik hoepelde na, heb nagehoepeld.

Al spelend met den hoe el naloopen.
NAHOEREREN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
hoereren : ik hoereerde na, hob nagehoereerd.Pit woord komt, in de Overz. van

NAJO.

het jaar, de herfst. Van na en jaar : 't rijk
najaer stort een' gullen overvloet van rtjp
g ewas, enz. [Poot. ]
NAJAGEN,

bedr. w., ongelijkvl. Van na en

'a en : ik beg na, heb nagejaagd. In groote
haast achtervolgen: zij joegen den hoop
vijanden na tot in het bosch. Die zij hittiglijk najaagden. [Frantzen.1 De wolf het
schaap najaaght. [Spieghel.] Fig., wordt

het woord, in de Overz. van den Bijb.,
genomen voor eene zaak zeer behartigen:
geregtigheid najagen ; ook voor sterk begeeren en veel gebruiken , b. v. sterken drank
najagen. Van bier najaagster, behartigster,
najager, najaging.

n., v., der, of van de najagt ;
zonder meerv. Hittige vervolging: om met
de naajaght voort te vaaren. [Hooft.]. Van na
en jg
at.
NAJAMMEREN, bedr. w., gelijkvl. Van na en

NAJAGT, Z.

jammeren: ik jammerde na, heb nagejammend. Met gejammer naroepen.
NAJANKEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
janken: ik jankte na, heb nagejankt. Jantrend naschreeuwen : de hondjankte on na.
Oneig.: zijn' huisvrouw liet niet af, van
met smeeken haaren man naa te janken.
[Hooft.] Om een ambtje al de grooten najanken.
NAJEUKEN, (najoken) bedr. w., gelijkvl. Van na
en jeuken: ikjeukte na, heb nagejeukt. Hooft

gebruikt dit woord, oneigenlijk, voor hevige
begeerte van achteren naar jets gewaarworden : de burgerije heeft hem zeer nagejookt

bedr. w., gelijkvl. Van na en hollen : ik holde na, heb en ben nagehold. Hol-

(grande desiderium ems mansit.)
bedr. w., gelijkvl. Van na en ijlen: ik
ijlde na, ben nageUld. IJiend naloopen : het
wild naijlen. [Yowl.]
NAuvER, z. n., in., des naijvers, of van den
natjver • zonder meerv. Eerie onophoudelijke

lend naloopen.
bedr. w., gelijkvl. Van na en

vlijt, om een ander, in eene zaak, gelijk te
worden : een heilige naijver. De hoop op loon

hompelen : ik hompelde na, ben nagehompeld. Hompelend nakomen.
NAHOOI, Z. n., o., des nahoois, of van het
nahooi ; zonder meerv. Hooi, dat van het
nagras komt. Van na en hoof.
NAHUILEN, bedr. w.,gelijkvl. Van na en huilen : ik huilde na,
heb nagehuild. Met een

verwekte onder hen eenen edelen naijver. Een
prtjswaardige naaijver. [Frantzen.] Door
eenen boosaerdigen naijver. [Vond.] Van na
en Over. Van hier naijverig.
NALIVEREN,
bedr. w., gelijkvl. Van na en Overen:
ik tjverde na, heb nageijverd. Met alle moeite

den Bijb., dikmaals voor, in den oneigenlijken zin van afgodisch navolgen : die haere
dreckgoden nahoereren.
NAHOLLEN,

NAHOMPELEN,

gehuil naschreeuwen.
NAHUNKEREN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
hunkeren : ik hunkerde na, heb nagehunkerd. Hunkerend naloopen • ook achter

iemands rug hunkeren.
bedr. w., gelijkvl. Van na en

NAHUPPELEN,

huppelen: ik huppelde na, heb en ben nagehuppeld. Met hebben ; naar de maat huppelen : wanneer ze 't half het deuntje leert
naehuppelen. [Vondd Met zijn; huppelend
nakomen : hi' is hem vrolijk nagehuppeld.
NAJAAR, z. n., o., des najaars, of van het
najaar ; meerv. najaren. Het laatste van

NAIJLEN,

streven, om iemand, in eene zaak, op zij' te
komen: om uwen arbeit na te ilveren. (Vond.]
Oneig.: tin en loot waarvan 't eerste het zilvet ingedaante en glans komt na te ijveren.

[Bogaart.] Eenigen spellen naartjver, naarajveren. Vond. volt ook wel die spelling:
dockprtysseltjck naeriftertze de hant. De
eerste spelling is de ware. Van hier natjveraar.

bedr. w., gelijkvl. Van na en foelen:
ik joelde na, heb nagejoeld. Joelend naschreeu-

NAJOELEN,

wen,
op de wijs
anvdronkaards.
bedr. w., gelijkvl. Van na en jou-

NAJOUWEN,

wen : ik jouwde na, heb nagejouwd. Met

NAKL.
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eene jouw, naschreeuwen. Hoogstr. heeft
het woord.
NAnacilErt, bedr. w., gelijkvl. Van na en juithen: ikjuichte na, heb nagejuicht. Met
gejuich naroepen : zijn' vlaaijers juichen
hem naa. [Ilooft.
NAKAATSEN, bedr. NV., gelijkvl. Van na en kaatsen : ik kaatste na, heb nagekaatst. Na een'
ander kaatsen • ik moet nog twee ballen nakaatsen.
nakakelen onz. w., gelijkvl. Van
na en kakelen: ik kakelde na, heb nagekakeld.
Later dan een ander kakelen ,
rater ik
haat hetgedurig nakakelen.
•
NAKALLEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en kallen:
ik kalde na, heb nagekald. Naderhand ver-

NAKAKELEN,

tellen, nasnappen.
bedr. w., gelijkvl. Van
na en kammen : ik kamde na, heb nagekamd.
Nog eenmaal kammen, om het hoofd te meer
te zuiveren.
NAKEEREN, bedr. w., gelijkvl. Van na en keeren:
ik keerde na, heb nagekeerd. Nadat iemand
reedsgekeerd, dat is gereinigd, heeft, nog
eenmaal keeren : ik zal het vertrek met eenen

NAKAMMEN, (nakemmen)

nieuwen bezem nakeeren.

bedr. w., gelijkvl. Van na en keffen:
ik kefte na, heb nagekeft. Achter iemands
rug keffen : die bond keft ons altzjd na.
NAKEKELEN, zie nakakelen.
NAKEN, onz. w.,gelijkvl. Ik naakte, ben genaakt. Naderen, zachtkens aankomen, genaken : het naken van den avont. [Bijbelv.]
Ende spreec tot hem, dat die daghen ghenaect
stjn. [Bijb. 1477.] Allengs nailer komen : dat
traegh voor 't nakende onweer duickt. [Vond.]
Als nu de beurte naeckte. [Bijbelv.] Van hier
flaking. Van na, digt bij. Zie genaken.
NAKERMEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en kermen : ik kermde na, heb nagekermd. Met
g
ekerm naklagen: dat men den dooden met
nuttelooze klachten naakermt. [Hooft.]
NAKIJKEII1, bedr. w., ongelijkvl. Van na en kij ken : ik keek na, heb nagekeken. Naoogen, in
NAKEFFEN,

de dagelijksehe taal slechts voorkomende:
luiden kijeken u na. [Vond.] Hi' liet den
luiden 't naakijken. [Hooft.]
NAKIND, z. n., o., des nakinds, of van het nakind • meerv. nakinders, nakinderen. Een
kind van het tweede of derde bed. Van na
en kind.
NAKLADDEN, bedr. w.,
gelijkvl. Van na en
kladden : ik kladde na, heb nageklad. lets,
op eene slordige wijs, naschilderen, naschrijven, namaken.
NAKLAGEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
klagen : ik klaagde na, heb nageklaagd.

Klagend naroepen : lees' Koningin naklagen. F. Halma.]
NAKLANK, Z. 11. , m.
, des naklanks
, of van den
naklank • zonder meerv. De voortzetting van
eenen begonnen klank. Van na en klank :

ieder zucht laat langduuriger naklank in
zijn hart na. [Sels.] 'lc floor den naklank
van Abels krajten. [Foot.]
NAKLAPPEN, bedr. IN., gelijkvl. Van na en klappen : ik klapte na, heb nageklapt. Klappend

als een vogel nasnappen. Ook met eene
zweep achter iemand klappen •, anders
naknappen.
naklaveren), bedr. w., gelijkvl.
Van na en klauteren : ik klauterde na, ben
nageklauterd. Klauterend naklimmen.
NAKLIMMEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en

NAKLAUTEREN

klimmen : ik klom na, ben nageklommen.

Klimmend achter iemand volgen.
onz. w., ongelijkvl. Van na en

NAKLINKEN,

klinken : ik klonk na, heb nageklonken.

Eenen naklankgeven. Bij Vond. komt het
voor, F. Halmagebruikt het voor met geklank nabootsen, navolgen : Broukhuizens
luit,
die 't puik der oude dichters naklonk.
NAKLOPPEN,

bedr. w., gelijkvl. Van na en

kloppen : ik klopte na, heb nageklopt. Nog

eenmaal kloppen.
Geld. naklassen, ook naklompen) bedr. w., gelijkvl. Van na en klossen :
ik kloste na, ben nageklost. Kiossend naloo en.
NAKLUCHT, z. n., v., der, of van de naklucht
meerv. nakluchten. Een kluchtig naspel op
het toorieel. Van na en klucht.
NAKLUIVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
kluiven : ik kloof na, heb nagekloven. Jets,
dat reedsgekloven is, nog ens kluiven :

NAKLOSSEN, (in

hij kloof, uit honer de beentjens na.
Z. n., v., der, of van de naknaging ;
meerv. naknagingen. Eene knaging, die van

NAKNAGING,

achteren komt. Bij Halma vindt men di t
woord.
NAKNEDEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
kneden : ik kneedde na, heb nagekneed.

Jets, dat nietgoed gekneed is, nog eenmaal
kneden.
NAKNORREN, bedr. w.,gelijkvl. Van na en
lcnorren : ik knorde na, heb nageknord.

Knorrend naroepen, naloopen.
bedr. w.,gelijkvl. Van na en

NAKOETEREN,

koeteren : ik koeterde na, heb nagekoeterd.
Met koeterende woordjes na rater
NAKOKEN, bedr. w., gelijkvl. Van na
•:
en koken
ik kookte na, heb nagekookt. lets koken, als

eene andere spijs reeds gaar is. Ook onz.,
met hebben : dean is heel •; de melk zal
genoeg nakoken.

z. n., m. en v., des nakomelings,
of van den — der, of van de nakomeling •
meerv. nakomelingen. Nazaat. Het meerv.
van het mannel.geslacht is meest in gebruik.
Van hier nakomelingschap : aan de nakomelingschap over te leeveren. [Frantz.] Zamenstell. : erfnakomeling. [Poot.]
NAKOMEN, onz. en bedr. w., onregelm. Van na
en komen : ik kwam na, ben nagekomen.
NAKOMELING,

NAKR.
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Onz., na lets komen of volgen, ten opzigte
van den tijd : ga maar vooruit •; ik zal dra
nakomen. Het nakomendegeslacht. Bedr.,
oneig., volbrengen, houden : zijne belofte
nakomen. Iemands bevelen nakomen. Hooft
vervoegt het somtijds met hebben •; dat niet
na te volgen is. Dezelve gebruikt het ook
voor toekomen : want wat hem naakomt,
enz. Van hier nakomer,
bij Rodenb. voor
eenen opvolger in een ambt, bij Datheen,
voor eenen nakomeling • nakoming, volbrenging ; nakomst, latere komst, oneig.,
de nakomelingschap : oock tot zoo schoon
een spel de nakomst aan te hitsen. [De Deck.]
NAKOOP, Z. n., m., des nakoops, of van den
nakoop • zonder meerv. Latere koop. Van na

bedr. w., gelijkvl. Van na en
kuijeren : ik kuzjerde na, heb nagekuijerd.

NAKIJIJEREN,

Kuijerend navolgen, achter iemand kuijeren:
ik zal hem nakutjeren. Den kuijerenden
gang namaken : van zoo hoogh eenen tredt
naa te kuzjeren. [Hooft.]
NAIMISCHEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
kuischen : ik kuischte na, heb nagekuischt.

Eigenlijk, nave en nazuiveren, Men gebruikt het, oneig., voor nabootsen, naapen :
ik kuischte in schtjn hun wondren na.
[Vond.] Die zinnelooze durf donder en
blixem nakuischen. [Vond.1 Van hier na• kuischer, nakuisching.
NAKUNDE, z. n., V. der, of van de nakunde •

zonder meerv. Eene ontdekking, die naderhand verkregen wordt: te moo hen verwer-

en koop.

bedr. W., gelijkvl. Van na en
kraatjen : ik kraaide na, heb nagekraaid.

NAKRAA1JEN,

Kraaijend naroepen, in den eigenl. en
oneigenl. zin.
NAKRAAM, Z. n., v., der, of van de nakraam •
zonder meerv. Toevallen en ligchamelijke
ongemakken, die dikwijls, na eene gelukkige
bevalling,
de kraamvrouwen overkomen.
Van na en kraam.
NAKRABBELEN, bedr. NV., gelijkvl. Van na en
krabbelen: ik krabbelde na, heb nagekrabbeld. Krabbelend namaken, naschrijven.
- NAKRANT, z. n„ v., der, of van de nakrant
meerv. nakranten. Eene nieuwstijding, die,

MALE.

ven de nakunde van bedraaghers en bedraaghenen. [Hooft.] Van na en kunde.
NAKWAKEN, bedr. w., gelijkvl. Van na ett
lewaken : ik kwaakte na, heb nagekwaakt.
Met gekwaak naroepen.
NAKWELEN,

bedr. w., gelijkvl. Van na en

kwelen : ik kweelde na, heb nagekweeld. Kwelend nazis en : op nederduitsche klank den
wijsten Koning na te kwelen. J. D'Outreind
NAKWIJNEN, bedr. w.,
gelijkvl. Van na en
kwijnen: ik kwijnde na, heb nagekwijnd.

Nog eenen tijd lang kwijnen.
bedr. w.,gelijkvl. Van na en labben : ik labde na
,
heb nagelabd. Achter
iemands rug labben, lasteren.
.
NALAGCHEN, bedr. w. ongelijk y l. Van na err
n

NALABBEN,

om haargewigt, na de afgezondene kranten,
g
edrukt en uit
g egeven wordt. Van na en

la then : ik lachte na, heb nagelagchen.
Oudtijds : ik loech, beg na. Met spotgelach,
achter iemands rug naschreeuwen : men
lacht u schimpigh na. [Vond.]

krant.

z. n., m., des nakreets, of van den
nakreet • het meerv. is buiten gebruik. Een
kreet, die naderhand worth aangeheven.
NAKRIJGEN, onz. w., gelijk yl. Van na en krijgen: ik krijgde na, heb nagekrijgd. Na anderen nog eenigen tijd krijg voeren.
NAKRIJSCREN, bedr. w., gelijkvl. en ongelijkvl.
Van na en krijschen : ik krijschte — kreesch
na, heb nagekrijschl — nagekreschen. Met
eengekrijsch naschreeuwen.
NAKRIJTEN, bedr. W., ongelijk yl. Van na en
krtjten : ik kreet na, heb nagekreten. Krijtend naroepen.
NAKROOST, Z. n., 0., van het nakroost • zonder
meerv. Nakomelingen : om 't nakroost te
melden 't hell enz. [Psalm. van Voet.]
Van na en kroost.
NAKRUIJEN, bedr. en onz. w., ongelijk yl. Van
na en kruzjen : ik krooi (krood) na, heb
nagekrooljen (nagekroden). Achter iemand
kruijen,
NAKRIJIPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
NAKREET,

NALATEN, bedr.

en onz. w., ongelijkyl.Van
heb nagelaten.,
na en laten : ik liet na,
Bedr.
na zij nen dood in de wereld achter later :

hij liet eene bedrukte weduw na. Hij liet
zzynen erfgenamen veel goed na. Hi heeft
schulden nagelaten. De ftagelatene vrienden.
Ninus had eenen minderjaarigen noon nag
elaten. [Bogaert.] Overlaten : het schuins
der aarde, dat alomme de wrange littekenen
van zijne komste naliet. [Bogaert.] Figuurlijk, niet doers, verzuimen : ik zal ntijne
pligt nimmer nalaten. Die syne weidadicheyt niet heeft nagelaten aen de levendi en en aen de dooden. [Ripely .] Oudtijds

gebruikte men het ook voor toelaten, toestaan.
Onz., met hebben • laten staan : ik kan niet
nalaten, u te waarschuwen. _ellsgy nalaet te
beloven. [Bijbelv.] De hand van een eereltjk
mensch kan niet nalaaten te beeven. [Sels.]
Doen nablijven : in geschrift heeft hi' nagelaten, dat enz. Van hier nalatenis, bij
boon, • nalatenschap, boedel •; nalatig, verzuimachtig •; nalatigheid, nalating, verzuim.
NALEEN, z. n., o., des naleens, of van het naleett;
meerv. naleenen. Achterleen. Van na en leen.

kruipen : ik kroop na, heb en ben nagekropen. Zich krulpend achter iemand voort-

bewegen.
w., gelijk y l. Van na en
kruisen : ik kruiste na, heb nagekruist.

NAKRUISEN, bedr.

Kruisend op zee achtervolgen.
1
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onz. w., gelijkvl. Van na en lekken:
ik lekte na, heb en ben nagelekt. Achterna
nog eenigen tijd lekken. Zie lekken.
NALENTE
nalent) z. n., v der, of van de
nalente • zonder meerv. Het laatste der lente.
Van na en lente.
NALEPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van naen leppen:
ik le to na, hebnagelept. Le end nagooijen,
in de gemeenzame verkeering. 1Valeppen is
NALEKKEN,

ook met kleine en herhaalde teugen nadrinken.Zie leppen.
NALEZEN, Z. n., o., des nalevens, of van het
naleven • zonder meerv. Eene voortdurende
genieting van het leven, na den dood van
anderen. Hooftbezigt het, loch in eenen
oneigenl. zin mits 't naaleeven haarder
deughden. Rodenb.
heeft
nalever:•
het woord
dat de naelevers zegghen moghen. Van na en
levee.
NALEZEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van na en lezen :
ik las na, heb nagelezen. Na de inzameling
van de vruchten, nog eenmaal lezen druiven
nalezen. Insgelijcks en suit hi' uwen wtjngaert niet nalesen. (Bijbelv.] Van hier
nalezing.
NALEZEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
lezen : ik las na, heb nagelezen. Naslaan en
lezen • ook iemand in het lezen volgen.
w.,
gelijkvl. Van na en lichten:
ik lichtte na, heb nagelicht. Het Lich achter
iemands rug houden.
NALIEGEN, onz. w., ongelijkvl. Van na en liegen:
ik loo g na, heb nagelogen. Naduiden, va lsche'kW na even. Hooft bezigt het bedr., in den
zin van op eene bedriegelijke wijs nadoen,
nabootsen • Clemens lie ht zijn aanschtin en

NALICHTEN, bedr.

naam naa.
(nalekken) bedr, w., gelijkvl. Van
na en likken: ik likte na, heb nagelikt. Nog
eens likken : de bond likte de schotel na.
NALOBBEREN, bedr. w.,gelijkvl. Van na en
lobberen : ik lobberde na, ben nagelobberd.
Lobberend nakomen : ik lobberde hem door
den poet na.
NALOEIJEN, bedr. w., gelijkv I. Van na en loeijen:
ik loeide na, heb nageloeid. Loeijend na-

NALIKKEN,

schreeuwen.
bedr. w., gelijkvl. Van na en loeren :•
ik loerde na,
heb nageloerd. Loerend nazien:
om ieder na te loeren. J. Cats.]
NALOEVEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en loeven:
ik loefdena, bennageloefd. Loevend nazeilen.
NALOOP, z. n., m., des naloops, of van den
naloop • zonder meerv. Navolging : die leeraar
heeft veel naloop. Van na en loop.
NALOOPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
loopen: ik lie na, ben nageloopen. Achter
iemand loo en: de hond liep hem na. Oneig. :
hetgeluk loot u altijd na. Iemands gunst,
op eene lage wijs zoeken te verwerven : de

NALOEREN,

grooten naloopen. De vrijers naloopen. Men
zegt eindelijk ook:: de melk loot elkander

NAMA.

na, is geschift, niet gebonden. Van hier
nalooper, nalooping, vervolger, vervolging •
naloopster.
NALUIDEN
nalutjen) onz. w., gelijkvl. Van na
en luiden : ik luidde na, heb nageluid. Nog
eenigen tijd luiden : die klok luidt een ktvartier na.
NALUIZEN, bedr. w., gelijkvl. Van
na •
en luizen:
ik luisde na, hebnageluisd. Nog eens luizen.
NANAAG, z. n., m. en v., des namaags, of van
den — der, of van de namaag • meerv. nama en. Bloedvriend, bloedvriendin : hi'
pooght daarin te helpen zeekeren namaagh
der deirne. [Hooft.] 1k liet mine namagen
bijeenroepen. Zij mangelen die voor rhedieren van d'ouders of namaagen. [Bogaert.]
Van hier namaagschap. Van na en maag.
NANAAIJEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
maaijen: ik maaide na, heb nagemaaid. Maai-

jen,. dat door de maaijers niet afgemaaid is.
Ook achter iemand maaijen. Van het woord
in den eersten zin is namaaisel.
NANAAK, z. n., v., der, of van de namaak ; zonder meerv. Van na en maak. Dat nagemaakt
is : het is niet echt, het is namaak.
van tijd •; daarna• namaals gal
er eene vergelding wezen. — M. L. gebruikt
het zelfstandig van het 011Z. geslacht• : in
't strenge namaals. Van na en maal.
NANA AND, z. n., v., der, of van de
• het
namaand;

NANAALS, bijw.

meerv. is niet ingebruik. Het laatste van de
maand. Van na en maand.
NANAAUWEN, (nameeuwen) bedr. w., gelijkvl.
Van na en maauwen: ik maauwde na, heb
nagemaauwd. Maauwend naschreeuwen.
NAMAGGELEN, bedr. w.,gelijkvl. Van na en maggelen : ik maggelde na , heb nagemaggeld.

Maggelend, met kribbelschrift, namaken.
bedr. w., gelijkvI.
Van na en maken:•
ik maakte na heb nagemaakt. Bat zelfde
vverk, dat door anderen verrigt is, vervaardi en : men kan het engelsche porselein niet
wel namaken. Naschrijven, nateekenen iemands hand namaken. Ook :geld namaken.

NANAKEN,

Het besnoeide en nagemaakte geld der Ifollanderen. A. Bogaart.] Nabootsen: iemands
gebaren en stem namaken. Van hier namaaksel.
NANALEN, bedr. w., gelijkvl. Van na
•
en malen:
ik maalde na, heb nagemaald. Een beeld door

malen, dat is schilderen, namaken.
bedr.w., ongelijkvl. Van na en malen : ik maalde na, heb nagemalen. Wanneer
molenaars het meel, dat in de groeven der
inolensteenen overgebleven is, door middel
van een weinig graan, dat op nieuw gemalen
wordt, daaruit verdrijven, noemen zij zulks
namalen.
NANAN, z. n., m., des namans, of van den
naman • meerv. namannen. Een man, met
welken men het laatstgehuwd is. Verouderd
woord. Van na en man.

NANALEN,

NANO.

bedr. w., gelijkvl. Van na en marten:
ik maande na,
heb nagemaand. Schuld

NAMANEN,

invorderen, die betaald is. Bij Hooft vindt
men het naamw. namaning : door naamaaninghe nominations der Burgermeesteren.
bedr. w., ongelijkvl. Van na en
melken : ik molk na, heb nagemolken. Melken

NAMELKEN,

na een' ander; het melken, dat door een'
ander niet welgedaan is, hervatten:
NAMEN, bedr. w., gelijkvl. Ik naamde, heb
genaamd. Noemen : hij naentt ons wel bescheydelic. I.Moerm.] Het deelw. genaamd
worth tharis alleengebruikt. Eenen riaam
geven • steden, die Lana la en Pozo Negro
genaamt werden. [Bogaert.]
Tan na en menNAMENNEN, bedr. w.,
nen : ik mende na,
heb na emend. Achterna
mennen.
l. Van na en meten:
NAMETEN, bedr. w., ongelijkv
ik mat na,
heb nagemeten. Meten, hetwelk
een ander gemeten heeft, om te zien, of hi'
het regt gemeten hebbe. Van hier nameting.
NAMIDDAG, z. n., m., des namiddags, of van
den namiddag • meerv. namiddagen. De tijd
des daags tusschen den middag en den avond:
de namiddag is mij kort gevallen. Ook als
een bijw.: hi' komt namiddag. Anders van
namiddag. Van na en middag. Zamenstell.:
namiddagslaapje.
NAMIS, z. n., v., der, of van de namis • meerv.
namissen. Herfstmis. Van na en vas, jaarmarkt.
NAMODDEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en mod(16n : ik moddede na,
heb nagemod. Geldersch
woord van het nazoeken van aardappels gebruikelijk. Zie modden.
NANACHT, z. n., m., des nanachts, of van den
nanacht •; het meerv. is niet gebruikelijk. De
tijd na middernacht : d' ontw ,ekte nanacht
wz:jkt. [Poot.] Van na en nacht.
NA.NEEF, z. n. m., des naneefs, of van den naneef; meerv. naneven. Een kleinzoon. Men
gebruikt het ook voor eenen laten nakomeling : de groote naneef van David. Van na
en nee.
NANEURIEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en neurien: ik neuriede na, heb nageneuried. Anders naneuren. Al neurend nazis en : zoo
neuri:j ick u na en houw soo wat den trant.
[J. Brosterhuizen, in de sonetten van Hooft.]
Zie neurien.
NANEUZEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en neuzen : ik neusde na, heb nageneusd. Neuswijs

navorschen. Geldersch woord.
NANICHT, z. n., v., der, of van de nanicht •;
meerv. nanichten. Eene kleindochter, neefs
of nichts dochter. Verder, eene late namaag.
Maria, eene nanicht van den Israelitischen
koning. Nanichten van Inachus. [Vond.]
Van na en nicht.
NANOEMEN,
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bedr. w., gelijkvl. Van na en

noemen : ik monde na, heb nagenoemd.

Naar iemand noemen ; ende werden hem
naeghenoemt. [Doreslaer.] Doch in dezen
zin is het verouderd. Naderhand noemen :
nagenoetnde, natenoemene getuigen •; in de
regtsgeleerdheid.
NANOEN, z. n., m., des nanoens, of van den
nanoen • zonder meerv. Achterrniddag. Ook
als bijw. nanoens, in sommige oorden
gebruikelijk. Van na en noen.
NANOSTEREN, Zie noster.
NAOOGEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en oogett :
ik oogde na, heb nageoogd. Nakijken.
NAOOGST, z. n., m., ran den naoogst • zonder
meerv. Nalezing. Van na en oogst. Van hier
het bedr. w. naoogsten en naoosting.
NAP, Z. 11., m., des naps, of van den nap •;
meerv. na en, Verkleinw. napje. Een
ronde, uitgeholde houten bak van middelmatige grootte, meest dienende, om eenig
vocht in zich te houden : uit eenen nap
drinkers. Met eenen nap vol dranx. [Vond.]
Die heeft den nap. [Hoogvid 't iffelkmeisje
schenkt u room, noch schuimende in den
nap. [Moon.] Zamenstell. kaasnap, melknap, drinknap. — Napgat, anders napkruiper, iemand, wiens ligchaam, bij gemis van

beide beenen, in eenen nap rust, om zich,
door dat middel, voort te bewegen • nappendraaijer. Het woord behoort, met naaf,
navel, tot eenen oorsprong.
NAPEINZEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en peinzen : ik peinsde na, heb nagepeinsd. Peinzend nadenken : alle waardig nagezien en
diep nctgepeinst te worden. W. Peiffers.]
Van hier napeinzing.
NAPERSEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en persen ikperste na, heb nageperst. Nog eenmaalpersen, om jets gladder te krijgen.
Van hier napersing.
NAPEUREN, bedr. w., gel ijkvl. Van na en peuren :
ikpeurde na, heb en ben nagepeurd. Achter
iemandpeuren, dat is hem naloopen : lien
peurt hi' van achter met al zz:jn ma ht na.

[Vond.]
bedr. w., ongelijkvl. Van na en
pijpen : ik peep na, heb nagepepen. Op eene
ruischpijp nafluiten : ztj zong voor, en hi'
peep na. [Vond.1 Een deuntje napijpen.
NAPLEISTEREN, (naplaasteren) bedr. w. gelijkvl.
Van na enpleisteren : ik pleisterde na, heb
nagepleisterd. Nog eenmaal met pleisterkalk
NAPIJPEN,

besirijken.
bedr. w.,gelijkvl. Van

NAPLOEGEN,

na en

ploegen : ik lot de na, heb nageploegd.

Dieper lot en.
bedr. w., ongelijkvl. Van na en
pluizen : ik ploos na, heb nageplozen. Uitpluizend navorschen.
NAPLUKKEN. bedr. w., gelijkvl. Van na en
plukken : ik plukte na, heb nageplukt. Later
dan anderenplukken • nog eenmaal plukken.

NAPLUIZEN,

Van hier

napluk.
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v., der, of van de napok • meerv.
napokken. Eene ok
p, die zweert, wanneer
de anderen reeds afgevallen zijn. Van na
en pok.

NAPOK, Z. n.,

NAPOLUSTEN,

bedr. w., gelijkvl. Van na en

polijsten : ik polUstte na, heb nagepolijst.
Nog eens polijsten. Van hier napolijsting.
NAPOLSEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en polsen : ik polste na, heb nagepolst. Naauw-

keurigrpolsen
doo
nazoeken.
van den napost ; meerv.
naposten, dat weinig in gebruik is. Een

NAPOST, Z. n., M.,

postbode die de laatste aankomt. Van na
en post.
NAPRAAT, z. n., m., des napraats, of van den
napraat ;z onder meerv. Naverhaal. Van
na en praat.
NAPRATEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en praten : ikpraatte na, heb nagepraat. Iemand,
uit spotzucht, in het raters nabaauwen •;
achter iemands rug navertellen.
NAPREKEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en preken: ikpreekte na, heb nagepreekt. De
stem en leidin g van een' openbaar leeraar
nabootsen.
NAPRENTEN, bedr. w.,gelijkvl. Van na en

HARE.

bedr. w., gelijkvl. Van na en ragen :
ik raagde na, heb nageraagd. Met den raag-

NARAGEN,

bol nave en.
w.,
gelijkvl. Van na en
rammelen: ik rammelde na, heb nagerammeld. Achter den rug rammelen: de pijlkoker rammelde hem na. Ook rammelend

NARANDIELEN, bedr.

napraten.
onz. vv., gelijkvl. Van na en ratelen : ik ratelde na, heb nagerateld. Achter

NARATELEN,

iemand ratelen ; ook naderhand ratelen :
de bliksemging voor ; de donder ratelde na.
(narcisse) z. n., v., der, of van de
narcis • meerv. narcissen. Eene welriekende
bloem , ook ti 'loos (tUdeloos) geheeten.
Zamenstell.: narcissebloem, narcissebol, narcissesteen, in verw aan de narcis gelijkende,
bij Plin. narcissites •; trosnarcis. Deze
bloem heet, in het lat., narcissus, gr.

NARCIS,

varcro-0-05-. De naam schijnt van oosterschen
oorsprong te zijn, in het pers. is hi' narguez.
NARDUS, z. D., m., van den nardus • zonder
meerv, Eene soort van indiaanschgras,
welks lane wortel eenen aangenaam bitteren smaak heeft, en daarom onder de specerijen behoort •; spijknardus, (spica nardi)
prenten : ik prentte na, heb nageprent.
andersgenaamd : met achemenischen nardus. [Vond.] Zamenst.: nardusgeur : hier
Prentend namaken. Men vindt het woord
bij Hoogstr., die naprinten spelt.
stort mania nardusgeuren. [Vond.] In het lat.
NAR, z. n., m., des nars, of van den nar •
nardus, gr. vapeSos, pers. nardin, Nebr. nard.
meerv. narren. Iemand, die zeldzamepoet- NAREDE, Z. n., V., der, of van de narede •
sen maakt, om andere te vervrolijken : een
meerv. nareden. Besluit eener rede, bij Kil.
nar met bellen. Hierheen behooren ho nar
afrede. Naschrift : zoek de narede in het bock
schalknar. Een waanwijze gek : hi' is een
op. Van na en rede.
re to nar. leder mensch, die tegen de voor- NAREGTEN, bedr. w.,gelijkvl. Van na en
schriften van hetgezonde verstand handelt •;
re ten dat in dezen zin, buiten zamenst.,
een dwaas : men sal sien, dat sulcke weYse
nietgebruikelijk is : ik regtte na, heb nageals narren omcomen. [Bijbelv. Van DoresI.]
re t. Bij Poot komt het voor, in den zin van
In hetgemeene levers gebruikt men het
namaken : 'le zou zelf de dartle Min mi:in
schreien naer zien rechten. Re ten is hier
ook voor narrenslede : met den nar rz:fden.
[Van (narre) was oudtijds ook eerie soort van
voor aanregten,in de beteekenis van maken,
groot geschut, eerie donderbus, bij Kil. ook
veroorzaken.
boiler. Van hier narreri j, narrig, grijnig, NAREIZEN, bedr. w.,gelijkvl. Van na en reizen : ik reisde na,
ben nagereisd. Achter
gemelijk,narrisch, dwaas, verouderd woord.
Zamenstell.: narrekap, eigenl. en oneig.
iemand reizen, denzelfden we g reizen, om
hem in te halen : ik zal hem nareizen.
voor eenengek • narrenpoets (narrenpots),
narrenslede, anders belstede, eene slede, NAREKENEN, bedr. W., gelijkvl. Van na en
rekenen : ik rekende na, heb nagerekend.
waarvoor men eenpaard met bellentuig
Dat door iemandgerekend is, nogmaals
spant, en welke men, op het is of de besneeuwde straat, gebruikt •; om den poetrekenen, om te zien, of hi' goed gerekend
hebbe. Ook iemands uitgaven of onkosten
sigen opschik dus genoernd; narrentuig,
berekenen. Van frier narekening.
narrenwerk. Zie narren.
Nar, hoogd. Narr, neders. nare, deen, NAREKKEN, bedr. w.,gelijkvl. Van na en
rekken : ik rekte na, heb nagerekt. Nog
nar, zweed. narr. In het angels. is narra
eens rekken : linnen narekken. Ook wordt,
uitzinnigheid, en narriin een zot. Hesych.
het, in degemeenzame verkeering, gebezigd
verklaart yetp4 door uitzinnigheid, dwaasvoor narijden
,
of loopeiemand
, om iemand in te
herd.
halen : hi' kwanz ons narekken.
NARAAD, Z. n., m., des naraads, of van den
naraad • zonder meerv. Raad, die te laat NARENNEN, bedr. w.> gelijkvl.Van na en rennen:
ik rende na, ben nagerend. Rennend navolkomt. Het werkw. naraden, iemand te laat
gen, met oogmerk vooral, om hem in te
raden, heeft Kil., wel te onderscheiden van
halen.
raden naar iets.
86
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z. n., o., des narigts, of van het narigt;
meerv.narigten. Een geloofwaardige tijding,
of mondelijke bekendmaking van . eene zaak,
op eene andere plaats voorgevallen : zoodra
de koning narigt kreeg, enz. Onderrigting,
waarnaar men zich gedragen kan of moot:
dit schrifven dient u tot narigt. Van na en
rigt, dat buiten zamenstelling niet in gebruik is.
narijen) bedr. w., gelijkvl. Van na
NARIJDEN
en rzjden : ik reed na, ben nagereden. Te
navolgen. In het
paard of met een rijtui
g
emeene Leven zegt men: ik zal hem wel
g
narijen, ik zal hem dat betaald zetten.
NARIJPEN, onz. w., gelijkvI.Vanna en rtjpen : ik
rijpte na, ben nagerijpt. Achterna rijp worden : het koolzaad, in hokken gezet, rzjpt na.
NARIJVEN, bedr. w., ongelijkvl. en gelijkvl. Van
na en /liven: ik reef na, heb nagereven •;
ook rijide na, heb nagerijfd. Nog eenmaal
riven : de tuinpaden narijven.
NAROEIJEN, bedr, w., gelijkvl. Van na en roei'en : ik roeide na, ben nageroeid. Iemand al
roeijend nakomen.
NAROEP, z, n., m., des naroeps, of van den
naroep • zonder meerv. De daad van naroeP en. Ook een root gerucht van eene zaak ,
die ergens geschied is. Van na en roep.
NAROEPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en roepen : ik riep na, heb nageroepen. Naschreeuwen : zij riep Karen man erbarmelijk na.
Iemand achter den rug met scheldnamen
beschimpen : zij roe en hem openlzjk na.
NAROFFELEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en roffelen: ik roffelde na, heb nageroffeld. Raw
en schielijk iets namaken.
NAROLLEN, onz. en bedr. w., gelijkvI. Van na
en rollen : ik rolde na, ben nagerold. Onz. ,
nog eenigen tijdrollen : de bat rolde nog lang
NARIGT,

na. Bedr., rollend nakomen: die kinderen
rollen elkander na. Nog eens rollen, rollend
namaken : de klei narollen.
NAROOKEN, onz. w., gelijkvl. Van na en rooken:
ik rookte na, heb nagerookt. Nog eenigen tijd

rooken.
bedr. w., gelijkvl. Van na en roomen: ik roomde na, heb nageroomd. Den
room, die op de melk overgebleven is,

NAROOMEN,

afscheppen.
bedr. w. ,
gelijkvl. Van na
en rossen : ik roste na, ben nagerost. Ros-

NAROSSEN, (narotsen)

send najagen : de Prins, de Graaf, de Burg hermeester Straalen rotsen hun naa. Hoof t.
NARouw, z. n., m., des naroutvs, of van den
narouw • zonder meerv. Naberouw : datglj
geen' narou vieren meugt. [Poot.] Daer noit
verdriet of narouw is. [Poot.] Van na en
row.
NARREN, onz. w., gelijkvl. Ik narde, heb genard. Met de narrenslede rijden. Men noemt
het ook arren, arrenslede • loch narren is

de ware spelling, als afkomstig van de nar-

NASC.

renbellen, die men daarbij nog gebruikt,
en van de narrenkappen, die men oudtijds
daarbij plagt to gebruiken. Doreslaer gebruikt het voor dwaaslijk handelen: hebt
ghij genarret — so le het de handt op den
mondt.
NARUKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en rukken : ik rukte na, ben nagerukt. Met rukken
achtervolgen : de vijand was ons nagerukt.
NARWAL, z. n., m., des narwals, of van den
narwal; meerv, narwals, narwallen. De

naam van eene soort van walvisschen, kenbaar aan den langen vooruitstekenden tand,
die als een horen op de linkerzijde van het
bovenste kaakbeen staat: dit een hoorn is
de tand van den Groenlandschen visch Narwal. [Scheuchz. Bijb.] Van nar, een uitstetrend ding,
waarvan het lat. nares en ons
neus,
en wal. Eenigen, als J. Cats, noemen
dezen visch nahual, nahuwal. Zie walvisch.
NASCHALLEN, bedr.

en onz.werkw., gelijkvl. Van.

na en schallen : ik schalde na, heb nageschald. Naklinken,
bedr.: leert den bosschen
di' naeschallen. V. Maud.] (Resonare dotes
Amaryllida sylvas.) Onzijd.: die klavecim
schalt veel to tang na.
NASCHAVEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en schaven : ik schaafde na, heb nageschaafd. Glad-

der schaven, in het nette schaven.
w., ongelijkvl. Van na en

NA.SCHEIDEN, bedr.

scheiden : ik scheidde na,
heb nagescheiden.
Naderhand scheiden : mits haar naascheiden
van 't huwelzjk. [Hooft.]
NASCHELDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
schelden : ik schold na, heb nagescholden.

Met scheldwoorden naschreeuwen.
bedr. w., gelijkvi. Van na en schet-

NASCHETSEN,

sen: ik schetstena, heb nageschetst.Schetsend
namaken : eene teekening naschetsen.
NASCIHETEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
na en schieten : ik schoot na, heb en ben
nageschoten. Bedr., met een geweer achter
iemands rug schieten : hij schoot hen na.
Schielijk naijlen: hi schoot hem na onder
water. Daer de slang ons naschiet op de hiel.
[Vond.] Onz.,
plotseling navallen: de muur
viel in, en het dak schoot na.
NASCHIKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
schikken : ik schikte na, heb nageschikt.
Nazenden : ik zal u mijnen knecht met het
goed naschikken.
NASCHILDEREN,

bedr. w., gelijkvl. Van na en

schilderen : ik schilderde na, heb nageschilderd. Schilderend namaken. Van hier naschildering. [Rodenb.]
NASCHIMPEN
naschentpen), bedr. w. gelijkvl.
Van na en schimpen : ik schimpte na, heb
nageschimpt. Achterna schimpen : en schempen op den rug de vluchtelingen nae.

[Antonid.]
n., 0., des naschips, of van het
naschip ; meerv. naschepen. Een schip,

NASCHIP, Z.
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dat, na eene koopvaardijvloot, in de haven
komt: ik verwachteerst tijding met de naschepen. Van bier de spreekwijs : gij komt
altzjd met de naschepen , verrigt uwe zaken
later dan eenander. Van na en schip.
NASCROPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en

NASL.

jerd. Met de schuijer nog eens afschuijeren.
bedr. w., gelijkvl.Van na en schuimen : ik schuimde na, heb nageschuimd.
Nog eens schuimen : ik schuimde den visch
nog eens na. Stroop,
en als er reeds andere
stroopers geweest zijn. Van hier naschuimer.

NASCHUIMEN,

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van

schoppen: ik schopte na, heb nageschopt.

NASCHUIVEN,

Schoppend nawerpen: ik schopte hem zijnen

na en schuiven : ik school na, heb en ben
nageschoven. Achteraan schuiven , in eenen
bedr. zin : hi' school de slede na, terwtjl ztj
te voet over het ijs ging. Onz., wegsluipen •,
met z ijn : dit zeggende ging z if we en
en hij
school na.
NASCHUREN, bedr, w., gelijkvl. Van na en schuren : ik schuurde na, heb nageschuurd. lets ,

hoed na.
NASCHOUWEN, bedr.

w., gelijkvl. Van na en
schouwen : ik schouwde na, heb nageschouwd.

Nazien • ook de laatste schouw doen. Van
hier naschouw.
NASCHRARBEN naschrappen, naschrapen), bedr.
w.,gelijkvl. Van na en schrabben: ik schrabde
na, heb nageschrabd. Nogmaals schrabben.
NASCHREEUWEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
schreeuwen : ik schreeuwde na, heb nageschreeuwd. Metgeschreeuw naroepen.
NASCHREIJEN (naschreiden), bedr. w., gelijkvl.
Van na en schrojen : ik schreide na, heb
nageschreid. Met geschrei naroepen: daar
zij hem naschreit in uitheemsche lucht.
{.1. de Marre.] Met deze vloot stak Ganta in
zee, nageschreid van vrienden en bloedverwanten. A. Bogaert.]
NASCHRIFT , Z. n., o., des naschrifts, of van het
naschrift • meerv. naschriften. Een na e-

dat niet welgeschuurd is, nogmaals schuren.
zie neus.
NASLAAN, bedr, w., onregelm. Van na en slaan:
ik sloeg na, heb nageslagen. Door slaan namaken : de hollandsche dukaten zin , in
NASE,

Poles ,
eens nageslagen. Het merk van eenen
messenmaker naslaan. Na een' ander slaan,
in het kolfspel: ik heb nageslagen, namelijk

den bal. Ook den bal slaan, wanneer het niet
noodig is , ontijdig slaan : men ma niet
naslaan. De klok slaat na, na andere klokken.
Opslaan en nazoeken : ik heb de plaats in den
Bzjbel nageslagen.

maakt schrift , een afschrift, eene kopij •
achteraangevoegde regels in eenen brief,

NASLAG ,

postscriptum.

het uur : het tegendeel van voorslag. — Een
slag, die naderhand treft : wij vreezen voor
geen naslag van geween. [Lodenst.] Een
nageslagen teeken : die duit is maar een naslag van eenen zeeuwschen duit. Ook een
slag, nadat een en ander geslagen heeft, in
het kolfspel. Zie naslaan
NASLEEP, Z. n., m., , des nasleeps, of van den
nasleep • zonder meerv. Gevolg : die daad zal

NASCHRLIDEN,

bedr. w., ongelijkvl. Van na en

schrzjden : ik schreed na, ben nageschreden.

Metgroote stappen na aan: dees' wilde ik
slechts van verre naschrijden. F. Halma.]
NASCHRUVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
schrUven: ik schreef na, heb nageschreven.
Door schrijven nabeelden .: een voorschrift
naschrijven. Uit iemands mood de woorden
opschrijven: ik heb die uitgesprokene leerrede
nageschreven. Dat in het schrijven verzuimd
is, naderhand inschrijven: ik zal het overige
wel naschrijven. Eenen brief nazenden ach-

ter iemand, hem door het regt vervolgen :
de moordenaar werd overal nageschreven.
Om Dirk Hasselaar, door naschrijven aan
den schout van Kampen, om 't leeven te helpen. [Hooft.3 Van hier naschrifver, naschrtjving.

NASCHROBBEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
schrobben : ik schrobde na, heb nageschrobd.

Dat nietgoed geschrobd is , nog eens door
schrobben reinigen.
NASCHUDDEN bedr. w., gelijkvl. Van na en
schudden : ik schuddede na, heb nageschud.

Nog eens schudden.
bedr. w., gelijkvl. Van na en

NASCHUIFELEN,

schuifelen: ik schuifelde na, heb nageschuifeld. Schuifelend nablazen: de slang schuifelde ons na.
NASCHUIJEREN ,

bedr. w.,
gelijkvi. Van na en

schuijeren : ik schuijerde na, heb nageschui-

z. n., m., des naslags, of van den
naslag • meerv. naslagen. Slag, klikker na

eenen droevigen nasleep hebben. Ende werdengeene reedenen gespaart, onz hun de
(den) nasleep van dit werk te doen bezeffen.
[Hooft.] Omslag : die groote nasleep mishaagt
mi j. Van na en sleep.
NASLENDEREN , bedr. w., gelijkvl. Van na en
slenderen: ik slenderde na, ben nageslenderd.
Slenderend achteraan komen : zij slendert
ons altijd na.
NASLEPEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van na en
slepen: ik sleepte na, heb nagesleept. Achter
zich slepen, in eenen bedr. zin : h i' werd op
eene horde nagesleept. Een eenig schip, en
dartig geringer scheepen, nasleepenite den
Witocht enz. [Bogaert.] Oneig., naauw aan
zich hechten : dat Egmondt, met de glans der
krijgsgloorije, zich d' ouwde soldaten naasleepte. [Ilooft.] Onz. met hebben: niet tegenstaande depooten nasleepen. [Bogaert.]
NASLEUREN , bedr. W., gelijkvl. Van na en sleuren: ik sleurde na, heb nagesleurd. Naslepen:
iemand bij eenen arm nasleuren.
NASLIEREN, bedr. w., gelijkvl. Van na en slie-
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ren : ik slierde na, ben nageslierd. Op eene
i's- of glijbaan, achter iemand, slierend aankomen.
NASLIJPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
sltjpen : ik sleep na, heb nageslepen. Nog
eens slijpen, Scherer slijpen ook door slijP nabootsen.
NASLIKKEN
nalikken), bedr. w., gelijkvl. Van
na en slikken ik slikte na, heb nageslikt.
Naderhand slikken(likken): ik zal er mijn'
vin even naaslikken. [Hooft.]
NASLINGEREN bedr. w.elijkvl.
,g
Van na en
slingeren : ik slingerde na, heb en ben na eslingerd. Met eenen slinger nawerpen. Ook
slingerend achteraan komen.
NASIATEPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en sluipen : ik sloop na, ben nageslopen. Achter
iemand sluff end volgen.
NASMAAK, z• n., m., des nasmaaks, of van den
nasmaak • zonder meerv. De smaak , die
van eenige zaak, welke men genuttigd
heeft, in den mond nablijft: dat kruid heeft
eenen bitteren nasmaak. Om de nasmaak
te bet le voeden, zegt Hooft, die smaak anders

ook mannel.gebruikt. Oneig., narouw :•
die daad zal eenen wrap en nasmaak hebben. De nasinaeck inljner sonden. [Cats.]
Van na en smaak.
NASMAKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
smakken ik smakte na, heb nagesmakt.

Met eenen smak nagooijen.
bedr. w., gelijkvl. Van na en smeden: ik smeedde na,
heb nagesmeed. Door
smeden namaken.
NASMELTEN, onz, en bedr. w., ongelijkvl.
Van na en smelten : ik smolt na, heb en
ben nagesmolten. Door genoegzame hi tte
naderhand smelten • onz.: zet den ketel van

NASMEDEN,

het vuur af • het overige vet zal wel nasmelten. Bedr.: gij moet dat vet nog eens nasmelten.
NASMERT, (nasmart), z. n., v., der, of van de
nasmert • zonder meerv. Smert, die naderhand komt : ick voel de nasmert. [Vond.]
De nasmert treft u. D. Westerb.]
NASMIJTEN,

bedr. w., ongelijkvl. Van na en

smijten ik smeet na, heb nagesmeten. Jets
achter iemands rug smijten : zij smeten
hem met steenen na.
NASMULLEN, onz. w., gelijkvl. Van na en smullen: ik smulde na, heb nagesmuld. Smullen,

nadat anderengesmuld hebben.
bedr. w., gelijkvl. Van na en

NASNAPPEN,

NASP.

NASNOEIJEN,

bedr. w., gelijkvl.

Van na

en

snoeijen : ik snoeide na, heb nagesnoeid.

Nog eenmaal snoeijen, waar niet wel gesnoeid is.
NA.SNORREN, bedr. w.,gelijkvl. Van na en
snorren : ik snorde na, ben nagesnord.
Snorrend navliegen: Stella onder and're
voglen snorde deze Hzjas na. [Vond.]
NASNUFFELEN,

bedr. w. ,
gelijkvl. Van

na

en

snuffelen: ik snuffelde na, heb nagesnuffeld.

Nieuwsgierig naspeuren, nazoeken. Van,
hier nasnuffelaar, nasnuffeling, nasnuffelster.

bedr. w., gelijkvl. Van na en spatten : ik spattede na, ben nagespat. Spattend
naspringen : het bloed is ons nagespat.
NASPEL, z. n., 0., des naspels, of van het
naspel • meerv. naspelen. Een spel, dat het

NASPATTEN,

laatstegespeeld wordt. Bij Hooft komt het
voor. Van na en spel.
NASPELEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van na
en spelen : ik speelde na, heb nagespeeld,

Bedr., spelend nabootsen : een liedje naspelen. Hooftgebruikt het, oneig., voor navolgen : midts verscheide edellingen en anderen
hunne wederspannigheit naspeelden. —
Deeze bz:jsterheit is, seedert, vaaken na
gespeelt. Op een speeltuig, na 't bedrijf van
eene andere zaak, spelen : twee verzen nit
eenen psalm, op een or el naspelen. Onz.,
met hebben • nog eenigen tijd een spel vertoonen : in die tent zal men nog Brie dagen
naspelen.
NASPELLEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en spellen : ik spelde na, heb nagespeld. Den mees-

ter, die voorspelt, spellend nazeggen.
nasporen), bedr. w., gelijkvl. Van

NASPEUREN

na en speuren : ik speurde na, heb nagespeurd. lets op het spoor nazoeken. Zoo
speurt de jager, de hond, het wild na. Zij
rukken door 't diepe sneeu, om 't wilt na
te spooren. [Bogaert.] Oneig. naauwkeurig
nagaan : de wegen der Voorzienigheid naspeuren. De Dichtkunst, niinmer nagespeurt
van eengemeen gezigt. [Poot.] Het zal uwen
lust in 't na te spooren boeten. [Bogaert.]
iVadien hij den loop der tonne naspeurde.
[Vond.] Van bier naspeuring, naspeurlijk.
NASPOEDEN naspoeijen), bedr. w., gelijkvl. Van
na en spoeden: ik spoedde na, heb nagespoed.
Met spoed nakomen : spoei" de weelde
na, maer tangs het rechte spoor. Toot.]
NASPOELEN,

bedr. w.,
gelijkvl. Van na en

snappen: ik snaple na, heb nagesnapt,

spoelen ik spoelde na, heb nagespoeld. Nog

Naklappen.
bedr. w., gelijkvl. Van na en snellen: ik snelde na,
ben nagesneld. Snel
naloopen.
ASNIJDEN, bedr, w„ ongelijkvl. Van na en
snijden: ik sneed na, heb nagesneden. Door
snijden nabeelden, namaken; ik heb die
pguren in hout nagesneden.

eens omspoelen, doornieuwe spoeling schoo•
ner makers.
NASPONSEN, bedr, w., gelijkvl. Van na en sponsen : ik sponste na, heb nagesponst. Eene
teekening nasponsen
,
of doortrekken. Zie

NASNELLEN,

sponsen.
NASPOREN,

zie naspeuren.
v., der, of van de naspraak •

NASPRAAK, Z. .n.,

NAST.

zonder meerv. Slecht gerucht, dat van iemandgaat : ende haer oorsaken van nasprake sal opleggen. [Bi jbelv.] Lasted n g : en voor
geen' klank van valsche naspraek zwicht.
[Moon.] Van na en spraak.
NASPREKEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
spreken : ik sprak na, heb nagesproken.
Voorgesprobene woorden nazeggen : die
leerling spreekt ztjnen meester net na. Achterklappen : so glity niemant met vingeren
wtjsen en sult, noch quaet naespreken.

[Doreslaer.] Ingeveinsdheid nabootsen:
terwijl opzettelijke beleefdheid de taal naspreekt der vriendschap. [Sels.]
NASPRENGEN,

bedr. w.,an
gelijkvl.na
V
en

sprengen : ik sprengde na, heb nageprengd.

Nog eens sprengen.
bedr. w., ongelijkvl. Van na en

NASPR1NGEN,

springen: ik sprong na, ben nagesprongen.

Achter iemand springen: ook springend
nabootsen.
NASPROKKELEN, bedr. w.,gelijkvl. Van na en
sprokkelen : ik sprokkelde na, heb nagesprokkeld. Waar iemand reeds houtgesprokkeld

heeft, nog eene nalezing doen.
(naspuwen), bedr, w. ongelijkvl.
Van na en spugen ik spoog na, heb nagespogen. Achter iemand spugen, hem met
speeksel nawerpen.
NASPUITEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
spuiten: ik soot na, heb nagespoten. Achter iemands rug spuiten.
NASSCHEN, onz. w.,gelijkvl. 1k naschte, heb
genascht. Bit woord beduidt eigentijk, om
den smaak, iets van eenige spijs nemen •; in
engeren zin, uit snoeplust van eene verbodene spijs eten. In het hood. komt het dus,
in den verfrouwelijken omgang, vaak voor. En
Groningerland gebruikt men het, in het gemeen, voor beimelijk iets nemen, kabassen.
Bij Kil. is het zelfst. naamw. nasscher, een
vlaamsch woord, voor iemand, die naar iets
haakt • zoo ook nasscherij, nasscherlijk. Het
woord schijnt bet smakkende geluid na te
bootsen ,
Welk sommige lieden met den mond
makers , als zij lekkere spijs eten.
NASTAMELEN, (nastameren), bedr. w., gelijkvl.
Van na en stantelen : ik stamelde na, heb
nagestameld. Stamelend naspreken. Oneig.,
met minder verhevene taal eene schoone
en sierlijke rede nazeggen. Van hier nasta-

NASPUGEN,
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nastank ; zonder meerv. Een stank, die van

iets veils achterblijft ; ook in eenen figuurliken zin. Van na en stank.
NASTAPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en stappen : ik state na, heb en ben nagestapt.

Metgroote treden nagaan. Iemands stappen
nabootsen. Oneig,. iemands bekwaamheden
nastreven : hi' stapt zijnen meester na. Verder, met zijne gedachten nagaan : mij lust
de Hollanders in hunne tochten naar de
Noorderstroomen en Indien na te stappen.

Mogaert.] In eenen zedelijken zin, rasch
nakomen : de straf, die den boozen naerstapt (nastapt).

[VO1ld.]

NASTAREN, bedr.

w., gelijkvi. Van na en staren:
ik staarde na, heb nagestaard. Met starende oogen nazien : hoe lang staaren u haare
oogen na! [Sels.1
NASTEKEN, bedr. w.,ongeIijkvl. Van na en
steken : ik stak na,
heb nagestoken. Door
uitsteken namaken. Ook achterna steken :
zietge niet, hoe de voorbijgaande luiden u
deguig nasteken? [Vond.]
NASTELLEN, bedr. w., gelijkvl.Van na en stellen:
ik stelde na, heb nagesteld. Achter ie-

mand stellen, minder achten. Bij Hoogstr.
en Kil. komt het in die beteekenis voor.
Bij den laatste heeft het ook de beteekenis van zijne aandacht vestigen, om iemand
la en te le en. In dien zin heeft het de
Overz. van den Bijb. : loch die hem niet
nagestelt en heeft. Doreslaer gebruikt het
meermaals in dien zin, in zijne Bijbelvert :
wij willen op bloedt loeren, ende den
onschuldigen sonder oorsake nastellen. Bij
Halma heeft het den zin van namaken.
NASTENEN, bedr.w., gelijkvl. Van na en
stenen : ik steende na, heb nagesteend.
Stenend nabaauwen : de berghgalm, heeft ons

[Vond.]
bedr. w., gelijkvl. Van na en

ly-ckklaght nagesteent.
NASTEVENEN,

stevenen : ik stevende na, ben nagestevend.

Dichterlijk woord,
voor nazeilen.
w., ongelijkvl. Van na en
stijgon : ik steeg na, ben nagestegen. Stijgend
naklimmen.
NASTIKKEN, bedr.w., gelijkvl. Van na en
stikken : ik stikte na,
heb nagestikt. Met de
naald namaken.
NASTINKEN, onz.w., ongelijkvl. Van na en
stinken : ik stonk na, heb nagestonken. Eenen
meling.
stank nalaten.
NASTAMPEN, bedr, w., gelijkvl. Van na en
NASTIPPEN, bedr.w., gelijkvl. Van na en stipstamen : ik stain to na, heb nagestampt.
pen : ik stipth na, heb nagestipt. Met stipjes
Nog eens stamen.
naschetsen.
NASTANDER, z. n., m., des nastanders, of van
NASTOFFEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en stoffen.
den nastander ; meerv. nastanders. Iemand,
ik stofte na, heb nagestoft. Met den stoffer
die naar een ambt staat naastanders van 't
navegen.
schoutschap heeft hij twaal f genoemt. [Hooft.] NASTOOTEN, bedr. w., ongelijkvl. Vas ne ers
Dit woord is van de besten niet, alzoo men
Wooten : ik stiet na,
heb nagestooten. Eenen
niet zegt nastaan, maar staan naar iets.
stoot van achteren nageven.
NASTANK, Z. n., m., des nastanks, of van den
NASTORMEN, onz. w., gelijkvl. Van na en storNASTLIGEN, bedr.

NAT.
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men : ik stormde na, ben nagestormd. Met
groot gedruisch nakomen: het geheele viandlike beer kwam nastormen.
NASTORTEN, onz. w., gelijkvl. Van na en storten:
ik storttena, ben nagestort. Stortend navallen.
NASTOVEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van na
en stoven • ik stoorde na, heb nagestoofd.

NATE.

de gemeenzame verkeering: een broeder van
de natte genteente zdn. Van hier natheid ,
nattigheid. Zamenstell.: natachtig , nat4ierig ,
genegen tot den drank, nathals, dronkaard.
Nat, neders, nat, natt, hoogd, nasz, dat
van yoric, voehtigheid, en
met het gr.
Y 0710C,

(lit van yEely, vlieten, naauw verwant is. In
Nog stoven, als andere spijs reeds van het
het middeleeuw. is noa eene vochtige
moerassige oord, in wallach. n ote een
vuurgenomen is. Men gebruikt het meest
onz., met hebben • laat dat vleesch nog wat
vloeibaar ligchaam. Bij de hebr. heel nath
nastoven.
besprengen. Het lat. nare, natare, en misNASTREVEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
schien udus, behooren hierheen ook.
streven : ik streefde na, ben nagestreefd. NAT, z. n., o., des nats, of van het nat • zonder
meerv. Allerhande vocht, dat waterachtige
Strevend naijlen : in haer schaduwe naer
(na) te streven. [Vond.]
deelen in zich heeft. Water : treed niet in dat
NASTRIJKEN, bedr, en onz, w., ongelijkvl. Van
nat. Re en : daar is veel nat gevallen. Sop :
na en strdken : ik streek na, heb en ben
erwten met nat. Hierheen behooren kalfsnat,
nagestreken. Bedr., nog eens strijken, overrdstnat, schapennat, vleeschnat. Drank : hi'
strijken : ik moest al het linnen nastrijken.
is een liefhebber van het nat. Gaarn bij het
nat zijn. Met zdnen neus in het nat zijn,
Onzijd., met zdn • na iemand weggaan : zij
pakte hare biezen, en hi' streek na.
Koel nat kan't hart ontvonken. [Poot.] HierNASTROOMEN, bedr, w., gelijkvl. Van na en
heen behooren aalbessennat, druivennat.
stroomen: ik stroomde na, ben nagestroomd.
Voorts, andere vochtige vloeistof: die zijnen
Met eenen stroom navloeijen : het bloed
int, dat edel nat, enz. [De Decker.] Dichters
stroomde ons tat de kamer na.
gebruiken het in het bijzonder voor bronNASTROOPEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
water : versch bevloeit van Hengstenat.
stroopen : ik stroopte na, heb nagestroopt.
[Poot.] Voor den vloed eener rivier : hoe
Na anderenstroopen. Van bier nastrooper,
deerldk wordt uw nat gevert van 't zacht
nastrooperij.
robijn! [Not.] ffelaas I uw geheugen schijnt
NASTUIVEN , bedr. w., ongelijkvl. Van na en
het nat der vergetelheid (uit Lethe, eene
stuiven : ik stool na, ben nagestoven. Stuiverdichte rivier in het schimmenrijk) gevend nawaaijen. Oneig., met schielijkheid
dronken te hebben. [Sels.] Voor eene overen wanorde nakomen : zij stoven ons weldra
stroomen : de steden lien verbaest rontom
na. Gelijk de wachthond den nachtdief
nastuift. [Antonid.]
NASTUREN, bedr. w., gelijkvl. Van na en sturen:
ik stuurde na, heb nagestuurd. Nazenden :
ik zal u datgoed nasturen.
NASUKKELEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en sukkelen : ik sukkelde na, ben nagesukkeld. Al
sukkelend nakomen : hi' is ons eindelijk
nagesukkeld.
NASULLEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en sullen:
ik sulde na, ben nagesuld. Sullend naglijden.
NAT, bijv. n. en bijw., natter, natst. Van een

vloeijend ligchaam doordrongen , of ook
slechts op de oppervlakte sterk bevochtigd.
Mengebruilit het van water en waterachtige,
vloeijende ligchamen, met uitsluiting van
olie en soortgelijke vette din en: met eenen

Naar muuren been slechts scholpent nat.

[Poot.] Voor de zee : de bootsman worstelt
met de doodt, in 't holle nat. [Hooft.] Zoo
schaad traj vlam noch bruischend nat. [Voet.]
Hierheen behoort pekelnat : zo veele kielen,
die het pekelnat doorbruischen. [Halma.]
Zeenat, bij Poot. Verkleinw. natje, in den
schertsenden stip, voor sterken drank. Bekend is het verse:
De zangers van sint olofs kapel
_Mogen hun nat ten en droogjen wel.
NATAAL, z. n., v., der, of van de nataal; zonder

him end napraat. Verouderd
meerv.
woord. M. Stok. bezigt het voor tijding :
men hoerder nemmermeer natale.

bedr. w., gelijkvl. Van na en teekenen : ik teekende na, heb nageteekend.
natten doek opnemen. lie grond is nog nat
Teekenend namaken. Van hier nateekening.
van den re en, .Nat beregend. Zoo nat als NA.TELEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en telen :
eene kat zdn. Nat maken. Nat worden. Met
ik teelde na, heb nageteeld. Naar een ander
natte wieken. [Pool.] Meerminnen nat van
ras of soort laten telen ; ook naderhand telen.
vlechten. [Vond.] Uw brief , nog nat van
Rodenburgh heeft het zelfst. naamw.: ons
mine tranen, lit voor mij. Net natte wandoor naeteelingh zich zelven onsterffelick te
gen treuren. N. Versteeg.] In eensVlietgodts
makers
nattepruik. [Poot.] In verdere beduiding : NATELLEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en tellen :
nat weer. Matte dagen. Een nat jaar. Matte
ik telde na, heb nageteld. Bat geteld is, nog
zomer, als het veel regent. Fig.: een natte
eens tellen, om te zien, of men wel geteld
broeder, schertsend, voor iemand, die op den
hebbe. Van hier natelling.
drank verslingerd is. Zoo zegt men ook, in NA.TEMEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en temen :
NATEEKENEN,
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ik teemde na, heb nageteemd. Temend

NATU.

Emanuel besloot de voetstappen van zOnen

napraten.
voorzaat na te treden. [Bogaert.] De braven
NATER, z. n., v., der, of van de nater ; meerv.
natreden, hunnen wandel navolgen. [Vond.]
naters. Eerie slangensoort
Zij treet d'uitmuntendheden van ver na.
met schilden
,
onder denbulk en schubben onder den
[Poot.]
staart. Bij Kil. eene waterslang. Hood. Nat- NATREKKEN, bedr, w., ongelijkvl. Van na en
ter, door voorzetting van eene n, hetzelfde
trekken : ik trok na, ben nagetrokken. Op
woord als adder. Zamenstell.: natertong,
eenen to o t nareizen.
NATRIPPELEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
eene soort van varenkruid, naterwortel.
NA.TEREN, onz. en bedr. w., gelijkvl. Van na en
trippelen : ik trippelde na, ben nagetrippeld. Trippelend nakomen.
teren: ik teerde na ,
heb nageteerd. Onz. met
hebben, is het eenGron. woord: de buurmei- NATTEN, bedr. w.,gelijkvl. nattede, heb
genat. Nat maken : papier tot den druk flatden zullen natelen, haar potgeld verteren,
ten. Het zeil flatten. Si' nat haer wan en.
als de buren reeds geteerd hebben. Bedr.,
[Cats.] Hetgeschut flatten, met water vermet teer nog eens besmeren.
NATIE, Z. n., v., der, of van de natie ; meerv.
koelen.
natien. Geslacht, yolk: de duitsche natie. De NATUIGEN, zie natie en.
sonde is eene schantvlecke der natien. [Bij - NATUIMELEN, bedr, w., gelijkvl. Van na en
hely .] De Joodsche natie een spiegel voor de
tuimelen : ik tuimelde na, ben nagetuimeld.
volken. J. Frantz.] In de dagelijksche taal,
Tuimelend narollen,
navallen.
zegt men van onbeschofte lieden dat is eene NATUREN, onz. w., gelijkvl. 1k natuurde, heb
natie Uit hetlat. natio.
genatuurd. Aarden, tier hebben: op dat
N ATIEGEN
(natijgen , natuigen) verouderd
zijn ickheydt boven deughden niet natuurt.
[Rodenb.]
woord, waarvan het verled. deelwoord nageto voor
voor nagetrokken, bij sommigen ge- NATUUR, z, n., v., der, of van de natuur •
meerv. naturen, in sommige gevallen gevonden wordt.
NATIJD, z, n., m., des natijds, of van den
bruikelijk. Een woord, nit het lat. natura
natzjd •; het meerv. is niet in gebruik. Naontleend, welksgebruik zeer onbepaald is.
zomer, herfst. Van na en tijd.
In hetgemeen, beteekent het de werkende
NATI.MMEREN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
kracht, zoo el in elk ondeelig ligchaam,
timmer6n: ik timmerde na, heb nagetimals in alle ligchamen zarnen genomen,
merd. Naar een bestek timmeren, timmerend
wanneer men zich dezelve als eene eenige
namaken.
kracht voorstelt. Vooreerst, in elk ondeelig
NATOGT, Z. n., m., des natogts, of van den naligchaam, wat een levend schepsel van zijne
tot • meerv. natogten. Achtertogt, achtergeboorte af, en in verderen zin, wat elk
hoede. Van na en togt.
ding, dat is, van zijnen oorsprong af, toeNATORSCHEN, bedr. w.,gelijkvl. Van na en
komt • van flatus, geboren zijnde. In bepaaldere beteekenis, de vereeniging van het
torschen : ik torschte na, heb nagetorscht.
Op den rug nadragen.
menigvuldige een ding, waarin de grond
NATRACHTEN, bedr. w.,gelijkvi. Van na en
van alle veranderingen bestaat, de werkende
trachten : ik trachtte na, heb nagetracht.
kracht van ieder ligchaam, naar den aard
zijner zamenstelling: het is de natuur van
Bij Kil. is het nadenken, napeinzen. In den
de lucht,
dat zij zich last uitzetten. Wie
Bijbel komt het in den zin van ijverig na'kan de natuur van alle din en navorschen?
gen voor : maer wie 't quade natracht, lien
Die van naturegeen Goden en zzjn.
sal 't overkomen. Hooftgebruikt het voor
[Bijbelv.] In engeren zin, de grond der
nazetten, om iemand in handen te krijgen :
werkingen in een levend wezen : Gods nadat men hem slinx naagetracht had, jaa getour. De natuur des menschen. De vereenizocht binnen Brussel. Dus deeden hem de
Prins en Staaten scherpelijk naatrachten.
ging van het menigvuldige bij deszelfs wording, en de daarin gegronde kracht, om te
Van bier natrachter, bij Hooft : mom ten er
de natrachters.
werken, te doers, te handelen, inzoover zij
NATRED, z. n., m., des natreds, of van den
bij alle menschen, in zeker opzigt, van dennatred • zonder meerv. De daad van natrezelfden aard is • als ook inzoover zij, in ieder
ondeelig mensch, op velerlei wijs gesteld is:
den. Pootgebruikt het in eenen zedelijken
lang over eene zaak te leeren 801:Mt met de
zin: om 't zoete jofferdom ten natredt des
natuur derjonge kinderen. Zi:jne natuur
puikwandels aan le manen. Van na en tred.
geweld aandoen, overwinnen, verkrachten.
NATREDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
Zzjne natuur volgen. De gewoonte wordt
treden : ik trad na, heb en ben nagetreden.
vaak eene tweede natuur. Eene heete natuur
Bedr., iemands treden namaken : hi'j treed
hebben. Ili' is mild van natuur. De natuhaargangen na. J. Cats.] Achter iemand
ren zijn verschillend. pat is teen de natreden, statiglijk hem na aan : gelust het u
tuur. Het is den mensch van, natuur eigen.
tnzjn voetspoor na te trait. [Bogaert.] Fig. •
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Hi' is boos van natuur. In beter hemelscher
natuur naar een volmaaktergoed te jagen.

[Macquet.] Door de verbeelding, stellen wij
ons die verbinding van het menigvuldige
als eene eenige kracht voor, als een wezen,
dat op zich zelf bestaat •, en dan heeft het
geen meerv.:waar de natuur niet de beste leermeesteres is, daar arbeidt de kunst vergeefs.

Vooral wordt deze kracht, bijzonder bij den
mensch, onder allerlei bepalingen gebruikt.
1. Ten opzigte van het ligchaam, is dezelve
degeheele verbinding van de vloeibare en
vaste deelen in elken mensch : eene sterke,
gezonde, zwakke natuur hebben. Als de natuur hier zich zelve niet redt, zullen de
geneesmiddelen weinig baten. 2. In de God-

eleerdheid gebruikt men het woord, in
g
tegenstelling van de openbaring : het licht
der natuur. 3. Natuurlijke trek, zucht, min :
de natuur uitschudden. 4. De eerste oorspronkelijke gesteldheid van een ding , met
uitsluiting van alle veranderingen, die van
buiten of door vrije verkiezing ontstaan :
in den stand der natuur leven, waar de
menschen, zonder burgerlijke verbindtenisse n, vrij leven. In een ander opzigt, verstaan
wij door de natuur eene tegenstelling van
ingebeelde behoeften : de natuur is met
weinig tevreden. Dikwerf staat natuur
tee onderrigt, teen vaardigheden, door
onderrigt en oefening verkregen, of tegen
kunst over : zijne gebaren zijn onopgesmukte
natuur. Natuur alleen is wilt en schaars te
przjzen. Geleertheit temt woestijn en huilend
wont. [Poot.] Men twist nogh op dit uur, of
iemant dichter wordt door kunst, of door
natuur. A. Pels.1 Een gave der natuur.
[1:loogv1.] Eene woning noch door natuur,
roc door kunst gebouwd. [Sels.] Dikwips
noemt men natuur, zonder meerv., zekere

uitwendige betrekkingen, waarin ieder van
zijne geboorte of geplaatst wordt: de banden
der natuur breken, de bloedverwantschap
verzaken. Hier riep de stem der natuur. Burjke wels : of en leert u ook de nature
g
erlitand
selve niet ? [Bijbelv.] Aard, wijs, gesteldheid
van iets, al bestaat het op zich zelf niet : de
natuur der zaak vordert dit. Wellusten van
eene eeuwige natuur. [Sels.] In natuur, in

wezen, dat nog niet vet and of verkocht is.
Ten tweede, alle werkende krachten van alle
ligchamelijke din en te zamen genomen, en
als eene eenige kracht voorgesteld •, zonder
meerv. De verbeelding maakt die kracht, als
bestonde zij op zich zelve, en als ware zij
van
God onderscheiden : wat vrouw natuur
va
ter werelt heeft gebragt, enz. [Anslod 0 hoe
schoon zijt gij Natuur ! Den loop der
natuur volgen. De werken der natuur beschouwen. Tol aan de natuur betalen, sterven.
De natuur maakt eenen sprong. Figuurlijk,

de geheele omvang van alle toevallige we-

NATU.

zens : dat is in degansche natuur niet aan to
treffen. De ligchamelijke din en op onzen
aardbodem : de Brie riaken der natuur. De
geschiedenis der natuur. Wat verrukt ons
meer, dan de schoone natuur te beschouwen?
Overal is w'zjsheid en orde in de inrichting
der natuur. 0 gij tooneelen der stoffelzjke
natuur, die sterffelzjke oogen betooveren !

[Sets.] In de beeldende kunsten verstaat men
door de natuur alle zigtbare voorwerpen,
welke de kunstenaar nabootst : 't penseel
volt natuur, Godts dochter. [Anslo.] Zoo
volgt de schilderkunst de schoonheit van natuur. [Vond.1 Zamenstell.: natuurboek, boek
der natuur, degeschapene wereld •, natuurkenner , natuurkennis, natuurkunde, natuurkundig , natuurwerking, en vele woorden

meer.
bijv. n. en bijw., natuurlzjker,
natuurlijkst. De trappen der vergelijking

NATUURLIJK,

zijn ,
in eenige gevallen slechts te dulden. Dat
met de natuur overeenkomt, in de natuur
g
egrond is. 1. Zoover natuur de kracht van
werkingen of de vereeniging van het menigvuldige van een ondeelig ding is, beteekent
het, in hetgemeen,
iets, dat in die kracht
gegrond is. En wet eenigzins daarin gegrond,
met de trappen van vergrooting •, het tegendeel van onnatuurlijk : deugd is aan het
christendom natuurltjk. Dat is geen natuurWke honer. Geheel daarin gegrond ; in

tegenstelling van bovennatuurlijk, en soms
ook van onnatuurlijk : zijnen natuurlijken
flood sterven. Het natuurlijke leven, in tegenstelling van het geestelijke. Wil hebben
eenen natuurlzjken afkeer van alle smert. —
In het bijzonder, met vele en verscheidene
bepalingen. In de scholen is de natuurlijke

godgeleerdheid een zamenstel van goddelijke
waarheden, die door het vernuft, buiten
de openbaring , gekend kunnen worden.
De natuurlijke pligten, die door de natuurwet aangewezen worden. Natuurlijk is,
wijders, dat met de aanvankelijke gesteldheid eerier zaak overeenkomt, daaringegrond is, met uitsluiting van alle veranderingen, die naderhand ontstaan of van buiten
aankomen. Zoo is natuurlijk dan, in to enstelling van onderrigting, opvoeding, burgerlijke inrigting en ordening: het dansen is
den honden nietnatuurlijk. Hierheen behoort
misschien de beteekenis des woords voor
onech t : zij was eene natuurlzjke dochter van
Lodewijk den veertiende. Natuurlijk is daar
zooveel als enkel naar den stand der natuuf,
zonder opzigt op burgerlijke ordening. In
tegenstelling van kunst, of gemaaktheid : h i'
draagt natuurlzjk Naar. IVatuurlijke spraak.
Dat is geen natuurlijke verw. Denatuurlijke
dag, die in vier en twintig uren verdeeld

wordt, in onderscheiding van den dag, die
van den morgen tot den avond duurt. Na-
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tuurlzjke afgang,
door de kunst van
, die

eenen arts of door de werking der medicijnen,
niet veroorzaakt is. In tegenstelling van het
gezochte : dat volt natuurlzjk daaruit. Met
degesteldheid van eene zaakovereenkomend:
die argwaan moet natuurlijk uwe vreugd
verstoren. Natuurlijk gesprokets, is dat onmogettjk. Naauwkeurig, heelwel: hzj vertelde
dat zeer natuurlijk. Bat kind gelijkt u natuurlijk. 2. Zoover natUur de werkende

kracht van alle ligchamen, als eene eenheid
begrepen, uitdrukt, beteekent natuurlijk
dat erne dat met deze kracht overeenkomt,
daarin ten deele ofgeheel gegrond, daaruit
verklaarbaar is : dat de zon op en ondergaat,
is zeer natuurlzjk. Pat daartoe behoort,
de natuurlijke wijsbegeerte. Zoo dikwijls dit
woordgelijk of overeenkomend beduidt,
lijdt het trappen van vergrooting, om dat de
zaak zelve voor vergrooting vatbaar is. Van
hier natuurlijkheid.
NAVALLEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
vallen : ik viel na ,
ben nagevallen. Achter
iemand vallen.
NAVAREN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
varen : ik voer na,
ben nagevaren. Inzoover
varen eerie beweging naar eerie plaats beteekent, is navaren zoo veel als volgen: een
engelenheir voer hem ten hemel na. Oneig. :
hij voer hem blind in het verderf na. Gewoonlijk beduidt het door middel van een vaartuig
navolgen: zzj voeren ons met het schip na.
In Gelderland en Groningen gebruikt men
het ook van eenen wagen.
NAVEEL
,
bij T. Kate en Kil. voorkomende, het
fr. naveau, zie raap.
navagen) bedr. w., gelijkvl. Van
NAVEGEN
na en vegen : ik veegde na, heb nageveegd.
No g tnaals vegen.
NAVEL, Z. n., En., des navels, of van den navel ; meerv. navels. De kleine ronde knop,
in het middelpunt van den buik, die het
ovgrblijfsel van de afgesnedene navelstreng
is : Guize zelf toog tot den naavel toe door
't waster. [Hoofs. j Die recht in den navel
gewond was. [Van Manderd Dichters ge-

bruiken het voor het middelpunt van jets:
de heirs its treft den navel der halve maene.
[Vond.]Daaraerdtrz:fr navel wat Godt vloeckt
houd afgezondert. [Vond.] De zee scheurt
open tot den navel. [De Cock.] Van's hemels
opperkringen tot 's aertrtjks navel toe. [Poot.]
Ook navelpunt : uit 's merchtvelts navel ante.
[Vond.] Zamenstell.: navelband, navelbreuk,
navelbreukig, naveldoekje, navelkruid, zeker
gewas, navelstreng, navelswzjze.

Het is zeerwaarschijnlijk, dat het, met
naaf, eenen oorsprong heeft. Bij Kil. komt
nog de navel van het rad voor.
NAVERHAAL, z. n., o., des naverhaals, of van
het naverhaal • zonder meerv. De daad van
naverhalen. Van na en verhaal.

NAVO.

bedr. w., gelijkvl. Van na en
verhalen: ik verhaalde na, heb naverhaald.

NAVERHALEN,

Naderhand verhalen.
bedr. w., gelijkvl. Van na en
vertellen : ik vertelde na, hebnaverteld. Achterna vertellen. Ms iemand op eene verraderlijke wiis aan zijn einde komt, zegt men :

NAVERTELLEN,

hij zal het niet navertellen.
NAVERTREKKEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van na en
vertrekken : ik vertrok na, heb navertrokken.
Navertellen : niet een van 's vijants ma ht
zal 't morgen navertrokken. [Vond.] Zie
vertrek en vertrekken. Onz., met ziin, is
het na een' ander vertrekken.
bijv. naamw., zonder trappen van
vergrooting. Met iemand in den bloede na
verbonden. Trip bezigt het oneig. : Dat de

NAVERWANT,

naverwante kleurgeenen sterveling zal
misleiden. Zelfstandig voor nabestaande :
hij is mijn naverwant, zij is mine flavorwante. Van hier naverwantschap.
NAVERWEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en verwen : ik verwde na, heb nageverwd. Naar

eerie kleur verwen,
ook nog eens verwen.
bedr. w., gelijkvl. Van na en vijlen:
ik vijlde na, heb nagevijld, Gladder vijlen.
NAVISSCHEN, bedr. w., gelijkvt. Van na
n
visschen : ik vischte net, heb nagevischt.
Eigenlijk nog eons visschen, waar een ander
reedsgevischt heeft. Oneig., navorschen.
NAVLECHTEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
NAVULEN,

vlechten : ik vlocht na,
heb nagevlochten.

Op eene kunstige wijs vlechtend namaken.
NAVLIEDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
vlieden : ik vlood na, ben nagevloden. Achter
een' ander vlieden, de vlu gt nemen.
NAVLIEGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na
vliegen : ik vloog na, ben nagevlogen. Vliegend navolgen.
NAVLOEIJEN, onz.gelijkvl. Van na en vloei'en : ik vloeide na, ben nagevloeid. Met eenen
vloed nakomen.
NAVLOEKEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en vloeken: ik vloekte na, heb nagevloekt. Met vloekwoorden naschreeuwen.
NAVLUGTEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en vlugten : ik viugtte na, ben nagevlugt. Vlugtend
naloopen.
NAVOEDEREN, (in hetgemeene leven navoeren)
bedr. w., gelijkvl. Van na en voederen:: ik
voederde na, heb nagevoederd. Eerie koe navoeren is in Gelderland, haar, na hetgewone

voedsel, nog beter voeder voorwerpen.
m., des navoers, of van den
navoer • zonder meerv. De daad van navoeren : zulx Norrits om navoer van eenighe
tonnen biers zond. [Hooft.] Van na en voer,
dat buiten zamenst, niet voorkomt.
NAVOEREN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
voeren : ik voerde na, heb nagevoerd. Te
water of to land, met een vaar- of voertuig,
nabrengen.
87
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bedr. w., gelijkvl. Van na en volgen : ik volgde na, ben nagevolgd. Eigenlijk,
achter iemand volgen : ik zal u van verre
navolgen. Ik zal u, op wolle soolen, navolgen.
[Se's.] Milne oogen volgden hem na, zoo
king ik konde. Achtervolgen, met oogmerk,
om iemand tegrijpen : ztj volgden hem lang
na in het bosch. Toekomen, aanstaande zijn :
in het navolgende jaar. Al den naavolghenden dagh was men doende. [Hooft.] Het
navolgende geslacht. Fig., nadoen, namaken:
iemands voorbeeld navolgen. Oul. werd het
ookgebruikt voor vervolgen : nadien dat sij
denphilistinen naghevolghet waren. [Bijb.

NAVOLGER,

1477.] Navoigens, voorzetsel, vereischende
eenen vierden naamv., naar : navolgens hare
afsonderinge. [Bijbelv.] Van hier navolgbaar,
navolgelijk, dat nagevolgdkan worden • ook,
dat nagevolgd ma g worden • navolger,
navolging, navolgster.
NAVORSCHEN ,

bedr. w.,gelijkvl. Van na en

vorschen: ik vorschte na, heb nagevorscht.

Zorgvuldig navragen, met de hoogste naauwkeurigheid nadenken, nazoeken : eene zaak
tot dengrowl navorschen. De geheimen der
natuur, de we en der Godsregering navorschen. Laat tlit de breidel van ons navorschend
onderzoek wezen. [Frantz.] Van hier navorscher, navorsching.
NAVOUWEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
vouwen: ik vouwde na, heb nagevouwen.

Jets, dat kunstig gevouwen is, met vouwen
namaken.
NAVRAAG, z. n., v., der, of van de navraag
zonder meerv. De daad van navragen : er is
in hetgeheel eene navraag naar die waren.
Dat kan navraag lijden.
NA.VRAGEN, onz. w., ongelijkvl. Van na en vragen : ik vroeg na, (ook vraagde na) heb nagevraagd (oudt. nagevragen). Vragend nazoeken : ende als sij ondersochten ende navraegden. [Bijbelv.] Van bier navraging.
NAVRIEND, z. n., m., des navriends, of van den
navriend • meerv. navrienden. Nabestaande
vriend: uwe broeders ende navrienden spreken wel onder malcanderen. {0v erzett. van
Doresl.] Van hier navriendschap.
NAVRUCHT, z. n., v., der, of van de navrucht •
meerv. navruchten. Late vrucht. Van na en
vrucht. Het meerv. is bij Kil. ook voor naweeen, wanneer het van vrucht, dat is vrees
komt, hood. Furcht • of navrucht is hier

voor nageboorte.
w., gelijkvl. Van na en waders:
ik waadde na,
ben nagewaad. Door eene
ondiepte achter iemand komen.
NAWANDEL, z. n., m., des natvandels, of van den
nawandel • zonder meerv. De daad van nawandelen. Hooftgebruikt het oneig. voor
navolging : gelijk wij tot naawandel van
NAWADEN, bedr.

onzer maaghen achtbaare werken worden
aangedreeven. Van na en wandel.

NAWE.

bedr. w., gelijkvl. Van na en
wandelen : ik wandeldena, heb nagewandeld.

NAWANDELEN,

Achter iemand wandelen, dat is hem volgen.
Mengebruikt het slechts nog figuurlijk, en
wel in den bijbelschen stijl alleen, voor navolgen, dat is iemands gedrag en wil tot een
voorbe'eld van zijn eigen gedrag en wil nemen : ende stj hebben anderen Goden nagewandelt. [Bijbelv.] Die hun hart nawandelden. [Frantzen.] Gij wandelt het Heelal in
lie de na. [Poot.]
NAWA EN bedr. w., gelijkvl. Van na en waren:
ik waarde na,
heb nagewaard. Al,
warende
dat is zwevende, navolgen: dat ijsselijk
spook, dat uwe ziel zal nawaaren. [Se's.]
iemand nawaren is ook met de oogen hem

onophoudelijk nazien, om te vernemen, waar
hi' blijve.
NAWASSCHEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
wasschen: ik wiesch na ,
heb nagewasschen.

Nog eens wasschen, waar het vuil niet wel
uit hetgoed gewasschen is.
NAWEE, z. n., o., des nawees, of van het nawee; meerv. naweeen. Smertelijke, of onaangename gewaarwording in het ligchaam,
nadat men een of ander ongemak gehad
heeft. Wij gebruiken het verder voor alle
onaangename, zelfs zedelijke gevolgen van
eenig onheil of eenige daad : wij schepten
breede vreugt, met nawee noit betaelt. [Poot.]
't Naweeproeven doen. [De Deck.] Bat zzjn
de droeve naweeen van dies oorlog. In den
bepaaldsten zin zijn de naweeen smertelijke
gewaarwordingen in het onderlijf en den rug
bij eene moeder, nadat zij bevallen is; zonder enkelv. Van na en wee.
NAWEEK, z. n., v., der, of van de naweek •
zonder meerv. Het achterste van de week.
Van na en week.
NAWEEKEN, bedr. w., gelijkv1. Van na en
weeken : ik weekte na, heb nageweekt. Nog
eens weeken, weeker maken.
NAWEENEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en .weenen : ik weende na,
heb nageweend. Met
eween naloopen, weenend nazien.
g
NAWEES, z. n., m. en v., van den — der, of
van de nawees; meerv. naweezen. Een kind,
zoon of dochter, na des vaders dood geboren. Van na en wees.
NAMEGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en we-.
gen : ik woo na, heb nagewogen. Dat gewogen is, nogmaals we en om te zien of men
goed gewigt hebbe : iemand nawegen. De
koffijboonen nawegen.
z. n., v., der, of van de naweide

NAWEIDE,

zonder meerv. Grasland, waarin koeijen
weiden, nadat het eerst gehobid is. Van na
en weide.
NAWENTELEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
wentelen : ik wentelde na, heb nagewenteld.

Achteraan wentelen.
n., o., des nawerks, of van het

NAWERK, Z.

NAZA.

— 691 —

gegronder, dan dit woord tot zaad, zoover
het, oneig., nakomelingschap aanduidt, te
huis te brengen. Met eenen nazaet van zzjn
naeste bloed. [Vond.] .den Davids nazaet.
[Vond.] De nazaat van het rijk sneuvelde.

nawerk • zonder meerv. Werk, dat of nog

uitstel lijden kan , of dat na lets antlers
clientgedaan te worden. Van na en werk.
NAVERKEN, voor iemands zedelijke bedrijven
navolgen, bij K. Crucius : om uw Vorstin
trouw na to werken.
NANVERPEN,

Hij storf zonder nazaat. Hoe zullen de nazaten opzien ! In het zuiden heerscht die
heilloose scepter der nazaaten van Cham.
[Frantzend Het vrouwel, nazatin heeft
Vond. Van hier het nazaatschap. [Hooft.]
NAZANELEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en
zamelen : ik zamelde na, , heb nagezameld.
Achternazamelen. Van hier nazameling.
NAZANG, z. n., m., des nazangs, of van den
nazang • meerv. nazangen. Waar men met
reijen zingt, is de nazang de toezeng of
slotzang. Van na en zang .
NAZEEPEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en zeepen : ik zee to na, heb nagezeept. Nog eens

bedr. w., ongelijkvl.Van na en

werpen : ik worp (tvierp) na, heb nageworpen. Achter iemands rug werpen : zz:i worpen ons met steenen na.
NAWEVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
weven : ik wee de na, heb nageweven. kun-

stig weefwerk, waarin bloemen, enz, geweven zin,
namaken.
j
NAWIJF, z. n., 0. des nawijfs, of van het
nawzjf • meerv. nawijven. Een wijf, met
hetwelk men het laatstgetrouvvd is. Verouderd. woord. Van na en wijf.
NAWIJN, z. n., m., des nawijns, of van den
nawijn • zonder meerv. Spoelwijn, wanneer
men water op reeds geperste druiven doet,
en dezelve nog eens perst. Van na en wijn.
NAWIJZEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
wizen : ik wees na, heb nagewezen. Achter
den rug wijzen : zij wizen hem met vingeren
na. Van hier nawijzing.
NAWIINTER, Z. n., m., des nawinters, of van den
nawinter • meerv. nawinters. Koude winterachtige dagen, in het begin der lente. Van
na en winter.
NAWISSCREN, bedr. w., gelijkvl. Van na en

inzeepen.
z• n., m., des nazegens, of van den
nazegen • zonder meerv. Eene of meer weldaden, die, als een zegen, ons naderhand
onverwacht overkomen. Van na en zegen.
NAZEGGEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en zeggen : ik zeide na, heb nagezegd (nagezeid).
Eenige woorden naspreken ; ook iets navertellen. Hooft bezigt het voor achter den rug
uitstrooijen : vreemdt vond zzj, dat men haar
naazeijde enz.. Halma neemt het, in het
algemeen, voor in het uitspreken navolgen :

NAZEGEN,

wisschen : ik wischte na, heb nagewischt.

Nogmaals wisschen.
NAWITTEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en witten : ik wittede na, heb nagewit. Nog eens
witten, om de streken van den witkwast enz,
weg te maken.
NAWORDEN, onz• w., ongelijkvl. Van na en
worden : ik werd na, ben nageworden.
Naderhand worden, ontstaan : de schets der
nageworde dingen. [Vond.]
NAWRIJVEN
navrijven) bedr. w., ongelijkvl.
Van na en wrtjven : ik wreef na, heb nagewreven. Nogmaals wrijven, om lets gladder

of finer te makes.
NAWROEGEN, onz. w.,gelijkvl. Van na en
wroegen : ik wroegde na, heb nagewroegd.

Achterna wroegen : de lust, die na zal
wroegen. [Lodenst.]
NAZAAIJEN, bedr• w., gelijkvl. Van na en
zaaijen : ik zaaide na, heb nagezaaid. Nogmaals zaaijen. Hoogstr. heeft het woord.
NAZAAT, Z. n., m., des nazaats, of van den
nazaat • meerv. nazaten. Een nakomeling,
die in de bezitting van de nagelatene goederen komt; wijders een nakomeling in het
algemeen. Van na en zaat. Dit woord is uit
den onvolmaaktverled. tijd der aanvoegende
wijs van zitten gevormd, waarvan zate,
zitorde, nog in de Overzett. van den Bib.
voorkomt. Er is ook een oud woord zaten,
voor zitten, bij Kil. over. Deze afleiding is

NAZI.

ik heb 't lzjkgesprek op dichttrant nagezeit.
bedr, w.,
gelijkvl. Van na en zeilen :
ik zeilde na, ben nagezeild. Zeilend nakomen: nagesei fit met alle winden. CCats.]
NAZENDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en
zenden: ik zond na, heb nagezonden. Achterna zenden. Net belofte, dat men 't hun
naazeinden zoude. Hooft.1
NAZETTEN, bedr. w., gelijkv1. Van na en zetten:
ik zettede na, heb nagezet. In alley ij1 iemand
najagen: gelijk een jager den haes nazet.

NAZEILEN,
1

[Vond.]
NAZIEN
bedr. w. ,
,

onregelm. Van na en zien :
ik zag na, heb nagezien. Met de oogen volgen : wz:j zien hem naa met schreijende oogen.
K. Lescailje.] Zij geert het nazien op. [Vond.1
Nazoeken, overzien : de wasch nazien. Eene
rekening nazien. Ik moet mine les nog eens
nazien. Ik wierd genoodzaakt de schrijveren
van veele eeuwen na te zien. [Bogaert.]

NAZIGT, z.

n., o., (hijHooft en anderen ook yr.)

des nazi is of van het nazigt • zonder meerv.
Nader inzigt : verlof tot nieuwe nazi ht to
verwerven. [Hooft.1
NAZINGEN, onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van na
en zingen:ik zong na, heb nagezongen. Onz.,
met hebben • achterna zingen •: hijzingt anijd
na. Bedr., zingend nadoen: eene wijs nazisgen. IVat vogels zingen daer alle engelsche
koraclen met hunne kelen na? [Vond.] Iswand lets nazingen.
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ongelijkvl. Van na en zinonz.
ken : ik zonk na,
ben nagezonken. Achterna

NAZINKEN,

zinken.
onz. w., ongelijkvl. Van na en zinnen : ik zon na, heb nagezonnen. Die nadenken : die nazint en uit anderen bestudeert,

NAZINNEN,

enz. (Feith.]
z. n., m., (Halma kiest het onz. gest.)
des nazoeks , of van den nazoek • zonder
meerv. De daad van nazoeken: daarover
wordt morgen nazoek gedaan. Van na en zoek
NAZOEKEN
bedr. w. onregelm. Van na en
zoeken : ik zocht na,
heb nagezocht. Zoekend
naslaan: eene plaats bij eenen schrzjver naNAZOEK,

zoeken.

z. n., m., des nazomers, of van den
nazomer • meerv. nazonzers. Aangename

NAZONER,

zomerdagen in het begin van den herfst. Van
na en zomer.

n., v., der, of van de nazorg • meerv.
nazorgen. Eene kwelling, die na eene onbezonnene daad volt: verban alle nazorg door
deugd en voorzigtigheid. Van na en zorg.

NAZORG, z.

bedr. w., ongelijkvl.
AOUTEN,
Z
N

Van na en

zouten : ik zoutte na,
heb nagezouten. Dat

niet welgezouten is, nogmaals zouten.
w., gelijkvl. Van na en zuiveren: ik zuiverde na, heb nagezuiverd. Achterna zuiveren nogmaals zuiveren. Bij L.
Meer
komt het voor.
Y
NAZWE111111FN, bedr. w., ongelijkvl. Van na en

NAZUIVEREN, bedr.

zwenimen: ik zwom na, heb en ben nagezwommen. Zwemmend navolgen.
NAZWEVEN, bedr. w., gelijkvl. Van na en zweben nagezweefd. Zwevend
y en: ik zweefdena ,
nakomen : voor dat mijne verbeelding de
verrichtingen des doods verder nazweve.
[.]
Het luste ons hem na to zweven [Vond. ]
Sets
NAZWIEREN , bedr. w., gelijkvl. Van na en
zwieren : ik zwierde na , ben nagezwierd.
Zwierend narijden: hi' zwierde ons op
schaatsen na.
NAZWINGEN,

beck. w., ongelijkvl. Van na en

zwingen : ik ztvong na, heb nagezwongen.

Zwingend nawerpen, dat is met eene heen en weerbeweging van de hand nawerpen :
zij zwongen den vijanden vele werpgeweren
na. Zwingen komt, in dien zin, bij Hooft

voor. Halmagebruikt het gelijkvl.
een woordje van ontkenning, dat oudtijds
in gebruik was voor niet, en voor de werkwoordengeplaatst werd. Bij IL Stoke komt
het dikwerf voor :
Ende ne hadde die nachtgedaen,
Si waren sekerlikgevaen. —
De Grave ne woudse niet ontvaen.
De Vlamingers gebruiken het nog: ik ne wit.
k ne zal het niet doen. Door omzetting
schreef men naderhand en. Zie En. Het
komt overeen met het fr. ne, ital. ne, eng.
no, goth. ne, angels ne, pool. ni, krain.
na. De Grieken gebruiken het in zamen-
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env ten heeft. Ook
stell.: wrouc, die geene
bij ons plagt het in zamenstelling gebruikt to worden : ne heen negheensins,
[Bijb. 1477.] Zie nemaar. Oul. bezigde
men het ook voor hem: sine leere sable leiden. [Dietsch. Doctr.] Endegordene, en
gorde hem. [Bib. 1477.]
NEB, z. n., v., der, of van de neb • meerv. nebben. Een lane spitse bek, gelijk bij sommige
vogelen en eenige visschen : 'k zie een voyell-'en in 't glaasje mzj de neb bién. [Hooft.]
Zamenstell.: nebaal, anders nebbeling,aal
die spits van bek is, nebijzer aan eenen ploeg,
nebschuit. Door de voorzetting van eene s
zegt men ook snab, sneb, waarvan snavet.
Adelung brengt het tot eenen oorsprong met
navel, naaf. In het oud eng. is het a neb.
NECRTIG, bijv. n. en bijw., nechtiger, nechtigst.
Eenwoord dat weinig meer gebruikt wordt.
Men vindt bet meermalen nog bij Hooft, in
den zin van naarstig, ijverig, schielijk : nifver,
nechtig, Ironic gezant. Wel buurman, waar
loo 'e zoo nechtig naar toe ? Zamenst.: trouwnechtige : trouwnechtige boo. [Hooft.). Van
bier nechtigheid. [Hoogstrat. en Hooft.-1Voor
nechtig heeft L. Meyer ook nichtig. Nechtig
is, denkelijk, door de bijvoeging van n, van
acht en den uitgang ig oorspronkelijk. Men

vindt trouwens zulk eene neusletter meer
voor sommige woorden, als aak, naak •; aars,
naars ; enz.
NEDER, bijv. n. en bijw. Nader aan het middelA der aarde dan een ander ding, laag, in
tegenstelling van boven en hoog : van den
nederen trappe des welspellens. [Twespr.]
Dat is verheven hebbe den nederen boem.

[Bijb. 1477.] De stellende en de vergelijkende
trap zin als bijv. naamw. geheel uit het gebruik. De overtreffende trap, nederst, wordt
als bijv. gevonden in de Overz. van den Bijb.:
in de nederste deelen der aerde. Bogaert zegt
ergens, naer 't nederste der stroome. En bij
Vond. vindt men de allernederste. Kil. verklaert neder door humilis, inferus, depressus .
Den stellenden trap gebruiken wij nog als
bijwoord : hi' lie de kamer op en neder.
Eigerdijk nogtans komt het dus voor als een
voorzetsel, dat, in zamenstelling, gebruikt
wordt. Trouwens ,
het wordt, als een scheidb.
voorz., bij vele werkwoorden gebruikt, beduidende dan, dat de handeling of beweging
van zulk een werkwoord naar de oppervlakte
der aardegerigt is, als : nedersmijten, smeet
neder, heb nedergesmeten. Deze zamenstelling
hoort mede tot de oudste in de taal , daar
be
zij reeds bij Kero voorkomt. Het wordt ook
bij zclfst. naamw. gebruikt, als : nederland,
nederlaag, enz. Bij bijv. n. als : nederslagtig,
neerslagtig. Bij bijw., als : nederwaarts.
Zeer dikwijls duldt het eene insmelting, als :
neerlaag (neérlaag), neerstik, enz. In de zanst. met werkv1/4 oorden scheidt men het
me
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ook welgeheel of,
en plaatst er het voorzetsel
ter voor, als : ter neder werpen, ter neder
en enz. Zoo zegt Bogaert : die met
g
ooij,
schieten ter neder raakten. Zoo stort somtijts
een worstelaer ter neder. [Poot.] Sommigen
hehben, om den uit an er, dit woord als

eenen vergelijkenden trap van een verouderd
woord, ned, nede aangezien. Doch, daar de
overtreffende trap eene r heeft, nederst, zoo
blijkt, dat het woord neder, even als bitter,
dapper, zuiver, duister enz., een echte stellende trap is. Voorts, is van neder, nederachtig , verouderd woord , voor nederig ,
nederheid, armoedige en bekrompene staat :
om dat hey de nederheijt sljner dienstmaegt
heeft aengesien. [Bijbelv.] Wijders nederen
(waarvoor het zameng. vernederen in gebruik is) : te nederne de Roomscheghewelt.
M. Stoke.] — Nedering, hetwelkKil. door
delling, vallis, verklaart.
Neder, Otfr. nidar, Notk. nider, hoogd.
nieder, neders. nedder, angels. neothor, eng.
nether,
zw. neder , ijsl.
nedar. Het stamt of
van het oude need, nede, hoogd. niece , dat
in Zwitserl. omlaag beduidt. Dit need hehoort
zekerlijk tot den wortel van neigen. Zie genade. Het is in het zw. ned, angels. neoth ,
eng. neath, beneath.

De hooge ouderdom blijkt uit het gr.

neat,

moth!), ye pee, eyEpee.
N EDERBIGGELEN,

onz. w.,
gelijkvl. Van neder en

biggelen : biggelde neder, is nedergebiggeld.
Naar beneden biggelen, afloopen : een weinig
aarde, waarop de traanen van Jezus nederbiggelden. [SOS.]
NEDERBLIKSEMEN neerbliksemen) bedr. w., gelijkvl. Van neder en bliksemen : ik bliksemde
neder, heb nedergebliksemd. Eigenlijk, door

den bliksem naar beneden werpen. Vond.
neemt het in eenen ruimeren zin: vermits de
brand neerbliksemt hooge muren.
NEDERBOFFEN, bedr.

w., gelijkvl. Van neder en
bo/fen : ik bofte neder, heb nedergeboft. Met

eenen bof van boven werpen. Bij Hooft vindt
men het woord.
NEDERBOGEN, (bij T. Kate en Kil. nederboogen.)
onz. w., gelijkvl. Van neder en bogen : ik
boo de neder, ben nedergeboogd. Verouderd woord, zijnde hetzelfde als nederbuigen.
Zie bogen.
NEDERBONZEN, (neerbonzen) bedr. w., gelijkvl.
Van neder en bonzen: ik honsde neder,
heb nedergebonsd. Met eene bons, voorts
metgeweld nederstooten terwijl ge haar
haters neerbonst in 't verderf. S. Fertamad
Daerquam Pompejus de Joodsche hoogheit
neérbonzen uit hear' staet. [Poot.]
NEDERBOTSEN, onz. w.,gelijka Van neder en
botsen: ik botste neder, ben nedergebotst.
Botsend nedervallen : als saewten nederbotsen en hortentegen een. [Antonid.]
NEDERBRENGEN, bedr. w., onregelm. Van neder

NEDERD.

en brengen: ik brat neder, heb nedergebrat. Naar beneden brengen.
NEDERBRUIJEN (nederbruiden , neerbruijen
neerbruiden) bedr. en onz. w. ,
gelijkvl.
Van neder en bruijen: ik bruide neder, heb
en ben nedergebruid. Be r, met eenen brui
nederwerpe.n : ik bruide hem bij de trappen
neer. Ook onz., met zijn: hij is bij de trappen neergebruid.
NEDERBRUISEN (neerbruisen) onz. w. gelijkvl.
Van neder en bruisen : ik bruiste neder,
ben nedergebruist. Bruisend naar beneden
vallen : waeruit een waterval ten dale nederbruist. [Vond.]
NEDERBUIGEN (neerbuigen), bedr. en onz. w.,
ongelijkvl. Van neder en buigen: ik boo
neder, heb en ben nedergebogen. Bedr., naar
de oppervlakte der aarde buigen : die hunne
knien voor Baal niet nederbuigen. [Frantz.]
Toen de wUze Dageraat drie kroonen voor
hem neerboog. J. Oud.] Wederk. : zich
voor God nederbuigen. Onz. met zijn: de
takken buigen neder. Al het veltgedierte ziet
naer d'aerde,voorwaerts neergebogen. [Poot.]
Van bier nederbuiging.
NEDERBUIK, Z. n., m., des nederbuiks, of van,
den nederbuik • meerv. nederbuiken. Onderbuik. Van neder en buik. Het woord is al
verouderd.
(neerbuitelen) onz, w. gelijkvl.
Van neder en buitelen: ik buitelde neder,
ben nedergebuiteld. Naar beneden buitelen.
NEDERBUKKEN, onz. w.,gelijkvl. Van neder
bukken : ik bukte neder, heb en ben nedergebukt. Voorover bukken: komt laet ons
aenbidden ende nederbucken. [Bijbelv.] Dat
hij nederbukke, en den roof op rape. [Vollenh.]
Oneig. mine ziele was nedergebuckt.
[Bijbelv.] Het hulpw. hebben drukt, bij dit
woord, de daad uit • het hulpw. zijn den
staat en de gesteldheid : hij is nedergebukt
beduidt eerie tegenwoordige gesteldheid ;
hij heeft nedergebukt duidt den verledenen
aan, toen hij dit deed. Ook is op te
merken, dat het hulpw. zijn telkens bier
gebruikt wordt, als het woord oneigenlijk
genomen worth.
NEDERDALEN, onz. w.,
gelijkvl. Van neder en
NEDERBUITELEN,

dalen : ik daalde neder, ben nedergedaald.

Naar beneden dalen, afkomen op de oppervlakte der aarde: terwijl de hemel nederdaelt. [Pooh. ]
d'edle Dichtkunst daelt
bekoorlijk neder. [H. Schim.] Van andere
din en : gaven, die van boven nederdalen.
_Eengoude nis van stralen, die schoongewatert van den hoofde nederdalen. [Vond.1
Die er dalen, dan de oppervlakte der aarde :
out in, het stof neder te dalen. [Sels.] En dus
ter helle neergedaald. E. Voet.] Oneig., in
vorige tijden zich verplaatsen : van daar
daalt de aandacht neder tot dat tijdvak.
[Frantzen.] Van bier nederdaling. Bijlieye
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heeft men een oud woord nederdaligheid,
hetwelk hi'j door nedergedaaldheid verklaart.
NEDERDAUWEN, onz. W.,
gelijkvl. Van neder en
dauwen : dauwde neder, is nedergedauwd.

Als een dauw, dat is met rijken overvloed,
van boven nederkomen : zeg,
en die van
boven nederdout. [Vond.]
NEDERDEEL, Z. 11., 0., des nederdeels, of van het
nederdeel • meerv. nederdeelen. Laagte: in
nederdeelen van der acrd'. [Bruno, Psalmb.]
NEDERDOMPELEN, (neerdompelen) bedr. w.,
gelijkvl. Van neder en dompelen: ik doinpelde neder, heb nedergedompeld. Onder
water dompelen : gij moest mi'n' broeder
neerdomplen in zijn' geboortevliet. [Hoogvl.]
NEDERDONDEREN, bedr. W., gelijkvl. Van neder
en donderen : ik donderde neder, heb nedergedonderd. Door eenen donderslag treffen

en nederwerpen.Oneig., met schrik en groot
geweld nederbonzen. Dichterlijk woord.
NEDERDOUWEN, (neerdouwen) bedr. w. gelijkvl.
Van neder en douwen : ik douwde neder, heb
nedergedouwd." Met eenen douw nederstooten. Van hier nederdouwing.
NEDERDRAGEN neerdragen) bedr. w., ongelijkvl.
Van neder en dragen: ik droeg neder, heb
nedergedragen. Naar beneden dragen : nit
den hemel neérgedragen. [V-011(1.]
(neerdrijtien) bedr. w., ongelijkvl. Van neder en drz:jven: ik dreef neder,
heb nedergedreven. Met geweld neclerwerpen : het hof wort neergedreven met toren,
trans en tin. [Vond.] Naar beneden afdrijven : het schorpioen verwarmt en drzjft het
water neer. [Vond.]
NEDERDRINGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van neder
en dringen: ik drong neder, heb nedergedrongen. Naar beneden dri p en : besiet hoe gene
'on en sijnen ntakker nederdringt. [Cats.]
nederdroppen, neerdruipen)
NEDERDRUIPEN
onz. w., ongelijkvl. Van neder en druipen:
ik droop neder, heb nedergedropen. Met dropelen nedervallen : het mariner weent, en
A
laat zijn' traanen nederdruzjpen. W. S.
NEDERDRUKKEN, (neerdrukken) bedr. w. gelijkvl.
Van neder en drukken : ik drukte neder,
heb nedergedrukt. Naar beneden drukken :
ientand, die opstaan wil, nederdrucken.
Oneig., onderdrukken, bemeesteren. Suit
ghij de ongestuijmichojt nederdrucken ? in
de Bijbelv., die ook ter neder drukken bezigt.
Naer de min zou misschien mij nederdrukken. [Poot.1 Neerslagtig makes : op 't neergedrukte hart. M. L.] Alle de aandoeningen
van eenen neérgedrukten geest. [Frantz.]
NEDERDUIKEN, (neerduiken) onz, w. ongelijkvl.
Van neder en duiken: ik dook neder, ben en
heb nedergedoken. Onderduiken : maar duik
eens neder onder 't riet. [Poot.] Duik eeuwig
neer, gewaande Koning. [De Cock.] Daer
gaet de jeugd in stilheyd nederduycken. [Cats.]
NEDERDUITSCH (neerduitsch) bijv. n. en bijw.,

NEDERDRIJVEN,

NEDERG.

zonder trappen van vergrooting. Nederlandsch : denederduitsche taal. 1Vederduitsch
schrifven. Als zelfst.: h?:j verstaat het nederduitsch. Van neder en duitsch. Van hier
nederduitscher. 1Vederduitsch staat tegen
hoogduitsch over, en bevat niet alleen het
hollandsch, vlaarnsch, vriesch, maar ook het
nedersaksisch, holsteinsch, enz. 1Vederduitschland, het noordelijke en lager liggendeDuitschland, bevattende, in ruimeren
zin, ook de vereenigde Nederlanden, in engeren zin slechts Westfalen, Nedersaksen,
en dat deel van Oppersaksen, dat aan de
Oostzee lit.
g
NEDERDUWEN, tie nederdouwen.
NEDEREIND, Z. II., 0., des nedereinds, of van
het nedereind • meerv. nedereinden. Het
benedenste eind. Van neder en eind.
gelijkvl. Van neder en
NEDEREISCHEN, bedr. w. ,
eischen : ik eischte neder, heb nedergeeischt.

Eischen,dat jets op deze aarde nederdale :
gij eischt vergeefs uw' dooden vader weder ;
een' hemelburger neder. [Poot.]
NEDEREN, nedering, zie neder.
NEDERFLANSEN, (neerflansen) bedr. w., gelijkvl.
Van neder en flansen: ik flanste neder, heb
nedergeflanst. Een woord, in de dagelijksche

taal alleen gebruikelijk. Iemand, die met
haast enop eene slordige wijs iets verrigt,
wordtgezegd lets neer to flansen.
NEDERFLONKEREN, onz. W. gelijkvl. Van neder
en flonkeren: ik flonkerde neder, heb nedergeflonkerd. Zijnen flonkerenden glans nederlaten : hoewel de heldre straelen der Goden
niet nederflonkeren in der sterfelzjken oogh.

[Yowl.]
bedr. w., ongelijkvl. Van neder
en fluiten: ik floot neder, heb nedergefloten.
Door fluiting naar beneden lokken. Van
vogelaars gebruikelijk.
NEDERGAAN, onz. W. onregelm. Van neder en
gaan: ik ging neder, heb en ben nedergegaan. Naar beneden gaan. Iffaer Jona was

NEDERFLUITEN,

nedergegaan aan de zijden van 't schip.
[Bijbelv.] Oneig., dalen : hetzij de jonckheydt
rijst, of datze nedergaet. [Cats.] In onheil
korner': hooge zaeken, die haeren heer bettorven, en janinterlijk deen nedergaen. [Poot.:1
Ook met eenen vierden naarnval : hij ging
het lads op en neder.
EDERGANG, z. n., m., des nedergangs, of van
N
den neder an • zonder meerv. De daad van
neder gaan : bij den neder an van de hoogte.

Oneig., met een meerv., de schuinsche zijde
van iets, de afgang : de neder an eens
bergs. Onder an : de sonne weet haeren
nederganck. [Doreslaer.] Van neder en gang.
nedergerigt), z. n., o., des nederNEDERGEREGT
geregts, of van het nedergeregt • zonder
meerv. Laag geregt, waarbij taken van
mindergeregt afgedaan worden. Van neder
en geregt.

NEDERH.
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wederk. ongelijkvl. Van

neder engeven : ik gaf ml) neder, heb mij
nedergegeren. Zichbenedenwaarts bewegen:
hi' voelt een bane ziel zich op en nedergey en. [J. Cats.] Gaan liggen : tree in en geef
u neer. [Hoofs.]
NEDERGEWAAD, zie nederkleed.
NEDERGIETEN, bedr. W. ongelijkvi. Van neder
engieten : ik goot neder, heb nedergegoten.

NEDERK.

wen. Door houwen op den grond doen vallen eenen boom nederhouwen. Ook eerie

groote nederlaag waken.

(nederhukken, nederhurken) onz.
w., gelijkvl. Van neder en huiken : ik huikte
neder, ik heb en ben nedergehuikt. Op de
huik, op de hurken zitten daer ghtj nederhuckte. [Vandal Over de hulpwoorden vergelijk nederbukken.
Op den grand gieten.
NEDERHUIS, Z. n., o., van het nederhuis ; meerv.
NEDERGLIJDE1Y
nederglijen, neerglijen), onz.
nederhuizen. Zoo noemt men, in de Baron"
w., ongelijkvl. Van neder en glijden : ik
van Breda en elders in Braband, een bouwgleed neder, ben nedergegleden. Naar benehuis op den nederhof (op het bassecour).
denglijden bij eene uitgeschote koorde
Van neder en huis.
nedergltjende. [Vaud.] Die, grelig ingeslokt, NEDERHUKKEN, nederhurken, zie nederhuiken.
tot in den buik neerglijdt. H. Muntinghe.]
NEDERJAGEN, bedr. W., ongelijkvl. Van neder en
neergooijen) bedr. w., gelijkvl.
NEDERGOOIJEN
jagen: ik joeg neder, heb nedergejaagd. BeneVan neder en gooijen: ik gooide neder, heb
denwaarts jagen. Oneig. gebruikt Cats het :
nedergegooid. Op den grand gooljert,
Zc steunsel nederjagen.
NEDERHAGELEN neerhagelen) bedr. w.., geIijkvl.
NEDERIG, bijv. rt. en bijw., nederiger, nederigst.
Van neder en hagelen : hagelde neder, heeft
Laag bij den grand op het nederig kruid,
nedergehageld. Door eene hagelbui doen
dat zijnen wortel bewoelt. [Sels.] Meest
omvallen, nederslaan : het staande koren is
gebruiken wij het in eenen oneigenlijken
neergehageld.
zin, waar het van eigenschappen der dingy
gelijkvl. Van neder en
NEDERHAKKEN, bedr. W.,
gebruikt wordt, waarin zij van anderen
hakken : ik hakte neder, heb nedergehakt.
overtroffen worden. Van eenen zachten Loon
Door hakken nedervellen: Ltjkurgus lad
en klankgebruikt de Bijbelv• het alsser is
den wijnstok nederhakken. Toot.] Nedersaeen nederichgeluijt der malinge. Ten opzigte
belen : de soldaten hakten alles neder, wat
van burgerlijke waarde en mat : sij sullen
hun voorkwam.
een nederich coninckrUck zijn. [Bijbelv.]
gelijkvl. Van neder en
NEDERHALEN, bedr. w.,
De there is hooge, nochtans siet htj den
halen: ik haalde neder, heb nedergehaald.
nederigen aan. [Bijbelv.] Over zijne eigene
Naar beneden halen, trekken : haal het zeil
bekwaamheden en waarde klein denkend
neder.
in welken zin het meestgebruikt wordt :
NEDERHANGEN, (neerhangen) onz. w., ongelijkvl.
het zijn deeze verzuchtingen van het needrig
gemoed. [Frantzen.] In die gesteldheid geVan neder en hangen: ik hing (hong) neder,
heb nedergehangen. Nederwaarts hangen,
grand : nederig gekleed aan. Slecht, gering:
als verwelkendeplanter' doen : aan welkers
schaamele armoede van haar nederigen pij
onderste einden diergeltjke kwasten neerhanberooven. [Sels.1 Van hier nederigheid.
gen. [llogaert.]
NEDERKAAUWEN, (neerkaauwen) onz. w.,gel ijk
vl
NEDERHEIJEN, bedr. w., gelijkvl. Van neder en
Van neder en kaauwen : ik kaauwde neder,
heljen: ik heide neder, heb nedergeheid.
heb nedergekaauwd. Geld. en gron. woord,
Heijen, opdat de paal die in den grand
voor herkaauwen, ook het herkaauwde
kome. Hoogstraten heeft het woord.
neerzwelgen.
NEDERHEELEN, onz. w., gelijkvl. Van neder en
NEDERKAMER, Z. n., v., der, of van de nederkahellen : ik helde neder, heb nedergeheld.
mer ; meerv. nederkamers. Thans zegt men
Voorover hellen eenjonghelinck salt in de
benedenzaal. Van neder en kanter.
venster, door die en slaep nederhellende. NEDERKAMMEN, (nederkemmen, neerkammen)
[Doreslaer.] Van hier nederhelling, nederbedr. gelijkvl. Van neder en kammen •
hellig bij Kil.
ik kamde neder, heb nedergekamd. Opstaand
NEDERHOF, z. n., m., des nederhofs, of van den
en verward haar zoo kammen, dat het Haar
nederhof; meerv. nederhoven. V oorhof,
beneden hange.
voorplaats, het fr. bassecour. Van neder en NEDERKAPPEN neerkappen) bedr. w. gelijkvl.
hof.
Van neder en kappen : ik kapte neder, heb
NEDERHOOS, zie nederkous.
nedergekapt. Neerhouwen: eenen boom neerNEDERHOUDEN, (neerhouden) bedr. w., on ekappen. De Deck. zegt ter neder kappen •
lijkvl. Van neder en houden : ik hield neder,
g
tj kapt de zuil ter neer.
heb nedergehouden. Nederwaarts houden : NEDERKEEREN, onz, w., gelijkvl. Van neder en
houd den hoed neer. Een adelaar houd de
minderenneder. P. Rabusd
NEDERHOUWEN, bedr. w., ongelijkvl. Van neder
en houwen : ik hieuw neder, heb nedergehou-

NEDERHUIKEN,

keeren: ik keerde neder, ben nedergekeerd.
Naar beneden keeren: desiel keert neder,
Baer se was. E. . Cats.]
NEDERKUKEN, onz. w., ongelijkvi. Van neder en
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kijken : ik keek neder, heb nedergekeken.

Naar dengrowl\ kijken: hij lacht in 't nederNiken. [Hoogv1.]
NEDERKLADDEN, (neerkladden) bedr. w., gelijkvl.
Van neder en kladden: ik kladdede neder,
heb nedergeklad. Slordig op een papier
schrijven ; ook slecht schilderen, in de dagelijksche taal.
bij Kil. ook nederghewande, bij
NEDERKLEED
Meyer nederghewaade) z. n., o., des nederkleeds, of van het nederkleed • meerv. nederkleederen. Eerie broek : lijnen nederkleederen
om hare lendenen. [Doresl. Overz.] Verouderd woord, van neder en kleed.
NEDERKLIMMEN, (neerklimmen) onz. w., on elijkvl. Van neder en klimmen : ik klom
neder, heb en ben nedergeklommen. Afklimmen : belieft het u, tot mij toe neer te klimmen. [Poot.] Ook met eenen vierden naamval : ik klom de trappen op en neder.
NEDERKLINKEN, bedr. w., ongelijkvl. Van neder
en klinken : ik klonk neder, heb nedergeklonken. Met eenen klank, met geweld nederstooten : eer hij u nederklincke aen gruffs.
'Vona. Als Jupiter den stapel ben en van
boven nederklonk.
NEDERKNIELEN,

[VO II d .]

onz. w., gelijkvl. Van neder en

knielen : ik knielde neder, heb en ben nederg
eknield. Op de aarde knielen : ik zie u
nedergeknield, weggerukt in de diepste aandacht. [Sels.] Voor Gods troon ootmoedig
nederknielen. J. Vollenh.] Van hier nederknieling.
NEDERKNOTTEN, (neerknotten) bedr. w. gelijkvl.
Van neder en knotten : ik knottede neder,
heb nedergeknot. Door afknotten, afhouwen,
riederwerpen. Anders ter neder knotten. Het

woord wordt bij dichters somtijds gebruikt.
Zoo vindt ik in eenen rouwzang op Maria
Stuart, door P. Rabus : een frisse roos ter
neérgeknot in 't stijk.
neerkomen, bij Isid. nidherquheman) onz. w., ongelijkvl. Van neder en
komen: ik kwam neder, ben nedergekomen.
Naar beneden komen : het wildgevogelte
kwarn neder op aes. [Bijbelv.] In den dagelijkschen wandel zegt men : de zaak komt
hierop neer, zij komt hierop uit
NEDERKOUS, (nederhoos), z.n. v., der, of van de
nederkous • meerv. nederkousen. Onderkous.
Verouderd woord, van neder en kous, bij

NEDERKOMEN

Hoogstr. en Kil. voorkomende.
neerkrOgen) bedr. w., ongelijkvl. Van neder en krijgen: ik kreeg neder, heb nedergekregen. Naar beneden halen : ik kan degorthjn niet neerkrijgen.
Een woord der dagelijksche taal.
NEDERKRUIPEN, 011Z . W . , ongelijkvi. Van neder
en kruipen: ik kroop neder, heb en ben
nedergekropen. Naar beneden kruipen. Ook
met eenen vierden naamval : de kaniers op

NEDERKR IJG EN

en nederkruipen.

NEDERL.

(nederkonnen) onz. w., onregelm.
Van neder en kunnen : ik konde neder, heb
nedergekonnen. Bit woord gebruikt men
met uitlating van een ander woord : de plank

NEDERKUNNEN,

konde niet neer.
(neerlaag) z. n., v., der, of van de
nederlaag ; meerv. nederlagen (neerlagen).

NEDERLA AG,

De daad, waardoor iets nedergelegd wordt;
in het bijzonder, oneigenlijk, de toestand,
wanneer een krijgsheer geslagen wordt :
ti 'din van de wreede nederlaag. [Hoogyl.]
Aanstonds kregen de Assijrieren de nederlaag. [Bogaert.] Eene groote nederlaag hebben. Eene bloedige nederlaag. Van neder
en laag.
NEDERL A N D, (Neerland) z. n., O. Nederlands,
van Nederland; meerv. Nederlanden. Nederdui tschla nd. De Nederlanden. Het vereenigde
Nederland. lk woon in Nederland. Van
hier nederlander, nederlandsch. Van neder
en land.
NEDERLATEN, (neerlaten) bedr, w. ongelijkvl.
Van neder en laten : ik lietneder, heb nedergelaten. Naar beneden laten : iets met de katrol nederlaten. Sells laten de zeekalveren de
borsten neder. [Bijbelv.] Des Hemels vast
gebouw liet zijnen Schepper neer. [Kamphuizen.] Mengebruikt het ook wederk. zich
nederlaten: om met eenen vermeetlen waaghats ons in (dien) afgrond neer to laaten.
[Frantz.] Van trier nederlating : de nederlatinge sijnes arms. [Bijbelv.]
neerleggen) bedr. w., gelijkvl.
NEDERLEGuEN
Van neder en leggen : ik le de (beide) neder,
heb nedergelegd (geleid). Op den road leggen, op de oppervlakte van iets le en : leg
uwen hoed in de vensterbank neer. Hij leide
hetpak neer. Zie hoe mijn Tier een reex van
dankbre schaklen aen't outer nederlegt. [Pont.]
Onvoorzigtig omwerpen : den wagen neerleggen onder het rijden, geld. spreekwijs. Doerr
nedervallen : soo sly van wijne nedergelezjdt
zUn. [Pored.] Doen sneven, verslaan: Die
in Duitschland met drie keurbenden neergeleit west, [Vond.] Wederk.: zich neerleggen, zich te slapen le en. Figuurlijk : zijn
ambt neerleggen. Hij bide de kroon neder.
Eenen twist nederleggen, dies stillen. Om
de misverstanden te koomen neederleggen.
[Ilooft.] Van hier nederlegging.
gelijkvl. Van neder en
NEDERLEKKEN, 011Z. w.,
lekken : ik lekte neder, ben nedergelekt.
Naar beneden lekken : dit bloet komt nederlecken, zegt Vond., die ook nederleken
bezigt. Zie leken, lekken.
NEDERLIGGEN, onz. w., ongelijkvl. Van neder en
liggen : ik lag neder, heb en ben nedergelegen. Op den rug liggen, op den buik
liggen: de leeuw lit in zisin hot neder.
Vooral om te slapen : terwijl gij op een gering leer nederligt, en door den slaap, enz.

[Sels.1 Mengebruikt het ook voor in het
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graf liggen 't samen zijn nedergelegen,
sij en sullen niet weder opstaen. [Bijbelv.]
NEDERLOKKEN, bedr. w., gelijkvi. Van neder en
lokken : ik lokte neder, heb nedergelokt.
Naar beneden lokken : wiens reuk de Godtbelt nederlokte uit hare heiligdommen.
[Hoogv1.]
gelijkvl. Van neder en
NEDERLONKEN, bedr. w.,
lonken : ik lonkte neder, heb nedergelonkt.
Lonkend naar beneden zien : ai zie eens hoe
[Poot.
enoeglijk vrouw Themis nederlonkt.
g
]
NEDERLOOPEN, onz. w., ongelijkvl. Van neder
en loo en: ik lie neder, heb en ben nedergeloopen. Naar beneden loo en : Baer de trappen van 't mariner nederloopen. [Vond.]
Oneig.: met waterbeken loot nujn oog
der. [Bijbelv.] Ook met eenen vierden
ne
naamval : zij loo en de stad op en neder.
NEDERLUCHT, z. n., v., der, of van de nederlucid ; zonder meerv. De benedenlucht. Van
neder en lucht.
gelijkvl.
(neermaken) bedr, w.,.g
NR
Van neder en maken ik maakte neder, heb
nedergemaakt. Neerhouwen, dooden • loch
slechts van menschengebruikelijk, en met
id : beter
het denkbeeld tevens van schielijkhe
ware ick neergemaeckt van. de Traciers.
[floogstrat.] In Gelderland bezigt men het
ook voor hout omhakken.
NEDERPISSEN, (neerpissen) onz. w., gelijkvl. Van
neder en pissen : ik piste neder, heb nedergepist. Op den grond pissen in de dagelijksche taal :pis daar naar neer.
NEDERPLAKKEN, (neerplakken) bedr. w., gelijkvl.
Van neder en plakken : ik plakte neder, heb
nedergeplakt. Neerwerpen, heensmijten :
plak het er maar neer. Men gebruikt het in
de straattaal.
NEDERPLANTEN,. (neerplanten) bedr. w., gelijkvl.
Van neder en planten : ik pluntte neder, heb
nedergeplant. Eigenlijk, door planting neerzetten. Oneig. : (hij) heeft op did gebergt ztjn
huisgan neergeplant. [HoogvI.]
NEDERPLOFFEN, (neerploffen) onz, en bedr. w.,
gelijkvi. Van neder en to en : ik plofte
neder, ben en heb nedergeploft. Op den grond
nedervallen, dat hetploft : de toren komt
neerplofren. [Vond.] Van die hoogte neergeploft. [Frantz.] De hel van doodschrik nederploft. [Vollenh.] Het deelw. gebruikt men in
de scheikunst menigmaal : nedergeplofte
roode kwik, mercuriuspraecipitatus. Hooft
gebruikt het bedr. : zij hebben de bltjde van
booven neergeploft.
NEDERPLOMPEN, onz. w., gelijkvi. Van neder en
plontpen : ik loin to neder, ben nedergeplompt. In water nedervallen, dat het
plompt : dat hij in den Padus nederplompt.
[Vond.]
NEDERPLONS, z. n., m., van den nederplons
zonder meerv. De daad van neder lonken •
ook in eenen lijdelijken zin : door zijnen
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neder lops, [Hoogv1.] Van neder en
•
pions.
Van bier neder lonken (nederplompen) met
eenenpions in het water werpen, of vallen.
Het enkele plonzen heeft Hooft.
NEDERPLONZEN, zie neder lops.
NEDERRAKEN, onz, w., gelijkvl. Van neder en
raken ik raakte neder, ben nedergeraakt.
Nedervallen, onder de voet raken. Bogaert
heeft ter neder raken.
NEDERREGENEN, onz. w., gelijkvi. Van neder en
re even : het regende neder, is nedergeregend. Oneig. gebruikt men dit woord voor
nedervallen uit den hemel, uit de wolken •
het manna, dat in de woestijn nederregende.
Dichterlijk woord.
NEDERRIJDEN, onz, w., ongelijkvl. Van neder en
rijden : ik reed neder, heb en ben nedergereden. Naar beneden rijden : in 't nadrend
nederrijden. [Pont.] Ook met eenen vierden
naamval : hij reed den we op en neder.
NEDERRIJIY, Z. n. m., des nederrtjns, of van
den nederrzjn • zonder meerv. De benedenrijn. Van neder en rijn, eene bekende rivier.
NEDERRIJSEN, verouderd onz. w.elijkvl.
Van
,g
neder en rtjsen, dat in Geld., waar men
afrijsen zegt, gebruikt worth van het uitvallen der al to rijpe graankorrelen : ik rijste
neder, ben nedergerijst. Nedervallen. Bij
Kil. komt het voor. Degelijkvl. vervoeging
grondt zich op den geld. tongval.
NEDERROEPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van neder
en roe en : ik riep neder, heb nedergeroepen.
Door roe en afbreng,
en naar beneden doen
komen : die vuur en zwavel van den hemel
op den booswicht zoudt kunnen nederroepen.
[Sels.]
NEDERROLLEN, onz, w.,
gelijkvl. Van neder en
rollen : ik rolde neder, ben nedergerold.
Naar beneden rollen.
NEDERRUKKEN, (neerrukken) bedr. w., gelijkvl.
Vary neder en rukken : ik rukte neder, heb
nedergerukt. Door omrukken nederwerpen :
naa 't neérrukken derpoorten. Hooft
Anders ter neder rukken : end' ik ter neer
gerukt was. [Lodenst.]
NEDERSABELEN, (neersabelen) bedr• w., gelijkvl.
Van neder en sabelen : ik sabelde neder, heb
nedergesabeld. Met de sabel neerhouwen,
dooden.
NEDERSCHEUT, Z. M., des nederscheuts, of
van den nederscheut ; zonder meerv. Het
nederschieten. Hooftgebruikt het in het
vrouwel.geslacht : en dreight de guide daaken met droeve nederscheut van branden en
van blaaken. Van neder en scheut (school),
dat doorgaans mantle!. gebezigd wordt.
NEDERSCHIETEN, (neerschieten) bedr. en onz. w.,
ongelijkvl. Van neder en schieten : ik schoot
neder, heb en ben nedergeschoten.Bedr., door
middel van eenen schoot doen nedervallen,
dooden : zwijnen nederschieten. J. tie Haes.]
Onz., met ztjn •; zich plotseling en zeer snel
88
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nederwaarts bewegen : de balk school neer.
Die in een ruimer velt neerschieten. [Vond. ]
NEDERSCHIJNEN, onz. w., ongelijkvl. Van neder
en schijnen: ik scheen neder, heb nedergeschenen. Naar beneden schijnsel aflaten : ik
zie omhoogh een hemelnederschl jnen.
Vond
[.]
Poutgebruikt het cenmaal bedr.: met levende
robijnen, die hette nederschtjnen.
NEDERSCHOKKEN,

bedr. en onz. w., gelijkvi. Van

neder en schokken: ik schokte neder, heb en
ben nedergeschokt. Bedr., met eenen schok
nederwerpen : Ajax hem ophief en nederschockte. [Van IVIander.] Onz., met eenen
schok nederwaarts bewogen worden: de
wagen schokt gedurig op en neder.
NEDERSCHRUVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van neder
en schrijven : ik schreef neder, heb neder eschreven. Op eene oppervlakte van jets schrij-

ven, met zorgvuldigheid opschrijven.
w., gelijkvl. Van neder
en schudden: ik schuddede neder, heb nedergeschud. Schudden, waardoor jets op den
e d akkerman den eekel
rond valt : gelijk
g

NEDERSCHUDDEN, bedr.

nederschudt.

[WW1.]

(neerschuiven) bedr. en onz.
ongelijkvl. Van neder en schuiven: ik

NEDERSCHIIIVEN,
W.,

school neder, heb en ben nedergeschoven.

Bedr., naar beneden schuiven. Onz. met
zijn ; langs een ligchaam nederzakken : de
kamenier stajght van boven langs eenen regenV
boogh gedaelt en neergeschoven. [OIld.]
NEDERSLAAN , (neerslaan) bedr. en onz. w.,
onregelm. Van neder en slaan: ik sloe
neder, heb en ben nedergeslagen. Onz., met
zijn ; plotseling en met eenen zwaren smak
nederstorten : hi' sloe er neer, als een os.

Nederzakken, van iets, dat eerst gerezen is:
bet beslag was neergeslagen. Bedr., eene rigting naar den grond toe veroorzaken : sla de
to el neer. Hierheen behoort de spreekwijs
de oogen neerslaan: sla nu, o Ilemelheer ! op
ores uwe Doge neer. [Not.] S la op ntz'j neer
14W gunstige oogen. [Voet.] tijn wijnbrauwen
neder te slaan. [Van Mander.] Op den grond
werpen • de hagelbui, die Hem hier neders
loeg. [F. de Haes.] Wiens woorden reuzen
nederslaen. [Poots] Vooral met het denkbeeld
tevens van doodslaan: hij sloeg zijnen vijand
met eenen sabelhouw neder. Op den grond
vastzetten •: ,ztj sloe en in dat dal, hunne
Lenten neder. Zichnederslaan, van een leger,
van krijgsbenden: de vi 'and sloe zich daar
neder. Van hier het leger nederslaan: oneig.:
iemands hoop nederslaan; ook ter nederslaan,
dezelve benemen. Iemands moed nederslaan.
Eenetekening van eenenneergeslaagen wed.
[Frantzen.1 Het onregt nederslaan, deszelfs
kracht fnuiken. [Poot.1 lentand neerslaan,

NEDERS.

Oosterweel. [Hooft.] Van hier nederslag, of
liefst neerslag, manslag : men stel den neerslag uit. [Vond.] De plasts van Galbaas
neerslagh to aanschouwen. [Hooft.] Nederslagtig, onverwacht treurig en moedeloos
gemaakt : verbaasdheid maakt u nederslachtig. [Sets.] Het gebruik verkiest hier neerslagtig, waarvan neerslagtigheid.
neerslagtig). Zie nederslaan.
NEDERSLAGTIG
NEDERSLEPEN, (neerslepen) bedr. w., gelijkvl.
Van neder en slepen : ik sleepte neder, heb
nedergesleept. Naar beneden slepen.
NEDERSMAKKEN, (neersmakken) bedr. en onz. w.,
g
m
ik smakte
elijkvi. Van neder en sakken:
feeder, heb en ben nedergesmakt. Bedr., met
eenen smak nedersmijten : hoe vreesselijk
wij steen en block nedersmakten. rVond.]
Onzijd., met eenen smak nedervallen : zzj
smakten daar neer.
neersznijten) bedr. w., ongelijkvi.
Van neder en smijten: ik smeet neder, heb
nedergesmeten. Op den grond smijten, neerwerpen : en eindtlijk de kerken der Onroomschen needersntijten. [Hooft.1 En 't Noorden
smijt een sneeu of bagel neer. [Poot.]
NEDERSNORREN, onz. w.,
gelijkvl. Van neder en
snorren : ik snorde neder, ben nedergesnord.

NEDERSMUTEN

Metgesnor naar den grond geworpen worden : op steenen, die nedersnorren. [Vond.]
NEDERSPATTEN, onz. w., gelijkvl. Van neder en
spatten: ik spattede neder, ben nedergespat.

Naar beneden spatter).
w. gelijkvI.
Van neder en spreiden : ik spreidde neder,
heb nedergespreid. Op den grond uitspreiden.
NEDERSPRINGE1V, onz. w., or) el)
Van neder
en springen: ik sprong neder, heb en ben
nedergesprongen. Van eerie hoogte op den
rond springer). Ook met eenen vierden
g

NEDERSPREIDEN,(nederspreijen)bedr.

naarnval : hij sprong de kanier op en neder.

bedr. w., getijkvi. Van neder en
stare yen ik star to neder, heb nedergestart. Nederheijen. Hoogstrat. heeft dit

NEDERSTAMPEN,

woord.

(neerstellen) bedr. w., gelijkvl.
Van neder en stellen: ik stelde neder, heb
nedetgesteld. Nederzetten, ook op het papier
in orde stellen : dat Paulus de woorden !weft
neérriesteld bij verkorting. [Frantz.] Ook
wederk., voor zich ergens nederzetten : wie
kan hem (zieh) nederstellen, of hem zal,
enz. J. Cats.]
NEDERSTIJGEN neerstzjgen, bij Kero nidarstigan)
onz. w., ongelijkvl. Van neder en stijgen : ik
steeg neder, ben nedergestegen. Eigenlijk, van
eene steilte nederklimmen : van de klippen
nederstzjgen. [Vond.1 'k Zie ze nederstijgen
van dengroenen Helikon. [Poot.]
iemand, onverwacht, treurig en moedeloos NEDERSTIK, (hetgebruik wit neerstik) z. n., o.,
des neerstiks, of van het neerstik • meerv.
makers. Wederk., zich nederslaan, ergens
neerstikken. Eengestikte, gebloemde, geboreen verblijf nemen. In het bijzonder eene
duurde, borstlap voor vrouwen. Van neder
legerplaats kiezen: z: ij sloeghen zich neder tot
NEDERSTELLEN,

NEDERS.

— 699 —

en stik. Bij Kil. stick, sticksel , peplum,
calyptra. Van stikken, bloemen met de
naald maken.
beck. en onz. 1V„ gelijkvl.
Van neder en stommelen: ik stoznmelde neder,
heb en ben nedergestommeld. Bedr., met een
dof gedruisch van boven nederstooten : van

NEDERSTOMMELEN,

boovenneedergestommeld hebbende de geenen,
die, enz. [Hooft.; Onz., met zz:jn: wat komt
daar van boven nederstommelen?
NEDERSTOOTEN, (neerstooten) bedr. w., ongelijkvl.
Van neder en stooten : ik stiet neder, heb
nedergestooten. Naar beneden stooten : wie
soude mij ter aerden nederstooten?[Bijbelvd
De soldaat suet hen met schichten van booren
needer. [Ilooft.] Oneig. : die mtj neerstieten
met haer to en, [Brune.] Van hier nederstooling .
NEDERSTORMEN, (neerstormen) bedr, enonz. w.,
g
elijkvl. Van neder en stormen: ik stormde
neder, heb en ben nedergestorntd. Bedr., met

allegeweld en geraas ter aarde werpen. Men
gebruikt het van het omwerpen van ligchamen, waartoegroote kracht vereischt wordt.
Onz., met zejn •; met hevig geweld neerkomen : de bezettelingen kwamen bz:j de trappen van het kasteel neerstormen.
(neerstorten) bedr. en onz. w.,
gelijkvl. Van neder en storten : ik stortte
neder, heb en ben nedergestort. Bedr., naar
beneden storten, werpen : indien God hunne
stall in eenen afg rond neergestort had. [Fran tzen.] 011Z., met zijn • door instorting nedervallen : elck eene van de colomnen sal ter
aerden nederstorten. [Bijbelv.] Wijders, in

NEDERSTORTEN,

hetgemeen, ter aarde nedergeworpen worden : depaerden sullennederstorten .(Bij hely.]
Zich met drift voorover werpen : zou hi' niet
zijn nedergestort op de doodkist van lien
waerdigen man? [Sels.] Oneig. : uwe hoovaerdye is in de Belle nedergestort. [Bijbelv.]
Van hier nederstorting.
NEDERSTRALEN, (neerstralen) onz. w. gelijkvl.
Van neder en stralen : ik straalde neder, heb
nedergestraald. Zijne stralen nederwaarts
schieten : een dag, die neerstraelt van Godts
glans. [Vond.1
gelijkvl. Van neder en
NEDERSTREKKEN, bedr. w. ,
strekken : ik strekte neder, heb nedergestrekt.
Op eerie oppervlakte uitstrekken : eer iemant
slaeperigh de leden nederstreckte. [Vond.]
NEDERSTRIJKEN, (neerstrijken) bedr. w., on elijkvl. Van neder en strijken: ik streek
neder,
heb nedergestreken. Naar beneden
strijken : de 'on en streek zijne broek neer.
Net een neergestreken zeil de haven inkomen.
Zoo wort depaeuwestaert des menschdoms
neérgestreecken. [Vond.1 Net wiekjes, neergestreken. W. S. Van vogelen, die naar
beneden vliegen, gebruikt men neerstrz:jken

ook, loch onzijdig.
NEDERSTROOLIEN
,
bedr. w.,

gelijkv
l. Van neder

NEDERT.

en strooijen : ik strooide neder, heb nedergestrooid. Op den grond strooijen.
NEDERSTROOMEN, onz. w., gelijkvl. Van neder
en stroomen : ik stroomde neder, ben nedergestroomd. Naar eene laagte stroomen :
g
elijk de Geon door de bosschen van 't
steilgebergte nederstroomt. Elloogv1.]
NEDERSTROOPEN, (neerstroopen) bedr. w., gelijkvl. Van neder en strop en: ik strop to
neder, heb nedergestroopt. Door stro p en
naar beneden halen : stropp uwe mouwen
neer.
NEDERSTRUIKELEN, onz. w., gelijkvl. Van neder
en struikelen: ik struikelde neder, ben
nedergestruikeld. Door struikelen voorover
vallen : maer degodtloose sullen in 't quaet
nederstruijckelen. [Bijbelv.]
NEDERSTUIPEN
neerstuipen) onz. w., or' elijkvl. Van neder en s tuff en: ik stoop neder,
heb en ben nedergestopen. Zich, met eenen

gekromden rug, naar den grond voorover
buff en : waerom met bode gedaghten ter
aerde neergestopen? [De Brune.] Zie st uff en.
NEDERSTUIVEN, onz.w., ongelijkvl. Van neder,
en stuiven: ik stool neder, ben nedergestoyen. Naar beneden stuiven • ook zich snel
naar beneden be even,
NEDERSULLEN, onz. w., gelijkvl. Van neder
en sullen : ik sulde neder, ben nedergesuld.

Naar beneden sullen.
neertellen) bedr. w., gelijkvl.
Van neder en tellen: ik telde neder, heb
nedergeteld. Met naauwkeurigheid teller' :

NEDERTELLEN

ik telde hem hetgeld op de to el neer.
neertiegen, neertijgen, neertuff en veroud. bedr. w., ongelijkvl. Van
neder en tiegen: ik too neder, heb nedergetogen. Nedertrekken. Bij Poot vindt men
het deelw.: vogels neergetogen van een loot.
NEDERTRAPPEN, bedr. w.,gelijkvl. Van neder
en trappen : ik trapte neder, heb nedergetrapt. Door trappen nederwaarts brengen.
NEDERTREDEN, (neertreden) bedr. w. ongelijkvl.
Van neder en treden: ik trad neder, heb
nedergetreden. Nederwaarts treden : roode
,
toffels
die neergetredene hielen hebben.

NEDERTIEGEN

[Bogaert.]
NEDERTREKKEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van neder
en trekken: ik trok neder, heb nedergetrokken. Naar beneden trekker': so degeringste
van de kudde hen niet en sullen nedertreckea. [Bijbelv.]
NEDERTROOIVEN, bedr. w., gelijkvl. Van neder
en troonen: ik troonde neder, heb nedergetroond. Naar beneden troonen : zij troonden den vijand listig uit de berg vesting
neder. Zie troonen.
NEDERTUIMELEN, (neertuimelen) onz. w., gelijkvl. Van neder en tuimelen: ik tuimelde
neder, ben nedergetuizneld. Naar beneden
tuimelen : de moeder zagh u neertuimelen.
World.]

NEDERV.
NEDERVALLEN, (neervallen)
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onz, w., ongelijkvi.
Van neder en vallen : ik viel neder, ben
nedergevallen. Op den grond vallen : hij
viel voor het beeld neder. Instorten: dat
schendigh nederviel, tend jl ik vlijtigh boucle,
[Poot.] Van boven neerstorten : Augustus
blixemschicht viel op mtjn harsens neer,
[Poot.] Van hier nederval, en het veroud.
nedervallig, nedervalling.
NEDERVAREN, onz. w., ongelijkvl. Van neder
en varen : ik voer neder, heb en ben nedergevaren. Naar beneden varen : wanneer ze
nedervaert. [Vond.] Kom aen, laet ons
nedervaren. [Bijbelv.] 't Gevleugeld kunstgerucht vaert eeuwig met uw' tor in Hollant neder. [Poot.] Ook met eenen vierden
naamval : zej voeren de sloot op en neder.
NEDERVELLEN, (neervellen) bedr. w., gelijkvl.
Van neder en vellen : ik velde neder, heb
nedergeveld. Door geweld ter aarde doen
vallen : boomer nedervellen. Door wapenen
dooden: dat hi' alleen zoo veele nedervelde.
[Bogaert.] Ook ter neder vellen. Vond., die
het ookoneigenlijk, voor uitroeijen, doen
ophouden gebruikt, zest ergens : zoo menigh aertsgewelt en rick ter neder vellen.
En D. v. Hoogstr. : en (dal) alle vreugde nedervelt. Van hier nedervelling.
NEDERVLIEGEN, onz. w., ongelijkvl. Van neder
en vliegen: ik vloog neder, heb en ben nedergevlogen. Naar beneden vliegen. Ook met
eenen vierden naamval : de kamer op en nedervliegen. Van hiernedervlieging. [Hoogstr.)
NEDERVLIETEN, onz. w., ongelijkvl. Van neder
en vlieten : ik vloot neder, ben nedergevloten. Naar beneden vlieten.
NEDERVLIJEN
neervlijen) bedr. w. gelijkvi.
Van neder en vlijen: ik vlijde neder, heb
nedergevlijd. In orde en, ZOO digt als mogelijk is, naast, of op elkander nederleggen •
vlij datgoed daar neer. Men gebruikt het
dikwijls wederk. : zich neervlijen, voor zich
metgemak nederleggen : rontom hetzelve
vleijen(vlijen) zij zich op de voorverhaalde
tvijs neder. [Bogaert.] Van hier het deelw.
neergevlijd : 't vermoeide ligchaam neergevlijd op 't zachte bed. [Hamelsv.] Menigmaal
vind t men het, verkeerd,nedervietjen gespeld.
NEDERVLOEIJEN neervloeijen) onz. w., gelijkvl.
Van neder en vloeijen: ik vloeide neder, ben
nedergevloeid. Naar beneden vloeijen : tot
Baer ze neervloeit in den schoot van haere
snoeder. [Vond.] Oneigenlijk : vlechten onder
't ban en neervloeljende. F. v. H.]
NEDERVOEREN, bedr. w.,
gelijkvl. Van neder en
voeren: ik voerde neder, heb nedergevoerd.
Naar beneden voeren.
NEDERWAAIJEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl.
Va n neder en waaijen:ik woei neder, heb en
ben nedergewaaid. Door waaijen nederwerP en en nedervallen. In den laatsten zin vereischt het het hulpwoord zijn.

NEDERWAARTS, bijw.

NEDERZ.

van plaats, naar beneden :
van degedaente zijner lendenen en nederwaert. [Bijbelv.] Zuldij u haest nederwaerd
moeten maken. [K. v. Nand.] Van neder en
waert.
NEDERWAREN, onz, w., gelijkvl. Van neder en
waren : ik waarde neder, ben nedergetvaard.
Naar beneden waren : het spooksel scheen
van den bergtop neder te waren.
NEDERWENTELEN, bedr. W., gclijkvl. Van neder
en wentelen: ik wentelde neder, heb nedergewenteld. Naar beneden wentelen.
NEDERWERPEN, bedr. W., ongelijkvi. Van neder
en werpen : ik worp neder, heb nedergeworpen. Op den grond, op eene oppervlakte
werpen : hi' worp, met drift, het geld op de
to el neder. Wert den troon uwer heerlicheijt niet neder. [Bijbelv.] Bij Mander en
andere Ouden, in den onvolmaaktveried.
tijd : ik wierp neder. Van bier nederwerping.
NEDERZAAL, Z. n., V., der, of van de nederzaal;
meerv. nederzalen. Eene benedenzaal. Van
neder en zaal.
NEDERZAKKEN
neerzakken) onz. w., gelijkvl.
Van neder en zakken: ik zakte neder, ben
nedergezakt. Naar beneden zakken : uit de
lucht op aerden nedersacken. [Cats.] Van
hier nederzakking (neerzakking).
NEDERZEILEN. (neerzeilen) onz. w.,gelijkvl.
Van neder en zeilen: ik zeilde neder, heb
en ben nedergezeild. Naar beneden zeilen.
Ook met eenen vierden naamval, in de
spreekwijs op en neerzeilen: schoon yerrant
se It de werelt op en neer. [Cats.]
NEDERZENDEN, (neerzenden) bedr. w., ongelijkvl.
Van neder en zenden : ik zond neder, heb
nedergezonden. Naar beneden zenden: nand
zij Pallas neder met neerstig bestier. [Van
Aland.] Doen nederkomen: zoo zende 's hemels Heer op u zijse mildest ze en star !
[Foot.]
NEDERZETTEN, (neerzetten) bedr. W., gelijkvl.
heb
Van neder en zetten : ik zettede neder,
nedergezet. Jets,,
hetwelk men in de hand
of op den arm draagt, op den grond, of op
eene andere oppervlakte zetten : zet de kan,
den emnter, enz. neer. 1k zal de lane tranenflessen neêrzetten bij uwe assche. H. Schim.]
Steller, plaatsen : Coen zij hier Fidias Quellijn nederzette. [Vond.] Oneig., bedaren,
stillen : iemand, iemands gramschap nederzetten. Om degemoeden wat weeder te zetten.
[Hooft.] Wederk. : zich laten nederzetten,
zich tot bedaren laten brengen. [Hooft.] Zich
met der woon nederzetten. Van hier nederzetting.
NEDERZIEN
neerzien) onz. w., onregelm. Van
neder en zien : ik zag neder, heb nedergezien. Naar beneden zien : als Febus op het
aerdrijk neôrziet. [Foot.] Uit de hoogte van
laatdunkende zelfsverhefling op dat ongelukkig geslacht neer to zien. [Frantz.]

NEEF.
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z. n., o., des nederzigts,
of van het nederzigt • zonder meerv. Uitzigt
naar beneden : die van boven een vervaarlijk
neerzicht hebben. [Bogaert.] Van hier nederzigtig, iemand, die, onder het gaan, met
het hoofd naar de aarde helt. Bij Kil, komt
het voor.
NEDERZLIGEN
neerzzjgen)- onz. w., ongelijkvl.
Van neder en zz:jgen •: ik zeeg neder, ben
nedergezegen. Lan nederzakken : nee
zijgende onder 't stappen. [Vond.] Zie 't
vroonte hoot tengrave nederzijgen. [Pool]
Bij Stryk. nidersigen, in den zin van verzinken.
NEDERZIJPEN, onz. w., gelijkvl. Van neder en
zijpen : zzjpte neder, is nedergezzjpt (bij
Vond. en anderen ongelijkvl. z ee neder,
nedergezepen). Naar beneden zijpen. Het
voortd.gelijkvl. is nederzfjpelen, neder-

NEDERZIGT, (neerzigt)

zzjperen.
neerzinken) onz. w., ongelijkvl.
Van neder en zinken : ik zonk neder, ben
nedergezonken. Naar beneden zinken : tot

NEDERZINKEN

dat diep bederv, waarin zij zedert zoo
geruimen tzjd is neergezonken. [Frantzen.]
NEDERZITTEN, OCIZ. W., ongelijkvl. Van neder en
zitten : ik zat neder, ben nedergezeten. Op
zijn gemak zitten : zit bier neder, zielbeminde. [Poot.] Deng
enen, die nedergeseten
waren. [Bijbelv.] Van hier nederzitting.

[tloogstr.]
(neerzuigen) bedr. w., ongelijkvl.
Van neder en zuigen : ik zoog neder, heb
nedergezogen. Door zuigen naar beneden
trekken.
NEDERZWALPEN neerzwalpen) onz. w., gelijkvl.
Van neder en zwalpen: ik zwalpte neder,
ben nedergezwalpt. Zwalpend nederstroomen : die uit uwe bronnen komt neerztvalpen. [Vond.]
NEDERZWELGEIV, bedr. w., ongelijkvl. Van neder
en zwelgen: ik zwolg neder, heb nedergezwolgen. Door zwelgen naar beneden drukken. Orieig.: (hij) sal met beter hart uw
klachten nederzwelghen. J. Cats.]
NEDERZWEVEN, onz. w., gelijkvl. Van neder en

NEDERZIJIGEN,

zweven : ik ztveefde neder, ben nedergezweefd. Zwevend nederdalen :gelijck een
adelaer nederzwevende den dorst lescht.

[Vond.]
onz, w., gelijkvl. Van neder
en zwieren : ik zwierde neder, ben nedergezwierd. Op eene prachtige en statige wijs
nederkomen: gij Goden, die nederzwiert.
[Vond.]
NEDERZWINGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van neder
en zwingen: ik zwong neder, heb nedergezwongen. Zwingend naar beneden werpen.
NEEF, z. n., m., des neefs, of van den neef
meerv. neven. Verkleinw. nee 'e. Een
woord, waarmede een kleinzoon, insgelijks
een broeders- of zusterszoon te kennenge-

NEDERZWIEREN,

NEEN.

geven wordt. Wijders noemen zulke zoons
elkander met lien zelfden naam. Een volle,
een halve neef. Verder, een aangetrouwde
vriend. Ook draagt een nakomeling nit hetzelfde bloed, hoe lang daarna hi' ook leven
moge, den naam van neef : Tot dat uw laatste Neel zi:jne onbestorven kroone aan 't
Godtsrijk overgeev. L. Trip.] Poot gebruikt
het zam. hemelneef: dit lot hun toegekeurt
als hemelneven. Het verkleinw. nee 'e. Bij
Kil. heet neef ook verkwister. (lat. nepos)
enpoetsemaker. Van bier neefschap. Vrouwel. oudtijds nevin
,
naderhand nift, nu
nicht,
an els. nefene
, nit, hoogd. Nefinn.
Neef, reeds in de negende eeuw, naar den
frank. tongval, nevu, bij Strijk. neve, hood.
Nee,
Nee , seders. neve , angels.
,
nefa
neofa, eng. nephew. fr. neveu, alban. nip,
la 1. naep. In het hong. heet nap een zwager.
De overeenstemming van het lat. nepos ,
waarvan het ital. nipote en het sp. nieto , is

onloochenbaar, schoon hetwoord daarom
uit het lat. niet behoeft afgeleid te worden.
Beide schijnen eerder eenen gemeenschappelijken oorsprong, welken Adel. in na meent
te ontdekken, te moeten hebben. Meer overeenkomst schijnt het te hebben met het lat.
affinis, en het angels. nehwan, adhaerere.
Bij Hornegk beet elke bloedverwant nef ,
néve, new. In de oude engelsche wetten is
nief, nail, neif een lijfeigene; dock dit schijnt
uit het middel. nativus, dat in die zelfde
beteckenis voorkomt, verbasterd tezijn.
NEEN, een ontkennend bijwoord, dat, in antwoorden, dangebruikt wordt, als men eene
voorafgegane vraag of bede beneenen wil •:
hebtgij hem vernomen? Neen. Wilt gij het
mzj toestaan? Neen. Ook gebruikt men het,

als de reden van weigering er bijgevoegd,
of de zaak, waarnaar men vraag,t herhaald
wordt: neen, ik heb hem niet vernomen.
1V een, want het is nog te vroeg. Neen, ik kan
het niet doen. Gij moet ja of neen zeggen.
Net neen beantwoorden. lic zeg van neen.
Hi' welt neen
, of van neen
,
dat het niet
waar is. Neen verkoopen, eene gevraagde
waar niet hebben. Er ens neen toe zeggen,

bij Hooft. Dikwijls gebruikt men bet, waar
geene vraag, of geen verzoek voorafgegaan
is, orn daardoor eenen afkeer, eerie verwondering, eenen weerzin te kennen
te geven •:
neen, dat is onmogelijk. Neen, dat geschiedt
niet. Sointijds komt het als een zelfst. n.
van het onz.geslacht voor : 't barre en alt
weigrent neen. [Hoogv1.]
Het blij gewas zal 't stuursche neen
Wel in een lachend ja rerkneden. [Foot.]
Met een verdrietigh neen. [Poot.] Zelfs vindt

men bij Hooft het meerv.:
0 mannelifke min, die roor genae de neenen
Zoo wel neemt als de 'aan !
Neen, reeds bij de oudste hoogd. schrijvers
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van diegedaante uitdrukt. Bij oude hoogd.
schrijvers Nizze, thans Nisse, neders. nete,
eng. nits, wallis. nett, angels. hnitu, pool.
gnida. Uit deze vergelijking blijkt, dat neet
de zachtlange e vereischt.
NEET, (niet) z. n., v., der, of van de neet
meerv. neeten. Verkleinw. neetje (nietje).
Eenplatgeklonken nagelije in eene schaar,
om de beide lemmers te verbinden. In Groningen gebruikt men dit woord, waar men
voor eenbloot voorvoegsel aanzien, daar Loch
het nijte,
nijtje uitspreekt. Van hier het
het zw. ej en icke, ijsl. ecke, bet gr. ou, oux
bedr. w. neeten, (bij Kil. neeten, neten,
eveneens neen beduiden. Van neen heeft
nijden) een nageltje plat klinken, in het
men bij Kil. een veroud. werkw. neenen,
hoogd. nieten, neders. needen, neen, nien.
neeen, dat overeenkomt met het arab. nehe,
in het angels. is nyd, geweld, in het ijsl.
neen zeggen, verbieden.
beet nya, angels. en dan dri p en urgere.
NEEP, z. n., v., der, of van de neep ; meerv.
neen. Nijping met de vingeren, of nagelen: NEFFENS, zie nevens.
hij deed het hem met eene vinnige neep NEGEEN, (bij Kil. negheen) verouderd ontkennend bijv. naamw., voor een •; nit ne en
gevoelen. Het overgeblevene indruksel, door
geen : noch wi j, noch onser nacomelinge
nijpen veroorzaakt •: Ili' toonde nog de blaaug
neeen.
[Zoenbrief tusschen den Heer v.
we neep in den arm. I emand eene neep geven,
Amst. en den Graaf v. Holt., 1285.]
hem eenen steek toebrengen. Hi heeft de
flesch eenegoede neep gegeven, er braaf wat NEGEN, een grondgetal, tusschen de acht en de
tien, dat als bijvoegelij,
k en als zelfst. in
uitgedronken. Oneig., schade, afbreuk: zijgebruik is. Als een bijv. naamw., in alle
nen vljandt altemet eene neep tegeeven.
naamvallen engeslachten onveranderlijk :
[Hooft.] Gevoelende de neep, aan de kruisneen maanden, neen jaren, neen dagen.
poort gekreeghen. [Hooft.] In de neep zijn,
Somwijlen komt het, buiten betrekking op
aan alle kant bedremmeld zijn. Bij T. Kate
een naamwoord, als een bijw. voor : drieen Kil. komt het ook voor, in de beteekenis
maal neen is zeven en twintig. Negen en
van eerie knieschijf, waar de nijping, of toezestig. Als een zelfst. naamw., v., in het
knijping en buiging van het been geschiedt.
kaartspel : ik heb de neen van troef. Het
De eerste wil daarenboven, dat neep voor de
meerv. wordt ookgebezigd : vier ne ens.
daad van nijpen, van het mannel. geslacht
Ook bij persoonlijke voornaamw.: met ons
zij. Het woord is van den onvolmaaktverl.
negenen. Van hier negende. Zamenstell.:
tijd van nOpen gevormd. Verkleinw. n ee e.
negenderlei, negendehall, negenduizendste,
NEER, zie neder.
negenhonderste , negenhoek , negenjarig ,
NEER, (neere) z. n., v., der, of van de neer
negenmaal, negenstek, zeker spel, anders
meerv. neeren. Eerie draaikolk : bewelt van
negenstrik, negenstekken, onz. w., negental;
een neere oft draw:jstroom. [Hooft.1 Overook voor de ne err zanggodinnen : 'k lagh
dragtiglijk zegt men in de neere, of neer zljn,
hierdoor van Apol en 't Negental be even.
wanneer het iemand tegenloopt, wanneer
[Poot.] — Negentien, negentiende, negentig,
zijne zaken achteruit gegaan zijn : hi' is in
negenmaal tien, negenwerf, enz.
de neer. De uitgang neere toont het geslacht
Negen, in de salische wetten nuenet, bij
van dit woord, zegt D. v. Hoogst. Echter
Kero niun, neders. negen, hoogd. neun,
vindt men het bij J. Cats, dock met afkaplandvr. niughen, angels. nigon, nigen, eng.
ping van de e, mannel.: om uyt den neer te
nine, deen. ni, zw. nis, ijsl. niu, Ulphil.
raecken. Het woord is denkelijk uit neder,
niun, wallis. naw, oudpruisch. newyni,
nedere ontstaan, naardien zulke draaistroopers. nii, lat. novem, gr. Enda.
men in hun middenpunt ligchamen doen
NEGENOOG, Z. n., v., der, of van de negenoog ;
nederzinken.
meerv. negenoogen. Ecne zekere soort van
NEERST neerstig) zie naarstig.
aal • ook eerie kwaadaardige bloedvin.
NEET 'z. n., v., der, of van de neet • meerv.
Schoon oog onz. is, wil dit woord het vrouneten. Het meerv. is meest in gebruik, bewel.geslacht •; niet we ens een verkeerd
teekenende de eijeren der luizen, zoo als zij
gebruik, hetwelk men niet meer weren kan,
zich aan de hoofdharen vasthechten: hi'
gelijk sommigen meenen, maar den doorheeft het haar vol neten. Neten afkammen.
gaanden reel: naamwoorden, die eene zaak
Hij is eene ma ere neet, een kalis. Zamenbeduiden, zoo zij voor personen genomen
stell.: netenkam. Van iemand, die om benworden, verliezen, indien zulks noodig is,
zelingen lit verdrietig wordt, zegt men :
hungeslacht, en schikken zich naar het
dat is een re to netenkam, ook wel netenkop.
geslacht dier personen, Wier plaats zij verHet woord beduidt, zonder twijfel, een
van en. Zoo steit men zich dan dezen visch,
klein rond ligchaam, gelijk noot een grooter
nein,in het oppersaks. ndh, neders. en silez.,
he taal nee
g
elijk ook in onze dagelijksc
den Palls naa, in zwits. nua, eng. no, oudvlaamsch no, deen. nej, zw. nej, bij Ulphil.
tee, nih, no, angels. na, ne , nie, gr. ;iv, lin,
in zarnenst., lat. non, ital. non, no, fr. non,
ne, sp. no, pool, ni, nie, hong. nem, krain.
na, pers. nen. Het schijnt nit het oude ne en
een ontstaan te zijn. Men kande ook de n
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heeft, voorkomt, wordt, in Gelderland, van
als ook die bloedvin, als Gene vrouw voor,
het brieschen derpaarden gebruikt •; waar
die negen oogen heeft, en noemt haar eene
negenoog. In de dagelijksche taal is ook een
men het neijen en neigen uitspreekt: het
paard neigt, zegt een geld. Landman. Het
en eene negenoog een man, of eene vrouw,
komt overeen met het angels. hnaeigen, en
die alles neuswijs bevit.
NEGER, z. n., m., des negers, of van den neger
het en g. to neigh. Met het angels. heeft het
lat. hinnire eenige gelijkheid. Nelje mit
meerv. negers. Vrouwel. negerin. Een
dijnre stemme. [Bijb. 1477.]
woord, uit het fr. neg,
re en dit van het lat.
niger, zwart, waarmede men, hedendaags, NEK, z. n., m., des neks, of van den nek; meerv.
de inboorlingen van het zuidelijke Afrika
nekken. Verkleinw. nekje. Het achterste deel
benoemt, die, we ens hunne zwarte kleur,
bij menschen en dieren :
van den p als,
dien naam dragen. Van hier negert:j, een
pijn in den nek, eenen sttjven nek hebben.
aantal hutten, als een dorp bij elkander geEen dier den nek omdraatjen. Ik kan
zet, waarin negers wonen : die landwaarts
den nek niet buigen. De ploegos buigt den
in hunne negerijen of dorpen hebben. [Bonek onder het juk. D'een torst het koren al
gaert.] Zamenstell.: negerland, enz.
zweetende op den neck. [Vond.] Iemand den
NEGGE, z. n., v., der, of van de negge • meerv.
nek toekeeren, verachtelijk van hem wijken ;
neggen. Een handpaardje, een klein paardje.
ook, in den bijbelschert stip, wegvlugten. En
In het hoogd. en neders. Nickel, Nikkei,
u verwaant den nek toekeer. [Hoogv1.] Iemand
en g. nag, middele. naceus, in de beijersche
met den nek aanzien, hem met verachting
NI etten gnacco. Wachter, Frisch en anderen
afwijzen, naar hem niet hooren willen.
brengen het tot neigen, neijen, brieschen.
[Vollenh.] Iemand den nek breken. Ook
Adel. merkt aan, dat nak eertijds klein beoneig. : die trotsheids steilen nek verbreekt.
teekend heeft. Bij Hoogstraten is negge ook
M. L. Die handel zal hem den nek breken,
een naafi, een spleet. Misschien alles voor
zal hem in armoedige omstandigheden brenegge. Zie dit woord.
gen. Den nek verharden, hard van nek zijn,
NE1GEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik neigde, heb
bijbelsche spreekwijzen, ontleend van ploeen bengeneigd.ln eene schuinsche rigting, diggende ossen, die het juk op den nek moeten
ter bij den grond brengen, naar beneden buidragen, en aanduidende eene onbuigzame
gen : net:jgt uwe kruijcke, dat ik drinke. [Bijb.]
geaardheid, waardoor men, schoon gewaarEnde het aengesichte na de aerde nergden.
schuwd engestraft, no tans zijne verkeerd[Bijbelv.] H et hood neigen. Zijne ooren naar
held niet varen laat. Dit beet ook stiff van
eene rede neigen , naar dezelve met aannek zijn. In den dichterlijken stijl, wordt
dacht hooren, om zich daarnaar te schikken.
nek voor denganschen persoon genomen :
Deze spreekwijs is eene navolging van het
de streng geboeide rot der trotse nekken.
hebreeuwsch. Figuurl.: ztjn hart tot iets
[Vond.] Van bier nekkig in hardnekkig.
neigen. Zij neigden hunne aandacht naar
Zamenstell. : nekhaar, nekpijn, nekslag.
alles. [Frantzen.] Het goer neigen. D. Smi ts.]
Nek, hoogd. Nacken, neders. nacke,
Wederk., in den zin van zich voorover buiangels. hnecc, eng. neck, deen. nakke, zw.
gen : soo neygde hi' sick ter aerde. [Bijbelv.]
nacke, ital. nuca, nocco, hong. ntjak, lapl.
Zich tot iemand neigen, zich naar hem wennikke. Zonder twijfel, daar dit deel des
den ; ook met 00 0.merk, om deszelfs welzijn
ligchaams zoo zeer buigzaam is, behoort het
te bevorderen. ''Zich tot ondeugden, enz.
tot nikken en neigen.
neigen. Zie verder geneigd. Onz., met zijn ; NEKKEN, bedr. w., gelijkvl. Ik nekte, heb genekt.
Kellen : de day neigt ten arond. Toen 's levens
Kit. verklaart het door dooden, vermoorden,
licht won neigen. [Vond.] illijne levenszon
wanneer het met het lat. necare overeenneigt naar Karen ondergang. Van hier neikomt. In het deen. is nocken verstikken,
ging, helling en genegenheid. Nei en en
middeleeuw. necare , negare. Men hoort
nijgen hebben eenen oorsprong. Nijgen
het somtijds, in de lage straattaal , in
vormt in den oiivolmaaktverl. tijd nee dat
dat
den zin van, op eene vuilaardige wijs en
eertijds ,,de scherp lange e had, waaruit
op het onverwachtst, iemand eenen do odenee en,
neigen ontstaan is.
liken slag toebrengen. Men zegt ook wel, bij
Nei en reeds bij Kero kehneigen, Ulphil.
het omhakken van eenen zwaren boom: wij
hneiwan, Otfr. Frei an zw. niga, hoogd.
zullen hem wel nekken. Ook : laat ons die
neigen, angels. hnigan, ijsl. hneiga, deco.
ham, die flesch wijn Bens nekken. Necken
nee. Het lat. nuo, nuto, nico, nicto, schoon
heet in het hoogd. la en door of en en
van eene meer bepaalde beteekenis, behoort
kleine beleedigingen boos makers, ook behierheen ook. Het woord schijnt met na,
lagchen, beschimpen, oud en g. to nick.
hoogd. nahe, oaauw verwant te zijn.
NEKKER, z. 0., m., des nekkers, of van den
NEIJEN
neigen), onz. w., gelijkvl. Ik neide,
nekker ; zonder meerv. Een stroom in
hebgeneid. Dit woord, dat bij Kil. en HoogDuitschland: aan den Nekker. [Vond.1 Nekker,
str., welke laatste ook het naamw. nojing
zie ook onder nikker.
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z., n., m., des nektars, of van den
nektar • zonder meerv. Naar de fabelleer der
grieksche en romeinsche dichters, die drank,
waarvan degoden zich gewoonlijk bedienden • godendrank : 't is nectar, waar van
de hemel lee t, [Westerb.] Een schale vol nectar, hemels wijn. V. Maud.] Voorts, nemen
de dichters het voor iedere edele wijnsoort :
een rij van Heeren,
die den frisschen nektar
schenken. [HoogvI.] WtY zullen tot uw eer
den Itijnschen nektar plengen. [Not.] Figuurlijk , voor iets , dat den geest verlevendigt en veraangenaamt : de Dichtkunst
schaft ambroos en nektar op. [Pont.] Nektar
uit de borst der wijsheit zuigen. [Poot.]
Van hier nektarlUk. [Rodenb.] Zamenstell.:
nektarbron, nektarschaal , nektarteug. Eustath, zegt, dat nektar eigenlijk een drank
was, uit wijn, honig en welriekende bloemen bereid, bij de Babijloniers, onder dies
naam, bekend. Zoo zoude de naam uit het
oosten oorspronkelijk zijn. In het arab. heet
kthar,
stillavit, guttatim fluxit. Martinius
vergelijkt het hebr. nekthar, welriekend.
NEL, z. n., v., der, of van de nel • meerv. nelel de negen van troef. In
len. In het kaartsp,
Braband noemt men haar kornel.
NEMAAR, veroud. vlaamsch voegw., bij Kil.komende. Regtsgeleerden bedienen er zich
nog wel Nan. Uit ne, dat is neen, en maar.
Het heeft den zin van eene sterkere tegenstelling • maar in tegendeel.
NENEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik vam, heb genomen. Dit werkwoord is, in zeer velegevallen, gebruikelijk, en beduidt, in het algemeen, zich iets nabij brengen. Het strekt
zich verder uit dan vatten, waarbij eene hand,
of een tangenvormig werktuig, te pas komt.
Men neemt iets in de hand, met de hand • men
neemt ook iets in den arm, op den arm, onder den arm, op de knie, op den voet, op het
hoofd, op de schouder, op den rug, al wordt
r eene hand bij gebruikt. Het mes in de
e
hand nemen. Hetgeld van de to el nemen.
De vuisten vol asch nemen. lets van de spijs
nemen. lets op de lippen nemen, het proeYen. In den mond nemen. Iemand bij de
hands nemen. Deze heerlijke onderneming
tvierd weder bij der hand genomen. [Bogaert.]
Iemand in den arm ttemen, hulp bij hem
zoeken. Neenzende den Graaf van Egmondt
in den arm. CHooft.] Net zich, naar zich,
tot zich, op zich, over zich nemen. Iemand
tot getuige nemen. Iemand onder dak, in
huis mizzen. Spijs nemen. Iemand brj zig op
den wagen nemen. Iemand onder ztjne bescherming nemen. lets in bewaring nemen.
Tepande Icemen. Geld op renten nemen.
Eene vrouw nemen. Eene vrouw ten huwelijk nenzen. Met het denkbeeld van geweld :
ende nam hem alle sine goederen. [lloresi.]
Wij name alle sine steden. [Bijbeiv.] le-

NEKTAR,

NERE.

mandgevangen nemen. Hierheen behoort de
spreekwijs : iets op de tanden nemen, van
verscheurende dieren ontleend, die hunne
prooi met den bek, aangrijpen en wegdragen.
Zoo ze s t Poot : de Helt gaet heen, en neemt
ziin haters op de tanden. En A. Moonen:
haer kloek bedrzjf neemt, vol van moet, den
zeevloek op zijn tanden. Oneig.: de vlugt
nemen. Een besluit nemen. Dienst nemen,
zich in de krijgsdienst be even, Neem die
moeite niet. Toevlugt tot God nemen. Zijn
vermaak nemen. Zijne rust nemen. Wraak
nemen. De oorlog zal weldra een eindenemen.
Dag nemen, uitstel nemen. lk neem er den
ti 'd toe. Acht nemen. Zich in acht nemen.
Afscheid van iemand nemen. Opzigt nemen.
De overhand nemen. Eenen keer nemen.
Neemende de waken dezengang. Cllooft.]
lets voor zijne rekening nemen. Len voorbeeld aan iets nemen, lets kwalijk nemen.
Ten kwade nemen. Ten goede nemen. Verlof
nemen. Deel nemen, waarvan het zameng.
deelneming .Neem er een voorbeeld aan, lk zal
het voor lief nemen, lets te na nem,en, lets in
aanmerking nenten, lets ter ooren nemen.
o God ! neemmijn gebed ter ooren. [Psalmb. van
Voet.] lets ter harte nemen. Uitleggen : zoo
als men het nemen wil. Betrachten : de zaak
is, in hetgeheel genomen, nuttig. Veronderstellen : neem eens : het ware zoo. Van hier
het veroud. nemer, neming.
Nemen,
bij Ker. neman. Tatian. en Otfr,
niman, hoogd, nehmen, neders, nemen,
angels. en moesog. niman, ijsl, nima, zw.
na na lett. nemu. Het lat. emere, dat zich,
door de toevallige n, alleen onderscheidt,
beduidde eertijds ook nemen, van daar beet
adimo ontnemen. Dat ook het gr. YitalY doze
beteekenis moet gehad hebben, blijkt uit
xAnpovoitcos, een erfgenaam, bij Ulphil. arbinumja. Wachter leidt het van het ijsl. nefi,
hand,af.Adelun g brengt het tot den wortel na.
NEPENT, z, n., o., des nepents, of van het nepent;
zonder meerv. Een kruid, welks sap, in wijn
gemengd. de droefheid zoude yerdrijven :
zij is 't nepenth ,
dat hertzeer weet te stillen.
D. Deck.] Uit het gr. vvrevesc, zonder droefheld.
NEPPE, (nip, nippe, nipte, nepte) z. n., v., der,
of van de neppe ; zonder meerv. Kattenkruid. Lat. nepeta, ital. nepeta, nepotella,
sp. nevada.
NEPTUNUS, z. n., m., van Neptunus. In de
fabelleer, de god der zee. Bij de dichters
dikwijls de zee zelf.
NERE, (bij Kil. neere, nere, aere, ere) z. n., v.,
der, of van de nere ; meerv. neren. Veroud,
woord, voor eenen dorschvloer. Ten Kate
leidt het van neder af. 1VIisschien is het,
uit eene bron, met aarde, gr. epee. Wij
hebben nog een oud woord nere (bij Kil.
neere) voedsel, waarvan neren, generen,
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'tering. Dit laatste woord gebruikt men,

nog, in Gelderl., in den eigenlijken zin
van dat voedsel, hetwelk de beesten herkaauwen. Anders nemen wij dit woord,
k voor al die middelen, waardoor
oneigenlij,
men, in den burgerlijken stand, zijn bestaan zoekt • handel, koopmanschap: zonder
meerv.: de nering gaat slecht. Hi' heeft
goede nering. Er is weinig nering. Stilstant
der neeringe. [Hooft.] Mering maken. Tering
naar de nering zetten. Die zich zljner nering schaamt, gedzjt niet. Op de nering
varen, op de haringvangst. Eene vuile
nering doers , hoerhuis houden. Van hier
het veroud. nerig, neerachtig •; voorts neringachtig, neringgierig , neringhuis, neringloos, neringrijk.
Hetwoord nere, neren, nering, ho od.
nähren, Nahrung, bij Otfr. neran, gineren,
neders. "Wren, zw. netra, deen. nithren, en g.
to nurse , nourrish , noorw. nOrrie, groenl.
nerrick, schijnt van het oude nar, nara, bij

s voedsel
Tatian. de beteekenis van spij,
hebbende, of te stammen.
NERF, (erf) z. n., v., der, of van denerf • zonder
meerv. Die zijde van het leer, waarvan het
haar, door de vellenblooters, afgeschaafd is.
In het hood. IV en Narbenseite, waaruit
hetblij,kt dat het woord een is met het
hood. Narbe, een lidteeken, een overgebleyen teeken eenergenezene wonde. Het is dus
die zijde des leers, waar de nerves (welk
woordbij Kil. gevonden wordt) van het
blootmes nog zigtbaar zijn. De schin, op de
hoofden van kleine kinderen, heet bij Kil.
ook nerve.
NERGENS, bijw. van plaats, beteekenende in
geene plaats: ik kon hem nergens oploopen.
Men ziet nu nergens rozen blaken. [De Deck.]
In hetgemeene leven, wordt nergens voor
niets gebezigd : hi' geeft nergens om. Hi'
kan nergens door overgehaald worden. Nergens naar vragen. Bat client nergens toe.
Nergens toe dienende dan om vuuren te
boeten. [Bogaert.] Hi' weet nog nergens van.
A. Hartsen.] Eigenlijk moet nergens alleen
van eerieplaats gebruikt worden. Nergens
na : ti 'den nergens na zoo bloedigh, nergens
na zoo uitgeput. [Poot.] Voor nergens heeft
V.Mander ook nergen: en is hier nergen geen.
Het is uit ne en ergens.
NERING, zie nere.
NERPEN, onz. w., gelijkvl. Ik nerpte, heb
generpt. Dit wordt ook voor snerpen gebezigd : wanneer de koude nerpt. E. Kool..)
NES, z. n., v., der, of van de nes • meerv.
nesten. Meyer verklaart dit oude woord

door waterleegte, zijp. Pieterson heeft het
mannel.geslacht • hieraan twijfelt A. Kluit.
Van hier nesch, nat, dun : een nesch ei
[Kil.] Neschheid, neschigheid. Alles verouderd • uit de bron van nat. Voor nesch

NEST.

is ook nisch in gebruik geweest: breeckt
dangheen nisch etj. [De Brune.] Breng
ezjers vers en nis. [Cats.]
NESCR (nesk), bijv, n. en bijw., nesscher, meest,
zeer nesch. Zot, dwaas, onnoozel: nochtans en moet een man zoo nesch en simpel
niet zijn, dat hi j, enz. [De Brune.] Daer hi
zult de uitkomst zien van uwe neske droomen.
Fond.] De neske koetjesherder. [Vond.] Ben
neske koeckoeck broei een antlers eijers uit.
[Vond.] 0 nesk' Hippontanes, tviens wilde
tvufte zinnen, enz. [flooft.] Van bierheid, bij Hooft neskheid. Zamenstell. : neskebol : dat 'smis, o neskebol. [Vond.] Indies het
niet uithet vorige woord eene figuur zij, dan
is de ours roe onzeker. Doch misschien,
orndat Kil. dit woord, in die beteekenis, niet
kent, is het daarvan eerie figuur. Nesch zoude
dan kunnen zijn voor bestoven door den
drank • en van hier iemand, die, als een
halve dronkaard, zotte laden doet.
NEST, z. n., o., van het nest • rneerv. nesten.
Verkleinw. nestje. Dit woord beduidt eigenlijk eenen hoop van eenige met elkander verbondene dingen,of die bij en nevens elkander
zijn. Van die beteekenis vindt men nog sporen in het hoogd. In onze taal, no men
daarom nog een aantal doozen, die in elkandergesloten zijn, zoodat de kleinere telkens
in degrootere past, een nest. In gewonere
en en ere beteekenis is een nest eerie vereeniging van rijsjes, stroo, mos en andere
buigzame din en dienende tot een verblijf
voor vogelen, om daar de 'on en uit te
broeijen : eijeren uit het nest halen. Van
viervoetige dieren: jaag den bond naar zin
nest. Om 't monster van Pazifae te zoeken
in zijn nest. [Poot.] Uit zzjn nest den rekel
leiden. [Vond.] Van eenige gekorvene dieren :giet kokend water in het mierennest.
Wespennest. Fig., de eijeren of jongen in een
nest: nesten uithalen. Rupsennesten dooden.
Een slecht huis, eenegeringe
wooing•: dat
is een nest van een huis. Zz/n nest bewaren,
zijn land, of huis be area, Wijders, voor
jets, dat slecht is, niet deugt: dat is een
nest • zij is een regt nest, een ondeugend
meisje. Hierheen behoort het zameng. roofnest. In vertrouwelijke schertstaal, noemt
men dus een bed: tang op het nest liggen.
Iemand uit hetnestligten. Zijn nest bevuilen.

Dit woord komt in all e geslachten voor.
In het onz. : in 't hongerige nest. [Vond.]
Vrouwel. : laet ons de nest broeden. D.
Brune.] Marine!.: al wat inzijnen nest de
guide Fenix heeft. [De Deck.] Het onz. is het
waregeslacht : dat craven nist heeft M. Stoke
reeds.
Van hier nestachtig, nestig •: een nestig
huis. Zamenstell.: nestei, nesthaar, nestkorf,
waarin de eenden le en nestvederen, de
eerste vogelvederen.
89
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Nest, Notker nest, eng., angels., neders.,
hoogd. nest, zw. ntiste, wallis. nith, iersch
nead , gr. veorrtoe, vs077101, lat. nidus ,
pool. gniazdo, boh. hnizdo, krain. gnesdu.
Uit kracht der oorspronkelijke beteekenis,
komt het zeker van naden, naazjen, dat is
verbinden, af. Naaijen heet ook in het
angels. nestan, zw. ntista, bretann. nezza.
Zie nestel en net.
NESTEL
bij Intl. ook nestel z. n., m., des
nestels, of van den nestel • meerv. nestelen,
nestels. Een smile lederen riem, ofwollen
snoer, ook een snoer van vlas, om iets te
rijgen ; een veter: eenen nestel beslaan, eene
naald aan deszelfs einden maken,om te beter
door de nestelgaten te komen. Genaaide
nestels, sieraad op de schouder van eenen
officier. Iemand den nestel knoop,
en iemand
door tooverij bezweren. Eigenlijk was het
knoopen van den nestel een bijgeloof van
vorige tijden, dat, naar het zeggen van J. v.
Beverwyck, eertijds in Frankrijk zeer gemeen was ; waardoor men zich verbeeldde,
,dat men iemand tot echtelijken bijslaap
onbekwaam konde maken,als men eenen
lederen nestel knoopte. Zamenstell. • nestelbeslag, nestel at nestelkruid, ook nestelingkruid, anders zeenestelen • nestelmaker,
nestelnaald.
Nestel, bij Schilt. nestel, hoogd. 1Vestel,
middelteuw. nastala, nastula, zw. nast,
nestla, angels. nostle. Van naatjen, in zoo

ver het, eertijds ,
een algemeen denkbeeld
van verbinden had.
NESTELEN, (nestelen) beck. w., gelijkvl. 1k nestelde, hebgenesteld. Met eenen nestel toerijgen_. Hooft bezigt het oneigenlijk, waarin
het denkbeeld van talmen ligt opgesloten
•:
men nastelt uitvluchten. Elders zegt hi' : met
nestelen van uitvlucht aan uitvlucht. Van
biergebruikt men het opk onzijdig, voor in
eeriegedurige beweging zijn, zonder veel
werk te doen : tang liggen nestelen. Men
konde dit ook als eene figuur van het volgende nestelen verklaren. Van bier nestelaar,
trantelaar. Ondertusschen, is van dit nestelen
het zelfst. n. nesteling (nasteling), in de
beteekenis van eenen nestel. Pieterson en
Hoogstrat. nemen het mannel. geslacht,
Halma het vrouwel. En dit schijnt ook het
echtegeslacht te zijn, alzoo men dit woord
misschien niet anders moet houden, den
voor een naamw., met den vrouwel. uitgang
ing, dat hier, oneigenliik, voor het werktuig
genomen wordt. Hooft heeft ook het vrouwel.
geslaeht : met de naalde zzjner nasteling.
li ESTELEN, onz. w., gelijkvl. 1k nestelde, heb
genesteld. Voortd. werkw. van nesten •; en
dit van nest. Een nest maken en hebben, in
betrekking tot en melding van de plaats,
waar het nestgemaakt wordt : de zwaluwen
nestelen aan de kerk. Van dieren, die niet

NET.

als vogels eigenlijke nesten maken, is het
weinig in gebruik •; ofschoon Vond. ergens
zegt : in paradOzen nestlen sla p en. En
Hooft : 't knijn nestelt in de eaten. Figuurlijk, zich aan eene plaats vast zetten • met
eene soort van verachtelijk denkbeeld : tot
dat menquam nestelen op den kant van de
graft. [Hooft.] Uit vreeze, dat eenig Europiaan daar mocht komen te nestelen.
[Bogaert.] In verdere figuur : en heeft
*in de borst van den Spanjaart de nijdt
begonnen te nestelen. [Hooft.] Gierigheid,
die in bedekte harten nestelt. Sels. Ook
wederkeerig : zich nestelen, ergens,zijn verblijf nemen en houden: de viand heeft zich
daargenesteld.Van bier nesteling : het kleijn'
gevogelt' , tot haer' nesteling . [Bruno, Psalmb.]
Zamenst. : nesteltak, een tak, geschikt, voor

de vogelen, om op te nestelen, of een nest
te maken.
NESTELING, zie nestelen (nastelen).
NESTEN, zie nestelen.
NET, bijv. n. en bijw., netter, netst.Een woord,
dat, in den vertrouwelijken spreektrant, veel
voorkomt. Het beteekenteigenlijk glanzend,
en is met het lat. nitidus, blinkend, naauw
verwant. Mengebruikt het van allerlei kleeding en huisraad, in den zin van rein, blin7
kend, sierlijk: een net k teed. Eenenettekamer,
waar het huisraad fraai en in schoone orde
staat. Egle siert zich netter. [Poot.] Op dat
gewaad zijn nette bloemen gedrukt. Die muts
zit haar net. Net op de leest geschoeit. [Anton.]
Net gekleed zijn. Eene nette vrouw, die zich

zindelijk en sierlijk kleedt. Tot andere ding
en overgebragt, beteekent het beschaafd :
in eene nette taal schrij ven. E en net schrijver.

Fraai:niemants veéren schrijven netter .[Poot.]
Net dansen, zingen. Naauwkeurig : gij hebt
het netgeraden. Ile kan het net raken. Een
net verhaal van iets doen. Waer zagh men
oit netterpen versneden ? [Pout.] Uw arbeit,
die dit net kon treffen. D. v. Hoogstr.] Juist,
ten opzigte van den tijd: het isnet zeven uur.
GO komt net van pas. 't Welch geduerde net
tot den avond. V. Mande.] Ten opzigte van
een petal : het is net lien stuivers. Even als •

ten opzigte van gelijkheicl.van personen of
zaken: het is net zoo een mbtych, als gif hem
beschreven hebt. Net zoo veel verlies
,ale
winst. Net als hetgaat den keurelingen. [M.
L. Tijdw.] Van bier het verkleinw. netfes.
Voorts nettelijk, netheid, nettigheid. Ook
wordt het zelfstandig gebruikt : lets
• in het
net schrzjven.
NET, Z. n., 0., des nets, of van het net ; meerv.
netten. Eigenlijk een strikwerk, dat uit ge-

tweernde draden met mazen vervaardigd is.
In hetgemeen, gebruikt men het van netten
tot allerleigebruik. Net, waartnede men
kaatst. Het verkleinw. netje, om iets in te
dragen, te koken, te bewares. Het net, of

NETE.

— 707 —

de kap van eene pruik. Een net, waarmede
men baggert, of moddert. In het bijzonder,
een zoodanig strikwerk, dat dint tot het
van en van visschen, vogelen en eenige viervoetige dieren : netten brezjen. Netten zetten,

NEUS.

getel, hoogd. Nessel, nedem. nettei, angels. netl, nijtle, eng. nettle, zw. n4sla, en
nattla. Zonder twijfel, behoort het wortelwoord net, waarbij de uit an el komt, tot

dezelfde bron, waaruit het gr. VUTTTO, steken,
prikken gevloeid is; zoo dat deze plant, wegens
hare stekende eigenschap, den naam van
netel heeft. UR die bron komt ook naald.
en eene
Zelfs heet, in Denem. en Noorweg,
netel nalde, nelde.
NETELDOEK, zie netel.
NETELETI , beck. w., gelijkvl. Ili netelde, heb
onverwacht, teen
g
wil en dank, tot zekere
geneteld. Bij Kil. is netelen, vernetelen in den
zaak brengen. Richter het net visschen, zijne
zin van met netelen steken; brander'. Bij J. de
kans verkeken zien; te laat komen, om voorBrune komt het meer dan eens voor: van
deel te behalen : ongelukkig zijn. Dat valt
bernkruidghenetelt zijn. Die staegh ghepricin mijn net, dat gelukt mij. Zet uwe netten
kelt enghenetelt wert.
uit, doe uw best, om wat te bekomen. Zr:jne NETELIG, zie netel.
netten droogen, van de visscherij ontleend, NETEN, (netten) zie neet (niet).
voor uitrusten, ook voor uitscheiden met NETTEN, bedr, w., gelijkv1./knettede, heb genet.
sterken drank tegebruiken. Dat naar een
De eerste beteekenis is natten, nat makes :
net gelijkt, benoemen wij ook met dien naam.
hi sal daer sijn rechter vin her netten.
In dierlijke ligchamen noemen wij het be[Bijbelv. 1477.] Vervolgens beteekent het
kleedsel der darmen, dat netswijze daarover
reinigen, schoonmaken, dewitil al wat dikuitgebreid is, het net: het net van de geslagte
wijls genet, d. i. nat gemaakt, wordt, ook
koe woog veertig pond. Verkleinw. netje.
gezuiverd en schoongetnaakt wordt. Papier
Zamenstell. : netbreuk, netstok, netwerk.
netten ,
zeggen de boekdrukkers , waarvan
Net, bij Otfr. nez, Notk. nezz, Ulphil.
netbord, eene plank, waartusschen zij het
nati, hoogd. Netz, neders. nett, angels. net,
papier netten. Net maken, opsieren •; zij net
nyst, eng. nett, deen. net, ntikke, zw. nat,
degroene tuit. [Vond.] Bij Kil. en Hoogstr.
ijsl. net, lat. nassa ; zonder twijfel van naden,
komt het ook voor. Zoo moet rootgout mijn
veder netten,
naaijen, gr. yelety, zw. niista, in den zin
zegt Poot.
vanverbinden, en bij gevolg ook van vlech- NEULEN, onz. w., gelijkvl. Ik neulde, heb geten, strikken, waarvan nog in Opperd. nlitz,
neuld. In de zamenleving , gebruikt men
middeleeuw. netus , een naaidraad is. Ihre
dit woord van iemand, diegedurig over
kteine din en zijne onvergenoegdheid toont,
en Wachter brenge9 het tot het goth. nutan,
en deze zijne verdrietige luim met eenen
van en •; doch dit schijnt aan net zijnen oorsprong eerder verschuldigd te zijn. Het midzekeren vervelenden en knorrigen toon to
kennengeeft. Het woord is van den klank
deleeuw. natta, een geviochten dekkleed,
gevormd.
behoort misschien tot dezelfde bron.
NEURE1N, bedr. w., gelijkvl. Ik neurde, heb geNETBORD, zie netten.
neurd. Binnen 's monds zin en zoo dat de
NETEL, z. n., v., der, of van de netel • meerv.
hank meest door den neus gaat, en de lippen
netels, netelen. Eene plant met gekartelde
weinig of niet geopend worden : ik neurde
bladen, met fine stekels voorzien, die, op het
een vrolijk deuntje. [Hoogv1.] Laat uw"
aanraken, gevoelige smert veroorzaken, hetgelutjt slegts treurzang neuren .[Lodenstey n .1
Welk men branden noemt • waarom zij ook
Dat ze rotten,
op haar neuren, nederwaart.
brandnetelheet. Eene andereplant, aan eene
[Hooft.] Voor neuren zegt men ook neurien,
netel gelijk, (loch die niet brandt, heet dooneuriede,
geneuried : en anderen neurien
m netel. Van 4erer netelig, neteliger, neteligst,
den zachten slaapdeun. [Hoogv1.] Alles is
vol netels: egn netelige twin. Stekelig, netelvan den neusklankgevormd.
ig: netelig kruid. Korzel, wonderzinnig:
acht
ntelig mensch. Moeijelijk, waaruit men NEus, z. 0., m., van den neus;; meerv. neuzen.
eene
Dat uitstekende deel bij menschen en vele
zich niet lit redden kan : in de neteligste
dieren,
onmiddellijk boven den mond, dat de
omstandigheden gewikkeld. [Sels.] Voorts
zitplaats en het zintuig van den reuk is: eenen
neteligheid, in den eigenlijken en oneigengrooten, langen, dikken, stompen, platten,
liken zin. Zamenstell.: neteldoek, eene soort
korten, kleinen neus hebben. Een haviks, or
van dock, dat uit vlas, van den ste p el van
eenige brandnetels, waaraan het zich bevindt,
keizers neus, die in het middenopwaarts
afgetrokken, geweven wordt. Ook dock, uit
g
ekromd is. Het riecken van den neus.
boomwol vervaardigd, draagt dien naatn.
Vond.] Den neus snuiten. Deus en °oven
afsnijden. Die zijnen neus. schendt, schendt
Van hie' neteldoeksch, bijv. n. Wijders netelwinaangezigt, die de slechtbeid van zijne
heide, netelkoningje, een zeker vogeltje.
uitzetten,
spannen. Met het net visschen.
Dikwtj ls valt hem wilt in looze netten. [Poot.1
1V etten boeten. Figuurlijk : in 't net-van wulpsche min. A. Moonen.] In het net .ztjn, verschalkt zijn. En dat hi' zocht de burgherij in
't net te brengen, met list te verstrikken.
[Hooft.] Iemand het net over het hood halen,
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naaste bloedverwanten vertelt, spreekt zijne
eigene schande. Uit den neus bloeden. Door
den neus spreken,
zingen. Daar de neus een
zoo aanzienlijk deel van het gezigt is, zoo
heeft dezelve aan vele spreekwijzen, in het
gemeene leven, aanleiding gegeven. Iemand
btj den neus hebben, leiden, hem met opzet
eerie valsche hoop geven, hem misleiden.
Itmand eenen neus aandraaijen , of hem
eenen wassen neus maken, hem eerie leugen
diets makes. Dit wordt u voor den neus we ggenomen, het genot van die zaak wordt u, in
uwe tegenwoordigheid„ benomen. Den neus
gedurig in het vocht hebben, een liefhebber
Dat gaat uwen neus
van den drank zijn.
voorbij. Zie voor uwen neus, zie re tuft. Het
ligt vlak voor uwen netts. Iemand de deur
voor den neus sluiten, dezelve sluiten in

den oogenblik, dat hij binnen wilde treden. Hi' stond op zijnen neus te kijken ,
het vie! antlers uit, dan hi' zich gevleid
had. HO ziet niet verder dan zijn neus
lang is , hij ztieniets vooruit. lemand
jets door den neus boren, hem jets ontfutselen. In het bijzonder, inzoover de neus het
zintuig van den reuk is : eenen viezen neus
trekken. lk heb het reeds lang in den neus
gehad, bemerkt. lets in den neus krzjgen.
lemand jets onder den neus, in den neus,
ook door den neus wrijven, hem eene zaak
onzacht verwijten. Zij ontzaaghen zich niet
hem door de neuze te wrijven. [Hooft.] Den
neus in alles steken , zich met alle din

bemoeijen •; van honden, die alles hesnuffelen,
ontleend. De neus in diens huishouding te
steeken. [Hooft.] Den neus in schrift of bijbel
steken. fDe Deck.] Den neus over alles laten
gaan , alles onderzoeken en beoordeelen.
Die mosterd zou mij btj den neus krzjgen,
eene sterke prikketing in mijnen neus veroorzaken. Iemand bij den neus krifgen, hem
bedotten. Insgelijks, in zoover zich eenige
gemoedsbewegingen door den neus openha. Den neus optrekken, ten teeken van
ren
hoogmoed, schimp of boon. H i' kwam er
met eenen langen neus af, met beschaamdheid over het afslaan van zijn verzoek. Dit
en eenen
noenit men ook : eenen neus krifg,
langen neus halen, of krtfgen. Oneigenlijk,
noemt men and ere din en, die vooruitsteken, met den naam van neus. Zoo zit aan
eene duster brandende lamp een neus. Een
schoen, een slot hebben hunnen neus. Van
een schip zegt Bogaert : het wierd met de
neus in zee gedrongen. Bij Kil. komt het
uitstekende deel van een voorgebergte, dat
in zee schiet, onder den naam van neus voor.
Adelung vergelijkt hiermede het gr. 1410-0C,
dat ook een schiereiland beteekent, dat met
eenen hoek in zee steekt. Het zw. nits en
angels. naesa werd, van de vroegste ti'
af, voor een voorgebergte gebruikt. In
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En eland eindigen daarom vele eigene names
van voorgebergten en plaatsen, aan voorgebera tes gelegen, op ness. Verkleinwoord
neusje. Dat is het neusje van den zalm, een
lekker beetje. Zamenstell. : neusballetje, tip
van den neus; neusbeett, neusdoek, neusdruip, (neusdrop), neus at neusgeztvel,
neushaar, neusktjker, matroos, die op den
neus van het schip past •; neuslok, (bij L.
Meyer ook neusloch) • neusnijper, kit roes •
neusloos, neusscheidsel, neuswijs, die veel
ingebeeld verstand en doorzigt, zonder
behoorlijke voorzigtigheid, kijken laat, lat.
nasutus • neuswijsheid. Men keert het ook
om, en zegt wdsneus, neders. wiesnitse.
Andere zameng. zijn : brilneus, dompneus,
druipneus, langneus, enz.
Neus, oul. bij ons ook nase, nose, waarvan naseloch, naselock, voor neus at. [Bijb.
1477.] Bij R. Maur. nasa, hood Nase,
neders. nii se, angels. nese, eng. nose, zw.
niisa, en nos, ijsl. nos, pool. en boh. nos,
krain nus, zelfs in Nieuwguinea nisson. Het
komt, met het lat. nasus, uit eerie bros. Dit
nt van het in- en
deel des ligchaams schij,
uitsnuiven van de lucht, naar den klank
zijnen naam ontleend te hebben. In het zw. is
nosy blazer), snuiven, oudhoogd. nasen.
NEUTELEN, onz. w., gelijkvl. Ik neutelde, heb
g
eneuteld. Futselen, talmen : men leit en
neutelt mit hetgelt. [Hooft.] Van hier neutelaar , neutelaarster, neutelari j, neutelig , tam-

achtig en neulziek, verdrietig. Bij Hoogstr.
komt neutel voor, in de beteekenis van een
klein manneken, en bij Kil. neutken, een
e dat alles over den vioer
talmachtig besj,
haal t.
NEUZELEN, bedr. w., gelijkvl. lk neuzelde, heb
g
eneuzeld. Voortd. werkw. van neuzen.
Naauw besnuffelen. Bi j Kil. komt het ook
in den zin van door den neus
onz. voor
,
spreken, hood. nieseln. Van hier neuzelaar,

snuffelaar.
bedr. w., gelijkvl. lk neusde, heb
geneusd. lets rieken, of in den neus krijgen.
Zamenstell. : beneuzen.
NEVEL, z. n., m., des nevels, of van den nevel
meerv. nevels, nevelen. Eene menigte waterNEUZEN

achtige, door de koude verdikte dampen in
de benedenlucht, die dezelve donker makes :
daar komt een zware nevel op. Een novel op
zee. Onus 't aardrzjk van dikke nevelen to
vaagen. [Bogaert.] Wanneer de nevel op

eenen hoogen en verren afstand is, heet hi'
eene wolk. Van hier, dat het woord ook in
de beteekenis van eene wolk voorkomt : in
eenen nevel nederdalen. [HoogvI.] V oer ze,
als een pijl, door lucht en nevels heenen.
[Poot.] Oneig., voor eene zaak, Welke ons
verstand niet doorzien kan : haargeloof
verschuilt zich achter eenen donkeren nevel
der bangste vooruitzichten. [Sels.1 Ook, in

MICH.
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het gemeen, voor alle beletselen, die ons
verstand in den we g staan : mijn Leidsman,
Vader, drifft die nevlen mij van 't oog .
M. L. Mogt ons bespieglend oog door duitend neevien drip en. [Br. a Brandis.] Het
vreeverbond met nevelen betoogen. M. L.
thisgezicht door een' nevel van onkunde,
ongeloove, en zonden bezet. [M. L. Van bier
nevelachtig, nevelig. Zamenstell.: nevelkar:
de nevelkarre drijven, in het donker zich
wegpakken, aan strijken. [Kiliaan.] Nevelkraal, een naam van de aschgraauwe kraai

met eenen zwarten kop, vleugelen en staart,
nevelmist en nevelrook, bij Cam h. nevelvlek : o zon, schuifalle nevelvlekken van ons
hemelront ^ [Poot.]
Nevel, bij Otfrid. nebulniss, Notk. nebul,
hood. 1Vebel, lat. nebula , gr. y eepeAn eene

wolk. Adel. vergelijkt hiermede het hebr.
nebel. Het stamwoord neb, nef schijnt met
nacht verwant te zijn, en graauw, zwartachtig te beduiden. Zienevelkraai, bij nevel.
NEVELEN, onz. w., gelijkvl. Het nevelde, heeft
geneveld. Het nevelt, er valt nevel, het is
nevelig. Van hier neveling : treckt ghij de
nevling af van one bevliesde ooghen.

[Rodenb.]
neffens, bij Kil. neven, nevend, neffend), een voorzetsel, dat, in het gemeen,

NEVENS

eerie nabijheid uitdrukt. Het vereischt eenen
vierden naamval. In den stand van rust, in
de
nabijheid van andere dink
en ; eigenlij :
Jesus sat seder neven defonteijne. [Bijbelv.]
Hi' woont nevens mine deur. Hi' wachtte
haar op nevens den hoek. Oneig., voor behalve : ghij en sult nevens mij niet maken
silverengoden. [Bij hel y .] Om een gezelschap,

eene vereeniging aan te duiden, voor met :
hi' wandelde nevens hem. Die nevens hem,
den waaren God dienden. [Frantz.] Om nevens eenen van den hoove van Hollandt.

[Hooft.1 Door eene onnoodige verlenging
zegt men bier ook benevens. In den stand
der beweging • eigenl. : als sij hares post

halve nicht. Het staat voor nifif, en is dus,
met neef, uit eene bron, overeenkomende
met het angels. nil?, lat.neptis. In het zw.
luidt het nid, bij Ulph. nithja, een aanverwant, finl. nuode, verwant, wall. nith, eene
nicht, hebr. nabad, een neef, kleinzoon.
NICHTIG, zie nechtig.
NIEMAND, tweede naamval niemands, van niemand, in den derden en vierden naamval,
oudtijds, niemanden. Het is een persoonlijk

voornaamwoord, dat, in het enkelv. alleen
gebruikelijk is, en eerie uitsluiting van.
ieder beteekent geen man, dat is geen
mensch, in tegenstelling van iemand. Niemand kan mtj het tegendeel bewf.
i zen 1k
zie er niemand. Dat is niemands zaak. Als

men de uitgeslotene personen nader bepaalt,
zoo zegt men niemand van ons. Niemand
onder u. Niemand in de stall, nit het huis,
op het land, enz.
Voor niemand zeide men oudtijds nieman, niemen : niemen derf hem des beroemen. M. Stoke.] Bij Kil. ook niemensch.
Bij Ulphil. nimanna, Otfr. niaman, Tat,.
nioman, bij de zwab. dichters nieman, nimmen, neders. niints, nemmes, angels. nanman, lat. nemo. Het is van het oude ontkennende woord ni en iemand.
NIEMENDAL,

zie niet.

v., der, of van de Hier ; meerv.
nieren. Verkleinw. niertje. Een langachtig

NIER, Z. IL,

rood, vleezig deel in dierlijke ligchamen,
zoo als ergewoonlijk in ieder ligchaam twee
zijn, die, aan beide zijden, onder de lever
en milt liggen, en ter afscheiding van de pis
dienen : Peoni helpt de nier. Fond.] De
reehter nier was verstopt. [Bogaert.] Schertsend zegt men van iemand, die met den rug
naar het vuur staat :hi' warmt de nieren.
De bijbelsche figuur, naar Welke de nieren

voor de innigste begeerten van het hart gebezigd worden, is in onze taal ongewoon.
Zamenstell. : nierbed, nierbeddenvet, waarin
de nieren liggen; (nierzucht) nierharst, nier-
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heeft, met bet volgende bijw., eenen oorsprong, en is een mogelijk ding, dat nog
geen aanwezen heeft : uit een enkel niet
gebootseert, zegt Hoogvl., die het met velen
onz.gebruikt. Zoo ook M. L.: ik zonk gerust
en stil in 't ongeschapen niet. Vond. heeft
het mannel.: daer in 't verschiet de wereltkloot in eenen niet verdwejnt. Zoo ook Poot •:
in een' zeer dunnen damp, of wezenloozen
niet. Maer tis eylaes ! een gladle niet.
[Cats.] Uit nietschlep God de wereld. Tot
niet wederkeeren. Te niet, of te niete. Jets te
niet brengen. lets te niet doers lets krachteloos, onbruikbaar maken, verderven. Iemands aanslagen te niet makers verijdelen.
Te niet worden. Teniet gaan. Ik heb het
voor niet. Dat doetgij niet on niet. Als niet
komt tot let, ke p t het zich zelf niet. Weigering : op uw verzoek krzjgt gij eenen niet.
Lieden van niet. Een niet in de loterij ; met
een meerv., verkleinw., nietje. Een wat uit
al de nieten trekkers. [Hooft.]
NIET, het ontkennende bijw., dat gebruikt
wordt, wanneer men in den zamenhang der
rede, of meteene geheele stelling, lets ontke p t • daar neen slechts eene ontkenning,
of weigering op eene voorafgaande vraag, of
bede is.
1. Eigenlijk, wanneer het, op de gezegde
wijs, in den zamenhang der rede ontkent.
Het wordt naast werkw. en naamwoorden
geplaatst: ik hoor niet. Zij kunnen niet zien.
Niet koud, niet heet, niet laag. Bij bijw. en
voorzetsels : niet zoo zeer, niet zoo, niet van
voren, nietuit het midden,niet lang daarna.
In den eenvoudig verhalenden en wenschenden zin, staat het achter het werkwoord : ikgeloof het niet. Men overtrede dit
loch niet !In de zamengestelde ti den staat
het tusschen:: ik heb hem niet gezien.
Ik zoude hemniet kennels. Zoo ook, wanneer
het eene werkw. het andere beheerscht : ik
mag u niet zien. Hi kon u niet verstaan.
In de bevelende wijs plaatst men het achteraan : lath niet. Zelfs achter den beheerschten
naamval : wond Inzj niet. Beleedig uwen
vijand niet. In eene vragende en verbindende
voeging van woorden, staat het daar, waar
alle andere bijwoorden behooren te staan :
hoortgij niet? Zoo hij er om achten niet is,
komt hij niet.
Men moet, in sommige gevallen, om de
dubbelzinnigheid te vermijden, wel toezien,
waar men dit ontkennende hijwoord plaatse.
Er is toch, bij voorb., een groot onderscheid
tusschen : ik hoor hens dikwijls niet, en : ik
hoor hem niet dikwUls. Het laatste is : ik
boor hem maar weinig reizen ; het eerste is :
hetgebeurt dikwijls, dat ik hem, als hi' er
is, niet hoor.
Als, in twee, of meer op elkander volgende
zinnen, dit ontkennende bijw. vereischt

N1ET.

wordt, zoo kan men voor niet ook nochpleatsen : het heeft nietgeregend noch gesneeuwd,
voor en nietgesneeuwd. Ook laat men, om te
sterker te ontkennen, het eerste niet weg:
liee heeftgeregend noch gesneeuwd.
Dikwerf heeft het zijne betrekking op een
voorgaand, of uitgelaten woord: kom •; zoo
niet, dan ga ik. Naer aten het Pascha, niet
'
gelijk geschreven is. [Bijbelv.] lyiet, min
sone! [Bijbelv .1
In de dagelijksche taal, is het zeer gewoon,
de ontkenning, nadrukshalve, te verdubbelen, als het gr. ou tzn en het fr. ne pas.
Gelijk : er was niemand niet. lrooit niet. Aan
de Kaap is dit, onder de holl. volkplanting,
bijzonder eigen, waar men zegt : ik heb hem
nietgezien niet. Dit is, in den deftigen stijl,
te mijden. In twee gevallen no tans gebruiken wij het, waar de dubbele ontkenning
bevestigt. Vooreerst, als de eene ontkenning
in zameng. woorden met on, mis, af, loos
enz. steekt: hi' is niet onkundig. Het misstaat hem niet. Ilij was mij niet afgunstig.
ZU was nietgevoelloos. Welke uitdrukkingen
wel bevestig,
en doch eenigzins minder, dan
wanneer ik zeg: hi' is kundig , het staat hem
wel, hid' was mzj gunstig, zit' was gevoelig,
Ten andere , wanneer de ontkenningen in
twee zinsneden op elkander volgen : daar is
niemand, die u niet alles goeds toewenscht,
dat is iedereen. DikwijIs behouden beide ontkenningen hare kracht, als : ik zoude het niet
geweten hebben, hadde hij het mij niet gezegd.
Menigmaal wordt niet in vereeniging met
andere bijwoorden gebruikt. Het is niet anders. Zoo niet. Dan niet. Opdat Wet. Niet
alleen, maar ook. Niettemin, desniettemin.
Niet minder. Niet te veel. 1V-iet te zeer. Niet
meer. 1V og niet. Niet eens. Niettegenstaande,
desniettegenstaande. Niet tang daarna. Niet
met alien, niet met al, in het gemeene leven,
niemendal. Achter niet plaatse men dan: het
is niet dan al te waar. Het is niet dan leugen.
2. In vele witdrukkingen schijnt niet zijne
ontkenning te verliezen. Pus in de vraag :
heb ik het u niet gezegd? Waarschuwde ik 14
niet ? Is het niet waar ? Vooral bij eene verwondering en eenen uitroep : hoe zacht zoude
ik niet ontslapen, wanneer enz. Welke wrok
schuilt niet in lien boezem !
In zamenstell. komt het, in hetgemeene
leven, voor, waar men het achter de bevelende, of onbepaalde wijs der werkwoorden
laatst, om iemand te beteekenen,
die dat
P
,
gewoonlijker wijs, niet is, hetwelk het werkwoord voorstelt : hi' is een deugniet, een
dui niet , een wilniet , een doenniet , een
weetniet. Voorts is van hier : nietwetig, niet, nietwezig
wezigheid.
Van niet vormt M. L.
het naamw. nieteling, een nietig mensal: o
arme Nietelingen !
17-iet, Ulphii. nithan, Notk. nicht, Willer.
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nieth, zw, hoogd. nicht, neders. nig,
nich, angels. nice, nocht, in de Glossen van
Boxhorn niga, eng. not, bij de Krain. Wend.
nekar. Het is uit het oude ne en let.
NIETEN, verouderd

woord, waarvoor het zameng.

ve rniet ig en in gebruik is. Het enkele nietig en

heeft Rodenb.
NIETEN, insgelijks verouderd, zie genieten. Het
schijnt, eigenlijk, eten beduid to hebben,
waarvan ons nutten, nuttigen.
NiETEN, bedr. w., gelijkvl. Iii niette, heb geniet.
Met de horens of den kop stooten, neders.
niten. In het hoogd. is sich nieten, zich bemoeijen met iets, zich het zuur laten worden.
Het behoort duidelijk , met het lat. niti,
pogen, tot eene bros. L. Ten Kate brengt het
tot het ijsl. hnioota, den voet stooten. Bij
Kil. is nog een ander woord nieten, neeten,
hetwelk hi'j verklaart, door het zenden van
geschenken aan vrouwen of bruiden, zoo als
men oudtijds deed op St. Agnes dag, 1VIisschien is het wel ontleend van den naam
dier heilige maagd, die, in het hollandsch,
Agneet is.
NIETIG, bijv. n. en bijw., nietiger, nietigst. Pat
geene kracht heeft : dat is eene nietige uitrlugt. Ghij v.:ft nietige medicijnmeesters.
[Bijbelv.] Poor nietigh gehouden het vonnis
gestreeken van Kaizar Henrik. [Hooft.] Gering, dat eene waarde heeft: hoe kunt
om eene nietige zaak zoo opstuiven? Nietige
afgoden. [Bijbelv.] Van hier nietigheid.
NIETIGEN, zie nieten.

onveranderlijk voornaamw., van het
onz.geslacht, in het enkelv. alleen gebruikelijk, het tegengestelde van iets: ik heb niets

NIETS,

uitgeregt. 0, dat is niets!! Niets goeds. Er is
niets schrikkeldker dan, enz.lic weet van niets.
Van ne en lets. Zie lets.
NiEuw, bijv. n. en bijw., nieuwer, nieuwst. In

bet algemeen, beduidt dit woord die eigenschap van een ding, wanrieer het nog maar
eenen korten tijd geweest is •; in tegenstelling
van oud. Eigenlijk : Een nieuw huis. Een
nieuw kleed. Eene nieuwe broek. Bat is nog
geheel nieuw, in het gemeene leven, nagelnieuw, splinternieuw , spiegelnieuw , speldernieuw, spikspeldernieuw. Van spijzen,
gewassen, eetwaren : nieuwe rog, die van het
jaar eerst ingeoogst is. Nieuwe haring.Nieuwe vruchten, ook de nieuwe tdd genaamd.
De nieuwe tdd is ook de lente. Hierheen
behooren de spreekwijzen : op nieuws ,
op een nieuw herhalen. Van nieuws beginnen. Men gebruikt het ook als een zelfst.
naamw.: het nieuw is eraf. in verdere be-

teekenis, gebruikt men het ten opzigte van
zekere eigenschappen, of omstandigheden :
de nieuwe burgemeesters, die voor weinige
dagen verkoren zijn. Nieuw krzjgsvolk aanvoeren, dat nog niet in den slag geweest is.
Het nieuwe verbond, in tegenstelling van

NIEZ.

het oude. De nieuwe wereld, omdat zij den
Europeers later bekend is geworden. Nieuwe
maan. Ten opzigte der vermeerdering van
onze kennis, met betrekking tot eerie zaak,
welke men nog niet wist : wat nieuws is er ?
Iets nieuws vertellen. lets nieuws uitvinden.
Ilc heb eene nieuwegedachte hierop gelezen.
ln hetgemeene leven, zegt men: naar lets
nieuw, ook benieuwd, zijn, voor nieuwsgierig . Het zal mij nieuw doen. Oneigenlijk,

in betrekking op eigenschappen, die met
nieuwe din en gemeenlijk gepaard gaan.
Zoogebruiken wij het voor schoon gemaakt,
gereinigd : nu is de schaar weer nieuw.
Iets nieuw maken. Nog niet gebruikt : een
nieuwe hoed, al heeft hi' ook, tien- jaar, in
den winkelgelegen. Ten opzigte van inwendie sterkte, eene eigenschap van nieuwe
din en : nieuwe lust. Schep nieuwen moed.
Dat zal nieuwe krachten bzjzetten. Zjne
i
barmhartigheden zijn alle morgen nieuwe.

[Bijbelv.] Met het denkbeeld van verbetering : een nieuw hart. De nieuwe tnensch.
Een nieuw leven leiden. Verkleinw.: nieuwtje.
Dat is in het eerst een niewwtje.Het nieuwije
van het huwelijk. Van bier nieuwachtig,
nieuwelijks, nieuweling, een onervaren
mensch • ook voor nieuwelijks, anders Wenwelings, nieuwigheid. Zamenstell : nieuwbakken, niewerwetsch, nieuwgeboren, nieuwgehuwd, nieuwgemunt, nieuwjaar, nieuwjaarsbrief, nieuwjaarsdag, nieuwjaarsdicht,
nieuwjaarsgift, nieuwmare, bij G. Brandt,
nieuwsbegerig, nieuwsgierig, oul. nieuwsgier , nieuwsgierigheid , nieuwsgieriglijk
nieuwstdding. enz.
Nieuw, bij Ker. niuu, Olfrid. niu, novo,
hoogd. neu, neders. nij, nige, dee p . nd,
angels. niwe, neowe, eng. new, fr. nen!,
ital. nuovo, Ulphil. niwi, nua, pers:
nau, russ. en pool. nowij, krain. nov • alles,
met het lat. novus, gr. y eos, nit eerie bron.
NIEUWEN, bedr. w., gelijkvl. nieuwde, heb
genieuwd. Vernieuwen, dat meest in gebraik
is : hij heeft aangevangen de zaaken to nieuwen. [Hooft.]

een bij w.,
van plaats, zooveel als
nergens. Men bedient er zich, in de yolkstaal, meest van : die de waerheyd zeit, mach
nieuwers banken.[Spiegheld In het gemeene
leven, wordt het, gelijk nergens, voor niets
gebezigd : hi' geeft nieuwers om. Zoo zegt
Hooft nog : dat uw schrdven van den el den
van lentemaandt, nieuwers anders, dan nit
dezelve is spruitende. Het is zamengesteld
uit ne en iewers.
NIEZEN, onz. w., gelijkvlik niesde, heb geniesd.
De lucht met eene sterke beweging uit den
neus stooten • anders fnieten: ik mod van
snufff niezen. Van her niezing : elck eene

NIEUWERS,

syner niesingen doet een licht schijnen.
[Bijbelv.] Zamenstell.: nieskruid, nieswortel.
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Niezen, hood. niesen, opperd. niesten,
in de Monzeisch.gloss. niusan, eng. to
sneeze, dee p . nyse, zw. nysa, njusa, angels.
niesan
,
ijsl. nera. Mies is van den klank
gevormd.
NIJD, z. n., m., des ntjds, of van den nijd •
zonder meerv. Een aanhoudend misnoegen
over de welvaart van anderen • eene sterke
afgunst. Deugt en kunst tart nzjt en tijt.
[Poot.] Die den nijt doe zwichten. [HoogvI.]
Een basterdt van den nzjt. [Vond.] H i
g
rijpt den bitsen nijt in 't hart]
aen. [Vond.
Men vindt dit woord ook somtijds bij Hooft
en Vond. vrouwelijk. Poot heeft ook : 't boos
vergift der bitsche NO& Het mannel. is het
echtegeslacht. Misschien, dat de persoonsverbeelding van den Nijd, als een vrouwspersoon, die geachte schrijvers hierin heeft
doen dwalen • daar zij anders het mannel.geslacht doorgaans plaatsen. Van hier
nijder, bij Cats, voor benijder, nzjdig, nzjdi-

NUPE.

nothnagel, en verklaart het door eenennagel,
die nood, dat is smert, aanbrengt.
NIJFELEN, bedr. w., gelijkvl. Ik nijfelde, heb
gentjfeld. Mt woord, in het gemeene Leven

voorkomende, beteekent eigenlijk eene kleinigheid, op eene bedekte wijs, met duim en
vinger wegnemen, iets op eene diefachtige
wijs, naar zich strijken •, van nzjpen, knijpen.
Op de Veluw hoort men dit woord, waar
men ook nzjfelachtig, voor oneerlijk, ontrouw, bezigt.
NIJGEri, onz. w., ongelijkvl. 1k nee heb
heb genegen. Uit hoffelijkheid of eerbied het i igchaam,
door buff in van de knien, eenigzins naar
de aarde bewegen. Van vrouwen wordt het
gezegd •; zij nee heel beleefdelijk. Oneig.,
eerbied betoonen: 'tgansch aardrzjk nijgt
voor Jesus naam. M. L. Tijdw.1 Met ntjgende gehoorzaemheid. [Poot.] De erfgenaam
stuipt en ntjgt voor 't opgeschikte kraam.

[Oudaan.] Hooftgebruikt het een en ander-

maal voor neigen : (de zon) nijght naa 's
gaard, nijdigheid, nzidiglijk, nzjdsch : ntjtaardtrtjks kim. Men zeit, dat de rest tot
sche kroon. [Vond.] Oudtijds nijdisch : eet
berouw is nzjgende. Dat zij't oor tot voorslag
geen brood bij den nijdischen. [DoresI.]
van bOligging ntjghen. Zie neigen. Het
Zarnenstel.: nijdspel, veldslag, bij M. Stoke.
NW, reeds bij Otfr. nid, bij Ulphil. I deelw. genegen, met het hulpw. zijn, zie op
neiths, hoogd. /Veid, neders. flied, angels.
zijne plaats.,
nyth, zw. nid. Dit woord had voorheen NIJL, z. n., m., des Nijls, of van den Nijl; zonveel uitgestrektere beteekenis, dan nu. Bij
Notk. heet niet een sterk verlang,
en eene
hegeerte; neitlich is bij Stryker begeerig. De
hoogste afkeer van lets heette, bij de oude
Zweden, niding. Thans is, in het. deep.
en zw., nid gierigheid. 1Jver, ijverzucht
is, in het zw., nit, angels. ntjth, bij
Willer. nith. Otfr. noemt haat, het lat. odium, dat daarmede eenige gelijkheid heeft,
nid. Zelfs beteekende het eenen hoogen trap
van invvendige sterkte. Hedendaags nog zegt
men op de Veluw: nijdsch arbeiden, voor
zeer driftig, met betooning tevens van vele
sterkte, den arbeid doen.
NIJDEN ntjen), zie neet (niet).
NIJDIG, zie nOd.
NIJDNAGELbii Halma ook nzjnagel, bij Kil.
nzjdnaghel, nijnnaghel) z. n., m., des najdnagels, of van den tujdnagel • meerv. nzjdnagels. Eigenlijk, een nagel in een schaar of

mes, een nietje, aan beide zijden plat geslagen. Oneigenlijk, een stukje van den nagel
eens vingers, van den overigen nagel afgescheurd, en met zijnen wortel in het vleesch
vasthechtende • ook wel taainagel, nagelwortel genaamd. L. Ten Kate leidt, op voorgang van Kiliaan, het woord, in de laatste
beteekenis, van nijd af, uit een oud bijgeloof
van hetgemeen, dat die uitwassing des
nagelwortels een teeken was, dat men benijd
werd. Welk bijgeloof in Frankrijk, ook doorgegaan moet zijn, alzoo de Franschen dit
des envies noemen, naar den nijd, Penvie,
dusgeheeten.Adelung vergelijkt het neders.

der meerv. Eenegroote rivier in Afrika, die
doorgeheel Egypte stroomt : eer zal de
vlugge ?till naar zijnen oorsprong keeren.
[HoogvI.] Hetwelkdettnijlbeduidt. [Hoogv1.1
Zamenstell. : nijlend, nijlmeter, nzjlpaard,
ntylstroom, nijlwater. Uit het lat. nilus, gr.
YEIÄ05. Vitringa leidt het, op het voetspoor
van Martin., van het Nebr. nehel af.
heb geNIJPEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik nee heb
nepen. Klemmen, knijpen : hi' nee hem

met de nagelen. U nzjpen mettentant. [Cats.]
Zzyn vleesch werd, met gloetjende 'tan en
uit zijnen arm genepen. Figuurlijk, de flesch,
de kan lustig ni l en onmatig drinken. Tot

andere din en overgebragt, die, door klemmin g smert baren : hoe hart de geeselslagen
?Ripen. [Not.] Kluisters, die somtijts helden
nepen. [Poot.] In nzjpende koude voor de
deur staan. De vorstbegintte nijpen.Iemand
ni l en
,
hem ongemak aandoen. Yder met
schimpredenen ni l en. V. Mand.] In verdere

frguur, van din en die ongemak, kommer
en benaauwdheid veroorzaken : noot en ntjpende armoede redden zich overal door.
[Vond.] In 't ni l en van den nood. [HoogvI.]
Nude noodt be on to ntjpen. [Hooft.] Dit
noemt men ook, in de dagelijksche taal, nijpen : het begint to nijpen. 418 het begint to
nijpen. Zie nippen. Ter verlossing van eenig
nzjpend kwaad. J. Lubl.] Van bier nijper,
een werktuig, om to ni l en verkleinw. ntjpertje. Oneig. wordt nijper genomen voor

dien oogenblik, als de zaak moeite veroorzaken, klemmen zal: die zich thane op den
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ntjper ziek rnaakte. {Bogaert.1 Het is op het
nijpertje, (ook nippertje), de zaak lijdt geen
uitstel. Voorts: nijping. Zamenstell. ntjptang, nijpvel, nijpvleesch, nijdnagel.
Het kotnt, met knijpen, uit eene bron.

bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Zeer naarstig, zeer ijverig: hij

NIJVER,

hoort den ntjvren smit het kouter‘ smeden.
[Foot.] Een zwarm van nijvre Wen. [Hoogvl.]
Nijvre godsvrucht. ',Not.] Nu krUgt de zoete
min op ntjvre zinnen vat. [Poot.] Een ntjvre
gezant. [Hooft.] Van hi er nzjverheid, nijverig.

Kii. kent het woord niet, waarom het zeer
waarschijnlijk is, dat men het, naderhand,
door de voorzetting van de neusletter n, uit
ijver gevormd heeft.
NIx z. n., m., des niks, of van den nik;
meerv. nikken. Hik, anders snok genaamd.
,
Even als nokken
van het stootende geluid
gevormd (in het zw. is nick een stool of,
omdat, bij den hik, eene beweging van het
hoofdplaats heeft, van nikken •; of, door
insmelting, voor den hik, de nik.
NIKKEL, zie nikker.
NIKKEN, onz. w., gelijkvl. nik:te, heb genikt.
Het is een voortdurend werkwoord van
neigen, en beteekent eene herhaalde bewee maker': m t
g
in met het hoofd of de oogen
het hoofd nikken, een wenk met het hoofd
geven. Diemet zijn ogen nikt. [Muntinghe.1
In het fr. beet nique eene schudding met
het hoofd.
NIKKER, z. n., m., des nikkers, of van den
nikker • meerv. nikkers. Een verdichte wa tergeest, of waters ook van eene wanstaltige
g
edaante, met welke schim men kinderen
wel bang maakt. Hi' zoude zich, in poelen,
stroomen en zeeen, ophouden, en de zwemmendepersonen, bij de voeten, onder water
halen. Wie sal den bulleinan — den nikker
tnaken ? J. Cats.] Bij Kil. nicker , daemon
aquaticus, Neptunus, ennosigaeus. In het
emeene !even benoemt men den duivel met
g
dozen naam: de zwarte nikker. Zoo zwart als
de nikker, ook als een nekker. llij heeft de
klauwen van den nicker niet to vreezen. IDe
Brune, ]Doorghebrek van verstandt, heerschte
de nicker, en God was vergeten. [Rodenb.]
Deze schrijver heeft ook nikkerlijk: die niet
nickerbjke sneeft. De Engelschen noemen
den duivel the old nittek.
Dit waters ook heet, in het hoogd., Nix
en Nickert, zw. necken, deen. nicken, nocken, ijsl. nikur, middeleeuw. nocca, neccus.
Wachter leidt het of van het deen. nocken,
versmachten, verstikken, middeleeuw. necare, negare, waarvan een rakker, in het
neders. nicker heel. Adelung gist, dat het
een overblijfsel der noordsche fabelleer zij,
naar welke Nekken bij de oude Zweden, de
grieksche romeinsche Neptunus, de zeegod, was.

NIMM.

(nikkel) z. n., v., der, of van denikker;
zonder meerv. Zekere zwarte heulbloem, die
voor onkruid in het koren wast: een ketel,
Baer de nicker ingekockt is. (De Brune.]
Misschien oil de vergiftige en doodende
kracht, dusgenoemd, als eene figuurlijke
benarning van het vorige nikker, in den zin
van duivel.
NIKKOP, z. n., m., des nikkops, of van den
nikkop • meerv. nikkoppen. Iemand, die met
het hoofd nikt. Van hier het onz. w., nikkoppen, nikkopte, genikkopt. Alles, in de dagelijksche taal slechts voorkomende.
NIMF, z. n., v., der, of van de nimf • meerv.
nimfen. Het woord is uit hetgr. en lat. nyinpha.Men verstond bij de Grieken en Romeinen , door Nintfen, zekere halve godin nen, die •
zichbij stroomen, vloeden, bergen, bosschen,
enz. ophielden. Hierheen behooren de zameng. : bergnimf, boschnimf, dichtnimr, toovernimf, waternimf, zangnimf. Van twee
maagden, die den dichter als godinnen verschenen,zingt Poot: Coen nujn oor de tael vernam ran bei lees nimfen. De rei van nimfen

NIKKER,

zich in een' halven kring ter neder vleUende.

S. Feitama.] Omdat ons de oude dichters
zoo vecl van den minnehandel Bier schutgodinnen vertellen, zoo noemen de hedendaagsche dichters elk verliefd en bekoorlijk
ij
meisje eene nimf: maer Nimf Daphne was
zoo bang voor 't minnen niet. [Poot.] Nim
zegt dezelfde dichter aan zijne Kloris, een
uur, een oogenblik worp al lien schat in 't
slik. Verkleinw. nimfje: Ook nimfelijn : een
abel Nimfeltjn, dat d'alste schoonheit tart.

[Poot.] Men noemt ook eengekorven diertje,
wanneer het in zijnen middelstaat is, nimf.
Deze benaming beteekent zooveel als jonge
bruid, en moet daarin gezocht worden, dat
het diertje, in lien staat, zijn fraaiste tooi of
pracht aanneemt: anders pop , popje ,
genoemd.
NIMMER, (nimmer) bijw, van tijd, beteekenende
tengeenen tijde, nooit. Bij immer, waarvan
het, door de voorzetting van ni, gevormd is,
teekende ik reeds aan, dat nooit, van den
verledenen, nimmer van den toekomenden
tijd gebezigd wordt. Men vindt wel het
tegendeel bij anders nette schrijvers. Zoo
zegt Sets : waarin de stem van ontevredenheid nintmergehoord is. En : nooit zal ik uw
wandel nit mijn oog verliezen. Dan, daar wij

die twee woorden hebben, mogen wij ons, tot
opbouw van den moister onzer naauwkeurige
en duidelijke taal, aan dat onderscheid wet
houden. Daarin zijn ons voorgegaan de
Overzetters van den Bijbel, wier kieschheid
bekend is • die nooit altijd van den verledenen, nimmer van den toekomenden en
tegenwoordigen tijd, inzoover die een toekomend deukbeeld rnede insluit,
gebruikt
hebben. Dat onderscheid behield ook de
90
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ridder Hooft om nemmer daar af op te
staan. — Die nooit listen of laaghen spaarde.
Die naauwkeurigheid is ook in foot te ontdekken : noit heeft de Doot mi'n' boezem
meer ontstelt, noit gaf ztj ons meer stof.
Nimmer ntoet het u rerreelen. Nimmer moet
het vier verkouden. Met de bevelende wijs,
die een ware toekomstige tijd is : laet de
rijke welraert simmer uit. Voorts, om het
denkbeeld te versterken, voegt men er meer
achter : nimmermeer,
bij Oudaen en anderen
nemmermeer.
NINNEN, onz. w., gelijkvl. ninde, heb genind.
Met smaak drinken door dat gij van haer
nat te soet wilt ninnen. [Vond.] Zoude dit

woord ook, door eene voorgevoegde n, van
inners, naar zich nemen, in den mond later'
loo en gevormd zijn ? Althans, men vindt
het bij Kil. niet. Of men moest denken, dat
het van den klankgevormd ware. Namelijk,
in Noordholland, noemt men een zuigpopje,
waaraan men kinderen, in de wieg, laat
zuigen, eene nun. Onder dat zuigen, maken
die kleinen vaak eengeluid door den neus,
zoo als men in ninnen hoort. In het Neders.
noernt men eeriepijpkan niineke, en ninnen,
niinnken, ninken zuigen. In somrnige oorden zest men van kinderen, voor welke het
woord drinken nog te moeijelijk om uit te
spreken valt, dat zij ninnen.
NIP, (nippe), zie neppe.
NIPPELEN, bedr. w., gelijkvl. Ik nippelde, heb
genippeld. Bij Vond. komt dit woord voor,
en schijnt de beteekenis te hebben van
iemand uitgeile drift gedurig betasten,
benijpen : en 't vleesch blaeu van al dit nippekn wort. — Rodenburgh zegt : hoe wif
zullen schuwen een nippelende Demea • doch
hier schijnt nippelend de beteekenis van
inhalig, gierig. te hebben. Het is waarschijnlijk het voortd. werkwoord van ntjpen.
NIPPEN, onz. w., gelijkvl. Ik nipte, heb genipt.
Met kleine teugjes behendig drinken. In de
dagelijksche taal alleen komt het voor : die
wat te veul enipt heit. Hui h.
nipte, heb genipt.
NIPPEN, onz. w., gelijkvl.
Dit woord, met nzjpen verwant, wordt van
zij met elkander kibkinderengebruikt,
belen,
en die kibbelzucht, door
krabben
,
slaan, nijpen, aan den dag le en. Ook zegt
men, in de dagelijksche taal : als het begint
te nippen (te nijpen), als de nood aan den
man komt.
NIPTE, zie neppe.
Nis, een onzachtstaartige uitgang, waardoor
men, van andere woorden, zelfstandige
naamwoorden vormt. Men voegt dezen
gang of onmiddellijk achter het woord,
waarvan het gevormd wordt, gelijk : duisternis, van duister en nis, geboortenis, van
geboorte en nis •; of men plaatst tusschen het
woord en dezen uitgang, welluidendheids-

NIS.

halve, eene e, als : geheimenis, droefenis.
Zoodanig gevormde naamwoorden ontstaan
van andere zelfstandige naamwoorden, als :
gestaltenis, indachtenis, bij Hooft, beloftenis, enz., van gestalte, indachte, bij
Kil., belofte. Van bijvoegelijke naamwoorden, als geheimenis, duisternis,goedertierenis, bij Hooft, van geheim, duister, goedertier, dat bij de Ouden voorkomt. Van de
onbepaalde wijs der werkwoorden, met afkapping van den uitgang en, als : jammernis,
kennis, ergernis, enz. Menigmaal wordt bier
de welluidende e tusschen gevoegd, als: erfenis, getuigenis , vernyzenis , gebiedenis,
behoudenis, enz. Somtijds nemen zij ook nog
eene t aan, als : gebeurtenis, beeldtenis, erkentenis. Van het verledene deelwoord, met
tusschenvoeging van eerie e, als: gedachtenis.
Met afkapping van n, als: gevangenis. Al

deze naamwoorden zijn, zonder onderscheid,
van het vrouwelijke geslacht, en vormen het
meerv.getal in nissen, als: eene ergernis
wegnemen. Geheimenissen navorschen. Bij
eenige woorden schijnt een verloop plaats te
hebben, die ook onzijdig voorkomen,
•
als :
hetgeheimenis, het getuigenis, enz.
Wat de beteekenis van deze woorden aa nsat , zoo hangt dezelve van die woorden
g
,
af
waaraan zij gevormd worden. Worden zij van
naamwoordengemaakt, dan beduiden zij
een werkzaamheid omtrent die zaak, die door
het naamwoord wordt voorgesteld, en door
overnoeming, de zaak zelve, als : beloftenis,
de toezegging van cene belofte, voorts de
belofte zelve. Zoo zij van bijvoegel. naamwoorden ontstaan,
even zij deels te kennen
het afgetrokkene denkbeeld des bijv. naamwoords, als : duisternis, bitternis • deels de
zaak zelve, die de eigenschap bezit, welke
het bijv. naamwoord voorstelt, als: vuilnis,
geheimenis. Zijn zij hunnen oorsprong verschuldigd aan werkwoorden, zoo even zij
niet alleen te kennen de handeling en den
toestand, door die werkwoorden voor esteld, als begrafenis, getuigenis, herrtjzenis,
kennis • (in dit geval zijn zij omtrent van
gelijke kracht en gebruik alsonze naamwoorden in ing) ; maar ook een ding, dat de
handeling des werkwoords verrigt, als:
bezicarenis, ergernis, hindernis, jets, dat
ons hezwaart, ergert, hindert. In eenige
woorden schijnt eene lijdende beteekenis
plaats te hebben, als: behoudenis. Bij overnoeming beduidt het eerie zaak, als : geltjkenis, geschiedenis, nadernis, eene loopgraaf.
Eindelijk, die van het verledene deelwoord
getrokken worden, beduiden deels de handelis g des werkwoords, als: gedagtenis •;
deels den toestand, door het werkw. voorgesteld, als : gevangenis, dat, bij overnoeming, ook eene plaats, waar men gevangen
zit, aanduidt.

:'OBE.

— 715 —

Van dezen uit an was Hooft een bijzonder vriend ,
bij wren men daarom vele zulke
woorden vindt, die nu meest verouderd zijn,
als : nalatenis, nadernis, bitternis, lea ernes
vergetenis, verheffenis, verhoedenis, aanbiedenis, herboortenis, indachtenis, geloofenis,
gehoudenis, enz. Bij Vond. vindt men dus
jammernis, gewennis, geschapenis. — Verveelnis bij Nyloö. Ondertusschen is doze
uitgang zeer oud, en luidt, bij Ulphil. nassus, bij de oude Duitschers nisse, nisso,
nissa, in Opperd. nusz, hoogd nisz, angels.
nisse, nysse, nesse, eng. ness, neders. nis,
nisse. De wortel van ons nis
,
zegt L. Ten

Kate, is duisteren verborgen. Adelung
denkt, datauitgang
it
met het hoogd.
Nosz, Nusz verwant is, dat, in vele oordeil
van Duitschland, een ding in het gem een
beteekent.
Nis, z. n.,v., der, of van dents •; meerv. nissen .
Eene holligheid in eenen muur, een muurvak,
om, daarin een beeld, of sets antlers te
zetten :geef slechts dit beelt een nis. [Poot.]
Sierlijk zegt Vond. van een schoon aan ezigt, welks omtrek door bekoorlijke haarlokken omringd wordt, waarin het als in eene
nisprijkt : in 't hangend hair, een goude nis
van straalen. Diezelfde zegt elders van de
boogswijze, met pilaren afgescheidene, vakken der amsterdamsche beurs: mijn nissen
zien u draeven.

Dit woord der bouwkunde is zeker onduitsch,
en'
het ital. nicchis,
fr, nche
ontleend ; het heeft echter door het gezag
van Vond, en anderegroote manners reeds
het burgerregt verkregen. J. Lublink verkoos daarvoor muurrond, of muurvak, en
naderhand muurgroef. Dit is wel meer
nederduitsch, doch minder duidelijk. Ook
binder' ons zulke zamengestelde woorden,
als wij reeds de enkele woorden in gebruik
hebben, aan te naauwe palen : immers, hoe
onnatuurlijk zoude het beeld bij Vond. zijn
als men het dus schilderde : eengoude muurgroef van stralen! De stoute verbeelding
des dichters zoude, in hare hooge vlugt, niet
minder door zulk een zamengesteld woord
verhinderdgeweest zijn.- Voorts van hier
het zamengestelde : altaarnis. Vond.]
NtscH, zie bij nes.
No, veroud.woord van ontkenning, voor aid,
noch, .neen, niets.
NOBEL, onduitsch woord. Ten voormalig stuk
goudgeld in En eland droeg lien naam,
waarvan rozennobel. De naam is uit het
middele. nobile, nobulus, noblus, welken
naam men aan datgoudstuk gaf, toes het,
in het jaar 1344, aliereerst geslagen werd.
Men heeft het, in andere landen, nagemaakt.
Kil. schat het stuk op vijftig stuivers. Die
salgheven der heiligher kercken enen halven
engelschen nobel. Dieur. d. St. Hoorn.]

NOEM.

z. n., tn., van den nobis ; meerv. nobissen. Bij Kil. komt het woord voor, die het
door Daemon nanus, cacodaemon verklaart.
Bij hem komen ook voor nobis at de mood
der hel, en nobiskroeg, hol der duivelen,

NOBIS,

welk woord, in Noordholl., wel ingebruik
zoude zijn. In het hood. is dit woord Nobiskrug en Obiskrug. Bij Adelung vindt men
het woord vergeten. Misschien zoo de
n eene voorgevoegde letter is, mot men het
hebr. oobh hiermede vergelijken, waardoor
men helsche schimmen verstond, welke men
in de doodenbezwering aanriep.
Noel', (nocht, nochte) een ontkennend voegwoord, in de beteekenis van engeen,
en niet.
Wij bedienen ons van dit woordje, wanncer
er meer din en in eene nits rack ontkend
worden. Het heeft,
derhalve, een ontkennend
woord voor zich,
dat of hetzelfde of een
ander ontkennend woordje is. Nocht der
eene nocht der andereparteje, eenig waapentuigh to verstrekken. (flooft.] Er was nu,
nocht heer, nocht stadt, nocht yolk zoo koen.

[Hooft.] Ook andere ontkennende woord es
als : dien 't aangeen geleerdtheit noch kennis
gebreekt. G. Brandt.] Nooit zoopt ge 't bloedt
en merg der schamele genteent, noch stopte
d'ooren, enz. [Vend.] Opdat men niemant
aanstootgeve, noch van anderen bespot worde .

J. Nyloe.] Hier komt vooral de oordeelkundige reel van F. de Haes to pas, dat,
als men het mindere en meerdere wil uitsluiten, men altijd het meerdere eerst moet
noemen, als: men zag noch bosch, noch boom,
niet: noch boom, noch bosch. Zoo ook: ik
heb hem nochgesproken , noch gezien.

Immers kan men iemand van ver wel zien,
al spreekt men hem niet. Voorts, verzwijgt
men ook wel het vorige ontkennende woordje,
en gebruikt men slechts het eene noch, als :
maar klagen golt noch smeeken. [Pout.] Een
hoop handtwerxluiden zullen ooghen nocht
ooren hebben. [Hoorn.

Dit woordje luidt reeds bij Isidor. en
Ker. noh, en komt naauw met het lat. nec,
neque overeen. Het is zeer waarschijnlijk,
dat het uit het oude ontkennende ni en och,
dat is ook, is zamengesteld, gelijk het lat.
nec uit ne en ac.
NOEGEN, onz. W., gelijkvl. Noe de heeft genoegd. Tevreden zijn : maar noegend' aan,
den staat van 'tgeestelijk gebieden. [Hooft.]
De rest deezer Fransoysen quaalijknoeghende
op Don Johan. [Hooft.] Ook wederk. zich
noegen : mij noeght wel aan mijn rift.
[Hooft.] Het zamengestelde genoegen is thans

gebruikelijk.
w., gelijkvl. lk noèmde, heb genoemd. Eenen naamgeven : hoe ztjt gij

NOEMEN, beds

genoentd? Men noemde hem bij zijne geboorte,
naar zijnen wader. Die men de Kamer in
lie de bloeijende noentde. G. Brandt.] Eenen
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NOG.

naam uitspreken : n oern mij den man eens.
Ielnand, onder uitdrukking van zijnen naam,
tot iets besternmen : Hendrik, de achtste, is
tot het koninklijke ambt genoetnd, antlers
benoemd. Ztj laat zich Mevrouw noemen. Van
bier noemer, de eerste tiaamval, in de verbuiging van naamwoorden •; ook een woord
der rekenkunst, waar men, in het gebroken,
dus de onderste cijferletter heel. Noeming,
benoeming: de koningh had den Landtvoogh-

krachten, verwant zijn? Kil. heeft het woord
niet.
NOFFEN, zie onder nuf.
NOG, voegwoord van zamenbinding, om de
voortduring van eene tegenwoordige handeling to beteekenen, voor tot hiertoe : ik wee,

den noeming van drievoudt getal vergunt.
{Hooft.] — Noemelaj,
k dat genoemd kan
worden, noembaar bij Vond.
NOE1Y, z. n., m., des noens, of van den noen

Menplaatst het ook, in den verhevenen
stijl, bij deelwoorden: hi' toonde ons zijne
nog bloedende wonden. Ook staat het bij
bijwoorden: ik heb hen I g isteren no gesproken.
Somtijds plaatst men het bij den toekomenden tijd, alhoewel het dan een bijwoord
van opklitnming schijnt to zijn, als : vat

zonder meerv. Een brabandsch woord, beteekenende middag. bij de Vriezen noon : of de
noen, Ban of een avontstont betel . is. [Cats.]
Bel 'de kloeck strijdende tot op den noon.
K. v. Mandel Na den noon slapen. De voornoen, de nanoen. In het oude liedje op G. van

Velzen komt het voor:
rolden hem daer drie daghen lank,
Drie daghen voor den noene.
Zamenstell.: noenmaal, noenrust, noenslaap
middagslaap : sij sliepen haer noenslape.
[Bijb. 1477.] Ook noenslaapje • noenstonden,
middaguren van elf tot een • noentijd, middag omtrent die noentijt. (Clar. Spieg.] In
het neders. is het die none,
eng. noon. Het
is uit het lat. nona, de negende , dat is het
negende uur. In de kloosters is de noen het

negende uur van den dag, van 's morgens
zes uren afgerekend, dus Brie uren des namiddags.
NOESCH, bijv. n. en bijw., noescher, noeschst.
Verouderd woord, beteekenende schuinsch,
scheef. Bij Meyer en Kil. komt het voor. Bij
neusch
den
rsten noesch,
den
ee
, bijlaatsten
noesch, nuesch (nuusch).
NoEsT, (bij Kil ook noost) z. n., m., van den
noest ; meerv. noesten. Hetzelfde als knoest,

weer, en, met uitlating van de neusletter,
ook oest : een stuk hout vol noesten. Van hier
noestig ; noestige planken. Oneig., moeijelijk,
verdrietig : eene noestige zaak. Van hier
moeijelii kheid. Het is zeker met
noestigheid,
knoest, knod,i, het lat. nodus, uit eene bron.
NOEST, bijv. n. en bijw. Bit woord, dat geene
trappen van vergrooting toelaat, geeft dien
toestand te kennen, wanneer alles Broken in
beweging is, en de zaken met zorgvuldige
naarstigheid verrigt worden. Men gebruikt
het gewoonlijk van zaken: eene noeste vlijt
betoonen. Net noesten arbeid. IV °este zinnen. Met noest vermaak. 131. L. Den noesten lantbou leeren. [Poot.] Van hier
noestig : verademing van 't noestig brein.
[M. L. Tijdw.] — Noestigheid. Het is onze-

ker, waarvan Bit woord afstamme. Londe
het ook, met het hoogd. nieten, zich eenen
arbeid zuur i gen worden, alle moeite aanwenden •; en met noth, inspanning van alle

het nog wel. Zijt gij nog boos ? Van dat zelve
verstand ben ik noch. G. Brandt.) Met nadruk
plaatst men het ook vooraan : nog leer ik.
Nog is het tijd.

nog komen. Ik zal hem nog wat wachten.
Wat zal er nog van u worden? Zoo dikwijls

het ontkennende woordjes bij zich heeft
beteekent het tot dozen tijd toe: hi:' is er nog
niet. Niemand heeft hem nog gezien. Hi'
heeft nog nooit gelagchen.

Mengebruikt ook, in den gemeenzamen
stijl, tot nog toe. Poot heeft tot nog.
Oudtijds bezigde men it nog als een voegwoord, dat eene tegenstelling aanwees, voor
evenwel; ick en sant de Propheten niet; noch
lie en sij : ick en sprak niettot hen •; noch propheteerden si j. [Doreslaer.] Wij gebruiken het
somtijds ook zoo: gij bevindt u in die akelie omstandigheden ; en hunt gtj nog schertsen? Zoo vindt men ook bij Vollenh.: denk
zooveel duizenden van jaren, als er zant aan
het zeestrant is • noch bltjft de eeuwigheit
even onendig. Voorts, is het een bijwoord

van opklimming, van vermeerdering. Het
doet eengetal. of eerie menigte toenemen:
daar noch bilquam zijne verkeering met enz.
dat enz. Ik heb
G. Brandt.] Voeg nog hierbij,
u nog wat to zeggen. Irk blijf nog eenige
maanden in de stad. Vooral met telwoorden:
nog eons. Nog eenmaal. lk bood hem nog
tiengulden. Met den vergelijkenden trap :
dat zal mine smart nog heviger doen worden. Voorboden van nog zwaarer ram en.
[Frantzen.] Net nog vreeslijker moortgeweer
woeden. (Vollenh.] Dikwijls verineerdert het

ook de kracht van andere bijgevoegde woorden : het is nog lang een ttjd. At is hi' nog
zoo geleerd, Ittj kan evenwel, enz. Al doet
men ntlj nog zoo vole verwiltingen: Gi j, nog
veel minder ik, enz.

Ook heeft het de kracht, om degansche
uitspraak to versterken : ik zeide het u
immets nog bij znljn heengaan. Dat laat zich
nog hooren !

Als voegwoord komt het bij de oudste duitsche schrijvers voor, die het noh spellen,
neders. nog, nah. In de beteekenis van den
tegenwoordigen tijd brengt Adel. het tot de
verwantschap van na
,
nu en nieuw. Als
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NON.

bijwoord is het bij di otidste schrijvers ook
het nokken breken. [Iloogv1.] 't Is billtYk,
noh gespeld, neders. nog en noch. Misschien
dat zej nokt en hi' t, [D. Smits.] — Mander
behoort het, door de voorz. van de n, die degebruikt het in eenen anderen zin ,waar het
beteekenis niet verandert, tot den wortel
stooten beteekent : Hector nockte zoo stiff
ook. Hieruit blijkt, dat de spelling van noch,
met zijn pijcke scherp. Het woord is klankeen ontkennend woord, en nog, een voegnabootsend. Van hi nokking, en genok bij
woord van tijd en bijw. van opklimming,
K. Brandt.
niet zoo zeer op de afstamming, als wel op NON, Z. n., v., der, of van de non• ; meerv.
een , thands bijna eeriparig aangenomen ,
nonnen. Eerie gesnedene big. Eenigen bonder'
gebruik der netste schrijvers gegrond is.
het voor eene figuur van eerie non, eene
NOGMAALS, een bijwoord, voor nog eenmaal: ik
kloosterzuster. Zie klop. Adelung leidt het
zeg het u nogmaals. Zie maal.
of van nijden, waarvoor thans snijden in
NOGTANS, voegwoord, dat eene tegenstelling aangebruik is.
wijst ; evenwel, echter : nochtans gedroeg ik NON, z.n., v., der, of van de non ; meerv. nonmij bij vreemden en bekenden enz.. [Poot.1
nen. Kil. vertaalt het door turbo, turben,
Menplaatst dit voegwoord, of onmiddellijk
trochus, een tol, top. Die beteekenis is nog
in het begin of in het midden eener zinsnede
bij de geldersche landlieden overig, die eene
Het staat voorts naeen, of na meer woorden:
non noemen eenen gedraaiden arm aan een
lnijdende nochtans alle onzuiverheit. [Nyloe.]
spinnewiel. Zulk een wiel heeft drie nonnen:
JPaarvan vrouwmensch nochtans uitgezontusschen twee loopt het klaauwier, en de
dell is.[Nyloe.] Niet lichtelijk nochtans enz.
derde,houdt het spinrokken.
[Hooft.] De spelling der Ouden nochtans, NON, Z. n., v., der, of van de non ; meerv.
voor no tans heeft men nu inzoover verlanonnen. Verkleinw. nonnetje. Eene godsten, dat de g algemeen aangenömen is, in
dienstige dochter, die zich, in vereeniging
het eerste deel nog, als komende van het
met anderen, tot den ongehuwden staat vervorige woord nog. Men heeft, in onzen tijd,
bonden heeft. Eenigen van zulke nonnen
de schrijfwijs van nbgtkands zien invoeren •;
nemen ook de gelofte van vrijwillige armoeloch deze wordt met regt verworpen, dewijl
de en gehoorzaamheid op zich. Eene non
de h en d bier eigenlijk niet to pas komen,
worden. Zamenstell.: nonnenkleed, nonnenzijnde tans niets antlers dan een uitgang,
klooster, enz.
waarvoor de Ouden tan schreven.
Het woord is oud, daar het reeds bij Hieronym us voorkomt : castae vocantur et nonnae.
NoK, Z. n., v., der, of van de nok •; meerv.
nokken. Een woord, dat, in het gemeen, het
Erasmus en Martinius houden het voor een
egyptisch woord •; in welke taal men godsopperste toppunt van iets, het uiterste einde
dienstige personen van het mannelijke en
schijnt beteekend te hebben. In het bijzonder
vrouwelijke geslacht dus zoude gerioemd
is het in gebruik voor het opperste van het
hebben. Anderen L eiden het of van het gr.
dak : op de nok van het huis staan. De schippers noemen dus het uiterste einde van de
!zoos, een, die zich afzondert en alleen leeft.
ra : het bovenst van de nok. [Westerb.] Bij
Doch, daar heteertijds een eertitel was, welKil. heeft het ook nog de beteekenis van de
ken jongerepersonen, uit achting, aan meer
ruggraat, en van. het merg der ruggraat, lat.
bejaarde, hetzij mannen, of vrouwen, genucha, sp. nuca, hetwelk Martin, voor een
woon waren to geven, schijnt die afleiding
oorspronkelijk arab. woord houdt. Eindelijk,
niet voldoend genoeg. In de middeleeuwen,
is het hij KiI. ook het achterste van eene
noemde men oude menschen, die, in de
pijI, het kerfje in eenen pijI, eng. a flock, of
kerken,van Iiefdegaven onderhouden werden,
notch. Zamenstell.: nokbalk • dwarshalk,
nonnones en nonnanes. Papias, door Martin,
waarop de sparren van een dak rusten •;
aangehaald, zegt: nonnos vocamus majores
nokgordingen, touwen aan de nok geslagen,
ob reverentiam. Een der regelen van St,
om haar daarmede to dwingen •; nok an
Benedictus is : juniores autem Priores suos
pan, die op de kruin van een dak ligt. Het lat.
Nonnos vocent. Gelijk men clan nu de benuca, de nek, wordtook, naar het getuigenis
jaarde monniken, uit achting, Patres, Vavan Martin., van de kruin van bet hoofd
ders, noemde, zoo gof men hun ook den
gezegd.
eernaam van Nonni, even als dien van Nonnae
aan de heilige zusters. Die benaming is thans
NOK, z. n., m., des noks, of van den nok; meerv.
ten opzigte der kloosterzusters alleen overnokken. Snok, nik. Van hier het onz. w.,
gebleven. Als men het denkbeeld van meernokken, nokte, genokt, waarvoor sommigen
deriarigheid als het meest heerschende beook gnokken geschreven he en hetzelfde
schouwt, zoude men het, met Adelung, tot
als snikken, weenen, zoodat het geween, door
eerie bron met het gr. 111105" en yayyv kunsnikken, gestadig afgebroken wordt. Laet
dat nocken varen, bij Vond., is het m itte
nen brengen, welke woorden Hesych. door
singultus van Horat. 1k voel het uiterste
oom en moei, of vaders broeder en moevaarwel staag kleven in mijn mont, en door
ders zuster verklaart. Grootmoeder en groot-
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vader heeten, in het ital., nonna, en nonno.
Noon, z. n., m., des noods, of van den nood
in sommige gevallen slechts.
meerv, nooden,
De toestand, wanneer iets met moeite, dat
is zeer bezwaarlij,
k verkregen wordt : het
kan er des noods door. Ter naauwer nood.
Ter en er nood ontkomen. [Frantzen.] De

toestand, wanneer men, in de keus van
middelen, ter bereiking van een einde te
naauw bepaald is: als het de nood vordert.
Zijnen nood aan iemand klagen. Gij .klaegt
duw' noodt. [Poot.] _ills de nood aan den man
komt. Door den nootgeperst werden.
[Bogaert.1 Maeck van de noot een deught.
[Vond.] Iemand in den noodt laten. Uit den
noodgered worden, Uit den nood raken. (Tit
den nood helpen. Een slechtere toestand waarvoor men bloot ligt : het heeft geenen nood
van vallen. Het heeftgeenen nood zeg ik u.
Uitwendige dwang : oorloghscheepen, als 't
noodt deed', op stroom to le en, [Hooft.] In

hetgemeene levers gebruikt men het van
eenepersing op de natuurlijke ontlasting :
grooten nood hebben. Zedelijke noodzakelijkheld, gegronde oorzaak, om iets te doen :
ingeval van nood. Poot gebruikt het eens
voornoodlot, voor beschikking •: och I dat
de straffe noodt toch met zijn I:Are handers
's Hells scheipaal niet, of verre, zest'. Men

g
,
ebruikt vooral dit woord van dien
toestand
in welken men van die middelen beroofd is,
die volstrekt tot onze welvaart dienen, terwijI men zich in ramp en gevaar bevindt.
Hier bedient men zich ook van een meerv.
getal : vele nooden uitstaan. In den uitersten
nood zijn. In dringenden nood. De noodt is
zonder wet. {Not.] Nood breekt wetten. Zoo
ziet'
gij den nood voor oogen. [Van Maud.]
In 't barnen van den nood. De nood is op het
hoogste. En steent van ban en noodt.
[Hoogvl.1 Nood leert bidden. In eenen meer

bepaalden zin, gebruikt men het van bijzonderegevallen. Van lijfsgevaar : of wacht met
pijn den allerjongsten noodt. [Poot.1 In den
bittren nood van sterven. D. Deck.] Een
redder in nood en dood, frij zagen het schip
in nood. Van hier het zameng. doodsnood.
Van ziekte of smert : in barensnood zljn.
Milne vrouw zat in nood. Van armoede en
gebrek: zzjnen nood aan de armbezorgers
bekend makes. In nood bijstaan. Iemand
in noodgeld schieten. 111ede to deelen den
genen die noodt heeft. [Bijbelv.] Oudtijds

gebruikte men het voor misnoegen, verdriet : iemand nood doen.
Wat hetgeslacht dezes woords aangaat,
blijkt het uit de voorbeelden, dat het mannel. en vrouwel. genomen wordt. 'Chaos is
het mannel. meest in gebruik; alhoewel het
vrouwelijke wel het oudste geslacht schijnt
te zijn. In het hoogd., frankd., angels. en
ijsl. is het ook vrouwelijk. Van bier noode-
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lijk, dat door den nood gevorderd wordt,
bii Doresl. en Hooft, welke laatste ook noodela heeft.—Noodig. Zamenst.: noodbede,
bij Cam h, noodbescheer, noodschikking :
aen 't nootbescheergehecht. [Poot.] — Noodbestuur, noodborg , nooddienst , bij Sels, nooddrang, bij L. Ten Kate; nooddwang, noodeloos, noodhelper, bij Marn., noodhulp,
mannel. en vrouwel., een man ; of eene vrouw,
van wier hulp wij ons uit nood bedienen ;
noodjaar, noodklok, brandklok, noodleugen,
noodlijdend, arm, noodnioord, gewelddadige
or d, in het Geld. Plak.Boek voorkomende;
mo
noodmunt, noodpenning, bij geval van bete
uit nood geslagen •; noodpers, bij Cam h, •;
noodscheer (schaar) : de noodscheer dreigt
den draet mijns levens af to knippen. Zegt
Vond. • noodschikkelijk , noodschikking,
noodstal, noodvasten, noodzaak , noodzakelijk, noodzakelijkheid, noodzaken, noodzakig, enz. — Barensnood, blzjvensnood, bij
Poot ; hongersnood, minnenood, bij Cats.
Nood, Otfr. not, noti, Ulphil. nauth,
angels. nead, neod, nyd, hood. Noth,
ijsl. neid, zw. nod. Zie over de
neders, nood,
atleiding bij noest.
OOORU
DFT, z. n., v., der, of van de nooddruft ;
N

zonder meerv. Een toestand, in welken men
zulke dingen ontbeert, die tot onzen weltot onderhouding
stand dienen, bijzonder
van het li gchamelijke ]even : iemand in
nooddruft bzjstaan. NO?, Godt zal vervullen
alle uwen noodtdruft. [Bijbelv.1 Wijders

beteekent het (en dit is degewone beto ke p is datgene, dat tot onderhouding
van het leven, volstrekt noodig is : onder 't
elaat van eenige nootdruft toe to voeren.
g
[Hoofs,] Iemand zijne nooddruft bezorgen.
De stijl, die des heiboers nooddruft schraagt.
M. L. Tot uwer nootdruft dijns levens.
K. v. Mander.] Met noottlruft te voorzien.

[Hooft.] — Vond., gelijk de Overz, van den
Br b. altijd, neemt het ook somtijds mannel.: den nootdruft sparen. Het voorbeeld
uit Hooft, door A. Kluit, in Hoogst. Naantlijst, bijgebragt, wordt, in den derden druk
van het jaar 1677, in het vrouwel. geslacht
evonden. Halma is ook voor het mannel.
g
Evenwel schijnt het vrouwel, geslacht verkieslijker to zijn. Ten Kate is daarvoor inselijks. In het hood. en ijsl. kent men ook
g
geen ander. Ondertusschen, was het woord
eertijds ook bijvoegelijk; zoo als blijkt, uit
het frankd. symb. Athanas., door A. Kluit,
in degenoemde geslachtlijst, aangehaald.
Bij Adel., komt een voorbeeld nit het Pestboek van het jaar 1500 voor : so ist notturft
den luft zu rechtfertigen, zoo is het noodig,
de lucht to zuiveren. Voor nooddruft spelt
Kil. nooddurft, zoo als de Ouden schreven,
als zamengesteld uit nood en durft •; van
derven, ontberen. Nood schijnt hier het
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verouderde bijwoord te zijn, dat bij Otfr.
noti is, en de beteekenis,onder anderen, van
zeer had, waardoor dus de kracht des woords
durft, druft versterkt wordt. Voorts, is van
hier nooddruftig, nooddrufligheid.
NOODDWINGEN, bedr. w., ongelijkvl. lk flooddwong , heb genooddwongen. Sterk, noodken : tot dat zij Hem nooddwongen, orn van
hun weg te wijken. [Frantzend Van nood en
dwingen.

NooDE, een woord, dat niet anders dan achter
het voorzetsel vangebruikt wordt, bij de
werkw. hebben en zz:jn : hoe veel ,l ken hebt
gij daartoe van noode? hebt gij daartoe van
doen ? Indien het van noode is, noodig is.
Ten is haer niet van noode henen te gaen.

[Bijbelv.] Van nood in den zin van floodzakelifkheid.

bij sommigen ook node, zamengetrokken in no6,) bijw. Ongaarn, onwillig lij-

NOODDE

dende noode, dat yemandt anders Naar eere
quam bepluiken. [Hooft.] lets noode zien.
Rif zal daartoe noode komen. Veel liever
gaern, dan not) gedaen. Cam h. Toen
Koningin Christine no6 lien helt ontsloegh.
[Vond.] leedt zoo no6. [Poot.] Harde
node van Vlaenderen hi sciet. [ill. Stoke.]
Frankendaler druiven zwellen node zonder
kunst of kas. M. L. Tijdw.1 Van hier no6held,
bij Hoogstr. L. ten Kate, die noode

spelt, leidt, met vele anderen, dit woord
van nood af, als zijnde zooveel als nit nood,
des noods. Dan, Huydecoper brengt het tot
ode
,
dat bij. M Stoke, in de beteekenis van
gaarn, gebruikt wordt. Door de voorzetting
van de ontkennende letter n, voor ne, gelijk
ooit, nooit, er ens nergens, zoude dan node
moetengespeld, en de beteekenis van ongaarn daardoor bekrachtigd worden •; doch
de rotterdamsche uitspraak vordert noo
en noode.
NOODEN, bedr. w., gelijkvl. 1k noodde, heb genood. Verzoeken, anders noodigen: iemand

NOOLI.

staat men het, even als het bijv. noodlottig,
van de maat der ram en en ongelukken,
welke de mensch, in dit katijvige !even ondervindt: mUn noodlot is niet anders. Want
zulk een noodlot is degrafzerk ook besohoren.

[Westerb.] Dichters beschouwen het noodlot
als een wezen, dat straf, wreed en onverbiddelijk is. Zoo zegt Poot : hoe moogt gij zoo
verslagen van 't straffe oodlot klagen ? En
elders : och dat haer 't 1V dl spa belett'.
Bij het 1Voodlot. [Vond.] Van hier floodlottelzjk , noodlottig. Van nood en lot.
NOODMONDIGEN, bedr. w., gelijkvl. lk noodmondi de heb genoodrnondigd. Een woord, bij
eenige Regtsgeleerden, in gebruik, in de
beteekenis van eene do ht die order
ouders, of voogden staat, en nog voor onmondig moet verklaard worden, tee haren
zin schaken, of ook verkrachten. Van nood,
dat is dwang, en mondigen, voor mondig
houden.
NOODWEER, z. n., v., der, of van de noodweer
zonder meerv. Tegenweer, welke men in
geval van lijfsgevaar doet •; ook noodzakelike verdediging teen eenige grieven:
reden onderstut de noodweer. IVond.] Van
nood en weer, verwering.
NOODWEER, z. n., o., des noodweers, of van het
noodweer. Zonder meerv. Van nood en weer,
weder. Hevig onweer : 't argrijsselijk geklater des noodweers treft ook 't water. [Poot.]
NOODWENDIG, bijv. n. en bijw., noodwendiger,
noodwendigst. Noodzakelijk: ik moet er floodwendig zijn. Het leer moest noodwendig
opbreken. Daar 't noodwendig een ieder moet
treffen. [Bilderdyk.] Van hier noodwendigheld. De eerste heeft des woords is,gewis,
het bekende nowt • maar de andere helft is

zoo zeker niet. Degissing van Jhre is wel de
aannemelijkste. Hi' leidt het af van het oude
wan, waan, man el gebrek, , eng. want, dat
ook bij Kit. voorkomt. Zoo zoude dan noodwendig iets zijn, hetwelk men, zonder nood,
ter begrafenis nooden. Te gast, ter n aaltijd
niet ontberen kan • dat zeer noodig is.
nooden. Haregenoodde zljn in de die to der NOODZINNEN, bedr. w. ,,
gelijkvl.
noodzinde
hellen. [Bijbeiv.] Lust, daer hem de NY toe
hebgenoodzind. Pit woord, gelijk het naamnoodt. [Poot.1 Dat ze elk tot rouw en droefwoord noodzinning, vindt men, in het landheit nood. N. Versteeg.1 Het woord drukt,
regt van Zutphen. Eenigen leiden het af van
eigenlijk, uit door dringende, ook vriendenood, dat is wettig beletsel, om voor h e. t regt
like beweegreden, tot eene zaak overhalen •;
te verschijnen, en van zinnen, gezinnen,
van nood.
dat, in hetgeldersehe regt, de beteekenis
NOODHULP, zie nood.
heeft van verzoekender wijs vorderen ; te
NOODIGEN, bedr. w., gelijkvl. lk noodigde, heb
moeten, dat de bijgebragte nood voor eenen
genoodigd. Een voortd. w. van het vorige
wettigen hinderpaal bij den re ter worde
nooden op den gewonnen kost noodigen.
aangenomen. Anderen denken, dat het uit
[Vond.] Orieig.: hier noodigt ons de popel in
nood en zuirnen verbasterd is. In hetgroote
zljne schaduwe. [Vond.] Van bier noodiger,
Geldersche Plak. bock komt noodsun en noodnoodiging. Zamenstell. : uitnoodigen.
suinin den zin van wettige verhindering voor.
NOODLOT, z. n., o., des noodlots, of van het
NOOIJEN noeUen) bedr. w., gelijkvl. lk nooide,
noodlot • zonder meerv. Lot, deel, als eene
heb genooid. Geheel verouderd woord, dat de
beschikking der Voorzienigheid : iedereen
beteekenis van schaden, schadelijk zijn, gehad heeft. Het zamengest.: vernooijen karat
heeft zljn noodlot in de wergild. Meest ver-
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bij V. Mand., en het naamw. vernooi bij
M. Stoke voor. Zie deze woorden. Het komt
overeen met het fr. nuire. Het vlaamsche
nooize is schade.
NOOIT, bijw. van tijd, nimmer. Bat dit woord,
liefst, bij den verledenen tijd geplaatst
wordt. is bij nimmer aangewezen. Hiervan
verdriet
wijkt Nyloe of
,
zeggende: lien dit,
zal nooit wijs worden. En D. V. Hoogstr.:
men zal nooit ma ti worden. Zoo ook De,
Deck : zoo zal het too( uws lofs noit zwichten. Beier zegt boat : dat zulx nooit poorheengeverghd was. En Vond.: ik heb noch
noit mzjn dorst gepait. Voorts is het woord
uit ne, ni en ooit zamengesteld. Oul. bezigde men ook nie, nye : Nie en sin ghesien alsulken. [Bijbelv. 1477.]
NOOR, z. n., m., des floors, of van den poor
meerv. noren. lemand, die de landen,
om
het noorder as punt gelegen, bewoont: de
bevrooze Noor. [Hooft.1 Vrouwel. norin.
Zamenstell.: noorman, iemand nit Noorwegen, angels. norman, northman, noorlieden,
menschen,,
die ver in het noorden woven
Noorwegen. Zie noord.
NOORD, bijv. naamw. Het beteekent die streek
g het zuiden over
d es hemels, die vlak teen
staat : de wind is noord. Zamenstell.: noordewind. Voorts als z. n., m.: den steven om
den noord wenden. Om den noord varen.

Van bier noordelzjk: de wind lie noordelijk.
Net eenen noordelzjken wind uitzeilen. En
lie en wij toen watnoordeldker aan. [Bogaert.]
Den koers twee streken noordelijker namen.
Noordeling , die in het noorden woont.
Noordsch, van het noorden, dat in het noorn is : noordsche balken. Op den noortschen
de
oceaan. [Vollenh.] Oneig. is het, bij Kil,
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der winden en des waters • weshalve Karel
de Groote dit woord aithans niet kan uit evonden hebben.
NOORDEN, z. n., o., van het noorden • zonder
meerv. Het noorder deel der wereld. De wind
is in het noorden. Van het noorden komen.
Die aenwaeit uit het blaeuwe noorden. [Poot.]

onverand. bijv. naamw. Van het
noorden : Op de noorder breedte. De noorder

NOORDER ,

as. Het noorder licht. De noorder stroomen.
Met de noorder zon vertrekken, verktlizen,

stil, bij nacht, zich we makes om door de
schuldeischers niet betrapt te worden. iVlisschien doet men beter, met al deze woorden
aaneen te schrijven : de noorderas, noorderbreedte, enz. Vond. no tans zegt : van over
't noorder naeu.
NOOSSELIJK, bijv.

naamw. en bijw., noosselijker,
noosselijkst. Schrikkelijk, afschuwelijk : hem
't noosselzjk vermoorden der geestelijke luyden naa tegeeven. (Hooft.] Een treurigh en
noosselijk bedrijf. [Ilooft.] Misschien met
nooljen, of noozen, verwant.
NOOT, z. n., v., der, of van de noot • meerv•
noten. Ond. woord, aanmerking, aanteekesin g op een book. Uit het lat. nota. Wijders,
een schrift, uit eenige weinige reels bestaande. Zoo spreekt men, in het gemeene
leven, van eene banknoot, waardoor men
verstaat eengeschreven bewijs, hetwelk
iernand van zijn geld ontvangt, dat hi' in de
wisselbank heeft. Eindelijk, een teeken in de
zangkunst : naar de noten zingen. Zoo leerden wij eer kraecken Davids galm en goude
noot. [Vond.] Door diegrove nooten. Toot.]
Ilzj heeft vele noten op zijnen zany,

spreekw., men moet gestadig naar zijne
bevelen luisteren en daarnaar zich schikken.
stuursch, barsch, woest. Wij zeggen that's
Zamenstell. : zangnoot, enz.
norsch. Za rnens tell .: noordbeer, noordkaper, NOOT, z. n., v., der, of van de foot • meerv.
soort van walvisch, noordlijn, bij Vond:,
noten. Verkleinw, noo(je.Dit woord beduidt,
noordoost, noordoostelijk,noordoosten, noordin zijne ruimste beteekenis, niet alleen eerie
pool, noordster , noordsvaarder een schip„
,
ronde verhooging
maar ook eerie ronde
dat om den noord vaart, noordwaarts, noordverdieping. Voor eerie monde verdieping gewest, noordwestelijk, noordwesten, noordzee,
bruikte men het, in vorige tijden, van de
noordzijde.
ronde kerf eerier armborst, waarin depees
Noord, bij R. Maur. nordroni, Notk. nord,
rustte, bij Kil. not van den staelen boghe.
angels. north, ijsl. nordur, eng. north, zw.
Voor eerie ronde verhooging,
noemt men
word, sp. norte, ital. nort, fr. nord. Zoo als
den knop, in het midden van een verwulfsel,
gelijktijdige schrijvers verzekeren, dat Karel
de noot van eengewelf. Bij Kil. komt
de Groote aan alle hemelstreken hare
het voor, in de beteekenis van het kroonnamengegeven heeft, zoo wit men, dat hi'
stuk op eenen pilaar. Eenen uitstekenden
ook den naam van noord uitgevonden hebbe.
steen, of een stuk hout, waarop een balk
Missehien heeft hij deze namen slechts verrust ,
noemen wij foot of neut. Zamenstell. :
nieuwd, en door zijn gezag bekrachtigd.
nootsteen, zerknoot, bij L. Trip. Het knopje
Wachter,ondertusschen, leidt dit woord van
aan eerie roerplaat draagt denzelfden naam.
hetgr. vepOe beneden, al; Frisch van oord.
In engere beteekenis beduidt, in het planten rijk, eene foot eerie soort va n ronde vrucht,
Dan, daar het zuiden van de warmte (zie
in harde schalen ingesloten. Hierheen bezieden) zijnen naam heeft, zoo is het waarhooren pimpernoot, beukennoot, galnoot,
k dat deze naam van het snuiven en
schijnlij,
kokernoot, of kokosnoot, muskaatnoot, okkersnorren des noordewinds ontleend is. Bij de
foot en de zoogenaamde pepernoot. In de
oude heidensche Zweden was Niord degod
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gewoonlijkste beteekenis, heeten eenige dier
schaalvruchten noten. Zoo noemt men hazelgO
noten en walnoten slechts noten: schat*
de noot na dop of huid ? [De Deck.] Nolen
p
lukken. Noten kraken. Dat is eene harde
zegt men van eerie
noot om te kraken
,

zware, moeijelijke, of ook onaangename
zaak. Diet eens de pijn waerdigh achtende
deze noot te kraken. [Vond.] Kwade
noten kraken, iemand een onaangenaam
evoel van het toekomende indrukken.
g
Oneig. : het pit, dat in de noote eens zinverdichtsels zit. [Oudaen.] Voor den boom,
antlers notelaar, bij Kil. noteler, noteltere,
komt het bij Vond. voor : men ent de noot.
Misschiengebruikt men hier het mannel.
eslacht beter. Verge!. abrikoos. Zamenstell.:
g
notenbolster, notenboom, en het onverand.
notenboomen, met het werkw. notenboomen,
als notenboomen hout schilderen, notendop,
notenkraker, notenschaal, notenschil, noot°lie, enz.
]'Toot, in de gewone beteekenis, bij Willer.
nuz, lat. nux, ital. noce, fr. noix, sp. nvez,
hoogd. Nusz, neders. nut, deen, nodd, zw.
nott, ijsl. hnit, angels. hnut, eng. nut.
NOOZE, bij Kil. noose, lat. noxia, z. n., v., der,
of van de noose • zonder meerv. Schade.
Verouderd woord, waarvan noozel, schadelijk, noozen, schaden. Het zamengest. onnoozel is nog in gebruik. Uit eerie bron met
het lat. noceo, schade aanbrengen, en het
fr. noise, twist.
NOP, z. n., v., der, of van de flop ; meerv. noppen. Pluis op het lakes : zonder eene no
van 't kleedt te zee en. [Vorid.] In het ge-

meene levee zegt men van iemand, die wel
in de kleederen is : hi' is goed in de no en.
iiI tj ne kinderen houden mij de no en van
de kleeren, zijri oorzaak, dat ik mij zuinig
behelpen moet. Verkleinw. no 'e. HU is in
ztjne no 'es hi' is regt vergenoegd en blijde,

als een kind over een nieuw kleed. Van hier
nopjeslaken, zeker laken, in het gemeene
level, ook no 'es genaamd. Van hier noppig.
Zamenstell.: nopijzer.
NOPEN, bedr.

w., gelijkvl. lk noopte, hebgenoopt. Steken, prikken : elkander met scherpe
spooren noopen, zegt Vond. van haven. De
sporen noopen het rose [Vond.] Oneig., aanhitsen tot kwade daden : de boosheit noopt de
razendegemeente. [Hoogv1.] IVaardoor de zinnengenoopt worden, ors zich met vergift te
voeden. [Sels.I Aanzetten, om spoed te mat ge mij
, mu voort te vareni
ken : hoe noop
[Poot.] Tot ijver en prijselijke daden opwekken, aanmoedigen : noop mijn vlijt.
[Pool.] Die onsgeduurig noopen zat, oin het
heil te bevorderen. [Frantz.] Het deelw. nopende , gelijk ook no ens word] als een
voorzetsel , dat den vierden naamval behecrscht, gebezigd, in den zin van belan-
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gende, aangaande : naar gelang maakten de
bondtgenooten gissing, noopende de heerschappije. [Hooft.]
Kil. en T. Kate spellen dit woord, overeenkomstig de zeeuwsche uitspraak, met de
zacht-lange 0, non. Zoo doet ook De Decker : all' wat ik nope met de spoor. En K. v.
Mand. : met leugens no en. De rotterdamsche
ton vat gebruikt de scherp-lange oo, noopen;
schoon velen de hiervan gevormde voorzetsels, met de zachtlange o, nopende en nopens
uitspreken •, waarom het niet onwaarschijnlijk is, dat hier een verloop plaats heeft. Zoover de eerste beteekenis steken, prikken is,
schijrit het tot ntjpen te behooren.
NOPENDE, nopens, zie no en.
NOPPEN, (ook no en uitgesproken) bedr. w.,gelijkvl. 1k note heb
heb genopt. Het laken van
no en zuiveren. De derde not en krolt en,
kronckelt. [Vond.] No en is ook een plaatsnijders woord : eene plaat hier en daar wat
noppen, haar met het graveerijzer op eenige
plaatsen verbeteren. No en beteekent, eindelijk, in Gelderland, met de tanden aan iets
schaven, en wordt, in het bijzonder, van
paarden gebezigd, als zij elkander de opper
huid met de tanden kraauwen.Dit is in het
neders. nobben. Van hier nopster. Het
woord is met nijpen verwant.
NORK norkig), zie nurk.
NORSCH, bijv. n. en bijw., norscher, norschst.
Stuursch, barsch, woest. Het woord drukt
eigenlijk een onaangenaam snorrendgeluid
uit, en is uit eene bron met noord, waarom
eenigen noorsch, noordsch, nordsch spellen.
In lien eigenlijken zin zegt M. L. Tijdw. :•
't verzengde zuiden, 't norsche noorden. En
B. de Bosch zingt ergens: de norsche regenbutjen zwichten. Van hier worth het, oneigenlijk, voor eene stuursche, barsche gemoedsgesteldheid genomen, inzoover die zich
door eengrommend geluid naar buiteti
vertoont : wie kan bij 't nors gegrim van deze
beeren levee ? [Poot.] Temand een norsch
antwoordgeven. Met norsche taal. In verdere
figuur, die barschheid, zoo als zij zich, in de
trekken N an hetgezigt en in de geheele
howling , vertoont : een norsch gelaat.
Norsse Noormannen. [Vond.] De norsche
leeuwin volt
g
den wolf. [Vond.] Van hier
norschelijk, norschheid.
NOSTER, z. n., m., des nosters, of van den noster • meerv. nosters. Een woord, in Groningen gebruikelijk, waar men aan hetzelve
eenen klatik tusschen neusteren nuster in
geeft, bijna als nOster. Men verstaat er een
neusgat door, anders nostergat : wijde nostens hebben. Het komt met het neders. nustern, niister, het eng. nostril overeen. Van
hier is misschien hetgeldersche werkw.
nosteren, datgebruikt wordt van een morrendgeluid door den it
te maken, in ecne
91
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vlaag van ontevredenheid. Het zamengest. :
nanosteren is ook ingebruik.
NOT, Z. Cl., o., des nots, of van het not • zonder
meerv. Nuttiging , genot : het snoode not
baarde bederf van ingewant. [Hoofs.] Gedierte, dat, door de noodt, tot not gentaakt wordt.
[Hooft.] Mengebruikt trans algemeen genot.
NOVEMBER, Z. n., m., des novetnbers, of van den
november • zonder meerv. De elfde maand
van een jaar •; van het lat. ttovembris, dat de

negende maand beteekent, omdat de romeinen het jaar met maart begonnen. Karel de
Groote noemde deze maand windmonath
R. Maur. heviuistmanoth. Bij ons heet zij ook
slagtmaand, bij de oude Cimbers blotmonat,
om het bloed dergeslagte runderen.
Nu, eigenlijk, een bijwoord van tijd, schoon
het ook, oneigenlijk , als een voegwoord
Aebruikt wordt. Als bijwoord beteekent het
den tegenwoordigen oogenblik : bet schip is
nu eerst aangekomen. Zij is nu vertrokken.
Nu ter tijd. Insgelijks met voorzetsels : van
, nu. Van nu aan. Tot nu toe. Dikwijls slaat
het op eene te voren gemelde zaak, en schoon
het bij het melden, niet meer de tegenwoordige tijd is, sluit het Loch waárlijk dies
tijd in : die van Kamerik hadden hunnen
Bisschop verdreeven . Nu ruimden d'Onroontschen die stall, [Hooft.1 Het valt nu en dan
voor. Nu kwain de eene, dan de andere.
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zw., ijsl. nu, bij Ulphil. nu, nuna, pers.
nuh, russ. nu, boh. nyni, nyncko, lat.
nunc, gr. YUY, en, als een voegwoord, zonder n, ouy, finl. nyt, in de dagel. taal nouw.
NUCIITEN
bij Kil. ook nuchte) z. n., m., des
nuchtens ('s nuchtens), of van den nuchten •
het meerv. is niet ingebruik. De vroege
morgenstond : den thienden nuchten als
Aurora milde enz. K. v. Mand.] lk kom
er altijdt 's nuchtens vroeg. Hooft spelt 's
nuchtents : dit schrifven 's nuchtents gevonden. Bij Kil. morgen nuchten, nuchtens, ook
uchtenstond, trans ochtend. Het schijnt, met
nacht, van eenen oorsprong te zijn.
NUCHTER, (ook nuchteren) bijv. n. en bijw.,

zonder trappen van vergrooting. Dat in den
vroegen morgenstond is, dat op denzelven
eene betrekking heeft, of daarin gegrond is;
bij dichters alleen gehruikelijk : ook toont
hem 't nuchtere licht de huiverige steden.
{Poot.] De zon klom trager aan den nuchtren
trans. [B-oogv1.1 Bij 't optrekken van den
nuchteren daeuw. [Overz. v. Herv.] Die den
nuchtren dctgeraet in 't krieken welkom heet.
[Poot.] liengroet de nuchtre morgenstar.

[Poot.) Oneig., die nog zoo is, als hij 's morgens opstaat; die dus denzelfden dag nog
filetsgegeten en gedronken
• ik ben
heeft:

Oneigenlijk wordt het, op velerlei wijze, als
, een voegwoord gebruikt, 1. Om een gevolg,
eene werkingds
, enook
somtij
een besluit
uit te drukken : nu en is 't niet alleen ont
sijnentwil geschreven. [Bijbelvd 2. Eeriewerkende oorzaak : dat zijn woord vruchteloos

nuchteren van huis gegaan. Nuchteren spedsel, hetwelk men des morgens, eer men iels
genuttigd heeft, uitwerpt. h i' is nuchters
monts. [Cats.] Ende ick en wilse niet nu hteren van mij laten. [Bijbelv.) Bepaalder, niet
Iieschonken : die man is zelden nuchteren.
Nuchteren en bekwaam. Nuchteren worden.
.e'en nuchter kalf, dat de koe nietgezogen

wederkeerde, nu het van de Jooden wierd
verworpen. [Frantz.] 3. Zeer dikwijls komt

heeft • voorts een kalf onder de Brie weken
oud • oneig., een laffe jongen. Fig., matig :

het alseene vereeniging, eene verbinding van
verhaalde zaken voor : NJ dit alles komt nu
de nieuwe druk. G. Brandt.) Ende als .zij nu
Jerusalemgenaeckten. (Bijbelv.1 4. Om jets
toe te stemmen voor eenen oogenblik : dit zij
nu zoo • echter enz. 5. Om eene mogelijke
zaak voor te stellen : als hij nu weigert, wat
dan te doen? 6. Om eene verzekerin g aan te
zoo als gezegd is. 7 . Dikwerf
duiden: nu ,
gebruikt men het in verwijtingen, om daardoor zijne ontevredenheid uit te drukken :

dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig,
voorsichtig. [Bijbelv.) Die zijne driller beteugelt : maer wil,... laet ons nuchteren zzjn.
iBijbelv.] Van hier nuchterheid, matigheid
in drank. Zamenstell.: ontnuchteren.
Nuchter, nuchteren, hood. nichtern, bij
Notk. nuchtarnin, in den zwab. spieg. nuhter, neders. no tern zw. nyckter.
NUF, z. n., v., der, of van de nuf • meerv. nuffen. Verkleinw. nufje. Een onnoozel vrouwtje,
dat met niets voortkomen kan, dat zich niet

waar zzjt gij nu. Nu, ghij Pharisees gij rezj-nigt het buijtenste des drinkbekers. tBijbelv.)

weet te redden. Ook een neuswij,
s trotsch
meisje : wat beeldt die nuf, dat nufje zich
wel in I Van hier nu en (noffen bij de Gelderschen) talmen, nufachtig, talmachtig. In
het en g. heel nitle, eerie beuzeling. Bij Kil.
is nuf mannel., voor eenen wijsneus.
NUGGER, zie nuver, en snogger.
NuK, Z. n., v., der, of van de nuk •; meerv. nukken. Misschien hetzelfdeals het hood. Mucke,
eerie verdrietige luim, inzoover zij zich door
eigenzinnig stilzwijgen openbaart •; ook on-

S. In vragen, waarin een verbod ligt opgesloten: nu, wat zal die balddadigheid? 9. Ook
in anderegemeenzame vragen : nu, gaat gij
ntede? 10. Bij verwondering: nu, dat moet
een dapper held geweest zijn! Wel nu !
wat zaidat worden? 11. Bij eene opwekking:
flu mannen! lustig aan! 12. Eindelijk, om

iemand te bedaren • waar men het gewoonlijk verdubheld : nu, nu, dat zal wel gaan.
Dit woordje Iuidt reeds bij Isidor. Ker.,
Willer. nu, hoogd. nu, nun, neders., deep,,

li eusche uitwerking eener onbestendige eigenzinnigheid , welke zelfs wel tot boosheid
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overslaat. Verder, elk aanval van eene verborgene, kwade gesteldheid des gemoeds •;
schalkheid, loos bedrijf : dank hebb"s noodlots zachter nuk. [Poot.] 's Mans deugde
spreekt den man van booze nukken vrij.
J. de Deck.] Wij kennen deze nuk. [Yowl.]
Ilebtgij zulke nukken ? SO bedencken boose
nucken. [Dores1.]
Nim, z. n., v., der, of van de nul • meerv. nullen. Een cijferteeken, in de gedaante van

eenen kleinen cirkel, dat op zich zelf niets
is, maar alleen de afwezigheid van eerie talletter beteekent. Uit het lat. nullus, nulla,
geen. Eene Brie met zes nullen. Hi' is maar
eene nul in cilfer, zijn gezag geldt niets. In
hetgerneene levee gebruikt men het als een
bijw.: nul en van geene waarde.
NUN, z, n., v., der, of van de nun • meerv.
nunnen. Zoo noemt men, in Noordh., een
zuigpopje, waarin zoetigheid is, waaraan men
kleine kinderen laat zuigen. Van bier het
onz, w., nunnen, aan eene nun zuigen. Zie
ninnen.
NUREN, onz, w., gelijkvl. Ik nuurde, heb genuurd. Een woord, op de Veluw in gebruik,
datgezegd wordt van eerie koe, wanneer
derzelver uijer, op het laatste van hare dragt,
zich begint te spannen : de koe begint te
nuren. Bij Kil. vinden wij neur, eur, uder,
dat is uijer. De voorzetting van eene n bij
sommige woorden is bekend.
NURK, (nork) z. n., m., des nurks, of van den
nurk • meerv. nurken. Een mensch, die zijne
onvergenoegdheid door knorrige taal aan
den dag let: een nurck van ongetoomden
aert. [Cats] Van hier nurkachtig,
het onz. w.
nurken, dat met het hoogd. nergeln overeenkomt, nurkig. Alles van den klankgevormd, als knorren, norsch.
NUSSELEN, onz. w.,gelijkvl. Ik nusselde, heb
genusseld. Talmwerk doen. Van hier nusselaar, nusselarij, (nusseterij). Misschien, met
knutselen verwant • of, door verwisseling
van letter, met nu en,
NUT, bijv. n. en bijw., nutter, nutst. Nuttig :
niets nutter, clan een voorzichtig wantrouwen. LPoot.1 Leert de nutste wetenschappen.
[Poot.] Dan draagt ons lijden nutte vrucht.
G. Brandt.] Plautus nutte klucht. World.]
Goed : het ware hem nutter (beter), dat eenen
meulensteen enz.[Bijbelv.] Men gebruikt het

ook zelfst. van het onz.geslacht; zonder
meerv. : (hip behoort te zien op 't nut van
mijnen staat. [Poot.] Wat nut steekt daarin?
Nut aanbrengen, verschaffen, doen. Te
nutte maken. Te nutte komen. Hooft bezigt
ook not : hem treft haer not engoed. Van
bier nutbaar, dat nut aanbrengt, bij Rodenb.,
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nutbaarheid, nuttelijk, met voordeel, nut,
tig, nuttigheid, nutzaam , veroud. w. Bii

M. Stoke vinden wij nog een hiervan gevormd, doch reeds verouderd woord, namekik nutschap : onlanghe hi de nutscap nam.
Ook in eenen brief van Aelb. v. Beyeren,
1378: om nutschap en de oorbaar. Zamenst.:
nutteloos, nutkundig, bij Vond.
NUTTEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. 1k nuttede,
hebgenut. Onz., met hebben ; nut aanbreng
en : wat nut ons zulk een boek ? Als voedsel
eet. [Vond.
g
ebruiken : de priester nut en]
Bedr.: ze nut het zonder rechten smaek.
[De Deck.] Wilt togh seegh'nen 't geen wij
nutten. F. v. Dorp.] Voor genieten gebriiikt
het Cats : maer yeder nut de lucht. Van bier
nutting. [Bijbelv.] Nutsel, voedsel.
Dit nude woord, vooral in den bedr. vorm,
is bij Ulphil. niutan, ganuitan, die het ook
voor nemengebruikt, bij Otfr. ginuzzen,
bij wien het voor genieten voorkomt, hood.
nutzen, niitzen, neders. nutten, benutten,
angels. notian, nytian, zw. njuta. Het staat
in een naauw verband met nieten, genieten.
Het lat. uti is slechts, door de afwezigheid
der n, hiervan onderscheiden. Oorspronkelijk, heeft het eten beteekend.
NUTTIGEN, bedr, w., gelijkvl. Ik nuttigde, heb
genuttigd. Voortd. w. van nutten : spijs
nuttigen. Met het nett hen der spUze.
[Hooft.] Van hier nuttiging.
NUUN, z. n., v., der, of van de nuun; meerv.
nunen. Eengron, woord van onzekeren

oorsprong. Men verstaat, daar ter plaats,
door nunen ledige zeeschelpen, inzoover zij
dienen zullen voor de kalkbranderijen.
Verkleinw. nuuntje. In het hood, wordt
Nonne van eene ledige ruimte gebezigd.
NuvER, bijv. n. en bijw., nurerder, nuverst.
Insgeiijks een woord, bij de Groningers in
Een
gebruik, met het verkleinw. nuvertjes. E
nuver bloempje op een kleed. Dat staat hem
nuver. Een nuverejongen. Het heeft deels

de beteekenis van net, aardig, fraai, deels
van vlug, vaardig. Misschien, daar de verwisseling van keelletters met lipletters (vooral
van de harde ch met f, als achter, after • ook
wel van de zachtere g met v, als aveger;
eveger, egger), in onze taal, niet ongewoon
is, zoude men het voor nu her snoggher,
dat bij Kil. voorkomt, en die beteekenis bii
Kil. en Halma heeft, welke de Groningers
aan hun nuver geven,
kennen aanzien.
Voorts, is bij Meer
en Kil. een werkw.
Y
nuveren, uveren, in de beteekenis van
eischen, begeeren, overeenkomende met het
lat. avere. Misschien een klanknabootsend
woord, dat den hijgenden adem uitdrukt.

0.
0 is de veertiende letter van het nederduit-

Dit tusschenwerpsel, ids door de natuur
zelve uitgewerkt, is bijna in alle talen o, oh.
Het hebr, hoi, het gr. of, het lat. eheu, ons
ach en och zijn daarrnede naauw verwant.
OBLIE, Z. n., v., der, of van de oblie ; meerv.
oblien. Eene zeer dunne wafel. Verkleinw.
oblietje. Zamenstell.: obliebakker, obliebus,
obliedoos, obliedraaijer, a riders oblieman,
iemand, die op een draaibord, voor geld,
om oblien laat draaijen •; oblieijzer, obliekoek,
enz. Het woord is, met het fr. oublie, nit
het lat. oblata afkomstig. Zie ouwel, dat van
denzelfden oorsprong is.
OCEAAN, z, n., m., des oceaans, of van den
oceaan ; meerv. oceanen. Dit woord, nit de
fabelleer der Grieken en Romeinen ontleend,
is eigenlijk de naam van eenen zoos van
eenen schat heb ik daar aangetroffen ! van
Coelus en Vesta, welken men voor den god
der zee hield: op 't zilte veld van Vader
verwondering, met onaangenaamheid vergezeld : o hemel I moet ik die schande beleven?
Oceaan. [Bogaert.] Van bier wordt het,
in navolging van oude heidensche dichters,
Een teeken (2) van iedere aangename gewaarwording: o bekoorlijke avondstond I (3)
voor de zee in het algemeen genomen ; zonvan elke onaangename gewaarwording: o
der meerv. : voogt van den plas des woesten
oceaans. [Vollenh..] Een zjsre rots die geenen
gij kint des du eels. [Bijbelv.] 0, ontrouwe
vriend! Een teeken (4) van eenenwensch.
aenstoot vreest, den oceaen ten trots. [Vond.]
Een moedig Seeman ploegt gerust den oceaan.
van medelijden, van vurige begeerte: o, dat
gij wijs ware!! o, mote ik dat nog beleren !
[Rotg.] Bijzonder beteekent het een groot
edeelte van de algemeene wereldzee
In den vertrouwelijken omgang, gebruiken
g
zoover het meer dan een werelddeel bewij het, (S) bij iedere verandering van ons
spoelt ; met een meerv.: op dat hi' zijne
gemoed : o, boor nog ditmaal I o, ga zoo
schielijk niet!! Ook bedienen wij er ons van,
heerschappij met den oceaan en d'uiterste
deelen van 't Oosten be glen zoude. [Bogaert.1
schoon ergeene beweging van het gemoed
bij plaats heeft: o ja, dat weet ik wel. EindeIn den verhevenen stij,l beduidt het eerie
groote menigte van zulke din en die met
lijk (6) is het een teeken van uitboezeming
van het hart tot iemand, bij allerlei gewaareene voile zee kunnen vergeleken worden :
de waerheit, uit een' oceaen van schriften,
wordingen: o God I gij zijt miin toeverlaat.
opgevischt. [Vollenh.] Van bier oceaansch:
[Psalmber.] Menplaatst dit tusschenwerpsel
oceaensche diepte. [Vond.]
ook wel achteraan : hzj is zoo schoon, o !
Het woord is uit het lat. oceanus, en dat
Menplaatst bij dit tusschenwerpsel, gemeenlijk, eenen eersten naamval, die eigenlijk
nit hetgr. oxEccpos. In bet pers. beet ukianus
niet door dit tusschenwerp,
sel maar door de
de wereldzee. Het schijnt daarom een woord
betrekking, waarin de persoon of zaak staat,
van oostersche herkomst to zijn. F. Martibepaald wordt. Ook met eenen vierden naamnius dacht om het hebr. chug, een kreits,
val : o, mif verouderden, mzj afgequzjnden
omdat de wereldzee denganschen aardbol
man I J. de Deck.]
omringt. Er is een oud woord aach, dat

sche ABE'
,
gelijk zij, onder de klinkers, de
vierde in orde staat. Zij wordt, door eerie
ronde opening van den mond, uitgesproken,
hebbende no tans een dubbel geluid, alzoo
zij dan eens zacht, dan eens scherp is. Zij
is kort en zacht in hond en dol: een dolle
hond • zij is kort en scherp in nOrsch en kip:
een nOrsche Op. Wederom is zij lang en
zacht in koper (metaal); zij is tang en scherp
in kooper, verkooper. Zie hierover breeder
mine nederd. spraakk. D. 1, S. 17.
0, een geluid, waardoor wij, op eene natuurlike wijs, onze gewaarwordingen uitdrukken. Het is een teeken (1) van verwondering,
in het algemeen: o, welk een man I^ van vrolijke, aangename verwondering: o, welk
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water beduidt,
lat. aqua : misschien behoort
het tot eerie en dezelfde bron.
Oen, een tusschenwerpsel, waardoor wij een
geluid uit den boezem stooten. wanneer wij
eenen aandoenlijken werischwillen te kennen
geven : och, mijn vriend ! u;aarom luistert gij
niet ? Och, ware hij nooit geboren! In then
zinplaatst men er ook woordjes bij, om den
werisch teversterken : och of gij naar mtjnen
raad gedaan haddet !^ och dat God gave ! Het

is ook een tusschenwerpsel, om weemoedig
te klagen • och, hoe ongelukkig ben ik ! Och,
heb ik dat verdiend ? De kerkgront beeft, nu
't licht, och ! wech is. [Vollenh.] Ende in alle wycken sullense seggen, och ! och! [Bij-

belt'.] Menplaatst, ter vermeerdering van
de klagt, er ook arm achter : die zij, och
arm ! blifmoedig plukt. [Poot.] Och armen !
was bij de Ouden een gewone uitroep. Om,
met teedere aandoening, zijne goedkeuring
te toonen • och, hoe braaf is dat! Och ja !
mijn vriend!! Om elke roerende gewaarwording, bij eerie zaak, die ons treft,uit te drukken : och, hoe oodmoedig lag hij daar ! Orn
een onaangenaam gevoel, eerie verdrietelijkheid daardoor te kennen te geven : och, dat
eeuwig klagen ! it de voorbeelden blijkt
het, dat het, in de naamwoorden, eenen eersten naamval bij zich heeft, en, in de werkwoorden, eerie aanvoegende vvijs. Och plagt
oulings ook gebezigd te worden voor of, en
ochte voor ofte. Voor och gebruikte men ook
oi, oei.
OCHTEND,
zie uchtend.

z. n., rn., des octobers, of van den
october • zonder meerv. De tiende maand
van het jaar (van het lat. october), die, bij

OCTOBER,

de Romeinen, de achtste was, en een en dertig dagen telt. Wij noemen deze maand
wljnmaand, in navolging van Karel de Groote, omdat de wijnoogst, gemeerdijk, in dezelve voorvalt. In de achtste eeuw had zij,
bij R. Maurus, den naam van windumanoth,
windmaand. De saksen noemen haar zaad- of
zaaimaad.
(oode) verouderd bijwoOrd. Men vindt het

ODE,

bij IL Stoke, bij mijn weten, maar eenmaal:
ghi moghet dat ghemaken ode. C. van Alkemade verklaart het door ooit. Die beteekenis

wordt door B. Huydecoper afgekeurd, die, uit
den zamenhang en vergelijking van het ontkermende node (anders noode gespeld), dat
door voorvoeging van eenen als nooit van
ooit, van ode schijnt of te komen, dit woordje
door ligtelijk, gaarn, gewillig, verklaart. Deze
beteekenis bevestigt hi' uit een voorbeeld bij
Maerlant: dus mach mense verwinnen ode.
Lubi. de Jonge heeft het gevoelen van Huidec. voor het zijne aangenomen. Zie noode.
ODIEF, Z. n., in., des odiefs, of van den odief
meerv. odieven. Zekere schaaf, bij timmerlieden dusgenoemd, waarmede men lijst-

OEKE.

werk maakt. Men noemt het li'sl'e zelf,
daarmede gemaakt, ook wel met denzelfden
naam. Sommige timmerlieden heeten haar
We!.
OEFENEN, bedr,

w., gelijkvl. Ik oefende, heb geoefend. Door dikmaals herhaalde bewegingen, ook door gedurige behandeling, vaardigheid veroorzaken : krijgsvolk in den
wapenhandel oefenen. Htj is een geoefend
soldaat. Zich oefenen. Zich in de talen oefenen. Wijders verliest men het denkbeeld

eerier herhaaldehandeling, en dat van le en
en doers blijft slechts over, als : wrack oefenen . Geregtig held oefenen. Hi oefende geweld.
Het oeffent alle de macht van 't eerste Beest.

[Bijbelv.] In den dagelijkschen stijI gebruikt
men het onzijdig, met hebben • in den zin
van tot stichting van anderen, overgodsdienstige waarheden, openlijk, ill een of ander huffs , te spreken : wie zal overmorgen
oefenen ? Oul. werd het voor bouwen, bebouwen (van het land) gebezigd : het land
oefenen. Ook voor eer bewijzen, aanbidden :
also dese luden haergoden geoefent hebben.
[Bijbelv. 1477.] Van hier oefenaar, oefening.
Zamenstell.: oefenkamer, oefenplaats, oefenschool, enz.
Oefenen, hood. iiben, bij Nottk. Otfried
en anderen uoben, uaben, angels. ywan,
neders. oven, zw, ofva, deer). dye. Het lat.
opus, operari behoort hierheerk zeker. Ons
oefenen schijnt een voortdur. werkw, van
het oude oefen te zijn. Zoo heeft Notk, uoben
en uoberen. In eerie voorrede, voor eenen
ouden duitschen Bijbel, te Keulen, voor het
jaar 1488, gedrukt, leest men : daermede
sich te oeven. Zoo ook aldaar het naamw.
oevyngh.
OEGEN, onz. w., gelijkvl. 1k oegde, heb geoegd.

Een zeer oud woord, dat, in onze alieroudste schriftengevonden wordt, in de beteeke p is van moeten, behooren. Het komt
voor in de alrenyeste Wilckoeren van Langewolt, van het jaar 1282 : dan oegen
de eerste kinder dat halve bodelgoet Baer af
tho nemen. Daerna soe oecht ztj dat bodel —
to den halvengude to le en. Het komt

overeen met het engelsche verled. deelw.
ought, dat eveneens gebruikt wordt. Het
beteekent eigenlijk hebben, dat den zin van
moeten heeft, als : ik heb mij te wachten.
Het is hetzelfde woord als het angels. oegan,

liebben, gr. EXE V. In de oudvriesche taal,
leest men bij Schot. Beschr. van Friesl. : so
aeghma (behoort men) stjn fora hand of to
slaen. Zie eigen en ig.
OEGST, zie oogst.
OE1, zie oi.
OEKEN, bedr. w., gelijkvl. lk oekte, heb geoekt.
Verouderd woord, dat vermeerderen beteekent. C. van Alkemade teekent op M. Stoke
(waar dezelve zegt: Theofana die Keiserinne,
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ende Baer toe emmer Augusta.) het volgende
aan : Augusta, oeckende, in oud Duds, vermeerderse des rzjks. Dit oeken is de bron van
ons woeker, waarvoor, oudtijds, oeker ge-

schreven is, en behoort tot eenen oorsprong
met ook. Oeken is het angels. ecan, eacan,
oecan, moesog. aukan, lat. au ere gr. CC*IY.
OEN, een klemstaartige basterduitgang, die aan
het einde van eenige zelfstandige naamwoorden gevonden wordt, als : katoen, blazoen,
latoen, plantsoen, festoen enz. Deze uit an
is, door de Franschen, tot onsgekomen, die
denzelven waarschijnlijk van de Italianen
hebben, welke er zich van bedienen, om jets,
datgroot is ,
uit te drukken ; zoo is b. v.
casa, in het ital., een huis, casing een huisje,
en casone eengroot huis. Velen dezer woorden, worderi, bij ons, in het onzijdige
geslacht gebruikt, als fatsoen, galjoen, latoen,
menizoen, vermiljoen, enz.
OEST, z. n., m., van den oest • meerv. oesten.
Hetzelfde als noest, knoest, kwast in eenig
hout : men weet wel, die een harden oest met
stompe beijtels kerren moest, enz. [P. Baardt.]
In Groning. is dit woord veel in gebruik.
OESTAL, (bij Kil. oestal, oestele, oestael, oystal,
oostal), z. n. • meerv. oestalen, (oestelen).
Een stormtuig, hetwelk men, oudtijds, in
het belegeren van steden gebruikte, om
daarmede zwarepijlen te werpen ; de Catapulta der Romeinen. Men vindt het driemaal bij M. Stoke gebruikt, zonder dat eerie
derplaatsen het geslacht beslist. Het, door
,
A. Kluit, uit lien Schrijver
in de Naa»tl.
van Hoogstr., bijgebragte met groten oestal
lees ik, in de uitgaaf, door Alkemade bearmet groten oestlen. Ook een verheven
beid,
tuig, waarin men misdadigers, welke men
pijnigen en uitrekken wilde, ophing : ende

OF.

fluster en Oster, neders. oster, zw, ostra,
angels. ostre, eng. oyster, fr. huitre, ital.
ostrica, sp. ostra, wallis. vestrem, bretan.
istr, lat. ostrea, ostreum, gr. °sped,.
OEVEL, zie euvel.
OEVER, z. n., m., des oevers, of van den oever
meerv. oevers. Waterkant, zoom van vaste
aarde langs een water : digt bij den oever.
[Hoogvl.] .Niter den dorren oever. [Vond.]
In het bijzonder, zeestrand : welk net de
visschers aan den oever (der zee) optrekken.
[Hamelsv.] Zant aen den oever der zee.
[Bijbelv.] De kant of rand eerier rivier•: voor
Jephtha vlught naer d'oevers der Jordaen.

[Vond.1 De uiterste rand, of leant eens dings:
op den oever desgrafs staande. [Sels.] Oneig.:
hr' is aan den oever des doods geweest. Bus
zong Simeon op den oever des loots eenen
lorzang. H. Schim.] Men vindt, bij Vond.

en nog vroegere schrijvers, dit woord ook
onz.gebruikt. In Gelderl. hoort men gewoonlijk : er lit hout op het oever. Het
mannelijk geslacht is meest in gebruik.
Zamenstell. : oeveraas, anders haft, oeverzand, enz.

Oever, hood. Ufer , neders. Over
angels. ofer, bij Kil. en M. St. ook over,
oudvriesch owera, Been. aabred. Frisch
denkt, dat het uit overvaren ontstaan zij;
eerieplaats, waar eerie overvaart is. Wicht
leidt het van het oude aa, au, water en weer,
een darn, af. Het eenvoudigste is, dat men het
uit eerie bron, met over, afleide. Het wortelwoord zij dan op, hetwelk iets, dat verheven
is en uitsteekt, te kennengeeft.
OEVEREN, bedr. w.,gelijkvl. 1k oeverde, heb
geoeverd. Verouderd woord, hetwelk Meyer
door be eenen eischen verklaart •; bij Kil.
anders nuveren, uveren.
greep Sinte Vincentius, ende lieten hangen OF, (oudt. oft), een voegwoord, waarvan men
zich, in hetgemeen, in twijfelachtige of
in een oestel, en lieten wtrecken. [Der Sieouzekere omstandigheden bedient , verlentroest.] Eindelijk beteekende het eenen
eischende, zoodra er niets stelligs of volstut, bij Kil. statumen. Huidecoper zegt :
strektsgezegd wordt, eerie aanvoegende wijs:
mogelijk is het, in zijnen oorsprong, niet
ik zal vragen, of hzj het zich nog wel herinanders dan hoogstel. Dan zoude het woord
nert. Be roe eens, of hij het toestemt. Zij
van het ma nnel.geslacht zijn.
twijfeldenzeer, of het dus voorgevallen ware.
OESTEN, zie oogsten.
Of hij mij gekend hebbe, is daaruit niet geOESTER, Z. n. m, des oesters, of van den oester;
bleken. 1k wanhoopij
, wel
of
beter worde.
h
meerv. °esters, oesteren. Eeribekende schelp1k verstond niet, welken zij bedoelden, of mzj
visch, bij velen voor eerie lekkernij gehouof hem. Of het kwame te regenen, zal ik u
den : de stoute zwemmer haelt voor hem (ten
eenen mantel laten brengen. Men gebruikt
oester uit den gront der zee. [Anton.] Zamenhet ook voor als of : ldj geliet zich, of hem
stell. :pareloester — Oesterbaard, oesterbak,
oesterbank, oestereter, oesterhuis, oesterkreek, oesterman, oestermesje, oesterpastei,
oesterplaat, eerie kreek, waar ()esters groei'en •; oesterput, eene ondiepte, waar men

dit morren teen de borst ware. HO gelaat
zich, oft hij Bier partije gunst toedroege.

[
Hooft.] Zoo ook reeds in oude schriften :

oestersplant, om vet te laten worden ;

dat hore moeder soldegehadt hebben, offte se
levede. [Wilckoer. V. Langewolt.] Men vindt

oesterschelp, oesterschip, oesterschuit, oesterton, oesterrat, oestervaatje, enz.

het ook als een voegwoord van toestemming,
toegeving : of gij dat zegt, het kanniet baten.

De naam van dezen schelpvisch is, in vele
Europesche talen, gelijk. In het hoop'.

Men kan hem niet aanzien, of hi' lacht. Wie
is er zo vreemdt, oft hij en roept bier ?
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[Hoeft.] IVaauwelijks hadden widen uithoek
bereikt, of ons schip stiet aan den grond.
weet niet beter
,
of hi is dood. De ouden
schijnen het ook voor zoo, indien, gebruikt
te hebben. In dien zin komt het bij J. v.
Maerlant voor: set amen, of 't ghy's syt beraden. Zoo ook Guld. Thr. : in Duutsche of
in Latijn, of ghi Latin verstaet. Het en if.
Of, oft, hood. ob, neders. of, oft, ofte,
ijsl. ef, eng. if, as if, Ulphil. fabai, jau,
gau, Isidor. en Ker. ibu, Otfrid. oba, Willer.
obe, avo, deen. ont.
OF, (oft, ofte), een voegwoord van uitsluiting,
onderscheiding, ook wel van opheldering :
hij moet to laatuitgereden zijn, of een ongeluk
gekregen hebben. Gee mij het boek, of mzjn
g
eld. Of ik, of gijt moe
het doen. weet niet
of zij komen, of te huis blijven. Menig-

maaldient dit voegwoord tot verklaring of opheldering alle menschen kunnen geen heeren
zijn , of anderen bevelen voorschrijven.
Tartarus emeticus ,
of braakwzjnsteen. In het

gemeene leven, gebruikt men het dikwijls,
om een onzekergetal uit te drukken : eene el
of zes. Een stuk of lien.

Dit voegwoord luidt in het hood. oder,
angels. athor, neders. edder, Or, of, ofte,
efte, eng. or, hij oude nederd. schrijvers
jof, jofte, bij oude hoogduitsche schrijvers
od, Isidor. odho, Ker. edo, edeo, Otfrid.
odo, Ulphil. aiththan, aiththau, lat. aut,
gr. 4, 411 siros, Nebr. hao, arab. hau.
OFFER, z. n., o., des offers, of van het offer
meerv. offers en, in dichtmaat, somtijds ook
offeren. Elk zigtbaar ding, hetwelk men der
Godheid, tot een teeken van zijne eigene overgaaf aan Dezelve, toebrengt : een bloedig offer
of slagtoffer, als het in een levend Bier bestaat, datgeslagt word t. Pan schortte het'
(Vond.] Verder, elke zaak, welke men
ten teeken van eerbiedigeonderwerping, aan
het Opperwezen toewijdt : laat uw heinelsch
rijxgezagh't gebrekkigh offer hierverdragen.

[Not.] Bit offer kan uw heilig oog behaagen.
[Ps. van J. E. Voet.] Wijders alles wat, tot
instandhouding van de plegtige godsdienst
en deszelfs dienaars,
gegeven wordt.Van bier
alle andere gedwongene giften, met hoog gezag
gevorderd: hij moet ten offer komen.ln oneigenlijke beteekenis, is het eene zaak, den
eigendom van welke men om een anders wil,
varen laat • als ook een voorwerp, waarop
eens anders schuld overgedragen worth ;
en verder elk ding, dat het voorwerp van een
kwaad is, dat door anderen aan hetzelve toeevoegd wordt; wanneer
het beeld van een
g
-w
bloedig offer ontleend is: hi' werd weldra

OFSC.

gebezigd : brengt niet meer vergeefschen
offer. [Bijbelv.] Toen de vlam al den offer
hadde afgeweit. [Vond.) Zamenstell.: avondoffer, brandoffer, dankoffer, hefoffer,
offer, morgenofrer , schuldoffer, slagtoffer,
zoenoffer, enz. Voorts : offerambt, offerbeest,
offerbloed , offerbus, offerdienst, offerdier,
offergeld, offergewaad, offerhuis, offerkelk,
offerkist , offerkleed , offerkoek , offertnaal
offernies, olrerpenning, offerplegtigheid, offerpreester, offervat, offervinder, voor ie-

mand, die het offer nasporende, onderzoekt,
vindt en voorzegt, wat te gebeuren staat •;
offerwet, offerwijn, enz.
Offer, bij Isidor. offerung, Otfr. oppher,
Talian. opphar, hoogd. Opfer, deen. en zw.
offer, wallis. abert, bob. ober. Het is niet
noodig, om hetzelve uit het lat. offerre,
obferre , of zelfs uit hetgr. %wove of te
leiden wij hebben een oud woord berm
dragen, waarvan opbeuren ; zoodat het eene
letterlijke overzetting van de latijnsche uitdrukking kart zijn. Zoo heet in het angels.
tober, een offer, van toberan, toebrengen, als
zeidetgij toebeuren.
OFFERANDE, z. n., v., der, of van de offerande
meerv. offeranden. Hetzelfde als offer: door
eene kostelzjke offerhande. [Vond.] Zie, welk
een offerhande ik aen uw strengheit

J. de Haes.] Het is een onduitsch woord, uit
het fr. offrande, van het basterdlatijn offerenda, zonder h te spellen, waarvoor men,
ingoed duitsch, zegt offer.
OFFEREN, bedr. w, ,
gelijkvl. lk offerde, heb
geofferd. Een offer aan de Godheid brengen
•:
zijn heerlijke uitvaart, om den Goden te offeren. [13ogaart.] Stieren offeren. Uit eerbiedigheid schenken : 'k dacht mljn schoone
een zoet rozekransje to offren. [Poot.] Prijsgeven, aan eens anders geweld over even:
D' Egiptsche bloodaert heeft aan Cezars haet
door schelmsche list de zuil van uw' Staet
geofferd. J. de Haes.] In het gemeen, schenken, geven : zij offert haren zoon de wapens
van Vulkaen, het harnas, schilt, en degen.
[Vond.] Evengelijk offer, zoo komt offeren,

in de dagelijksche taal, ook voor gedwongen
g
oeten
al weder aan het
even voor wij
m
offeren. Zamenstell. opofferen. Van bier:
offeraar, offering, bij Hoogst., enz.
OFFICIER, z. n., m., des officiers, of van den
°Meier • meerv. officiers, officieren. Uit het
fr. officier. In hetgemeen iemand, die een
openbaar ambt bekleedt. Zoo noemen wij nog
eenen schout officier, of hoofdofficier. In de
gewone beteekenis, is het een bevelhebber
bij het krijgsvolk •; ook wet bij de gewapende
een offer van de woede des yolks. Vaak wordt
burgerij.
de onschuld een offer van vervloekte baat- OFSCHOON, voegwoord van toegeving ; hoezeer,
alhoewel. Het enkele schoon worst meest
zucht.
gebruikt. Naar mate de zin vordert, plaatst
Men vindt dit woord, dat thans meest onzijmen er eene aantoonende of eene aanvoegende
dig gebruikt Worth, ook in het marine!. gest.

OKSH.
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wijs bij. Eene aantoonende wijs, als men lets
stelligs er mede aantoont : ofschoon het reeds

tijds ook nog zeggen), neders.oxhoord, hoogd.
Oxhoft , eng. hoghshead, zw. oxhufvud.

zomer is, no tans ga ik nog niet naar buiten.

Zeer waarschijnlijk is MIS woord het oorspronkelijke, in andere tales overgenomen.
Misschien is, bij eerie of andere gelegenheid,
eenegrootere snort van wijiivaten met eenen
ossenkop geteekend, dat tot deze benaming
aanleiding kan gegeven hebben.
OKSOEN
bij Kil. ocksuine) z, n., o., des oksoens,
of van het oksoen • meerv. oksoenen. Verouderd onduitsch woord, in de beteekenis
van aanleidende oorzaak, gelegenheid • uit
het fr. occasion, lat. occasio. Zoo zegt M.
Stoke : dit ocsoen. En in den Spiegel Historiaal: dan dit ocsoen en dezen raet.
OLEANDER, oleanderboom, zie rozenlaurier.
OLIE, z. n., v., der, of van de olie • meerv.
olien, als van meer soorten gesproken
worth. Eene vloeijende vette stof, die zich
in water niet of zeer weinig laat oplossen,
lit brandbaar en uit velerlei ligcharnen getrokken : olie van amandelen, lelien, rozen,
raapzaad, enz. Olie persen. Olie slaan.
In het gemeene leven, heel men raap- of
lijnolie slechts olie. Olie in de lamp branders
Zoo noemt men ook olie van olijven, in het
dagelijksche leven, olie, of boomolie. In de
Overzett. van den bijb. wordt de olijfolie
altijd slechts olie geheeten. Bat is zoo vet

Eene aanvoegende wijs, als men lets in het
onzekere laat: ik zoude niet vreezen, ofschoon
nu een leer voor de poorten verschene. Oudtijds spiltste men dit voegwoord: doch of
al schoon de slaep van mij was afgeweken,

[Cats.) Vodral, door het invoegen van een
voornaamwoord : of mij schoon een leer
belegerde. [Bijbelv.] Van twee voornaamwoorden : of ghij mij schoon brandOireren
offeret. [Bijbelv.] Van een bijvoegl. naamw.
met zijn naamwoord : of hare golven schoon
woeden. [Doreslaers. Overz.] Van het voornaamwoord vervangende het en een riaamwoord : of het velen schoon speet. [De Deck.)
Het is zamengesteld uit of en het voegwoord
schoon. Zie. schoon.
OGE, zie oog, oge.
OI, tusschenwerpsel, waardoor men de aandoesin g van een ontsteld gemoed to kennen
geeft • oij me! rampspoedige vrouwe! [Rodenburgh.] B ;j Hui ens ook oei, bij Oudaan otj.
OIR, zie oor.
OIRBA.AR, enz. zie oorbaar.
OKER, (oudtijds ook ooker) z. n., m., des okers,
of van den oker • zonder meerv. eene verwsoort, die uit zuivere metalen, door zuur
opgelost, gemaakt wordt, en naar den aard
der metalen, hare kleur heeft. Men vindt
gelen .oker en rooden oker, anders engelsch
bruin genaamd. Vier manieren van verwen
— denghelen oker een van die vieren. [Van
Mander.)
Oker, hoogd. Ocher, fr. ocre, ochre, eng.
ochre, ital. ocra, engr. texpa : (expo; is bleek,
bleekgeel.
(okernoot) z. n., v., der, of van de
,
OKKERNOOT
okkernoot • meerv. okkernoten. Walnoot ,
groote noot.Van bier okkernotenboom, in het
oudvlaamsch okeler. De eerste heift des
woords brengt Ten Kate tot het angels. ecan,
ican, vermeerderen, waarvan ons oude
oeken • om de uitstekende grootheid van
deze noot.
K SEL, Z. n., m., des oksels, of van den oksel ;
O
meerv. oksels, okselen. Holligheid onder den
rm : onder ztjn ockselen. [K. v. Mold.] De
a
elle tot den oxel toe genomen. [Bij belv .3 Lam.:
okselhaar,. okselschrooi, okselstuk, in een
hemd, okselstank. Bij Oudaan vindt men
knieoksel : in uw heyl'ye naam wij wormkens ons knyeoxel vouwen. Misschien uit het
axilla, fr. aisselle, hoogd. Achsel.
lat.
OKSHOOFD, z. n., O. des okshoofd, of van het
hoofd , meerv. okshoofden. Een zeker
oks

groot vat voor wijn of bier. Bij de bierbrouwers makers twee okshoolden eene
pijp, eene trom, of een stukvat uit. Bij Kil.
luidt het ockshood, oghshood (hood bij Huygens voor hood gelijk de Dordenaars som-

als olie. Datgaat er in als olie. Met olie zalven, dat is met olie van welriekende specerijen. De heilige olie, het laatste oliesel. Dat
is olie in het vuur, dat maakt de drifter nog

oploopender, (len toorn heviger, den twist
feller. De Edelen engrooten smeeten olie in
het vuur der burgerlUke beroerte. [Wagenaer.] Olie heeft, in de zamenstelling van
eenige woorden, ook wet de beteekenis van
eenen olijf, als: olieknods, olieloof, beide
woorden bij Poot •; olierots, bij Moonen.
Oneig. voor geld: daar ntoet olie wezen.
Van hier olieachtig, alieachtigheid. Zam. :
oliebak, olieblok, olieboom, (oul. voor oltjfboom : haelt twighen des oliboents, in deBijb.
1477), oliedroessem, oliehef, oliekan, oliekoek, oliekruik, oliemolen, oliepers, olie of
oliertA, olieslager, oliesteen, olieton, olievat,
olieverw, olieverkooper, oliezacht, bij Cam h.
enz. — Balsemolie, boomolie, nootolie, rottin olie enz.
Olie, reeds bij Isidor. ole, Odfrid. oli,
hoogd. Ohl, neders. Olje, Ulphil. aley, zw.
olja, angels. ele, eng. oil, boh. oleg, krain.
voile, pool. oley, fr. huile, ital. oglio, lat.
oleum, gr. aotto. De oorspronkelijke betee-

ke p is schijnt die van een vloeibaar, vetachtig
ligchaam geweest to zijn •; van hier dat in
het angels. zwaar, vet en voedzaam bier eala
beet, eng. ale, zw. oel, ijsl. ant, lett. aulus,
esthn, olei, oellut, neders. old, waarmede
men

ouAat,

dat bij Eustathius voorkomt, kan

vergelijken. Zie ons aal. In de noordsche

OLLE.
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tale is elbe, elf, een vloed, waarvan de OLN, zie molm. In het neders. is het ook u/m,
olm. Bij Kil. is olm ook eene soort van ha
rivier de Elve nog haren naam heeft, en
dis, een salamander bij hem ook tnolck
oil heet, in Patagonie, water en ook olie.
genaamd. Eindelijk verklaart hi' olm door
Neemt men dit alles in aanmerking, dan is
eene hoogte, een heuveltje, anders holm.
het niet noodig, om olie juist van het lat.
oleum of te leiden , naardien toch het OLIN , z. n., m., des olms, of van den olm; meerv.
olmen. Eene soort van hoogen inlandschen
gansche noordelijke Europe een vloeijend
vet wel zou kunnen benoemd hebben, eer
boom, behoorende tot de ijpen, hebbende,
om de dunne takken ruweren bast, clan de
het aan de Romeinen kennis kreeg.
ijpen : en huwt den wijnstock aen den olm.
OLIEN, bedr. w., gelijkvl. Ik oliede, heb geo[Vond.] Duiven van den hoogen vim gevlogen.
lied. Met olie bestrijken. Van hier oliesel:
[Antonid.] Van hier olmboont, olmbosch,
eenen zieke het laatste olieselgeven.
olmmei, olmtak.
LIFANT, (elefant) z. n., m., des olifants, of
O
Olm, hood. Ulme, angels. elm, en ,eelm,
van den olifant; meerv. olifanten. Een
lm
zw. ulm, deen. aim, iisl. almur, lat. ulntus,
Indisch dier, misschien het grootste van al
ital. olmo, fr. orme. Omdat deze boom, in
de viervoetige dieren: met zzjnen olifant.
[Vond.] Het woord, schoon van het wi'f'e
geheel Europe, inlandsch is, brengt Adelung
al deze namen tot eenen al em oorgebezigd, blijft, letterkundig, mannelijk :
zag den olifant met haar jong, hetwelk zij
sprong, tot het oude stamwoord al, el, hoog,
beschermde. Zamenstell.: olifantsbeen, oneig.
groot •; omdat de schielijke groei van dezen
boom, tot eene aanzienlijke hoogte, elk in de
een heel dik been, olifantssnuit, olifantstand.
oogen valt. Hierheen zoude dan ook het lat.
Olifant, elefant is uit het lat. elephas, gr.
alnus, elzenboom, behooren.
E Alas. Gelijk het dier, zoo is deszelfs naam
zekernit bet oosten. Schindlerus Ieidt het On, (1) een voorzetsel , dat verscheidene
beteekenissengebruikt wordt. Voor eerst
van het arab. pil, met het' lidwoord al, el,
af. Zeker is het, flat ivoor, in de chald. Overgeefthet te kennen de rigting van eene bezett. van den Bijb., tanden van den Pil
we in rondom iets, of ook langs het grootste
heeten. Bochart meent zelfs, dat de naam
gedeelte van den omvang
van jets• : zich
omit eene stall legeren. Eenen mantel om
van den olifant, bij de Ethiopiers, Egyptenaars en bewoners van het uiterste Indie, Pil
den rug has en. Hi wringt hun de koord om
hals en handers. [De Deck.) Gelijk een wolf
zoudegeweest zijn. Dit dier zoude dan, uit
hoofde zijner verbazendeg
rootte, dezen naam
om de voile schaepskoei loert. [Vond.] Net
dragen, daar pil, bij de Arabieren, in washonig om den mond. Een krans van bloemen
dom engrootte toenemen te kennen geeft.
out het hood. lemand om de middel vatten.
Zij viel hem om den ha/s.Oneigenlijk, beduidt
Adelung brengt de eerste lettergreep van dit
al, el
or el, of tot een oud stamwoord ,
wo
het eene onbepaalde nabijheid van eenen
hoogroot.
Zie olm.
,g
oord of tijd. In den eerst zin zeggen de
zeelieden: den steven om de west wenden. Des
OLIJF, z. n., m., des olijfs, of van den olijf
raterv. olijven. Die boom, uit Wiens bezien
wij 't aanstonds om de west wendden.
de boomoliegeperst wordt ; andersolieboom:
[Bogaert.] Zoo ook: om hoog zien. Om laag
komen. In den anderen zin, gebruiken wij
den olijf boven alle andere boonten te achten.
[Vond.] Reeds van ouds was hij een zinnehet, in de dagelijksche taal : ik ben er om den
beeld des vredes : metgezegenden olijf vermidday weer. Hi' komt om drie uren thuis.
ciert. [Vond.] Voor de vrucht zelve is het
Hi:' vertrekt om Pinksteren. Ten tweede heeft
woord vrouwelijk : die met de groene
het de beteekenis van na • misschien eene
nog praelen kan. [Vond.1 Van hier het onverfiguur van de vorige: om, den anderen dag
buigb. olijven : eene to el van olijven hout.
heb ik de koorts. De maen, die om de maent
haren kreits voltrekt. [Vond.] Ten derde
Zam.: olijfberg, olijiblad, olijfboont, 0141krans, olijfolie (olifvenolie), olijftak, ohjfverbeduidt het een voorwerp • en wel een
wig, oliivenkleur, olijvenoogst, enz.
voorwerp van verlies : iemand om het leven
brengen. Om het levee komen. Om neeringe
OLINP, z. n., m., des olimps, of van den olimp;
bet meerv. is buitengebruik. Van het gr. en
te koomen. [Hooft.) Hoe intjn broeder raeckte
om hals. [Vond.] Een voorwerp van onaanlat. olympus. Een gebergte in Thessalien,
hetwelk zich met eenige spitsen in de wolken
gena me gemoedsbewegingen: hi jschreitomu.
verheft, en in de fabelleer der Grieken en
Ween niet om dit verlies. Van allerlei
Romeinen, de woning van Jupiter en de
ernstige poging : zij smneekte om het levee.
opperste goden was. Van den hoogen olimp.
Om al zUne bezittingen spelen. Ik zal om het
[Vond.1
LLEN, z. n., meerv. Prullen,
O

vodden. Het
komt, in de dagelijksche taal slechts, voor :
hi' maakt, op het papier , niet dan ollen
en haken.

noodige geld schriiven. Om onderhoud vragen. Om raad vragen. Zij riepen alien om
wraak. Hierheen behoortde uitdrukking,
waar het eenen loon ofprijs aanduidt : om
den kost arbeiden. Hij client om loon. Ik wit
92
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het u om, het halvegeld geven. Wordenniet twee
muschkens om eenpennincksken verkocht?
[Bijb.] Ten vierde, beteekent het eene beweegreden, eene oorzaak: hij wordt om zijnemisdaden gebannen. Hijarbeidt om strijd.Hij wordt
om eene beuzeling oploopend. lk doe het om
best. Het is maar om eenpaar dagen te doen.
En ondertusschen kontt dees landplaag om
mi'n' zoon. [Vond.] Hierheen behooren de
zamenstellingen daarom, hierom, waarom,
ergensom, nergensom. In dezen zin voegt
men er ook het naamwoord wil bij : doe het
om nujns broeders wile Ik bid u om Gods
wil • bier zeide men oudiiitls : om, Gode.

Eindelijk gebruikt men het in den zin van
aan, tot. Zoo komt het voor in het op- of
rugschrift van eenige brieven, of liever van
toegenepene briefjes, welke men aan vergebruik
trouwde vrienden schrijft
: het
verkiest dan omme : omme den Heer, enz.
(2) Om wordt ook als een voegwoord gebezigd, wanneer men er de onbepaalde wijs
met te achter plaatst, en daardoor eene
bedoeling, een oogwit te kennen geeft : met
oopen hof houden, om meenigte van uitlandsche heeren t' onthalen. [Hooft.] Hij deed dit,
om haar te ha en Somtijds verwisselt men
het met van : hi' gaf den overste onthiet, om
zich meester der stad te maken. Hierop zegt
L. Ten Kate. At van zich meester der stad te
maken is volgens het gebruik en buiten
duisterheid van zin. » In vorige tijden,
om daardoor den lijdenliet men te w e om
den van den bedrijvenden vorm te onderscheiden. De aanmerking is door Hooft
gemaakt, die zegt : At een man goedt om
bevechten is goedt om bevechten te worden. Een man goedt om to bevechten is
goedt am eenen andren te bevechten. »
Bij Decker vindt men ook meer dan eens dit
onderscheid in het oog gehouden. Zoo leest
men bij hem : onhantzaem om bewonen. En
bij D. Heins : hoe qualijk ist om doen? In
onze Bijbelv. lezen wij daarom van din
waer om verklaeren , dat is om verklaerd te
s
worden. 1k kan niet zien, waarom dit noodig
zij, daar men bier even goed zwaar om te
verklaren had kunnen zetten. Men kan, als
men de duidelijkheid slechts beware, veilig
allerwegen te gebruiken. Dit voegwoord om
ma men weglaten, als het eene bedoeling
of oogwit aanduidt, als : ik acht het overtolhi g, ont van dit onderwerp meer te spreken.
Men zegge 'lever : ik acht het overtollig, van
dit onderwerp meer te spreken.
(5) Om is laatste een bijwoord. Zoo gebruikt

men het, in het gemeene leven, in tegenstelling van den kortsten we : van Groningen

over Koevorden naar Zwol te reizen, is zees
om. Om een einde aan te toonen : de week is
Mast om. Ook om eene verandering te kennen te geven : de wind is om. Men verdub-
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belt het ook : om en orn, voor aan alle kanten. 111ijn hart keert om en om. H. Schim.]
Hieruit is ommentom, door verbastering,
ontstaan. In zamenstelling wordt om ook
g
,
ebruikt •,e n wel met andere voorzetsels
met bijwoorden en voegwoorcien, hetzij
voor- hetzij achteraan, als : omdat, omher,
rondom, kortom, daarom, hierom, waarom

enz. Met zelfstandige naamwoorden, als :
omweg, ontkreits, omhangsel, enz. Als voor-

zetsel wordt het ook met werkwoorden
zamengevoegd, en is dan een scheidbaar,
en dan weder een onscheidbaar voorzetsel,
naarmate de verschillende beteekenissen der
werkwoorden zulks somwijlen vorderen.
Scheidbaar is bet in ombuigen, boo om,
omgebogen, om te buigen. Onscheidbaar in
omringen, omringde, omringd, te omringen.

Werkwoorden, dus zamengesteld, beteekenen of eene rigting, eene strekking in het
ronde, als : omdrawjen, om aan om even
omsingelen ; of eene plaatsing van het voorste deel naar achteren toe, als : orn,staan,
omkijken, zich omkeeren •; of eene plaatsing
van het onderste naar boven toe, als : ontploegen, ombouwen, om raven • of van het
eene door het andere, als : omroeren, omschommelen, omhutselen, omschudden ; of
van het eene in deplaats van het andere,
als : omzetten, omzitten : gaan omzitten • of
eene rigting naar verscheidene plaatsen
heen, als : omhooren, omdolen, omzien,
omloopen •; of het brengen van eene re to in
eene schuinsche rigting, het brengen op zijde,
als : ombuigen, omliggen, ombuitelen, omsmzjten, ontboorden • dat tevens ook eene
strekking in het ronde aanduidt ; of eerie
verandering te wee brengen, als : omkoopen, om raven •; of eene herhaling, eene
verbetering, als: omsmelten •; of eindelijk een
einde van jets, als : ombrengen, ontkomen.
Onze rijke taal kan, door dit voorzetsel,
nieuwe werkwoorden vormen, gelijk, in de
laatste tijden, vele dergelijke gebruikt zijn,
welke men bij de ouden niet aantreft. In het
vormen, zondige men maar niet teen de
regelmaat der taal.
Om de voetmaat,
gebruiken de dichters
dikmaals omme voor om : ommezwaaijen,
omniezwerven: Beschouw een oogenblik mijn
deerlijk ommezwerven. L. W. van Merken.]

De oudengebruikten somtijds, in zamenst.
am voor ont, als : ombtjt voor ontbijt, enz.
Di t oude voorzetsel luidt reeds, bij Isidor.,
Kero en anderen, umbi, umbe, waarmede
hetgrieksche ocict9t en het lat. amb overeenkomen. In hetangels. is het umb, ymb,
hood. um en oudtijds umb, zw. om, ijsl.
um, wall, am, deen, omme, finl. umbi. Het
denkbeeld van eenengrooteren omslag, in
tegenstelling van den kortsten we is zeker
het oorspronkelijke.
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OMARBEIDEN, bedr.

w. gelijkvl. Van hetscheidb.
voorz. om en arbeiden ik arbeidde om, heb
omgearbeid. Zoo arbeiden, dat het onderste
boven kome. Mengebruikt het voor omploegen : het land omarbeiden. Ook wordt het
van andere din en gebezigd, in de beteekenis van eene verandering aan jets te wee te
brengen : een boek overzetten, en zoodanig
omarbeiden, dat enz.
OMARMEN, bedr.w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. om en armen, dat buiten zamenst.
nietgebruikt wordt•: ik omarmde, heb omarmd. Met de armen omvatten, omhelzen :
omarremt en bestreen. [Melch. Fokkens.]
Van bier omarming.
OMBALLING, z. n., m., des omballings, of ran
den ontballing ; zonder meerv. Een woord,
dat, in hetgemeene leven, voorkomt, en
eene rommelzode van onnut of slecht huisraad to kennengeeft, dat dan bier dan daar
in eenen hoek geworpen wordt. Of het eene
figuur zij van eenen balling, die weinig geacht wordt, engeene vaste plaats heeft, is
onzeker: in ditgeval zoude het mannel.
gesl. eenigzins gegrond zijn.
OMBANDEN, bedr. w.gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en banden, dat buiten zamenst. niet
voorkomt ik bandde om, heb omgebana.
Eenen band omdoen. Veroud. woord.
OMBAZUINEN, bedr. w., gelijivl. Van het scheidb.
voorz. om en bazuinen: ik bazilinde om, heb
omgebazuind. Overal, door het blazen op
eene bazuin, iets aankondigen.
OMBEDELEN, onz. W. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en bedelen : ik bedelde om, heb
omgebedeld. Op alle plaatsen loo en bedelen.
OMBELLEN, bedr.w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en bellen: ik belde otn, heb om ebell. Door het klinken van de he! alom bekend maken.
OMBEREN, zie lomberen.
OMBEUKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en beuken: ik beukte om, heb omgebeukt. Door beuken omwerpen, ter neder
werpen : vrou Weelde heeft met haer' weeke
zeden meer steden ontgebeukt. [De Deck.]
Muuren , tweemael omgebeukt. [Yowl.]
OMBEVANGEN, zie omvangen.
OMBIEDEN, onz. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en bieden : ik ombood,
heb omboden. Veroud. woord, dat bij M.
Stoke voorkomt, in den zin van door eene
boodschap gelasten , of laten weten : dat
men Ghisebrecht van Yselsteijn ombode,
dat hi enz.
OMBIJT, ombijten, zie ontbUt, ontbijten. Men

vindt dit verouderde woord nog bij J. Cats :
eet 's middags hartigh, of ombijt. Kil. verklaart ombUt 'door jentaculum.
OmBINDEN, bedr. w. ongelijkvI. Van het scheidb.
en onscheidb. voorz. om en binden. Scheidb.:
ik bond om, heb omgebonden. Om zich of om

OMBR.

een ander ding binden : zijnen gordel omgebonden hebbende. Onscheidb.: ik ombond, heb
ombonden. Met iets omwinden: gordde hem
met den riem des Ephods, ende ombond hem
daar mede. [Bijbelv.] Van hier ombindsel.
OMBLADEREN, bedr.

w. ,
gelijkvl. Van hetscheidb.
voorz. om en bladeren : ik bladerde om, heb
omgebladerd. De bladen van een bock hier
en daar omslaan.
OMBLAZEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheid b. voorz. om enblazen : ik blies om,
heb omgeblazen. Bedr., door blazes doen
omvallen : een kaartenhuisje omblazen—Onz.
met hebben, door middel van een blaastuig
alom bekend maken : immiddels had Taxis
met Brie trompetten doen omblaazen. [Hooft.]
OMBOENEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en boenen : ik boende om, heb amgeboend. Den binnen en buiten kant van
allerlei vaatwerk door boenen zuiveren.
OMBOLWERKEN, bedr. w. gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en bolwerken : ik ombolwerkte, heb ombolwerkt. Met een bolwerk omringen. Oneigenl. neemt het I. T. in Jos.
droef en blij-eijnd spel, voor naauw bezetten, benaauwen : die u tot aller uur ombolwerckt hebben.
OMBONZEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en bonzen : ik bonsde om, heb
gebonsd. Met eene bons omwerpen.
OMBOORDEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
en onscheidb.voorz. om en boorden. Scheidb.:
ik boordde heb ontgeboord. Rondom met
een boordsel bete en ; ook in den vorm
van eenen boord of rand maken. Onscheidb.:
ik omboordde, heb omboord. In deze vervoegin komt
komt het, in den verhevenen stijl,
oneigenlijk voor, in den zin van omringen :
eene vallei met bergen omboord. Zie, hoe
d'ondergaende zon de wolken omboord heeft
metgoud. [Overzett. van Herv.]

bedr. w. ,.
gelijkvl. Van het scheidb
voorz. om en bouwen : ik bouwde om, heb
ontgebouwd. Een geld. woord, beteekenende
eenen akker, in geval van een misgewas, van
nieuws omploegen.
OMBRAAIJEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en braaijen (voor braden naar den
hollandschen tongval) : ik braaide om, heb
omgebraaid. Een schipperswoord, beteekenende omwenden, omkeeren, denkelijk door
middel van het zoogenaamde braadspit.
OMBRASSEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en brassen : ik, braste om, heb omgebrast. Door middel van den bras, op een
schip,
de ra en het zeil omhalen.
OMBREIJEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en brojen : ik breide om, heb omgebreid. In het ronde breijen ; ook een boordset, door hreijen, rondotn iets maken.
OMERENGEN, bedr. w., onregelm.Van het seheidb.
voorz. om en brengen : ik brat om, heb o»t-

OMBOUWEN,
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gebragt. Omdragen : ik heb de nieuwspapieren nog niet omgebragt. Van hier ombrenger, ombrengster. Voorts : breng het glaasje
nog eens om, zegt men, als de vrienden, in
eene rij, om tafel zitten. Ombrengen, is oak
een schipperswoord : het schip ombrengen,

hetzelve omwenden, ombraaijen. Verkwisten,
doorbrengen ; eerie meest verouderde beteekenis : die heeft zonder vrucht sijn dagen
omgebrocht. [J. Cats.] Die zijn erfgoet schandelijck omgebrocht heeft. D. Philippi hant-

OMDR.

OMDANSEN, bedr.

en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en Jansen: ik danste om,
heb omgedanst. Bedr., door Jansen iemand
onder de voet werpen. Meest gebruikt men
het onz., met hebben, voor dansend omspringen.
OMDAT, redengevend voegwoord, waarbij men,
natuurlijk, eene aantoonende wijs plaatst;
vermits, doordien : God is al onze lie de
waardig , otndat Ilij het beminnelijkste
wezen is. Van om en dat.

n va
dit woord is die van om het leven
ken's
brengen, van het leven berooven : zich zel-

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en deelen : ik deelde om, heb omgedeeld. Bij gedeelten om even, zoo dat elk
het zijne krijgt. : het omgedeelt gouden en

ven ombrengen. ilij is door verraad omgebragt. Met vergift ombrengen. Het woord

zilveren Laken. [Hooft.] Be taart omdeelen.
Van hier omdeeler, omdeeling.

boecxken.] Een broeder diens, die het zijne
ombrenget. [Doreslaer.) De gewone betee-

arop
s wa men van
zelf beslist wel niet de wij,
het leven berooft wordt, noch duidt aan, of
zulks naar regt geschiede of niet •; echter
gebruikt men het nooit, dan van eene onregtmagtige beneming van het !even.
OMBRIESCHEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb,
voorz. om en brieschen : ik brieschte om, heb
omgebriescht. Dichterlijk woord, overal brieschend omloopen.
OMBROMMEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om, en brommen : ik bromde om, heb
omgebromd. Brommend, als een grommende
beer, omloopen.
()MERMEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en bruzjen : ik bruide om,
heb en ben omgebruid. Bedr., Onbezuisd omwerpen •; hi' bruit de to el om. Onz., met
ztjn : de to el bruide om. Een woord der
dagelijksche taal.
het scheidb
, Van
g.
()MULLEN, onz. w.elijkvl.
voorz. om en brullen : ik brulde om, heb
omgebruld. Aan alle kanten loo en brullen :
hzj hoort het ongedierte ombrullen aen zijn'
vliet. [Anton.]
OMBUIGEN, bedr.

en onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en buigen : ik boo om,
heb en ben omgebogen. Bedr., iets, dat re
is, in eene bogt zetten •; ook jets, dat reeds
gebogen is, in eene andere rigting buigen.
Ook onz., met zijn : het mes buigt om. Van
hier ombuiging.
OMBUITELEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en b uitelen:: ik buitelde om, ben
omgebuiteld. Buitelend omvallen, Van bier
ombuiteling.

(in Gron., waar dit woord gebruikt
wordt, ombuten) bedr, en onz. w., gelijkvl.
Van het scheidb. voorz. om en buiten : ik
buitte out, heb omgebuit, Ruilen : lets ombuiten, Oak onz.: laat ons metgespen ombuiten. Zie ruilebuiten.
OMBULDEREN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en bulderen : ik bulderde otn, heb
omgebulderd. Bulderend omloopen, overal
razen en tieren.

OMBUITEN,

OMDEELEN,

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en deelen: ik doll om,
heb omgedolven. Omgraven: den akker omdeelen. [Vond.]
OMDIJKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en dijken : ik omdijkte,
heb omdijkt. Met eenen dijk omringen. Van
bier omdijking.
OMDOBBEREN, onz w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en dobberen : ik dobberde om,, heb
omgedobberd. Dobberend omdrijven.
OMDOEN, bedr. w., onregelm. Van het scheidb.
voorz. om en doen : ik deed om, heb omgedaan. Los omwinden : doe er een doekje om.
Een wijd kleed omhangen : deelen sij hem
eenenpurperen mantel om. [Bijbelv.] Zie

OMDELVEN,

aandoen.
OMDOLEN, onz.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en Bolen : ik doolde om, heb omgedoold, Omdwalen : het land omdolen.
Oneig.: wij zouden in volstrekte hoopeloosheld omdoolen. [Frantzend Van hier omdoling.

(omduwen), bedr. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. omen douwen: ik douwde
om, heb omgedouwd. Met eenen douw omstooten, omzetten.
OMDRAAI, z. n., m., des omdraais , of van den
omdraai ; meerv. omdraaijen. De daad van
omdraaijen.
OMDRAMJEN, bedr. en onz. w., gelijkvl.Van het
scheidb. voorz. om en draaijen : ik draaide
om, heb en ben omgedraaid. Bedr., in eene
tegengestelde rigting draaijen: de kraan van

OMDOUWEN

eene koffijkan omdraaijen. Draai uw hoofd
eens out. Eene duif den nek omdraaijen.
Orn zijne as draaijen : een rad omdraaijen.
Al draeit de wtjzer kort den dag om. [Vond.]
Zich omdraaijen. Fig., veranderen : daer
uwe meening de geheele werelt orndraeien
wil tot een ongemeen root gasthuis. [Overzett. van Herv.] Onz., met zijn, em zijne as
bewogen worden : de m,olen draait om. Eer
d'aerde op Karen as omdraeide. [H. Schim.]

Oneig., uit wankele grondbeginsels en om
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eigenbelang, in het openbaar, zich antlers
dan voorheen, gedragen •; in den vertrouweliken stiji : hi' is omgedraaid. Van bier
omdraatjing.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en dragen •: ik droeg om,
heb omgedragen. Dragend ombrengen,
overal met zich dragen : daer gtj nets
i omdraegt dan uw stertlijkheit. H. Schim.]
OMDRAGT, z. n., v., der, of van de omdragt
het meerv. omdragten is niet veel in gebruik. Het omdragen •; van om en dragt.
OMDRIVEN, onz. w.,
gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. om en draven : ik draafde om, heb en
ben omgedractld. Op eenen
draf omloopen•:

OMDRAGEN,

hetpaard heeft lang omgedraafd. Het
paard is de stadsmuren omgedraafd. —
Hetpaard heeft de stadsmuren omgedraafd,

zoude te kennengeven : het heeft, door zijn
draven, de stadsmuren doen omvallen •; en
zoude tevens een bedr. w. wezen.
OMDRENTELEN; onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en drentelen : ik drentelde om,
heb omgedrenteld. Drentelend hier en daar
gaan.
OMDRIJVEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. om en drzjvon. Scheidb. ik dreef om, heb en ben ontgedreven. Bedr., om zijne as driven: gelijck een uurwerckwight het sneckradt.
ommedrijft. (Vond.] In eenen kin doen
om aan: de kudde den berg omdrilven, ook
om den berg drijven. Ginds en herwaarts
driven : wolcken, die van de winden, ommegedreven worden. Onz., met ztjn: het
wrak is het eiland omgedreven. Hi' dree op
eeneplank om de stall. Met hebben : hi' heeft
op den vloed omgedreven. Onscheidb. en
bedr.: ik omdreef, hebomdreven. Met gedreven beeldwerk rondom versieren : eengouden kelk, met bloemfestoen omdreven. Men

gebruikt het in den verhevenen stip alleen.
w.gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en drillen : ik drilde om heb
omgedrild. Drillend omloopen.
OMDRINGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en drip en: ik drong
om, heb omgedrongen. Door dringen omzetten • ook door dri p en omstorten.
OMDRINKEN, onz. w., ongelijkvi. Van het scheidb.
voorz. om en drinken: ik dronk om, heb omgedronken. In het ronde drinken:: welaen,
nu eenmael omgedronken tot eer van 't guldenjaergetij. [Poot.]
OMDROOGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en droogen: ik droogde
om,
heb omgedroogd. Nat vaatwerk, vooral
nat theegoed. van binnen en van buiten
droog makers •; in het gemeene leven : droog

OMDRILLEN, onz.

de kopjes eens om.

bedr. w., ongelijkvi. Van het onscheidb. voorz. out en druipen: ik omdroop,

OMDRUIPEN,

OMGA.

heb omdropen. Rondom bedruipen: een haas,
aan het spit omdropen.

bed r. w.,an
gelijkvl.
het
V scheidb.
en onscheidb. voorz. em en drukken.
Scheidb.: ik drukte om, heb omgedrukt.
Door drukken g iets in eene andere rigting
zetten. Onscheidb, ik omdrukte, heb omdrukt. Aan alle kanten drukken: eenen appel
omdrukken. [Vond.]
OMDUWEN, zie omdouwen.
OMDWALEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en dwalen: ik dwaalde„om, heb.
omgedwaald. Omdolen : achter land om-

OMDRUKICEN,

dwalen. Bij Senirs schedel om te dwalen.
H. Schim.] Van hier omdwaling.
OMDWARLEN, omdwerlen, onz. w., gelijkvl.
Van het scheidb, voorz, om en dwarlen :
ik dwarlde om,
heb omgedwarld. Dwarlend
omdrijven: met eenen omdwarlenden smoock.
[Vond.] Terwzjl de werrelt vast woelt en
ommedwerrelt. [Vond.] Van bier omdwarling.

on Z. W., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en fiadderen: ik fladderde om,
heb omgefladderd. Fladderend
omvliegen. Ook omtlodderen.
OMFUTSELEN, onz, w. gelijkvl. Van het scheidb,
voorz. om en futselen : ik futselde om, heb
omgefutseld. Hier en daar loo en futselen.
OMGAAN, onz, w., onregelm. Van het scheidb.
en onscheidb. voorz. om en gaan. Scheidb.
ikging om, heb en ben omyegaan. Zich om
zijne as draaijen : het rad is al tienmaal
omgegaan. In eenen kring rondgaan : ik

OMFLADDEREN,

was zoo duizelig, dat alles scheen met mij
om tegaan. Laet schael en roemer nu vrtj
omgaen. Moot.] In en ere beteekenis,eenen
omweg maken : h i' is wel drie uren omgegaan. — Gij hebt wel drie uren omgegaan,

geeft een ander denkbeeld : uw om an op
dieplaatsen, waar gij wezen moest, duurde
wel drie uren. In verdere figuur, sammelen,
talmen : dit was met kracht sender omgaen,
dat si dit hebbenghedaen. M. Stoke.] Hier
en daargaan : de wachters, die in de stadt
ommegingen. [Bijbelv.] Verder wordt dit
werkwoord nog op de volgende oneigenlijke
maniergebruikt, als voor behandelen, met
hebben : hij heeft veel met wol, met vlas,
koopmanschap omgegaan. Hzj gaat altoos
met to ens om. WV hebben notjt met pluimstrtjkende woorden omgegaan. [Bijbelv.]

Verkeeren, gemeenzamen om an hebben:
hzj weet met de grooten om te gaan. Benen, behandelen : vriendelijk met iemand
om aan. Gebeuren, voorvallen, te doen zijn:
ergaat veel om in de wereld. Die weet, wat
in het hart dermenschen ommegaat. N. Ver-

steeg.] Het woord wordt ook onscheidb.
gebruikt : ik ontging, heb om aan Rend
reisen : ende Jesus oniginek alle de steden
ende vlecken. [Bijbelv.)

OMGO.
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OMGANG, z.

n. m., des omgangs, of van den omgang ; meerv. omgangen. De daad van omgaan : den om an der zon intwijfel trekken.
Eeneplegtige omdragt: Baer Michal lien
ommegang (der ark) beschimpt. [Vond.] Den
om an doen. Eene omwandeling eenen
om an doen. Een uiteinde, wanneer eene
zaak om is : nae omganck der bestemde jaren. [Landr. van Vel.] Verkeering; zonder
meery : genteenzamen om an 'met iemand
hebben. Van eenen aangenamen om an
ztjn. Zijn' wond'ren om an te openbaren.
[Hoogv1.] Zzj regelen den ommegang door
ene heilige rerlustiginge. M. L.] Wiens ommegang mij steels verblUdde. J. de Haes.]

Eengang, op welken men om een gebouw
rondgaan kan: een toren met vt:jf omgangen.
OMGAPEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om, en gapen : ik gaapte om, heb
omgegaapt. Overal rond gapen.
OMGELANDEN, z. n., m., meerv., der, of van de
omgelanden. Die in omgelegene landen wonen : maar d'omgelanden hadden grooter
vaar van besprongen te worden. [Hooft.]
Van om en gelanden,
van land.
OMGEVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van hetscheidb.
en onscheidb. voorz. om en geven. Scheidb.
ikgaf ont, heb omg eg even . In het ronde geven:
wie moet de kaart omgeven. Onscheid b. : ik
om afheb
g,
omgeren.Aan alle kanten insluiten:
dengantschen dag omringense intj, tsamen
om even sij mij. [Bijbelv.] Oneig. hi' is met
heerlijkheid oingeven. Van hier onzgeving.

,
onz, w. gelijkvl.
Van het scheidb.
voorz. om en gieren : ik gierde am, heb omgegierd. Gierende omloopen.
ONGIETEN, bedr, w., ongelijkvl. Van het scheidb.
en onscheidb. voorz. om engieten : Scheidb.
ik goot om, heb omgegoten. In eene andere
ruimtegieten: ik heb de kopjes ontgegoten.
Door hersmelten in eenen anderen vormgieten • oneigenlijk: wetkenners — zijn, giet

OMGIEREN,

hen Godtsgena niet om, voor Godt ondeugend. M. L. Tijdw.] Onscheidb.: ik ontgoot,
heb omgoten. Aan alle zijden begieten : het
lichaam was ontgoten van iizer en metael.
D. Heins.] Oneig. : zoo ijder schepsel is met
stertlickhet:jil ontgoten. [De Brune.]

enonscheidb. voorz, om en gorden. Scheidb.
ik gordde om, heb omgegord. Iets met eenen
gordel rondom vastmaken oneigenl. :
Zie hoe God uw' zwacken aert
Uwen vleeschrock om komtgorden.

[De Deck.]
Onscheidb. ik omgordde, heb omgord. Eenen
gordel aandoen : laet uwe lendenen omgordet
zt:jn. [Bijbelv.] Als in eenen gordel sluiten :
want zij omgorden slechts den bulk en nek
met 1:fzer. [Bogaert.] Van hier, in den verhevenen stij,I ornringen : om u met wraek t'
omgorden. [II. Schim.] Omgort met steenen
muuren. [Vond.] Van hier omgording. Reeds
bij Otfrid. umbigurtan.

onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om engrabbelen : ik grabbelde om,
heb omgegrabbeld. Al grabbelend aan alle
kantengrijpen.
OMGRAVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
en onscheidb. voorz. omen graven. Scheidb.
ikgroef om, heb ontgegraven. Zoo graven,
dat het onderste boven kome een stuk lands
om raven. Onscheidb. : ik omgroef, heb omgraven. Rondom lets graven •; ook met graften en schansen omringen : op ons omgraaven veldt. P. Scriverius.]
OMGRENZEN,bedr.w., gelijkvl. Van hetonscheidb.
voorz. om en grenzen : ik omgrensde, heb
omgrensd. In grenspalen random insluiten :

OMGRABBELEN,

de magtighste gewesten, die 1Veérlandt omg rensden. ['ort.
b ]

onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. om en grifpen. Scheidb. ik greep om, heb omgegrepen.
Onz., met hebben • achter zich grijpen :
zoodra ik dat zagreep
,g
ik om. Bedr., met
het binnenste van de hand omvatten : nadat
ik hem om het beengegrepen had. Doch in
dezen zingebruikt men het meest onscheidb.:
ik omgreep, heb omgrepen. Wel omvatten :

OMGRUPEN,

aldus was d' eerste mensch niet rechtgelukkigh voor hem zijn rib omgreep. [Poot.]
Oneig. vreuchde en hertenlust sullen s,/
omgrUpen. [Doreslaer.]

w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en0:Men : ik gleed om, ben omgegleden. Met gemak, om zijne as gaan: onder
't ommeglijden van zoo veel raden. [Vond.]
gelijkvl. Met het onscheidb.
OMGLORIEN, bedr. w. ,
voorz. : ik ontgloriede, heb omgloried. Met
heerlijkheid en mister om even. Men treft
dit ongewone woord bij Vond. aan : hi'

w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om engroetjen : ik groeide om, ben
omgegroeid. Om lets anders groeijen.
OMGROEPEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en roe en dat van het
eene vereeniteekenkundige woord roe eene
ging van beelden, gevormd is : ik omgroepte,
heb orngroept. Groepswijze omringen. Het is
een woord, dat, bij de ouden, niet gelezen
wordt. In een hedendaagsch schrift zegt
iemand : kindertjes vervulden in eene treu-

droomde een God te zien, omglortjt hier
beneen.

rige loch deftige houding het tooneel, de
tombe tekenachtig omgroepende.

OMGLIJDEN, onz.

bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en gooijen : ik gooide om, heb
omgegooid. Door gooijen omwerpen.
OMGORDEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.

OMGOOIJEN,

OMGROEIJEN, onz.

OMHAKEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en haken : ik haakte om, heb
orngehaakt. lets, dat aan haalijes reeds vastgemaakt is en hangt, anders vasthaken. Ook
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met haken omhalen, neertrekken : de muren
omhaken. Omhaken noemt men, in Noordholland, dengrond omspitten. Bij Kil. vindt
men hacke
spaeije, waarmede men den
,
g
rond omhaalt.
ORHAKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. otn en hakken : ik hakte om, heb ovagehakt. Door hakken omwerpen.
OMHALEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en halen : ik haalde om, heb omgehaald. Onder de voet werpen : zijn huffs
werd omgehaald. Het onderste boven brenen : een houweel, ont den grond om
g
halen. Om iets halen, of trekker' :gtj moet er
een touw omhalen.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb,
voorz. om en halzen • van hals, anders
stnijt genaamd, een zeker scheepstouw,
waarmede men de zeilen inbindt ik halsde
orn, heb omgehalsd. In storm, door middel
vande halzen of smijten, het schip voor den
wind omwenden. Bij boon, komt het denkelijk onzijdig voor. Zie daarover in omhelzen,
'Van hier omhalzing. Onthalzen gebruikten
deouden ook voor omhelzen: dart is het
onscheidbaar.
OMHANDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en handen. Ik onthandde,
hebomhand. Met de handen omvatten. Dit
verouderde woord vindt men bij C. Huygens:

GMHALZEN,

laet dijnen rooters arm behouden en onthanden, enz.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. om en hangen.
Scheidb. ik hing (hong) om, heb omgehangen.
Anders hangen : hang de gordtjnen om •; zoo
roegen ztj beter. Om lets hangen : zijnen
mantel omhangen. Onscheidb. : ik omhing
(omhong), heb omhangen. Aan alle zijden
behangen : eene ledekant, met gordijnen

OMHANGEN,

omhangen. Net den tabbert brae omhangen.
[Poot.] Van hier omhangsel.

bedr. w., one . Van het scheidb.
voorz. om en hebben : ik had om, heb °Ingehad. Men gebruikt dit woord, in de dagelijksche taal, met uitlating van een deelwoord • ik heb mijnen doek al om, namelijk

OMHEBBEN,

gedaan.
daar
omheen
is
bijw. Rondom : hi'
geloopen. Omheen varen, enz. In het gemeeIre leven, zegt men : ik kan er niet omheen,

OMHEEN,

ik kan zulks niet mijden, ik kan er niet van
tusschen. Van om en been.
OMHEINEN, bij de ouden ontheimen, bedr. w.,
gelijkvl. Van het onscheidb. OM en heinen :
ik omheinde, heb omheind. Met eene heining
omringen. Wijders, in het algemeen, omrineen'
gen : ztjn stadt en staet om heint met een
metalen munr. [Poot.] Omheint met diamante wailer', [H. Schim.] Voor omheind
gehruikt Antonid. eenmaal omheiningd : van,
duizent ruiteren ontheiningt. Zich met rui-

OMHE.

ters en knechten omheinen zegt Hooft. Van
hier omheining.
OMHELPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en helpen ik holp (hielp) om, heb
omgeholpen. Dooden, op eene onregtmatige
wijs van het leven berooven. Het naamwoord
leven is bij dit werkwoord uitgelaten: zeeventien van zijnen volke werden bij nacht
omgeholpen van de eylanders. [Hooft.] lzoo
was Scribonianus onder Claudius omgeholp
en. [Hooft.] Hoogstraten verklaart het ook
door verkwisten, als zeide men iemand om
zijn goed helpen.
OMHELZEN, (ornhalzen) bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz, om en helzen, voor "wizen
(van hals) dat bij Kil. nog voorkomt: ik omhelsde, heb omhelsd. Iemands hals met de
armen omvatten en omhelsde hij haar met
zoo vierigh een' vriendschap. [Hooft.] In

eenen beschaafden stij,l gebruikt men het
ook voor eene vrouw bezwangeren. In het
gemeen, omvatten : gij burgervaders, die de
vreeeiltjf omhelst. [Anton.] Daar voorts de
dichters, met hunne verbeelding, de geheele
levenlooze natuur bezielen, zoopassen zij
het omhelzen op allerlei voorwerpen toe, en
verlevendigen, dus doende, de geschilderde
beelden. Zoo zegt Vondel : het veil omhelst
den oliem. En elders : de zee omhelst de duin.
Zoogebruikt een ander dichter het naamw.
omhelzing van twee beekjes, die, door een
boschje vlietende, elkander verliezen • waarna
zij elkander wedervinden, en in onderlinge
omhelzing te zamen vloeijen. Oneigenlijk
wordt het tot het verstand en denwil overgebragt, voor, uit voile overtuiging, met
eengenegen hart iets kiezen : eene godsdienst omhelzen. Ik kan datgevoelen niet
omhelzen. Gods beloften door hetgeloof omhelzen. Van bier omhelzing. Het woord stamt
zeker van hals af,gelijk Kil. het daarom
te regt overzet door injicere brachia collo.

Vondels uitdrukking, waar hi' van Kadmus
zegt : h i' omhelsde Hermione, en vatteze om
den hals, is zeker niet van eene onaangename
herhaling vrij te spreken. Dat dit woord gewisgeenen anderen oorsprong heeft, hevestit de oude spelling omhalzen, die bij Kil.
en K. Van bander voorkomt. Hooft spelt ook
eenmaal omhalzen, schoon zijne ware meening
eenigzins duister is (de lasts is, in het 14.
b. van Mc. het 23 h. ): liet no than de
zorge niet slappen,
wel weetende dat dit yolk
lichtelijk omhalst (facilem mutatu gentern
zegt de Historieschrijver), als de gelegenheit
verschijnt. Misschien verstaat de Ridde
r er
degelegenheid onder, gelijk wij nog zeggen :
eene gelegenheid omhelzen. Of, zoo de uitlegging welke L. Meijer daaraan geeft, name
lijk die van veranderltjk zijn, (gelijk ook

Tacitus woorden aanduiden) de echte zij, zoo
moet men om,halzenscheidb. onz.gebruiken
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het heel van het omhalzen van een schip
ontleend zijnde. Zie omhalzen.
OMHENGELEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
en onscheidb, voorz. om en hengelen.
Scheidb.: ik hengelde out, heb omgehengeld.
Al leunende op zijne wieken omzwieren : de
mug, die om de vlam hengelde, enz. Onscheidb. ik omhengelde, heb omhengeld, Rondom hengelen : daer duizend eng'len mijn
troon omheng'len. [De Deck.]
OMHER , een voorzetsel bij werkwoorden geplaatst, dienende ter versterking van het
enkele voorzetsel om, als : omhertrekken
omherzwaatjen, beide bij Hooft • omherzien,
bij Vond. Dit voorzetsel is altijd scheidbaar :
ik trok omher, ik heb omhergetrokken. Zoo
zegt Oudaan : daar uw naam, omhergevoert
op vlerken van de faam.
OMHINICEN, onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb,
voorz. om en hinken : ik honk om, heb en
ben omgehonken; meest thans gelijkvl.: hinkte
om, omgehinkt. Hinkend omhuppelen: ik heb
in de kamer omgehinkt. Maar : ik ben den
kring ontgehMkt.
OMHIPPEN, omhippelen, onz, w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. om en hi en hippelen:
ik hi to hippelde om, heb en ben omgehipt,
omgehippeld. H i end hippelend omspringen. Men gebruikt ook omhuppelen •; doch
dan is er meest een denkbeeld van vreugde
blij verzeld.
OMHOEPELEN, on z. en bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en hoepelen : ik hoepelde
om, heb omgehoepeld. Onz., met hebben •; met
eenen hoepel omloopen en spelen. Bedr.,
door hoepelen lets omstooten.
ONHOEPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en hoe en dat buiten zamenst.
niet voorkomt: ik hoe to ont, heb omgehoept.
Eenen hoe el of hoe p om lets le en. Huygens
gebruikt het van het dragen van eenen hoepelrok : een' omgehoepte pack, trots eenigh
keernen vat.
el' jkvl. Van het scheidb.
ONHOOREN, bedr. w. ,g
voorz. oni en hooren : ik hoorde otn, heb omgehoord. Door hooren hier en daar vernetnen,
onderzoeken: naar eene meld omhooren.
OMHOUDEN, bedr. w ., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en houden : ik hield om, heb omgeho den Een wijd kleed niet afleggen: ik heb
den mantel omgehouden.
OMHOUWEN, bedr, w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en houwen, ik hieuw om,
heb omgehouwen. Door houwen neervellen :
eenen boo omhouw en . Van bier omhouwing
OMHUILEN, orris W. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en huilen: ik huilde om , heb
omgehuild. In het ronde huilen, overal gehuil
maken.
OMHULLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz, om en hullen (redimire caput,
cap tegmine ornare, bij Kil.) : ik omhulde,

OMKE.

heb omhuld. Een woord, hetwelk ik, bij de
ouden, niet gevonden heb : men gebruikt
het thans in naval in van hood. schrijvers,
in den zin van omwinden. Het strij,
dt zeker,
niet teen de regelmaat onzer taal •; schoon
men het liefst van het omwinden van het
hoofd met eenig sieraad behoorde to gebruiken. Bij N. Versteeg komt het voor: de morenzon omhuld met gouden stralen. P. Meens
g
gebruikt het reeds vrijer: d'ontwikkeling
van 't ontwerp, met nevels omhuld, enz.
OMHUPPELEN, zie omhippen.
bedr. w., gelijkvl.Van het scheidb.
OMHUTSELEN,
voorz, om en hutselen : ik hutselde om, heb
omgehutseld. Kleine stukjes omschudden :
Schout Minos hutselt de lotbus om. [Vond.]
Ook is omhutsen in gebruik geweest : waer
dattet (ooft) eens wordt omgehutst. [Cats.) Van
hier omhutseling.
ONJAGEN, bedr.w., ongelijkvl. Van het scheidb,
voorz, om en' en : ik joeg om, heb omgejaagd. Te rug 'a en •; ook in het ronde 'a en,
onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
OMJANKEN
,
voorz. om en janken : ik jankte om, heb omgejankt. Overal omloopen en janken.
OMKAATSEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, om en kaatsen : ik kaatste ont, heb omgekaatst. Te rug kaatsen •; ook door het slaan
van den kaatsbal lets omwerpen.
gelijkvl. Van het onscheidb.
OMK ADEN, bedr, w. ,
voorz, om en kaden, dat buiten zamenstell,
niet voorkomt : ik omkaadde, heb omkaad.
Met eene kade, een dijkje, omringen : omkaadgriendland.
OMKALLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb,
voorz. om en kallen : ik kalde om, heb omgekald. Door kallen, tot een ander voornemen
bewegen, door kallen op zijne zijde brengen:
thans liet hij zich omkallen door Loodewyk
Rumpf. [Hooft.] Van bier omkalling.
OMKANTELEN, (omkentelen, omkenteren) bedr.
en onz. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb. voorz.
om en kantelen : ik kantelde om, heb en ben,
omgekanteld. Bedr., door kantelen omwentelen : door het omkantelen van eenen balk
verloor hij zijn been. 1k karttel den balk om.
Onz. : de balk kantelt om, is omgekanteld.
H. Schirngebruikt het oneig. : ik ben weer
schielijk omgekenteld. En elders : doch 'k zie
zijn hoop zijns ondanx omgekentelt.
gelijkvl. Van het scheidb.
OMKAPPEN, bedr, w. ,
voorz. om en kappen : ik kapte om, heb
omgekapt. Door kappen ter aarde vellen.
OMKEER, z. n., m., des omkeers, of van den
omkeer : meerv. omkeeren. Een omdraai.
Oneigenlijk, verwoesting , waardoor het
onderste bovengekeerd wordt : opdat hij
meé niet in den ommekeer verga. [Hoogv1.]
In dezen zin, is het meerv. niet in gebruik.
OMKEEREN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en keeren : ik keerde om,
heb en ben omgekeerd. Het onderste hover'
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keeren : ik heb mdn kopje orngekeerd. Het
binnenste buiten brengen : een kleed omkeeren, andersslechts keeren. Het achterste
voorwaarts brengen : zij hebben den wagen
al omgekeerd. Zich omkeeren. Hier gebruikt
men ook het onz., met hebben: keer ont mijn
liefste. [Bijbelv.] Ook in eenen anderen zin :
een deure keert om haer herre. [Bijbelv.]
. ten growl toe verwoesten: eene stad
Oneig,
omkeeren. Veranderen : die vloek is in eenen

omgekneed. Oneig., eenen anderen vorm
aan eene zaakgeven.
OMKNELLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en knellen: ik knelde oin, heb
omgekneld. Om iets vast knellen.
OMKNIKKEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en knikkeren: ik knikkerde om, heb ontgeknikkerd. Door knikkeren doen omvallen.
OMKNIPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en knippen: ik knipte om, heb
zegen omgekeerd. De godsdienst ornkeeren.
ontgeknipt. Door knippen doen omvallen.
Hoof t. Het isjuist omgekeerd, de zaak is
juist het tegendeel geworden. Eenen invloed OMKNOEIJEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en knoeden : ik knoeide om, heb
op den wit veroorzaken, waardoor de mensch
omgeknoeid. Een woord, in het gemeene
het tegendeel doet : hi keerde haer herte om,
leven voorkomende, dat te kennengeeft
datse sdn volck hateden. [Bijbelvd Van hier
bier en daar knoeijen.
om,keering, omwending, verandering, verOMKNOOPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
woesting. Bij Otfr. reeds umbikeran.
voorz, om en knoopen : ik knoopte om, heb
gelijkvl. Van het scheidb.
OMKEGELEN, bedr. w. ,
omgeknoopt. Om iets vast knoopen •, anders
voorz, om en kegelen : ik kegelde om, heb
knoopen, dan iets geknoopt was.
omgekegeld. Door kegelen omwerpen : al wie
OMKOGELEN, hedr, w., gelijkvI.. Van het scheidb.
den koning omkegelt, zal het spel winnen.
voorz, om en kogelen : ik kogelde om, heb
OMKENTELEN, omkenteren, zie omkantelen.
omgekogeld. Een woord der straattaal, door
OMKIJKEN, onz. w., ongelijkvl. Van het scheidhetgooijen met steenen omwerpen. •
baar voorz. om en kijken : ik keek om, heb
onigekeken. Achterwaarts kijken, omzien : OMKOMEN, onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en komen : ik kwam orn, ben omkijk niet naar Sodom om. [II. Schim.] Ook
gekomen. Ten einde komen, omloopen • dus
oneig., zorg dry en : ik zal wet naar hem
is hetjaar weder omgekomen. En als 't
omkijken. Ook rond zien, of men ook ergens
omquam, niet dan schoone woorden vin en.
iets bekomen kunne: zooplagt out Rome
me te veldwaert om te kijken naer rust voor
[Hooft.] Hierheen behoort de spreekwijs:
het is met hem omgekomen, het is met hem
s
't staetsverstand. fPoot.]
gedaan. Zoo is het uit, ja gansch gedaen,
OMKLEEDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onen omgekomen. [Poot.] Aan het einde toe
scheidb. voorz. om en kleeden: ik omkleedde,
Buren : de middelen komen ruim om. En
heb omkleed. Eigenlijk met een kleed omzoo ruim omkoomende middelen. [Hooft.]
hangen , doch men gebruikt het oneigenlijk
Zijn !even, op eene toevallige wijs, verliealleen, voor de voordragt van eene zaak,
zen, hetzij door geweld, hetzij anderzins
we men, onder zekere beelden, aan het
•:
na 't ommekomen der schildwacht. [Vond.]
verstand brengt : verhevene gedachten, met
Van koude en hanger omkomen. In den
gepaste woorden omkleed. Van hier omkleedbrand, in het water, op het sly veld door
het zwaard, enz. omkomen. Omkomen, dus

sel : nu mine heerldkheid van alle haare
omkleedselen beroofd is. {Sels.] Bij Kil. vindt
men omkleed, een kleed, hetwelk men om-

gebruikt, is bij vitiating van het woord
leven : degeheele spreekw. is om het leven
komen. Ulphil. gebruikt daarvoor fraquiman, de zweden fOrkomma, in de oorden
van Nederduitschland verkamen.
OMKOMST, z. n., v., der, of van de omkomst
•;
zonder meerv. Omloop, uiteinde: na om
komst van drie honderd en dertig jaren.
Ondergang : wisse booden van Galbas omkoontst. [boat.] Van om en home&
OMKONKELEN, bedr, w. gelijkvl. Van het
scheidb. voorz, om en konkelen: ik konkelde
om, heb omgekonkeld. Een straatwoord, door
konkelen omvallen.
OMKOOP, z. n., m., des omkoops, of van den
omkoop; zonder meerv. De daad van omkoo-

slaat,
een mantel.
onz. w., g elijkvl. Van het scheidb.
COMKLEPPEN
,
voorz. om en kleppen : ik klepte om, heb omgeklept. Aan alle kanten met de klep slaan.
OMELIMMEN, onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en klimmen: ik klom
om, ben om,geklommen. Om iets heen klimmen.
OMKLINKEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
et sch eidb. en onscheidb. voorz. om en
h
klinken. Scheidb.: ik klonk om, heb ontgeklonken. Bedr., door klinken een nageltje
omslaan. Onz., met hebben •; met wijnkelkjes
in eenen vriendenrei rond klinken. Onscheidb.: ik oznklotik, heb omklonken. Rondom beklinken : dat vorstlijk hell, met doodlijk kil omklonken, enz. A. Maria Paauw.]
OMKNEDEN, bedr. w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. om en knellen : ik kneedde om, heb

koopen : tot weering van alien omkoop en
zijdgangen. [Hooft.1
OMKOOPEN, bedr. w., onregelm. Van het scheidb.
voorz. om en koopen : ik kocht om, heb 0;1'1

93
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gekocht. Door geld iemand opzetten en aan
zijn snoer weten to rijgen: de re ter liet zich,
op eene lage wtjs, omkoopen. Eenen stadsvoogd omkoopen. Die 't heilig recht met klinkentgelt omkopen. H. Schim.1 Van hier
omkoopelijk, wien men omkoopen kan, bij
Omkooping.
Hooft.

bedr, w., gelijkvl. Van het onscheidb, voorz. om, en korsten : ik omkorstte,
heb omkorst. Rondom in eene korst sluiten.
Men gebruikt het, in den sierlijken stijl,
oneigenlijk voor met een, hard ligchaam omringen : wanneer ons scheepswand met Os

OMKORSTEN,

omkorst werd.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en kouten: ik koutte om, heb omgekout. Door vriendelijken praat omkallen.
OMKRAAUWEN, (omkrouwen) bedr. w., gelijkvl.
Van het scheidb. voorz. om en kraauwen :
ik kraauwde om,
heb omgekraauwd. Rondom
kraauwen. Men vindt het woord bij Hoogstr.
ONKRAGEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het onen dat niet in
scheidb. voorz. om en krag,
gebruik is : ik omkraagde, heb omkraagd.
Met eenen kraag om even. In den verhevenen stijI alleen, gebruikt men het voor omringen : sommige (eilandjes) met ried omkraegd. [Overz. van Hervey.]
OMKRANSEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en kransen :ik omkranste,
heb omkranst. Met eenen krans omgeven :
OMKOUTEN,

't wil ook zijn hood omkransen zien met
koninklOke prael. [De Deck.] De dooden om.
kransen. [Vond.]
OMKREELEN, (omkrielen) bedr. w.,gelijkvl. Van
het onscheidb. voorz. om en kreelen : ik
omkreelde, heb omkreeld. Met eene kreel

omboorden.
(omkrits) z. m., van den omkreits;
meerv. omkreitsen. Eigenlijk eene kromme
lijn, die op eene ronde vlakte sluit. In het
gemeen een omtrek wiens krunckeligen

OMKREITS,

ommekreis verstreckt een zomerzonnereis.
[Vond.] Binnen den ommekreits van Brie
muuren. [Vond.] Van om en kreits.

bedr. w., gelijkvI.Van het scheidb.
voorz. om en kreuken : ik kreukte om, heb
omgekreukt. Met eerie kreuk omvouwen.
OMKRLIGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en krijgen : ik kreeg om,
heb omgekregen. Door aantasten omdoen •
een woord der dagelijksche taal : ik kan nay-

OMKREUKEN,

nen mantel niet omkrOgen.

OmicluscHEN,onz.w.,ongelijkvl.Van het scheidb.
voorz. om en krijschen : ik krijschte (kreesch)
om, heb omgekrijscht (omgekreschen). Overal
in het ronde krijschen.
OMKRING, z. ri., m., des onikrings, of van den
omkring ; meerv. omkringen. Omkreits.
Hoogstr. heeft dit woord, als ook Hoogvl. :
dejonkers slaan een' wijden ommekring.
omkreuken.

OMKROKEN, ZiC

OMKROLLEN, zie

OMLA.
omkrullen.

bedr. en onz. w., gelijkvl.Van
het scheidb. voorz. om en krommen: ik
kromde om, heb en ben omgekromd. Bedr.,
krom ombuigen: ik kan dit Ozer niet omkrommen. Onz., met eene kromme bogt
vloeijen • met zOn: de stroom kromt hier
om. Van hier omkromming.
OMKRONKELEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. om en kronkelen: ikkronkelde om, heb en ben omgekronkeld. Bedr.,
met kronkels omvouwen :gif kronkelt het
papier om. Onz. : het papier kronkelt om.
Van bier omkronkeling, bij Hoogstr.
OMKROONEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz, om en kroonen: ik ontkroonde, heb omkroond. Met eene kroon om even:

OMKROMNEN,

die u drymael 't hood met heilig goud omkroont. [De Deck.]

onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. om en kruijen ik krooi

OMKRUIJEN,

(krood) om, heb en benomgekroozjen (omgekroden • ook kruidde om, onzgekruid). Onz.,
rood, aan alle kanten kruijen : ik hebwel
een uur omgekrooijen, zonder lets to verkoopen. Ik ben de stad oingekrootjen. Bedr,
door kruijen omstooten : ikkrooi het kind om.

onz. W. ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en kruipen : ik kroop
om, heb en ben omgekropen. In het ronde
kruipen, aan alle kanten kruipen. Met heb-

OMKRUIPEll

ben : in de kamer omkruipen. Met zijn: de
rups is de to el oingekropen.

onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en kruisen : ik kruiste om,, heb
onzgekruist. Hier en daar, op zee, met een
gewapend schip omvaren.
03IKRULLEN, (omkrollen) , bedr.en onz. w.,
gelijkvl. Van het scheidb. voorz. om en krul-

OMXRUISEN,

len : ik krulde oils, heb en ben omgekruld.

Bedr., krulswijze ombuigen : het haer met
gloenden Priem en Ozer orngekrolt. [Vond.]
Zich met eenen lustigen zwier omkrullen.
[Vond.] Wanneer de Razertj de lippen
ommekrult. [Hooft.] Nu hi' de lippen ommekrult. J. de Haes.] Onz., met zijn: zOnhaar
krult zonder Ozer om.

onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, om en kuijeren: ik kuijerde om, heb
en ben omgekuzjerd. Omwandelen, met hebben :
hebben wat omgekuzjerd. Met zijn
zijnden wal omgekutjerd. Hooft gebruikt
het voor mijden, eenen omweg maken, de
zaak niet vlak uitzeggen : kuierden zij, bui-

OMKUIJEREN,

ten Vespasianus naam, om.

onz. w., onregelm. Van
het scheidb. voorz. om en kuPtnen: het kan

OMKUNNEN (omkonnen)

om, konde (kon) om, heeft omgekonnen. Pit

woord wordt, in de dagelijkiche taal, met
uitlating van een ander werkw. gebruikt :
de band kan er niet om.
OMLAND, (ommeland),

z. n., o., des omlands, of
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van het omland; meerv. omlanden. Omliggend land, dat zich rondorn eene plaats uitstrekt. Het meerv. getal, gemeenlijk Ommelanden gespeld, beteekent de landstzeek, die
zich om de stad Groningen heen strekt, in
zoo ver dezelve, met de stad, eengewest
uitmaakt. Van trier omlandsch : eene ontlandsche reis doen, eenen rooters omweg
in het reizen nemen ook, eene groote wandeling in het ronde doen. Omlander : de
omlander heeren. Van om en land.
ONLANGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en langen : ik la de om, heb
omgelangd. Met eerie uitgestrekte hand omdeelen, in het ronde toereiken.
OMLATEN, bedr. w.. ongelijkvl.Van het scheidb.
voorz. om en laten : ik liet om, heb omgelaten. Niet afdoen : ik zal mijnen mantel maar
omlaten. In de dagelijksche taal, gebruikt
men dit woord, met weglating van een volgend werkwoord.
OMLAVEREN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en laveren : ik laveerde om, ben
omgelaveerd. Laverend omzeilen : wij van
lantgevaren laveerden 't aerdrijk om.

[Anton.]
OMLEGEREN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en legeren : ik ontlegerde,
heb omlegerd. Met een leer omringen sij
sullen haer (Babel) omlegeren. [Doreslaer.]

OMLO.

Van hier omleiding, oneig., eene onischrijving.
OMLEK'KEN, zie omlikken,
OMLEPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en le en: ik le to om, heb omgele t. Door le en onder de voet smijten.
OMLICHTEN, bedr, w., gelijkvl. Van het scheidb.
• voorz. om en lichten: ik lichte om, heb omgelicht. In het ronde, overal Loeliehten.
onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
OMLIGGEN
,
voorz. om en liggen: ik lag om, heb en ben
omgelegen. Omgevallen zijn: de koets lit om.
Bat rtjtuig heeft gisteren omgelegen. Omgebogen zijn : het mes lit om. Rondom liggen,
met z(in : de landen, die om de skid gelegen
ztjn. Ira ontliggende land. De omgelegene
plaatsen. De bloemen van het omgelegen velt.

[Poot.]
ONLIIMEN, bedr.

w., gelijkvl.Van het scheidb.
voorz. om en lijmen : ik ltjmde om, heb,
ontgelijmd. Om iets anders heen lijmen.
ONLIKKEN, (omlekken) bedr. w., gelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. om en
likken. Scheidb. ik likte om, heb omgelikt.
Door likken omwerpen : de kat likte het kopje
om. Onscheidb.: ik omlikie, heb omlikt. Aan
alle zijden belikken: in den dichterlijken stijl:
het beerenwelp, van de moeder omlikt. De
tong der vlam omlikt gebind en dak.

le en. Eene wending van iets, slat regt staat,
op zijde maken: hij let het mes om, hi'
maakt de snede stomp. Eene verandering in
plaats maken: leg die kaarten eens om. Hierheen behoort de spreekwijs: geld oinleggen,
hetzelve uitzetten. Omleggen heeft ook bij
Kil., de beteekenis van omdeelen : de kaarten omleggen, omgeven. Onscheidb.: ik omle de (omleide)d(omleid).
, heb omleg
Rondom
le en : sij vulden een spongie met edik,
ende omleljdense met hijsope. [Bijbelv.] Van
hier beteekent het ook omboorden : onder-

w., gelijkvl.Van het scheidb.
heb
voorz. om en lobberen : ik lobberde om,
omgelobberd. In het water lobberend omwaden.
ONLOEIJEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en loetjen: ik loeide om, heb om eloeid. In het ronde loeijen.
ONLOEREN
onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
,
voorz. om en loeren: ik loerde om, heb ontgeloerd. In het ronde loeren ornloerende, gelijk
een arend. [4ntonid.]
ONLONNEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en lommeren: ik omlommerde, heb omlommerd. Rondom heschaduwen. Bij Hoogstr. vindt men dit woord.
ONLOOP, z. n., m., des omloops, of van den
omloop • meerv. omloopen. De beweging van
een ligchaam, om zijne as : sluit het rad in
zijnen omloop. De beweging van een ligchaarn
in eenen kring : de omloop der zon. In verdere beteekenis : de aderen zijn met kunst

keurs, die met een groote zilvere kant omleidt was. [Van Heemsk.] Van hier omlegging,
omlegsel, antlers belegsel.

gemaakt, om den geregelden omloop des bleeds
te bevorderen. De omloop der onderaardsche
waterers. Papieren geld in omloop brengen.

Daarentussen heeft Civilis Vetera omleegert.

[Hooft.] Als men het onz. gebruikt, is het
scheidb.: zij zijn om de stad gelegerd.
OMLEGGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
en onscheidb. voorz. omen lei en • scheidb.:
ik le de (leide) om, heb omgelegd (omgeleid).
Het onderste boven le en : leg de plank otn.
Een schip omleggen, met de kiel om hoog

OMLEIDEN, bedr.

w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en leiden: ik leidde om, heb omgeleid. Door eenen ornweg leiden : maer Godt
leydde het volck omme.[Bijbelv •] Met zich in
gezelschap omvoeren : eene vrouw met zich
omleiden. Naar zijnen wil omwenden : wij
le den daermede haer geheel lichaem em.

[Bijbelv.] Oneig., verschalken, om den win
Leiden: hi' wist hem aardig om te leiden.

OMLOBBEREN, onz.

Bij Kil., heet het springvuur, omdat het, uit
zijnen aard, romdom het ligchaarn. loopt, de
omloop. Ook beteekent het eenen rand, waarop men rondom jets loo en kan : hi viel van
den tweeden omloop des torens af. Eindelijk,
wordt het oneigenlijk genomen voor bet
ruigste werk, om welk te doen men dan hier,
dan daar moet loo en. Zoo zegt men : den
ontloop waarnemen. Van om en loop.
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onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. om en loopen : ik lie
otn, heb en ben omgeloopen. Onz., met hebben
en om zijne as loopen : het rad is van
zelf omgeloopen. In eenen kring loopen: som-

ONLOOPEN,

mige hemelligchamen loopen in uitgestrektere
loo bean om, dan, enz. Hi' 'is de stad driemaal omgeloopen. Hier en daar loopen : bij
alle huizen met de schaal omloopen. Eenen
omweg maken: gij zijt wel een uur omgeloopen, gij kondet een uur uitgewonnen
hebben. Gij hebt wel een uur omgeloopen,

beteekent uw omloopen en omdrentele n
duurde wel een uur. Oneig.: het hood loopt
mij om • de kamer schijnt, door mine duizeligheid, met mij om te loopen. Verder: zoolang het bloed in mine aderen zal omloopen.
Eerie andere rigting nemen de wind is
omgeloopen, in het gemeene Leven, de wind
is om. Men dorst de voorzeilen niet roeren,
om voor den wind om te loopen. [Bogaert.]
Bedr. in het loopen omwerpen: hzj lie het
kind om. Van hier omlooper, een boom,

waarop de wever het deel van het afgewevene
web telkens oprolt ; omlooping.
OMLUIKEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en luiken : ik omlook,
heb omloken. Omsluiten • een verouderd
woord, dat bij Kit. en Hoogstr. bewaard is.
()Datum, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. am en lullen : ik lulde om, heb omgeluld. Een woord der lage volkstaal • met nieti en praat, bij dezen en genen omloopen.
OMMAKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en maken : ik maakte om, heb
omgemaakt. In de volkstaal, voor om raven:
het land ommaken.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en mangelen: ik mangelde
ont, heb omgemangeld. Ombuiten, omruilen,
een straatwoord.
OMMANTELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om, en mantelen, dat buiten
zamenstell. niet ingebruik is : ik ommantelde, heb ommanteld. Eigenlijk, met eenen
mantel omhangen. Men neemt het altijd
oneigenlijk, en wel in den hoogdravenden
stip: niet ommanteld met snij- oft groefwerk.
(Overz. van Hervey.]
OMMELAND, zie omland.
OMMENNEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en mennen : ik mende om, heb
omgemend. Een woord der dagelijksche taal,
beteekenende, in het mennen eene wending,
eenen draai maken • ook, door onvoorzigtig
mennen, eene kar, of eenen wagen omwerpen.
OMMETEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en meten : ik mat om, heb omgemeten. Rondom iets heen meten.
ONNORSEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en morsen : ik morste om, heb
OMMANGELEN

OMPL.

Norsig met iets omgaan beet, in
de dagelijksche taal, met jets ommorsen.
OMMUREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en muren : dat buiten
zamenstell. niet ingebruik is : ik ommuurde, heb ontmuurd. Met eenen muur rondom
insluiten • in den deftigen stijl.
OMNAAIJEN, bedr. w., gelijkvl.Van het scheidb.
voorz. om en naatjen : ik naaide om, heb
omgenaaid. Door naaijen omslaan, omzoomen : de rok is van onderen omgenaaid.
OMNARREN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en narren ik narde om, heb
ben omgenard. Met eene narrenslede omrijden. Met zijn hi' is in een uurtje de
omgemorst.

stad omgenard.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en nevelen : ik omnevelde, heb omneveld. Met nevel om even : door
de wolcken ontnevelt. J. de Brunel
OMOOG, z. n., o., des omoogs, of van het omoog
meerv. omoogen. Speldenwerksterswoord,
een klein oogje aan den buitenkant van het
speldenwerk. Van om en oog.
OMPAARLEN
ompeerlen, omperlen), bedr. w.,
gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en
OMNEVELEN,

paarlen : ik ompaarlde, heb ompaarld. Met

paarlen om even; een dichterlijk woord :
oinpeerelde vingers. [VOnd.1
OMPAKKEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en pakken : ik pakte om, heb
omgepakt. Anders pakken: waren ompakken.
OmpALEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. om enpalen : ik ompaalde, heb ompaald. Met palen omzetten. Eenigen schrijven het scheidb. : ikpaalde om, heb omgepaald. Het onscheidb. is taalmatiger.
OMPAPPEN, bedr. w.elijkvl.
, Van
g
het scheidb.
voorz. om enpappen : ik papte om, heb omg
epapt. Met papsel om jets vast maken.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om enperken : ik omperkte,
heb ontperkt. Met een perk of eene beslotene
plaats omsluiten : dees' soort en zal met

OMPERKEN,

kloosteren nosh koten t' ompercken zijn.
[De Deck.] Van bier omperking.
OMPLAKKEN, bedr.

w., gelijkvl. Van hetscheidb.
voorz. om enplakken : ik plakte om, heb
omgeplakt. Om iets plakken.
OMPLANTEN, bedr.w., gelijkvl. Van het scheidb.
en onscheidb. voorz. om enplanten.
Scheidb. : ikplantte om, heb omgeplant.
Rondom ietsplanter, : ik heb er 'one telgen
omgeplant. Onscheidb., met iets rondom
beplanten : een dtjk, met boomen omplant.
OMPLOEGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om enploegen : ik ploegde om, heb
omgeploegd. Het onderste boven ploegen,
doorploegen omkeeren.
OMPLOFFEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om enploffen : ik plofte om, ben
omgeploft. Omvallen, dat het ploft.
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OMPOOLIEN, onz.

w., gelijkvl. Van bet scheidb.
voorz. om en pooljen : ik pooide om, heb
omgepooid. Omdrinken : wij zullen eens
ompozjen, als alle ding klaar is. [Hooft.] Een
woord in den vertrouwelijken stijl.
OMPRAAT, z. n., m., des ompraats, of van den
ompraat • zonder meerv. Eene omrede. Van
om en praat.
OMPRATEN
,
bedr. w., gelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. om en praten ik praatte om, heb
omgepraat. Door prates tot een ander voorsemen brengen : om omgepraet mij listigh
van kant te helpen. [Vond.]
OMRAGEN
,
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
en onscheidb. voorz. om en ragen. Scheidb.:
ik raagde om, heb omgeraagd. Bedr., door
ragen omsmijten, omver ragen : raagde
alles orn. In het ronde ragen : de kamer
omragen. Onscheidb. : ik omraagde, heb
omraagd. Met spinrag om even omwinden.
OMRAKEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. omen raken: ik raakte om, ben omgeraakt. Onder de voet raken : in de dagelijksche taal.
OMRAMMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en rammen : ik ramde om, heb
omgeramd. Door middel van eenen stormram
omwerpen : 't aeloude sardis Wert endlijk
omgeramt. [Poot.] Omgeramde muren.
[Vond.] Voor omrammen zegt men ook
ontrammezjen.
OMRANDEN, bedr.w.,

gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. om en randen: ik omrandde, heb omrand. Met een rand omringen •; voorts randswijze omringen : zag ik 't groot Horebs bosch
eenblihki vuer omranden. [Vond.] Een
offerschael metparelen omrant. [Anton.]
OMRASTEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. omen rasteren: ik omrasterde,
heb omrasterd. Met rasterwerk, staketwerk,
omringen.
OMRATELEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en ratelen: ik ratelde om, heb
ontgerateld. Aan alle kanten ratelen, overal
omloopen en ratelen.
OMREDE, z. n., v., der, of van de omrede, meerv.
omreden. Een omschrijvend voorstel : dat se
de bzjtende waerheit met een verbloemde
omreden in het binnenste indring en. J. Cats.]
Van bier het veroud, bedr. w. omreden.
Van om en rede.

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en reiken : ik reikte om, heb
gereikt. Omlangen.
OMREIS, z. n., v., der, of van de ontreis; meerv.
omreizen. Een togt in het ronde. Van om
en reis.
gelijkvl. Van het
OMREIZEN, onz. en bedr. w. ,
scheidb. en onscheidb. voorz. om en reizen.
Scheidb.: ik reisde om, heb en ben omgereisd.
Onz., rondom den aardbol reizen: hij is de
wereld driemaal omgereisd. Hier en daar rei-

OMREIKEN,

OMRI.

zen : hi' heert van zijn leven veel omgereisd.
In het reizen eenen omweg maken zijn
veel omgereisd. Onscheidb. : ik omreisde, heb
omreisd. Bedr. :gij omreyst zee en lant.
[Bijbelv.] Terwijl Petrarchus geest omreist
des aardtrijks kimmen. [Hooft.] Van bier omreizer. [Bijbelv.1— Omreizing, liefst omreis.
OMREMMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en remmen: ik remde om, heb
omgeremd. Stijl omwinden •; het woord worst
in Geld. en Gron.gebruikt. Het touw dat er
ors geremd was,
enz. Zie remmen.
OMRENNEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en rennen : ik ronde om,
heb en ben omgerend. Bedr., in het rennen
odder de voet wen en
en omwerpen : zou ick
niet weten, hoe mijn broeder ongerent, in 't
renperck raeckte om hals. [Vond.] Onzijd.
met zzjn, om iets rennen : zij zijn de stad
omgerend. Vond. gebruikt het onscheidb.,
als een bedr. w.: des 'kernels blaeuwe tent
Glj daeglzjx ommerent.
OMRID, z. n., m., desomrids, of van den omrid
zonder meerv. Het omrijden. Van omen rid.
OMRIDSEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en ridsen ik ridste om, heb omgeridst. Door ridsen, (dat, in Groningen, te
kennengeeft een ligchaam van aanmerkelijke
zwaarte van zijne plaats bewegen) omzetten.
Misschien met ri dden uit eene bron.
OMRIEKEN (ontruiken), onz. w., gelijkvi. Van het
scheidb. voorz. om en rieken : ik rook om,
heb omgeroken. Rond loo en en rieken.
OMRIJDEN, bedr. enonz. ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en ri dden: ik reed om,
heb en ben omgereden. Bedr., in het rijdert
omstooten : een kind omrijden. Onz., met
hebben • in het ronde rijden, hier en daar
ri d den : wij hebben in de stad omgereden.
Trij hebben een uurtje omgereden. Eenen
omweg in het ri d den maken •; met zzjn: wij
zijn een uur ontgereden. Rondom iets been
ri d den: wij z zj n het leer omgereden.
OMRIJTEN, bedr. w. ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en rijten : ik reet om, heb omgereten. Door rijten omscheuren, omwerpen :
sij sullen uwe huijsen omrijten. [Doreslaer.]
OMRING, z. n., m., des omrings, of van den
omring •; het meerv. is buiten gebruik. Omkreits, omvang : die 's Werelds widen
ommering bewaekt. [Camphuijzen.) De ommering der eeuwen. [Bidloo.]
OMRINGELEN, voortdur. bedr. w., gelijkvl. Van
het onscheidb. voorz. om en ringelen ik
omringelde , heb omringeld. Eigenlijk met vele
zaken ringswijze om even : Titus omringelt
met de droeve barer. [De Deck.] Omringelt met den stoet van lijfwacht. [Hooft.]
Een schaer u sal omringelen. [Vond.] Van
het volgende omringen.
OMRINGEN, bedr. w.gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. OM en ringen: ik omringde,
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heb omringd. Eigenlijk, met eenen ring omgeven. Van hier oneigenlijk: geen schooner
g
]
[Pool.
lans omringt den hals der duiven.

Mengebruikt het meestal voor op alle zijden
om even waardoor de vrije beweging gehinderd wordt : sij hadden mij omringd als
bijen. [Bijbelv.] Den viand met de ruiterij
omringen. Voorts, in het gemeen, aan alle
kanten om even : gij omringt mij met vrolickegesangen. [Bijb.] Van hier omringing.
Voor omringen zeiden de ouden beringen.
OMRINKINKEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheid b.
voorz. om en rinkinken: ik rinkinkte otn,
heb omgerinkinkt. Aan alle zijden loo en
en rinkinken :gelijk men den stoet der dolle
Bacchusschaaren zag omrinkinken. [HoogvI.]
OMROEIJEN, onz. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en roes 'en : ik roeide om, heb en
ben omgeroeid. Hier en daar, aan alle kanten
roeijers ; met hebben: in de ringsloot ontroeren. Eenen omweg in het roeren maker),
met zijn. Rondom lets roeijen, met zi:jn.
Van hier zegt Vond. oneigenlijk : maer dat

OMSCII.

Onz., met zi:in • snel omreizen: de vijand
is onverwachts (lien uithoek omgerukt. Van
Kier omrukking, omwerping.
ONSCHADUWEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. om en schaduwen : ik
omschaduwde, heb omschaduwd. Aan alle
zijden beschaduwen: van den boom, die
zijne woning omschaduwt. [Feith.] De romp
hiel d'edle ziel omschaduwt als een wolk.
F. V. Houten.] Van hier omschaduwing.
Voor omschaduwen zeide men oudtijds, ouk
omschemen, van scheme, schim, dat bij
Vond. voor schaduw voorkomt : hi' trekt
de schim van zijne schapen, na 't leven in
het zandt.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en schansen, dat buiten
zamenst. niet voorkomt: ik omschanste, heb
omschanst. Met eene schans, eenen wal
insluiten. Van hier omschansing.
OMSCHAVEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en schaven : ik schaafde om, heb
omgeschaafd. Rondom schaven. Bij Hoogstr.
d'almaght het geraert der kreitsen omme,
komt het voor.
roeit. Eindelijk, eene wending in het roeijen OMSCHEMEN, zie omschaduwen.
OMSCHENKEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
maker' en terug roeijen.
OMROEPEN, onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van
scheidb. voorz. om en schenken : ik schonk
om, heb omgeschonken. Door lets op zijde
het scheidb. voorz. om en roe en : ik riep
to houden uitschenken : een kopje omschenom,
heb omgeroepen. Aan alle kanten rond
ken. Ook onz. voor in het rond schenken,
gaan en roe en ouk terug roe en. Van
hier omroeper.
met hebben.
,
OMSCHEPEN
OMROER, z. n., m., des omroers, of van den
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en schepen: ik scheepte om, heb
omroer • zonder meerv. Het omroeren : tot
omgescheept. Uit het eene in het andere
ongeloolltjkett ommeroer aller zinnen en
schip brengen.
zielen. [Hooft.]
OMSCHEPPEN,bedr.w.,ongelijkvI.Van het sche id b.
ONROEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en scheppen: ik schlep om, heb
voorz. om en roeren : ik roerde om, heb ong
ontgeschapen. Anders scheppen, door nieuwe
eroerd. Door elkander roeren : 't water van
schepping eenen anderen vorm geven : zou
de omgeroerde zee. [Poot.] Van hier omroehet gebruik der menschen aert en kunne in
ring, omroersel. [boort.]
zoo ver niet kunnen omscheppen? M. L.]
OmRoLLErt, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en rollen: ik rolde om, OMSCHEREN, bedr. w., ongelijkvl. Van bet
scheidb. voorz. om en scheren : ik schoor om,
heb en ben omgerold. Bedr., omwentelen :
heb omgeschoren. Rondom scheren, circuneenen steen enz. omrollen. Om lets been
tondere ; bij Hoogstr.
rollen : rol de mat er om. Onz. met zijn ;
ointuimelen : rol niet out. Rondom den orn- OMSCHERMEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en schermen : ik schertnde om,
trek roller' : de kloot rolde om denpaal.
heb omgeschermd. Rondom loo en scherliket ik de starren net, geregeld om zien
men. In het dagelijksche leven zegt men :
rollen ? H. Schim.]
in het wilde omschermen.
OMRUIKEN, zie omrieken.
OMSCHIETEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
OMRUILEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en schieten: ik schoot
scheidb. voorz. om en ruilen : ik ruilde om,
om, heb omgeschoten. Door schieten omwerheb omgeruild. Ombuiten.
OMRUKKEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van
P en : torens omschieten.
het scheidb. voorz. om en rukken : tic rukte OMSCHIJNEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. omen schijnen: ik omscheen,
om, heb en ben omgerukt.Bedr.; met geweld
heb omschenen. Aan alle ze i den beschijnen :
om trekkers : zij rukten met brandhaken den
muur om. Daer onrecht engewelt paleizen
ommerukt. [Vond.] Om een ligchaam been
met snelheid doers voortbewegen : deze heeft
de Lusitaensehe schepen AfrtYken ()Ingeruckt langs noit verzochten weg. [De Deck.]

OMSCHANSEN, bedr.

hem omscheen een licht van den hentel.
[Bijbelv.1 't Geloofsoog, met uw licht omschenen. H. Schim.] Op eerie luisterrijke
wijs om even : gzj van 't mildt geluk outschenen. Moot.]
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ONSCHIKKEN, bedr.

w., gelijkv I . Van bet scheidb.
voorz, om en schikken: ik schikte on heb
omgeschikt. Om iets schikken : de to el viel:
nadat wij er ons omgeschikt hadden. Met
weder beteekent het to rug schikken.
OMSCHOKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en schokken : ik schokte om, heb
omgeschokt. Schokkend omdrijven : die door
godtsdiensteloosheit omgeschockt wort. [Vond.]
OMSCHOMMELEN, bedr, w., gelijk yl. Van het
scheidb. voorz. om en schommelen : ik schommelde om, heb omgeschommeld. Het onderste boven schommelen.
gelijkvl. Van het scheidb.
ONSCHOOIJEN, onz.
voorz. om en schooijen: ik schooide om, heb
omgeschooid. Schooijend omloopen.
OMSCHOPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en schoppen: ik schopte om, heb
omgeschopt. Door schoppen omwerpen.
OMSCHORSEN, bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. om en schorsen, dat buiten
zamenst. niet voorkomt : ik omschorste, heb
omschorst. Eigenlijk, met eene schors insluiduidt
het
ten.In den verhevenen stijl
be
omringen eene klip met Us omschorst.
ONSCHRANKEN, zie schranken.
OMSCHREEUWEN, onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. yoorz. om en schreeuwen : ik
schreeuwde om, heb omgeschreeuwd. Rond
loo en en schreeuwen.
OMSCHREMPEN, bedr. w., gelijkvI.Van het scheidb.
voorz. om en schrempen : ik schrempte om,
heb omgeschrempt. Oul.: schromp om, omgeschrompen. Omsmelten : vet omschrempen.
Gron. woord.
NSCHRIFT, z. n., 0., des omschrifts, of van het
O
omschrift ; meerv. omschriften. Ra ndsch rift
can eenenpenning, predikstoel, enz. Van om
en schrift.
OMSCHRIJVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. om en schrijven. scheidb.: ik schreef om, heb orngeschreven. Om iets schrijven : eene zinspreuk, om
den Groninger keurhoed geschreven. Terug
schu iven : ik zalbinnen eenemaand, u weer
omschrtjven. Wederom schrijven is nogmaals
schrijven. De namen rondom opteekenen : de
hoplieden der burgers aan omschrijven.
Onscheidb. : ik omschreef, heb omschreven.

Donkere woorden of uitdrukkingen met meerdere of andere woorden duidelijk
k ma en :
ik zal u de plaals van den Apostel omschrijyen. Waarvan omschrijving.

bedr. w., gelijky l. Van het
scheidb. voorz. om en schudden. : ik schudm heb omgeschud. Door elkander
dede o,
schudden eene mantle met ooft omschudden.
Men gebruikt het ook somtijds onzijd., met
zijn • door schudden omvallen : die boom zal
nog omschudden. Van hier omschudding.
OMSCHUIVEN, bedr. w., ongelijkyl. Van het
scheidb. voorz. om en schuiven : ik school

OMSCHUDDEN,

OMSL.

orn heb omgeschoven. Door schuiven in eene
andere rigting zetten. Ook door schuiven
doen omvallen: gtj zult de to el nog om-

schuiven.
OMSCHUTTEN, bedr.

w., gelijk yl. Van hetscheidb.
voorz. om en schutten : ik otnschuttede, heb
omschut. Rondom beschutten.
ONSCHUREN, bedr. w..gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en schuren: ik schuurde om, heb
omgeschuurd. lets aan de geheele holle binnenzijde schuren • ook van binnen en van
buiten schuren.
OMSINGELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en singelen : ik omsingelde, heb omsingeld. Aan alle kanten besingelen : dat Jerusalem van heyrlegers omcinyell wort. [Bijbelv.] Omsingelt van een' rei
van zeven herderinnen. N. Versteeg.]
OMSJOKKEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en sjokken : ik sjokte om, heb
omgesjokt. Omloopen, hier en daar sjokken.
In Gelderl. en Groning. hoort men dit
woord dat denkelijk, van den klank gevormd is, en na aan schokken grenst.
ONSJORREN, (omsorren) bedr. w.,
gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. om en sjorren: ik sjorde
om, heb omgesjord. Een scheepswoord, met
sjorren ombinden • een touw, dat eengeluid
sjor sjor, maakt, om iets vastmaken.
OMSLAAN, onz. en bedr. w., onregelm. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. om en slaan.
Onzijd. en scheidb.: ik sloe om, ben omgesla en. Plotseling omvallen : de boot sloe
door den wind om. Eene zijdelingsche wending semen:: h i' is de regterhandomgeslagen.
Schielijk eene andere rigting nemen: het
weer is omgeslagen, het is plotseling -doweer of vriesweergeworden. In engeren
gebruikt men het van eene schielijke verandering tot erger : uw geluk slaat om. Hierbeen behoort de spreekwijs: het blaadje
sloeg OM, de zaak nam eene ongunstige
wending. Het blaadje is omgeslagen, zij
hee ft eene miskraamgehad. Bedr. en scheidb. ,
ornklinken : eene krain omslaan. Om keeren : sla het blad om. De mouwen omslaan.
Tusschen de klooven van haar omgeslagen

(omgekrulde) lippen. V. Heemsk.) Het zeil
omslaan. Snel omdoen en eenigzins vast
ken : ik sloeg, btj het uitgaan, mijnen,mantel
oat. Door trommelslag atom verkondigen
•:
het vertreck oms/aan.[Kil.]Hooftgebruikt het
hier onz.: de Calvinischen slaan listelijk met
de trom om, dat enz. Algemeene last op
elks landerijen zetten, eenen omslag van
lasteri maken: op sornmige dorpen worden
de lasten, onder den naam van schildtalen,
omgeslagen. Zeventien stuivers op het morgen omslaan. Bedr. en onscheidb.: ik omsloe heb
heb omslagen : snellijk aan alle zijden
omringen: ende hem ommesloegh een licht
van den hemel. [Doresl.]
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n., m., des omslags, of van den
omslag • meerv. omslagen. Eene wending

OMSLAG, Z.

naar eene andere lasts heen, die met eenen
slag geschiedt: bij d'ommeslag des zeyls.
{Oudaan.1 Dat om iets antlers omgeslagen
wordt . de omslag (in sommige oorden van
Neerland, het omslag) van eenen boek. 1k
zend u dezen brief onder omslag. Slommer,
bezigheid : eenen grooten omslag hebben.
Jets met eenengrooten omslag verhalen. Al
hetgene, dat tot een ding behoort: om Gods

OMSP.

bedekken. In den verhevenen stijl beteekent
et met een donker, onaanzienlijk ligchaam
h
om even. Zoo zegt iemand: met sterflijk stof
omsluzjerd.

bedr. w. , ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. ont en sluiten : ik otnsloot,
heb omsloten. Eigenlijk aan alle kanten insluiten. Oneig. ze st Feith : wat nachtu omsluit.
OMSMAKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en smakken : ik smakte otn, heb
omgesmakt. Omsmijten : sntak het zeil om.
kerktent op te bouwen met al zijn' ommeslag. OMSMEDEN, bcdr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en smeden: ik smeedde om, heb
N. Versteeg.] filet aanzienlijken omslagh
omgesmeed. Door hersmeden eene andere
van hofstaat en krijgsgevolgh. PHoofs.] Een
vormgeven, ook doorsmeden om lets maken.
weg, die er ens eene bogt maakt, en dus als
een omweg is, heel bij Kil. ook omslag. Zet- OMSMELTEN , bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en smelten: ik smolt om,
tin g van gemeene lasten : eenen omslag maheb omgesmolten. Anders smelten : ik heb de
ken. De omslaaghen,
naaderhandt te doen
klok laten omsmelten.
over '1geheele Landt. [Hooft.] Van bier
OMSMEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
omslagtig, omslagtigheid. Van om en slag.
voorz. om en smeren : ik smeerde om, heb
OMSLAGER, z. n., m., des omslagers, of van den
omgesmeerd. Rondom jets smeren.
omslager •; meerv. omslagers. Een groote
vrouwen halsdoek, welken men om den hals OMSMIJTEN, bedr. w., ongelijkvl. 'Van het
scheidb. voorz. om en smijten : ik smeet om,
slaat. Verge!. den uit an er.
heb omgesmeten. Op den grond smijten : de
OMSLEPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
wind smeet den wagen om. Met schielijkheid
voorz. om en slepen: ik sleepte om, heb omomwenden : smijt het roer om. Zt:in gat
gesleept. Om iets slepen : zij sleepten het
omsmijten, eene andere zijde kiezen.
doode ligchmam de schouwplaats om. Aan
alle oorden rondslepen: in staatsej omslepen. OMSNIJDEN, bedr. w., gelijkvl.Van het scheidb.
voorz. om en snijden : ik sneed om, heb
[HoogvI.] Door zoo vele baren omgesleept.
omgesneden. Snijden met oogmerk, om het
[Vond.]
om te deelen : snijd &it hoen eens om.
OMSLEUREN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en sleuren: ik sleurde om, heb OMSNOFFELEN, omsnoffen, zie omsnuffelen.
omgesleurd. Langs den grond omslepen. OMSNORREN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en snorren : ik snorde
Hooftgebruikt het oneigenl. : dus werden
om, heb en ben omgesnord. Eigenlijk, met
ze vast omgesleurt, zonder er hens troost te
eengesnor omdraaijen. Hooft gebruikt het
erlangen.
bedr., voor met snelheid omdraaijen: 't boort
OMSLINGEREN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van
omsnorrende. Onz., met hebben • met een
het scheidb. en onscheidb. voorz. om en
gesnor omvliegen : dat de stinger door de
slingeren. Bedr. en scheidb.: ik slingerde
lucht omsnort. [Vond.] Met zij n ;• snorrend
om, heb omgeslingerd. Door draaijing naar
om iets vliegen : hz:j is den hoek omgesnord.
de eene of andere zijde omwenden : d'adder
slingert fel den staert om. [Vond.] Onz. en OMSNUFFELEN, (omsnoffelen), voortd. onz. w.,
gelijkvl. Van het scheidb. voorz. om en snufscheidb., met ziin; door slingeren omvalfelen : ik snuffelde om,
heb omgesnuffeld. Aan
len : uit den wagen, die omgeslingert den
alle kanten loo en en besnuffelen : daer winmeester volght in 't zinken. LVond.] Door
terbeeren omsnoffelen na spijs. [Anton.]
slingering, aan alle oorden been en weer geOneig. , nieuwsgierig alles doorsnuffelen :
worpen worden : omgeslingert op de baeren.
naerdien hi' omsnuffelen komt uit staetzucht
[Anton.; Bedr. en onscheidb.: ik omslingerde,
in den raef. [Vond.] Van het volgende omheb lie rd. Met wenteltrapswijze draaisnuffen.
'in en om even omwinden: den gedoemden
omslingert het dier met denisnuit. [Bogaert.] OMSNUFFEN, (omsnoffen) onz. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. om en snuffen : ik snufte
g met een' ouden draak . H. Schim.]
Omsl inert
om, heb omgesnuft. Snuivend ornrieken: noch
En doet z' (die teere ving'ren) Naar vaak van
snuft zzyn hazewint eens om. [Vond.1
pzjn omslingeren. [Minnedicht. van J. Bonefonius.] Wijders, met eene di to men; to OMSQLLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en sollen : ik solde om, heb omgeomsingelen : drie duizendt bersten tot alle
sold. Sollend aan alle kanten omwerpen : op
poorten uit, om de Batavieren t' omslingeren.
degolven omgesolt. [Vond.]
[Hooft.]
OMSORREN, zie omsjorren.
OMSLUIJEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en sluzjeren: ik omsluzjer- OMSPADEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en spaden: ik spaadde ont, heb
de, heb omsluzjerd. Met eenen sluijer rondom
OMSLUITEN ,

WISP.
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omgespaad. Net de spade om graven; omspaan
in Gelder!.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. en scheidb. voorz. om en spannen :
ik omspande,
heb omspand. Met den duim en
middelsten vinger, of ook met de uitgestrekte
vingeren, van het uiterste des duims af, tot aan
het uiterste derpink toe, omvatten. Scheidb.:
ik spande om, heb orngespand. In die vervoeging heet het iets, door strakke uitspanning,
om een ander ding, ommaken • ook in espannene pgarden omwisselen, of hen van
den eenen voor den anderen wagen spanner'.
ONSPARTELEN,
onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en spartelen : ik spartelde ont,
heb omgesparteld. In het ronde spartelen.
ONSPATTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en spatten : ik omspattede,
heb ontspat. Aan alle zijden bespatten : 't

ONSPANNEN,

gants Christendom is door dat yogi omspat.

A. M. Paanw.]
w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en spelden : ik speldde om, heb
omgespeld. lets omdoen7met oogwit om het
met spelden vast te maken : eenen doek
omspelden. Ook omkeeren en met spelden
vast maken.
ONSPINNEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. enonscheidb. voorz. om en spinONSPELDEN, bedr.

nen. Seheidb. : ik son om, heb om onnen. Om iets been spinnen : het diertje spint
zijne draden om de prooi. Onscheidb. : ik
omspon, heb omsponnen. Met spinsel of
spinrag geheel omringen : het wijfie eener
spin let ronde eijeren, omspint ze, enz.
ONSPITTEN ,

bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.

voorz. om en spitten : ik spittede ont, heb
oingespit. Met een spits werktuig omgraven.
Van hier omspitting.
bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. om en spoelen.
Scheidb. : ik spoelde om, heb en ben omgespoeld. Bedr., van binnen en buiten spoelen ;
ook de inwendige zijden van een ledig
ligchaam aan alle kanten spoelen : spoel de
vaten,om. Door bespoelen omwerpen : de zee

OMSPOELEN,

spoelt dick en dammen om. [Vond.] Onz.,
met zijn • rondom spoelen : het zeewater
spoelde eertijds dozen uithoek om. Onscheid b.
en bedr. : ik omspoelde, heb omspoeld. Aan

alle kanten bespoelen. Zoo meen ik, dat
Vond. ergens zegt : daer 't water der Jordaene omspoelt het heiligh lantschap. Al thans
Hooft zegt in Tacit. : het eilandt, 't welk van
de stroom des Itijns omspoelt wordt.

onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en spoken : ik spookte ont, heb
ontgespookt. Spokend omloopen •; ook met een
groot getier omloopen : daer de wolf omspookt. [Vond.]
ONSPRAAK, z. n., v., der, of van de omspraak •
meerv. omspraken. Hoogstr. verklaart, het

ONSPOKEN,

OMST.

door omrede en korte uitbreiding•: sonder
omspraeck, sine paraphrasi. [Huygens.] Van
om en spraak.
ONSPRINGEN, oils

w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz, om en springen : ik sprong
om, heb en ben omgesprongen. Omdansen :
hij heeft lustig omgesprongen. Nu drok en
de ti omgespronfien. [Poot.] Omheen springen : hij is den hoek omgesprongen. — Hi
heeft den hoek ontgesprongen zoude bedr.
zijn en beteekenen : hi' heeft den hoek, in
het springen, omgeworpen. In het gemeene
levers, wordt dit werkw. vaak voor omgaan,
in eenen oneigerdijken zin, gebruikt •: hij
weet met hem om te sprittgen, hi' , weet, hoe
hi' hem behandelen moet. Hi,/ sprittgt met
hem otn, als de kat met de muis, h i' handelt
ruw met hem • hi' verschoont hem niet.
ONSTAAN, onz. w., onregelm. Van het scheidb.
voorz. wit en staan : ik stond ont, heb (tingestaan. Zich in het staan omkeeren : ga eene
omstaan. Hit den weg staan : sta wat om.
Ik zal hem wel omstaan leeren
,
hi' zal zich
alle harde en straffe behandeiing van mij
moetengetroosten. In het ronde staan •: om
de to el staan. Omstaandepersonett.
z. n., m., des omstands, of van den
omstand • zonder meerv. Een verouderd

ONSTAND,

woord, betcekenende ornstaandepersonen.
Zoo zegt K. v.. Mander : opdat den omstand
onzer vriendschaps kennisse zij ingeplant.
Van om en stand. Van hier omstandelijk,
zie omstandiglijk, omstanders, het omstaan-

de yolk.
bijv. n. en bijw., omstandiger,
omstandigst. Met alle of de meeste bijzondere
toevallen van eene zaak : hi' deed mij een
omstandig verha,al van de gansche zaak. Van
hier omstandigheid, de bijzondere toevallen
van eene zaak. Het woord beduidt ook alterleipligtpleging naar de beschaafde opvoeding, in het burgerlijke leven : kom, maak
geene ornstandigheden. Van hier omstattdig ltjk .

ONSTANDIG,

onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. on en stappen : ik state om, ben
omgestapt. Omheen stappen.
ONSTEKEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en steken : ik stale om,
heb omgestoken. Anders steken. J. Cats
gebruikt het voor omstooten : nu dat een

ONSTA PPEN,

plompe meyt u glasers ommesteeckt.
ONSTELPEN, zie omstulpen.
ONSTENNEN
,
onz. w.. gelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. om en stemmen : ik stemde om, heb
otngestemd. In het ronde stemmen : over eene
zaak omstemmen. Van bier omstemming.
ONSTEVENEN, onz. W. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en stevenen : ik stevende orn, ben
omgestevend. Omzeilen : ztjtade Mozambique
voorbtj, en den ' uithoek van goede Hoop
ontgestevent. [Bogaert.]

94
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w.,gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en stikken : ik stikte om, heb outgestikt. Met de naald rondom borduren.
Hoogstr. gebruikt het woord.
OMSTOMMELEN, 011Z. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en stommelen : ik stommelde om,
heb omgestommeld. Rondom loo en stommelen.
OmsToorEN,bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en stooten.: ik suet om, heb omgestooten. Zoo stooten, dat iets omvalt : h i
stiet het kind om. Fig. : een hutvelifk omstooten, de voltrekking van hetzelve hinderen. lemands voornemen omstooten, hetzelve
verijdelen. Be maetschappij der kristnen
stoot hem' om. [H. Schim.] Van bier om-

OMTI.

onz. en bedr. w., gelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. om en
stroomen. Onz. en scheidb. : ik stroomdeom,
heb en ben omgestroomd. Omheen stroomen •;
met hebben : de rivier stroomt om de stad.

OMSTROONEN,

Nuurett, daar Jabok drijmael ommestroomt.
[Vond.1 Met zijn : het zeewater is eertzjds
dozen uithoek omgestroomd. Bedr. en onscheidb.: ik omstroomde, heb omstroomd.

Aan alle zijden met eenen stroom omringen.
onz, w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en stuiten : ik stuitte ow, ben omg
estuit Terug stuiten. Antonid. neemt het
oneig. : en z(ine faem aen beijde poolen omgestuit. Van Kier omstuiting.
OMSTULPEN, (omstelpen), bedr. w., gelijkvl. Van
stooting.
het scheidb. voorz. om en stulpen: ik stulpte
OMSTORMEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
ont, heb omgestulpt. Het onderste boven
scheidb. voorz. om en stormen : ik stormde
keeren, door het met de opening op den
om, heb en ben oingestormd. Bedr., door een
grond to plaatsen.
stormgevaarte omwerpen : zij stormden met OMSTUREN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
den ram de dikke muren out. 011Z., met zifn
voorz. om en sturen: ik stuurde om, heb
door stormig weer omvallen : de torenspits
omgestuurd. Met weder gevoegd, beleekent
stormde om.
het terug sturen,iterug zenden. Omsturen is
OMSTORTEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
ook in bet sturen omwenden.
scheidb. voorz. om en storten ik stortte om, ONSTUWEN, bedr. w., gelijkvl.Van het onheb en ben omgestort. Bedr., op den grond
scheidb. voorz. om en stuwen : ik omstuwde,
hi b omstuwd. Met eenen digten drom aan
storten, omwerpen : eene kan met wijn
omstorten. Onz., met zijn • omvallen : het
alle kanten om even : in hen die het lijkbed
huis is omgestort. Van bier ornstorting.
omstuwen. [Sels.] Len maegdenrei omstuwt'
er altijt. H. Schim.]
OmsniALErt,bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. om en stralen : ik omstraalde, heb OMSUKKELEN, onz. w. gelijkvl. Van het scheid b.
voorz. om en sukkelen : ik sukkelde om, heb
omstraald. Met stralen condom beschijnen :
,teen het licht, dat hem omstraalde. [Frantzen .71
omgesukkeld. Sukkelend omdolen: omsucklen
Omstraelt met vierge tan en. [Vond.] Met
achterlant. [Vond.] Terwijl wij omsukklen
andereglans gevende ligchamen om even
zonder strant of ree. [Anton.] Van Kier
omstraelt van alle kanten vanperlen. [De
omsukkeling.
Deck.] Met Godts heerlijkheit omstraelt. OMTALMEN, onz. w., gelijkvl.Van het scheidb.
H. Schim.] Een woord van den verhevenen
voorz. om en talmen : ik talmde om, heb
Stiji.
om,getalmd. Taimend omdrentelen.
OMSTREEK, z. n., v., der, of van de omstreek
OMTASTEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
meerv. omstreken. Eene omliggende streek,
voorz. om en tasten : ik tastte om, heb omgeomtrek. Mengebruikt vooral het meerv. om
tast. Achter zich tasten • ook in het ronde
het fr. environs uit to drukkeri : in de omstrealles betasten: gelzyck als een blinde omtast
ken van Haarlem. H. Looses.
in het donkere. [Bijbelv.]
OMSTRENGELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
OMTELLEN, bedr. w., gelijkvl.Van het scheidb.
scheidb. en onscheidb. voorz. om en strenvoorz. om en tellen: ik telde om, heb omgetell. in het ronde tellen.
gelett. Scheidb.: ik strengelde cm, heb om estrengeld. Siren gelend ombinden : ik strengel OMTIEGEN omtijgen, omtuigen) onz. en bedr.
me om den stam, als ik zzjn hoist omvadem.
w., ongelijkvl. Van het scheidb. en onscheidb.
voorz. om en het verouderde tie en (tijgen,
H. Schim.] Onscheidb. : ik omstrenvelde,
tuigen). Onz, en scheidb : ik toog om, ben
heb omstrengeld. lets rondom met iets Strenomgetogen. Otnheen trekkers reizen. Ongelen.
MSTRLIKEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. en bedr. : ik omtoog, heb omtogen.
O
Aan alle kanten om even : met een traanenscheidb. en onscheidb. voorz. omen strijken:
ik streek orn, heb omgestreken. Omheen strijwolk omtoogers: T. Arends.] Be pilaren waren met zilver omtogen. [Bijbelv.] Omgetoken :1k heb de zalf er omgestreken. Met iets
aan alle zijden bestrijken : een kelder van
gen met de wapens, zegt De Brune, die het
bulks met cement omstreken.
hier, scheidb.gebruikt.
OMTIEREN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
OM. STRIKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en tieren : ik tierde om, heb °ragevoorz. om en strikken : ik strikte oni, heb
omgestrikt. Met eenen strikow jets vastmaken.
tierd. Omloopen en een getier maker).
OMSTUITEN,

OMTR.
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OMTIMMEREN, bedr. W.,

gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. om en timmeren : ik timmerde om,
heb omgetitnmerd. Omheen timmeren, rondom betimmeren.
OMTOBBEN, onz. w., gelijkvl. Van bet scheidb.
voorz. om en tobben : ik tobde om, heb om etobd. Tobbend omgesold
• tang op
warden:
zee omtobben.

Z. n., m., des omtogts, of van den omto t • zonder meerv. Omreis. Van om en togt.

OMTOGT,

OMTOOMEN, bedr.

w., Van het seheidb.
voorz, om en toomen: ik toomde om, heb
omgetoomd. Eenen hoed omtoomen, eenen
hoed,die reeds lang opgetoomd was, door
het verzetten van deszelfspunten, anders
optoomen.
ONTONNEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb,
voorz, om en tonnen : ik tonde om, heb omgetond. Van de eene in de andere ton doen.
OMTOOVEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en tooveren : ik tooverde om, heb
omgetooverd. Tooverend ommaken. Ook met
vele knoppen om
let •; een woord
vastmaken
der dagelijksehe taal.
OMTRED, Z. n., m., des omtreds, of van den
omtred • meerv. omtreden. Zoo noemt men,
in Groningerland, eene plank, die met een
uitstek boven eerie sloot, om eenewring of
hek, gelegd is, om daardoor achter om het
hek te treden. Zoo leest men in den eed der
Buirrichters :gij zweeren, om alle vonders
en ommetreden to zullen schouwen. Van om
en tred.
OMTREDEN, onz.

w., ongelijkvl. Van het seheidb.
voorz. om en treden : ik trad om, ben omgetreden. Omheen treden. Ook bedr., voor
tredend omwerpen.
OMTREK, z. n., m., des omtreks, of van den
omtrek • meerv. omtrekken. Eigenlijk een
haal of trek, welken men met eenen of
een ander werktuig
, om
in het ronde trekt
daardoor eene ruimte te bepalen. Van hier
is het een schilders ofplaatsnijders woord,
beteekenende den cersten trek van eene teekening waarvan eerst maar de flaauwe
schadutve, en als 't ware de omtrek was getekend. H. Mural nghe.] Van bier de ken nel ijke
wezenstrekken van eene beeldtenis dit 's
Bogaerts omtrek met zijn levenwekkende
oogen. A. Moonen.] Wijders, wordt het

oneigenlijk oak op andere din en toegepast •:
de omtrek van mijn geest. J. De Haes.]
Wanneer 'tgeloovigh yolk de levende ommetrekken van Gods genaderaat zal ontdekken.

[HoogvI.] Eene bepaalde ruirnte, welke men
zich als eenenomkring rondom lets anders
voorstelt : al is mijn kamers omtrek kleen.
K. Brandt.] In Bethlehem en deszelfs omtrek.
[Hamelsv.] Eene uitweiding : een lange onttrek van woorden. ploogst.1 Van om en trek.
OMTREKKEN, bedr.en onz. w., ongelijkvl. Van
bet scheidb.en onseheidb. voorz. om en

OMTR.

trekken. Seheidb, en bedr.: ik trokom, heb
omgetrokken. Door trekken omhalen : eenen
muur met brandhaken omtrekken. Door
uit- en aantrekken verwisselen • ik trek
dagelijks mine schoenen cm. Scheidb. en
onz., met zijn • omreizen : de vijand is de
stad omgetrokken. flier en daar trekker' •
met hebben : van om te trekken op de aarde,
en die te doorwandelen. [Bijbelv.1 Onscheidb, en bedr.: ik omtrok, heb etntrokken. Eenen eersten trek halen rondom eene
teekening: eene tronie om,trekken.. Rondom
bekleeden : hij omtrok de pilaren met zilveren banden. Rondom besluiten, litnringen :
met eene small()gracht omtrocken. (Vond.3
Baer vroylick wezen Wert met koud' en mist
omtrocken. [De Brune.] Van bier onatrekking.

voorz. dat eenen vierden naamvai
beheerscht. De oorspronkelijke beteekenis
sehijnt te zijn van eenen stand, die niet ver
van lets andersverwijderd en afgescheiden
is • zoodat men het kan verklaren door
bijna, haast, nabij, bij, nopens, naarmate
de zin het toelaat. Men gebruikt het, 1. om
een zeker tijdstip zoo na mogelijk te be palen : omtrent den morgenstond viel er een
raj') op de boekweit. R. Om den eintipaal
van eene during na genoeg te drukken :

OMTRENT,

NI was omtrent drie maanden ziek. Ik heb
omtrent eenjaar de koorts gehad. 3. Om
eengetal te be glen : de rag quam omtrent
agt hondert gulden 't last te kosten. (llooft.]
Omtrent drie duizend man bleef op de plaats.
4. Een afstand : de vijand lag omtrent een
uur van de stad af. Hi' scheijdde hem van
hoer af omtrent, eenen steenworp. [Bijbelvd
5. Eeneplaats : ik stond een wijl omtrent
het kraem. [Cats.] Omtrent Meanders °ever.
Pout, Die daeromtrent zich leegren.[Verst.]

Oneigenlijk: omtrent haer leste reen quam
[Poot.] 6. Een voorwerp • naar :

een lachje.

de begeerlikheden omtrent de andere din en.

[Bijbelv.] Nopens, aangaande,
rakende•:
hieromtrent verschilt men. Eengoed werk,
omtrent mij verricht. [Hamelsv.] Maer hij
raest ontrent twistvragen. [Bijbelv.] Bijna :
zeg me ieders naem omtrent. [Pool.] Bit
woord wend oudtijds oak ontrent, ontrend

geschreven. Deze oude spelling schijnt het
naast bij den oorsprong te komen •; daar het
waarsehijnlijk is, dat dit voorzetsel uit het
ontkennende on en het deelwoord getrend
(van het oude trennen, afscheiden, dat bij
Kil. nog voorkomten, in het ho d, een
bekend werkw, is) zamengesteld is., als
zeidetgij niet gescheiden, dat is nabij, bijna.
OMTROMMEN, (en het voortd. omtromtnelen.)
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb. voorz.
om en troinmen : ik tromde om, heb onigetromd. Door trommelsiag overal iets aan-

kondigen, uitroepen.
(bij de ouden omtrompen.)

OMTROMPETTEN,

OMVA.
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bedr. w. gelijkvl. Van bet scheidb. voorz.
om en trompetten : ik trompettede om, heb
omgetrompet. Door trompetgeschal lets aan
alle oorden uitroepen.
OMTUIMELEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. on en tuimelen : ik tuimelde om,
ben omgetuimeld. Tuimelend
omvallen•: litj
tuimelde van dronkenschap om. Hier en
daar tuimelendomgedreven worden: de
baren tuimelen on in 't Libijaensche marmer. [Vond.] Omtuim'lendegedrochten.

[Anton.]
bedr. w., gelijkvl.Van het onscheidb. voorz. om en tuinen: ik omtuinde,
heb omtuind.Met eenen tuin of heining
omringen: omtuint met doornen. H. Schim.]
Oneig. ; met smaet en smart omtuint.
H. Schim.] Van hier omtuining.
OMVAART, Z. n., v., der, of van de omvaart
zonder meerv. Eene omreis to water. Van
out en vaart.
OMVADENEN, bedr. w., gelijkvl. Van het ODscheidb. voorz. on' vademen:
en • ik onivadecode , heb omvademd. Met de armen omvatten : omvaademende deszelven zoon.
[Hooft.) Al kussende hebbe ik uwen pals omvademd. H. Schim.] Van hier omvademing.
OMVAL, z. n., m., des omvals, of van den
omval • meerv. omvallen. Omstorting: door
OMTUINEN,

den omval des torens werd de kerk verpletterd. Voorts, eerieplaats, waar een gebouw

omgevallen ligt; ook een oud gebouw, dat
omgevallen is • dat ook, na de herstichting,
dien naam behoudt. Van om en val. Bij
Huyg. omgeral.
OMVALLEN, onz. w.,ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en vallen : ik viel om, ben omgevalley . Door vallen op den grond of op eerie
andere oppervlakte komen
to • : de
liggen
muur is omgevallen. De boot viel om. Wat
zijn er al dorre stammen omgevallen! [POOL]
OMVANG, z. n., m., des omvang,
s of van den
omvang • zonder meerv. Eene plaatsehjke

ruimte, welke een Ii chasm in zijnen orntrek besloot : zoo reikt zij (de koopmerkt
van Euroop) ook eerlang tot aen haer nieuwe
muuren , en stopt dien omvang vol. [De
Deck.] Van om en vang.
OMVANGEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en van en : ik omving,
heb omvangen. Aan alit kanten een ruin'
omringen : thans heeft ze de stad met eenen
muur vangebakke tichelsteenen omvangen.

[Bogaert.] Omarmen, metde armen omvatten : ende hem omvangende se de hi j, enz.
[Bijbelv.] Men plaatst er ook, duidelijkheidshalve, het naamwoord armen bij: ende lei'
omvinghse met sine amen. [Bijbelv.] Aan
alle zijden beknellen : ick ben met doze ketch
omvangen. [Bijbelv.] Omgeven •; eigenlijk • de
klim omvangt den boom. J. Cats.] Heeft viii
een Godtheit thans omvangen? [H. Schim.]

OMVE.

Oneig.: met zwakheid omvangen zijn. Bij
Mk. umberangen, bij onze oude schrijvers
otnbevangen : totten otnbevangen der din en.

[Th. â Kempis.]
onz. w., ongelijkvl. Van het scheiclb.
voorz. om en varen: ik voer om, heb en ben
otngevaren. Rondom varen •; met ztjtt: tvij
zijn het eiland omgevaren. Hier en daar
varen • met hebben : wij hebben voor vermaak
wat ontgevaren. Uit den koers varen •; met

IMAM

zijn: wij waren wel Brie uur omgevaren.
OMVATTEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en vatten : ik omvattede,
heb omvat. Meth
hand aan alle kanten
vatten of insluiten : het is to dik.; ik kan het
niet omvatten. Somwijlen gebruikt men het
ook vande armen. Van hier vindt men het
oneigeni. bij Von d.: met een arm van steen
en rots Vomvatten. Wijders,
gebruiken de
dichters het van andere dingen, welke zij,
in hunne verbeelding, handers toeschrijven :

waer zijn bladt, to dootsch en droef, den
drempelsttjl omvat. [Poot.] Van hier naauwkeurig aan alle zijden insluiten •: sardonixsteenen, omvatt in goudene kaskens. [Bijbelt'. ] In verderen zin : het vlacke des afgronts
wordt (met is omvatt. [Bijbelv.] In zijne
ruimte begrijpen : 't andere omvat de koningrijken van Ben ale enz. [Bogaert.] Len
kracht van nat,
als gij in uuie wadde onivat.

[Anton.] In de dagelijksche taal gebruikt
men het ook scheidb., in den zin van anders
vatten.
OMVEER, zie omver.
OMVEILEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. am en veilen : ik veilde om, heb umg eyelid . Overal to koop aanbieden : als beesten
omgeveylt. [Vond.] Van bier omveiling.
OMVELLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. um, en vellen : ik velde om, heb omgeveld. Doen omvallen. Men zegt het meest
vangrootere ligchamen : de fellen oorlogsram
en veltgeen venten om juist met den eersten
stoot. [De Deck.] Somtijds gebruikt men het

ook van ligchamen, die weinigen tegenstand
bieden: maer overvalt en velt hem um, als
winterbui een' lenteblom. [De Deck.]
OMVENTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en venten: ik ventte om, heb omg
event. Omloopen en uitventen.
OMVER, een bijw., beteekenende de verandering
van eenen staanden in eenen liggenden of
omgeworpenen stand •; het onderste boven.
Menplaatst het hij werkwoorden, en wel bij
alle zoodanige, die deze veraridering toelaten , als; omverhalen, omverstooten, omversmijten, omvervallen, omverhakken, enz.
Het is nicest in dengemeenzamen stip gebruikelijk, versterkende de kracht van het
enkele voorzetsel om. Voor omver is ook
omveer in gebruik: de deugdekerk moot gladt
omveer. [Poot.] Zie wijders var.
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bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. omen vlechten.
Scheidb.: ik vlocht om, heb omgevlochten.
Vlechtend om iets vastmaken: zij vlocht
hare haren om hetgouden hooldsiersel. Onscheidb. : ik ontvlocht, heb omvlochten. Als
met vlechten om even vlechtswijze omslingeren : de klim omvlecht (den boom) menich-

OMVLECHTEN,

werven. [Cats.] Terwijl de Vrajheit haeren
hoedt met oliloof omvlecht. [POOL]
OINVLEESCHEN, bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. om envleeschen
,
dat niet
buiten zamenst. voorkomt : ik omvleeschde,
heb omvleeschd. Met vleesch rondom bekleeden : de Heere Jesus omvleescht in de weereld
ghekomen zijnde. [De Brune.]
OMVLEUGELEN, bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. om en vleugelen: ik ontvleugelde , heb ornvleugeld. Met vleugelen

rondom bedekken. Het deelw. is in gebruik
bij de dichters : de Seraf zingt zijn'
roem; maar met ontvleugelde oogen. M. C.
van Hall.]
OMVLIEGEN, onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en vliegen: ik vloog om, heb en
ben onzgevlogen. Om jets vliegen •; met zdn •
de vogel is den hoek omgevlogen. Nu hier dan
daar vliegen •; met hebben : in de lucht omvliegen. Bedr. zoude het beteekenen door
vliegien omwerpen •; wanneer vliegen in het
gemeen eene snelle beweging aanduidt.
OMVLIETEN, onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz, on en vlieten : ik vloot om, ben omgevloten. Omheen vlieten.
OmvuLTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb,
voorz. dm en vlijen : ik vlzjde om, heb omgevlzjd. Anders vlijen.
OMVLOEIJEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. om envloeijen.
Onz. en scheidb.: ik vloeide om, ben omgevloeid. Met eenen vloed van water om iets
vlieten : de rivier vloeide eertijds de zuidzijde
der stad om. Oneig., met eenen toevloed van
yolk rondom aankomen : hij heeft bij d' omgevloeiden alzoo aangeheeven. [Hooft.] Bedr.
en onscheidb.: ik omvloeide, heb omvloeid.
Rondom bevloeijen: wanneer, omvloeid van
u, hem d' oude vlam beving . Wond.1 Van andere din en wordt het ook gezegd: nevel, die
de aarde flu wolkend omvloeide. [Onbekend

dichterd
bedr. w., gelijkvl. Van het seheidb.
voorz. ont en voeren : ik voerde om, heb
ontgeroerd. Om zijne as driven : geltjek het

OMVOEREN,

kroonradt het strzjckradt om komt voeren.
[Vond.] Overal ombrengen : de standaartdrag er heeft den standaart omgevoert.
[Hooft.] Overal omleiden: gevangenen in zegepraal omvoeren. Oneig., rondom bekend maken : die den roem zijner wapenen omvoerden.
[Bogaert.] En voert uw' roem op witte pennen om. [Poot.] Van hier omvoering.

OIVIWA.

bedr. w., gelijkvI.Vn
a het scheidb. en
onscheidb. voorz. om en voeren. Scheidb.: ik
voerde om, heb omgevoerd. Met andere voering bekleeden : zij liet haren hoed omvoeren. Onscheidb. : ik omvoerde, heb omvoerd.
Rondom met voering dekken.
OMVORSCHEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en vorschen : ik vorschte om, heb
omgevorscht. Aan alle kanten navorschen :
ik vorsch vast om. J. Oudaan.] Van hier

ONVOEREN,

omvorsching.

bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. om en vouwen.
Scheidb.: ik vouwde om, heb omgevouwen.
Anders vouwen : vouw den brief om. Een
blad papier omvouwen. Omheen vouwen :

OMVOUWEN ,

ik heb het papier er netjes omgevouwen.
Onscheidb.: ik omvouwde, heb otnvouwen.
Met lets, in vouwen gelegd, omwinden : U,
dartele oogjes, zal 'k wel fijn, met eene faali
stilt omvoimen. [Min ned. van Bonefond
OMVRAAG, z. n., v., der, of van de omvraag •

zonder meerv. Eerie vraag, Welke men in het
ronde aan eenige personen doet: iets in outvraag brengen. Van om en vraag.
OMVRAGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en vragen : ik vroeg om , heb
omgevraagd (oudt omgevragen). Omvraag
doen.
OMWAAIJEN, bedr. enonz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. omen wawjen : ik woei
om,
heb en ben omgewaaid. Bedr., door den
wind doen omvallen : de stormwind waaide
vele hooggetopte dennen om. Meest onz., met
.zijn • door den wind omgeworpen worden :
en d' eiken le en naer en deerlijk °Ingewaeit. [POOL]
OMWAGGELEIV, 011Z, w. ,
gelijkvl. Van

het scheidb.
voorz. om en waggelen: ik waggelde ont, ben
omgewaggeld. Waggelend omzakken, in het
waggelen ornvallen.
bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en wallen, dat bullet'
zamenst. niet voorkomt : ik omwalde, heb
omwald. Met eerie schans, eenen wal insluiten : hi' omwalt zich voor de Haaghpoort.

OMWALLEN ,

[Hooft.] Oneig., omgeven; in den verhevenen
stip: 't bladergroen, dat geen fruit en moes
bemantlen en omvallen zal. Toot.]
OMWANDELEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. om en
wandelen. Scheidb. en onz.: ik wandelde o»t,
heb en ben omgewandeld. Hier en daar wandelen • met hebben : in de stad omwandelen.
Een uur omwandelen. Met Z?:itt j• eenen zekeren kring in het wandelen maken, rondom
iets wandelen: wij zijn den wal omgewandefd,
Onscheidb. en bedr.: ik omwandelde, heb
omwandeld. Ietsgeheel rond wandelen. Van
hiergebruikt Foot het oneigenl.: der wtjzen
faem omwandelt 'swerelts randen.
onz. en bedr. w., gelijkvl. Van het

OMWAREN,

OMWE.
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scheidb. en onscheidb. voorz. om en waren.
Onz. en scheidb. : ik waarde om, heb omgewaard. Warend omzweven : hier warengeesten om. Bedr. en onscheidb. : ik omwaarde,
heb omwaard. Warend omringen, om even.
Mengebruikt het in den dichterlijken stiji.
Zoo leest men ergens : van bloemen en geuren
omwaard.

bedr. W., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en wasschen : ik wiesch
ont, heb omgewasschen. Van binnen en buiten wasschen.
ONWASSEN, onz.w., ongelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en wassen : ik wies om, ben omgewassen. Omheen wassen.
ONWATEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en wateren : ik omwaterde ,
heb omtvaterd.Met waterstroomen om even:
op eenighe omwaterde landen. [Hooft.]
ONWEG, z. n., m., des omwegs, of van den
omweg • meerv. ontwegen. Een we die met
eene kromme boa t omloopt, het tegendeel
van den kortsten weg: wij namen om de

OMWASSCHEN,

struikroovers to ontgaan, eenen la p en omweg. Een dwaalweg : en hemt op dwalende
ommetvegen. [Poot.] Oneig., eene uitvlugt
eene vermijding, eene verschooning : waartoe al die omwegen?

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. om en welven: ik ontwelfde,
heb omwelfd. Met een verwulfsel alum
bedekken.
OMWENDEN
, bedr.
kvl.
w. Van
, g elij het scheidb.
voorz. om en wenden : ik wendde om, heb
omgewend. Die omspitten : eenen akker
en een
omwenden. Omkeeren : eenen wag,
schip omwenden. Zich omwenden. Naar
eenen anderen kant wenden : Oranje, wendende het oog om en weeder. [Hooft.] Om
zijne as wenden: dat magtigh vuurwerk,
om ztjn polen omgewend. [De Deck.] Oneig.:
tot een ander overbrengen,
in een anders
bezit brengen : hare huisen sullen omgeWendt worden tot anderen. [Bijbelv.1 Vera nderen : de regering van den staat zag men
weldra omgewend. Van hier omwending.
ONWENTELEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van
het scheidb. voorz. om en wentelen : ik wentelde om, heb en ben omgewenteld. Het onderste
boven wentelen : eenen steep omwentelen.
Hi' wentelde zich in het slijk om. Onz., met

OMWELVEN.

OMWI.

omgeworpen. Buitenwaarts omvouwen, met
eenen rand omslaan: een omgheworpen heard
spijt waschters blooten arm. [Huygens.] Omsmijten : omdat zij de afgodische altaren
hadden omgeworpen. Eenen wagen °InverP Het onderste boven werpen : een stuk
land omwerpen. Van de eene naar de andere
zijde werpen : men worp schielijk het
zeil om. Het gat omwerpen, van partij

veranderen, afvallig worden. Schielijk omhap en : werpt uwen mantel om. [Bijbelv.]
Fig., in het verderf storten •, in den stijI des
Bijbels: God sal de godloozen omwerpen.
Van hier omwerping.
bedr. w., ongelijkvl. Va n het scheidb.
ONWEVEN,
en onscheidb. voorz. om en weven. Scheidb. :
ik wee de om,
heb omgeweven. Rondom jets
weven. (Inscheidb.: ik omweefde, heb omweven. In den verhevenen stij,l beduidt het
met een ligchaam weefselswijze om even,
bedr. w. , gelijkvl. Van het scheidb.
OMWIEGEN,
voorz. om en wiegen: ik wiegde om, heb omgewiegd. Onder het wiegen omwerpen.
ONWIELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en wielen : ik wielde om, heb
omgewield. Bij Kil. vindt men wielen, in
den zin van het hoofd met eenen maagdensluijer dekken. Vond. gebruikt het zameng.
woord : omgewielde fluiten.
ONWILLEN, onz. w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. om en willen : ik wilde om, heb omgewild. In de dagelijksche taai, komt het
met uitlating van een werkwoord your :
het rad wil niet om.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb• voorz. om en wimpelen : ik otnwimpelde, heb omgewimpeld. Geheel bewimpelen.
bedr. w. , ongelijkvl. Van het scheidb.
ONWINDEN,
en onscheidb. voorz. om en winden. Scheidb.:

ONWIMPELEN,

ik wond om, heb omgewonden. lets om een
ander ligchaam winden. Onscheidb. : ik onwond, heb omwonden. Rondom bewinden :
ende sips aengesicht was omwonden met
eenen sweetdoek. [Bijbelv.] De held wordt
door een wolk omwonden. N. Verst.1 Van
hieromwindsel, waarmede men jets omwindt,
oneig., bewimpeling : iets ,yonderomwindselen verhalen.
ONWIPPEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en wippen: ik wipte om, heb omgewipt. Door wippen omstorten : wip om een
zijn : als de maan in hare wisselinge omwensack of twee. p. T. Josephs. droef- en blijtelt. fH. Schim.] 0 waerelden ! die boven mijn
eijnd speld
hoofd omwentelt. [Sels.] Van hier omwenteling, meest in eenen oneig. zin, voor veran- OmwisscHEri, bedr. w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. om en wisschen : ik wischte om, heb
dering in een staatsbestuur.
ontgetvischt. Van alle zijden afwisschen.
ONWERKEN, bedr. w. gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en werken : ik werkte om, heb OMWISSELEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. Om en wisselen : ik wisselde om, heb
omgewerkt (oudt ik wrocht om, heb omgeomgewisseld. Door wisselen veranderen :
wrocht). Op eene andere wijs bewerken.
laat ons met plaatsen omwisselen. Van hier
OMWERPEN, bedr. w. ongelijkvl. Van het scheid b.
omwisseling.
voorz. ont en werpen: ik worp (wierp) ont,heb

OMZA.
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OMZE.

bAr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, om en zaaijen : ik zaaide om, heb
omgezaaid. Omheen zaaijen. Bij Hoogstr.
ONZADELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en zadelen : ik zadelde om, heb
omgezadeld. Den zadel van het eene op het
anderepaard le en.
ONZAGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en zagen: ik zaagde om, heb omgezaagd. Eenen boom omzagen, hem doorzagen,
dat hi=j omvalt.
ONZA.KKEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, om en zakken: ik zakte om, ben omgezakt. Door zakken ornvallen. Bedr. zoude
het beteekenen uit den eenen in den anderen
zak doen • wanneer het een geheel ander
woord is.
sterflzjk stof.
ONzATEN, z. n., m., zonder enkelv.; der, of van
OMWONEN, onz. w., gelijkvi. Van het scheidb.
de omzaten. Orn woners :jegens all stjn
voorz. om en wonen : ik woonde om, heb
ommesaten. M. Stoke.] Die lantgenoten,
ontgewoond : de lieden die de stud omwoonen.
die ommesaten heijten. [Overyss. Chrond
Rondom eeneplaats wonen : Van bier omVan om en zaat ; van zitten.
woners.
OMZEGGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
OMWORGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en zeggen: ik zeide om, heb om
voorz. om en worgen : ik worgde om, heb
zed. In het ronde zeggen : ik heb het laten
omgeworgd. Met eene gedraaide wrong omomzeggen.
z t
ringen, sluiten : een omgeworghe kuzjt , spj
OMZEILEN, bedr. en onz. w., gelijkvi. Van het
beulingmaecksters darm. C. Huygens.]
scheidb. en onscheidb. voorz. Om en zeilen.
ONWORMEN, (ontwurmen) onz. w., gelijkvl. Van
Scheidb. en bedr. : ik zeilde orn, heb omgehet scheidb. voorz. om en wormen ik
zeild. In het zeilen omstooten • anders overwormde om, heb omgewormd. Eigenlijk als
zeilen. Scheidb. en onz., hier en daar
wormen omwroeten. Men gebruikt het oneizeilen •;
met hebben : wij hebben, op het meer, wat
genlijk van een zwak mensch, die overal, in
omgezeild. Eenen omweg in het zeilen maweinig beduidende zaken, zich afslooft,
ken • met zijn : wij zijn drie uur ontgezeild.
zonder veel of te doen.
Rondom zeilen • met ztjn : die al kusten
OMWREKEN, zie omwrikken.
omzeilt. [Vond.1 Bedr. en onscheidb. ik
OMWRIKKEN, bedr. w. gelijkvl. Van het scheidb.
onizeilde, heb omzeild, lets aanalle kanten
voorz. om en wrikken: ik wrikte orn, heb
bezeilen : wij omzeilden het gansche eiland.
omgewrikt. Door been en weer rukken,
Van hier omzeiler.
breken en om er Poot gebruikt daarvoor omwreken : 'k wensch hi' 't gevaert OMZENDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het scheid b.

bedr. w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. om en witten ik witte ont, heb omgewit. Overal in het ronde witten.
OMWOELEN
,
bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. om en woelen : ik woelde om, heb
omgewoeld. Garen of touw our lets winden.
Ook onscheidb. : ik omwoelde, heb omwoeld.
Rondom bewoelen : de drie (masters) omwoelt
met kaabels. [Hooft.1 In hetgemeen, omwinder] : zian stok en staf omwoelt met lauwerbladen. H. Schim.]
OmwoLuN, bedr. w., gelijkvl. Van het ondat buiten
scheidb. voorz. om en wolken,
zam. niet voorkomt : ik omwolkte, heb omwolkt. Eigenlijk met wolken omsluiten.
Dichtersgebruiken het oneig. : omwolkt met

OMWITTEN,

zoo ommewreek'.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. om en wringen: ik wrong om, heb
omgewrortgen. Sterk omdraaijen: daarvanght

OMWRINGEN,

de pruylster aen haer handen om te wrinOen. [Cats.] Oneig. : van een' omgewrongen
reden. [Huygens.]
03IWROETEN, bedr.

onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. om en wroeten : ik wroette
orn, heb omgewroet. Eigenlijk, met de pooten
of den mull omhalen : dat zwijn wroet Godts
akker orn. [H. Schim .1 Die den mesthoop zoude
omwroeten. [J. de Haes.] Van kleine kindeten zegt men ook, loch dan gebruikt men
het onz., met hebben : in het nand omwroeten. Voorts, met andere werktuigen ()tubalc eer 't Noorden met zijn in 't °tamewroeten dergebouwen groeide. [Vond.] Zzj
ziet haer kerken omgewroet. [Vond.1 Oneig.,
met hebben: heeft eeuw
omsnuffelen •;o nz.,
bij eeuw in 't donkere ontgewroet. M. L.)
Van hier omwroeting.

ONZAAIJEN,

voorz. om en zenden ik zond om, heb omg ezonden. Overal in het ronde zenden .
OMZETTEN, bedr.

w., gelijkvi. Van het scheidb.
en onseheid b. voorz. om en zetten. •Scheidb.:
ik zettede °Tit, heb omgezet. Door zetten eene
andere rigting even : zet de spit wat om.
Zet de schuit van achteren wat om. Door
zetten in eene andereplaats brengen
•: ik

heb de steenen in den ring laten omzetten.
Zet de stoelen om. Het onderste boven zetten:
een kleed laten omzetten. Graan op den
moutvloer omzetten. In den koophandel,
zegt men geld omzetten, als men geld uit-

geeft, en met winst ander geld terug krijgt.
Oneig., afbrengen : iemand van zijn voornemen omzetten. In het ronde zetten ik zette
erpaten om. Onscheidb.: ik omzettede, heb
omzet. Rondom insluiten : ha ha! htj is
omzet. P. Scriverius.1 Rondom
bezetten •:
een zakuurwerk, met diamanten omzet.
Doornen, daar de akker medeomzet was.
[Hamelsv.] Netgout vergult en met gesteente

OMZW.
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otnzet. [H. Schim.] Van hier omzettelijk,
we men om rates omkoopen kan : een
omzetteltjk gemoed; omzetting.
ONZIEN, onz.

w., onregelm. Van bet scheidb.
voorz. om en zien : ik zag om heb omgezien.
Achter zich zien : die (zak) drukt ons op de
het ommezien. [Not.] Oneig.,
borst, en weerthet
zijne aandacht vestigen : doe wel en zie niet
em. Zonder omzien, onophoudelijk. Overal
zien, om lets te bekomen : naar eene meld
omzien. Bezoeken, bezorgen: ik zal dagelijks
naar hem omzien. Met voorzigtigheid te
werkgaan : dit leere u omzien. J. de Haas.]
Mengebruikt de onbepaalde wijs als een
zelfst. n. van het onz. gesI., in de beteekenis
van een oogenblik : ik kan het in een omzien
verrigten. Wantrouwen: heb er geen omzien
naar, wees er gerust op.
OMZIGT, Z. n., v., der, of van de omzigt • zonder meerv. De daad van omzien. Van bier
omzigtig, behoedzaam •; een ommezichtig
brein mistrout hierom de mam. [Vond.] —
Omzigtigheid, omzigtiglijk.
zie omzigt.

ONZIGTIG,

onz, w., onregelm. Van het scheidb.
voorz, om en zijn : ik was orn, ben omgeweest.
Aan het einde zijn, omgeloopen zijn : als het
jaer omme is. [Bijbelv.]
ONZITTEN, onz. w., ongelijkvl. Van het scheidb,
voorz. om en zitten : ik zat om, ben en heb
mgezeten. In het ronde zitten : om het
o

ONZIJN,

ruur zitten. Zij zifn om het vuur gezeten.
ZU hebben gisteren om het vuur gezeten.

Ook anders zitten, zoodat de eene op de
des anderen kornt; ook wat opschikzit
ken met zitten : zit vat om. Eindelijk beduidt
omzitten zich omdraaijen in het zitten •; ga
eens omzitten. In deze drie gevallen gebruikt
men hebben alleen.
ONZOEKEN. onz. w., onregelm. Van het scheidb.
voorz. om en zoeken: ik zocht om, heb om ezocht. Aan alle oorden zoeken: 't is beter, dat
men omzoek'. [V ond.1 Hooft gebruikt het
ook bedr.: alles omzoekende.
ONZOOMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
n onscheidb. voorz. om en zoomen. Scheidb.:
e
ik zoomde om, heb omgezoomd. Eenen zoom
om lets maken: eenen doek omzoomen. In den
verhevenen stip , gebruikt men het onscheidb.: ik otnzoomde, heb omzoomd. Omgeven : boomen en he en , die de uiterstens van
de landstreek omzoomen. [Vert. van Herv.]
Gaenderijen,
van verkoelende watervallen
omzoomd. [Hervey.]
OMZVAAI, z. n., m., des omzwaais, of van den
ontzwaai •; het meerv. omzwaazjen kan, in

sommige gevallen, gebruikt worden. Een
wijde, luchtige omdraai •; met een meerv. :
[Vond.
f volge uw' wuften ommezwaai.
o
]
Een vogel, die met een' ontmezwaai verduistert in de lucht. J. Oudaan.] Oneig.. eene

aanmerkelijke verandering • zonder meerv. :

naerdien 't noitgrooter ommezwaei in 's
trotschen brein kon drukken. [Vond .1 Omslag:
gij hebt geen' lust in al dien weidschen ommezwaei. [H. Schim.] Van om en zwaai.
ONZWAALIEN, bedr.

en onz, w. ,
gelijkvl. Van
het scheidb, voorz, om en zwaaijen : ik
zwaaide om, heb omgezwaaid. Bedr., luchtig
omdraaijen : de sabel, het vaandel omzwaai-

peen en weer.
f omzwaaiend
fen. Zzjnen
sta

[Versteeg.] Onz., in het draaijen eenen
rooten kring maken •; met hebben : hoe alles
g
door mijn wilsheid ommezwaeit. [HoogvI.]
ONZWABEEN, (omzwappen, en het voortd, omzwabbelen)onz. w., gelijkvl. Van het scheidb,
voorz. om en zwabben : ik zwabde (zwapte)
om, ben omgezwabd (omgezwapt). Een klanknabootsend woord, dat eene beweging op
het water uitdrukt, door welke beweging
men omvalt : Baer swat het schuytjen mi.
[Cats.]
ONZWABBEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb, voorz. om en zwabberen, van
zwabber : ik zwabberde om, heb omgezwabberd. Met den zwabber rondom school)
maken : het schip omzwabberen.

bedr. w.,gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz, om en zwachtelen : ik
omzwachtelde, heb omzwachteld. Eigenlijk,
met eenen zwachtel omwinden. Meestgek voor aan alle
bruikt men het oneigenlij,
zijden bedekken : maser d' oosterlingen zich

ONZWACHTELEN,

omzwachtelt vinden van eene afgoderye.

[Bogaert.]
onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz, om en zwemmen : ik zwom
ont, heb en ben omgezwommen. Hier en daar
zwemmen • met hebben : in de graft omzwemmen. Rondom zwemmen • met zijn :

ONZWENNEN,

hi' is het schip om,gezwommen.
ONZWENKEN, onz.

w., getijkvl. Van het scheidb,
voorz. om en zwenken • ik zwenkte om, ben
omgezwenkt. Met omwenden eenen zwenk
maken : het leer zwenkte re is on.
ONZWERN, Z. n., m., des omzwerms, of van den,
omzwerm • meerv. omzwermen. Een menigte, die als een zwerm iemand omringt : zoo
wit hi' zelver Rohm met al haar ommezwerm
rein af ten grond vertreen. [Oud.]
ONZWERMEN, onz,

w• ,
gelijkvI.Van het scheidb.
voorz, om en zwermen : ik zwermde om,
heb omgezwermd. Met zwermen hier en daar
omvliegen • de Wen zwermen om. Oneig.,
met eenen hoop omloopen : de soldaten
zwermen tenplatten lande om.

onz. w., onelijkvl.
- V an het
g
scheidb. voorz. om en zwerven : ik zworf
om,
heb en ben omgezworven. Zwervend
omdolen • met hebben : hi' heeft lan_g op zee

ONZWERVEN,

omgezworven. Daer hi omzwerft heinde en
veer. N. Versteeg.] Zwervend omreizen om
lets • met zzjn : hi' is de wereld omgezworven. Van bier ontzwerving.

ON.
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thrzwiEvEri, onz, w.
,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, om en zweven : ik zweefde om, heb en
ben omgezweefd. Hier en daar zweven laetse
selfs omsweven om spijse. [Bijbelv.] Vliegende en omzweevende op den vloed. [Anton.]
In dien ring omzweven. [Vond.1 Om iets
zweven • met zijn zo verre de geest het perk
weet om te zweven. L. ten Kate.] Men
gebruikt het ook somtijds onscheidb. en
bedr. : ik omzweefde, heb omzweefd. Zoo
zegt een dichter : de blijde ver' in omzweefde de schepping.
z. n., m., des omzwiers, of van den
omzwier • het meerv. is niet in gebruik.

ONZWIER,

Een omdraai, dieginds en herwaarts geschiedt : of in het hemelsch heir en zUnen
ommezwier. [Vond.]
ONZWIEREN, onz. en bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb, voorz, om en zwieren : ik zwierde
om, heb en ben omgezwierd. Onz., met hebben • eene dwarlende beweging hier en daar
maken : op het ijs met schaatsen omzwieren.
Rondom iets zwieren ; met zijn : den kloot
der aerde omzwieren met een schip. [Vond.]
Die om den mensch staeg omzwiert als een
leeuw. [De Deck.] Bedr., met eenen omzwier draajjen schoon hi al de leden ommeswiert. [Cats.] Waerom mach desen mensch
de leden ommezwieren. [Dezelfde.]

onz.gelijkvt. Van' het scheidb.
voorz, om en zwikken : ik zwikte om, ben
omgezwikt. Door zwikken zich ombuigen :

OMZWIKKEN,

mijn voet is omgezwikt.

onz. en bedr. w., gelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. om en
zwindelen Scheidb. en onz.: ik zwindelde
on?, ben omgezwindeld. Omdraaijen ow zijne
as : gelijk een rad omzwindelt op zijn punten.
[11. Schim.] Door deuzeling omloopen : zoo
dat hem het hoot omzwindelt. [Vond.] Onscheidb. en bedr. : ik omzwindelde, heb
omzwindeld. Door ronddraaijing van iets,
hetzelve aan alle zijden bewinden: dooddoec-

ONZWINDELEN,

ken , daerin uw lichaem zal omzwindelt
worden. J. De Brune.] De bron is in wenden,
waarvan gezwind,

een voorzetsel, dat in zamerileving alleen
voor andere woordengebruikt wordt, als
onmin, ongansch, onleerzaam, enz. Deszelfs beteekenis is van weinigen omslag,
alzoo het eene ontkennende kracht heeft, en
eigenlijk de afwezendheid van dat denkbeeld
te kennengeeft, hetwelk het woord, waarmerle het zamengesteld is, uitdrukt. Van
zulke woorden heeft men eeriegroote menigte. Zulke zijn, b. v.: ongaarn, niet gaarn,
ontelbaar, onrein, enz. Doch niet minder is
het aantal van die woorden, waarbij dit
z etsel , niet slechts de afwezendheid van
voor
dat denkbeeld, .maar veel meer het to enheel daarvan beteekent ; van welke natuur
vele zelfstand. naamw. zijn, als: ondeugd,

ON

ON.

ondank, ongeduld, onverstand, met hunne
bijvoegel. woorden •; zoo ook onzalig, ongerijmd, enz. Hierheen behooren zulke naam-

woorden, die op zich zelven, in engeren zin,
iets uitdrukken, dat in zijne soort goed is,
als : daad, dier, weder, kruid, christen
maar die, met on zamengesteld, het to endeer daarvan aanduiden, als : and ad ondier, onweder, onkruid, onchristen, enz.
Onkosten heeft nog een bijgevoegd denkbeeld, dat van onnoodige, lastige kosten.
Dit voorzetselwordtgeplaatst in zamenst.
voor eenige bijwoorden, als : onlangs, ongraag. Voor werkwoorden ; schoon dit thans
buitengebruik is. Eertijds deed men dit.
Zoo vindt men bij Van Mander onbetamen ;
onregten in de Wilckoeren Van Langewolt •
ontrekken in D. Guld. Thr., onschuldigen
bij Hooft, enz. Thans zijn nog in gebruik
werkwoorden met ver zamengesteld, als:
veronedelen, veronachzamen,rerongelukken,
enz. Bij Notk., Otfrid, enz, wordt on vaak

voor werkw.gevonden. DR, is nog te zien in
zoo vele deelwoorden, die nu als naamw.
voorkomen. Voor zelfst, naamwoorden, als,
ondienst, onhout, onland, ongunst. enz.
Voor bijvoegel. naamwoorden, wel van
allerlei soort. Voor enkele bijvoegelijke
naamw., als onwijs, onwaar, onzeker, enz.
Voor allerlei zamengest., als: onaanziengjk,
onafmetelijk, onzigtbaar, onnavolgbaar, onachtzaam, onarbeidzaam, ontijdig, onzijdig,
onwaarachtig. Vooral voor deelwoorden :

zeer zelden no tans vindt men dit voor de 1woorden van den tegenwoordigen tijd, evenwel zijn: ondeugende, onwetende, in gebruik.
Mr. Z. H. Alewyn zegt: « on voegt zich niet
» wel bij participia van het activum •; » en
keurt daarom onveranderendegenade af.
Zoo zegt men ook onbepalend lidwoord,
loch beter: niet bepalend. Deze zijn derhalve vooral met omzigtigheid te gebruiken.
In tegendeel, is er eene groote menigte van
zulke zameng. verledene deelwoorden, als :
onbevlekt, ongestraft, ongehoord, ongelezen.
In een enkel geval komt het in de dagelijksche taal, buiten zamenst., voor: wat raadt
gij, on of even ? On. Hier staat het, bij verkerting, voor oneven.
Hier ontdekt zich ondertusschen eene
gansche menigte van woorden, die den rijkdom onzer taal uitwijzen ; die met een groot
aantal nog kunnen vermeerderd worden.
Het is waar ; in het vormen van nieuwe
naamwoorden en eigenlijke bijvoegel. naamw.
vindt mengrenzen, Welke men niet willekeurig uitzetten [nag: maar, waar is er
haast een verleden deelwoord, dat nietdit
voorzetsel toelaten kan ? Men verge mii. dan
niet, dat wijd verstrooide beer naast elkander in hetgelid te plaatsen. Met opzet sla
ik dan die zameng. verled. deelwoorden

ti

ONAA,
over, waarover niets to zeggen valt, en
welke elk zeergemakkelijk kan vormen; als
ook velen, die met baar en lijk zamengesteld
worden : slechts debij geachte schrijvers
meest voortkomende, met eenige andere,
die onder de hand zich opdoen, zal de toegenegene lezer hier vinden: Hun getal zal
nog root genoeg zijn.
Er is nog een on,
bije d ouden voor in
gebruikt, als: onbtjt, voor inbijt. Zoo vindt
men nog ontwee, voor intwee. Eindelijk,
indien de volgende lettergreep met eene m
be on veranderden de ouden on in om, als:
ommin, ommaat enz. Dit voorzetsel is uit
oon, bij de hood. ohne, onstaan. Vondel
zegt nog ergens oon (zonder) artzeni j. Het
luidt, bij Otfrid. en deszelven tijdgenooten,
un, eng. un, lat. in, gr. ay en, met weglacing van de Y a. Oudtijds zeide men bij
ons ook awtjs, awaard, voor onwijs, onwaard. In het zw.gebruikt men slechts o,
bij de Denen en IJsI. u. Uit deze bron
vloeijen ook het lat. sine, ons zonder. Bij de
Bebr. heeft zelfs haon de beteekenis van een
.gemis.
ONAAMBLDDELIJK, bijv. n., zonder trappen van
vergrooting. Bat niet moet aangebeden
worden,.
ONAANDACHTIG, bijv. n. en bijw., onaandachtiger, onaandachtigst. Die eene aandacht op
jets slaat • dat met geene aandacht vergezeld
is. Van hier onaandachtigheid, onaandach-

ONAF.
bijv. n. en bijw., onaanzienHiker, onaanzienitjkst. Niet aanzienlijk, van
weinig aanzien: een onaanzienlijk huis.
ONAARDIG, bijv. n. en bijw., onaardiger, onaardigst. Niet aardig: ztj is een onaardig meisje.
Eene onaardige rede. Van bier onaardigheid,
onaardiglijk. Bij Hooft komt onaardij voor :
door d' onaardij (lompheid, leelijkheid) der
paapetreeken.
ONABEL, bijv. n. en bijw., onabeler, onabelst.
Niet abel, onaardig, onhandig : Meduzaes
aengezig,
t afschuwbaer en onabel. [Poot.]
Om luttel klaps van geen onablen trek.
[De Deck.] Van hier onabelheid. Veroud.

ONAANZIENLIJK,

woord.
ONACHTBAAR, bijv.

n. en bijw., onachtbaarder,
onachtbaarst. Gering, eene achting waardig:
uitgeen onachtbaar geslacht afkomstig. Van
hier onachtbaarheid.
ONACHTERDOCHTIG, bijv. n. en b1 w. onachterdochtiger , onachterdochtigst. Niet achterdochtig : die onachterdochtige vrouw. [Sels.]
ONACHTERHAALBAAR, bijv.

n. en bijw., zonder
trappen van vergrooting. Niet achterhaalbaar
en daaringegrond : oneindigheit zweeft op
onachterhaalbrepennen. [Vond.]
ONACHTZAAM, bijv. n. en bijw., onachtzamer,
onachtzaawst. Van on en achtzaam en dit
van acht. Die gebrek van opmerkzaamheid
aan den dag legt, en dat daarin gegrond is.
Van hier onachtzaamheid,onachtzamelijk.
ONADELLIJK
bijv. n. en bijw., onadellijker,
onadellijkst. Niet adellijk, met den aard des
adels niet strookend.
ONAANGENAAM, bijv. n. en bijw., onaangenamer,
onaangenaamst. Niet aangenaam, dat met ONAFBIDDELIJK, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Dat door een bidden afgetegenzin gepaard gaat en daarin gegrond is.
weerd kan worden.
Van hier onaangenaamheid , onaangenameltjk. Bij de ouden was ook ongenaam in ONAFHANKELLIK, bijv. 11. en bijw.. onafhankelijker, onafhankelijkst. Niet afhankelijk. Van
zwang.
bier onafhankelijkheid.
ONAA.NGEZIEN, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Die een aanzien of aehting ONAFLATELIJK, bijv. n. en bijw., onaflatelijker,
onafiatelijkst. Zonder of te laten, zonder na
heeft. Mengebruikt het ook als een voorte laten, en daaringegrond. Hier is ook een
zetsel met eerier] vierden naamval: onaenzianeng. deelw. onaflatende in gebruik: met
gezien gekerm en klagten. [Vond.]
,onarlatende aandacht.
ONAANMERKELIJK, bijv. n. en bijw., onaanmerkelijker, onaanmerkelijkst. Waarop weinig ,ONAFLOSSELIJK, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Dat niet afgelost kan woraanmerking valt.
den: onaflosseltike renten.
ONAANNEMELIJK, bijv. n. en bijw., onaannemelijker, onaannemelijkst. Niet aannemelijk: ONAFMETELIJK, bijv. n. en bijw., onafmetelOker,
onaintaelijkst. Wiens onbepaalde grootte
eene onaannemelz:jke voorwaarde,
niet welberekend kan worden. Van hier
ONAA.NSPREKELIJK onaansprakeltjk), bijv. n. en
onafmetelijkheid, Onafmeetbaar is ook in
bijw., zonder trapper) van vergrooting. Welgebruik.
ken men om eerie zaak of eene schuld niet
ONAFSCHEIDBAAR, zie onafscheidelljk.
aanspreken kan.
,ONAANSTOOTELIJK, bijv. n. en bijw., onaanstoo- ONAFSCHEIDELIJK, bijv. n. en bijw., zonder
trappen van vergrooting. Bat niet gescheitelijker, onaanstootelijkst. Die of dat geenen
den kan worden: in een onafscheidelzjk veraanstoot veroorzaakt en daaringegrond is :
band staan. Van hier onafscheidelijkheid.
een onaanstootelijk gedrag. Van hier onaanZoo ook onafscheidbaar.
stootelijkheid,
ONAFWISCHBAAR, zie onafwisscheltjk.
ONAANWEZEND, blip% n., zonder trappen van vergrooting. Niet aanwezend. Van hier onaan- ONAFWISSCHELIJK, bijv. n. en bijw., onafwisscheltyker, onafwisschelijkst. Dat zich niet
wezendheid.

ONBED.
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wel laat afwisschen: een stank van onafwisschelijken laster. [Hooft.] Zoo ook onaf-

ONBEH.

bijv. n. en bijw., onbediedelijker, onbediedelijkst. Niet lit kunnende be-

ONBEDIEDELIJK,

died of beduid worden.
bijv. n. en bijw., zonder trap- ONBEDIJKELIJK, bijv. n. en bijw., onbedzjkeA van vergrooting. Die, of dat niet afgezet
lijker, onbedijkeltjkst. Dat niet bedijkt kan
worden.
kan worden.
ONBEDREVEN, bijv. n. en bijw., onbedrevener,
ONALMAGTIG, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet almagtig. Vond. geonbedrevenst. Niet bedreven, niet ervaren.
bruikt het.
Van hier onbedrevenheid.
ONARBEIDZAAN, bijv. n. en bijw., onarbeidzamer,
ONBEDRIEGELIJK, biiV. n. en bijw., onbedriegeonarbeidzaamst. Niet arbeidzaam, lui, traag.
Wker, onbedriegelijkst. Niet bedriegelijk.
Van hier onarbeidzaarnheid.
Van hier onbedriegelijkheid.
ONARGLISTIG, bijv. n. en bijw., onarglistiger,
ONBEDRIJF, z. n., o., des onbedrzjfs, of van het
onarglistigst. Niet arglistig en dat daaruit
onbedrtjf ; zonder meerv. Luiheid : het onbevoortvloeit. Van bier onarglistigheid.
drijf van deze wanschepsels. [De Brune.]
ONBAARACHTIG, bijv. n. en bijw., zonder trapVan on en bedrijf.
P van vergrooting. Een verouderd woord. ONEEDRuvEnt, bijv. n. en bijw., zonder trappen
Die niet baart: ik uwe ma et ben onvruchtvan vergrooting. Niet bedrijvend, slap :
baar ende onbaerachtig geweest. [Doreslaer.1
onbedrijvende onnoozelheid. [Hooft.]
ONBAAT, z. n., v., der, of van de onbaat ; zonONBEDROEFD, bijv. n. en bijw., onbedroefder,
onbedroefdst. Niet, bedroefd : onbedroefd en
der meerv. Nadeel, schade: ja dwongen de
Grieken t'hunner onbate. K. V. Mand.]
zoud ick niet konnen zien. V. Mand.)
ONBA ATZUCHTIG, (ook onbaatzoekend) bijv. n.
ONBEDucwr, bijv. n. en bijw., zonder trappen
en bijw., onbaatzuchtiger, onbaatzuchtigst.
van vergrooting. Niet beducht: Ucalegon
sterk onbeducht.. Mander.] Onbeducht
Niet baatzuchtig.
voor 't sterven. [Vond.] Van hier onbeduchtiy
ONBANDIG, bijv. n. en bijw., onbandiger, onbandigst. Dartel, los, wild : Israel is onbanbij V. Mand.
dich als eerie onbandige koe. [Bijbelv.] In ONBEDWINGEIJK, bijv. n. en bijw., onbedwingede onbandigste bordeelen van Parijs. [Feith.]
lijker, onbedwingelijkst. Niet kunnende beONBARMHARTIG, bijv. n. en bijw. onbarmhardwongen worden. Van hier onbedwingelijkheid. Vond.gebruikt ook onbedwingbaar.
tiger, onbarm,hartigst. Niet barmhartig en
. daaringegrond. Van hier onbarinhartigheid, ONBEFAAMD, bijv. n. en bijw., onbefaamder
onbefaamdst. Niet befaamd, niet beroemd.
onbarmhartiglijk.
Oudtijds gebruikte men het ook in den tegenONBEANGST, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet beangst.
overgestelden zin, zoo dat onbefaamd zijn
ONBEDAAGD, bijv. n. en bijw., onbedaagder,
beteekende tergoeder faam staan : eenen.
onbedaagdst. Niet bedaagd, jong. Bij Van
onbefaemden dienstman in dienstghebruijMander komt het voor.
ken. [Landr. van Veluwe]
ONBEGAAFD, bijv. n. en bijw., onbegaafder ,
ONBEDAARD, bijv. n. en bijw., onbedaarder,
onbegaafdst. Niet begaafd. Van bier onbeonbedaardst. Niet bedaard. Van hier onbewischbaar.

ONAFZETTELIJK,

daardheid.
ONBEDACHT, bijv.

n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Zonder behoorlijke opmerkzaamheid op zijne handelingen en derzelver
gevolgen, en daarin gegrond : wat schrolt gtj
t'onbedacht op 't kunstwerk van Homeer?
[Pout.] Niet wuft en onbeducht. [Vond.] Van
hier onbedachtelzjk, onbedachtheid, onbedachtig. K. V. Mand.] - - Onbedachtzaam,

onbedachtzaamheid, onbedachtzameltjk.
bijv. n. en bijw., onbedeesder,
onbedeesdst. Niet bedeesd en daaringegrond.
Van hier onbedeesdelijk, onbedeesdheid.
ONBEDENKELIJK, bijv. n. en bijw., onbedenkelijker, onbedenkelijkst. Niet te bedenken.
Van hier onbedenkelijkheid.

ONBEDEESD,

bijv. n. en bijw., zonder trapA van vergrooting. Dat niet bederven kan:
het onbederfelijk goud. D. Deck]. Bij Vond.
vindt men ook een ander woord, onbederfzaam, dat niet pleegt te bederven : onbederfzaem hoot. Van hier onbederfeltjkheid.

ONBEDERFELIJK,

gaafdheid.

bijv. n. en bijw., onbegangbaarder, onbegangbaarst. Van on en begangbaar. Dat niet te begaan is: onbegangbre
rotsen. [Vond.1 Mengebruikt ook onbegankelijk, waarvan onbegankelijkheid.
ONBEGEERIG , bijv. n. en bijw., onbegeeriger ,
onbegeerigst. Niet begeerig. Van hier onbegeeriglijk. Voorts : onbegeergjk, dat niet begeerd kan of ma worden ; onbegeerltjkheid.

ONBEGANGBAAR,

bijv. n. en bijw., zonder trappef I
van vergrooting. Niet begrepen. Van hier
noemt Vond. bet Opperwezen : een Onbe-

ONBEGREPEN,

grependom.

bijv. n. en bijw., onbegrijpelijker, onbegrzjpelijkst. W at niet begrepen
kan worden. Van hier onbegrijpelOkheid.
Voor onbegrijijk
pel
zeiden de ouden onbeg
rzjpig.

ONBEGRIJPELIJK,

ONBEHAALBAAR,bi jv.

n . en bijw.,onbehaalbaarder,

onbehaalbaarst. Dat niet behaald kan worden:
onbehaalbaar antwoordt. [Hooft.]
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bijv. n. en bijw., onbehagelijker,
onbeh.gelijkst. Van bier onbehagelijkheid.
ONBEBAVEND, bijv. n. en bijw., onbehavender,
onbehavendst. Niet behavend, niet door beha ndelis g ervaren: den onbehaavenden staluiden
verging hooren en zien. [Hooft.1
ONBEHEERD, bijv. n. en bijw., zonder trapper,
van vergrooting. Zonder heer of eigenaar,
of waarvan de eigenaar onbekend is. Zoo
zijn, b. v., goederen, die uit zee komen aandriven,
onbeheerde goederen.
ONBERENDIG, bijv. n. en bijw., onbehendiger,
onbehendigst. Niet behendig. Van hier onbehendiglij,
k bij Hooft onbehendeljk.
i
ONBEHOEF
, Z. 11., o.,
des onbehoefs, of van het
onbehoef; zonder meerv. Verouderd woord,
van on en behoef. Gemis van nut, hulp en
voordeel : was d' avontuer u zoo ten Ibizbehoeve? K. v. Maud.] Van hier onbehoeftig,
het tegendeel van behoeftig, buiten gebrek.
ONBEHOOFD, bijv. n. en bijw., zonder trapper'
van vergrooting. Zonder "opperhoofd : het
Zeeuwsche regement, onbehooft mits de doodt
van Sidnei. [Hooft.]
ONBEHOORLIJK, bijv. n. en bijw., onbehoorlzjker,
onbehoorlijkst. Niet behoorlijk. Van hier
onbehoorlijkheid.
ONBEHOUWEN, onbehouden, bijv. n. en bijw.,
onbehouwener, onbehowwenst. Onbeschoft :
een onbehouwen mensch. Onachtzaam : de
onbehoudenejeugd. J. Cats. Van hier onbehoutvenheid.
ONBEHULPZAAM, (oudt. ook onbehulpelzjk onbehulpig), onbehulpzamer , onbehulpzaamst.
Onbekwaam, om hulp te bieden. Van hier
onbehulpzaamheid.
ONBEJAARD, bijv. n. en bijw., onbejaarder, onbejaardst. Van on en bejaard. Niet bejaard,
jong: onbejaerde herssens. [De Brune.] Sine
kinder warenjonc ende onbejaert. M. S1.1
ONBEKEERD, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet bekeerd, onverbeterd
die den we g der zonden nog niet verlaten
heeft. Wijders onbekeerlzyk,onbekeerlijkheid,
onbekeerzaam, onbekeerzaamheid. [Vond.]
ONBEKEND, bijv. n. en bijw., onbekender, onbekendst. Het tegendeel van bekend. Hetwelk
men niet kent: onbekend maakt onbemind.
In verdere beteekenis, waarvan men niet
weet : het is mzj onbekend. Van hier onbekendheid.
ONBEKLAGELIJK, bijv. n. en bijw., onbeklagehijker, onbeklagelijkst. Die niet te beklagen is.
ONBEKLEMD, bijv. n. en bijw., onbeklemder,
onbeklemdst. Niet beklemd, niet beangst.
Van hier onbeklemdheid.
ONBEKLIMBAAR (ook onbeklimmeNk), onbeklimbaarder, onbeklimbaarst. Dat niet beklommen kan worden.
ONBEKOMELIJK, bijv. n. en bijw., onbekomelijker,
onbekomelijkst. Dat niet te benomen is.
ONBEKOMMERD, bijv. n. en bijw., onbekomnterONBEHAGELIJK,

ONBEN.

der, onbekommerdst. Het tegendeel van bekomrnerd : hi'j heeft een onbekommerd hart.
Onbekommerd, zonder trappen van vergrootin is
is iets, vvaarop geen drukkende woeker
lit:
g
onbekommerde goederen. Van ,
het woord
in de eerste beteekenis, is onbekommerdheid.
ONBEKOORLIJK, bijv. II. en bijw., onbekoorlijker, onbekoorlijkst. Dat niet bekoort, niet
bekoren kan.
ONBEKROMPEN, bijv. n. en bijw., onbekrompener,
onbekrompenst. Niet bekrompen : ten onbekrompen przjs. [Poot.] Laet uwen zanglust
onbekrompen driven, J. De Haes.] Van bier
onbekrompenheid.
ONBEKWAAM, bijv. n. en bijw., onbekwamer,
onbekwaamst. Zonder bekwaamheid ; hi' is
voor dien stand onbekwaam, Onvoegelijk :
dat zijn onbekwame reden. Onbehoorlijk:
op onbekwame we en gaan. In den verzachtenden stij,
l voor beschonken : men vindt
hem nooit onbekwaam. Van hier onbekwaamheld, onbekwamelljk.
ONBELEEFD, bijv. Il. en bijw., onbeleefder, onbeleefdst. Onheusch, onvriendelijk. In sommige oorden van Vriesland, meen ik, gebruikt men het, zonder trappen van vergrooting, in eenen eigenlijken zin voor lets,
hetwelk men niet beleefd heeft: dat is onbeleefd mow', zoo mooi, dat men desgelijks niet
beleeld heeft. Van het woord, in den eersten
zin, komt onbeleefdetijk, onbeleefdheid.
ONBELOMPEN, bijv. n. en bijw., onbelompener,
onbelompenst. Kil. verklaart het door rudis,
incompositus, inscitus, impolitus, inconcinnits. Bij Cats komt het meer dan eens voor
in den zin van lomp, plomp, ongeschikt:
of ben ik maer een romp, een onbelompen
stuk ? En zoo bij J. De Brune: daer en zoude
geen dinck — zoo onbelompen — zyn. KilI.
heeft lompen, impingere.
ONBEMAAGD bijv. II. en bijw., zonder trapper'
van vergrooting. Zonder ma en of wiens
maagschap niet bekend is; een woord der
regtsgeleerden. Bij Poot komt daarvoor
onbemaagschapt, voor. Voor onbe»zaagden
werden voormaals gehouden, die geene magen nalieten binnen het vierde lid.
ONBEMIDDELBAAR, bijY. n. en bijw., onbemiddelbaarder, onbemiddelbaarst. Dat niet bijg
elegd, bemiddeld kan worden. Vond.
gebruikt het, en uit hem Poot : ook zie 'k
den kromsten twist niet onberniddelbaar.
ONBEINEMELIJK, bijv. n. en bijw., onbenemelijker, onbenemelijkst. Dat niet benomen kan
worden.
ONBENOEGEN, Z. II., 0., des onbenoegens, of van
het onbenoegen •; zonder meerv. Misn.oegen:
root onbenoegen baaren. [Hooft.] Van on
g
. V Mand. voorkomt.
en benoeg,
en dat bij
Thans zegt men ongenoegen.
ONBENOODIGD, bijv., n. en bijw., zonder trapP van vergrooting. Niet benoodigd: mits
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de Nasauschen, ter uiterste weer() onbenoodi ht waaren. [Hooft.1
ONBEPAALD, bijv, n. en bijw., onbepaalder,
onbepaal&t. Het tegendeel van bepaald : eene
onbepaalde heerschappij. In eenen onbepaalden zin. De zaak is nog onbepaald. Voor
het tegenwoordige zameng. deelw. onbepalend zegt men liever niet bepalend : het
niet bepalende lidwoord een. Voorts is van
bier onbepaaldelzjk, onbepaaldheid.
ONBEPLOEGBAAR, bijv. CI. en bijw., onbeploegbaarder, onbeploegbaarst. Dat niet beploegd
kan worden: onbeploegbaer lant. [Vond.]
ONBERADEN, bijv.

n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet beraden, onbezonnen:
onberaden te werk gaan. Van hier onberaadzaarn, onberadenheid , onberadigheid, bij
Rodenb. Onberaden heeft, bij de Regtsgeleerden, ook nog eenige beteekenis van on etrouwd: eene onberadene dochter • uit eene
Heirath.
bron met het hood.
g
ONBEREGTIGD, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet beregtigd: onberegtigd
bezwaar van dienstbaarheid. Regtsgeleerd
woord.
ONBEREID, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Niet bereid : onbereid leder.
Niet uitgerust : onbereid tot den slag komen.
ONBEREIKELIJK, bijv. n. en bijw., onbereikelljker, onbereikelijkst. Dat niet bereikt kan
worden : onberjikelzjke gronden, (onbereikeWke). [Lodensteind
ONBERIJDELIJK, bijv. n.- en bijw, onberijdeltyker, onberijdelijkst. Die niet bereden kan
worden.
ONBER1SPELIJK, bijv. n. en bijw., onberispelljker, onberispelzjkst. Niet berispelijk.Van
hier onberispelijkheid.
ONBEROEMD, bijv. n. en bijw., onberoemder,
onberoemdst. Niet beroemd.
ONBEROERLIJK, bijv. n. en bijw., onberoerlijker,
k : een onberoeronberoerltjkst. Niet beroerlij
lijke grondslag. Doch voor ontilbaar, anders
onroerend, heeft het eene vergrooting.
ONBEROOFBAAR, bijv. n. en bijw., onberoofbaarder, onberoofbaarst. Hetwelk men niet
berooven kan, dat ons niet ontroold kan
worden : een onberoofbre schat. [K. Brandt.]
ONBEROOID , bijv. n. en bijw. , onberooider ,
onberooidst, meest onberooid. Niet berooid,
niet verward: zoo net, zoo onberooid, zoo
heerelijk begost. [Max. Vermeere.]
ONBEROUW, z. n., o., des onberouws, of van het
onberouw • zonder meerv. Het tegendeel van
berouw: een eeuwig onberouw. [Huygens.]
k waarover een
Van bier onberouwelij,
berouw valt ; onberouwig , die
een berouw
g
toont.
ONBERUCHT, bijv. n. en bijw., zonder trapen van
vergrooting. Van Wien het gerucht zwijgt.
ONBERUCHTIGD, bijv. n. en bijw.. zonder trappen
van vergrooting. Onbeschuldigd. onaange-

ONBES.

klaagd, onbetigt : onberuchtigde waaraftige
mans. [Land. van Westwold.]
w. onbeschaafder,
ONBEscHAAFD, bijv. n. en bij,
onbeschaafdst. Niet beschaafd , niet wellevend.Van hier onbeschaafdelijk, onbeschaardheid.
ONBESCHAAMD, bijv.

n. en bijw., onbeschaamder,
onbeschaamdst. Zonder schaamte, en daarin
gegrond : een onbeschaamd wijf. Eene onbeschaamde to en. Net onbeschaemden mont.
[Vond.] Van hier onbeschaamdelzjk, onbeschaamdheid.
ONBESCHEID, Z. n., o., des onbescheids, of van
het onbescheid ; zonder meerv. Onheusch
antwoord, onvriendelijke bejegening, stug
gedrag : laet ik noit uw onbescheid breidlen
tergehoorzaemheit. H. Schim.] Gestreept
door doindriest onbescheid. M. L. Van hier
onbescheiden, onheusch, onbeleefd • onbescheidenheid, onbescheidenlijk. Onbescheiden
beet ook verward : van eene zaak eene onbescheidene kennis hebben. Niet ontboden :gij
komt hier onbescheiden.
ONBESCH1ETBAAR, bijv. n. en bijw., onbeschietbaarder, onbeschietbaarst. Door schieten niet
te treffen : onbeschietbaer wit. [Vond.]
ONBESCHOFT, bijv. n. en bijw., onbeschofter,
, dat bij. Kil
door
onbeschoftst. V an beschoft
compositus, decens vertaald wordt. Ongeschikt, onbeleefd : onbeschofte handelwijs.
Een onbeschoft mensch. Hoogstr. verklaart

het ook door onbeschadigd, onbeschaafd in
eenen eigenlijken zin : en misschien is
de bron wel in schaven. Leelijk door
grootheid : haar onbeschofte news scheen
haar uitstekende kin te dre g en enz. [Van
Heemst.] Een onbeschoft lig. [Vondel.] Van
bier : ontbeschoftelijk, onbeschoftheid.
ONBESCHRIJFELLIK, bijv. n. en bijw., onbeschrijfelt:firer, onbeschrijfelijkst. Niet to beschrijyen.

bijv. n. en bijw., onbeschroontder, onbeschroomdst. Niet beschroomd. Van
hier onbeschroomdelzjk, onbeschroomdheid.
ONBESEFFELIJK, bijv. IL en bijw., onbesefrelzjker,
onbeseffeltjkst. Dat niet te beseffen is. Ook
onbesefbaar.

ONBESCHROOMD,

ONBESLAGEN, bijv.

n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet beslagen : onbeslagen
ten ifs komen, onbereid iets beginnen. Eene
onbeslagen tong. Zie verder de ontkennende
beteekenissen door vergelijking met beslaan.
ONBESMET, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Niet besmet. Ook komt het in
den zin van onschuldig voor.
ONBESNEDEN, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet besneden : Een onbesneden heiden. Van hier het onbesnedendom,
heidendom : al 't onbesnedendom. [Moonen.1
Voorts het veroud, onbesnzjding, onbesnifdenis, onbesnedenheid, bij Vond.
ONBESPRAAKT, bijv. n. en bijw., onbespraakter,
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onbespraaktst. Kwalijk bespraakt : hij is
gansch niet onbespraakt. Bij Van Mand. komt
het voor zwijgend voor : alle de goden verbaest en onbespraecktst. Van hier onbespraaktheid.
ONBESPROKE1N, bijv.

n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet betigt: onbesproken

van wandel. Een onbesproken gedrag. Onbesproken, zich oprecht in 't recht te toonen.
[Vond.] Door zijnen onbesproken wandel.

J. De Haas.]
ONBESTENDIG, bijv.

n. en bijw., onbestendiger,
onbestendigst. Niet bestendig. Van hier onbestendigheid, onbestendig Wk.

bijv. n., zonder trappen van vergrooting. Iemand, wiens ouders nog Leven •,
ook iets, dat, door versterf, niet aan andere
erven overgegaan is. Zie andere beteekenissen in besterven.
ONBESTRAFFELIJK, (bij Vond. ook onbestrafbaar)
bijv. n. en bijw.,onbestraffelijker, onbestraffelijkst. DM niet te straffen is.
ONBESTUURLIJK, bij v. n .en bijw., onbestuurlijker,
onbestuurlijkst. Niet te besturen.
ONBESUISD, bijv. n. en bijw., onbesuisder, onbesuisdst. Onbedachtzaam, roekeloos, wild,
los: onbesuist krakeelen. [Hoogv1.] 1k keerde,

ONBESTORVEN,

als 't onbesuisdepaert, doldriftigh om in
mine lerensperken. H. Schim.] En ooze
booshan onbesuist en dulden niet dat, enz.
[De Deck.] Van hier onbesuisdelijk, onbesuisdheid. Wat de eerste beteekenis dezes
woords eigenlijk zij, en hoe die eerste betee-

kenis aenleiding tot het denkbeeld, hetwelk
wij thans daaraan hechten, gegeven hebbe,
durf ik nog niet bepalen : ik dacht wel ecns
aan sussen, stillen.
ONBETAMELIJK, bijv. n en bijw., onbetamelzjker,
onbetamelijkst. Dat niet betaamt. Van bier
onbetarnelljkheid, onbetaamte, bij J. de Brune.
ONEETEMBAAR, bijv. n. en bijw., onbetembaarder, onbetembaarst. Niet kunnende betemd
worden.
ONBETEUTERD, bijv. n. en bijw., meer onbeteuterd,
meest, zeer onbeteuterd. Niet beteuterd : met
een onbeteutert hart. [Vond.] Van hier onbeteurterdheid.

bijv. n. en bijw., onbetoombaarden, onbetoombaarst. Niet te betoomen :
onbetoombaer ros. [Vond.]

ONBETOOMBAAR,

bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet betraand: onbetraende
kaecken. (\rood.]
ONBEVAARBAAR, bijv. n. en bijw., meer onbevaarbaar, meest, zeer onbevaarbaar. Dat niet te
bevaren is : het onbevaerbare meir. [V01111.]
ONBEVALLIG, bijv. n. en bijw., onbevalliger,
onbevalligst.. Dat niet aangenaam is.Van hier
ONBETRAAND,

onbevalligheid, onbevalliglijk.
(ook onbevattelijk) bijv. n. en

ONBEVATBAAR,

bijw., onbevatbaarder, onbevatbaarst. Dat
niet te bevatten, niet te verstaan is.

ONBL.

bijv. n. en bijw., onbevlekkelzjker, onbevlekkelijkst. Niet bevlekkelijk.
ONBEVOEGD, bijv. n. en bijw., onbevoegder, onbevoegdst. Niet bevoegd.Van hier onbevoegdheid.
ONBEVREESD, bijv. n. en bijw., onbevreesder,
onbevreesdst. Niet bevreesd. Van hier onbevreesdheid.
ONBEWEGELIJK, bij v. - n. en bijw., onbewegelzjker, onbewegelzjkst. Dat zich niet bewegen
laat : op eenen onbewegelzjken grondslag.
Dat zich zelf niet beweegt : hi' stond onbewegelijk. Oneig., die zich niet verzetten, niet
verbidden laat. Van hier onbewegelijkheid.
Voorts onbeweegzaam, die van het bewogen
wordengeene gewoonte maakt, onbeweegzaamheid. [Vond.]
ONBEWIJSSELIJK, bijv. n. en bijw., onbewijsselzjker, onbewijsselzjkst.Dat zich niet bewijzen
ONBEVLEKKELIJK,

laat.
ONBEwooNEAAR, (meer in gebruik dan onbewoonlz:jk) bijv. n. en bijw., onbewoonbaarder,
onbewoonbaarst. Pat niet bewoond han worden.
ONBEWUST, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Niet bewust. Van hier onbewustheid.

bijv. n. en bijw., meer onbezonnen,
meest, zeer onbezonnen. Zonder behoorlijke
opmerking, en daarin gegrond. Onbezonnen
te werk gaan. Onbezonnene daden. Van hier
onbezonnenheid.
ONBEZORGD, bijv. n. en bijw., onbezorgder,
onbezorgdst. Niet voorzien : men heeft mil
niet onbezorgd u;eggezonden. Door geene
angstige zorg verkregen : Sint Jans hot bezorgt, den onbezorgden kost. (Yond.] Onbekommerd : voor zzjn heil niet onbezorgd.
Van hier onbezorgdheid.
ONBEZWEKEN, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Van on en bezweken, verled. deelw. van bezwzjken. Niet bezweken :
met onbezweken cooed.
ONBEZWIJKELIJK, bijv. n. en bijw., onbezwzjkelijker, onbezwijkelijkst. Die niet bezwijken
kan : met onbezwilkelz,jke dapperheit. [Hooft.]
ONBILunc, bijv. n. en bijw., onbillijker, onbillijkst. Niet billijk, onbetamelijk. Van hier
onbillzjkheid.
ONBLIJD, onbliftle, onblzj, bijv. n. en bijw., onblejder, onblzjdst. Droevig : Grave Willem
was onblide. [M. Stoke.] Buiten gebruik.
ONBLIND, bijv. n., onblinder, onblindst. Niet
blind : blint en onblint is een. [Huygens.]

ONBEZONNEN,

ONBLOEDIG, bijv.

n. en bijw., zonder vergrooLing. Pat niet met bloedstorting geschiedt :

de mis noemt men een onbloedig offer. Onbloedige oorlogsvaen. [Schim.]
ONBLUSCHBAAR, bijv. n. en bijw., onbluschbaarder onbluschbaarst. Niet te blusschen, te
stillen : onbluschtlare haet. [Vond.]
ONBLUTSBAA.R, bijv. n. en bijw., onblutsbaarder,
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oitblutsbaarst. Dat niet geblutst (gekneusd)
kan worden : onblutsbre helm. [Vond.]
ONBOERSCII, bijv. n. en bijw., onboerscher,
onboerschst. Niet boersch onboersche boer.
r une.] Van hier onboerschheid.
[De B
ONBOETELIJK, bijv. n. en bijw., onboetelijker,
onboetelijkst. Dat n iet te boeten, te herstellen is : onboetelijke schade. [Hooft.] Anders
onboetbaar : met onboetbre breuken. [Vond.]
Dat waere eene onboetbre schae.[Poot.] Voor
onboetbaaren hoop . [Hooft.] Ook, dat door

eene boete te verzoenen is.
g
bijv. n. en bijw., onboetvaardi er onboetvaardigst. Zonder berouw,
hardnekkig. Van hier onboetvaardigheid,

ONBOETVAARDIG,

onboetvaardighjk.

bijv. n. en bijw., onbondiger, onbondigst. Niet bondig, onvast: eene onbondige
bewijsreden. Krachteloos : uiterste willen
zullen voor onbondigh verklaart worden.

ONBONDIG,

[Hooft.] Bij den Bidder, leest men ook eens
voor
tzelfde woord,
he
onbundig , misschien
zwak: geen onbundigh verstandt.
ONBREKELIJK, bijv. n. en bijw., onbrekelijker,
onbrekelzjkst. Dat niet breken kan. Onbreekbaar,
dat niet gebroken kan worden.
ONBRUIK, zie ongebruik.
ONBRUIKBAAR, bijv. n. en bijw., onbruikbaarder, onbruikbaarst. Dat niet te gebruiken is.
ONBUIGZAIN, bijv. n. en bijw., onbuigzamer,
onbuigzaamst. Flat niet te buigen is :
onbuigzaam glas. Fig.: een onbuigzaam gecooed. Van hier onbuigzaamheid. Onbuigelzjk
(onbuigeltjkheid) is ook in gebruik : d'onbuichelijke reep. [De Deck.] Onbuiglijke tjzre
zenuws. H. Schim.] Ook oneig.: bewtjs van
v.:Me onbuighellYke hardnekkigheid. [Hooft.]
Bij Notk. unbouglih.
ONBURGERLIJK, bijv. n. en bijw., onburgerlijker
onburgerlijkst. Niet burgerlijk. Bij Hooft
vindt men het oneig.: d'onburgerlijke zee,
de woeste zee.
bijv. n. en bijw., onbuurlijker,
onbuurlijkst. Niet naar de mauler van vrienden en buren zij nam voor onbuurlzjk, dat
enz. Lllooft.] Bij Vond. komt het oneig.
voor onbuurlijke zee.
ONCE, (ons) z. n., v. en o., der , — van de of
het once • meerv. omen. Twee lood. Van het
lat. uncia. 'Uncia was, bij de Rom., een
deel van twaalf gelijke deelen, die te zamen
eenpond uitmaakten. Van hier, dat de
apothekers, Wier pond twaalf oncen weegt,
dit woord nog gebruiken voor een twaalfde
gedeelte van een ligt pond. Poot spelt ons :

ONBUURLIJK,

een ons van boete voor een pondt.

bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet tolpligtig. Van hier

ONCIJNSBAAR,

oncijnsbaarheid.

z. n., v., der, of van de ondaad
meerv. ondaden. Eene booze daad • een
woord, dat nog hatelijker denkbeeld dan

ONDAAD,

ONDA.

eene misdaad inboezemt : o Lam, dat onze
ondaden op uwenhals zult laden. H. Schimd
Van hier eene onmenschelijke gruweldaad.
In dezen zin komt het bij Poot voor, waar
hi' het barbaarsche bevel van Farad omtrent al de knechtjes der Israellers, met
eene zwarte kool teekent : deze andaet
is voor Apis troop geklommen. Zoo noemt
Versteeg de dronkenschap van Nadab en
Abihu, waarin zij, door vreemd vuur, den
altaar ontwijd hadden : een ondaed, die
dfeen' mensch, veelmin een' offraer past. In
de beschrevene re ten onzer voorvaders verstond men, door eene ondaad, zwaren diefstal, roof, vrouwen- of maagdenschaking,
kerkschennis, brandstichting, misdaad van
gekwetste majesteit, moord. Zoo komt het,
in het Omland. Landr., voor zware misdaad
voor ; en zij, die daaraan schuldig staan,
heeten er ondadige luiden. In het Charterb.
v. Mieris wordt een oudgedenkstuk aangehaald, waaruit blijkt, dat de Bisschop van
Utrecht, dieven, moordenaars en alien, die
ondaad in den lande deden, mogt aantasten
en re ten •; uitgezonderd welgeborene lieden,
over ligtere misdaden, ten ware dat doer
ondaed ingeschied was. In dien zin komt het
woord voor in de Wilckoer. v. Langewolt
•:
wer so een egearvet man umme roef, umme
manslagte, omme die to en omme antler
ondaden voervluchtig worde.
Reeds bij Otfr. untat, bij de zwab. Dicht.
uttgetat. On heeft hier de beteekenis van het
booze in den sterksten zin,
zoodat ondaad

het verste van eenegoede daad af is.
bijv. n., zonder trappen van
vergrooting. Dat alle dagen niet voorvalt:
met ondagelicksche opmerckingen. C. Huygens.]
ONBA.NK, Z. n., m., des ondanks, of van den
ondank ; zonder meerv. Van on en dank.
Eigenlijk beteekent dit woord gemis van
dank : tee ens den ondank, dien ons gering

ONDAGELIJKSCH,

onthaalen bij UEd. met reeden moet behaalt
hebben, stel ik den dank. Hooft. Naardemaal

nu daar, waargeen dank geweten wordt,
zichgemeenlijk ongenoegen daarenboven
vertoont, is het eene verzachtende uitdrukking van ongenoegen ondank bij iemand behalen. Iemand ondank weten. reelnutter
voor altoosdepoezij verzworen dan dat ze ons
ondank brouw. [Not.] Verwlit : Philips gaf
van dat verzuim den ondank aan Renard.

[Hooft.] De nadeelige gevolgen wijders, die
uit iemands ongenoegen over ons, voor ons
ontstaan kunnen : want, naardien zich all
oorden op 't exempel van Antwerpen beriepen, zoud' het alleen den ondank drag he
[Hooft.] In dien zin lees ik, in de tien geboden in de oude Vriesche taal der 13de
eeuw : want ick mijne ontanck wreek. Men
gebruikt ook den tweeden naamval ondanks:
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ik tnoest, mijns ondanks, hem laten varen,

dat is tegen wil en zin, schoon ik mijnen
tegenzin, door ondank, aan den dag leide.
Ik doe 't mijns ondanks. Toot.] Drijf hem 't
tviel, elks andanks, op zijn' kaaken. [Hoop/1.]
Hiervoor zegt Hooft : t' zijnen ondank. Zeus
gebruikt men het als een voorzetsel met
eenen vierden naamval, in den zin van niettegenstaande, in spijt, in weèrwil • wanneer
het voor allerlei naamwoorden, die eerie of
andere zaak uitdrukken , te staan komt :
ondanks zijne tegenkantingen en wraakzucht.
[Sels.] Maar hij zwankt, en drill, ondanks
den bliksent, met zijn punt. [Hoogy l.] Wz:j
moeten ondanks al ons leet, elkaer verlaten.
N. Versteeg.] Van hier ondankbaar, die
eenen dank betoont : al was 't ondankbaer
g
kreng gestroopt. [Vond.] Daarin gegrond :
een ondankbare handelwijs. Van hi er ondankbaarheid, ondankbaarlijk.
ONDEEG, ondege, z. 11., v. Dit woord komt, in

dengemeenzamen wandel voor, in de beteedie niet zoo is, als
ke p is van eenen toestand ,
hi'j behoort : die zaak is weer te ondeeg. Ik
was heel te ondeeg, zeer onpasselijk. Dat is
al te ondeeg, wat hij doet, gansch niet braaf.
Bij K. v.Mander komt het als een bijv.naamw.
voor, met trappen van vergrooting: gezind
ondeger op dien, kwalijker gezind. Van
bier ondegelijk, niet braaf, ondeugend. Van
on en dege.
ONDEEL, z. n., o., des ondeels, of van het ondeel ; meerv. ondeelen. Verkleinw. ondeeltje,
schoon in dezelfde beteekenis als ondeel,
naardien een ondeel, naar de denkwijs der
oude wijsgeeren genomen, zich niet verkleinen laat. In de leer van Epicurus, verstaat
een Bier ondeelbare
men, door een ondeel,
vezeltjes, die, voor de vorming van alles,
zouden bestaan, en zich rusteloos lijnre s t op en neer bewogen hebben, totdat, door eene schuinsche rigting, die storzich zouden aangeraakt hebben en dus
'es
tot eenen klomp gekleefd zijn, waar uit dit
k ontstaan
schoone wereldstelsel, eindelij,
zoude zijn. Van hier ondeelachtig, niet
deelachtig : omdat no ht Volgeses zijnen
broeder des riix ondeelachtig liet. [Hooft.]
Ondeelachtig aan eenig goed zijn. Ondeelbaar,
(ook ondeellijk,dat minderin gebruik is) dat
nietgedeeld kan worden • ondeelbaarheid,
ondeelig : elk ondeelige (elk individu). 't
Gevoel behoed de soort, d'ondeelige de smaek.
[De Deck.] Daer uwe meening elk ondeelig
persoon tot eenen melaetschen wil maken.
[Overz. v. Herv.] Van on en deel.
ONDEGE, zie ondeeg.

een voorzetsel, bijw. en bijv. naamwoo d. Als voorzetsel beteekent het, in het
algemeen, eenen stand van die to met betrekking tot iets, dat omhoog is •; in to estelling van boven. Gelijk oudtijds onze voor-

CINDER,

ONDE.

zetsels, meestal, den tweeden naamval bij
zich hadden, zoogebruikt men, bij dit voorzetsel, nogwel (lien naamval: ik heb het hem,
onder 's hands laten weten. Het is onder
weegs antlers onderweg, onderweeg, onderwe en bltjven liggen. Een werk onderwegen
laten, het laten steken. Hierheen behoort ook
het bijw. onderdies, ondertusschen dat
onderdies in uwen echt, enz. [Poot.] Bij
innan thes. Voor
bijtfr.
O
Stryker inder des,

het overi ge., heeft het den vierden naamval
bij zich : onder den blaauwen hemel slapen.
Dat is eengoed paard onder den man.
woon onder mijn deck veilig. Hierheen beha en de oneigeill. spreekwijzen : met
iemand onder eene deken slapen. De heele
kelder staat onder bier, is met uitgelekt bier

k beteekent het
overstroomd. Oneigenlij,
eenen stand van verhindering, onderwerin s onderdanigheid : onder iemand staan.
Hi is onder den Vorst gezeten. Ilij heeft
duizend man onder zich. Hij is onder het
juk. verkeert er, onder het opzigt van
zijnen oudsten broeder. Wijders een minder
getal, eenen lageren prijs : ik kan het onder
de honderdgulden niet doen. Waren onder
de markt verkoopen. Eenen aard en eene

wijs, loch slechts in zulke gevallen, waar
het beeld van een ding,
waaronder het
geschiedt, voorkomt : iemand onder den
schijn van vriendschap verraden, 1k heb het
onder eerie verklaard. Ik zal u de zaak onder
eenegelUkenis voordragen. Hij ging onder
den naam van eenen gezant door. Ik zal het
onder die voorwaarde doen. Ook beteekent

het een zijn aan eerie plaats tegelijk met
anderen. Eigenlijk : dat is onder vrienden
ongewoon. Dat geldt onder ons niet.
zat onder den hoop. Hi' wordt merle
onder degeleerden gerekend. 1k s'ond
het onder mtjne papieren. Onder anderen zeide hi' Dat blijft onder ons.
Onder ons gezegd. Wij waren er onder ons
vieren. Oneigenlijk, beduidt het eene during,

wanneer iets verrigt wordt in eenen tijd,
waarin ook iets andersgeschiedt : hi' viel,
onder den arbeid, in slaap. Onder de krakende kartou. [Vond.] Onder den maaltijd
werd hij vermoord. droop we onder het
gerecht. Zt:j ging heen, onder het storten van
eenen vloed van tranen. In eenen meer be-

paalden zin, in vereeniging met het denkbeeld van heerschappij, magt en geweld :
onder de hoogepriesters Anna en Cajapha,

[Bijbelv.]
Dit voorzetsel wijders , wordt ook in
zamenstelling gebruikt bij bijwoorden, bijvoegel. en zelfst. naamwoorden, en werkwoorden. Bij bijwoorden wordt het deels
vooraangeplaatst, als: onderdies, ondertusschen • deels achteraan, als : hieronder, daaronder, waaronder.
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Mengebruikt het, voorts, bij bijvoegelijke
en zelfst. naamw., als : onderhoorig, onderhevig, onderaardsoh, onderlaag, ondermeester, onderbroek, enz. In deze zamenstelling

beteekent het iets, dat lager is, dan lets
antlers, inplaats en ligging, als : onderaardsch, onderhuis, onderkous • dat in orde
en rang minder is als: onderstuurman, onderkoning • dat onder de mat van anderen is,
als : onderdanig, onderhoorig, onder and.
Eindelijk wordt het in zamenstelling met
vele werkwoordengebezigd. als : onderschuiven, ondermijnen, ondertasten, enz.
In deze zamenstelling beteekent het 1. eene
rust of werkzaamheid in eeneplaats, die
lager dan eene andere is, met welke zij in
betrekking staat; en wel eigenlijk, als :
onderschooren, onderbinden, ondermilnen,
enz. oneigenl., als : onderscheppen, onderhuren, ondernemen, enz. 2. Eene rigting naar
eene la ere plaats, als : onderduiken, onderhalen, onderdompelen, enz. 3. Eene uitwer-

king, waardoor men onder de mat van
anderen komt, als : onderbrengen, onderwerimn, enz. 4. Eene vermenging met iets,
als : onderroeren, onderbrokkelen, onderschieten, enz. 5. Eindelijk, eene naauwe
vereeniging met eene betrekking op iets,
als : onderhooren, onderscheiden, ondervragen, onderkennen, onderrekenen, onderwzjzen, enz.

Bij zulke en andere werkwoorden is dit
voorzetsel scheidb. en onscheidb. Scheidb.
is het, b. v., in onderduiken, look onder, ondergedoken, onder te duiken. Onscheidb., in
ondervinden , ondervond , ondervonden, te
ondervinden. Somtijds lijdt hetzelfde woord,

naar mate zijner beteekenis, bier een scheidb.
en onscheidb. voorzetsel, als: onderhouden
en onderhouden, hield onder en onderhield,

enz. • gelijk bij zulke woorden zal aangetoond
worden. Voorts is van onder een bijv. n. en
bijw. gevormd, onderling, wederzijdsch : een
onderling gesprek houden. Hatkander onderling haeten. [Not.] Zamenstell.: het vooronder, achteronder eens schips. Dit voorzetsel
luidt reeds bij Ulphil. undar, Isidor., Ker.,
Willer. en anderen undar, untar, unter,
hood. unter, neders., zw., ijsl., Been. en
angels.'under ; doch in het wall. wrth. Het
lat. inter behoort tot dezeifde bron.
In de tweede plaats is onder een bijwoord
van plaats: ik woon onder. Hij slaapt onder in
den kelder. Ook met een voorzetsel : van on der • van onderen : van onderen opborrelen.
Van zoo veel steens omhoog, op zoo veel
houts van onder. [Huygens.] Te onder: te
onder brengen : te onder zijn. Van hier het
zameng. onderaan : hi' zit onderaan. Van
magt : hi' moet er onder. Eindelijk, is onder

een bijv. naamwoord, met trappen van vergrooting, schoon de overtreffende trap alleen

ONDERB.

maargebruikt worth : hij woontop de onderste
kamer. Eenen rok het onderste boven zetten.
Alles het onderste boven halen. In Groningen

wordt het zelfst. van het onz.geslacht genomen : lij had geen onderste om, dat is,
geenen krop- of borstlap.
Dit bijw. en bijv. naamw. is, in het hoogd.,
unten en unter, bij de oude opperd. hunden,
neders. under. Het is van het oude ond. Het
lat. infra is, wat de eerstelettergreep betreft,
hiermede vermaagschapt.
ONDERAARDSCII, (oudt. onderaardig) bijv. n. en
bijw., zonder trappen van vergrooting. Dat
onder de oppervlakte der aarde gevonden
wordt : ikging door onderaardsche Nolen. In
de fabelleer der ouden zijn onderaardsche
goden, die in het schimmenrijk heerschen.
Het onderaardsche rijk.
n., v., der, of van de onderacht

ONDERACHT, z.

zonder meerv. Banning, eerste acht, die van
eenen onderregter gedaan wordt, en zich tot
het ambt alleen, waarin die regter woont,
bepaalt. Van onder en acht. Zie acht.
ONDERADMIRAAL, z. n., m., des onderadrniraals,
of van den onderadmiraal •; meerv. onderadmiraals. Die, in rang, op het Opperhoofd
van degeheele vloot eens rijks volt • die
deszelfsplaats vaak bekleedt • hebbende tot
onderadmirael den voorgenoemden Draek.
[Bogaert.] Van hier onderadmiraalschap.
ONDERBAAS, z. n., v., der, of van deonderbaas •
meerv. onderbazen. Onderzetsel van eenen
pilaar. Het woord is uit onder en het lat. of
gr. basis, een voet, stut, verbasterd •; even

daarom schijnt het vrouwel. boven het mann.
geslacht, welk laatste Halma anders stelt, de
voorkeur te hebben. Voor eenen meesterknecht, of ba gs onder den eigenlijken meester,
is het ongetwijfeld mannelijk : gij moet het
den onderbaas vragen.
z. n., m., des onderbands, of van
den onderband • meerv. onderbanden. Zoo

ONDERBAND,

noemen de weveis eenenband, waarmede zij
de stukkengaren, opdat die niet in de war
raken, onderbinden.
ONDERBANK, z. n., v., der, of van de onderbank
meerv. onderbanken. De onderste bank onder
meer banken. Verkleinw. onderbankje.
ONDERBED, z. n., o., des onderbeds, of van het
onderbed • meerv. onderbedden. Een bed,
waarop men slaapt •; het tegendeel van een
bovenbed, dekbed.
ONDERBEEK, Z. n., v., der, of van de onderbeek ;
meerv. onderbeken. Zoo noemt men de lager
liggende beek, waarin het water, dat eenen
molen drijft, neerstort •; het tegendeel van
bovenbeek.
ondersnuit), Z. n.,m., des
onderbeks, of van den onderbek • meerv.
onderbekken. Zoo noemt men, inGelderland,

ONDERBEK, (00k

het onderste kakebeen van sommige dieren •
vooral van verkens, schapen, enz,
96
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m des onderbeuls, of van
den onderbeul; meerv. onderbeulen. Die als

ONDERBEIIL, z.

dienaar eens scherpregters deszelfs werk
verrigt.
ONDERBEVELHEBBER, Z. ri., m., des onderbevelhebbers, of van den onderbevelhebber • meerv.
onderbevelhebbers. Die, in waardigheid, op
den opperbevelhebber volt •; die deszelfs
plaats bekleedt.
ONDERBINDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. onder en binden. Scheidb. ik bond onder, heb onder ebonden. Onder een ander ding binden nadat
zij het haar er ondergebonden had.Onscheidb.:
ik onderbond, heb onderbonden. Eenen band
aan het onderste deel van iets le en : eene
kraamvrouw onderbinden. Van bier in den
laatsten zin : de onderbinding. Onderbinden
aren onderbinden.
is ook een weverswoord g
Zie onderband.
ONDERBLUVEN onz. w., ongelijkvi. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. onder en blzyven. Scheidb. : ik bleef onder, ben ondergebleven. Oneig. gebruikt men het voor niet
wel groeijen : die boom is ondergebleven.
Hiervan onderblijfsel, dat niet wel opgroeit,
een dwerg. Onscheidb. : ik onderbleef, ben
onderbleven. Ongedaan blijven, anders verblifren vindt ghi' onderbleven rymen.

C. Huygens.]
z. n., m., van den onderbode •
meerv. onderboden. Die als eene
gezonden wordt, om tusschen twee of meer
eene zaak to verrigten.
ONDERBOETEN, onz. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder en boeten : ik onderboette, heb onderboet. Een woord in zoutkeetengebruikelijk, voor ophouden met
arbeiden.
ONDERBOKSE (in Groningen onderboksen), z.n.,v.,
der, of van de onderbokse • meerv. onderboksen. Onderbroek : de priester sal zijn

ONDERBODE.

linnen onderbocksen over zijn vleesch aentrecken. [Bijbelv.]
ONDERBORG, z. n. m., des onderborgs, of van
den onderborg • meerv. onderborgen. Een

waarborg.
des onderborstroks, of
van den onderborstrok • meerv. onderborstrokken. Een borstrok, die onder eenen

ONDERBORSTROK, Z. II.,

bovenborstrokgedragen wordt.
ONDERBOUWEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. onder en
bouwen. Scheidb. ik bouwde onder, heb
ondergebouwd. Door ploegen iets onder de
oppervlakte van den grond brengen •; geld.
woord : hij moest de mislukte boekweit er
weer onderbouwen. Eengebouw onder een
andergesticht plaatsen,
dat tot stut en steun
van het geheel strekt • wanneer het onscheidb. is : onderbouwde, heb onderbouwd.
Zoo zegt J. de Brune hooghdravende kerken,

ONDERD.

die van verachtingh en split onderbouwt
zijn. Oneigenlijk zegt Hooft : dezelve had de
Spaansche zaak zulx onderbouwt, dat is

ondersteund.
bedr.w.gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en breijen : ik breide
onder, heb ondergebreid. Door breijen iets
onder iets anders voegen: ztj had er schurfde

ONDERBREIJEN,

wol ondergebreid.

bedr. w., ongelijkfl. Van het
onscheidb. voorz. onder en breken : ik onderbrak, heb onderbroken. De voortduring
van iets voor eenige oogenblikken beletten : Psalmen met poozen onderbreken. [De
Brune.] Bij Hooft kornt het eigenlijk voor, in
de beteekenis van onder aan een ding breken : de keurbendeling met berden en horden

ONDERB KEN

g
yekt onderbreekt de muuren.

bedr. w., onregelm. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. onder en
brengen. Scheidb. : ik brat onder, heb
ondergebragt. Naar eene plaats brengen, die
beneden is. Oneig., onder zijne mat brengen, vermeesteren : als het lant voor u aengesichte sal ondergebracht zzjn. [Bijbelv.]
Hiervoor zegt men ook to onder brengen.
In dezen oneigenlijken zin, gebruikt men het
ook onscheidb. : ik onderbragt, heb onderbratg : met d' onderbroghte scharen. [Vond. ]
Van hier onderbrenging, vermeestering.
ONDERBROEK, Z. n., v., der, of van de onderbroek • meerv. onderbroeken. De onderste
van twee broeken, welke men draagt • ook in
hetgemeen eene broek, welke men onder
lane bovenkleederen draagt ende onder-

ONDERBRENGEN,

broeeken sullen op hare lendenen zijn.

[Bijbelv.]
bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en brokkelen : ik
brokkelde under, heb ondergebrokkeld. Door
inbrokken onderdoen.
ONDERBUIGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en buigen : ik boo
onder, heb ondergebogen. Door buigen, iets
onder iets anders brengen. Meest oneigenlijk
voor onderwerpen : hi' boo zich onder

ONDERBROKKELEN,

deszelfs mat.
g

z. n., m., des onderbuiks, of van
den onderbuik • meerv. onderbuiken. Het

ONDERBUIK,

onderste deel des buiks, het hangen van den
buik.
des onderburgemeesters, of van den onderburgemeester,
meerv. onderburgemeesters. Tweede burgemeester. Van hier onderburgemeesterschap.

ONDERBURGENEESTER, Z. II., In.,

ONDERDAAGS, bijw.

van tijd. In deze dagen :

mij is onderdaags nog verhaald.

bijv. n., zonder trappen van vergrooting. Eigenlijk het verleden .deelwoord
ondergedaan, van onderdoen. Onderworpen :
als onderdaene zielen van alle y vorsten
Vorst. A. Moonen.1 D' onderdaene necken.

ONDERDAAN,
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ONDERG.

[Vond.) Is niels den minnestaf en scepter
onderdaen. [Anton.] Van hier onderdaanheid,

Door indompeling onderdoen en onderduiken. Onscheidb. en bedr. : ik onderdompelde,

bij Hooft. Bij de ouden had het ook de beteekenis van verscheiden. Voorts wordt het
als een zelfstandig naamw. van het mannel.
g
esl. gebruikt : hi' is een onderdaan van
Spanje. Van hier onderdanig, onderdaniger,
onderdanigst. Onderworpen •; zonder trappen
van vergrooting: iemand onderdanig zijn.
De trappen van vergrooting komen in lien
zin alleen te pas, wanneer het eene uitdrukking van hoffelijkheid jegens voorname personen is : uw onderdanigste dienaar. Voorts,
is van hier het veroud. onderdanigen, zich
onderdanig gedragen ; onderdanigheid, on-

heb onderdompeld : in ztjn neerlaag onderdompelt. [Oud.] Van hier onderdompeling :
de doop onderdompeling.
ONDERDOUWEN (onderduwen), bedr. w., gelijkvl.
Van het scheidb. voorz. onder en douwen :
ik douwde onder, heb ondergedouwd. Door

eenen douw onderstooten. Oneig,. te onder
brengen: hi duwede sinen viant onder. M. St.]
ONDERDRIJVEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl.
Van het scheidb. voorz. onder en driven: ik
dreef onder, heb en ben ondergedreven.

Drijvend onderjagen •; drijvend onder jets
komen.
derdaniglijk.
ONDERDRUKKEN, bedr.w.gelijkvl. Van het
ONDERDALEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
scheidb. en onscheidb. voorz. onder en
drukken. Scheidb.: ik drukte onder, heb
voorz. onder en dalen: ik daalde onder, ben
ondergedaald. Naar beneden dalen, zoodat
ondergedrukt. Door drukking onderdoen :
men nietgezien kan worden ; daarin van
drijvend vleesch onder de pekel drukken. Op
nederdalen onderscheiden: lees zon in 't
dengrand nedervellen : van u onder te druconderdeelen. [Vond.] In het onderdaelen der
ken met mijnen doodlijcken pijl. K. v. Mand.1
zon. [Vond.]
Drukletters onder ietsplaatsen, onderteekeONDERDEEL, Z. n., o., des onderdeels, of van het
nen : mijn onderdrucken is de dochter van
onderdeel • meerv. onderdeelen. Een deel van
mi'n' schult. [Huygens.) Men gebruikt het
het hoofddeel : de spreker bleef steken
meest oneigenl. en onscheidb. : ik onderhet derde onderdeel van het vierde hoofddeel.
Ook het onderstegedeelte van jets: gelijck
een riem een' man (deelt) in op- en onderdeel.
[Huygens.] Van hier onderdeelen, onderdeelde, onderdeeld. Waarvan : onderdeeling.

bedr. w., gelijkvi. Van het
scheidb, voorz. onder en dekken : ik dekte
onder, heb ondergedekt. Onder eene deken
toedekken.
ONDERDELVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. onder en delven. Scheidb.: ik dolf onder, heb ondergedolven. Door delven jets onder de aarde doen.
Onscheidb.: ik onderdolf, heb. onderdolven.
Van onderen iets uitdelven : die, al wat hi'
bouwde, onderdolven. [Hooft.]
ONDERDEUR, z. n., v., der, of van de onderdeur;
meerv. onderdeuren. Het tegendeel van eene
bovendeur, als boven- en onderdeur in eene
sponning sluiten.
ONDERDIES, zie onder.
ONDERDIJK, z. n., m., des onderdijks, of van
den onderdijk • meerv. onderdijken. Het
onderstegedeelte van eenen dijk.
ONDERDOEN, bedr. w., onregelm. Van het
scheidb. voorz. onder en doen: ik deed onder,
heb ondergedaan. Onderzetten, onder iets
brengen ik heb het er ondergedaan. Oneig.:
te onder doen , overmannen: ende deden
d'onse met crachte fonder. [M. Stoke.] Onz.
gebruikt men het in de spreekwijs : voor
anderen onderdoen, wijken.
ONDERDOMPELEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. onder en
dompelen. Scheidb, bedr. en onz.: ik dontpelde onder, heb en ben ondergedompeld.

ONDERDEKKEN,

drukte, heb onderdrukt. Men onderdrukt

anderen, als mengeringere personen, in het
verkrijgen van datgene, hetwelk zij met regt
en billijkheid vorderen kunnen, verhindert.
Armen, weezen, weduwen, vreemdelingen
onderdrukken. Wijders: de waarheid wordt
vaak onderdrukt. Van hier onderdrukker,
onderdrukking.

onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en duiken: ik dook onder,
ben ondergedoken. Onder iets duiken: ver-

ONDERDUIKEN,

nyjd den schalken krokodil, die onder 't riet
gedoken, enz. [Anton.] Oneig., wijken •:
die...., voor Beene stammen onderduikt.

L. Trip.]
zie onderdouwen.
(ook onderdolen • beide bij Wogstraten) onz. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. onder en dwalen : ik dwaalde onder,
heb ondergedwaald. Onder eenen hoop
dwalen.
ONDEREEN, bijw., onder malkander. Het wordt
bij allerlei werkwoorden geplaatst, die met
den aard dezer beteekenis niet strijden : ondereen doen, ondereen men en enz. Van
onder en een.
OINDERGAAN, onz. en bedr. w., onregelm. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. onder en
gaan. Scheidb. en onz.: ik ging onder, ben,
ondergegaan. Eigentijk, onder den gezigteinder wijken : de sterren gaan onder. De

ONDERDUWEN,

ONDERDWALEN,

sonne engae niet onder over uwe toornithe t, LBijbelv.] Van hier het deelw. ondergaande : de ondergaande zon. Amsteldam
voert haer oorloghsvlag tot in den ondergaenden dagh. [Vond.] Zinken, naar den grond
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ONDERG.

H., 0., des ondergoeds, of van
het ondergoed • zonder meerv. Een woord

gaan: het schip was reeds aan het ondergaan.
Oneigenlijk, ophouden, vernietigd worden :

ONDERGOED, Z.

zoo zullen eens de koningrijken der aarde en
derzelver luister ondergaan. De waerheyt is
ondergegaen. [Bijbelv.] Het beeld is van een

der zamenleving, kleeren, Welke men onder
aanheeft.
ONDERGOOLTEN, bedr w., gelijkvl.Van het scheidb,
voorz. ander en gooijen: ik gooide muter,
heb ondergegooid. Door gooijen onder lets
brengen.
ONDERGORDEL, Z. IL , 111., des ondergordels, of
van den ondergordel •; meerv. ondergordels.
Eengordel, welken men onder de kleederen
draagt.
ONDERGORDEN, b. w., gelijkvl. Van het onscheidb,
voorz. onder engorden : ik ondergordde,
heb ondergord. Van onderen eenen gordel
aandoen, eenengordel onder vastmaken :

zinkend schip ontleend. Hier gebruikt men
ook te ondergaan. Onscheidb. en bedr. : ik
onderging, heb ondergaan. Verdragen, doorstaan : hi' heeft manmoedig alle gevaren
ondergaan. Den flood ondergaan. In het gaan
afsnijden: in zinne van hun den wegh t' ondergaan. [Hooft.] Vervangen : toonen, die
malkandren ondergaen. [Vond.] Oneig., heimelijk zoeken ma ti te worden : die hun
den hooghen handel der regeeringe ondergaan. [Hooft.] Polsen: iemand loosselijk
ondergaan. Trachten te bewegen : een woelend mensch zachtzinnig ondergaan. Behen-

dig onderkruipen, den voet ligten: zij
ondergingen hem met zoete woorden, Den
Calvinischen t' ondergaan, opdat zif zich
van degeweyde kerken onthouden. plooft.]
ONDERGANG, z., n., m., des ondergangs, of van
den onder an • zonder meerv. Eigenlijk, de

schijnbare beweging van een der hemel- ligchamen onder onzen gezigteinder : na zonnen ondergang. De sonne weet Karen ondergang. [Bijbelv.] De zonne, thans genadert
tot haaren ondergang, enz. [Bogaert.] Poot

gebruikt het voor de plaats, alwaar zijondergaat •, het westen : van 't oosten tot den
spaden ondergang. Oneigenlijk, beduidt het
eene verstoring: hij werd geboren, om het
rijk voor den onder an te bewaren. ZU
woelt en wroet naar onzen ondergang.
H. Schim.] Iemands onder an zweren.
De koophandel staat op zijnen ondergang.
ONDERGAST, z• n., m., van den ondergast • meerv.
onder asters. Een knecht in eene brouwerij.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. onder en gevery : ik ondergaf, heb onder even. Onderwerpen : maar

ONDERGEVEN,

wij onder even ons met aller ootmoediche fj,
t dat oordeel aller rechte Christenen.

D. P. Hantboecxken.] Het is reeds verouderd.
ONDERGEWAS, z. n., 0., van het ondergewas
zonder meerv. Waterlot, dat onder nit den
wortel, rondom den stam van eenige boomen,
opschiet.
ONDERGIETEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz, onder engieten : ik goot
onder,
heb ondergegoten. lets onder lets
anders gieten.
ONDERGLAS, z. n., o., van het onderglas • meerv.
onder laver Een vensterglas, het to endeel van bovenglas.
ONDERGOD, z. n., m., des ondergods, of van den
ondergod; meerv. ondergoden. Een der minderegoden, die, naar de fabelleer der heidenen, onder den oppersten go d stonden : of het
velen schoon der Ondergoden speet. [DeDeck.)

eenpaard ondergorden. Het schip onder.
gordende. [Bijbel v.]
ONDERGRAAF, z. n., m., des ondergraafs, of van
den ondergraaf •; meerv. onder raven. Die,

in waardigheicl, beneden eenen graaf is. Van
hier ondergraafschap . Bet vrouwel. is ondergravin.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. onder engra/reit. Scheidb.: ikgroef onder, heb onder e,
graven. Door graven onderstoppen. Onscheidb. : ik ondergroef, heb onder raven.
Onder jets graven, met oogwit, om er in te
komen : eenen berg onder raven. Bijzonder,
om het te doen instorten : de vijand onder-

ONDERGRAVEN,

groef des nachts de muren. D'ondergraven
wallen. P. Scriverius.1 Oneigenlijk past

Hooft het toe op menschen, om daardoor
hunne genegenheid van anderen of te trekken : Coecina ondergroef, door verscheide
konsten, de gemoeden der Hondertmannen.

Voorts, gebruikt men het, figuurlijk, voor
in hetgeheim aan de vernietiging van lets
arbeiden : oyn behendig t'ondergraven hun
aengegroeit gezag. [Vond.] Van hier ondergraver, ondergraving.
ONDERGRUPEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder engrijpen : ik ondergreep, heb ondergrepen. Van onderen aangrijpen, ten einde lets niet valle. Bij M. Stoke
komt het voor, in den zin van loos aanvallen,
aantasten: ende hebben diepoert ondergrepen.
ONDERGROELIEN, onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en groetjen : ik groeide
onder, ben ondergeg roeid. Onder jets vastg
roeioogstr,
jen. H gebruikt het woord.
ONDERGROND, z. n., m., des ondergronds, of van
den ondergrond •; meerv. ondergronden. Een
grond die onder iets, dat daarboven is, ligt,
en met betrekking daarop dezen naam draagt:
op haaren onder rout. [Vond.] Zoo zegt men,
in Drenthe, de ondergrond der boomen.
ONDERGRONDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. onder en gronden : ik ondergrondde, heb ondergrond. Eigenlijk beet
het onderzoeken : de Prediker ondergrondde,
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ende maeckte vele spreucken. [Dores1.] Wie
kan de diepe vonden van Godes hooch beleit
met reden ondergronden ? [Cats.]
ONDERHALEN, bedr.

w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
en onscheidb.voorz. onder en halen. Scheidb.:
ik haalde onder, heb ondergehaald. Naar beneden tot zich trekker' : iemand onder water

halen • het hoofd onderhalen : hij haalde het
hoofd onder. Onscheidb.: ik onderhaalde, heb
onderhaald. Eenen haal met depen onder
iets maken •: ik heb de uitdrukkingen des
ongenoemden schrzjvers onderhaald. Onverwachts inhales : haargang valt bezwaarlljk, en zzjnze gemakkelzjk t'onderhaalen.
[Bogaert.] Van hier onderhaling, onderstre-

ping.
ONDERRALS, Z.

II., m.', van den onderhals ;
meerv. onderhalzen. Het onderste deel van
eenen hall : de onderhals eener flesch.
ONDERHANDELING, z. n., v., der, of van de onderhandeling ; meerv. onderhandelingen. Een

gesprek, waardoor men eenige strijdigheden
minzaam zoekt we g te nemen, hetzij voor
zich zelven, hetzij tusschen twee oneenige
partijen : de onderhandeling is afgebroken.
In onderhandeling treden. Van het werkw,
onderhandelen, dat weinig voorkornt. Voor
dit gebruikt
naamw.
Hooft ook onderhandel:•
een verdrag van den onderhandel to hervatten. Bit woord duldtgeen meerv.
ONDERRANDSCR, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. flat in stilte, onder de
hand, geschiedt : onderhandsche vervreemding. Van onder en handsch, dat buiten
zamenstell. niet voorkomt.
ONDERHAVIG, zie onderhevig.
ONDERHEFFEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. onder en he en: ik onderhief, heb onderheven. Van onderen aanvatten en opheffen. Van bier onderheffing.
ONDERHEID, z. n., v., der, of van de onderheid ;
zonder meerv. Een stand van ondergeschiktheid aan zijne meerderen: der moet opperheyd en onderheyd wezen. [De Brune.] Van
onder en den uitgang heid.
ONDERHEIJEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. under en heijen : ik heid
onder, heb ondergeheid. Door heijen onderbrengen : ik heb er drie paten on,dergeheid.
ONDERRELPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van bet
scheidb. voorz. onder en helpen : ik holp
(hielp, oudt. halp) onder, heb ondergeholpen,
Door medehulp iets onder iets anders brengen.
ONDERHEMD , Z. El,0. , des onderhemds , of
van het onderhemd • meerv. onderhemden.
Jets, hetwelk men onder het hernd draagt:•
een wollen onderhemd.
onderhavig) bijv. n. en bijw.,

ONDERHEVIG

zonder trappen van vergrooting. Onderworpen, bloot gesteld : aan de verdoemenis
onderhevig. [Hamelsv.] Aan iemands heer-

ONDERH.

schappij onderhevig zijn. Jan besmelting
onderhevig. Van bier onderhevigheid. Van
onder en hevig (havig); van haven, hebben.

bedr. w. gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder en Nolen: ik onderhoolde, heb onderhoold.V an onderen uitholen:
de konijnen onderholen den dijk. Hooft gebruikt het oneigenl., voor wanketbaar maken:

ONDERHOLEN,

wroetende zonder ophouden, om de gentoeden met oproerighe reedenen Vonderhoolen,
en oover zijn zijde le vellen. Van bier onderholing.
ONDERHOOGEOOTSMAN, z. n., m., des onderhoogbootsmans, of van den onderhoogbootsman ;
meerv. onderhoogbootslieden. Bootsmans

maat.
ONDERHOOREN, bedr.

en onz. w., gelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. onder en
hooren. On scheid b. : ik onderhoorde, heb
onderhoord. Bedr. : iemand onderhooren,
dat is, iemand ondervragen, hooren, hoe
hi' de vragen zal beantwoorden. Seheidb. en
onz.: ik hoorde onder, heb ondergehoord.

Luisteren, het oor leenen. In dies eigenliken zin is bet thans verouderd. Wij gebruiken het, in den zin vaneene verpligtin g tot gehoorzaamheid, en wel oneigenlijk
van eene onderworpenheid van zaken aan
hetgebied en de
magt
• bet
van
anderen:
graafschap, met de landen, die er ondergehoord hebben. Van bier onderhoorig, zonder trappen van vergrooting: for endear
he
onderhoorighe plaetsen. [Bijbelv.] Van hier
onderhoorigheid.
ONDERHOOS, eengroning. woord, voor onderkous.
ONDERROPMAN, Z. 11., m., des onderhoptnans,
of van, den onderhopman ; meerv. onderhopmanners, onderhoplieden. Die in waardigdi heid op eenen ho man volt.
ONDERHOUD, Z. n., o., des onderhouds, of van
het onderhoud; zonder meerv. Voedsel,

waardoor iets in het levengehouden wordt :
tot 's levees onderhoudt. [Vond.] Wijders,
alles, wat tot instandhouding van eene zaak
behoort: ik moet voor het onderhoud van het
schip zorgen. Een gedrag, waardoor eenig
gezag niet geknakt wordt, gehoorzame betrachting : het onderhout der plakkaaten.
[Hoofs. ] Gesprek, dat ooze aandacht gaande
houdt: hij is van eenaangenaam onderhoud.
Oudtijds beduidde het ook steunsel.
ONDERHOUDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz, onder en houden. Scheidb.: ik hield onder, heb ondergehouden. Beneslen iets houden: de handen
onder het dek houden. Oneig.: iemand onder
dwang houden . Geld onderhouden, anders
onderslaan, op eene bedriegelijke wijs onder
zich houden.Onderdrukken : de stiefmoeder
houdt die voorkinderen onder. Renegifte
houdt den toorn onder. [Bijbelv.] Onscheidb.:
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ik onderhield, heb onderhouden. Eigenlijk
van onderen houden, dat iets niet valle.
In dien eigenlijken zin vindt men het nog
bij Doreslaer : ende niemandt onderhielt
intj (ondersteunde, in de gewone Overz.
van den Bijb.) Oneigenlijk, door alle noodige
hulpmiddelen, de voortduring van jets bewaren : deze tuin wordt slecht onderhouden.
In bepaalderen zin, de voortduring van het
natuurlijke leven door noodig voedsel, en
wijders door noodige kleeding en woonplaats bewerken ik heb dat huisgezin, dezen
winter, onderhouden. Terwtjl het al de leen
g
]
der burerye
in 't leven onderhoudt.
[Vorid.

Eenig gezag onafgebroken doen voortduren:
geen meerder kracht van de wet to doen
onderhouden, enz. [Hooft.] Gods geboden
onderhouden. Op andere din en toegepast:
met ieinand vriendschap onderhouden.
Iemands aandachtgaande houden: elkander
met zoeten praat onderhouden. Van bier
onderhouder, onderhouding, onderhoudenis,

bij Hooft.
n., 0., des onderhuizes, of van het
onderhuis; meerv. onderhuizen. Het onderste

ONDERHUIS, Z.

gedeelte van een huis. Ouk een huis, dat
onder anderegestichten, lager dan andere
gebouwen staat. De Deck. gebruikt dit oneig.:
nit Plutoos onderhuis, de hel.
ONDERHUREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder en huren: ik onderhuurde, heb onderhuurd. lemand een huis
onderhuren is, in stilte, door meerdere huur

te beloven, hem van het voorregt van verdere
inwoning versteken. Van hier onderhuring.
OINDERJAGEN,bedr.w.,ongelijkv.Van het scheidb.
voorz. onder en jagen: ik joeg onder, heb
ondergejaagd. Doorjagen onderiets brengen.
ONDERJARIG, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Onder mondige jaren, minderjarig.
ONDERKABBELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. onder en kabbelen : ik
onderkabbelde, heb onderkabbeld. Door kabbelie g des waters van onderen uitholen :
dat het instorte, onderkabbeld van 't water.
[Hooft:1
ONDERKAM, z. n., m., des onderkams, of van
den onderkarn • meerv. onderkamnten. Lel
van eenen haan.
ONDERKAMMEN, (onderkemmen), bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb voorz. onder en kammen : ik kamde onder, heb ondergekamd.

Door kammen onderdoen ; ook door kammen
onderbrengen: geitenhaaronder wolkammen.
Het haar onder den hoed kaptmen.
n., m., des onderkants, of van
den onderkant • meerv. onderkanten. De

ONDERKANT, Z.

onderste kant van jets.
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. onder en keeren : ik keerde onder, ben
ondergekeerd. Zich in het keeren onder iets

ONDERKEEREN, onz.w.,

ONDERK.

begeven: tot daer de zon in 't zout bij Kadix
onderkeert. [Poot.]
ONDERKELDER, Z. n., m., des onderkelders, of
van den onderkelder • meerv. onderkelders.

Een kelder nog lager dan een andere kelder,
die daarboven, of daaromtrent is.
ONDERKENNEN, bedr. w., gelijk
vl. Van het
onscheidb. voorz. onder en kennen: ik onderkende, heb onderkend, Iemand of jets onder
meer van eerie soort kennen : ik konde hem
niet onderkennen.
ONDERKEURS, Z.

ri., v.. der, of van de onderkeurs •
meerv. onderkeurzen. Eerie bloote keurs
zonder bovenjak: in een' onderkeurs. [Hooft.]
Een onderrok : waar door menquam te zien
haar blaauw satzjne onderkeurs. [Bat. Arkadia.] Verkleinw. onderkeursje.
ONDERKIJKEN onz. w. ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en kijken: ik keek
onder, heb ondergekeken. Onder jets kijken.
ONDERKIN, z. n., v., der, of van de onderkin
meerv. onderkinnen. Het neerhangende
vleezige deel onder de kin.
ONDERKLAMPEIN
bedr. w. , gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en klampen: ik klampte
onder, heb ondergeklampt. Door klampen
onder jets vastmaken.
ONDERKLEED, z. n., o., des onderkleeds, of van het
onderkleed • meerv. onderkleederen , onderkleeren. Het meerv. is meest ingebruik. Een
kleed, hetwelk men onder aan heeft.
ONDERKLOEKEN bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. onder en kloeken: ik onderkloekte , heb onderkloekt. Door schalkheid
onder de hand weghalen: dus is ens onderkloekt, dus is de IConst genomen. [Scriverius. ]
ONDERKNAAP, z. n., m., des onderknaaps, of
van den onderknaap ; meerv. onderknapen.
Een knaap of knecht,
die onder anderen ten
dienst moet staan: leen aen mijn ijvrige
onderknapen. H. Schim.] Verkleinw. onderkrtaapje. H. SChitli.]
ONDERKNEDEN bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en kneden : ik kneedde
onder, heb ondergekneed. Door kneden
onder jets men en.
ONDERKNOOPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb• voorz. onder en knoopen: ik onderknoop,
te heb onderknoopt. Van onderen met
eenen knoop sluiten : onderknoopt ook uwen
schoot. [Vond.]
OINDERKOK, Z. n., m., des onderkoks, of van den
onderkok; meerv. onderkoks. Keukenknaap.
ONDERKOKEN, bedr. w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. onder en koken: ik kookte onder, heb
ondergekookt. Onder iets anders, daarmede
g
emend
gd, koken.
ONDERKOMEN, onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en komen: ik kwant
onder, ben ondergekonten. Onder iets komen:
in dien stortregen zochten wij ergens onder
te komen. Onder watergeraken: die door

ONDERL.

— 767 —

waterstroomen het landt doet onderkoomen.
P. Scriverius.] Vallen, bezwijken: van hongher onderkomen. [Kil.] Men gebruikt ook to
onder komen.
ONDERKONING, z. n., m., des onderkonings, of
van den onderkoning • meerv. onderkoningen. Iemand, die, in plasts van eenen kofling, in een ander gewest, regeert : de onderkoning van Ierland.

bedr. w., onregelm. Van het onscheidb. voorz. onder en koopen: ik onderkocht, heb onderkocht. lets, hetwelk een
ander bedongen heeft, door hooger hod,
onder de hand koopen. Van bier onderkooper, onderkooping. Zamenstell. : onderkooptnan, een bediende op de oostindische scheP : de schipper en onderkoopman, dien ik
verzelde. [Bog.]
ONDERKORST, Z. th, v., der, of van de onderkorst;
meerv. ouderkorsten. De onderkorst van
brood, bet tegendeel der bovenkorst.
ONDERKOSTER, Z. CI., In., des onderkosters, of
van den onderkoster ; meerv. onderkosters.
Die als bediende eens kosterswerkzaam is.
Van hier onderkosters ha
ONDERKOUS, z. n., v., der, of van de onderkous ;
meerv. onderkousen. De onderste kous van
twee kousen, diegedragen worden •; het
tegendeel van bovenkous. In Groningen en
Gelderland onderhoos.
ONDERKRIJGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en krijgen : ik kreeg
onder, heb ondergekregen. Onder zijne magt
doen bukken : zoo veel krijghs en kriegelONDERKOOPE1V,

heits, om Vrankrijk onder to krugen.

[Hooft.]
bedr. en onz. w., ongelijkvl.
Van het scheidb. en onscheidb. voorz. onder
en kruipen. Scheidb. en onz.: ik kroop onder,
ben ondergekropen. Onder iets kruipen.
Oneigenlijk gebruikt men het, voor, op eene
lage en bedriegelijke wijs, zijn einde bereiken, tot schade en nadeel van anderen • doch
dan is het bedr. en onscheidb.: ik anderkroop, heb onderkropen. Meer eigenlijk : zoo
verraet haerpoorten onderkruipt. [Vond.]
Meer oneigenlijk : iemands nering onderkrui-

ONDERKRUIPEN,

pen. Iemand, iemands ambt onderkruipen.
Van bier onderkruiper, onderkruiping. In

den allereigenlijksten zin komt dit bedr. w.
bij Huygens voor: die met haer knabbelend
gesoen haer oevers onderkruipt.
ONDERKUSSEN, Z. II., O., des onderkussens, of
van het onderkussen • meerv. onderkussens.

Een kussen, dat onder li s t ; het tegendeel
van bovenkussen.
ONDERLAAG, Z. n., v., der, of van de onderlaag;
meerv. onderlagen. In het enkelv. beduidt
het de onderste laag van het geschut op een
oorlogsschip. In het meerv. verstaat men er
doorplanken onder een bed, voor het stroo
of de matras.

ONDERL.

n., o., des onderlaats, of van het
onderlaat; zonder meerv. De daad van onder-

ONDERLAAT, Z.

laten. Zie dit woord.
z. n., o., des onderlakens, of van
het onderlaken • meerv. onderlakens. Het
onderste bedlaken, het tegendeel van een
bovenlaken.
ONDERLANG, verouderd bijw. van tijd , voor
onlangs. Het komt in het Goutse Kron. voor:

ONDERLAKEN,

want sij onderlanck infant waren.

bedr. w. , ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. onder en laten : ik onderliet, heb onderlaten. lets niet doen, hetwelk
men doen moest : men onderliet wel niet, de
plaatsen to sterken. (Hooft.] Zonder onderla-

ONDERLATEN

ten bidden. Daerom wort het recht onderlaten. [Bijbelv.] Scheidb. zoude het zijn in eene

plaats, die onder is, iets liggen laten. Het
eerste is untarlazzen bij Otfrid.
ONDERLEEN, z. n., o., des onderleens, of van
het onderleen; meerv. onderleenen. Een leengood, dat van een hoofdleen afhangt.
ONDERLEG, Z. n., o., des onderlegs, of van het
onderleg ; zonder meerv. Onderneming :
men had hemgedreeven, met geweldt, tot
onderleg van veele din en. [Hooft.] Zie
onderleggen.

bedr. w.,gelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. onder en leg gen. Scheidb.: ik le de (leide) onder, heb
ondergelegd (ondergeleid). Onder iets leggen : leg er een steen onder. Eene hen eiferen
onderleggen. Ondersmijten : de 'on
le
den anderen onder. Oneigenl., overwinnen : die den Hertoge Roboude onderleide.
[M.Stoke.] Onscheid b. : ik onderlegde, (onderleide), heb onderlegd (onderleid). Eigenlijk
iets met iets ophoogen, aanvullen : onderleg
dat wat. Oneigenlijk, ondernemen
•: maer

ONDERLEGGEN,

niemant onderleit hem eens t' ontmoeten.
[Vond.] Een werk driest onderleggen. Vast-

stellen, voor alle andere dine n besluiten •
zoo gij niet onderlegt u met dees konst to
stUven. P. Scriverius.] Ook wederk. : zich
, onderleggen. Tot vordring hunner veijligkeit, onderleggen zij zich den Godsdienst om
to keeren. [Hooft.] Van dit woord is het
deelwoord onderlegd (onderleid), in den zin
van voorzien, bezorgd : die meld is wel
onderleid, is wel van kleederen voorzien.

Tot eene zaak, welke men verrigten zal, alle
noodige kundigheden en bekwaamheden
hebbende,wordt mengezegd, daartoe wel
onderlegd to zqn. Poot gebruikt het ook in
den zin van voorzien : hoe luttel onderleit
van voorraedt. Van het werkw., in zijne
eerste beteekenis, komt onderlegsel, dat
onder ietsgelegd wordt. Timmerlieden noemen eenen balk, waarover andere balken of
planken gelegd worden, eenen onderlegger.
ONDERLIGGEN, onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en liggen •: ik lag
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onder, heb en ben ondergelegen. Eigenlijk,
onder lets liggen : al het land heeft, dezen
winter, ondergelegen, onder water gestaan.
De tegenwoordige stand van onderliggen
vordert zijn • schoon men dan beter zegt: het
ligt under. Fig., overwonnen worden,bezwijken ; met hebben. Van hier het deelwoord
onderliggend : de onderliggende parti:j.
z. n., 0., des onderlz:jfs, of van het
onderlijf • meerv. onderlijven. Het onderste

ONDERLIJF,

van het li gchaam : bier gebruikt men het
alleen. Voor een onderkleedje genomen heeft het zijn meerv.
ONDERLIJNEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder en linen : ik onderlijnde, heb onderlijnd. lets met eene lijn,
eerie streep onderhalen.
ONDERLING, zie onder.
ONDERLIP, z. n., v., der, of van de onderlip
meerv. onderlippen. Het tegendeel der
bovenlip.
ONBERLOOPEN, onz. W. ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en loo en : ik loop
onder, ben ondergeloopen. Onder lets loo en
zoodat onder eerie beweging naar eerie plaats
aanduidt : waar under eeneleweging of
werkzaamheid in eeneplaats aanduidt,
wordt het hulpwoord hebben vereischt : hi'
ellkelv.

is onder dakgeloopen. Hi' heeft onder eenen
regenscherm geloopen. Oneigenlijk, met
water overstroomd worden : het land is
ondergeloopen. In den dagelijkschen omgang
zegt men: er zullen wel logens merle onderloopen.
ONDERMAANSCH 9 bijv. n. en bijw. 9 zonder
trappen van vergrooting. Van onder en
maansch, dat buiten zamenstelling niet

gebruikt wordt. Eigenlijk, dat onder de
maan is. Alzoo nu de maan , voor ons
gezigt , aan gedurige veranderingen onderhevig is , zoo verstaat men , daardoor ,
den onbestendigen, wisselvalligen en onzekeren toestand van al de zienlijke din en op
deze aarde, Welke men als onder hetgebied
en den invloed dozer koningin des hemels
plaatst, en daardoor aan Naar in gestadige
afneming gelijkvormig stelt : wat zijn alle
ondermaanschegenoegens anders clan eene
voorbijgaande schaduw ? Daer een geroel
en is van ondermaenschgerucht. C. Huy-

gens. ) De anders oordeelkundige Frantzen
heeft zich, door zijne vlugge verbeelding,
hier laten overijlen, als hi' hiervoor, in
zijne heugl. verw. van het 3. V. zegt : het
hemgeschonken heel was niet bepaald binnen
degrensen van dit onderzonnig leven. Elk

voelt, dat dit beeld niet uitdrukken kan,
wat het, naar de meening des Schrijvers,
uitdrukken moet • trouwens, in de zon ontdekken wij die bestendige onbestendigheid
niet. Een onderzonnig leven wil niet meer
zeggen, dan een leven, dat, onder de zon, of

ONDERM.

derzelver Weldadige verkwikking, geleid
wordt. Dit zij voor elken dichter en redenaar
eene les, dat hi' door het scheppen van
nieuwe beelden, de zaak zelve niet misscheppe.
ONDERMAAT 9 z. n., v., der, of van de ondermaat;
zonder meerv. Vermindering in eene vorige
maat, door indroogen, of inkrimpen der
gemetene waren : toen van geen ondermaat
en onderwigt geklag was. P. Scriverius.]
Hood. Untermasz, of Eintnasz.
ONDERMAJ1STEIT 9 Z. IL, V' , der, of van de ondermajesteit • zonder meerv. Mindere ma'teit, dan die van eenen ander. Vond. gebruikt
het woord.
ONDERMAKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. onder en maken : ik maakte onder,
heb ondergemaakt. Door niaken onderdoen •;
een woord der dagelijksche taal.
OMDERMALEN bedr. w., ongelijkoil. Van het
scheidb, voorz. onder en maim : ik maalde
onder,
heb ondergemalen. Onder andere
din err malen.
ONDERMEESTER, z. n., m., des ondermeesters, of
van den ondermeester. Tweede meester • ook
die eenen meester, in het onderwijs van
anderen, helpt. Vrouwel. ondermeesteres.
ONDERMEID, z. n., v., der, of van de ondermeid;
meerv. ondermeiden. Eene tweede meid,
eene meid, die eene andere ten dienst staat.
Huygens gebruikt het, in eenen boertigen
stijl, voor een gerijfelijk meisje.
ONDERMENGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. onder en mengen. Scheidb. : ik men de onder, heb ondergemengd. lets onder lets anders men en.
Onsch. : ik ondermengde, heb ondermengd.
Met lets vermengen. Eigenl. : ondermengt
als water ende wijn. [Cats.] Ondermengt
met re en. [Vond.] Brokken,ondermengt met
wijn. [Vond.] Oneig. : 't huijlen van wi:jven
en kinderen, ondermengt met de naarheit,
enz. [Hooft.) Van hier ondermenging.
ONDERMENSCH, z. n., 0., des ondermenschen, of
van het ondermensch • meerv. ondermenschen. Een vrouwmensch dat onder den man
staat. C. Huygens gebruikt dit woord : 'k
was een man, en sij mijn ondermensch.
ONDERMERK, z. n., o., des ondermerks, of van
het ondermerk • meerv. ondermerken. Een

paal, een landpaal, waardoor het eene land
van het andere ondermerkt, onderscheiden
worth ; van het verouderde ondermerken,
ondermerkte, ondermerkt, door een merle
onderscheiden.
ONDERMIETEN, bedr. verouderd werkw., gelijkvl.
Van het onscheidb. voorz. onder en het
oude mieten, mieden : ik ondermiette, heb
ondermiet. Onderhuren, door giften onder
'5 hands omkoopen. In dezen zin komt het
bij M. St. voor : Winckel en de Nyedorp,
die Willem waren ondermiet.
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bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. onder en mijnen : ik ondermijnde, heb ondertmjnd. lets, door mijnen tegraven, van onderen uithalen, om
het te laten instorten, of in de lucht te doen
springen : eenen muur, een vestingwerk ondermijnen. Oneig. beduidt het lets door list
verzwakken, krenken : iemandsgezag onder-

ONDERMIJNEIY,

vtijnen. 't Ondermijnt de krachten der zielen. [Poot.] Van hier ondermijning.
ONDERMIJNEN,

bed r. w., gelijksl.Van het scheidb.

voorz, onder en mijnen : ik mijnde onder,
heb ondergemijnd. Voor minderen prijs mijnen : ik had last voor tiers duizend Gulden :
ik mUnde het er acht honderd Gulden onder.

Ook onscheidb.; eerder dan een ander mijnen : ik heb hem dat huis ondermUnd.
ONDERMOELJEN (zich), wederk. werkw., gelijkvl.
Van het onscheidb, voorz. onderen moezjen :
ik ondermoeide mij , heb mij ondermoeid.

Zich jets met moeite onderwinden.Vlaamsch
woord.
ONDERMEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. onder en muren : ik ondermuurde, heb ondermuurd. Met muurwerk
ondersteunen, met muurwerk van onderen opmetselen een ondermuerde wal.
[C. Huygens.]
ONDERMUTS, z. n., v.. der, of van de ondermuts
meerv. ondermutsen. Eerie vrouwenmuts,
die onder eene anderegedragen wordt.
ONDERNAAIJEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder en naaijen : ik ondernaaide, heb ondernaaid. Van onderen benaaijen.
ONDERNAKEN, bedr. w., gelijk
vl. Van het
onscheidb. voorz. onder en naken : ik ondernaakte, heb ondernaakt. Veroud. woord. Bij
L. Meijer en Kil. vindt men het. Ondervangen.
ONDERNEMEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. onder en nemen : ik ondernam, heb ondernomen. Eigenlijk, iets, dat
zwaar is, voorzigtig van onderen aannemen.
Mengebruikt het in eenen oneigenlijken ziri
alleen, in de beteekenis van lets datgewigtig,
dat zwaar is om uit te voeren, voornemen en
het dadelijk aanvangen. Het komt met onderstaan overeen, behalve dat dit laatste van
gevaarlijke, stoute en verbodene din er gebruikt wordt. Menplaatst er zoowel eerie
onbepaalde wijs met te, als eenen vierden
naamval der zaak bij: ik onderneem het niet,
hem dit onder zUn verstand to brengen. HU
durft veel otzdernemen. Groote werken ondernemen. Neer ondernemen, dan men uitvoeren kan. Van bier ondernemer, onderneming.
Zam. : onderneemziek.
ONDEROMCIER, Z. n., m., des onderofficiers, of
van den onderofficier • meerv. onderofficiers,
onderofficieren. Bij het krijgsvolk, de minste

bevelhebber, die tusschen de eigenlijke officiers en degemeenen gerangschikt is.

ONDERP.

bedr, w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder en oordeelen : ik onderoordeelde, heb onderoordeeld. Met zijn oordeel
onderscheiden: nochte is het zoo wel t' onder

ONDEROORDEELEN,

oordeelen, wat best gedactn geweest waar •

[Hooft.]
V., der, of van de onderoorzaak • meerv. onderoorzaken. Tweede
oorzaak: als wij de onderoorsaken aenzien.

ONDEROORZAAK, Z.

J. De Brune.]
Z. n., m., des onderovens, of ran
den onderoven ; meerv. onderovens. Zoo
noemen bakkers de ruimte onder den oven,
waar zij het brood te rijzen zetten.
ONDERPACHTER, Z.
M., des, onderpachters, of
van den onderpachter • meerv. onderpachters
Bediende van eenenpachter. Het werkw,
iemand onderpachten, onderhuren, is, in
Gelderl., gebruikelijk.
ONDERPAND, z. n., o., des onderpands, of ran
het onder and ; meerv. onder ander Een
pand, dat aan een andere wordt,
tot verzekering, dat men hem schuldig en
verpligt blijft: iemand eene gouden doos tot

ONDEROVEN,

onder and even. Tot een onderpand netnen.
Het onder and der zaligheit. [K. Brandt.]
Het onder and des Geestes. [Bijbelv.]
In het zw. under ant hood. Unterpfand.
angels.undervedde,middeleeu.subterwadium
en subpignus •; alien naar het gr. utroOtpcv,
ord. hijpotheek.

bedr. w.,gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder enpanden : ik onderpandde, heb onder and. Ten onderpand
verzetten: om mijn Esmerauden ring, in

ONDERPANDEN,

stee vangeld, voor brood, te onder an
J. Oud.] Van hier onderpanding. [Hooft.]
ONDERPLAAT, z. n., ., der, of van de onderplaat •; meerv. onder laten. Li gentle plaat,
waarop men stookt.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder enplaatsen : ik plaatste
onder,
heb ondergeplaatst. Onderzetten.
ONDERPLAKKEN, bedr. w.,gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder enplakken: ik plakte
onder, heb ondergeplakt. lets door plakken
ander lets vastmaken.
ONDERPLANTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder enplanten: ik plantte
onder, heb ondergeplant. Onder iets, tusschen letsplanten.
ONDERPLIGTIG, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Die onder eenen anderen
staat.
ONDERPLOEGEN, bedr. w.,
gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en ploegen : ik ploegde
onder, heb ondergeploegd. Door ploegen onONDERPLAATSEN,

der de aarde brengen: den most onder doe
Van hier onderploeging.
ONDERPLOMPEN ,

bedr. w., gelijkvl. Van het

scheidb. voorz. onder enplompen: ik plompte
onder, heb ondergeplompt. Met eenen plomp
97
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onder watergooijen. Onderpolteren is bijna
van dezelfde beteekenis, met klotsend gespoel
onder het water douwen. In Gron.gebruikt
men dit woord.
ONDERPLOOIJEN , bedr. w.,gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en plootjett: ik plooide
onder, heb ondergeplooid. Door plooijen nit
hetgezigt brengen : plooi die i fzervlek
er onder.

bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Dat onder eene der beide
olen lit
gt, die onder eene Bier hemelstreken
P
woont: poolsabbath aen d' onderpolige. [De
Deck.] Van onder enpolig , dal. buiten
zamenst. niet voorkomt.
ONDERPOLSEN, bedr. w., gelijkvl. Van het on-.
scheidb. voorz. onder en polsen : ik onderpolste, heb onderpolst. Eigenlijk met eenen
pots onder water voelen. Oneig., ondertasten,
onderzoeken.
.ONDERPOLTEREN, zie onderplompen.
ONDERPOTEN, bedr. w..gelijkvI. Van het scheidb.
voorz. onder enpoten : ik pootte onder, heb
ondergepoot. Onderplanten.
ONDERRAKEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. onder en Taken : ik raakte onder, ben
ondergeraakt. Van de been vallen, onder de
voet raken. Een woord dergemeenzame verkeering.
ONDERREDEN, onz. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder en reden: ik onderreedde , heb onderreed. Onder elkander redenwisseling houden. Veroud. woord.
ONDERREEP, Z. n., v., der, of van de onderreep •
meerv. onderreepen. Eerie reep, of touw aan
de onderste zijde van een vischnet, waaraan
men looden hang,t am hetzelve te doen
zinken; het tegendeel van bovenreep, die,
door middel van kurken, op het water drift.
ONDERREGT , onderregten , zie onderrigt , onONDERPOLIG,

derrigten.
onderrigter) z. n., m., des onderregters , of van den onderregter •; meerv.
onderregters. Mindere re ter (wel te onder scheiden van onderrigter , die onderrigtgeeft.)

ONDERREGTER

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en rekenen : ik rekende
onder, heb ondergerekend. Bij de rekening
voegen. Zie verder rekenen.
ONDERRENNEN, bedr: w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder en rennen: ik onderrende, heb onderrend (oudt. onderron, onderronnen). Door rennen afsnijden : 't water,
dat si met listen onderronnen. M. Stoke.]
ONDERRIEM, z. n., m., des onderriems, of van
den onderriem • meerv. onderriemen. Een
riem, welken men onder de kleederen draagt.
ONDERRIGT, z. n., o., des onderrigts, of van het
onderrigt • zonder meerv. De handeling ,
waardoor men iemand onderrig,t of van hem
.onderrigt ,wordt •, insgelijks de kennis, die
daardokor ontMaat: iemand onderrigt geven.
ONDERREKENEN ,

ONDERS.

Onderrigt in eene taal ontvangen. Door de
veelheijt van haer onderricht. [Bijbelv.)

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder en rigten: ik onderrigtte,
heb onderrigt. Een ander kennis en
begrippen mededeelen, welke hi' ontbeert :

ONDERRIGTEN,

ik zal u onderrigten, hoe u te gedragen.
Iemand van eene handelwijs onderrigten.
Van bier onderrigter, onderrigting : en laat
uw wet mij onderrichtin4 geven. E. Voet.]
In het zw. wnderrettta. Rigten heeft bier

nog de oude beteekenis van verhalen, in de
oude taal rahhon, angels. reccan, zw. rätta.
Deze beteekenis heerscht ook nog in berigt
en narigt.

bcdr. w. , gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en roetjen : ik onderroeide, heb onderroeid. Door roeijen a fsnijden:
ende onderroeyden hem den ganc. M. Stoke.]
Onder lets roezjen is een onz. w., en beteekentgeheim in eene zaak medewerken.
ONDERROEREN , bedr. w. , gelijkvl. Van het
- scheidb. voorz. onder en roeren : ik roerde
onder , heb ondergeroerd. Roerend ondermengen.
ONDERROK, z. n., m., des onderroks, of van den
onderrok; meerv. onderrokken. Een vrouwenrok, die onder eenen, of meer rokkengedragen wordt. Verkleinw. onderrokje.
ON DERROLLEN, on z. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. onder en rollen : ik rolde onder, ben
ondergerold. Onder de voet rotten, onderraken,
rollend onderkomen.
ONDERROOKEN, bedr. NV, gelijkvl. Van het on-.
scheidb. voorz. onder en rooken : ik onderrookie, heb onderrookt. Van onderen berooken. Bij Kul. en Hoogstr. vindt men dit
woord, dat reeds veroudert : bzjenkorven

ONDERROEUEN,

met zwavel onderrooken.
z. n., o., des onderscheids, of
van het onderscheid • meerv. onderscheiden,

ONDERSCHEID,

schoon in cengeval slechts. Eigenlijk datg
ene, waardoor lets in twee verscheidene
din en onderscheiden, of afgezonderd wordt.
In den allereigenlijksten zin iets, waardoor
eene ruimte in twee afdeelingen gescheiden
wordt • eene reeds verouderde beteekenis :
ende de arcke desgetutygenisse binnen in den
voorhangh setten, dat hij u een onderschetjt
s4j tusschen den hetjlighen ende den allerheiflichsten. [Doreslaer.] Thans gebruikt

men het in eenen oneigenlijken zin, zonder
meerv., voor datgene, hetwelk veroorzaakt,
dat het eene van het andere onderscheiden
is : hi' weet een onderscheid tusschen goed
en kwaad. Men vindt hier een merkelijk
onderscheid. Wie dit onderscheit vat. [Vond.]

Voorts, die werkzaamheid des verstands,
waardoor men het onderscheid tusschen
twee, of meer dingen ke p t : ik maak onderscheid, met wien ik spreek. Met onderscheid
er ens van spreken. Alle geruchten zonder

ONDERS.
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onderscheidgelooven. Green' bezetting in te
neemen, zonder onderscheid. LIlooft.]
Reeds bij"Isidor, undarscheit, bij Notk.
underskeit. Voor onderscheid, gebruikten de
Ouden ook onderschil.
ONDERSCHEIDEN, bedr.

en onz. w., ongelijkvl.
Van het onscheidb. voorz. onder en

scheiden : ik onderscheidde, heb onderscheiden. Eigenlijk, twee ligchamen, of ruimten

door een derde ligchaam van elkander scheiden. Men gebruikt het in dien zin niet meer.
Oneigenlijk, iets, door mededeeling van
and re eigenschappen, en door plaatsing tot
een e andere bestemming, als eene eigene, op
zich zelve bestaande, zaak kenbaar maker) :
gelijck als alle menschen van der aerde, ende
Adam van den stovegeschapen is, ende dock
deIfeere haer onderscheijden heert. [Dores1.1
Ende de mane moet de maenden onderschet:jden. [DoresI.] Ook in dezen zin begint het

te verouden. Het deelw. heeft nog lets van
dien aard : dat zljn onderscheidene kleuren.
Men kon het onderscheiden zien. Zoo ook het
bijw. onderscheidenlijk. In bepaaldere beteekenis, gebruikt men het gewoonlijk als een
onzijd. werkw. met hebben, voor het onderscheid tusschen twee, of meer dingen gewaar
worden : men kan hiergeenen day van nacht
onderscheiden. Scud' ick konnen onderscheijden tusschen goet ende quaet? [Bijbelv.] Bij
Notk. undirsceidon. Van bier onderscheidenlijk , onderschetding, onderscheidenheid,

veroud. woord.
(onderschinkel) z. n., m., des
onderschenkels, of van den anderschenkel
meerv. onderschenkels. Het onderste deel des

ONDERSCHENKEL,

schenkels, tusschen de knie en den eigenliken voet.
ONDERSCHEPEN, z. n., m., des onderschepens, of
van den onderschepen • meerv. onderschepenen. Onderregter.
ONDERSCHEPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het on-,
scheidb. voorz. onder en scheppen : ik onderschepte, heb onderschept. Eigenlijk, met een
schepvat van onderen ondervangen. In dien
zingebruiken wij het zeldzaam. Bogaert gebruikt het eenmaal, op die wijs : dat van deszelfs bladeren een zoet en helder water afdruipt, en in 't vallen van steene bakken onderschept wert. Men vindt het bij Hooft nog
oneigenlijk voor onderschragen : om den last
der dinyen t' onderscheppen. Meest komt bet

figuurlijk voor, in de beteekenis van iemauud
of iets in den loop stuiten en grijpen, zonder
dat hij daarop te voren bedacht was : beleminert van 't zaamenloopende dellingen, waardoor men hem, op 't vorderlyxt, onderscheppen kon. Lllooft.] Brieven onderscheppen.
Wijders, in w ar stuiten en onderbreken:
wiensgezicht onderschept word door nevelen,

enz. [Frantz.] In het geheim lets zoeken
te weten : ont de oaken te onderscheppen.

ONDERSCHIETEN. bedr.

w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en schieten ; ik schoot
onder, heb ondergeschoten . Onder eenen hoop
schieten : nadat ik er ondergeschoten had,
heen.
vlogen zij
zie onderscheid.

ONDERSCHIL„

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder en schoren : ik onderschoorde, heb onderschoord. Met eenen schoor
onderstutten. Wijders, in het gemeen, van
onderen stutters , ondersteunen: Baer onderschooren neck mijn schouderen alleen, enz.
[De Deck.; 't Zachte bedt moet ook die zaeken
onderschooren. [Not.] Van hier onderscho-

ONDERSCHOREN,

ring ,
onderschoorsel.

Geld. onderscholte) z. n., m.,
des onderschouts, of van den onderschout
meerv. onderschouten. Die, bij afwezigheid

ONDERSCHOUT, (in

van den schout, deszelfs plaats vervangt; die
onder hem staat en hem helpt. Van hier het
onderschoutschap.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder en schragen : ik onderschraagde, heb onderschraagd. Met eerie
houten schraag ondersteunen. Wijders, ins
hetalgemeen, dragen, torschen : Atlas
onderschraegt den kernel. [Vond.1 De rijke

ONDERSCHRAGEN,

zetel wordt onderschraegt door Cherubinnen.
J. de Haas.] Oneigenlijk, helpen : zoo ons
geen hulp kome onderschragen. J. de Haas.]
Van hier onderschraging.
ONDERSCHRIFT, z. n., o., des onderschrifts, of
van het onderschrift • meerv. onderschriften.

Het schrift, dat onder ietsgeschreven staat.
bedr. w., ongelijkvl. Van het
onscheidb. en scheidb. voorz. onder en
schrijven : ik onderschreef, en schreef onder,
heb onderschreven, en ondergeschreven. Onam na
onder een schrift
scheidb. is het zijnen
schrijven, waar het schrift in den vierden

ONDERSCHRLIVEN,

naamval staat: eenen brief onderschrOven.
Eenegeloofsbekentenis onderschrijven. Zuit
gi j, gansch liefdeloos, zijn doemschult onderschrtjven ? [II. Salim.] Men meet bier wel

achtgeven op het onscheidb. voorz. De aard
der taal eischt, dat men zegge : een onderschrevene brief, en een ondergeschrevene
naam. Zoo ook : ik ondergeschrevene beken.

Immers, wordt er een scheidb. voorz.geeischt, zoo dra de zaak niet zoo zeer op het
schrift als wel op den naam, die er ondergeschreven wordt, neerkomt. Ik onderschrevene
zoude men van een beeld, b. v., zeggen,
nder hetwelk een onderschrift stond.
o
ts, behoort tot het onderschrijven
Voor
eigenlijk de geheele naam, vol uitgedrukt ;
tot het onderteekenen de eerste letters slechts
van den naam • schoon beide woorden vaak
door elkandergebruikt worden, en wel
onderteekenen, in den deftigen stijI, meest
voor onderschrijven voorkomt. Van flier
onder,schrtjving.
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w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en schuilen : ik school
order, heb ottdergescholen. Onder lets schuilen. Ook oneig,. zich bedekken : er schuilt

scheidb. voorz. onder smijten : ik smelt
onder, heb ondergesmeten. Onder eeneu
hoop bijsmijten.
ON DERSNEDE, (ondersneé) z. n., v., der, of van
de ondersnede • meerv. ondersneden. Eerie
lets kwaads onder.
suede broods, waaraan de onderkorst zit.
ONDERSCRUIVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en schuiven : ik school" ONDERSNEEUWEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
onder, heb ondergeschoven. Onder iets schuischeidb. voorz. onder en sneeuwen: ik
sneeuwde onder,
heb ondergesneeuwd. Het
yen. Oneig. noemt men iets ondergeschoven,
verled. deelwoord alleen is in gebruik dat
dat als lets onecht en valsch, ongemerkt, in
de frissche mirt in Bloemaert lelihof niet
plaats van het echte en ware ondergestoken
onder waergesneeuwt. [Not.]
wordt.
ONDERSNLIDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
ONDERSLAAN, bedr. w., onregelm. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. onder en slaan.
scheidb. en onscheidb. voorz. onder en snijden. Scheidb.: ik sneed onder, heb ondergeScheid b.: ik sloeg onder, heb ondergeslagen.
sneden. Door snijden onder jets brengen :
Mengebruilit dit oneigenlijk : geld onder
slaan, hetzelve, nit oneerlijkheid, bedekt
snijd er wat stroo onder. Onscheidb.: ik
ondersneed, heb ondersneden. Eigenlijk door
inhouden, wider zich houden. Onscheidb.:
ik ondersloeg, heb onderslagen. Een vroedafsnijden onderbreken. Oneigenlijk gebruikt
het De Brune: zoo het metgheen vertvissekundig woord : eene vroutv onderslaan,
ling ondersneeden wordt.
onderzoeken, hoe ver het met de vrucht, die
ter wereld komt, gevorderd zij.
ONDERSPADEN
i. Van het
bedr. w. , gelijkv
,
ONDERSLAG, z. m., des onderslags, of van
scheidb. voorz. onder en spaden: ik spaadde
den onderslag ; meerv. onderslagen. Een
onder, heb ondergespaad. Door spaden onder
dengrond brengen.
onderscheid in eenen eigenlijken, natuurliken zin, dat is de afschutting van eene ONDERSPANNEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
plaats, door een tusschenschot, ofiets diet eonscheidb. voorz. onder en spannen : ik
onderspande, heb onderspand. Van onderen
lijks. In lien zin is het woord reeds buiten
bespannen : de cirkelboog die zulk eenen
gebruik. Doreslaer heeft het nog : hi' schiept

ONDERSCHUlLEN, 011Z

dengeest des firmaments, ende ghebodet
hem,
dat hi'en
e onderslach ware tusschen
den wateren, enz. Het woord beduidt ook

het lot, dat aan den voet van eenen boom
opschiet • zonder meerv. Eindelijk is het eeri
weverswoord, beduidende den draad, die
onder den arm des haspels slaat • anders
misslag • met een meerv. Van hier onderslagtig, bijw.
In Gel gebruikt men
derland
dit van eenen molen, die door watergedreven wordt • wanneer het water niet door
zijnen val deszelfs rad omdrijft, maar door
zijnen stroom van onderen hetzelve voortstuwt : dat rad loot onderslagtig . Het water
zelf, dat teen zulk een rad slaat, heet onderslag, en zulk eeri molen onderslager.
ONDERSLAVEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. onder en slaren: ik onderslaafde, heb onderslaafd. Onder slavernij
brengen. Het deelw. onderslaafd vindt
men bij C. Huygens : haer' onderslaefile
muren.

bedr. w.,
gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en slepen: ik sleepte
onder, heb ondergesleept. Onder lets slepend
inbrengen, ook met geweld doen zinken : die
duizend schepen zag van 't onweer onder-

ONDERSLEPEN,

slepen. LVOIld.1

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en smelten : ik smolt
onder, heb ondergesntolten. In vereeniging
met lets smelten : smelt er wat lood onder.
ONDERSMIJTEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
ONDERSDIELTEN,

re ten hoek onderspant.
des onderspits, of van het
onderspit •; zonder meerv. Eigenlijk schijnt

ONDERSPIT, Z. II., 0.,

het to beduiden de laatste spitting in eenen
kuil, welken men uitgraaft. Men gebruikt
het oneigenlijk alleen: het onderspit delven,
overwonnen worden. In het onderspit zzjn,
in eenen kwaden toestand zich bevinden.
In het onderspit geraken, in verval korner,.
ONDERSP1TTEN, bedr. w., gelijkv
i. Van het
scheidb. voorz. onder en spitten : ik spittede
onder, heb ondergespit. Door spitten onderbrengen : ik heb er de mest ondergespit.
ONDERSPOELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. onder en
spoelen. Scheidb.: ik spoelde onder, heb
ondergespoeld. Door spoelen onderbrengen :
het zeewater spoelt er al dat slijk onder.

Onscheidb.: ik onderspoelde, heb onderspoeld. Door spoelen van onderen uitholen.
ONDERSPREIDEN, (onderspreijen), bedr. w., gelijkvl
. Van het scheidb. voorz. onder en
spreiden : ik spreidde onder, heb ondergespreid. Onder iets uitspreiden.
ONDERST,
zie onder.

bedr. en onz. w., onregelm. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. onder en
staan. Scheidb. err onz.: ik stond onder,
heb ondergestaan. Op eene la ere plaats zijn.
Van hier het deelw. onderstaand: de onderstaande rekening. Onder lets staan : het

ONDERSTAAN,

regende, en wij konden net ens onderstaan.

Onderworpen zijti : hi' heeft allang onder
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hemgestaan. Onscheidb. en bedr.: ik onderstond, heb onderstaan. Ondernemen, eerie

gevaarlijke, stoute en verbodene zaak trachten nit te voeren : sulck een saeck heeft
ilgesilaus onderstaen. [Vond.] Ook wederk.:
Niemand zal zich onderstaan dat weg te
halen. boat schijnt bet te nemen voor
onder 's hands zoeken te weten : wilde zij
onderstaan, wat men zich van die van
Vlaanderen belooven moghte. Men kan het
vergelijken met het en g. to understand, en
bet zw. untersta, verstaan. In het dagelijksche leven, zegt men nog iemand onderstaan

voor deszelfs denkenswijs in eene of andere
zaak onderzoeken.
UNDERSTAND, z. n., m., des onderstands, of
van den onderstand • zonder meerv. Hulp
voor eenen tijdbijstand:
,iemand onderstand
doen. Onderstand van yolk engeld krzjgen.
Netgeenen onderstandt. [Hooft.] Tot onderstandt van die van Valenchien. [Hooft.] Gun
deyrajze hairen onderstant en stille rust.

[Pool.] Dit woord worth ook somtijds onz.
gebruikt, gelijk L. ten Kate reeds heeft aangeteekend, als dan afstammende van het oude
onscheidb. onderstanden, hulp toebrengen.
Van hier het veroud. onderstandig. Zameng.:
onderstandgelden, onderstandschuldig.
ONDERSTANDAARDSCH, bijv.

n. Dit woord heeft

Hooft : hij heeft den onderstandaartschen
soldaat overgevoert. Bij Tac. militem subsig
nanum , eenen soldaat, die wider eene
afzonderlijke legervaan of standaard streed,
Zoo als Pichena dezeplaats van Tac. verstaat.
ONDERSTAPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder en stappen : ik onderstaple, heb onderstapt. Met groote stappen
inhales. Huygens gebruikt het oneig.: sulcke
zijn haer eigenschappen, die ick soecke
t'onderstappen.
ONDERSTEEK, Z. 0., m,, des ondersteeks, of van
den ondersteek • zonder meerv. Bedekte
poging, tot nadeel van eenen anderen : door
't invoeren van Bisschoppen der vrijheit een'
ondersteek te doen. [Hooft.] Gemerkt Elizabeth niet een hair op den hod de had, dat
voor eenighen ondersteek zorghde. [110011.]

Ook een tinnen bekken met een' bekleeden
rand, dat men onder eenen zieken steekt
loch in dien zin words het veelal onzijd.
gebezigd: geeft het ondersteek eens aan ;
antlers ondersteeksel.
ONDERSTEKEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb, voorz. onder en steken. Scheidb.: ik stak onder, heb ondergestoken. °rider iets doen : ientand een bekken
ondersteken. Tusschen iets voegen : krijgsbendenondersteken. Onscheidb.: ik onderstak
heb onderstoken. Door elkander schieten :
ik onderstak de kaarten. Van bier het vent.
deelw. onderstoken : een onderstoken werk,
dat in hetgeheim bestoken is. Voorts onder-

ONDERS.

steking : de ondersteking van een vreemd
kind. Zameng. : ondersteekbekken.

bedr. w. gelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. onder en stellen. Scheidb.: ik stelde onder, heb onder esteld. lets onder een ander ding stellen.
Onscheidb. : ik onderstelde, heb ondersteld.
Eerie stetting, voor eenige oogenblikken, als
waarheid houden : onderstel eens, dat, enz.
Laat ons onderstellen, dat, enz.Van hier

ONDERSTELLEN,

onderstelling.

Z. 0., 0., des ondersteuns, of van
het ondersteun • zonder meerv. De daad van
ondersteunen, adders ondersteuning : out
vrundschap en ondersteun arbeiden. [Hoot.1
Schoon steun mannelijk is. zoo is dit zamenest. ondersteun, dat van een werkw. met
g

ONDERSTEUN,

een onscheidb. voorz. afgeleid wordt, evenwel onz. Zie A. Kluits voorrede, voor de
lijst van Hoogstr., S. 98.
ONDERSTEUNEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder en steunen: ik wadersteunde, heb ondersteund. Van onderen
steunen, onderstutten : eenengevel met eenen
balk ondersteunen. Iemand, die in onmayt
valt, ondersteunen. De wader zoekt zich te
ondersteunen met eene spar re . [Vond.] Oneig.,

in allerlei soort van vertegenheid onderstand
verleenen, vooral in bekrompene omstandigheden : ondersteunt de swakken. [Bijbelv.]
Ik heb hem, nit mine armoede, nog ondersteund. Daar ik u merle zou kunnen ondersteunen. [Hamelsv.] Bevestigen, stayer] : °in
zijn zeggen te ondersteunen. J. de Haes.1
Van bier ondersteuning, ondersteunsel.
ONDERSTOND, z. h., m., des onderstonds, of van
den onderstond ; meerv. ondersteunen. Een

stood of uur, op eenen vorigen stood volgende. Mengebruikt dit woord, in sommige
streken van Geld.: er zal wet een onderstond
nakomen, dat is, na dit uur van uitgelatene
blijdschap zal wel een tijd van droefheid
volgen. Van het voorz. onder en stand. Het
kan ook uit ander en stond verbasterd zijn.
ONDERSTOOTEN, bedr. w.,ongelijkvl. Van bet
scheidb. voorz. onderen stooten : ik stiet
onder ,
heb ondergestooten. Naar benede n
stooten : ende ick wil u henen onderstooten
tot dien, die in de kuijle varen. [Dores1.1
Stootend doormen en : ik heb er peper ondergestooten.
ONDERSTOPPEN, bedr.

w.,gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en stoppen : ik stopte
onder, heb ondergestopt. Ofider iets wegstd en.
ONDERSTREPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder en strepen : ik onderstreepte, heb onderstreept. Eerie streep onder
iets trekken.
ONDERSTRLIKEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en strijken : ik streek
onder, heb ondergestreken. Onder iets strijken .

ONDERT.

bedr. W., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder en strikken: ik onderstrikte, heb onderstrikt. Van onderen
strikken het hair met eenen knoop t' onder-

ONDERSTRIKKEN,

strikken. [Hoofs.]
ONDERSTROOIJEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en strooijen: ik strooide
°rider, heb ondergestrooid. Order lets strooi'en •; ook oneig. : het yolk werd mistroostig,
nadat hij er die valsche geruchten ondergestrooid had.

onz. W. gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en stroomen: ik
stroomde onder,
heb ondergestroomd. Under
iets stroomen. Hoogstr. heeft het woord. Ouk
zoo stroomen, dat jets onder water komt •
wanneer het zt:jn vereischt.
ONDERSTUTTEN, bedr. W., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder en stutten : ik onderstuttede, heb onderstut. Jets, dat reeds dreigt
te vallen, met eenen stut onderschoren zij

ONDERSTROOMEN,

onderstutten den muur. Zuilen, die het
gewelf onderstutten. J. de Haes.1 Oneig.,
hulp van alleriei aard toebrengen: daer 't
noodigh eerlijck nut de stadt en burgerij en
welvaert onderstut. [Vond.] One uwe stammen t'onderstutten. J. de Haes.] Van hier
onderstutsel. Bij llooft komt onderstut voor :
tot onderstut zz:jner heerschappije.
ONDERTAND, z. n., m., des ondertands, of van
den ondertand ; meerv. ondertanden. Een der
tanden onder in den mond. Van onder en
tand.

gelijkvl. Van het onbedr.
scheidb. voorz. onder en tasten:ik ondertastte,
heb ondertast. Onderzoeken : eene zaak on-

ONDERTASTEN,

dertasten. Waar door zij de uitkoomst der
zwaare oorloogen ondertasten. [Hoofs.]

bedr. W., gelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. onder en teekenen : Scheidb. : ik teekende onder, heb
ondergeteekend. Een teeken onder jets zetten,
in het bijzonder de eerste letters van zijnen
naam onder iets schrijven, en voorts den
geheelen naam order lets zetten: Ik ondergeteekende beken, enz. Onscheidb.: 1k onderteekende
heb onderteekend. lets, met het
,
stellen van zijnen naam onder een geschrift,
bekra ch tigen : ik heb de rekening niet kunnen

ONDERTEEKENEN,

onderteekenen. Een verdragh dat ter weederzijden onderteekent wordt. [boort.] Zie
onderschrifven. Van hier onderteekening.
ONDERTELLEN, bedr. W., gelijkVI. Van het
scheidb.voorz. onder en tellers: ik telde onder
heb ondergeteld. Onder anderen schatten,

rekenen.
bedr. W., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. onder en treden ik ondertrad, heb ondertreden. In eerie figuurl. beteekenis, beduidt het aan iemand zijne overmagt, tot deszclfs merkelijke schade, later)
gevoelen : Jesu naeckte le'en , ran de

ONDERTREDEN,

ONDERV.
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wereld ondertre' en. [De Brune.] Hi' sal onse
vijanden ondertreden. [DoresI.] Hi' heeft in
moeders live zijnen broeder ondertreden,
zegt Bores'. die ook oredertreder heeft.
Voorts ondertreding.

ongelijkvl. Van het
bedr, W.,
scheidb. voorz. onder en trekken: ik trok
onder, heb ondergetrokken. Onder iets trekken. Onscheidb. ik ondertrok, heb ondertrokken. Onderstrepen.
ONDERTLIDS, een bijw. van tijd. Nu en dan.
ONDERTREKKEN,

Van onder en tt:jd.

n., v., der, of van de ondertrouw • zonder meerv. Onderlinge toestem-

ONDERTROUW, Z.

min g tot een huwelijk, trouwbelofte : van
den knoop der ondertrouwe. [Vond.] Jonge
lieden in ondertrouw opnemen, als onder-

trouwden aanteekenen.
bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. onder en trouwen: ik
ondertrouzvde, heb ondertrouwd. Trouwbelofte doen, in ondertrouw verbinden de
geboOn der ondertrouwden. (Vond.] Van hier

ONDERTROUWEN,

ondertrouwing.
ONDERTUSSCHEN,

bijw. van tijd. Middelerwijl:

ondertusschen viel de vz:jand in de stall. Hij
werd ondertusschengevangen. Ondertusschen dat ditgebeurde. Ondertusschen dit
voorviel, waar het als een voegwoord voorkomt, met uitlating van dal.

bedr. W., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. onder en vangen : ik onderving, heb ondervangen. In het vallen van
onderen met de hand van en : ik ondervang
den bal. Ondervangze en breng hewr, enz.
[Vond.] Voor vallen bewaren, door eenen
stut er onder te brengen: eenen muur ondervan en, Vervangen,
aflossen, wanneer een
ander vermoeid is en bijna bezwijken moet :

ONDERVANGEN,

het heele heifer werd in slaghorden gestelt,
opdat d'een den andre ondervinge. [boort.]
In betgemeen aflossen: de wachten ondervon en elkander. Onmiddellijk op iets later)
volgen : lustighlz:jk, ondervingen zij deeze
reede met zang der barbarische zeede. [llooft.]
Van hier ondervanging.
ONDERVAREN, onz.

en bedr. w., ongelijkvl.
Van het scheidb. en onscheidb. voorz. onder
en varen. Onz. en scheidb.: ik voer onder,
ben ondergevaren. Naar beneden varen : sij
sullen ondervaren met de hantboomen des
grafs. [Bijbelv.] Bedr. en onscheidb.: ik ondervoer, heb ondervaren. In deze vervoeging

komt het bij KI. Kolyn voor, in den zin
misschien van ondernemen : dat i niet onderevoer zonder bloen. In dien zin is het verouderd. Van onderen doorvaren : hoe hi-' (de
boog) mz:j ondervaren door 't steile vlak en
door het vlacke steil bedroogh. [Huygens.]
ONDERVAT, z. n., o., des ondervats, of van het
ondervat • meerv. ondervaten. Een lekvat,

dat er ens onder gczet wordt.
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— 775 —

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder en vatten : ik ondervattede, heb ondervat. Van onderen vatten :
hi' ondervattede sines vaders hant. [Bij hely.]
ONDERVELLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en vellen : ik velde
onder, heb ondergeveld. Op den grond vellen.
Bij Oudaan to onder vellen.
ONDERVINDEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl-. Van
het onscheidb. voorz. onder en vinden : ik
ondervond, heb ondervonden. Bedr. door
onderzoeken uitvinden : dat szj de rechte
ONDERVATTEN,

gronden van deze maeghdequael had kunstig ondervonden. J. Cats.] Doorsoeckt viii
Godt, ende ondervindt mljn herte. [Dores1.]

Eenige verandering of werkzaamheid van
din en met betrekking tot zich zelven, door
lang gebruik, gewaar worden : men heeft dat
wel meer ondervonden. Ook onzijd. : men
ondervindt vaak, dat, enz. Van hier ondervinding.

onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en vloeijen: ik vloeide
,
onderben
ondergevloeid. Onder water
vloeij,
en door eenen watervloed overstroomd
worden : ik zwijg dan, hoe Thessaelje eens
ondervloeide. [Poot.]
ONDERVLOER, z. n., m., des ondervloers, of van
den ondervloer; meerv. ondervloeren. Een
vloer die lager ligt : den ondervloer met versche bloemen cieren. [Cats.]
it /NDERVOEGEN, bedr. W. ., gelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. onder en voegen. Scheidb.: ik voegde onder, heb ondergevoegd. Onder jets voegen. Bij M. St. komt
het wederk. voor: doeghingen si hem ondervoeghen, zij schikten zich om to overwegen.
In dien zin is het onscheidb.
ONDERVOOGD, z. n., m., des ondervoogds, of
van den ondervoogd; meerv. ondervoogden.
Toeziende voogd, onderopziener : Sisennes,
de ondervoocht in. Celesyria. [DoresI.] Van
hier ondervoogdzj, ondervoogdijschap.
ONDERVORSCHEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. onder en vorschen : ik
ondervorschte, heb ondervorscht. In het gemeen navorschen : on,/ de taken ten hove
t' ondervorschen. [Bogaert.]
ONDERVORST, z. ri., m., des ondervorsten, of
van den ondervorst • meerv. ondervorsten.
Die elders in naam eens vorsten handelt :
ONDERVLOEIJEN,

als een ondervorst heimelijk aan vreemde
hoven handelt. [Hooft.]
ONDERVRAGEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. onder en vragen: ik ondervroeg, heb ondervraagd (oul. ondervragen).
Met afvragen onderzoeken. Van hier ondervrager,
ondervraging.

ONDERWA.ARTS, bijw.

van plaats. Naar onderen
toe : onderwaerts in de helle sal het afvaren.
[Dores1.]
ONDERWAL, z. n., m., des onderwals, of van den

ONDERW.

onderwal; meerv. onderwallen. Het onderste

deel van eenen wal omtrent het water • zonder meerv. Ook een vestingbouwkundig
woord, beteekenende eenen lageren wal an
met eene borstwering • met een meerv.
ONDERWAND, z. n., o., des onderwands, of van
het onderwand; zonder meerv. Benedenwand
eens vaartuigs.
ONDERWARIG, bijv. n. en bijw., zonder trapper]
van vergrooting. Onderworpen: onderwaerigh aen gebreken. [Vond.] Der partijdigheit
onderwaarigh zijn. [Hooft.] Dit warig is van
het oude waren, weren , dat is zijn • ijsl. vera.
Van dit waren, weren is nog het meerv. wzj
waren, gij waart, enz.
ONDERWASSEN, onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en wassen : ik wies
onder
ben ondergewassen. Onder iets
,
wassen.
ONDERWEG, onderweeg, onderwegen. Zie onder.
ONDERWELLEN, onz. w., gelijkvI. Van het
scheidb. voorz. onder en wellen : ik welde
onder, lien ondergeweld. In eerie draaikolk
onderzoeken. Bij Oudaan komt het oneig.
voor : het hart zou dadelijk in droefheyd
onderwellen.
onderwulven), bedr. w., gelijkvl.
Van het onscheidb. voorz. onder en welven :
ik onderwelfde, heb onderwelfd. Van onderen met welfwerk oprnetselen : onderwulft
van boo en. [Anton.]
ONDERWERELD, Z. n., v., der, of van de onderwereld • zonder meerv. Benedenwereld : de
deelen der onderweerelt. [Vond.] Oneig., de
redelijke schepselen, die op deze benedenwereld zich bevinden : die d' onderweerelt
uwgemeenschap waerdigh ke pt. [Vond.]
ONDERWERP, z. n., o., des onderwerps, of van
het onderwerp ; meerv. onderwerpen. Zelfstandigheid, grond eener zaak, die onder
haar als eengrond geworpen is: alle toevallen
hebben een onderwerp. Stof van verhandeling:
ONDERWELVEN

laat oars nu eens over dit schoone onderwerp
handelen. In een redekunstig voorstel is het
onderwerp de persoon of zaak, omtrent welke
lets beweerd of ontkend wordt. Elk voorstel
bestaat uit een onderwerp, eene toedigening
en eene zamenbinding.
ONDERWERPEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. onder en werpen : ik on-

derworp (onderwierp), heb onderworpen.

Onder zijne of eens anders mat brengen :
/1?) onderworp zich al die landen. Uw wit zif
den man onderworpen. Ook wederk.: zich
aan iemands heerschappij onderwerpen. In
verderen zin afhangend van lets:: de deugd is
niet aan tijdsverandering onderworpen. Aan
feilen onderworpen. 't Verbeurt maaken van
goederen, als dat aan opspraak onderworpen
was. [Hooft.) In nog verdere beteekenis
blootgesteld: aan gevaren onderworpen zijn.
Van hier onderwerping, onderwerpsel, zie
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ondertverp. Van het dcelw. heeft Hooft een
naamw. onderworpeling, een, die zich on-

derwerpt of aan anderen onderworpen is.
Bij Ker. is dit werkw. reeds untaruuerfan
en het naamw. untarwerfan.
ONDERWEVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en weven : ik wee de
onder, heb ondergeweven . Door weven onderbrengen : ik heb er wol laten onderweven.
ONDERWIGT, z. n., o., des onderwigts, of van
het onderwigt • zonder meerv. Vermindering
in eene vorige zwaarte, zoodat de goederen,
door indroogen, de juiste ponden niet kunnen houden. Zie ondermaat.
ONDERWIJLEN onderwzj1) bijw. van tijd. Ondertusschen : onderwijlen be in hij eenen
misslag. En onderwijl doorritselt Levenwekker gebloemt, en laen, en lisch. [Poot.1 Van
onder en ',DUI, wijle, wzjlen.

zie het volgende :
bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onder en wijzen : ik onderwees, heb onderwezen. Dit woord beduidt
eigenlijk door wizen of teekens geven, onbekende handgrepen of allerlei vaardigheid
leeren, met den vierden naamval des persoons,
en het voorz. in, ten opzigte der zaak : ik

ONDERWIJS,

ONDERWIJZEN,

onderwees mijnen zoon in het schrzjven.
Iemand in het dansen, schermen, enz. onderwdzen. Men gebruikte het eertijds, ook voor
het enkelv. wijzen: hij zal hem onderwljsen
den besten we h. [Doreshi Allermeest ge-

bruiken wij dit woord voor onderrigten,
allerlei kennis en verstandige begrippen
mededeelen: iemand in degodsdienst onderwzjzen. Van hier het onderwijs ; zonder
meerv. : het vorstell,7k onderwijs. [Vend.]
Voorts onderwijzer, onderwijzing.
ONDERWIND, z. n., o., des onderwinds, of ran
het onderwind •; zonder meerv. Onderneming
van eerie zware zaak : die onrustigh en toezight naa on derwindt maakt. [Hooft.] Bat
men hun reekenschap van te veel onderwinds
zouw willen afvorderen. [Hoar.] Van hier
onderwindal , onderwindalgeest, bij L. Meijer.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. onder en winden : ik onderwond, heb onderwonden. Van onderen bewinden. In dien zin is het al verouderd. A!s
een wederk. werkwoord : zich eener zaak
onderwinden, zich dezelve toeeigenen, aanmate en. Oak is dit al verouderd. In het
G. Kron. komt het in lien zin voor : die Grave
onder want hem Hollant. 'Mans beteekent het
eene mare zaak ondernemen : zich groote

ONDERWINDEN,

din en onderwinden. De Edelen onderwonden zich geenerlei daadtlijkheit. [Hooft.]
Beken, door wie ge u 't stukhebt onderwonden.

[S. Feitama.] Menplaatst er ook eerie onbepaalde wijs met te achter : ick hebbe mzj
onderwonden te spreken tot den Ileere
[Bijbelv.) Van hier onderwinding.

ONDERZ.

In het zw. undervinna. In de Neste beteekenissen, komt het van het oude tvinden,
winners, streven, zijne krachten inspannen.
Dit ziet men nog in gewinnen, overtvinnen,
verwinnen. In de eerste beteekenis behoort
het tot wenden, draaijen, omdraaijen.
ONDERWISSELING, Z. n., v., der, of van de onderwisseling ; meerv. onderwisselingen. Beurtwisseling.Van het verouderde onderwisselen,
waarvan ook het oude bijw. onderwisselings,
beurtelings.
ONDERWROETEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. onder en
wroeten. Onz. en scheidb.: ik wroette onder,
heb ondergewroet. Onder iets wroeten. Bedr.
en onscheidb.: ik onderwroette , heb onderwroet. Van onderen iets omwroeten.
ONDERWULVEN, zie onderwelven.
ONDERZA.AIJEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en zaaijen : ik zaaide
onder, heb ondergezaaid. Onder iets zaaijen.
ONDERZAAT, z. n., m., des onderzaats, of van,
den onderzaat • meerv. onderzaten. Onderdaan, die onder iemandgezeten is : ten
besten van uwen onderzaat. [Hoogyl.] Zie
nazaat.

bedr. w.,
gelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. onder en zetten. Scheidb.: ik zettede onder, heb onderg
ezet. Onder iets zetten : zet er drie stutters
onder. Landen onder water zetten. Verpanden : ik zet er eenen dukaat onder. Hi' zette
er zijnen hals onder. Onscheidb.: ik onderzettede, heb onderzet. Iets van onderen
zetten : hij onderzettede den zelven zijnen
stoel. [Hooft.) Oneig.: ik onderzet Mil zelleven de flood, [Oud.] Onderschoren : terwijl

ONDERZLTTEN,

ick vast met stilt blj stut de Vrijheid onderzett'. [De Deck.] Van hier onderzetsel, stut,

schoor.
(bij Kil. ondersielken, bij Cats
ook onderziel) z. n., o., des onderzieltfes,
of van het onderzieltje • meerv. onderzieltjes.
Onderkeursje, onderrokje : zij had alleen
haer onderzieltjen aen. [Cats.] Van onder en
zieltje, een vrouwen onderrok.
ONDERZIEN, onz.w., onregelm. Van het scheidb.
voorz. onder en zien: ik zag onder, heb
ondergezien. Ergens onderkijken.
ONDERZINKEN, onz. w., ongehjkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en zinken: ik zonk
onder, ben ondergezonken. Naar beneden
zinken: sz:j soncken onder als loot in getveldige
wateren. [Bijbelv.] Tot d' aerde in d' ope
keel dergolven onderzinkt. [Anton.] Tot
daer de zon voorover onderzinckt. [Vond.]
ONDERZOEK, Z. n., 0., des onderzoeks, of van het
onderzoek ; zonder meerv. De daad van
onderzoeken : na endtloos onderzoek. [Foot.]

ONDERZIELTJE,

Het onderzoek van de waarheid. Daar hij
zeide onderzoek op gedaan te hebben. [Hooft.]
Zamenst.: onderzoeklievend.
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bedr. w., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. onder en zoeken : ik onderzocht, heb onderzocht. Onderzoek doen, den
aard en de wijs van een ding zoeken te
weten : ik heb die zaak naarstig onderzocht.
Ook : naar lets onderzoeken • wanneer het
onz, voorkomt. Ondervragen : iemand onderzoeken. lets uit iemand zoekengewaar te
worden : dat men hem metgeesselen ondersoecken soude. [Bijbelv.] Oudtijds gebruikte
men het ook voor eeneproef nemen. Van
bier onderzoeker, onderzoeking.
ONDERZOLDERING, Z. n., V. der, of van de onderzoldering ; meerv. onderzolderingen. Benedenzoldering, laagste verdieping: van 's Hemels onderzolderingen. [De Deck.]
ONDERZONNIG, zie ondermaansch.
ONDERZVEIIIME1V, onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. onder en zwemmen : ik zwom
onder, heb en ben ondergezwommen. Onder
lets zwemmen • met hebben : hi' konde onder
water zwemmen, zonder te verstikken. Met
ONDERZOEKEN,

zijn : de steenen boog, waaronder hij gezwemmen was, rid in.
ONDEUGD, z. n., v., der, of van de ondeugd;
meerv. ondeugden. De tegenstelling van

deugd ; in het bijzonder eene opzettelijk
booze daad, die tegen eene uitdrukkelijke
wet strijdt •, als ook eene slechte gesteldheid,
eene booze neiging: in dat kind heeft de
ondeugd al vroeg wortelen geschoten. Van
dengodloosen court ondeucht. [Dores1.1 Tot
eene ondeugt aangewreven. [Hoogv1.] In

eenen zachteren zin, het tegendeel van innerlijke waarde: dat is eene ondeugd in
dat hoot. Mengebruikt het ook voor een
ondeugend mensch, in dien zin is het mannel.: hi' is een re to ondeugd. Zij onderscheiden depersoonen, die uitinuntend zijn,
van den snooden ondeugd. [Herv. Overz.]
Van hier ondeugdelijk, bij Dores1., ondeugend, ondeugendheid, ondeugendlijk, ondeugdzaam.
ONDICHT, z. n., o., des ondichts, of van het
ondicht • zonder meerv. Het tegendeel van
dichtrnaat : in dicht en ondicht schrijven.

bijw., dat veel, in Noordholl., in de
dagelijksche taal voorkomt, in den zit) van
-we',goed. Men vindt het bij Rodenb.: blijit

ONDIEFT,

1411)

lie de boven min, zo is uw edict ondieft.

Ookgebruikt Hooft het een en andermaal :
jae vaer, trouwen je keunt ondieft. Oudaan
gebruikt het als een bijv. naamw.: wie van
ondiefte vreugd be Bert de rechte schets. lk
wed Diet, waarvan dit woord afgeleid, en
Welke deszelfs eerste beteekenis zij.
ONDIENST, z. n., v., der, of van de ondienst
meerv. ondiensten. Het tegendeel van dienst
eene nadeelige, onaangename handeling :
iemand ondienst doen. Van hier ondienstbaar, ondiensteltA, ondienstig, ondienstigheld. Zam.: ondienstvaardig.

ONDO.

bijv. n. en bijw., ondieper, ondiepst.
Niet diep, waar weinig water is: een ondiepe
put. Niet die uitgegraven : een ondiepe
kelder. Niet lang: een ondiep huis. Van bier
ondiepte, gebrek aan behoorlijke diepte ,•
zonder meerv. Ook eeneplaats in het water,
die, om hare ondiepte, doorwaadbaar is
eene zandbank. In dezen zin heeft het een
meerv.
ONDIER, z. n., o., des ondiers, of van het
ondier • meerv. ondieren. Elk schadelijk en
verslindend, ook wel afschuwelijk en wanstaltigier
d : een ondier heeft het opgevreten.
ONDIEP,

11Iaar dier noch ondier kan Gods slaande
hand ontduiken. [Versteeg.] Dat bij zulk een

ondier vergeleken wordt. Vondel, van een
voorspook sprekende, ze s t daarom: een zucht,
dit ondier ingegeven."W aar H. Schim van de
verwoestingen des oorlogs spreekt, noemt
hi' dien geese' des menschdoms een ondier :
het leet, waarmee dit ondier is bevrucht.

In den la en stip, beet men eenen deugeniet
een ondier.

bijv. n. en bijw.,
w. on
ondigtst.
Niet digt, iji, lek.
ONDOENLIJK, (ondoenbaar) bijv. n, en bijw.,
ondoenlijker, ondoenlijkst. Niet doenlijk.
F. De Haesgebruikt ondoenbaar.
ONDOODELIJK, bijv. n. en bijw., ondoodelejker,
ondoodelijkst. Dat den dood niet veroorzaakt.
Doreslaergebruikt het woord. Bij C. Huygens komt ondood voor onsterfelijkheid voor,
bij Notk. vndotheit en vntodigi.
ONDOORBOORLIJK, bijv. n. en bijw., ondoorboorlijker, ondoorboorli/kst. Waar men niet
doorboren, doordringen kan. Bij Hooft.
ONDOORGANKELIJK, bijv. n. en bijw., ondoorgankelijker, ondoorgankelijkst. Waardoor
men nietgaan kan.
ONDOORGRONDELIJK, bijv. II. en bijw., ondoorgrondelifter, ondoorgrondelijkst. Dat niet te
doorgronden is.
ONDOORKOMELIJK, bijv. D. en bijw., ondoorkomelijker, ondoorkomelijkst. Hetwelk men niet
doorkomen kan.
ONDOORREDDELIJK, bijv. n. en bijw., ondoorreddelijker, ondoorreddelijkst. Waar men zich
niet doorredden kan : met een ondoorreddeONDIGT,

lijk oorlogh.

[1100ft.]

ONDOORREISBAAR, bijv.

n. en bijw., ondoorreisbaarder, ondoorreisbaarst. Waar men niet
doorreizen kan : dat zeer veele weeghen
ondoorreisbaar waai en. {Hooft.]

bijv. n. en bijw., zonder
trapper) van vergrooting. Niet doorsehijnend.
Van hier ondoarschijnendheid.
ONDOORWAADBAAR, bijv. n. en bijw., ondoorwaadbaarder, ondoorwaadbaarst. Waardoor
men niet wader) kan : eene ondoorwaadb're
zee. M. L.
ONDOORWORSTELBAAR, bijv. n. en bijw., ondoorworstelbaarder, ondoorworstelbaarst. Dat
98
ONDOORSCRIJNEND,
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ONEF.

door worstelen niet ontgaan kan worden : ONEENDRAGTIG, bijv. n. en bijw., oneendragvan d'ondeurworstelbaare noodt. Plooft.]
tiger , oneendragtigst. Tweedragtig. Hooft
ONDOORZIGTBAAR, bijv. n. en bijw., ondoorzigtbezigt dit woord.
baarder, ondoorzigtbaarst. Waardoor men ONEEINIG, bijv. n. en bijw., oneeniger, oneenigst,
bezwaarlijk zien kan : de islutjer moet
Twistig, niet cens in gevoelens en neigingen
ondoorzichtbaar zijn. A. L ooses,
zijnde. Men gebruikt het meest als een bijONDOORZOEKELLIK, bijv. n. en bijw., ondoorzoewoord : oneenig zzjn. Met elkander oneenig
kelijker, ondoorzoekelijkst. Bat niet doorleven. Zij worden het zeer oneenig. Van hier
oneenigheid.
zocht kan worden.
ONDRAAGBAAR bijv. n. en bijw., ondraagbaarONEENPARIG , bijv. n. , zonder trappen van
der, ondraagbaarst. Dat niet gedragen kan
vergrooting. Niet eenparig. Van hier oneenworden. OndrageWk heeft wel dezelfde
parigheid.
beteekenis, doch wordt in eenen oneigenlij- ONEENS, (Hooft spelt oneensch
dat niet na te
,
ken zin alleengenomen, voor zeer moeijelijk:
volgen is) bijw., zonder trappen van vereen ondragelijke last. En Wert veel leets
grooting. Niet eens: wij zzjn het hierin on-.
ondragelijk. [Poot.] Van hier ondragelijkBens. Zij zijn het oneens met de regering.
held. Wijders : ondraagzaam, ook ongeOneens worden, oneenig worden.
draagzaam.
ONEENSTEMMIG, bijv. n. en bijw., zonder trappen
ONDRAGELIJK, zie ondraagbaar.
van vergrooting. Niet eenstemmig : heiren,
ONDRINKBAAR, bijv. n. en bijw., ondrinkbaarder,
in tong en zeden oneenstemmigh. LHooft.]
ondrinkbaarst. Dat zich niet drinken laat. ONEENZIJDIG, bijv. n. en bijw., oneenzijdiger,
'ONDUCHTIG, bijv. n. en bijw. onduchtiger,
oneenzijdigst. Niet eenzijdig : in het stuk
onduchtigst. Niet duchtig : bij gebreeke van
van Godtsdienst was hi' zeer oneenzijdigh.
welke zulke verschenkingen ondugtig waren.
G. Bandt.]
[Idsinga., Selwerder Landr.] Misschien spelt OINEER, z. n., v., der, of van de oneer • zonder
tigg,
ondu tig als komende
men beter dug,
meerv. Geniis van eer, of van hetgunstige
niet van duchten, maar van do en dew en,
oordeel, hetwelk anderen over ons gedrag
Bij Kil. komt nog voor ondocht (ondogt) eerie
vellen. Dikwijls gebruiken wij het als eene
soort van visch, die niet veel dew t. Elders
verzachting, voor schande : ztjnen ouderen
hoort men nog : dat is een ondugd, voor
oneer aandoen. Bij Otfrid. en Notk. unera,
een ondeugd.
uneri • bij welken het ook oueerbaarheid en
ONDUIDELIJK, bijv. n. en bijw., onduidelijker,
onbeschaamdheid te kennengeeft.
onduideWkst. Dat niet duidelijk is.
ONEERBAAR, bijv. n. en bijw., oneerbaarder ,
ONDUITSCH, bijv. n. en bijw., zonder trappen
oneerbaarst. Dat met een kuisch en eerbaar
van vergrooting. Niet duitsch : een onduitsch
gedrag strijdt: in een oneerbaar gewaad verwoord. Maer, die u Onduitsch hiet, zou die
schijnen. Van hier oneerbaarheid, oneerwry vriend ook zijn? [De Deck.]
baarlzjk.
ONDULDELIJK, bijv. n. en bijw., onduldelijker,
ONEERBIEDIG, bijv. n. en bijw., oneerbiediger,
onduldelijkst. Hetwelk men niet dulden kan.
oneerbiedigst. Zonder eerbied. Van hier onOnduldig, dat bij Bores'. voorkomt, voor
eerb led igheid (oneerbiedenis bij noon), oneerongeduldig, is niet geduldig.
biediglijk.
ONDUURZAAM, bijv. n. en bijw., onduurzamer,
ONEERGIERIG, bijv. n. en bijw., oneergieriger,
onduurzaamst. Dat niet duurzaam is. Bij
oneergierigst. Niet eergierig. Van hier oneerdat niet duurt.
,
Doresl. vindt men ondurig
gierigheid.
ONEERLIJK, bijv. n. en bijw., oneerlijker, oneerONECHT, bijv. n. en bijw., °necklet-, onechtst.
Niet overeenkomstig met de huwelijks wetWkst. Die teen de wetten van eerbare
ten : onechte dochter. Fi g ., valsch, onzuiver :
kuischheid handelt; hoerachtig: een oneerlijk
onechte steenen. Onechte dichters. [Not.]
vrouwmensch. In datgedrag gegrond: oneerlike reden. Strijdig met de denkbeelden van
Van hier onechtelzik, onechteling.
burgerlijke eer : eene oneerlijke hantering
ONECHT, z. n., m., des onechts, of van den
onecht • zonder nieerv. Oneerlijke zamentedrUven. Eenen oneerlijken flood ondergaan.
ving buiten een wettig huwelijk : in onecht
Diefachtig: gij denkt, dat ik oneerlijk daarin
leven. Kinderen, in onecht geteeld. Voor
gehandeld heb. Van hier oneerlijkheid.
ONEERZUCHTIG, bijv. n. en bijw., oneerzucktiger,
onecht zeiden de ouden ook onee, onehe.
oneerzuchtigst. Niet eerzuchtig.
ONEDEL, bijv. n. en bijw., onedeler, onedelst.
Niet edel : hi'j hu'tvde eene dochter nit een ONEETBAAR, bijv. ti. en bijw., oneetbaarder,
onedelgeslacht. Door voortreffelijke eigenoneetbaarst. Hetwelk men niet eten kan.
schappen van anderen niet onderscheiden : ONEFFEN, bijv. n. en bijw., oneffener, oneffenst.
onedele metalen, alle metalen, behalve gaud
Hobbelig: op eenen one even we g rzjden.
komt onedeler metalen
Ruw, niet welvoegend, ongeschikt: men hoort
n zilver. Bijond.
V
e
ergeen one en woord. Geen effen getal uitvoor. Zam. : onedelntoedig , onedelaardig.
maketide: ik raad one en. Ik zal u de one f[Pool.]

ONGA.

— 779 —

fene stuivers aficorten. Niet vereffend, on esloten: wij hebben nog eene oneffene rekening.
Van hier oneffenheid. Zie oneven.

bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Niet eigen, dat niet voegt of
past: mijd oneigene woorden. Het overtuigt
gemoedt rind zelfs zijn doen oneigen. [Versteeg.] Van bier oneigenheid oneigenlijk

ONEIGEN,

oneigenlijkheid.
ONEINDELIJK, (onendelijk), bijv. n. en hijw.,

zonder trappen van vergrooting. Zander
ophouden : het huilt onendelick. [Huygens.]
Zeer veel : ik ben u oneindelijk verpligt. Van
bier oneindelijkheid.
ONEINDIG, bijv. n. en bijw., zonder vergrooting.
Datgeen elude heeft. Van bier oneindigheid,
oneindighjk. Zamenstell.: oneindigmaal.
ONERFELIJK, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Dat niet geerfd wordt, of
kan worden.
ONERGERLIJK, bijv. n. en bijw., onergerlijker,
onergerlijkst. Dat niet ergert.
ONERKENTENIS, Z. 11., V., der, of van de onerkentenis • zonder meerv. Het tegendeel van
erkentenis. Bij Vond. komt het voor.
ONERVAREN, bijv. n. en bijw., onervarener,
onervarenst. Geene ervaring hebbende.
Hiervan onervarenheid, onervarenlejk, bij
Hooft.
ONLVEN, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Dat een even getal uitmaakt •
zoo ook onevenheid. Zam.: onevenmatig,
onevenredig, onevenrediglijk. Hooft gebruikt
het voor ongelijk: met oneve keel. Ook zegt
men one en.
ONFATsoENLIJK, bijv. n. en bijw., onfatsoenlijker, onfatsoenlijkst. Niet fatsoenlijk, onbeschoft: onfatsoenlijke menschen. In dat ged rag
gegrond : eene onfatsoenlijke bejegening.
Dat is onfatsoenlijk groot, zeer groot. Van
bier onfatsoenlijkheid, waarvoor ook on atsoen in gebruik is.
ONFEILBAAR, bijv. n. en bijw., onfeilbaarder,
onfeilbaarst. Die niet dwalen kan. Gewis,
waaringeen dwaling is: Gods woord is de
onfeilbare waarheid. Zeker, dat naar alle
zedelijke mogelijkheid geschieden moet • in
welken zin het tegendeel feilbaar niet gebruikt wordt: hi' zal onfeilbaar komen. Van
hier, in den eersten zin, onfeilbaarheid.
Het verouderde naamw. onfeil, het tegendeel
van feil, vindt men bij Huygens : salt ghi'
deel aen de feilen ende onfeilen hebben.
bijv. n. en bi.jw„ onformelijker,
onformelijkst. Verouderd woord in den zin
van ongeschilit: so mach dese parabel niet
onformelijc also verstaen worden. D. P. Enchirid.] Van on en het verouderde formeltjk.
ONFRAAI, bijv. n. en bijw., onfraaijer,onfraaist.

ONFORMELIJK,

Niet fraai, onaangenaam.
bijv. n. en bijw., on aver ongaafst.
Het tegendeel van gaaf: die boom is ongaaf.

ONGAAF,

ONGEB.

Die nimmerpen noch lippen lets ongaefs
laet ontglippen. [De Deck.] On as is ook
een z. n., beteekenende eene niet s deugende
gift: sijn gift is maer vergift en ongaef szjne
gaef. H. de Gr.] Van on en gaaf, eene gift.
ONGA AR, bijv.
en bijw., ongaarder, ongaarst.

Nietgaar.
ONGAARN,

(ongeern) bijw. Niet graag. Van on

en gaarn.
ongadelijk, bij Kil. ongaeijelijck)
bijv. n. en bijw., ongalijker, ongalijkst. Die
zich niet schikken wil : eenongalijk mensch.
Dat nietpast, niet betaamt. Van hier noemt
J. Cats onclerdrukking van armen een ongalik tverk. Dezelfde noemt eerie onfraaije
tronie een ongalik wesen. Vond. vertaalt
vicina non habilis Lyco door eene geburin,
die ongalijk is voor Lykus. Hiervan ongalijkheld: mits d'ongaalijkheid (moeijelijkheid)
der treegen Hooft. Van on en gadelijk , galijk.
ONGANGBAAR, bijv. n. en bijw., ongangbaarder,
ongangbaarst. Dat niet in omloop is: ongang-

ONG ALIJK

baargeld.

bijv. n., zonder trappen van vergrootin .Van eene zekere ziekte der schapen gebruikt men dit woord : de halve kudde is
ongans. Zie gansch. Kil. verklaart het: non
integer, corinsatus, malesanus. Ev. Wassenberch, brengt (taalk. Bijdrag.) een voorbeeld
bij van ongans bij Kindgevoegd. Ook noemt
men, volgens denzelven, inVriesl., de nag eboorte eener Roe het ongans.
ONGASTVRIJ, bijv. n. en' bijw., ongastvrifer,
ongastvrijst. Niet gastvrij.
ONGEBAARD, bijv. n., zonder trappen van vergrooting. Die geenen baard heeft: verschoon
lien ongebaerden knaep. [Vond.]
ONGEBANDIG, bijv. n. en bijw., ongebandiger,
ongebandigst. Die aan geenebanden ligt,
wild, los : wilt ende onghebandich. [Dores1.1
Van on engebandig, dat niet in gebruik is.
ONGEBEELD, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Waarop geene beelden gesneden of gedreven zijn.
ONGEBEURLIJK, bijv. n. en bijw., ongebeurlijker,
ongebeurlejkst. Dat niet gebeurt, niet gebeuren kan : antlers is dat ongebeurlajk.
oogstr.]
ONGEBIEDELIJK, bijv. n. en bijw., zonder trapA van vergrooting. Dat niet geboden kan
worden : 't Gunt bij de aangeboren wet word
verboden, is onghebiedelick. [II. de Gr.]
ONG EBLOEMD, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet gebloemd: ongebloemde stoffen. Oneig. : ongebloemde woorden.
[Vond.]
ONGEBONDEN, bijv. n. en bijw., ongebondener,
ongebondenst. Eigentijkgebonden
niet •
met ongebonden haar. Fig., die zich aan
geene wetten en goede zeden verbindt: dus

ONGANS,

is elk verheugt,maer niemant ongebonden.
N. Versteeg.] Een ongebonden leren leaden.

ONGED.
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Doorgeene beperking gebonden : ik ben er
nog ongebonden aan. Eene ongebonden rede,
Met volgens de regelen der dichtkunst zamengesteld. Van hier ongebondenheid, een
los, ongebonden levensgedrag.
ONGEBOREN, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Nog niet geboren : als hadden ze ongeboren in 's moeders lijf elkar
den oorelog gezworen. [Hoogv1.] Niet wet
geboren, niet van add ; ongeboortigh bij Kil.
ONGEBREKKELIJK, bijv. n. en bijw., ongebrekkelijker, ongebrekkelijkst. Zonder feilen,

zonder behoeften.
bijv. n. en bijw. zonder trappen
van vergrooting. Niet gebroken, heel : het
glas viel en bleef ongebroken. Overdragt :

ONGEBROKEN,

maar de ghemeenschap blifft evenwel ongebroken. H. de Gr.]
ONGEBRUIK, z. n., o., des ongebruiks, of van
het ongebruik ; zonder meerv. Ongewoonte:
dat is reeds lang in ongebruik geraakt.
Nutteloosheid : te ongebruik maken. Baer
droevigh onghebruijck. C. fluyg.] — K. Van

Mander schijnt het er ens te nemen voor
een ongewoon onheil : gij kont fan er qualijck door zulck ongebrutick nicer staende
blzjven. In de dagelijksche taal zegt men
gemeenlijk onbruik. Van hier ongebruikeli,jk.

bijv. n., zonder trappen van vergrooting. Zander lijkbus, in eene lijkbus
bewaard : hunne lijken, ongebust. M. L.
ONGECHRISTEND, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet gechristend, ongedoopt, nog tot het heidendom behoorende :

ONGEBUST,

langs de kaecken der ongechristenden.[Vond.]

Hiervoor zeide men, oudtijds, ongekerstend :
al wie ongekerstend was. [KI. Kolijn.]
ONGEDAAN, bijv. n. en bijw. ongedaner, on edaanst. Nietgedaan •, zonder trappen van
vergrooting: dat is nog eene ongedane zaak.
Niet schoon, bleek, ziekelijk uitziende •, met
trappen van vergrooting : op dat Naar' ongedaane trony. [boort.]
ONGEDACHTIG, bijv. n. en bijw., ongedachtiger,
ongedachtigst. Niet gedachtig. Van on en
gedachtig.

bijv. n. en bijw., ongedienstiger,
ongedienstigst. Niet gedienstig. Van hier
ongedienstig held.
ONGEDIERTE, z. n., 0., des ongediertes, of van
het ongedierte •; het meerv. is buiten gebruik.
Schadelijk gedierte: 't woedend ongediert ten
doel te staen. J. De Haes.] Mengebruikt
ONGEDIENSTIG,

het meest vangekorvene diertjes, voor zoover zij aan het gewas, enz. nadeel toebrengen:
een vermenginge van ongedierte. [Bijbelv.
ONGEDOOGZAAM, bipT . n. en bijw., ongedooyzamer, ongedoogzaamst. Straf. Van hier ongedoogzaamheid. Ongedoogbaar of ongedoogelijk, is, hetwelk men niet gedoogen kan.
ONGEDULD, Z. 11., O. des ongedulds, of van het
ongeduld •; zonder nieerv. bet tegendel van

ONGEII.

geduld, in zoover dit de lijdzame gelatenheld, onder allerlei rampen, aanduidt , zoodat ongeduld het gebrek van die gelatenheid
te kennengeeft: hi' deed zich nit ongeduld
te kort. Groot ongeduld toonen. Van ongedull sterven. Daer ik met ongeduld u ook
verheiden zal. J. De Haes.] Bij Otfrid.
unthulti. Van hier ongeduldig, ongeduldigk
held, ongeduldiglij.
ONGEDURIG, bijv. n. en bijw., ongeduriger,
ongedurigst. Dat kort en onbestendig is.
Hiervan ongedurigheid. Ook bezigt men
ongeduurzaant, dat niet gewoon is fan te
duren ; ongeduurzaamheid. Oudtijds zeide
men ook ondurig : onduerick van moede.

[Horolog. Aeternae Sapient.]
bijv. n., en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Ongedut geld is, in Gelderland, geld zonder dut of klop. Van dutten,
dat is deuken, eerie deck inslaan.
ONGEDWEE, (ongedweeg) bijv. n. en bijw., onge-

ONGEDUT,

dweer, ongedweest (meer ongedwee, ,peer—
meest ongedwee.) Niet gedwee,in eenen eigenliken en oneigenlijken zin : noodzaek de
ongedweege weyloopers. [Overz. v. Herv.]
Van hier ongedweeheid.
ONGEERFDE, z. n., m., van den ongeerfde
meerv. ongeeriden. Iemand die, in eerie

plaats, eerie landerijen of vastigheden
heeft. Geldersch woord.
ONGEGOED, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Zonder bezitting van goederen.
ONGEGROND, bijv. n. en bijw., ongegronder,
ongegrondst. Zonder grond, in eenen figuurliken zin, dat op geenen goeden grond rust,
dat met de waarheid, met den card der zaak
niet overeenkomt : ongegronde verntoedens
koesteren. Zich met eene ongegronde hoop
vleijen.
ONGEHAARD, bijv.

n. en bijw., zonder vergrootin g. liaal, zonder Naar.
ONGEHARNAST, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet voorzien met een harnas : wat was 't een stout bestaan voor ongeharrenasten. [Vond.]
ONGEHEISTERD, bijv. El. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Ongeroost : ongeheisterd
brood. Van heisteren ; van het oude eit, vuur.
ONGEHOORND, (ongehorend) bijv. n., zonder trapP van vergrooting. Pat geene horens heeft.
ONGEHOORZAAM, bijv. n. en bijw., ongehoorzamer, ongehoorzaantst. Niet gehoorzaam, en
daaringegrond. Van hier ongehoorzaamheid, en het oude werkw. ongehoorzamen,
bij J. de Brune.
ONGEHOUDENIS, z. n., v., der, of van de ongehoudenis • zonder meerv. Geene verpligting om
tot jetsgehouden te zijn : onder verding van
ongehoudenis. [boort.] Van on en houden.
ONGEHUIFD, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet gehuifd : met ongehuifde pruick. [Vond.]

ONGEK.
ONGEKERSTEND,
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zee ongechristend.

ONGEKOUST, bijv.

n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Zonder kousen: ongekouste
beenen. [J. de Brune.] Hiervoor zegt Bogaert
ongehoosd.
ONGEKREUKT bijv. n, en bijw., ongekreukter,
ongekreukst. Glad, zonder kreuken. Men
gebruikt het meest in eenen oneigenlijken
zin, voor zuiver : de waarheid ongekreukt
bewaren. Illet ongekreukt geweten.[11. Schim.]
illijne ongekreukte trouw. L. Trip.]
ONGEKUIFD, bijv. n. en bijw., zonder vergrooting. Van on en gekuifd ; van kuif. Zonder
kuif. Een ongekuifde frogel.
ONGEKUISCHT, bijv. ri. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Van on en gekuischt, van
kuischen. Ongezuiverd, slordig: ongekuischte
taal. Zie kuisch en kuischen.
ONGEL, z. n., o., des ongels, of van het ongel
zonder meerv. Het vet van slagtbeestenn
, en
vooral, wanneer het tot noodig gebruik gesmolten is: het on el wil niet branden.
World.] Haar on el smelt in oil]. [Bogaert.]
In vele oorden van Nederland zegt men ook
de on el. Van den on el vindt men bij Huygens. Van bier ongelig, ongeligheid. Zamenstell.: kaarsongel, enz. Het woord schijrit met
het lat. ungere en unguentum verwant
te zijn.
ONGELAAT, z. n., o., des ongelaats, of van het
ongelaat •; zonder meerv. Die woeste houding
van het ligchaam, en wilde trekker) in het
aangezig,
t waardoor men de slechtheid van
het hart naar buiten vertoont : schuw dit
ongelaet. [Vond.] En ander dertel ongelaet
client ingetoontd. J. Cats.] Van hier ongelatig : verleer slavin te zijn: weest niet zoo ongelatigh. [Vond.] In welke plaats de dichter,
echter, het schijnt te nemen voor treurig van

ONGEL.

bijv. n. en bijw., ongeleerder,
ongeleerdst. Ongeoefend, onwetend •; in het

ONGELEERD,

bijzonder eene geleerde kennis bezittende.
Van bier het zelfst. naamw. ongeleerde.

Waarvan ongeleerdelijk, ongeleerdheid.
bijv. n. en bijw., ongelegener,
ongelegenst. Niet gelegen, Diet bekwaam :
op eenen ongelegenen ti 'd komen. Het komt
mij nu ongelegen. Kwalijk gelegen : die
plaats is zeer ongelegen,
om er te komen.
Van bier ongelegenheid.
ONGELETTERD, bijv. D. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet geletterd, ongeleerd.
ONGELIGCHAAMD, bijv. n. en bijw., zonder trapP van vergrooting. Zonder ligchaam : een
ongelichaamt wezen. [Vond.]
ONGELIJK, bijv. H. en bijw., ongeNker, zeer
ongelijk. Niet effen, hobbelig : op eenen
ongelijken we rijd
en. Niet even dik of dun :
hetgaren is ongelijk gesponnen. Verschillend, nietgelijk : Iii is zijnen meester ongeltjk. In majesteit en macht al t' ongelzyck.
[Vond.] In ongelijke maat. Dat is een ongelijk paar. Men gebruikt het ook als een
versterkend woordje, bij den vergelijkenden
trap, loch slechts als een bijw.: mijn bond is
ongelljk looter dan de uwe. Van hier ongelijkelijk : mtjn verlies is ongelijkelijk minder. — Ongeltjkenis, bij Vond.; ongelijkheid.
Zamenstell. : ongelijkmatig, ongelijkvormig,
ongelijkvormigheid.Bij C. Huygens vindt men
een bedr. w. ongelijken : bier in zijn wij
t' ongheltjcken.
ONGELIJK, z. n., o., des ongelijks
of van het
,
ongeltik • meerv. ongelijken. Eene handelwijs, die met de billijkheid en algemeene
menschenliefde niet overeenkomt • eene
verzachtende uitdrukking voor onregt : zoo
doet glj ntij root ongelzjk. [Poot.] Hij kan
gelaat. In den eersten sterken zin gebruikt het
alto ongelejk vergeven. [H. Schim.] Hoe het
J. de Brune : beestigh en onghelatigh te
Bifl en Bondelrecht 's Lants ongelijken juist
wezen. Voorts: ongelaten, niet gelaten, die
beslecht. [Poot.] Het heeft ook nog eene
zijne onbezadigdheid en ongeduld, in tegenzachtere beteekenis, te weten die van dwaspoeden, naar buiten vertoon t; ongelatenheid.
ling : ik heb ongeltjk. Iemand in het ongelijk
ONGELD, z. n., o, des ongelds, of van het onstellen. Ik ntoet u ongelijk even. Gij hebt
geld •; meerv. ongelden. Lasten of schatting
gel dat te eischen.
een onijk
gen, die op vaste goederen liggen : ik moot ONGELOOF
,
Z. n., 0., des on eloofs
, of van het
van dat land driegulden aan ongeld betalen.
ongeloof •; zonder meerv. Het tegendeel van
In de middeleeuwen. ungelta. Adelung leidt
g
eloof. Men gebruikt het echter in eenen
de laatste heift van dit woord niet van geld
bepaalderen zin •; te weten, dan eens in de
af, maar van gelden, dat oudtijds beteekende
beteekenis van eenegeneigdheid, om de
schuldig zijn om iets te does of te betalen.
vervulling van Gods beloften, op grond van
Ongeld zoude dan zijn eerie uitgaaf, waardeszelfsgetuigenis alleen, te verdenken •; dan
toe men eigenlijk niet verpligt is, maar die
eens van eeriegesteldheid, waardoor men
ons afgedwongen wordt. Het is uit de midallegoddelijke uitspraken en verzekeringen
deleeuwen, trouwens, bekend, hoe, bij de
in twijfel trekt, of eene overhelling ter
naamw beperkte mat der Landheeren, bijna
onderdrukking van die goddelijke waarhealle schattingen verzoekswijze gevorderd, en
den, die invloed op ons hart konden maken;
vrijwillig opgebragt werden. Men noemde
eindelijk, van een moedwillig opzet, om de
daarom dezelve in het lat. precariae. In vele
geopenbaarde waarheid der H. Schrift voor
oorden van Duitschland noemt men zulke
onwaarachtig te houden. Reeds bij Otfr.
schattingen nog onpligten.
ungiloube. Van bier ongeloovig, een ongelooONGELEGEN,
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vige, ongeloovigheid, ongeloofbaar, ongeloofelifk, ongeloofeltjkheid. Zamenstell. : on eloofwaardig.
ONGELUID, z. n., o., des ongeluids, of van het
ongeluid •;z onder meerv. Dat zeer hard luidt,
sterker dan wangeluid : in zulk een gruwzaem ongeluit. [Vond.] Bat een btjster
ongeluit is. [Hoogstr.]
ONGELUK, z. n., o., des ongeluks, of van het
ongeluk •; meerv. ongelukken. Het tegendeel
vangeluk. Wij drukken er door uit eenen
zamenloop van on verwachte omstandigheden,
waardoor iets mislukt, en men tot zip] voornemen niet kan komen: bij ongeluk ontmoette
mij de bandrekel, die bet huis bewaarde. Bij
ongeluk, zeer zelden, de waarheid zeggen.
Een zamenloop van nadeelige omstandigheden, welke wij voorheen niet zagen, of
verhinderen konden : het is een ongeluk :
vergeef het Bij ongeluk sloe er de vlam,
in. Zij heeft een ongeluk gehad, een onecht
kindgehad. Eerie zaak, waardoor onze toe-stand aanmerkelijk verergert ; met den gandie
die ons on
schen zamenloop der din
Een
ongeluk konit zelden alleen. Voor vele ongelukken bewaard worden. Voor ongeluk zest
Rodenb. eenmaal onluk: die onlucken hadden.
In den zwabensp. ungeliike. Van hier ongelukkelijk, ongelukkig, ongelukkiglijk, ongelukzaam, veroud. woord.
ONGEMAAKT, bijv. n. en bijw., ongemaakter,
ongemaakst. Dat nog niet gemaakt is ; zonder
vergrooting. Ook ongezocht, natuurlijk •; met
trappen van vergrooting. Van hier ongemaaktheid.
ONGEMAA.ND, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting: niet door de maan verlicht:
in de donckerste en ongemaente nachten.
World.] Ongemaand is ook niet over schulden
aangesproken • van manen.
ONGEMAK, z. n., o., des ongemaks, of van het
ongemak • meerv. ongemakken. In het
gemeen al dat geen, hetwelk ons het gemak engenoegen beneemt: ook groeit der
armen ongemak. [Poot.] Hier vreest men
min voor leet en ongemakken. [Poot.] In
het bijzonder,
worth het van allerlei soort
van din en gebezigd, die dat genoegen we
nemen : hij heeft ongemak onder de kleeren,
luizen. Ongemak op het hoofd, een zeer hoofd,
hebben. Ik heb een ongentak aan den voet,
eene ongesteldheid. On evil : de reis zonder
ongemak volbrengen. Twist: ongemak met
elkander maken. Moeijelijkheid: veel ongemak
in den winter uitstaan. lemand ongemak
veroorzaken. Zwarigheid: hij kwam daardoor
in ongemak. Alk wit er een ongemak met den
schout over hebben. Van hier ongemakkelijk,
hetwelk men met een gemak gebruiken
kan • zwaar, moeijelijk •; gemelijk, grijnig,
ongemakkeltjkheid.

ONGEMANIERD, bijv.

ONGEN.

n. en bijw., ongentanierder,
ongemanierdst. Onbeleefd, onheusch, ongeschikt. Van hier ongemanierdheid.
ONGEMANTELD, bijv. n. en bijw., zonder trappen van vergrooting. Zonder mantel.
ONGEMASKERD, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Zonder masker.
ONGEMEEN, bijv. n. en bijw., zonder trapper]
van vergrooting. In zijnen card voortreffelijk:
is dat iet ongemeens? [Poot.] Hi was van
eene ongemeene dapperheid. Dat strekt mij
tot een ongemeen genoegen. Met eenen on emeenen smaak. V oor den ongemeenen schijn.
[De Deck.] Boeken, mij door uw ongemeene
gunst geschonken. [Poot.] Nog nicer gebruikt
men het, in den vertrouwelijken stijl, als een
bijwoord van versterking, voor zeer groot,
ik heb dit reisje met ongemeen veel vermaak
gedaan. Het was er ongemeen prachtig.
Van hier ongemeenheid, ongemeenzaam, bij
Hooft.
ONGEMIJTERP, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Zonder miter:: zal Larga
't hoofd haers mans doen ongemzjtert gaen?
[De Deck.]
ONGEMOED, z. n., o., des ongemoeds, of van het
ongemoed •; zonder meerv. Het tegendeel van
gemoed, in zoover dit woord het geweten
en de verpligting, uit kennis ontstaande ,
aanduidt: 't waare metgemoede ofte ongemoede. [Hoofs. ] Ongemoed is ook een bijv. n.
en bijw., voor kleinmoedig: met een hert,
ongemoedt en d' oogen tranig. K. v. Mand.]
Hoe dus ongemoedt? [De Deck.] Anders
ongemoedig , waarvan ongemoedigheid bij
Kiliaan.
ONGEMUTST, bijv. n. en bijw., zonder vergrootin g. Zonder routs.
ONGENAAKBAAR, bijv. n. en bijw., ongenaakbaarder, ongenaakbaarst. Niet te genaken
anders ook ongenakeltjk.
ONGENAAM, zie onaangenaam.
ONGEN ADE, Z. n., v., der, of van de ongenade •
zonder meerv. Ongenoegen van eenen meerdere teen eenen mindere: bij zijnen beer
in ongenade vallen. Men dwong hen op
straf ran ongenade. Zij moesten zich op genade of ongenade over even. s' Koninx ongenaade voor te koomen. [Hooft.] Geveilligt
voor 's kernels ongenii. [Moon.] Figuurlijk :
teen de ongenade van de lucht beveiligd.
Van hier ongenadig, dat vaak voor wreedaardig genomen wordt o ongenadig rot
[D. Deck.] Waarvan ongenadiglijk.
ONGE1NEESSELIJK, (ook wel ongeneesbaar) bijv. n.
en bijw., ongeneesselijker, ongeneesselijkst.
Dat niet tegenezen is. Van hier ongeneesse. lijkheid.
ONGENEGEN, bijv. n. en bijw., ongenegener,
ongenegenst. Afkeerig, niet toegedaan. Van
hier ongenegenheid.
ONGENEUGRLIJK, (ongenoegelijk) bijv. n. en

ONGER.
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bijw., ongeneugelijker, ongeneugelijkst. Niet
geneugelijk.
ONGENEUGTE, (ongenoegte) z. n., v., der, of van
de ongeneugte •; meerv. ongeneugten. Verdriet, geen vermaak dan dat de poezij ons
ondank brow, den lezer ongeneugt. [Poot.]
Wacht u wel deze ongenoegt' te stijven.
[Vond.]
ONGENOEG, bijw., zonder trappen van vergrooling. Niet genoeg: hem komt een tit van
ongenoegh. C. Huyg.]
ONGENOEGEN, z. n., o., des ongenoegens, of van
het ongenoegen; zonder meerv. Afkeer, hartzeer, misnoegen : laet nil' noit uw ongenoegen meer tergen. [Poot.]
ONGENOOD, bij v. n. en bijw., zonder vergrooting.
Van on en genood, van nooden, verzoeken,
anders noodigen : ongenoode gasten. Ook
zegt men ongenoodigd.
ONGENOEGELIJK, ongenoegte, Zie ongeneugelijk, enz.
ONGENOEGZAAM, bijv. n. en bijw., ongenoegzamer, ongenoegzaamst. Niet genoegzaam,
niet bondig, krachteloos. Van hier ongenoegzaamheid.
ONGENOT, Z. n. o., des ongenots, of van het
ongenot ; zonder meerv. Ophouding van
genot, het missen van jets: sedert het ongenot
derzelve. [Hooft.]
ONGEOORLOOFD, bijv. n. en bijw., ongeoorloofder, ongeoorloofdst. Niet geoorloofd. Van
oorloven.
ONGEPAALD, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet met palen bezet. Van
on engepaald •; van paal.
ONGEPAARLD, bijv. n. en bijw., zonder vergrooling. Zonder paarlen. Wijders zonder een
achterwerkje : die kant is nog ongepaarld.
ONGEPIJND, bijv. n. en bijw., zonder era en

van vergrooting. Ongeperst, niet gepijnd :
ongepUnde honig.
n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Zonder plekken.
ONGEPLUIMD, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Zonder pluimen, zonder
veren : ongepluimde kieckens. [Vond.]
ONGEREED, bijv. n. en bijw., ongereeder, on ereedst. Nietgereed, onbereid. Voorts: ongereedeltjk, tragelijk, ongereedheid.
ONGEREGELD, bijv. n. en bijw., ongeregelder,
ongeregeldst. Die zich aan geene voorschriften bindt • los, en daarin gegrond : een
ongeregelde 'on en. Een ongeregeld leven
leiden. Ongeregelde hartstogten. Van hier
ongeregeldheid.
ONGEREGT, bijv. n. en bijw., ongeregter, ongeregtst. Onregtvaardig, goddeloos, en in dat
estel gegrond. Men vindt dit woord, in lien
g
tweederlei zin, in de Overz. van den Bijb.
Hedendaags is ongeregtig (waarvan on ere
tigheid en ongeregtiglijk) nog in gebruik.
Van on en het oude geregt.

ONGEPLEKT, bijv.

ONGES.

ongerigt) z. n., o., des ongeregts,
of van het ongeregt •; het meerv. is niet
gebruikelijk. Een naam oudtijds gegeven
aan het Heimaal of Hegemaal, eene manger
van regtspleging, in oude tijden, in Overijssel en andere Vaderlandsche oordengehouden. Men meent, dat deze vierschaar den
naam van ongeregt ontvangen heeft, omdat
het over ondaden, die inn gewoon ere
niet behoordengevonnisd te warden, eene
uitspraak deed. Dit Heine al of Ongeregt,
Loch was eigenlijk een hoog geregt, dat over
groote misdaden, aan lijf en leven strafbaar,
gehouden werd : zoodat men, naar het besluit van David van Burgundie, niemand,
over bekende wonding zelfs, voor deze vierschaar dagvaarden mogt.
ONGEREPT, bijv. n Oriaangeroerd. Overdr.: eene
ongerepte maagd. Zie re en.
ONGERIJF
ongerief) z. rt., O., des ongeriffs, of
vanhet ongertjf • zonder meerv. Ongelegenheid : daardoor lijd ik eengroot ongertjf.
lemand ongertjf aandoen. Bat ja de blinde
man ook sonder ongerief de saken rechten
kan. J. Cats.] Maer heur raedt is voor
jongkheit ongerief. [Poot.] Van hier ongerijfbaar, bij Hooft, ongerijfelijk, ongertjfelijkheld, ongerijfzaam.
ONGERIJMD,
bijv. n. en bijw., ongerij
i mder,
ongerjmdst. Dat aan het einde der regels geenengelijken klank heeft, waarom men
echter, om de dubbelzinnigheid te mijden,
altijd rijmeloos zegt. Ongerihnd gebruikt
men, in tegendeel, voor datgene, dat to gen
eerie bekende waarheid aanloop,
t en daaruit
voortvloekt: dat is een ongertjmd voorneMen.
Een ongerijmd gevoelen. Ongertjmde laden.
leerzucht niet beschroomid voor ongertjmden lachter. [Vond.] Van hier ongerijmdelljk, ongerijmdheid.
ONGERUCHT, z. n., o., des ongeruchts, of van
het ongerucht •; zonder meerv. Slecht gegerucht, kwade naam : naa 't voorganghen
ongerucht. [Float.]
ONGERUST, bijv. n. en bijw., ongeruster, meest,
zeer ongerust. Het tegendeel van gerust.
Van hier ongerustheid, ongerustelijk, ongerustigheid. De ouden gehruikten het ook
zelfstandig.
ONGESCHEIDELLIK, bijv. n. en bijw., ongescheidelijker, ongescheidelijkst. Verouderd woord,
dat niet gescheiden kan worden ongescheijdelicke Drievuldighetjt. [Brief van Gr. Willem van 1222.] Van on engescheidelijk, van
scheiden.
ONGESCHIKT, bij v. n. en bijw.,ongeschikter,
t one
schilast Nietgeschikt, die zich niet voegen
wil: een ongeschikt mensch. Leelijk, onbetamelijk : het staat ongeschikt zoo gekleed te
gaan.
ONGESPOORD, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Zondersporen.

ONGEREGT
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bijv. n. en bijw., ongestadiger,
ongestadigst. Die nu dus clan anders is, onbestendig : een ongestadig mensch. Wijders,
tot zaken betrekkelijk : ongestadige liefde.
Het is ongestadig weer. Voor dit woord gebruikt Vouch ongestaad :ongestade menschen.
Van on en gestadig ; van stall , dat is eene
vasteplaats. Van hier ongestadigheid, ongestadig Wk. Ongestandig is ook in gebruik
geweest. Voor ongestadig zeiden de ouden
ook onstadig ; van hier gebruikt Van Mand.
onstadigheid.
ONGESTALTE, z. n., v., der, of ran de ongestalte;
meerv. ongestalten. Zoowel ongesteldheid

ONGESTADIG,

der ziel, des gemoeds, als des ligchaams.
In het bijzonder, verstaan er de geneeskundi en eerie bedorvenheid in bloed en sapper'
door.Van hier ongestaltig : ongestaltig
vleesch. [Vond.]
ONGESTELD, bijv. n. en bijw., ongestelder, ongesteldst. Nietgesteld: eene ongestelde luit.
Oneig., zwak, ongezond : eene ongestelde
maag. Van hier ongesteldheid, zwakheid en
onstu.imigheid, ongesteldte, bij Oud., voor
neteligen toestand.
ONGESTU1M , bliV. n. en bijw. , ongestuimer ,
ongestuimst. Dat eene ongewone beweging
maakt, buijig, stormig : een ongestuinte golf.
{Vond.] Van hier ongestuimig : door den ongestuimigenplas. Zoo ook een ongestuimige
toorn , eene ongestuimige woede. Hiervoor
zegt men ook onstuim : door onstuime waterbaren. [Bogaert.] Onstuimig, onstuimigheid,
onstuimiglijk worden thans meest gebruikt.
Het komt van on en het verouderdegestuim.
Dit gestuim moot denkelijk een geraas beduid
hebben, hetwelk Wachter van het zw. stimma, gedruisch waken, stym, een woelige
hoop yolks, afleidt. On heeft hier dan, in
zamenstelling, dezelfde kracht als in ondier,
onweder, onhout, onkruid, versterkende de
kracht der beteekenis • zoodat ongestuim zoo
veel is als eengedruisch, dat de gewone maat
te buitengaat. Frisch brengt het tot eene
bron met stom • zoodat gestuim stil, bedaard,
ongestuim het tegendeel zoude zijn. De eerste
afleiding is waarschijnlijk
er. Met dit stimma
is ons woord stem en stornmelen, een dof
gedruisch makers, en het lat. tumultus vermaagschapt.
OINGESTURIG, bijv. n. en bijw., ongesturiger,
ongesturigst. Hiervoor is ook onsturig in
gebruik : ongestuimig, los, wild : onstuurigh weeder. [Hooft.] In Nederduitschland,
noemt men dit onstuur. Van hier onsturigheid, ongesturigheid : alwaar ongestuirigheden velergemoederen noch niet bezadight
waren. [Hooft.]
Het woord komt denkelijk van on en sturen, j ets dat zich niet lit sturen, bedwingen,
intoomen laat. Kul. vertaalt, daarom, onstuer,
onstuyr door indomitus, ferus. Hi' heeft

ONGEV.

nog een ander woord onstuer, dat bij hem
mitis, placidus heel. Dit komt van stuur,
stuursch
,
torvus. Bijats
C komt dat oude
stuur nog voor : al is het water stuur.
ONGETABBERD, bijv.

n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Die ge
enen tabberdaanheeft.
ONGETAKT, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Zonder takken : ongetakte
hertshorens.

bij Cats, zie ontijdig.
n. en bijw., ongetrouwer,
ongetrouwst. Niel getrouw, die de trouw
schendt : onder d'ongetrouwe schaer. [Poot.]
Een ongetrouwe dienstmeid. Onwaarachtig :
een ongetrouw verhaal. Van hier ongetrou-

ONGETIJDIG,

ONGETROUW, big.

welijk, ongetrouwig held.

bijw., zonder trappen van vergrooting. Zonder twijfel, zekerlijk.
ONGEVAAR
ongeveer), bijw. Omtrent, bijna •
ONGETWIJFELD,

het beloopt ongevaar tiers dukaten. Het is
ongevaar zes maanden geleden. Het schijnt

eigenlijk te kennen te even niet wel waargenomen, niet naauwkeurig waargenomen •,
zoo dat het voor ongewaar staat. Zoo is de
w in eene v veranderd, in ervaren, van waren, waarnemen. Bij Kil. onghevaerd, onghefaerd, onghevaer, ongevaerlijk. Dit laatste beet ook buitengevaar. Indien deze
afleiding minder behaag,t zoude ik tot on en
ver, niet verwijderd, overhellen.
ONGEVAL, z. n., o., des ongevals, of van het
ongeval; meerv. ongevallen. Een onverwacht ongeluk: dat legit noch ongeval my
bloeiend hell verkorte. [Poot.] Hier staet
geen ongeval te duchten. [Pout.] Van hier
ongevallig, ongelukkig : Juno, ziende den
ongevalligen end deter Grieken, enz. K. V.
Maud.] Zwak, broos, bij Kil. succiduus : als
yemant wortgewaer sijn ingevallen kaken,
sun ongevallich It' . J. Cats.] Men zoude dit

ook door leelijk, van bevalligheid ontbloot,
kunnen verklaren : althans, ongevallig heeft
ook de beteekenis van iets, dat niet aanvallig
of aangenaam is. Zoo lees ik, in den vertaalden Hervey : ongevallig weer.
ONGEVEER, zie ongevaar.
ONGEVEINSDE, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet geveinsd : 'k tie d'ongeveinsde burgervreugt. [Pout.] Ongeveinsde
vrienden. Ongeveinsde taal uitbrengen. Van
hier ongeveinsdelljk, ongeveinsdheid.
ONGEVERWD 7 (ongeverid,) bijv. n. en bijw.,

zonder trappen van vergrooting. Niet geverwd. BIJ de ouden had het ook de beteekenis van ongeveinsd, opregt : met een
ongeverwet gheloove. D. P. HantboeKken.]
ONGEVLEESCHT, (ook ongevleeschd), bijv. n. en
bijw., ongevleeschter, meest, zeer ongevleescht. Mager,
waarop Been vleesch zit:
met ongevleeschte kaecken. [Vond.1 Het lijdt,
in de beteekenis van eenegansche beroofdheid van vleesch, eerie vergrooting.
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bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Zonder vierken.
ONGEVLIESD, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Met geen vlies bedekt :
enz. LOverz. van
,
haer beenstof ongevliesd
Herv.]
ONGEVOEGELIJK, bijv. n. en bijw., ongevoegelijker, ongevoegelijkst. Niet gevoegelijk, onbetamelijk : bij zulke exempels zou men ons
niet ongevoeglijk zetten. [Poot.] Van hier
ongevoegeltjkheid, ongevoeg zaam, dat niet gevoegelijk pleegt tezijn, ongevoegzaamheid. Het
zellstandig w. het ongevoegkomt bij de ouden
voor in den zin van onheil, ramp : hem ne
quam mere onghevoech. M. St.] Bij K. Kol.
komt het voor, in de beteekenis van eene
ongeschikte handelwijs : dat hi ere , wt
ONGEVLEAKT,

onghevoech,
moeder en broeder bracht in ave
moede. Zoo ook spieg. hist. : onse Here, Pauluse, om 't onghevoech, enz.
ONGEVOELIG, bijv. n. en bijw., ongevoeliger,
ongevoeligst. Zonder dat men het voelt of

gewaarwordt • wanneer men het als een
bijw. gebruikt: dat kwaad neemt ongevoelig
toe. Wreed, diegeen medelijden heeft: een
ongevoelig mensch. Onverschillig: hi' is
ongevoelig over die schande. Van hier ongevoeligheid, ongevoeliglijk, ongevoelltjk, dat
geen gevoel heeft : als alles , wat eerligh gevoelen had, aan 't eyndt geplaaght was, moest
het ongevoellijke voorhouden. [Hooft.] Het
verouderd naamw. ongeveel heeft Huygens :
in ongevoel versteent.
ONGEWAS, z. n., o., van het ongewas • meerv.
ongewassen. Schadelijk gewas, onkruid: een
ongewas to trecken. i'_. Huygens.]

bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Dat niet gewend , niet
gekeerd is: eene ongewende voering in eenen
vrouwenhoed. Van wenden. Dit is wel to
onderscheiden van ongewend, dat van wennen
afkomt: alhoewel men die beide woorden op
dezelfde wijs schrijft: tot arbeid ongewend.
Bij d'ouden on event. [Vond.] Van hier

ONGEWEND,

ONGO.

bijv. n. en bijw., ongezeggehiker, ongezeggeltjkst. Niet gezeggelijk. Van
hier ongezeggelijkheid.
ONGEZELLIG, bijv. n. en bijw., ongezelliger
ongezelligst. Niet gezellig. H. Schim gebruikt

ONGEZEGGEWIE,

het eens voor alleeu, zonder medgezel; waarvan mij geen voorbeeld der ouden bekend
is : ongezelligh moest ik treden 's Vaders
torenpers.

bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Niet gezet : de kofij is nog ongezet. Op de Veluwe is ongezet door de gezworene zetters van ambtslasten vrijgelaten.
ONGEZIELD, bijv. n. en bijw., Zonder vergrooting. Zonder ziel of leven: van het ongezielde
goud. [De Deck.] Ge zielten
en ongezielt. [Vond.]
ONGEZIEN, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Dat niet gezien wordt. Ook
beteekent het nietgeacht , geen aanzien
hebbende •; ook slecht,op
leelijk
• met
het oog;
trappen van vergrooting.
OiNGEZIND, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Niet gezind.
ONGEZINNIG, (dat bij Cats voorkomt: ongesinnigh
bloet, bloed, dat ongeregeld loopt en als uitzinnig is) zie onzinnig.
ONGEZOND, bijv. n. en bijw., ongezonder, on ezondst. Het tegendeel van gezond • zoowel
voorwerpelijk als onderwerpelijk. Van bier
ongezondeltjk, ongezondheid, ook wel ongezondte, bij de ouden ongezonde, dat nog in
Datheens Psalmen voorkomt.
ONGEZOUTEN, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Nietgezouten. Fig., niet
met verstand en bescheidenheid vergezeld
•:
ONGEZET,

het iemand ongezouten zeggen.

bijv. n. en bijw., ongisselijker ,
ongisselijkst. Bat niet to gissen is: van ongisselijke toevallen. [Hooft.]
ONGLAD, bijv. n. en bijw., o n ladder ongladst.
ONGISSELIJK,

Niet glad, oneffen.
ONGoD, z. n, m. des-on gods, of van den ongod;
meerv. ongoden. Een, die niets minder dan
eengod is , die aan niets minder dan aan
Godgelijk is •; een nietige afgod : heidensch
ongewente.
ongodt. [Vond.] Htj gee ft des Hoogsten eer
ONGEWIGTIG, bijv. n. en bijw., ongewigtiger,
den ongoon. [Poot.] Van hier ongoddelijk,
ongewigtigst. Van een belang.
ongodist, die in eenen God gelooft, die
ONGEWILLIG onwillig) bijv. n. en bijw., onge.,
deszelfs voorzienigheid loochent: tot vrugt
williger , ongewiltigst. Niet gewillig. Van
van Turk en Ongodist. [Poot.] Ongodistertj,
hier ongewilligheid, ongewilliglijk.
ongodistendom, bij Moonen ongodsdienst, bij
ONGEWIN, z. n., 0., des ongewins, of van het
ongewin •; zonder meerv. Verlies, schade;
L. Meyer door helsche godsdienst, godsschoon eerie meer verzachtende uitdrukking.
dfensteloosheid verklaart : dus keert men
ongodsdienst buiten. [Vond.] OngodsdiensZoo leest men, onder eerie der afbeeldingen
tigheid , ongodsdienstiglijk , ongodsvrucht
van de oude holl. Graven, in het werk van
(dat hi.' d'ongodsvrucht to keen ging, zegt
M. St.: doe hij sijn vijanden had verwonnen,
t' sijnen onghewinne.
De Deck.), ongodvruchtig, ongodvruchtigheld, ongodvruchtiglijk, ongodzalig.
ONGEWIS, bijv. n. en bijw., ongewisser, meest,
zeer ongewis. Van hier ongewisheid.
ONGoED, bijv. n. en bijw. Niet goed, kviaad,
ONGEWOON, bijv. n. en bijw., ongewoner, ongeslecht, ondeugend. lets to ongoede waken,
woonst. Niet gewoon. Va n hier ongewoonlijk,
deszelfs nut benernen. Om hetgoede utjt
ongewoonheid, ongewoonte.
het ongoede to ziften. [Huygens.] Van hier
99

ONGU.

— 786 —

ongoedig, bij Doresl. •; ongoedertieren, in de
Bijbelv. • ongoelejk, leelijk.
ONGRAAG, bijv. n. en bijw., ongrager, ongraagst.
Nietgraag : ongraagh om 't hooft boven den
wal te steken. [1100ft.]
ONGRIEK, z. 0., m., des ongrieks, of van den
ongriek ; meerv. ongrieken. Bij Vond. vindt
men dit woord, als ook ongrieksch : ongriexe
pennen. Een ongriek is, in het algemeen,
iemand, die geen beschaafde inwoner van

hetoude Griekenland is • in het bijzonder,
eschaamde
vreemdeling
een
onb
, die noch de
taalder Grieken kent, noch in derzelver kunsten en wetenschappen oiiderleid is. Vond.
'schijnt ongrieksch blootelijk voor romeinsch,
latijnsch te nemen.
ONGRon, bijv.n. en bijw., ongroener , ongroenst .
iet groen ; van haer ongroene blaren.
N
[Huygens.]
ONGRONDIG, bijv. n. en bijw., ongrondiger, ongrondigst. Los, onzeker : eene ongrondige
kennis van eene zaak. Ook beteekent het,
dat niet naar dengrond smaakt: ongrondige
visch.

z. n., v., der, of van de ongunst ;
zonder meerv. Het tegendeel van gunst,
dadelijke afwezigheid van eenen genegenen
m il, om anderengoed te doen •; eene zachtere
uitdrukking voor misnoegen, haat, nijd,
enz. : ientands ongunst op den pals halen.

ONGUNST,

lizj viel, hi' raakte bzj hem in ongunst. Van
hierongunstig, ongunstigheid, ongunstiglijk.
ONGITUR, bijv. n. en bijw., onguurder, onguurst.

Dit is een moeijelijk woord, alzoo het dezelfde beteekenis als guur, in het aangenomene
iaalgebruik, schijnt te hebben : men zegt :
guur weer, een guur mensch •; onguur weer,
een onguur mensch
,
in denzelfden zin. Na

rijpe overweging, en vergelijking met aanverwante talen, kwam het mij voor, dat onguur van eenen geheel anderen oorsprong is
clan guur. Het schijnt, door insmelting,
hetzelfde te zijn als het neders. ongeltier,
loo d. ongeheuer. Een onguur mensch is, in
bet hoogd.,ein ongeheurer ilenschalitongehiir, ongeheuer,ongehuur,onguur is uit on en
gehiir, geheuer, gehuur, guur zamengesteld.
Dit woord, ondertusschen, beteekent aangenaam, stil, zachtmoedig, gerust, en komt
met het oude aleman. heuer, gerust, en het
werkw. gehirmon, rusten, overeen. Het wortelwoord hebben de IJsl. bewaard, bij welken hrr gerust te kennen geeft. Laat ons nu,
op die gronden, ons onguur beschouwen.
Het tegendeel van zacht ontdekken wij in
de spreekwijzen: onguur weer, ongure
lionde, ongure lucht. [J. Cats.] Zoo ook een
ur mensch, die straf en stuursch is.
ongu
Voorts wild, ongetemd, niet stil, niet gerust:
'tonguur getveld der zwzjnen. [Oudaan.]
Gelijk angeheuer, bij de Hoogd., eene oneigenlijke beteekenis van onaangenaam heeft,

ONHE.

zoo heeft het, bij ons, ook die van walgelijk,
hoogst onaangenaam : alle 't geen dat vuil is
en onguur. [De Deck.] Paarden, muilen,
ende andere dieren, die heilloos en onguur
de noodt eetbaar maakt. [Hooft.1 Ongeure,
vuile, praet. J. Cats.] Ongeure, vuile, lust.
J. Cats.] Voor onguur zegt men in Vriesland
ook onhuur, bij zamentrekking van ongeheuer : dat ziet er onhuur nit! voor vuil,
afzigtelijk. [Taalk. Btjdr. van Ev. Wassenbergh.] Van hier onguurheid, onguurlijk.
ONHANDELBAAR, bijv. n. en bijw., onhandelbaarder,
onhandelbaarst. Hetwelk men met

de hand niet besturen kan. Oneig,. met
wien men nietgemakkelijk orngaan kan.
Voorts onhandig, onhandigheid, onhandzaam : beide d'uiterstenonhantzaem
ont
,
bewonen. D. Deck.] Een onhandzaammensch.
ONHAPEREND, bijv.

n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet haperend : met geene
onhaperende tong. [Overz. V. Herv.]
ONREBBELIJK, bijv. n. en bijw., onhebbeltjker,
onhebbelijkst. Dat niet is, zoo als het wezen
moet. Men kan het verklaren door onbehoorlijk, ongeschikt, onbeschoft, leelijk, vuil,
onaangenaam, onbekwaam, verdrietig • naarmate de zaak het vordert.Van hier onhebbelijkheid.

z. n., m., des onhebreeuws, of
ran den onhebreeuw ; meerv. onhebreeuwen.
Ook onhebreer ; meerv. onhebreers, onhebreen. Diegeen hebreer is : o goede Vader,
die hebreen en onhebreeuwen, enz. [Vond.]
Bij hem vindt men het meerv. onhebreen
ook. De zaligheid verrUkt Hebreeu en Onhebreeuwen. [Poot.] Van hier gebruikt Vond.
het bijv. n. en bijw. onhebreeuwsch.
ONHEELBAAR, bijv. n. en bijw., onheelbaarder,
onheelbaarst. Dat niet te heelers is, on eneesselijk. Van on en heelbaar.
ONHEIL, z. n., o., des onheils, of van het
onheil • meerv. onheilen. Elke ramp, die des
menschengelukzaligheid en welvaart stoort:

ONHEBREEUW,

dat d'oude torenwacht, om onheil te beletten,

enz.[Vond.] Rodenb. gebruikt het eenmaal
als een bijv. naamw.: d'onheyle woeckerij.
Zamenstell. : onheilbron. [Poot.] Van hier
onheilzaam.
ONHEILIG, bijv. n. en bijw., onheiliger, onheilist. Niet heilig: nit heilig en onheilig.
[Vond.] Van hier onheiligheid, onheiliglzjk.
ONHEMELSCR, bijv. n. en bijw., zonder vergrootin g. Niet hemelsch: zoo ras de borst ontfonkt van een onhemelsch vuur. [VOIld.]
bijv. n. en bijw., onherbergzanier, onherbergzaamst. Niet herbergzaam.
Van hier onherbergzaamheid. Bij Youth
vindt men onherbergelijke zee ; het lat.
inhospitalis.
ONHERDENKELIJK, bijv. n. en bijw., onherdenkelijker, onherdenkelijkst. Niet te herdenken:
van onherdenkelijke tijden.

ONHERBERGZAA.M,
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bijv. n. en . bijw. onherdoen- I
lijker, onherdoenitjkst. Dat niet te herdoeri is.
ONHERHAALEAAR, bijv. n. en bijw., onherhaalbaarder, onherhaalbaarst. Dat niet herhaald
kan worden : onherhaelbare tijt. [Vond.]
Ook onherhaallijk : ach onherhaelijck is
de tijd. [De Deck.]
ONHERKRIJGELIJK, (ook onherkrijgbaar) bijv. n.
ONHERDOENLIJK,

en bijw., zonder trappen van vergrooting.
Dat niet te herkrijgen is.
ONHERROEFELIJK, (bij Vond. ook onherroepbaer)
bijv. n. en bijw., zonder trappen van vergrooting. Dat niet te herroepen is.
ONHERSTELBAAR, bijv. n. en bijw., onherstelbaarder, onherstelbaarst. Niet te herstellen. Zoo
ook onherstellijk.
ONHEUG, z. n., v., der, of van de onheug •
zonder meerv. Walg, afkeer, tegenzin.
Veroud. woord.
ONHEUGELIJK, bijv. n. en bijw., onheugeltjker,
onheugelijkst. Bat niet meer heugt : van
onheugelzjke tijden Onheugelijk kan ook
voor het tegengestelde van heugelijk, in den
zin van blijde, genomen worden.
ONHEUSCH bij Vond. ook onhoofsch, schoon in
eenen meer bepaalden zin, voor niet hoofsch)
bijv. n. en bijw., onheuscher, meest, zeer
onheusch. Niet heusch, onvriendelijk, onbeleefd: de onheuschebergman blaest den horen.
[Vond.] Gij ijst voor zulke onheusche tael.
[Poot.] Ienzand onheusch behandelen. Van
hier onheuschheid, onheuscheltjk.
ONHEV1G bijv. n. en bijw., onheviger, onhevigst.
Niet hevig. Van hier onhevigheid, bij Oud.
ONHOFFELIJK, bijv. n. en bijw., onhoffeltjker,
onhoff'elijkst. Niet hoffelijk, boersch, plomp.
Van hier onhoffelijkheid.
ONHOOFSCH, zie onheusch.
ONHOUD, bijv. n. en bijw., onhouder, onhoudst.
Ontrouw : die onhouden herten hem dragen
doe. [Rymsp.] Die haer te voren waren onbout. M. St.] In bet angels. is unhold een
vijand, bij de zwab. dichters unholde, een
moordenaar, bij Ulph. unhultho,.de duivel.
ONHOUDBAAR, bijv. n. en bijw., onhoudbaarder,
onhoudbaarst. Dat nietgehouden kan worden onhoudbaare plasts. [Hooft.]
ON BOUT, Z. n., o., des onhouts, of van het onhout • zonder meerv. Hetwelk men niet als
ander bout tot timmerengebruiken kan. Op
de Veluwe noemt men met dien naam eenen
zekeren heester, eene soort van wilg, antlers
tverf geheeten, waarvan men hoepels maakt.
ONHOUNN BAAR, zie onhuwbaar. Onhouwbaar is
ook, dat nietgehouwen kan worden : onhouwbaar bosch.

bijv. n. en bijw., onhuisselijker,
onhuisselijkst. Onbedreven in het huishouden. Van hier onhuisselijkheid.
ONHULPZAAM, zie onbehulpzaam.

ONHUISSELIJK,

bijv. n. en bijw., zonder trappe n
van vergrooting. Te jong om te huwen.

ONHUWBAAR,

ONKR.

bijv. n. bijw., oninbrekelijker, oninbrekelijkst.Waar men niet inbrekeu

ONINBREKELIJK,

kan.
ON1NDRUKBAAR, bijv.

n. en bijw., onindrukbaarder, onindrukbaarst. Dat niet ingedrukt
kan worden : onindrukbaar voor de vragt.
M. L. Tijdw.] Onindrukkelijk, die voor

geene zedelijke drangreden wijkt • ook dat
geene indrukken op het gemoed maakt.
ONINNEMELIJK, bijv. n. en bijw., oninnemelijker,
oninnemelijkst. Dat niet ingenomen kan
worden.
ONJOOD, z. n., m., des onjoods, of van den
onjood • meerv. onjoden. Die geen jood is,
een heiden : het often, Jode en Onjode eerst
gemeen. [Vond.] Van hier onjoodsch, onjoodschap,
het heidendom.
ONJUIST, bijv. n.en bijw., onjuister, meest,
zeer onjuist. Niet juist, oneffen.
ONKENBAAR, (ook onkenneltjk) bijv. n. en bijw.,
onkenbaarder, onkenbaarst : onkenbaer teiken. [Vond.1Voorts onkennis, onwetendheid.
ONKENNELIJK, zie onkenbaar.
ONKEURLIJK, bijv. n. en bijw., onkeurlijker,
onkeurlzjkst. Niet keurlijk, niet zindelijk,

slordig.
ONKL AAR, bijv.

n. en bijw., onklaarder, onklaarst. Troebel, beroerd : die tvzjn is
onklaar. Duister, verward, onduidelijk : dat
is geen onklaar betvijs. Niet gereed, om
gebruikt te worden, waaraan eenig letsel is :

de lljn is onklaar. Onveilig : het is daar
onklaar. De zaak is onklaar, het stuk is
verraden. Van hier onklaarheid.
ONKLOOFBA AR, bijv. n. en bijw., onkloofbaarder,
onkloofbaarst. Niet kloofbaar.
ONKNEUSBAAR, bijv. n. en bijw., onkneusbaarder, onkneusbaarst. Niet te kneuzen : (lit
onkneusbare aertsgewelt. [Vond.] Onkneusbaar in weederspoedt
,
zes t Hooft van den

Hertog van Alva.
n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Onbekend : bedi es mi oncond
das. M. St.]
ONKOST, z. n., m., van den onkost ; meerv.
onkosten. Onnoodige, bezwaarlijke, buitengewone uitgaaf, bijgevoegde bekostiging„
om eene reedsgekochte zaak ma ti te worden : onkost lijden. [Handvest van Hert.
Aalbrecht, van 1587.1 Thans, gebruikt men
het meerv. alleen : vele onkosten does,
maken. Van bier onkosteltjk.
ONKRACHT, z. n., v., der, of van de onkracht
zonder meerv. Zwakheid. Van hier onkrachtig. [Vond.1
ONKRANK, bijv. n. en bijw., on ran
onkrankst. Niet krank : kranck en onkrank
te
[Huyg.]
ONKRENKBAAR, bijv. n. en bijw., onkrenkbaarder, onkrenkbaarst. Niet te krenken.
0 NKREUKBA AR, bijv. n. en bijw., onkreukbaarder,
onkreukbaarst. Niet te kreuken : eene on-

ONKOND, bijv.
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kreukbare vriendschap. Bij Hooft ook onkreukelijk : zoo onkreukelijk een' dapperheit.
ONIRLIGSMAN, Z. n., m., des onkrijgsmans, of
van den onkrzjgsman ; meerv. onkrzjgslieden.
Diegeene wapens dra g t. Zoo noemt Hooft
in Tacit.pagani, boeren of onkrijgslieden.
ONKRUID, z. n., o., des onkruids, of van het
onkruid • het meerv. onkruiden, doch vao
meer soorten slechts. Eigenlijk, een schadelijk, of althans, een onnuttig kruid. Men verstaat dit slechts in betrekking tot nuttigere
kruiden, alzoo er, buiten die betrekking,
geen onkruid is. Men noemt die gewassen
onkruid, die in het wilde, teen onzen wil en
zonder onzen arbeid, groeijen, waar zij niet
,
behooren te staanen
niet anders does
den wasdom van voedzame of nuttigere planten beletten : want in verwaerloost land wil
't onkruidgaerne wortelen. [I-Iuydecoper.]
Onkruid wieden. Onkruid vergaat niet.Oneig.
noemt men booze en nadeelige kinderen onmen
kruid. In den dichterlijken stijl , geeft me
dien naam ook aan alle booze neigingen, begeerten, enz., die het goede menigmaal verstikken : roei dit onkruid toch vroeg uit uw
hart, ten einde het een, die ere wortelen
schiete. Verkleinwoord onkruidje.
ONKUISCH, bijv. n. en bijw., onkuischer , onkuischst, meest, weer onkuisch. Niet kuisch.
Van hier onkuischelijk, onkuischheid.
ONKUNDE, z. n., v., der, of van de onkunde
zonder meerv. Het tegendeel van kunde. Van
bier onkundig, onkundigheid, onkundiglijk.
ONKUNSTIG onkonstig) bijv. n. en bijw., onkunstiger, onkunstigst. Zonder kunst. Men gebruikt het bijw. onkunstiglijk het meest.
ONICWETSBA AR , bijv.n. en bijw., onkwetsbaarder,
onkwetsbaarst. Niet kwetsbaar. Onquetsbaer
door hun moet. [Anton.] Ook onkweSselijk.
ONLAND, Z. n., o., des onlands, of van het onland • meerv. onlanden. Pat nog niet als bebouwd landgebruikt is, of dat daartoe niet
kangebruikt worden : dat wie den Grave
g
]
heven souden -- lant ende onlant.
[M. St.
In Drenthe is dit woord nog heden in gebruik.
ONLANG, bijv. n. en bijw., onlanger, onlangst.
Niet lang, kort : wat vroeg rejpt, duurt onlanghste. [Dores1.1 Dat szj onlanghe hilden.
[Gouts. Kron.] Van bier het bijw. van tijd
onlang,
s dat zoowel op den toekomende als
verledenen tijd ziet. Niet lang, kort na of voor :
alwaar hi' , onlanx daarna, den geest gaf.
[Hooft.] Hiervoor zegt M. Stoke onlang : ontan he hi de nutscap nam --wert hi betageth ende vermoert. Thans gebruiken wij het
meest van den verledenen tijd, niet lang
voorheen : hij is onlangs overleden. Uw hellwensch, onlangs gul besteet, enz. [Poot.1
ONLANGS, zie Wang.
ONLASTERLIJK, bijv. n. en bijw., onlasterlijker,
on taster lijkst . Onberispelijk.

ON M A .

n., v., der, of van de onlede • zon-der meerv. Bezigheid : dat d'onleede zijne
Majesteit tot nochtoe belet had, [Hooft.] Den
drost and rigter, met ontlede bemoeijet.
[Landr. van Vet.] In het Goutsche kron.
komt het voor twist voor : hiermede was al
die onledegesoent. Van hier onledig, onledigheld.
ONLEERLIJK, bijv. n. en bijw., onleerlijker, onleerlijkst. Dat niet geleerd kan worden; ook,
dat niet tot leering strelit. Zoo zegt Hooft :
het kangeenszins onleerlzjk schtjnen. Voorts:
onleerzaam, die niet leeren kan • onleerzaamheid.
OIVLEESBA AR, bijv. n. en bijw., onleesbaarder,
onleesbaarst. Dat niet gelezen kan worden :
onleesbaar schrift. Van bier onleesbaarheid.
ONLESSCHELIJK, (ook onleschbaar) onlesschelijker,
onlesschelijkst. Dat niet te Iesschen is. Men
zegt gewoonlijk: een onleschbare brand, en
een onlesschelijke Borst.
ONLEVERBAAR, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Hetwelk men niet leveren
kan, niet goed, ondeugend : onleverbare
waren.
ONLIEF , bijv. n. en bijw., onliever, onliefst.
Niet lief. Vondgebruikt het woord. Van hier
het oude onliefde, bij de Brune. Voorts, onliefelijk, onliefeldkheid.
ONLIGCHAMELLIK, bijv. n. en bijw., zonder trapP van vergrooting. Dat een ligchaam heeft.
ONLIJDELIJK (onlijdbaar), bijv. n. en bijw.,
onlijdelUker, onlijdelijkst. Dat niet te lijden
is. Voorts onlijdzaam, ongeduldig ; ook
gebruikt Hooft het zelfst. n. onWdzaamheid:
onlijdzaamheit der pljne, waar men niet
denken moet, dat dit woord eenen lijdenden
zin heeft ; want de Ridden gebruikt het in
eenen bedrijvenden zin, voor het ongeduld,
waarmede zij de zware pijn ondergingen.
ONLOFFELIJK, bijv. n. en bijw., onloffelijker,
onloffelljkst. Bat eenen lof verdient; van
het veroud. onlof, schande.
ONLOOCHENBA.AR , bijv. n. en bijw., onloochenbaarder, onloochenbaarst. Niet te loochenen.
ON LOON, z. n., m., des onloons, of van den onloon • zonder meerv. Het tegendeel van loon,
miskenning, ondankbare behandeling: onloon voor dienst verbittert bijster. [Hooft.]
ONLOSBAAR, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Hetwelk men niet lossen
kan.
ONLUK, zie ongeluk.
°nun, z. n., m., van den onlust • meerv.
onlusten. Tegenzin : onlust in zzjn werk
hebben. Verdriet, kwelling: dat baarde hen
eenen grooten onlust. Twist, oneenigheid
wanneer men het meerv. getal gebruikt :
onlusten verwekken. Van hier onlustig, onlustigheid, onlustelijk.
ONMAAT, z. n., v., der, of van de onmaat ; zonder meerv. Het tegendeel van maat, in den

ONLEDR, Z.
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zin van maatregel, behoorlijke regelmaat.
onmatigheid : dat we er ens onmaet zien.
[Poot.] Hoewel zij oock haer onmaet heeft.
[De Brune.] Met haeregroter ommaten (voor
onmaat.) [M. St.] Dan zal onmate op aerden
overhant nemen. [DoresI.] _Haat staat • onmaat vergaat. Van hier onmatig, onmatigheld, onmatiglijk.
z. n., v., der, of van de onmagt • zohder meerv. Zwakheid, onvermogen : dat is
een bewijs van uwe onmagt. Zoo gee, mijne
onmaght dan de wijt.[J. De Haes.] In eenen

ONMAGT,

godgeleerden zin, verstaat men er zedelijk
onvermogen door : de leer van de onmagt.
Die staat, waarin men een een lid van zijn
ligchaam, met bewustheid, verroeren kan
bezwijming: in onmagt vallen. De lipothymia dergeneeskundigen. Van hier onmaglig,
onmagtigheid.
ONMAN, z. n., m., des onmans, of van den
onman • meerv. onmans, onmannen. Het

tegendeel van eenen man. Hooft schijnt het
voor eenengelubden te gebruiken : ghy (o
Helene!) wort kortgehouwen van nijdigh'
onmans en van afgeleefde vrouwen. L. Meyer
verklaart onman ook door gelubde, lubbeling
Van hier onmannelijk, dat geene mannen
betaamt: nae de onmannelijke bijzonderheden dezergrilzieke dweepers. [Hem Overz.]
Dat hi: onmannelijk vervolgd heeft. [Sels.]
ONMANIERIG, bijv. n. en bijw., onmanieriger,
onmanierigst. Onbescheiden wezend' al te
eerzuchtig, onnianierig. K. v. Mand.] Van
hier onmanierigheid. Voorts onmanierlijk,

onheusch. Men gebruikt het ook als een
bijw.: het is onmanierlijk groot, zeer groot.
Onmanierlijkheid.
zie onmanierig.
ONMATIG, zie onmaat.

ONMANIERLIJK,

bijv. n. en bijw., zonder trapA van vergrooting. Dat niet medegedeeld
kan worden : onmededeelbare eigenschappen.
ONMEDEDOOGEND, bijv. n. en bijw., onmededoogender, onmededoogendst. Die geen mededoogen heeft. Van hier
er onmededoogendheid.—
Onmededoogzaam, die niet gewoon is mededos en te oefenen ; onmedédoogzaamheid.
Voor het eerste zegt men ook onmedelljdend.
ONMEETBAAR, (ook onmetelijk) bijv. n. en bijw.,
onmeetbaarder, onmeetbaarst. Dat niet gemeten kan worden. D'onmeetbre zon. [Poot.]
Van hier onmeetbaarheid.
ONMEIN, bijv. n. en bijw., onmeiner, onmeinst.
Het tegendeel van mein, kwaad, slecht,
valsch, boos. Zie meineed. Onmein is dus
goed, opregt: doe hie leistmaill zwoer, dat

ONMEDEDEELBAAR,

die recht is en onmeljn, dat ons Godt soe
helpe ende szjn heiligen. [Genootsch, pro excolendo jure patrio.]
ONMENGBAAR, bijv. n. enbi'w,
bijw., onmengbaarder,
onmengbaarst. Dat zich men en Iaat. Vond.

gebruikt het.

ONNA.

z. n., v., der, of van de anmenigte
zonder meerv. Een kleingetal. Bij Meyer
heeft men het. Bij Kil. vindt men onmeenigen, weinigen.
ONMENSCH, z. n., m., des onmans hen of van
den. onmensch • meerv. onmenschen. Het
tegendeel van mensch, iemand, die de pligten der zamenleving en menschenliefde
groffelijk schendt •; een wreedaard : de zelf-

ONMENIGTE,

moorder, die zich tot eenen onmensch vernedert. Degoede Keiser Traianus hadde zuick
een schrik van zulke onmenschen. [DeBrune.]
Van hier onmenschelijk, onmenschelijkheid.
ONMEUKBAAR, bijv. n. en bijw., onmeukbaarder,
onmeukbaarst. Dat niet gemeukt kan worden,
in eenenoneigenlijken zin : de onmeukbaare
wrangheit dier zuure gemoeden. [Hooft.]
ONMIDDELLIJK, bijv.

n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Zonder tusschenkomend
middel : Gods onmiddellijke hulp. Zonder
tusschenschietend beletsel : Gods onmiddellijke tegenwoordigheid genieten. Zonder tusschentijd, in den gemeenzamen stip ik ben
er onmiddellijk weer.

ONMILD, bijv.

n. en bijw., onmilder, onmildst.
Niet mild : onmild in aelmossen. [De Brune.]
Straf: onmilde wijn. Van hier onmildheid.
ONMIN, z. n., v., der, of van de onmin • zonder
meerv. Verdeeldheid : in onmin leven. Zij
raakten in onmin. Tot onmin noit tepraemen.
[Poot.] Hiervoor zegt M. St. ommin dat
men den Vlaminc dese omminne dede. Bij
J. De Brune vindt men een werkw. onminnen: onmint uw zelven, wile wel bemint
ztjn. Van bier onminnelijk, onvriendelijk,
onminzaam.
ONMISBAAR, bijv. n. en bijw., onmisbaarder,
onmisbaarst. Hetwelk men niet missen kan.
Bij Hooft onmisselijk.
ONMISDAD1G, bijv.

n.

en

bijw.,

onmisdadiger,

onmisdadiyst. Niet misdadig.

bijv. n. en bijw., onmiskenbaarder, onmiskenbaarst. Niet te miskennen.
ONMOED, z. n., m., des onmoeds, of van den
onmoed ; zonder meerv. Bezwekene moed,
treurigheid: in grooten onmoet. [Doresl.]
ONMISKEINBAAR,

Ook bij Oudaan. Voor oneenigheld bezigt het
Vel. Chr. V. H. die onmoedengroeijen soo,
sprekende van de oneenigheid tusschen
vrouw Jacoba en haren man. Van hier onmoedigheid, bij denzelfden schrijver.
ONMOETIG, veroud. bijv. n. en bijw., ontnoetiger, onmoetigst. Niet moetig, niet ledig, met
drokte bezet : onmoetige veelbedrijvers. [De
Brune.]
ONMOGELIJK, bijv. n. en bijw., onmogelijker,
onmogelijkst. Het tegendeel van mogelijk.
Van hier onmogelijkheid.
ONMONDIG, bijv. n. en bijw., onmondiger, onmondigst. Niet mondig. Van hier onmondigheid.
ONNA
bijw. van
,

plaats. Op eenen afstand : hoe
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onnaa zajne verdiensten, van de vergelding,
waaren ongevolght, [Hooft.1 Op ver na: die
htj onnaa zoo wel niet verstondt.[Hooft.] Van
hier onnabij.
ONNAARBAAR, zie ongenaakbaar.
ONNAAUWKEURIG, bijv. n. en bijw., onnaautvkeuriger, onnaauwkeurigst. Niet naauwkeurig. Hiervan onnaauwkeurigneid.
ONNABOOTSELIJK, bijv. n. en bijw., onnabootseWker, onnabootsetijkst. Niet na te bootsen.
ONNABURIG, bijv. n en bijw.,onnaburiger,vnnaburigst. Die geene genegenheid en liefde
jegens zijne naburen bewijst : du onnabuurig is de huijsman. P. Scriverius.]
ONNADEELIG, bijv. n. en bijw., onnadeeliger,
onnadeeligst. Dat geen nadeel doet.
ONNADENKELIJK, bijv. n. en bijw., onnadenkeltjker, onnadenkeltjkst. Dat niet nagedacht
kan worden. Onnadenkend is onbedacht

handelend.
bijv. n. en bijw., onnadoenlijker,
onnadoentijkst. Niet na te doen.
ONNAGAANBAAR, bijv. n. en bijw., onnagaanbaarder, onnagaanbaarst. Niet na te gaan.
ONNASPEURLIJK, (onnaspoorlijk) bijV, D. en
bijw., onnaspeurlijker, onnaspeurlijkst.
Niet na te speuren.Van hier onnaspeurlijkheid.
ONNASPOORLIJK, zie onnaspeurbjk.
ONNATUURLIJK, bijv. n. en bijw., onnatuurlijker, onnatuurlijkst. Niet natuurlijk : De
onnatuurlijke zonde, de zonde van Sodom.
ONNAVOLGELIJK, (ook onnavolgbaar) bijv. n. en
bijw., onnavolgelijker, onnavolgelijkst. Dat

ONNADOENLIJK,

niet nagevolgd kan worden.
bijv. n. en bijw., onnazingbaarder, onnazingbaarst. Hetwelk men niet
nazingen kan : onnazingbre toonen. [Vond.]
ONNOEMELIJKbij Vond. ook onnoembaar) bijv.

ONNAZINGBA AR ,

ONON.

hier wordt het van zuigelingen gebezigd :
de vi-'and spaarde zelfs het onnoozele wichtje
niet. In die schuldeloosheid gegrond :
Zoo keer, o Sara !^ blij te moe,
Mtj een onnozel lachje toe. [Poot.)

Van hier is het overgegaan tot de beteekenis
van onbedrevenheid, als die van een eenvoudig kind : waarvan 't onnoozel yolk veel
heuls en bzjstand wachtte. [Versteeg.] Dat is
eene onnoozele vraag. Wijders simpel : een
onnoozele bloed. Van bier alles, dat slecht en
beuzeIachtig is : dat is eene onnoozele verschooning. Zeus gebruiken wij bet voor klein
engering, dat niet veel in waarde houdt •; in
den dagelijkschen stip : ik heb maar een
onnoozel kleedje kunnen overhouden. En
bestaan deze(keukengereedschappen) slechts
in eenige pollen, en een onnoozele bijl. [Bogaert.] Van hier onnoozelheid, onnoozellzjk.
ONNUT, bijv. n. en bijw., onnutter, onnutst.
Datgeen nut doet :onnutten druk moet ieder
van zichjagen. [Poot.] Udel: onnutten klap
uitslaan. Vuil : een onnut vrouwspersoon.
Van bier onnuttelijk , onnuttig , onnuttigheid.
ONNuua, bijv. n. en bijw., onnuurder, onnuurst.
Vail, morsig • in eenen eigenlijken en onein:
g
enlijken
zi onnure handen. Onnure taal.

In Gron.gebruikt men dit woord. Of het uit
is onzeker.
onnuver (zie nuver) ontstaan zij,
ONOMHOOPBAAR, bijv. n: en bijw., onondoopbaarder, onontkoopbaarst. Die niet om te
koopen is. Van bier onomkoopbaarheid.
ONOMSTOOTELIJK, bijv. n. en bijw., onontstooteWker, onomstooteltjkst. Da t niet omgestooten
kan worden : onomstootlijke gronden. [Hameisv.]

bijv. n. en bijw., onomvattelifter, onomvattelijkst. Niet te omvatten: de
insist, die u onivat, is onontvattelijk. [De
n. en bijw., onnoemeNker, onnoernelijkst.
Deck.] Ook onomvatbaar.
Wiensgetal niet uit te spreken is. Als bijw.: ONOMZIGTIG, bijv. n. en bijw., onomzigtiger,
onom,zigtigst. Niet omzigtig: Welke zoo °nom,
onnoentelijk veel. Van hier onnoemeltjkheid,`
zichtig een' hardnekkigheit, enz. [Hooft.]
bij Oudaan.
ONNOODIG, bijv. n. en bijw.,onnoodiger, onnooONONTBEERLIJK , bijv. n. en bijw. , onontbeerdigst. Niet noodig. Van Kier onnoodigheid,
Wker, onontbeerlijkst. Niet te ontberen. Van
bier onontbeerlijkheid.
onnoodiglijk. Zoo ook onnoodelijk.
ONONTBINDELIJK, (ook onontbindbaar) bijv. n. en
ONNOODWENDIG, bijv. n. en bijw., onnoodwendiger, onnoodwendigst. Hetzelfde als onnoodbijw. , onontbindelijker , onontbindelijkst.
zakelijk. Van bier onnoodwendigheid.
Niet te ontbinden.
ONONTGANKELIJK, bijv. n. en bijw., zonder trapONNOODZAKELIJK, zie onnoodwendig.
naar den tongval van de Gron. en
anderen, onnozel) bijv. n. en bijw., onnoozeler, onnoozelst. De eerste beteekenis dezes
woords is die van onschuidig aan eenige
boosheid, aan eenig kwaad: heilig, onnoosel,
elv.] In die onschuld
onbesmet
,
enz. [Bijb
gegrond, uit die onschuldontsproten: kussen
Benjarnins onnoosle koon. [Vond.] Wereloos,
die niemand beleedigt: hoe dikwijls wordt

ONNOOZEL

de onnoozele duif door havikken vervolgd !

Voorts een stand, waarin men zich aangeen
kwaad heeft kunnen schuldig maken. Vaci

ONOMVATTELIJK,

pen van vergrooting. Dat men niet ontgaan kan.
ONONTHOUDELIJK, bijv. n. en bijw., ononthoudelijker, ononthoudelzjkst. Hetwelk men in het

geheugen niet onthouden kan.
bijv. n. en bijw., onontknoopelijker, onontknoopelijkst. Niet te ontknoopen • eigenlijk en oneigenlijk.
ONONTSLUITBAAR, bijv. n. en bijw., onontsluitbaarder, onontsluitbaarst. Niet te ontsluiten:

ONONTKNOOPELIJK,

eengevankenis van onontsluitbre kluistren.

[Poot.1
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ONONTVANKELIJK, bijv.

n. en bijw., onontvankelijker , onontvankelijkst. Niet ontvangen
kunnende worden : en door die'n onontfankelzjk, al veranderde hi' schoon van gezintheidt. [Hooft.]
ONONTVLUGTBAAR, bijv. n. en bijw., onontvlugtbaarder, onontvlugtbaarst. Hetwelk men niet
ontvlugten kan : onontvlugtbre doot. [Vond.]
ONONTWARRELIJK, bijv. n. en bijw., onontwarrelijker, onontwarrelijkst. Niet te ontwarren:
't Welk in ottontwarrelijken krtjg stortte.
[Hooft.]
bijv. n. en bijw., onontwijkbaarder, onontwijkbaarst.Dat niet ontweken
kan worden : onontwtjkbre val. [Bilderdijk.]
ONONTWORSTELBAAR, bijv. n. en bijw,.,onontworstelbaarder , onontworstelbaarst. Hetwelk
men, door worstelen,
niet ontkomen kan :
onontworstelbare noodlot. [Vond.]
ONOORBAAR, bijv. n. en bijw. onoorbaarder ,
onoorbaarst. Niet oorbaar. Van hier onoorbaarlijk, bij Hooft.
ONOPHOUDELIJK, zie onophoudend.
ONOPHOUDEND, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Pat niet ophoudt, dat aanhoudend duurt : van onophoudend kermen.
N. Verst.] Voorts onophoudelijk, zonder
vergrooting onophoudelijk Godts roetn verbreiden. [Poot.]
ONOPLETTEND, bijv. n. en bijw., onoplettender,
onoplettendst. Niet oplettend, en in dat
gestel gegrond : met onoplettende oogen.
Van hier onoplettendheid.
ONONTWIJKBAAR,

(onoplosbaarder),zie onoplosselijk.
(ook onoplosbaar) bijv. n. en
bijw., onoplosseltjker, onoplosseltjkst. Niet

ONOPLOSBAAR,

ONOPLOSSEL1JK,

op te lossen.
bijv. n. en bijw., onopmerkzanier, onopmerkzaamst. Niet opmerkzaam.
hier onopmerkzaamheid.
ONOPREGT, bijv. n. en bijw., onopregter, ono
regtst. Niet opregt, valsch. Van hier ono
regtheid.
ONOPSPRAKELIJK, bijv. n. en bijw., O no rakeltjker, onopsprakelijkst. Zonder opspraak :
zij maakten onzen wandel onopsprakelijk.

ONOPMERKZAAM,

[Sels.]
bijv. n. en bijw., onopwekkelijker, onopwekkelijkst. Bat niet opgewekt

ONOPWEKKELIJK,

kan worden.
ONOPWENTELBAAR, bijv.

n. en bijw., onopwentelbaarder, onopwentelbaarst. Niet opgewentell kunnende worden : onopwentelbare
steep . [Vond.]
ONOPZETTELIJK, bijv. n. en bijw., onopzettelijker,
onopzettelijkst. Zonder opzet: zoo gij, ono
zettelijk, den loop der aandoeningen wilt
volgen. [Sels.]
ONORDE, z. 0., v., der, of van de onorde • zonder meerv. Die stand, waarin filets op zijne
plaats is, maar als een bajert door elkander
staat, wanorde: schoon 't heelal in d' eerste

ONPR.

onorde mot
g
verkeren. [P. &him.] Als
oft haar ooit in den zinnegekoomen waar,
sulk' eene onorde in te ruitnen. [Hooft.]
Vertrapping van alle regelen en wetten : met
gro,ote onorde af te loo en, [Hooft.] Van hier
onordelijk (niet onordentlijk), onordelijkheid.
Zie ordelijk.
ONOVEREENBRENGELIJK, bijv. n. en bijw., onovereenbrengelijker, onovereenbrengelijkst. Dat
niet overeen te brengen is: werken en genade ztjn overeenbrengelijke tegengestelden.

[Overz. v. Herv.]
der, of van de
onovereenkomst; zonder meerv. Het tegendeel
van overeenkomst. Van hier onovereenkornstig , onovereenkontstigheid.
ONOVERKLIMBAAR, bijv. n. en bijw., onoverklintbaarder, onoverklimbaarst. Niet over te klimmen : onoverklimbaare staketsels. [Frantzen.]
ONOVERWINNELIJK
bij Vond. ook onoverwinbaar) bijv. n. bijw. onoverwinnelijker,
onoverwinneltjkst. Niet te overwinnen. Van
bier onoverwinnelijkheid.
ONOVERZIENBAAR, bijv. n. en bijw.. onoverzienbaarder, onoverzienbaarst. Niet te overzien.
ONPAIIJELIJK, bijv. n. en bijw., onpaatjekker,
onpaazjeltjkst. Die niet te paaijen is: ztjn'
spijt onpaatjelijk te ntaaken. [Hooft.]
ONOVEREENKOMST, Z. n., V.

ONPAAR, bijv.

n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Dat niet voegt bij ids anders,
ongelijk: on are schoenen. Elders zegt men,
paar en onpaar,, voor even en oneven.
Huygens gebruikt het zelfstandig, van het
onz.geslacht. voor een paar getrouwde lieden, die kwalijk bij elkander voegen.
ONPAD, z. n., o., des on ads of van het on ad
meerv. onpaden. Onbetreden pad, een pad,
dat niet te betreden is : daar hij geen pad
of on ad kennen kan. M. L. Tijdw.]
ONPARTIJDIG, bijv. n. en bijw., onpartijdiger,
onpartijdigst. Niet partijclig. Van bier onpartijdigheid, onpartUdiglijk.
ONPAS, bijw.

zonder trappen van vergrooting.
Niet te pas, niet van pas : gij komt te on as
op eenen ongelegenen tijd. Die vraay is te
onpas. 1k ben te onpasse, niet wel gesteld.
Van hier onpasselijk , eenigzins ziekelijk,

onpasselijkheid.
ONPEILBAAR, bijv.

n. en bijw., onpeilbaarder,
onpeilbaarst. Niet of te peilen. Van hier
onpeilbaarheid.

bijv. n. en bijw., zonder trapP van vergrooting. Een woord der spraakkunst. Een onpersoonlijk werkwoord. Van
hier onpersoonitjkheid.
ONPIJNLIJK, bijv. n. en bijw,., zonder trappen
van vergrooting. Zander pijn of smart.
ONPLEGTIG, bijv. n. en bijw., onplegtiger,
onplegtigst. Niet le ti : toevlught tot het
middel van een onpleghtigh gebiedt. [Hooft.]
ONPRIJSSELIJK, bijv. n. en bijw., onprifsselijker,
onprijsselijkst. Niet te prijzen,

ONPERSOONLIJK,
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ONPIINTIG, bijv.

n. en bijw., onpuntiger, onpuntigst. Niet puntig, in den eigenlijken

en oneigenl. zin. C. Huygens gebruikt dit
woord.
ONRAAD, z. n., m., des onraads, of van den
onraad; zonder meerv. Onnuttige din en
die uit- of weggeworpen worden, als vuilnis,
drek, onreinheid. Bij Kil. inutilitas, sordes,
immunditia. In dien zin is het al. verouderd.
Het stamt af van on en raad, een nuttig
stuk, een werktuig, huisraad. Voorts, verwarring, onorde, oneenigheid, ongemak :
om allegescheel en onraedt. [Hantvest van
Paltsgr. Aelbrecht, 1387.] Dit dempte den
onraadt. [Hooft.] Adelung leidt het af van
on en raad, inzoover dit woord eenen be-

hoorlijken card en wijs beduid heeft. Uit diezelfde bron ontspringt denkelijk ook de beteekenis van het tegengestelde van rigtig:
er is onraad, het is er niet rigtig • er is een
kwaad ov handen; er is een gevaar aanstaande.
liN ve rnamen eenen onraad op zee. Buiten
schromen,
dat eenig onraad haer zou kunnen
overkomen. [N.Versteeg.lEindelijk, beteekent
dit woord eene nuttelooze verkwisting, het
tegendeel van raad, overleg. In dien zin,

schoon met eene naauwere bepaling, gebruikt
men het, in Gelderland , voor on ell dat op
openbaar verhuurde of verkochte goederen
valt; dat gewoonlijk nutteloos voor drinkgelagen besteed wordt: hoeveel is de onraad?
Onraad betalen. Voorts, is van on en raad
ook onraadzaant, niet raadzaam, onradelijk,

hetwelk men niet raden kan.
ONRAADZAAM, zie

onraad.

n. en bijw., onraakbaarder,
onraakbaarst. Dat niet aangeraakt kan worden.
, bij L. Ten Kate )
ONREDDELIJK, (ook onredbaar

ONRAAKBA.AR, bijV.

bijv. n. en bijw., onreddelijker, onreddelijkst. Dat niet gerect kan worden.
ONREDE, Z. n., v, der, of van de onrede ; meerv.
onreden. Onverstand, dwaasheid, onbescheid:
verzeekert, dat het rijk der onreede niet tang
staan kan. [Hooft.] Onverstandige daad, onredelijke handelwijs: het zwaert d'onreden
parst to buigen onder reden. [Rodenb.] Onverstandige taal, die op eenen grond steunt:
dat zal onze reeden tot onreeden maaken.
[Hooft.] Van hier onredelijk, redeloos: onredelijke dieren. Beestachtig : onredelijke begeerlijkheden. Onbillijk, onregtvaardig : gij
doet eenen onredelijken eisch. Van hier
onredelijkheid.
ONREDELIJK, zie onrede.
ONREGELMATIG, bijv. n. en bijw., onregelmatiger, onregelmatigst. Niet regelmatig: een
onregelmatig vijfhoek. Ongeregeld : dat is
een onregelmatig gedrag. Van hier onregelmatigheid.
ONREGT, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Niet regt, verkeerd, boos. In

ONRO.

de Spraakkunst beduidt het verbogen : in
de onregte naamvallen. [Nyloe.]
ONREGT, Z. b., o., des onregts, of van het onregt ; zonder meerv. Het tegendeel van regt.
Die toestand als iemands woorden of handelingen met de zaak zelve, of met de waarheid niet overeenkomen : onregt hebben.
Die toestand, als iemands laden met regt
en billijkheid strijden : gij doet mij onregt.
1k zal dat onregt geduldig verdragen. Te
onregt, verkeerdelijk. Iemand to onregt
berispen. Reeds bij Ker. unreht, Isidor. unrehd. Van bier onregtelzjk, onregtig. Zamenstell. : onregtmatig, onregtmatigheid, onregtmatiglijk, onregtvaardig,
het onregtvaardigdom, bij Vond.; onregtvaardig held, onregtvaardiglijk, onregtzinnig
onregtzinnigheid.
ONREGTZINNIG, enz., zie onregt.
ONREIN, bijv. n. en bijw., onreiner, onreinst.
Niet rein. Diezoude
z s spj
geene onreine
proeven. [Vond.] Van hier onreinlijk, onreinheid, onreinigheid, onreinigltjk.
ONREISBAAR, bijv. n. en bijw., onreisbaarder,
onreisbaarst. Onbekwaam om to reizen :
onreisbaar weer.
ONREKKELIJK, bijv. n. en bijw., onrekkelijker,
onrekketijkst. Dat niet rekken kan, ook die

niets toe even wil, ongerijfelijk, onbeleefd.
Van bier onrekkelijkheid.
ONREPPELIJK, bijv. n. en bijw., zonder4rappen
van vergrooting. Ontilbaar, onroerlijk: naegelatene goederen, reppeltjeke un de onreppelajcke. [Stadsboek van Gron.]

bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Dat geenen reuk van zich
geeft: geen neus 't onrieckbaer oit kon riec-

ONRIEKBAAR,

ken. [Vond.]
onrijbaar) bijv. n. en bijw.,
onrijdbaarder, onrijdbaarst. Waarop niet
gereden kan worden : velden, door de re
glibberig en onrijbaar. [Bogaert.]
ONRIJM, z. n., o., des onrijuls, of van het onrzjm • zonder meerv. Een gedicht, of eenige

ONRIJDBAA.R

reels die
die op het einde niet rijmen.
bijv. n. en bijw., onnjper, onrijpst.
Niet rijp •; eigenlijk en oneigenlijk: onrijpe
kersen. Onrijp bier, dat niet wel gegest
heeft.Onrejper gelegenheit. [Hooft.] Van hier

ONRIJP,

onnjpheid, onrtjpigheid.

bijv. n. en bijw., zonder trappers
van vergrooting. Niet lang van ligchaam :

ONRIJZIG,

vruchtbaar in kleen vee, maar dit veel al
onrijzigh. [Hooft.] Elders zegt Hooft reizig
vanpersoon. Kil. heeft rezjsigh, resigh,
Ten Kate rijzig, procerus. Het is ontwijfelbaar, van rtjzen, opstaan, zich opheffen, en
niet van reizen, trekkers , afkomstig. Ook
heeft de Rotterdamsche uitspraak rijzig en
niet reizig.

bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Ontilbaar. Voorts onroer-

ONROEREND,
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lijk onroerlijk goed. In eenen anderen zin
voor iets, dat onbewegelijk staat: onroerlz:jk
beelt. [Anton.]
ONROOMSCH, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting.Niet roomsch. Als een zelfst.
naamwoord komen Onroomschen, in de
schriften van Hooft en anderen, dikwijls
voor, beteekenende die genen, die zich, in
vorige eeuwen, van de Roomsche Christenen
hebben afgescheiden. Van hier onroomschheld, hetwelk Vond. voor de onroomschen
ebruikt.
g
ONRUIM, bijv. n. en bijw., onruimer, onruimst.
En g ,
naauw. Het wordt ook wel als een zelfst.
naamw.gebruikt. Zoo staat, in eerie Ordonn.
van Amst., 1687 : met eenig onruim van
vlotten o antlers besetten.
z. n., v., der, of van de onrust • meerv.
onrusten. Het tegendeel van rust zonder
meerv. : met onrust en oproer zwanger.

ONRUST,

[Hooft.] Ongerustigheid, moeite, kommer,
kwelling, en heftige beweging warden er
door uitgedrukt : de slagh der onrust jaegt
te sterk ire zzjn gedachten. J. de Haes.]
Voor een onrustig kind, of voor elk onrush
mensch • met een meerv. en van het mannel.
g
eslacht : dat is een onrust. Om zulk een'
onrust, als hij was, toe te vallen. [Ilooft.]
Voorts beteekent onrust het zich altijd bewegende tongetje, in een uurwerk dat
tden
sli p er drijft. Zoo noernt men ook de ronde
schijf, in een zakuurwerk, die onophoudelijk
in beweging is : de zinnen slingren als een
onrust been en weer. [Anton.] 't
strijckradt d'onrust drijft. [Vond.] Geli 'lc
deze onrust al de raderen om, doet drijven.
[Anton.] In hetgemeene leven, ze s t men
ook het onrust. Zoo zeide ook Six v. Chandel. kon 't keerende onrust van de klok wel

En ditgeslaeht
heeft Huygens ook, waar hij het hart het
onrust onzer aderen noemt. Het vrouwel. is
het waregeslacht. Eindelijk, hebben de
e in de Straat
Hollanders een zeker eilandj,
Sunda, om de krielende menigte van
scheepstimmerlieden en andere arbeiders
der Oostind. Maatschappij, Onrust genaamd.
Van hier onrustig, onrustigheid, onrustzaant, bij Doresl. Zam. : onrustmaker, enz.
ONRUSTIG
,
zie onrust.
ONS, zie once.
ONS, een verbogen naamval, in het meerv. van
hetpersoonlijke voornaamwoord ik. Men
stelt het in den tweeden„ derden en vierden
naamval : een van ons. Hiervoor is onzer ook
gebruikelijk: de mensche is geworden als
onser een. [Bijbelv.] frees onzer gedachtig.
seeven keeren tikketakken.

Hi' heeft het ons niet verholen. Hi' sprak
met ons. Ilij zeide aan ons. Gij zult ons niet
bedriegen. Men heeft het eertijds ook in den

eersten naamvalgebezigd, zoo als uit den verbogenen tweeden naamval blijkt. Bij Ulphil.

ONSCH.

koint tins nog in plaats van Wij voor. Dit
voornaamwoord neemt ook nog andere bijv.
naamw. achter zich: met ons alien maakten
wij een getal uit van zes en twintig. Voor ons
beiden. Net ons zessen. Men stelt het ook met
waarts te zamen : die laet zich t'onswaert
trekken. [Poot.] Dit oude voornaamwoord
luidt reeds bij Ker. uns, Otfr. uns; Mph'. uns,
hood. uns, angels. en eng. us, kisl. osz.
zw. osz, noorw. os, deen. os, schoti. ws.
Het is zeer waarschijnlijk, dat het met en,
het oude und, unde, onder, het lat. inter en
nos vermaagschapt is; het geeft Loch eerie
verbinding van personen, mij en anderen,
te kennen.
ONS, een bezittelijk voornaamwoord, hebben de
zijne betrekking op meer personen zonder
onderscheid vangeslacht, als zij van zich
zelven tot anderen spreken. Ons huis, onze
stal, onze woning ; onze huizen, stallen,
woningen. Hieruit blijkt, dat ons bij woorden van het onz.gesl. in het enkelv., onze

bij mannel. en vrouwel. naamw., in beide
getaen, gebruikt wordt. Men plaatst het
voorts,gelijk alle bezittelijke voornaamw.,
voor het naamw. Hiervan is uitgezonderd
het eene Vader onze, zoo alsdit, in de
dagelijksche taal, wel voorkomt : bid nog
een varier onze. En dit is nog een overblijfsel
eener slaafsche vertaling van het lat. Pater
noster. Bij Otfr. vindt men dat reeds : vater
unsir, bij Notk. later unser, bij Tatian. ftiter
unser. Ondertusschenplaatst men onze, ons,
ook achteraan, met uitlating van het naamwoord • en wel op tweederlei wijs. Zonder
lidwoord : datgoed is ons. !Feetgij dat
Ramoth in Gilead onse is? [Bijbelv.]
s Onse
lippen zz:jn onse. [Bijbelv.] Met het lidwoord
de of het : die zaak is de onze geworden. Dat
huis is het onze. In het meerv. getal komt
het dus zelfst. voor : de onzen kregen daar
de nederlaag. In de dagelijks
che taal, laat
men, bij dit bezittelijke voornaamw., het
woord huis uit • wanneer hetgebruik er eene t,
well uidendheidshalve, bijgevoegd heeft : koni
morgen tot onzent. Zoo ook in zamenstell.:
onzentweg,
e onzenthalve.

bijv. n. en bijw., onschadelijker,
onschadelijkst. Dat geene schade veroorzaakt,
geen nadeel doet. Van hier onschadelzykheid.
ONSCHALK, bijv. n. en bijw., onschalker, onschalkst. Niet schalk, niet loos, eenvoudig :
want hij een onschalck man was. J. v. d.
Beke.] Als hi een onscalc wijf tot sinen wille
brenghen mach. [Guld. Legende.] Van hier
onschalkheid.
ONSCHAMEL, bijv. n. en bijw., onschameler ,
onschamelst. Onbeschaamd : is d' avend zoo
onschamel? [Vond.] Reeds bij M. St.: dit
onscaniel Vriesch diet, dit onbeschaamde
Vriesche yolk. Van hier onschamelheid: door
onschamelheidt der verzoekeren. [Hooft.]
100

ONSCHADELIJK,
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bijv. n. en bijw., onschappelijker, onschappelijkst. Niet schappelijk

ONSCHAPPELLIK,

ongeregeld. Een woord der zamenleving,
waarvan onschappelijkheid.
ONSCHARLAKEN, bijv. onverb. n., zonder trappen
van vergrooting. Het tegendeel van rood
scharlaken. Bij Vond. vindt men het: met

ONSP.

wijis moet de onschuld schavotten betreden !
Deplaatsen ,
waar ik voor de onschuld streed.
[Bilderdijk.] Van hier onschuldig , waarvan bij Hooft een wederk. werkw. zich on-.
schuldigen •; onschuldiglijk. Zam. : onschuldvol • een woord, dat, bij ooze hedendaagsche

dichters, veel voorkomt, in navolging van
het hoogd. unschuldvoll : het smaakt te nitheemsch • onze oude oorspronkelijk nederd.
ONSCHATEAA.R, bijv. n. en bijw., onschatbaarder,
schrijvers kennen het ook niet.
onschatbaarst. Dat nietgeschat kan worden.
Hooft heeft ook onschattelijk: d' onschatte- ONSCRUWELIJK, (onschuwbaar bij Vond.) bijv.
n. en bijw., onschuweldker, onschuwelijkst.
Wke prijs.
Hetwelk men niet schuwen kan.
ONSCHEIDELLIK, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Dat niet gescheiden kan ONSIERLIJK, bijv. n. en bijw., onsierlijker, onsierlijkst. Niet sierlijk : tot eenen onsierlijworden : 't onscheideltjke paaren. [Hooft.]
ken knoop. [Bogaert.]
Men zegt ook onscheidbaar : een onscheidONSLAPERIG, bijv. n. en bijw., onslaperiger,
baar voorzetsel.
onslaperigst. Niet slaperig : onslaperig in
ONSCRENDBAA.R, bijv. n. en bijw., zonder trap's waerelds droomen. [Anton.]
P van vergrooting. Dat niet geschonden
kan of moet worden: wij bidden u om 't ONSLIJTBAAR, bijv. n. en bijw., onslijtbaarder,
onslijtbaarst. Niet slijtbaar.
eenige en onschendbre pandt des vredes.
ONSMAAK, z. n., v., des onsmaaks, of van den
tVond.] Ook onschendelijk.
onsmaak • zonder meerv. Walging, afkeer :
ONSCHERP, bijv. n. en bijw., onscherper, onwie zoudegeenen onsmaak in zulke laffe
scherpst. Niet scherp. Ientand met onscherp
i
gesprekken krjgen?
Van hier onsmaakbaar,
te keergaan, met stokken, vlegels, enz.
zonder trappen van vergrooting, waarvan
ONSCHEURLIJK, bijv. n. en bijw., onscheurlijker,
men den smaak nietgewaar kan worden :
onscheurlijkst. Dat niet scheuren kan.
men verneemt 't onsmaeckbre metgeen tong.
ONSCHIFTELIJK, bijv. n. en bijw., onschiftelijker, onschiftelijkst. Pat door schiften niet
[Vond.] Onsmakelijk, onsmakelijker, enz.
laf, dat niet aangenaam voor de tong is •, ook
g escheiden kan worden : de zaaken in omschifteltjke verwarrenis geworpen. [Hooft,
ll
in eenen figuurlijken zin : onsmakelijke tijdingen. Onsmakelijkheid.
ONSCHIJNBAAR, bijv. n. en bijw., onschijnbaarder, onschzjnbaarst. Niet schijnbaar. Van ONSMELTELIJK, bijv. n. en bijw., zonder trapvan vergrooting. Hetwelk men niet
hier onschijnbaarheid,
P
smelten kart : wat poogt gii met uw weenen
ONSCRIKKELIJK, bijv. n. en bijw., onschikketotwas te smelten deze onsmeltelijke steenen?
Wker, onschikkelzjkst. Slordig, morsig. Van
P. Rabus.]
hier onschikkeldkheid.
ONSMERTELIJK, bijv. n. en bijw., onsmertelijker,
ONSCHILDERBAA.R, bijv. n. en bijw., zonder trapP van vergrooting. Dat niet geschilderd
onsmertelijkst. Niet smertelijk.
kan worden: onschilderbaar op dock. [Vond.] ONSPAANSCH, bijv. n. en bijw., onspaanscher,
meest, zeer onspaansch. Den Spanjaard niet
ONSCHOON, bijv. n. en bijw., onschooner, ontoegedaan : een man geleert en onspaansch.
schoonst. Nog niet schoon : wijn, op de moer
[Hooft.]
liggende, is onschoon. in dezen zin lijdt het
geene vergrooting. Niet schoon , leelijk : ONSPEURLIJK, bijv. n. en bijw., onspeurlijker,
onspeurlijkst. Niet te bespeuren : op wier
onschoone ouden. [Vond.] Hetpaertsgestalte
onspeurltjk spoor. [De Deck.]
is nietonschooner als de man. [Vond.] Oneig.:
de Spanjaardts,
alhier de kans onschoon ONSPIJS, z. n., v., der, of van de onspzjs •
meerv. onsptjzen. Hetwelk men, om zijne
schouwende, enz. [Hooft.] Reeds bij M. St.:
walging, niet als gewoonlijke spijs gebruiken
Karelsgheslachte,
dat onscoone. Van bier
kan : wat onspijs heeft het niet al in 't WI
onschoonheid.
g esla gen ? [Vond. ]
OriscauLD, z. n., v., der, of van de onschuld
ONSPOED, z. n., m., (oudt. ook v.) des onspoeds,
zonder meerv. Het tegendeel van schuld
of van den onspoed • meerv. onspoeden, dat
loch in eenige gevallen slechts. Het beteekent, trouwens, dien toestand, waarin men
bij Oud. voorkomt. Geen voorspoed : door
gelaatenheidt in onspoedt. [Hooft.] In onspoet
de werkende noch aanleidende oorzaak van
krifgt men oogen. J. de Haes.]
eene misdaad is : ik beroep mzj op mine
onschuld. Zijne onschuld toonen, bewtjzen. ONSPOOR, z. n., o., des onspoors, of van het onspoor ; meerv. onsporen. Ongebaand spoor :
Oudtijds noemde men dit zijne onschuld
doen„ Verschooning : doe mine onschuld
depaerden mien spoor noch onspoor aen.
bij hem. Ik konde veel tot mine onschuld
[Vond.]
zeggen. In den verhevenen stip , beduidt ONspRitAxzAAN, bijv. n. en bijw., onspraakzabet dikwips onschuldige personen : hoe diktner, onspraakzaamst. Niet spraakzaatn.
onscharlake troni.
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bijv. ii. en bijw., onsprekeldker,
onsprekelijkst. Die niet te spreken is • dat

ONSPREKELIJK,

ONT.

strengst. Niet streng: onstrenge kinderroede.

[Vond.]
ONSTUIM, onstuimig, zie ongestuim.
niet uitgesproken kan worden.
ONSTIATSCH, bijv. n. en bijw., onstaatscher, ONSTUITBAAR, bijv. n. en bijw., onstuitbaarder,
meest, zeer onstaatsch. Die de partij der
onstuitbaarst. Niet te stuiten. Vond. heeft het
staatschen niet is toegedaan. Bij Ho ft komt
woord.
het als een zelfst. naamw. voor: eenighe ONSTURIG , zie on turf
Onstaatschen (werden) uitgejaaght.
ONT, een voorzetsel, dat slechts in zamenstelONSTAbE, z. n., v., der, of van de onstade •;
ling gebruikelijk is. Men plaatst het voor
zonder meerv. Ongemak : dat komt mij te
werkwoorden alleen, als : ontloopen, outeronstade, te on as.
yen, enz. • en voor zulke naamwoorden, die
ONSTADIG, zie ongestadig.
van zoodanige werkwoorden ontstaan zijn ,
ONSTANDVASTIG
als: ontbijt, van ontbijten, ontzet, van ontbij Doresl. ook onstandhaftig)
bijv. n. en bijw., onstandvastiger, onstandzetten, enz. In deze zamenstelling met werkvastigst. Niet standvastig veranderlijk. Van
woorden, die zoowel onzijdig als bedrijv.
hier onstandvastigheid, onstandvastigldk.
kunnen zijn, is het altijd een onscheidbaar
Bij de oudenvindt men ook onstandvast.
voorzetsel, als : ontkomen, ontkwam, hij is
ONSTEDE, veroud bijv. n. en bijw., onsteder,
ontkomen, to ontkomen. Wat deszelfs beteeonsteedst. Niet vast: dat make se onstede,
kenis aangaat: dusdanige werkwoorden
[Wilckoer. v. Langewolt.]
geven te kennen 1. eene beweging van eene
ONSTEMMIG, bijv. n. en bijw., onstemmiger,
plaats, als: ontduiken, ontloopen, ontglippen,
onstemmigst. Niet eenstemnlig: het onstemontgeven, ontwtjken, onttrekken, enz. 2. Eene
nigh volck. [De Brune.]
zachtere strekking of lokking naar eene
ONSTERFELIJK, bijv. n. en bijw., onsterfeldker,
plaats, als •: ontvangen, ontbeiden, ontbieden,
onsterfelijkst. Niet vatbaar voor sterven, en
ontgunnen, enz. 3. Eene losmaking van iets,
als : ontgespen , ontknoopen , ontbakeren ,
verder niet vatbaar voor ophouden te zijn.
God is onsterfelijk, in zoo ver deszelfs weonteijferen, ontdooijen, ontgelden, ontsluizen onmogelijk kan vernietigd worden. Eene
ten, onttuiken, ontbinden, enz. 4. Eene beroovin g van iets, als : ontkleeden, onthoofden,
onsterfelijke ziel te verliezen hebben. Oneig.
beteekent het eene lane duurzaamheid :
ontmannen, ontedelen, onterven, ontheiligen,
daardoor verworf hi' zich eenen onsterfeldonthanden, enz. S. Een begin van iets, als:
ken naam. Van hier heeftVond. een werkw.
ontbijten, ontsteken, ontvlammen, ontbreonsterfeldken : waerme de Godheid hadde
onstertlyckt uwen rei. Voorts onsterfeldkheld.
ONSTERK, bijv. n. en bijw., onsterker, onsterkst.

Dat lit breekt, hetwelk men lit vaneen
trekkers kan : onsterker dan Naar. [Vond.1
Onsterke draad. Onsterk laken. Niet met
sterke bezetting voorzien: tot verbluffing der
onsterkerplaatzen. [Hooft.] Oneig.: een
onsterk bewifs. Van hier onsterkte.
ONSTICHTIG , bijv. n. en bijw., onstichtiger,
onstiehtigst. Niet stichtig : met een onstichtigh spel. 1Vond.] Ook onstichtelijk.
ONsTREAIR, bijv. n. en bijw., onstilbaarder,
onstilbaarst. Niet te stillen: een' onstilbaare
beweeghenis. [Hooft.]
ONSTOND, z. IL, m., des onstonds, of van den
onstond • meerv. onstonden. Ongelegen uur.
Bij L. Meijer oustonde. Van hier onstondig.
Alles verouderd.
ONSTRAFFELIJK, bijv. n. en bijw., onstraffeldker,
onstraffelijkst. Niet berispelijk: een onstraffeldk levee leiden. Echt, niet valsch : met
onstraffeldke zegelen bekreftigen. [Omland.
Landr.] Van bier onstraffelijkheid. Onstrafbaar,
die eene straf verdient.
ONSTREKK ELIJK , bijv. n. en bijw., onstrekkelijker, onstrekkelijkst. Dat niet zeer strekt,
niet wel voor duurzaam voedsel dient.
NSTRENG, bijv. n. en bijw., onstrenger, on-

ken, ontdooden, ontfermen, ontgraven, ontmoeten , ontroeren , ontstaan , ontslapen
ontwaken, enz. Eindelijk 6. schijnt het eene
versterking aan te duiden, als •: ontblooten,
ontledigen , ontschaken. In de vier eerste

beteekenissen, is dit voorzetsel reeds oud.
BijUlphilas vindt men zulke, met and en
anda zamengestelde werkwoorden als ook
bij de alemann. en frank. sehrijvers, die
daarvoor dan eens ant, int, unt, dan eens en
en in, en, als een f volgt, in o f em gebruiken. In het angels. luidt het aet, et, and, in
het deen. and en inde, bij onze oude schrijvers dikwijls on, ook wel om, h ood. ent,
neders. unt. Door middel van dit voorzetsel, vooral wanneer het in de vier eerste
beteekenissen voorkomt, kunnen nieuwe
werkwoordengevormd worden •; en hier
weten zich vooral onze dichters van den
rijkdom der taal heerlijk te bedienen. In het
vervolg zullen wij daarvan blijken zien.
leder mag dit navolgen, zoo hi' maar teen
den acrd der taal en de regelen van gezon d
verstand niet zondige. In de dagelijksche
zamenleving maakt men van allerlei naamvvoorden, door middel van dit voorzetsel,
een ruim aantal van zulke werkwoorden,
die altijd eene berooving van die zaak aanduiden, die door het naamwoord wordt te
kennengegeven, als : dit beet de wet ont-

ONTBA.

zvetten; den mensch ontinenschen. Men kan
dit tot duizenden uitbreiden. Eenigen slechts,
die door een herhaaldgebruik veel voorkomen, zal ik naar orde, aanteekenen.
ONTAANBOORDEN, bedr. w., dat somtijds bij de
zeeuwen nog gebruikt wordt. Meijer verklaart het door benaderen. Zie aanboorden.
Het voorz. ont schijnt hier een begin aan te
duiden.
ONTAARDEN, onz. w., gelijkvl. Van ont en
aarden : ik ontaardde, ben ontaard. In het
gemeen, eenen vorigen aard missen : de

bedr. w., gelijkvl. Door bevelen
zoeken te ontvangen.
ONTBEENEN, bedr. w., gelijkvl. De beentjes uit
het vleesch doen. Bij Kil. ook ontbeenderen.
ONTBEIDEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van

ONTBEDELEN,

ont en beiden : ik ontbeidde, heb ontbeid.

Bedr., opwachten, vertoeven, met oogmerk,
dat een ander op die plasts kome, waar men
hem inwacht. Ont beteekent hier eene strekking naar eerie plaats. Zoo zegt Vond.: dit
oude wijf ontbeijd. Onz., met hebben : maer
ontbeijd, ick zie alreede het tooneel openen,

groote Paulus, van dien Saulus nu ontaerdt,

[Vond.]

enz. J. De Haes.] In het bijzonder, eerie
goede gesteldheid verliezen en tot het tegengestelde vervallen: van de deugd zijner voorouderen ontaarden. Van hier wreed : een

ONTBEREN,

man van een ontaard gemoed. Eene ontaarde
moeder. Van hier ontaardeling bij F. Halma,
ontaardheid, ontaarding. De spelling ontaarden aard der taal.
ten is teen
g
ONTADELEN, (ontedelen) bedr. w., gelijkvl. Van
ont en adelen: ik ontadelde, heb ontadeld.

Van de adellijke waardigheid berooven. Van
hier ontadeling.
ONTADEMEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
ademen : ik ontademde, heb ontademd. De
ademhaling benemen : door de warmie ontadent,

[1100ft.]

bijv. n. en bijw., ontallijker, ontallijkst. Ontelbaar. Van hier ontallijkheid.
ONTAN, bijv. n. en bijw., ontammer, ontarnst.
Niet tam, wild. Van on en tam.
ONTAMBTEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
dat niet in gebruik ,
is: ik ontambtte
ambten,
heb ontambt. Van een ambt afzetten. Men

ONTALLIJK,

vindt bij J. De Brune dit woord.
bedr. w., gelijkvl. Van ont en
ankeren : ik ontankerde, heb ontankerd. Van
het anker afrukken of berooven : als een

ONTANKEREN,

ontankert schip dus sollen mijngedachten.
J. Bonefon.] Van een anker losmaken : een
ontankerde muur. Oneig.: een tred die noijt
ontankert word, [Oudaan.]
ONTAREN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. ont en aren, dat buiten zamenst.
niet voorkomt. Van korenaren zuiveren.
ONTBAKEREN, bedr. W. , gelijkvl. Een gebakerd
kind uit de lures doen.
ONTBALLASTEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
ballasten : ik ontballastte, heb ontballast. Den
ballast uit een schip doen. Oneig.: ontballast van 'tgewicht van Hoofs bekontmeringh.

C. Huygens.]
ONTBANEN, bedr.

w., gelijkvl. Van ont en banen : ik ontbaande, heb ontbaand. Eene
effene baan' onbruikbaar maken, zoodat
men dezelve niet langer betreden kan : oft
dat de konstenartjen der maghtigen den
anderen(weg) ontbaant hebben. [Hooft.]

ONTBASTEN,

blooten,
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bedr. w., gelijkvl. Van bast ont-

ontbaren, zie ontboren.

bedr. w., gelijkvl. Van ont en
ontbeerde , heb ontbeerd. Iets
niet hebben, derven, missen, man el aan
iets lijden, vooral ten opzigte van den aard
en de wijs, waarop men hetzelve verdraagt.
Men vindt het met den tweeden en vierden
naamval: de locht, dier sij doch niet onbeeren en conden. [Dores1.1 Ook bij Cam h.

ONTBEREN,

beren :

a

Sij kan van dusend een den maskerlap ontbeeren. [Huygens.] Dat zijn lof ritljn geringe
pen wel ontbeeren ma h, [Poot.] Zeldza-

mer komt het voor verstoken zijn van lets,
zonder betrekking op den aard en de
wijs, waarop men zich onder dat gemis
g
edraagt: in 't lang ontbeeren van 't bock.
[Hooft.] Van hier ontbering, ontbeerlijk. Bij
Otfr., Notk. en latere schrijvers luidt dit
woord inberan, inberen, en ern emperen,
umberen, embearen, hood. entbehren,
Been. undvetre, zw. om,baera. Het komt van
bet oude beren, baren, dragen, doen, werken, brengen, voortbrengen, genieten.
ONTBIEDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
bieden : ik ontbood, heb ontboden. Een gebod
geven, bevelen : alles wat ghij uwen knecht
ontboden hebt, dat wil ick doen. [Dores1.]
In dies zin is het reeds verouderd. In vorige
tijden las men dat vaak in openbare bevelen:
soo ontbieden ende ordonneren wij den Drossaert onser Baronie. [Ordonn. van Maurice,

1620.] Wij gebruiken het thans in den zin
alleen van bevelgeven, dat lets tot ons kome,
of gebragt worde : waaroover de Prins eenen
Edelman bij .rich ontbood. [Hooft.] Want
veel snoden, in uw' lift in 't licht ontboden,
enz. [Pout.] lk heb die boeken van Amsterdam ontboden. Eertijds beduidde het ook
bekend maken, vermelden : bij denselven
condtghij mtj ontbieden, wat ghij hooren
suit. [DoresI.] Jakob, Godts knecht ende ons
Heeren Jhesu Christi, ontbiedet groete den
twaelf gheslachten. [Oude overzett. van de
Vulgata.] Ontbieden wij onse vrientschap
endegruete. [yerdrag van Jan de derde en

Jacoba van Beijeren, 1415.] Zoo lezen wij
ook in oudeplakkaten ontbieden en verzoeken
wij, in onderscheiding van lasten en bevelen
wiy. Van hier ontbieding. Het voorzetsel ont
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heeft, in deze verouderde beteekenissen,
behalve in die eene, waarin het thans nog
voorkomt, den zin van aan, als beduidende
een voorwerp, waarheen de handeling gerigt
is : misschien is hetook uit aan oorspronkelijk.
ONTBIJT, z. n., 0., des ontbijts, of van het ontbijt; zonder meerv. Morgenspijs: tot een bitter
ontbljt. [Hooft.] Halma verkiest het mannelijke
geslacht, Bit yin& men oak bij Hooft : den
ontbijt gereed maaken. Zoo ook bij Huygens :
lien hitsigen ontbijt kan hij niet verswelg
en. En bijemsk.:
J. V. He
het wachten na
den ontbijt. Doch het onzijdige gcslacht is

het verkiesselijkste, omdat onze onscheidbare voorzetsels, voor het zakelijke deel cens
werkwoords , met afkapping van den uitgang geplaatst, gewoonlijk onzijdige naamwoorden vormen.
ONTBIJTEN, onz. w., ongelijkvl. Van ont en bUten:
ik ontbeet, heb ontbeten. Het ontbijt nuttigen.
ONTBINDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
binden: i1 ontbond, heb ontbonden. Van
eenen band bevrijden, door denzelven los te
maken : ontbindt het veulen. [Bijb.] Toen ge'
eerst van uw moeder waart ontbonden, bij
degeboorte uit haar, uwe navelstreng afgebonden en afgesneden zijnde. [G. Brandt.]
De hemel zal den doeck des misverstands
ontbinden. [Vond.] De vaste deelen scheiden:
iets in water ontbinden. Oneig., van cene

onaangename, bezwaarlijke zaak bevrijden :
't hart ,
van zwarigheen ontbonden.
]
[Vond.
Nuwordt zt:jn ziel ontbonden van 's lichaems
lastigh pak. J. de Haes.] Onbonden worden

is, in den bijbelstip, sterven. Krachteloos
maken : eengebod ontbinden, naar deden stijl. Breken : door trou, die tijdt noch
ramp ontbindt. G. Brandt.] Eertijds beteekende het ook verklaren, uitleggen :
Daer is of die hantveste al
In Duutsche woort ontbinden sal. N. Stoke.]

Mengebruikt het nog in eenen soortgelijken
zin : een wiskundig voorstel ontbinden. Zoo
komt het ook voor in het Leven Jes. Chr.
1499. Van bier ontbinding, ontbindelijk.
Bij Ker. luidt dit woord anpintan, Otfrid.
intbindan.

onz. w., gelijkirl. n zijne
bitterheid verliezen : aloe sal ons ontbitt'ren.
[Huygens.]
ONTBLADEREN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en

ONTBITTEREN,

bladeren : ik ontbladerde, heb ontbladerd.

Van blad berooven: Jehova's stein ontbladert
het boschrijke wood. [Muntinghe.] Men zegt
ook ontbladen : kool ontbladen. Doch ontbladeren is meest ingebruik. Oneig. : geen
schadelijke rups ontblaader deeze hoop.

[D. Schelte.]
ONTBLUVEN, onz.

w., ongelijkvl. Van ont en blt:jy en : ik ontbleef, ben ontbleven. Ontbreken,
verouderd woord : alsoe siinsi nu sommer

ONTBO.

vrao ende ghierich, ende hem inachs niet ont-

bliven. [liuschebroec cierh. dergeesteliker
Brulocht.]
ONTBLINDEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
blinden : ik ontblindde, heb ontblind. Men
noenit dit ook ontblindhokken. In eenen

eigenlijken zin heel het het bewindsel der
oogen wegnemen oneigenl., iemand uit
den dut he! en verlichten. Bij Huygens komt
het in den eigenl. zin voor : blint had ik ntij
geplant, en, wild ik mij ontblinden, enz.
ONTBLOLMEN, onz. w., gelijkvl. Van ont en bloemen : ik ontbloentde, ben ontbloemd. Zijne
bloemen verliezen. Meest figuurlijk ontbloeinde maagd. [De Brune.] Voor ontbloenten
in eenen eigenlijken zin vind men bij
Hoogstr. ook ontbloesemen.
ONTBLOOTEN, bedr. W., gelijkvl. Van ont en
blooten ik ontblootte, heb ontbloot. Bloot
maken. Eigenlijk : gij ontblootedet de fundamenten tot aan den hats. [Dores1.] In het
bijzonder, van kleedercn ontdoeri : ontbloot
uw' arm. H. Schim.] Die als does haer aensigt onthlootende. [Bat. Arcadia.] Zij lie
met ontblooten boezem. Men moet zich voor
alle menscheit niet ontblooten
,
zijn hart niet
openbaren. Oneig. hif ontblootte door list de
grenssteden van bezetting. Berooven, versteken : ik was van alle hulp ontbloot. De vochte
herfst ontbloot den wijngaerd van sijn' trossen. [Vond. ] D'Onroomschen, ontbloot van
deze borstweer. [llooft.] Iiaare zijde ontblooten van zulk eenen raadsman. [Hooft.] Want
ontbloot men depoezij van hare gebloemde
sieraden. J. de Haes.] Van bier ontblooting.
Het voorz. ont schijnt her slechts eenever-

sterking aan te duiden.
z. n.,o., des ontbods, of van het ontbod • zonder meerv. De daad van ontbieden :
het ontbod ten Landdage. L. Trip.]
ONTBOEIJE1N, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
boeijen : ik ontboeide, heb ontboeid. De
boeijen ontsluiten ontboeit den jongeling.
[Hoogv1.] Andromeda,
ontboeit door Perseus.
[Vond.] Help d'onschult bevrtjden en ontboeijett. Moot.] Oneig.: de winter is ontboeit.
[Vond.] Die door den flood van deze aarde
ontboeid zijn. [Sels.] Van bier ontboeijing.
ONTBOEZEMEN, bedr. w., gelijkvl.Van ont en
boezenten, dat niet in gebruik is: ik ontboezemde, heb ontboezemd. Eigenlijk uit den
boezem met moeite voortbrengen. Men gebruikt het oneigenlijk voor uit bet hart
opbrengen. Van hier ontboezeming zonder
ONTBOD,

de otaboezeming van dezen hartlijken wensch.
[Frantzen.]
ONTBOKSEN, bedr. w.,gelijkvl. Van ont en
boksen: ik ontbokste, heb ontbokst. Ontfutselen : iemand iets ontboksen, in Vriesland
gebruikelijk. Eigenlijk stil uit de bokse, uit

de broek,
ligten.
ONTBOLSTEREN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
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bolsteren : ik ontbolsterde, heb ontbolsterd.

Den bolster van ids openmaken en afdoen.
Oneig.: den dwaas kan men van zijne dwaasheid niet ontbolsteren, [Hamelsv.] Van hier
ontbolstering, eig. en oneigenl.: zoude men
op meer ontbolstering kunnen denken. [Tuinman.]
ONTBONDELEN, (ontbundelen) bedr. w., gelijkvl.
Van ont en bondelen, dat buiten zamenst.
filet voorkomt ik ontbondelde, heb ontbondeld. Uit een bondel does : ontbondelen alle
de vrouwspersoonen 't hair. [Bogaert.] Van
hier ontbondeling.
ONTBOREN, verl. deelw. van het veroud. ontbaren, ontberen, sterven: uw'goeldke Ãlvriendin, ter goeder cure ontboren (gestorven) enz.
[Moon.] Het is eene navolging van het lat.
denatus.

onz, w., gelijkvl. Van ont en bor.
relen : ik ontborrelde, ben ontborreld. Borrelend opspringen : dat water, dat met Wet
g
emengt Godts hart ontborrelde. [Vond.] Van
hier ontborreling.
ONTBRANDEN, onz. w., gelijkvhil an ont en branden : ik ontbrandde, ben ontbrand. Men gebruikt dit woord, in den verhevenen stijl. voor
aanvangen te branders: so dat het vier des

ONTBORRELEN,

Heeren ontbrandde onder hen, ende verteerde.
{Bijbelv.] Op dat sijn coper ontbrande. [Do-

rest.] Meestgebruikt men het oneigenlijk
van hevige begeerten en hartstogten : mijn
herte is ontbrant in mzjnen lijve. FDores1.]
Bijzonder van liefde en toorn : in liefde tot
iemand ontbranden. Net alle haven afgoden,
waer op sij op eenen ontbrande. [Doresl.]
Wanneer szjn toorn maer een weljnich
sonde ontbranden. [Bijbelv.1 Bij Otfrid.

vindt men het reeds van den toorngebezigd
inbrennan. Bij Tatian. is het bedr. intprennan, zoo ook bij de zwab. dichters enbrennen.
ONTBREIDELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
breidelen : ik ontbreidelde, heb ontbreideld.

Den breidel uit den mond losmaken. Oneig.:
't ontbreideltgrauw. [Anton.] 't Ontbreidelen
derjeugt. [Vond.] Wanneer zal ick mine
blijdschap ontbreidelen? [Vond.] Van hier

ONTD.

zijn : die Vriesen, die somwile ontbraken,
sagen si stede. M. Stoke.] Bevrijd worden,

opkomen van iets, dat mij als gebonden
houdt ; met zijn: dat hi' niet en mochte ontbreke. M. St.] In al deze beteekenissen is het
woord buitengebruik geraakt. Wij nemen
het thans onz., met het hulpw. hebben, voor
te kort schieten : de priesters nacht noch
dagh in hunnen plight ontbreecken. [Vond.1
Niet zijn, uit hoofde van gebrek : waar geld
ontbreekt, ontbreekt alles. Dikwijls plaatst
men er den derden naamval bij, hetzij in
den zin van man el lijden : als ons dus Focions noch Thrazeas ontbreken. [Poot.] Men
plaatst de zaak dan ook wel met het voorz.
aan er bij : het heeft mtj nooit aan moed ontbroken. Hetzij in den zin van te kort zijn :
misschien zullen den vijftigh rechtveerdigen
vijve ontbreken [Bijbelv.] Cam h, bezigt het

met den derden naamval despersoons en den
tweeden der zaak :gheens dings sal hem
ontbreken.
ONTBRIEVEN, bedr.

w., gelijkvl—Van ont en
brieven, dat bij Kil. nog voorkomt : ontbrie de heb ontbriefd. Pit woord, als mede
ontinkten, is door den Bidder C. Huygens
uitgevonden. Om papier niet eene prooi
voor rotten en muizen te laten, neemt de
ers
dichter voor, em hetzelve met rijm
en v
te beschrijven, en er dan brieven van te
vouwen, ten einde dezelve zijnen vrienden
over te zenden. Dit drukt Hi' dus uit:

'k Gaese niettemin ontrieven,
En haer avondmael ontbrieven,
En ontinten haer' ontbijt.
ONTBUNDELEN, zie ontbondelen.
ONTBURGEREN, bedr.

w., gelijkvl. Van ont en

burgeren, dat niet in gebruik is : ik ontburgerde, heb ontburgerd. Van het burgerschap
berooven : die sal achter Bier tijt ontburgerd
wesen. [Chron. v. Arnhem.]
ONTCIJFEREN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
cijferen : ik ontcijferde, heb ontcijferd. Een

verborgen, met cijfers, dat is geheime teekens, geschreven schrift verklaren; naar het
fr. dechiffrer : alle brieven werden bzj hem
ontszjfert. [Hooft.] Fig. voor verklaren, uitontbreideling.
ONTBREIJEN, (ontbreiden) bedr, w.,
le en ik heb eindelijk het geheim onlcijgelijkvl.
ferd. Van hier ontcijfering.
Van ont en brezjen: ik ontbreide, heb ontbreid. Ontvlechten.
ONTDAAN, zie ontdoen.
ONTDAGEN, onz. w., gelijkvl. Van ont en dagen:
ONTBREINEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
ik ontdaagde, ben ontdaagd. Beginnen te
breinen, dat buiten zamenstell. niet voorkomt ik ontbreinde, heb ontbreind. Het
dagen : als Apol (de zon) begint t' ontdagen.
[Anton.] Eer dat de dagh ontdaegt. [Huyg.]
brein uitdrukken : bekkeneelen, die de
ONTDANKEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en danDwinglandij ontbreinde. G. Brandt.]
ken : ik ontdankte, heb ontdankt. Ongenoegen
ONTBREKEN, onz. w., ongelijkvl. Van ont en
betoonen. Men vindt het met eenen tweeden
breken : ik ontbrak, ben en heb ontbroken.
en vierden naamval : d'een ooverzulx, zoo
Metgeweld beginnen op te breken •; met
zijn dat weet ik, dat de himel ontbreek, mit
ton here ende mit blixen. [De 10 gebod. in

het oudvr., bij Le Long.] Oneig. • met geweld
voor den dag komen, oproer maken •; met

wel als d'ander zich der haapering ontdankende. [Hooft.] Wanneer zij zich zullen dies
ontdanken. [Hooft.] Wie billijk loont en straft,
zal 't nimmer zich ontdanken. [Vend.]
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tweeden naamval komt ook wet
Voor eenen
een voorzetsel: dat UE. mij eens quaatne
ontdanken over zijn' traagheid. [Hooft.]
w., gelijkvl. Van ont en
e
NTDA.RMEN, bdr.
O
darmen , dat buiten gebruik is: ik ontdarmde, heb ontdarmd. De ingewanden of darmen
uithalen.
gelijkvl. Van ont en
ONTDAUWEN, bedr. w.,
dauwen : ik ontdauwde, heb ontdauwd.

Den dauw wegnemen, opdroogen:
w., gelijkvl. Van ont en deelen : ik ontdeelde, heb ontdeeld. Veroud,
woord, dat bij Kil. voorkomt, in den zin van
iemand zijn deel ontnemen, en hem afwijzen, als of men zeide (zegt L. Meyer) °Moor-

ONTDEELEN, bedr.

deelen.

bedr. w., gelijkvl. Van ont en dekken • ik ontdekte, heb ontdekt. Eigenlijk iets,
dat tot dekking dient,
wegnemen : ontdeckt
de beenen. [Dores1.] Het hood ontdekken.
Alle dinck is naeckt endeontdeckt voor szjnen
oogen. [Dores1.] Zich ontdekken, zijnen hoed

ONTDEKKEN,

afnemen. Oneigenlijk , eene onbekende,
vooraf niet gekende zaak gewaar worden,
zoo wel van alle zintuigen, bijzonder van
het gezigt, als ook van het verstand : zoo
zou een blinde een' beemt ontdekken door de
geuren. Toot.] D'edle trekken, die in uw
tvezen z4n to ontdekken. H. &him.] Kolumbus heeft Amerika ontdekt. De vtjand ontdekte het verraad. Ik ontdekte weldra de
geheele zaak. Een bedrog ontdekken. Om 't
vloekverbond tot in den grond to ontdekken.

[Feitama.] Eene verborgene zaak bekend
maken : van den hanekrai ontdekt. [Vond.]
ooral in vertrouwen dezelve bekend maken:
V
ontdek tiny de geheimen van uwen minnehandel Ik zal u mzjn hart ontdekken. Van
hier ontdekker, ontdekking. Dit werkw. luidt
bij Ker. intdecchan, bij Isidore antdecchan,
Otfr. intheken.
ONTDELVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van out en
delvers : ik ontdolf, heb ontdolven. Door opdelver afsnijden,
benemen : waer 't so dat
men hem ontdolve den tvech. [M. St.] Ontdelyen heet ook door delven uit eenen kuil we
nemen : opdat gly lichter wordt ontdolven
van den hont. [Moon.] Van hier ontdelving.
ONTDENKE1V, bedr.

w., waarvan het verled.
deelw. met zijn nog, in de dagelijksche taal,
gebruikt wordt: het is mij ontdacht, het is
mij uit het geheugen gegaan. Van ont en
denken.

bedr. w., gelijkvl. Van ont en dikken : ik ontdikte, heb ontdikt. De dikte we
nemen, dunner maken. Veroud. woord.
ONTDOBBELEN, onz. w., gelijkvl. Van ont en dobbelen : ik ontdobbelde, ben ontdobbeld. Door
geworpene dobbeisteenen een gevaar ontkomen : hi'j is den flood ontdobbeld. De
gewoonte had wel eens, in vorige tijden,
onder krijgsvolk plaats, wanneer eenige

ONTDIKKEN,

ONTD.

misdadigers op eene tram dobbelden, wie
van hen de doodstraf zoude ontgaan.
onregelm. Van ont en doen:
OrrrpoEs, bedr. w.,
ik ontdeed, heb ontdaan. Voor ontdoen zeiden
de ouden ook ondoen. Men gebruikt het
voor het tegendeel van doen, veroorzaken,
dat lets nietgedaan zij : wat eens gedaen is,
kan men nimmermeer ontdoen. [Vond.] Te
niet doen : menigmaal ontdoet een Forst,
wat zijn voorzaat gedaan heeft. Voor den
dag brengen, veroorzaken : als dat vyer
ontdaen was, in den brandgestoken was.
Co brief van het Amst. Mirakel, 1345.]
Open don, eene opening maken : molten
sluetel menze sloot en ontdede. K. v. Mande]
Los maken : wat d'eene stout hi' hecht,
in d'ander weer ondoet. [Rodenb.] Zich
van kleederen ontdoen • ook zich ontdoen.
Zich ontdoen komt ook voor in den
zin van zich ontbinden: alle de beweginge
des werelds ontdoet zich in die tsamenpa.
ringe. [De Brune.[ Oneig., ontslaan : ik zal
er mij van zoeken to ontdoen. Van alle vernedering ontdaan zijn. Verstrooijen, uit
elkanderjagen, overwinnen : wie heeft Hannibal ontdaen ? [De Deck.] 117 oijt man so
sconen here so sciere sack ondaen. M. St.]
Ontdaan verklaart L. Meyer doorgescheurd,

gebroken. Koiyn gebruikt het werkw. er en
voor afbreken het holten kloister dat ontdede hi j.

bedr. w., gelijkvl. Van ont en
donkeren : ik ontdonkerde, heb ontdonkerd.
Heimelijk ontnemen : hij ontdonkerde hem
veelgelds. Die siet does paarle van de kroon
ontdonkerd. P. Lastdrager.] Van hier ontdonkering.
ONTDOOLIEN
bij Kil. ontdooden) bedr. en onz.
w.,gelijkvl. Van ont en dooijen: ik ontdooide, heb en ben ondooid. Bedr., de hard-

ONTDONKEREN,

held en stijfheid, door vorst veroorzaakt,
wegnemen: toen uw liefdensvuur den winter
van des Heren yolk to ontdoozjen zogt. M. L.]
Meest onz., met zijn : daer een is ontdoijen
kan. [Vond.] Mine handen zijn nog niet
ontdooid. Is uwe bears al ontdooid ? is zij
algespekt?
ONTDOOVEN, bedr. w., gelijkvl. Van out en
dooven : ik ontdoofde, heb ontdoofd. Doofheid, dat is eene zekeregevoelloosheid we gnemen : als de smaeck door eene levende
sousse niet verweckt ende ontdooft wed.

[De Brune.]
bedr. w., gelijkvl. Van out en
drawjen : ik ontdraaide, heb ontdraaid.
Los draaijen : eene schroef ontdram:jen.

ONTDRAAIJEN,

Oneig.: heimelijk ontnemen, in den la en
stijI : hi' wist hem dat fijntjes to ontdraaijen.
Iemand eene kans ontdraazjen. Men gebruikt
het verled. deelw. ook met zijn hi' is het
ontdraaid, hi' heeft zich van die netelige
zaak, door zich stil we to pakken, afge-
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maalt, in de dagelijksche taal. Van hier

ONTEDELEN,

ontdraaijng.

ONTEEDIGEN, bedr.

ONTDRAGEN,

bedr. w., ongelijkvl.Van wit en

dragen ik ontdroeg, heb ontdragen. Door
dragen ontnemen, ontstelen : de meld heeft
mij veelgeld ontdragen. Cajpris .gevleugelt
wichtje ontdraegt u den breikorf. [Vond.]
In hetgemeen, we semen : het gevoel is
ontdragen. [Hoogyl.]
ONTDRAVEN, onz• gelijkvl.Van ont en
draven: ik ontdraafde, ben ontdraard. Eigen-

lijk, door eenen draf ontkomen. Oneig.,
schielijk en met alle mat
g
on
helaas!
dat hij de noodwet niet konde ontdraven.

[Oudaan.]
ONTDRIJVEN, bedr.

en onz. w., ongelijkvl. Van

ont en drijven : ik ontdreef, heb en ben ontdreven. Bedr., drijvend ontjagen : iemand
veel vee ontdrijven. In het algemeen, met
kracht ontnemen: de schootzoon
'heft door zijn flood ons vrijgepleit,
En aan den Ilelschen Leeuiv, ten buit
Van zijne zegenpraal, ontdreeven. M. L.
Onz., met zijn, drijvend ontkomen : Zeno,
die schipbreuk arm en naekt ontdreven, enz.
[De Deck.] Hoe 't schip 't onweer is ontdreven. [De Deck.] Van hier ontdrljving.
ONTDRINGEN, bedr, w., ongelijkyl. Van ont en
drip en : ik ontdrong, heb ontdrongen. Met

Gene soort van geweld ontnemen; veroud.
woord : dat hie sie hens ontdringen wolde.
[Oude Hand y . van het Heilmaal.] Bij M. St.
ondringen : die hem hadden ondronghen
dien mech.
ONTDRUIPEN, (ontdroppen, ontdruppen) onz. w.,
ongelijkyl.Van ont en druipen: ik ontdroop,
ben ontdropen. Met droppelen ontvallen :
Mijn tweet is mij ontdroopen. [Lodenst.]
ONTDUIKEN, onz. w., ongelijkvl. Van ont en
duiken: ontdook, ben ontdoken. Door dui-

ken, voorover bukken, iets ont aan:
ontdook dien slag. En scille ontduikt de vlam
der zwavel. [Anton.] In hetgemeen, ontwijken : gij doet ons daags de brandt van de
heete ton ontdutjken. [Melch. Fokkens.] Hoe
dat de slavernij en woestheid meest ontduiken. [De Deck.] Eene verordening ontduiken,
haar niet nakomen.Van hier ontduiking.
ONTDUISTEREN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
duisteren : ik ontduisterde, heb ontduisterd.
Duisternis wegnemen, verlichten : tot de
Hemel uw hert ontduister. [Lodenst.]

Ook beduidt het door middel van duisternis
onttrekken, verbergen aen den donkeren
school der aerden vertrouwt, wit de begeerlzjcke oogen ontditijstert te werden. [Bat.
Arkadia.] Van hier ontduistering , bij L.

Ten Kate.
bedr. w., gelijkvl. Van ont en echten : ik ontechtte, heb ontecht. Een woord bij
Rodenb. voorkornende, in de beteekenis van
de huwelijksbanden verbreken.

ONTECHTEN,

ONTE.

zie ontadelen.
w., gelijkvl.Van ont en eedigen, dat niet in gebruik is: ik onteedigde,
heb onteedigd. Van den eed ontslaan: het
onteedigen der Hopluiden. [Hooft.] Beschel-

dende de laatst onteedigde hofsoldaaten.
[Hooft.] Van bier onteediging.
ONTEENIGEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en eenig,
en dat buiten zamenst. niet voorkomt: ik
onteenigde, heb onteenigd. Scheiden,verdeeleri, twist tusschen anderen zaaijen • dat den
eenen broeder van den anderen onteenigt.
[De Brune.] Onteenighde gewesten. [Hooft.]
Van hier onteeniging.
ONTEEREN, bedr. w., gelijkvl.Van ont en
•
eeren:
ik onteerde, heb onteerd. Eigenlijk van eerie
waardigheid berooven: die onteert ssjn eygen
hooft. [Bijbelv.] Eene maagd onteeren, haar

den maagdorn benemen. In verdere bet
kenis, jets doers dat teen de achting en den
eerbied, aan eenenpersoon of eerie zaak
schuldig, strijdt: heeft hi' uwe wet, o 't
koningdom onteert? J. de Haes.] Gods naant
onteeren, den tempel onteeren. Van bier onteerder, onteering, ontersel, bij Hooft. Voor
onteeren gebruikt Oudaan oak onteerlijken.
Bij Otfr. luidt het interen.
ONTEGENSPREKELIJK, bijv. n. en bijw., — lijker,
— lijkst. Wat men niet tegenspreken kan.
ONTEGENSTAANBAAR, bijv. n. en bijw.,
baarder,
— baarst. Wat men niet tegenstaan kan •
ogij ontegenstaanbaare flood ! [Sets.]
ONTEGENWOORDIG, bijv. n. en bijw. zonder
trappen van vergrooting. Niet tegenwoordig.
Hooft spelt het met eenej: tee hens on'
ghenwoordigen.

bijv.
- lOker,
— Wks& Waartegen men door woorden niet
inbrengen kan. Van hier ontegenzeggeltjkheid.
ONTEIGENEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
eigenen: ik onteigende, heb onteigend. Van
eigendom ontzetten: hi' onteigende mil msjne
bezittingen. Ellendighe menschen, die zich
onteygenen, en aen andere in huyre geven.
[De Brune.] Van hier onteigening. [Rodenb.]
ONTELEA.AR, bijv. n. en bijw., ontelbaarder ,
ontelbaarst. Dal nietgeteld kan worden.
ONTEMMELIJK, (ook ontembaar) bij y . n. en bijw.,
lijker,
lijkst. Niet te temmen-. Van hier
onte mmeltjk held .
ONTENGELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
engelen, dat niet in gebruik is: ik ontengelde,
heb ontengeld. Mt den staat der Engelen verstooten : sints bij swaer ongeval een deel
ontengelt zijn. [Huygens.]
ONTERVEN, bedr. w., gelijkyl. Van ont en ern:
ik onterfde, heb onterfd. Dit woord wordt
ONTEGENZEGGELIJK

gebruikt van iemand, die erfgenamen nalaat,
welke hi' van de erfenis versteekt: eenen
verkwistenden .goon onteeren. Dit woord had
in vorige tijden, toen het waken van uiterste
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willen nog niet in gebruik was, of minder
algemeen in zwang ging, eene andere beteekenis. Het beduidde iemand, geregtelijker
wijs, uit het wettige bezit, het eigendom en
de beheering van goederen zetten. Zoo wordt
hetgenomen, in eene Verklaring w e ens de
landscheiding tusschen Brab. en Holland.
van 2 Nov. 1385 : voort tughede hi j, dat men

ONTFLODDEREN, OHL W.,

altoes diegoede te Zonzel geerft ende onderft
heeft, enz. Ook gaf het te kennen het regt tot

Ontdek mijn dikbenevelde oogen
0pdat ze ontfloerst aanschouwenmogen, enz.
ONTFONKELEN, onz. w., gelijkvl. Van ont en fonkelen : ik ontfonkelde, ben ontfonkeld. Beginnen te fonkelen.Van hier ontfonkeling, een

iets, bij plegtige erkentenis, voor zich zelven
afstaan en aan eenen anderen opdragen. In
dies zin komt het voor, in de Overdragt van
Landen, d. 12. Apr. 1433. door Jakoba v.
Beyeren aan Filips van Bourgondie gedaan :

gelijkvl. Van ont en
flodderen: ik ontflodderde, ben ontflodder d.
Geld, woord, flodderend ontwijken.
bedr. w., gelijkvl. Van ont en
floersen, dat buiten zamenst, niet voorkomt:
ik ontfloerste, heb onttloerst. Eigenlijk het
fibers we nemen. H. Schim gebruikt het
oneig. :

ONTFLOERSEN,

woord, waarmede Hooft, in Tacitus, het,
door Tiberius uitgevondene, woord spintria
soo dat wij ons ende onsen erven ende nacovertaalt, naar het gr. 0-xlvevp, eene vonk.
melingen daer of onterven, enz. Eindelijk,
Dit ontfonkeling is eigenlijk voor ontvonkebeteekende het iemand van zijn ambt, leen
ling, van ontvonken en den uit an ling. Bij
of andergoed, door regt of geweld, ontzetHooft vindt men ook het bijv. n. ontronkelijk.
ten • het middeleeu. exheredare, het fr. des- ONTFRONSEN, (ook outpronselen) bedr. w., gehëriter. Zoo vindt men het, in eenen brief
lijkvl. Van ont en fronsen : ik ontfronste,
van Godevaard van Breda, waarin hi zich
heb ont roust, De fronscn of rim P
uit het
en zijn land aan 'krt. Henr. v. Brab, in
g
elaat we trekkers : ontfronsch uw voorhooft.
leenmanschap overgeeft, in het jaar 1212:
[A n ton. De wijn ons roust het hooft. J. Cats.]

stjn ligchaeme sal onder onse macht sijn,
ende sondes hoe
van restitutien sal onderft
p
worden. Van bier ontervenis, onterving.
ONTETTEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en etten :
ik ontettede, heb ontet. Een woord, dat in het
Ommelander Landregt voorkomt, in den zin
van de landen van de atting voor het vee
ontblooten. Het komt van ont en etten, dat
is eten.Van dit etten, is etting, atting, dat,
in het Landr. van Zutph. en van de Veluwe,

mondkost voor vee beteekent. Van hier
eetland, attingland, in het Oml. Landr. Bij
Kil. is aes, voor spijs (waarvan magenaas in
het Landr. v.-Zutph.), en aet, aetmael, ons

etmaal.
ONTEVREDEN, bijv.

n. en bijw., ontevredener,
ontevredenst. Niet tevreden : ontevreden met
zijn lot. J. v. Eyk.] Van hier ontevredenheld. Zie onvrede.
ONTFERMEN
zich) wederk. w., gelijkvl. Van
ont en barmen, dat, om de t, in farmen,
fermen veranderd is : ik ontfermde mij, heb
mij ontfermd. Zijne barmhartigheid aan
anderen betoonen. Menplaatst er of eenen
tweeden naamval bij
of het voorz. over :
,
zich over eenen ellendigen ontfermen. OntTerm u mijner. Uwe ronde en poezele armen
ontferrnen zich des minnaers al te no. [Poot.]

K. v. Mandergebruikt het eenmaal bedr.:
dat haer believe dit volck to ontfermen. Van
hier ontfermenis, bij A. v. d. Berg ontfermigheid, bij M. St.; ontferming (ook onferm
bij M. St.: groten ontferm do hen ontfermhartigheid. [Bijb. 1477.1 Over de afleiding
zie barmhartig.
ONTFIJMELEN, bedr, w., gelijkvl. Van ont en
fijmelen : ik ontfijmelde, heb ontfijmeld. Stil
ontnemen. Geld. woord.

Nu wel aan ! het voorhoofd eens oat roust !
[Lodenst.] Van hier ontfronsing.
ONTFUTSELEN, bedr. w.,gelijkvl. Van ont en
futselen: ik ontfutselde , heb ontfutseld.

Kleine din en stil ontnemen. Wijders in het
geheim we nemen: o Nijmphje, dat, al was
men schoonheid noemd, hebt alle Nijmphjes
loos ontfutzeld. [.1. Bonefonius.] Ook futselend
los maken ontfutselt mzjn gedoe. [Huygens.]
Van hier ontfutseling.
ONTGA.AN, onz, w., onregelm. Van ont en gaan:
ik ontging, ben ons aan. Eigenlijk, zich van
eeneplaats verwijderen : hi' ontgaat ntij
altijd, waar ik hem ontmoet. ontging
den Markgraaf, die op hem paste. [Hooft.]
In hetgaan te voren komen: ik kan u gemakkelejk ons aan, Oneig. : dat is mij ontgaan, dat is mij uit de gedachten geschoten.
Op het hooren van die tijding ontging
mil het hart. Nu ons in den viand al
de moed. Dat voordeel ontgaat mij niet.

In engeren zin , eene onaangename omstandigheid ontwijken : een ktvaad pogen
te ont aan, Daar door ons in hi' een groot
gevaar. Die nauwelijx den roust ontgaen.
[De Deck.] /Vat spotter zal de wraak ontgaan? Eene straf ont aan Men gebruikt het
ook wederk.: zich ont aan zich aan eenige
zonde in het openbaar schuldig maken. Men
tette hier neevens eens op 't geene, dat zich
ons aan heeft. [Hooft.] Zich aan iemand in
toorn ont aan, de maat in toorn niet houden. Bij Otfr. in an en ins an,
ONTGALLEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb, ont engallen : ik ontgalde, heb ontgald. De gal uit visch nemen : den baars
ontgallen is bij Vond. eene spreekwijs, eene
netelige zaak redden.
401
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ONTGL.

n., O. des ontgangs, of van den
ontgang • zonder meerv. Het ontgaan, in
eenen oneigenl. zin : op hoop van ont an
dér strafe. [llooft.]
ONTGEESTEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
e dOuden blazen heette: ik
eesten , dat bij
g
ontgeestte, heb ont Best. Bij de Ouden komt

men eenen vissche ontginnen soude. [Gout.
Kron.] In dien zingebruikt Hooft het voor
eene bres schieten : onberaaden nogthans hoe
men de sterkten t'ontginnen hadde. Voorts
gebruikt men het ook van andere din en en
het beteekent eenen aanvang met iets maken:
eengetal ont innen. [Vo nd .]

dit voor in de beteekenis van buiten de zinen verrukken. Zie ingeesten.
n
ONTGELDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
gelden: ik ont of heb on olden. Eigenlijk
schade, aderen
aangedaan, met geld
n
eene
vergoeden • in welken zin het een bedr, w.
is, schoon het zoo niet meer gebruikt wordt.
Bij C. Huygens komt het in den zin van
iemand geld afzetten voor : die it bij der
street ontgeldt. Wij Hemel] het thans in eenen
onzijdigen zin voor boeten, straf lijden, met
zaak in den vierden naamval : de onnoozele
de

't Gaat wel, o Alfa van't Verbond!
Van uontginne ik mtjn gezangen. M. L.
Gevend hier op zijnpaard de spooren, ont on
hi' den strijd. [Bog.] Van hier ontginning.
ONTGLANZEN, ontglansen, bedr. w., gelijkvl.
Van ont englanzen, glansen : ik ontglansde,
heb ontglansd. Den glans ontnemen : door
ditpenseellicht droef ontglanst. [Poot.) De
boosheyd ontglanst den luster van een
vrouwe. [De Brune.]
ONTGLLIDEN
ontgltjen) onz. w., ongelijkvl.
Van ont englijden : ik ontgleed, benontgleed.
Door glijden ontvallen. Oneig.: daer 't Leven
u ontyllidt. J. de Haes.] De koning list zich
aan mi'n' man ont lien zich een geheim

ONTGANG, z,

inoet het vaak on elders. Eens anders misdaad ontgelden. 't Kostellick stehuis most de
lantscha ontgelthm. LVond.] Etltjke rijke
burghers ontgoldett't met den hoorde. [Hoofs.]

Men plaatste er oudtijds ook eenen tweeden
naamval bij: wij moeten barer misdaet ontin
g
,
helden. [Dores1.] Van hier on
het Geld. Plakaatb.; ontgelding.
ONTGERVEN, (bij Kit. ontgaerwen) bedr. w.,
gelijkvl. Van ont en gerven : ik ontgerfde,
heb ontgerfd. Ontkleeden, verond. w. Zie
gerfkamer.

bedr. w., gelijkvl. Van ont en gespen • ik ontgespte, heb ontgespt. Los gespen:
ontgespt den gouden gesp. [Vond.] Zijne
schoenen, zijn zwaard ontgespen. hvaapens,
die ik ontgespte. [G. Brandt.; Van hier ontgesping.
ONTGEUZEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
geuzen, dat niet in gebraik is: ik ontgeusde,
heb ontgeusd. lemand tot de roomsche gods-

ONTGESPEN,

dienst overhalen.
(zich), wederk. w., ongelijkvl. Van
ont en geven: ik ontgaf mi j, heb mij ontgeven. Jets varen laten : zonder mij weder-

ONTGEVEN

om te leveren, 't een ntijn is •; ontgeeft u
zulkx. [Rodenb.] Uit de gedachten laten:
zich een vermoeden ont even. Bat hij zich
ontgave, dat tjpinandt gepooght had hem verdacht te maaken. Hoof t. Neen, eerzaame,
Raad: zij wilt u dit ont even. P. Scriverius.]
gelijkvl. Van ont en
ONTGIFTIGEN, bedr. w.,
iftigen, dat buiten zamenst. niet voorkomt :
g
ik ontgrftigde, heb ontgiftigd. Het vergift
wegnemen: zulcke laege zielen to willen ontgiftighen, en 't fenijn we linemen. [De Brune.]
OrrromEN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
ginnen, dat buiten zamenst. niet voorkomt :
ik ontgon, heb ontgonnen. Beginnen op te

ontvallen. G. Bidloo.]
onz, w., ongelijkvl. Van out en
glimmen : ik out loco ben ontglommen. Beginnen te glimmen •: de kool ontglimt.
ONTGLIMPEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en

ONGLIMMEN,

glimpen: ik . ontglimpte, ben ontglimpt.

Door eenen bedriegelijken schijn jets van
den hats schuiven. C. Huygens gebruikt dit
woord nog in eenen geheel anderen zin, en
dat ongelijkv1., voor uitscheiden met Ompen, dat is schijnen : zedert u de glimp
ontg lo nip .

onz. w., gelijkvl. Van ont en glippen: ik ontglipte, ben ontglipt. Glippend,
we ens gladdigheid ontslippen : de aal ontglipte m,ij uit de hand; Fig., nit onvoorzig-

ONTGLIPPEN,

tigheid en in haast zich jets laten ontvallen :
laet haer (de lippen) nooit lets vuits ontglippen. [Boddaert.)Ongemerkt ontvallen. Kwijt
raker': met de straelkroon, die haer stanshuis
ontglipte. [Poot.] Ontwijken : dan ziet gij
't witte duin allenxkens ontglippen het gezicht. [Anton.] Ontkomen: om de klippen
van opgeblaze dertle reen wijs t' ontglippen.

G. Brit.]
ONTGLOEUEN
(ontgloeden)
,

,
bedr. en
onz. w.
gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. ont en

gloeijen : ik ontgloeide, heb en ben ontgioeid.
Bedr., beginnen gloeijend te maker': zulke
straalen ontgloeien, verwarmen, enz. [Sets.]

snij den. Zoo be zitg men het van onbebouwd
land, waarin men denploeg zet: een stuk
gronds ontginnen. Pus ook: eenen haas, een

Meestgebruikt men het in eenen figaurlijken zin, voor eenen hoogen graad van levendieg
begeerten doen ontstaan : om u 't harte
to ontgloeien. [Sets.] Door een beter dichtvuur ontgloeid. M. L.] Ook onz.: metzijn:
zijn cooed ontgloeide.
ONTGLORIEN, onz. w., gelijkvl. Van ont en glodat niet voorkomt : ik ontgloriede, ben
rien
,
ontgloried. Zijnen luister verliezen : de eens

varken ontginnen. Van welker stede
speen

gepuurde deugt ontglortjtnintmermeer.[Oud.]

ONTGR.
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bedr. w., gelijkvl. Van ont en goden, dat niet in gebruik is: ik ontgoodde,
heb ontgood. Van degoddelijke waarde, ook

ONTGODEN,

wanneer zij slechts op trotsche inbeelding,
of fabelachtige verziering steunt, berooven :
en wij 't vergode kint van nieuws ontgoden
dorsten. CC. Huyg.1
ONTGOEDEN. bedr. w.,
gelijkvl. Van ont en
oeden , dat buiten zamenst. niet voorkomt :
g
ik ontgoedde, heb ontgoed. Van nalaten-

schap versteken, onterven •, ook iemand van
zijn goed berooven : te Ghent quam hi ontgoet. M. St.] Van hier ontgoeding.
ontguichelen) bedr. w., gelijkvl.
ONTGOOCHELEN
Van ont engoochelen : ik ontgoochelde, heb
ontgoocheld. Door goochelen ontfutselen :
het welk door Circe den varier Pikus was
ontguighelt. [Vond.] Van hier ontgoocheling.
ONTGORDEN, hedr. w., gelijkvl. Van ont en got.den: ik ontgordde, heb ontgord. Los gorden:
ende men ontgordde de kemelen. [Bijbelv.]
Ilij ontgordd' hem van dagg' en de en.

[Hooft.] In eenen bepaalden zin is het het
tegendeel van begorden, den bulk doen zwellen door bezwangering: dry maeghden van
een' boer in eene ndcht begort. [Huyg.] Ontgorden is de halve de slenking van den bulk
door verlossing veroorzaken: zij zach haar'
iniangeren buik ontgorden. [G. Bidloo.]
ONTGRABBELEN, bedr. w. gelijkvl. Van ont en
grabbelen : ik ontgrabbelde, heb ontgrabbeld.
Outnemen: die ontgrabbelden uw vee.

C. Iluyg.]
bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. ont en graten : ik ontgraatte, heb
ontgraat. De graven uitdoen.
ONTGRAVEN, bedr. w., ongelijkvl.Van ont en graven : ikontgroef, heb ont raven. Door graven
wegnemen : eer hi den varier Bede ont raven.

ONTGRATEN,

M. St.] Een deel ont raven slijks voor 't
oppergoed te keuren. [De Deck.] Van hier
ont raven : schatontgraving, bij De Deck.
ONTGREINDELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
grendelen : ik ontgrendelde, heb ontgrendeld.
De:
losdoen : wanneer de loot ontgrendelt uwe deuren. [J. Cats.] De nijdigheit zocht de poorten stil t' ontgrendelen.
[Vond.] Oneig.: ontgrendelt hand en pert.

[Huygens.]
bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
grijpett : ik ontgreep, heb ontgrepen. Grijpend ontnernen. De Brune gebruikt het.
ONTGRIJNZEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en

kerker lion ontgroeUen, zingt F. De Haes

van de ziel, die niet !ang,
er in den kerker
des ligchaants, kondë opgesloten blijven,
maar door den dood ontslaakt werd. ln
verdere figuur: talen, die het gezag van de
Bede ontgroeit schijnen. [L. Ten Kate.]
ONTGROENEN, bedr. w., gelijkvl.Van ont en
groenen: ik ontgroende, heb ontgroend.
iemand ontgroenOn zegt men van iemand,

die, op de Hoogeschool kotnende, door zijne
medestudenten, onder een vrolijk glas wijn,
en eenige daarbij gebruikelijke plegtigheden,
van den, hem nog aanklevenden, schoolschen reuk, gezuiverd, en dus als lid der
akademie ingehuldigd wordt. Bij Huygens
komt het onz., met zijn, in eenen eigenlijken zin voor, in de beteekenis van zijne
groenheid verliezen : 't kan ontgroenennoch
vergaen. Van hier ontgroening, in eenen
dadelijken zin.
ONTGROEVEN, bedr. w.,gelijkvl. Van ont Cil
groeven: ik ontgroefde , heb ontgroefd.

Eenegroef we maken. Huygens gebruikt
het oneigenl. Zie ontrimpekn. _
ONTGRONDEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
gronden : ik ontgrottdde, heb ont road. Dit
woord is in eenen dubbelen zingebruikelijk.
In den landbouw beteekent ontgronden een
nieuw stuk lands ont inners om het te
bebouwen. Van bier is er eerie soort van
belasting op zulke landen met den naam van
ontgronding bekend. Maar ook is ontgrondeneenengrond wegnemen, waardoor dat, -wat
er boven staat, invalt. In dien zin komt het
bij J. Van Heemsk. voor :
Bolt zoute zeevloedt, rolt vrij aen,
Ontgrondt de letters, die hier staen:

De dichter spreekt van letters, die die in.
het nand van den zeeoever ingedrukt waren.
In eenen figuurlijken zin, komt het bij
Hooft voor : 't ontgronden van dezen Staat,
den Staat in den under an storten. Ook is
zulken dienaar lichter rontgronden , men
kan hemgemakkelijker den voet ligten, en
deszelfs ambt ontnemen.
ONTGRONDVESTEN, bedr. w„ gelijkvl. Van ont en
grondvesten: ik ontgrondvestte, heb ontgrondvest. Eene grondvest wegnemen : die
zeer stantvaste zuzjl is ''nu ontg.
rontrest

J. Vincent.]

zie ontgoochelen.
bedr. w. gelijkvl. Van ont en gunnen: ik ontgunde, heb ontgund. Niel, gunner),
misgunnen.
grijnzen : ik ontgrijnsde , heb ontgrijnsd. ONTHAAL, Z. n., o., des onthaals, Of van het
onthaal; zonder meerv. Eene bejegening
Degrijns, het Masker, afdoen: op den tijd,
met woorden of (laden, welke men aan
die met ontgrtjnsde mom en veldtrompet,
iemand bewijst, wanneer hi' bij ons inkomt.
enz.. F. voor G. Brandts Poezy.]
Het woord worth in eenen oabepaalden zin
ONTGROEIJEN, Ora. IV., gelijkvl. Van ont en
genomen, en eerst door bijgevoegde uitgroetjen : ik ontgroeide, ben ontgroeid. Door
drukkingen bepaald: iemand een goed ontgroeijen ontslagen worden : hij is de plak
haat, een sleeht onthaal aandoen. Kan zij
ontgroeid. Oneig.: dot zij zoo Iwest el len

ONTGRIJPEN,

ONTGUICRELEN,
ONTGUNNEN,
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(de Tier) 2 dam zoo zoet in d'ooren klinken,
dat ze u beweegt tot zulk een blij onthaal ?
Moot.] In eenen goeden zin verstaat men er
vooral door eene betooning van vriendschap
door eenen maaltijd: een onthaal op eenen
goeden maaltljd. Een heerlijk, deftig onthaat. Een sober onthaal, in den gemeenen
stip. 't Onthael wen 's Konings tafel. [Vond.]
ONTHAKEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
haken: ik onthaakte, heb onthaakt. Los haken : en onthaakt all' haar krop, tot op het
naakt. [Hooft.I. Van hier onthaking.
ONTHALEN, bedr. w., geliikvl.Van ont en halen:
ik onthaalde, heb onthaald. Door we halen
ontnemen: hetgoed is hem weer onthaald. Een
onthaal aan doen: iemand koeltjes olecht,goed
heerlijk, deftig, blij, vriesideltjk onthalen.
lemand op lets °Whalen; Net keur van gezang
onthalen. V. de Hoes.] dils ons Apol onthaelt op heiligh oogbanket. [Poot.] Van hier
onthaling.
ONTHALEWEIR, veroud. bijv. n. en hijw. — welder,
weidst. Kit. verklaart het door ge-

ONTHE.

nassen. Deze laatste dichter gebruikt het,

in het algemeen, voor iemands wapenrusting,
vanwelken aard ook, en hem daardoor zijne
tegenweer ontnemen: die Kleant en Epikuur
bestaet 1' ontharrenassen.
ONTHARSENEN
,
zie onthersenen.

bedr. w., gelijkvl. Van ont en harten, dat niet voorkomt : ik ontharte, heb
onthart. Van moed ontblooten, iemands

ONTHARTEN,

cooed benemen.
bedr. w., gelijkvl. Van ont en

ONTHASPELEN,

haspelen : ik onthaspelde, heb onthaspeld.
Ztjde onthaspelen, haar van het haspeltje

afwinden.
bedr. w., gelijkvl. Van ont en
hechten : ik onthechtte,
heb onthecht. Dat aan

ONTHECHTEN,

lets gehecht is, los maken.
onder onthiet.
ONTHEFFEN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
he en: ik onthief, hebontheven.Eigenlijk door
heffen, opheffen, wegnemen. Men gebruikt
het meest oneigenlijk voor bevrijden van
eene onaangename zaak, die als een zware
last ons drukt : wanneer zal ik van die zorg
scheurd , slordig , ongehavend. Zoo ook
L. Meyer. P. ,Scriveriusspelt ontharleweid :
ontheven worden ? Van hier ontheffing.
al is 't werk ongezien'en trij ontharleweydt. ONTREILIGEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
ONTHAISTEREN onthelsteren), bedr. w.,
heiligen : ik ontheiligde, heb ontheiligd. Van
Van ont en halsteren: ik onthalsterde, heb
de heiligheid berooven, doch figuurlijk alleen,
onthaleterd. Den halster afidoen.
jets doen, dat teen de heiligheid van eenen
ONTHALZEN, bedr. w., geliikvl. Van ont en halpersoon of eene zaak strijdt Gods naam ontzen, dat dus buiten zamenstell. nietvoorheiligen. Een verbond ontheiligen. Zijn
komt : ik onthalsdeheb onthalsd. Men
kroon, ontheiligd , lit ter aarde neergesmeeten. E. Voet.] Zij ontheiligt d' echt.
gehruikt dit woord gemeenlijk in den zin
[Anton.] Dat ik diengewijden naem schijne
van onthoofden'-zoo
,
Notk. reeds inthalsen
t' ontheiligen. J. de Haes.] Van hier ontheiheeft, omdat de afsnijding van den hals,
liging. Bij Notk. intheiligon.
zoowel als de onthookling, den gewissen
dood veroorzaakt. anthalzen zoude dan ONTHE1STEREN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
heisteren, dat niet in gebruik is : ik ontheiseigenlijk zijn den hals wegsnijden, en wel
terde,j
heb ontheisterd. Dit woord worth hi
zoover, dat eene onthoofding er een natuurKiliaan nietgevonden. Halma verklaart het
lijk gevolg van is. Vond. zegt (Ins van Maria
Stuart, die op het. schavot onthoofd is: ontdoorplagen, kwellen, plunderen, knevelen •;
L. Meyer door verwoesten. In de beteekenis
halst naer die gesntede wetoEn G. Brandt
zegt : d' onthalsde martelaar. Van hier :
van knevelen, verwoesten gebruikt het Anonthalzing. Het is van het zelfstandige pals
tonides, hij wien men lantontheisterij vindt;
en : ontheisterende met een zaemgedrieschten
gevormd.
hoop. In soortgelijken zin zegt hi' elders :
ONTHANDEN, bedr. w., gelijkvl. Van . ont en hande boom ontwortelt en ontheistert van zijn
den : ik onthandde, heb onthand. Eigenlijk,
looters. En N. V. Poelgeest zegt : hem to hoedoor afknotting iemand van zijne, hand of
den voor onthelYsterende plaagen. M. L.
handen berooven. Wij gebruiken het oneigenlijk als een onpersoonlijk werkwoord:
gebruikt het in eenen zin van orde, mat en
dat onthandt mi j, dat verwekt mij ongerijf.
luister berooven. In eenen, daarvan weinig
verschillenden, zin spreekt diezelfde schrijVan bier onthanding.
ver van den llollandschen Twin, van binnen
ONTHAREN, bedr. w., gelijkvl. Van oat en haren,
met veele distelen en doornen ontheisterd.
dat buiten zamenstell. niet voorkomt : ik
onthaarde, hebonthaard. Het haar uittrekken,
De Overzetter van J. Hervey schijnt het in
soortgelijke beteekenis to nemen, zeggende :
van haar berooven.
het heele redelijk gestel was ontheisterd, nit
ONTHARNASSEN bedr. w., gelijkvl. Van ont en
niet zwang
het gelid, ja gebroken, dat is, zonder orde en
harnassen; buiten zamenst. ❑
schoonheid. N. Versteeg gebruikt het ook
is : ik ontharnaste, heb ontharnast. Het harvoor wanorde verwekken, ontstellen : 'tgenas uittrekken: me'gemael eerlang ontharzicht van al (lit yolk ontheisterd al zijn
nast in uwen schoot t' ontvangen. J. de
zinnen. Voor ontstellen, bedaardheid en
Haes.) Moonen zegt ook den krtjg ontharONTHEETEN, zie
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rust ontnemen, gebruikt bet Poot : als '1 lot
mzjn' boezent had ontheistert. En G. Bidloo:
degloet van vloot en daken ontheisterde 't
gentoed zoo vinnig, dat de moet geen hoopen
overbleef. Van hier ontheisterij, ontheistering. Het is moeijelijk den oorsprong en de

eerste beteekenis dezes woords te be glen.
In degissing, door L. Meyer voorgestaan,
als ware het voor ontheitsteren, ontheetsteren, de hette of hitte wegnemen, vin d ik te
veel ongegrondheid. In Groningen heeft
men een woord heister, heisterkaar, dat van
een jong meisje gebruikt wordt, dat zich als
een wilde, woeste 'on en gedraagt. Of dit
woord met ons werkwoord eene bron hebbe;
of het met heester, heister, vermaagschapt
zij • of het uit het hood. heiter, helder,
ontstaan zij, als zeidet gij entheitern, ontheiteren, ontheisteren, durf ik niet bepalen.
Zoo dit laatste, waartoe ik het meest overhel,gegrond ware, dan konde men zich
beroepen op het oude heideren, dat bij Kil.
voorkomt, in de beteekenis van helde worden, weerlichten. Zoo zoude dan de eerste
beteekenis die van het benemen van helderheid, glans en !ulster zijn. Uit die bron late
zich ookgemakkelijk al de, hierboven
gemelde, beteekenissen afleiden : helderheid
benemen ; van luister, sieraad, orde en
schoonheid berooven; verwoesten, plonderen.
ONTHELDEREN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
helderen ik onthelderde, heb onthelderd.

Van helderheid berooven.
beck. w., ongeliPal. Van ont en
het en : ik ontholp (onthielp, oudt. onthalp),
heb ontholpen. Van hulp ontblooten : de

ONTHELPEN,

Hopluiden, reedeldk geholpen hiermee, ontholpen zich zelve. [Hooft.]
ONTHENDEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
hernden, dat buiten zamenstell. niet voorkomt : ik onthemdde, heb onthemd. Het

hemd uittrekken, naakt maken, ontblooten •
met het schoudervleesch ten oxel toe onthemdt. [C. Huygens.]
ONTHENGSELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
hengselen : ik onthengselde, heb onthengseld.

Van zijn hengsel los maken.
verled. deelw. van ontherbergen.
Van herberg beroofd : na eerst de oude Ingeboren van hem ontherberght waren. [Ca mph .]
ONTHERSENEN, (ontharsenen) bedr, w., gelijkvl.
Van ont en hersenen, dat buiten zamenst.
niet voorkomt : ik onthersende, heb onthersend. Een vroedkundig woord : de vrucht
's moeders ligchaam onthersenen, derzelve,
als zij niet kan ter wereld komen, de hersenA door middel van een werktuig ontnemen. Oneigenlij,
k komt het deelwoord
onthersend, in den zin van ontbloot van
schranderheid, voor
vlechten om mijn
ontharssent hoot heur eerkroon. [W. Schel!logs bij
Sweerts.]
ONTHERBERGD,

ONTHO.

bedr. w., gelijkvl. Van ont en heugen, dat is verheugen : ik ontheugde, heb
ontheugd. Het tegendeel van verheugen, de

ONTHEUGEN,

verheugdheid storen, wegnemen. Veroud. w.
bedr, w., gelijkvl. Van ont en
heupen, dat buiten zamenst. niet voorkomt:
it ontheupte, heb ontheupt. Uit het gewricht
der heup ontwringen clan komen der ontheupt' en kreuple kindren van. [Huygens.]
Footgebruikt het oneigentijk voor den
onderlingen band van vereeniging breken :

ONTHEIJPEN,

ten slut van 't burgerlijke leven, ontheupt
door list en twist en feil.

bijw. van plaats en tijd. Tot hiertoe.
Het is reeds verouderd. M. St.gebruikt het
meer dan eens : door die landen recht ont-

ONTHIER,

bier,
dat hi quant t'Utrecht. Dat hi ware des
riken behoeder,onihier endelkint op quame.
Het voorzetsel ont, dat bier eene beweging
naar eeneplaats uildrukt, schijnt uit aan

ontstaan te zijn.
z. H., co., des onthiets, of 'van
bet onthiet • het meerv. niet in gebruik.
Een bevel, gebod: min gold haar onthiet,
tot Amsterdam. Op's lots onthiet.[Poot. i Van
hier onthieten, bij Kil. ontheyten, waarvoor
wij nu ontheeten, loch volgens den Rotterdamschen ton vat A met eene zacht-tan e
ontheten
,
schriiven (zit &Oen.) Dit woord
behoort tot den stip der Overheid, die onthieten gebruikt, wanneer zij harm onderworpenen regters en minderen bedienden
iets gelast. Onthieten is ook beloven: dat em
geen gelt ontheten si [Wilckoer. van Langew.j Zoo komt bet ook in het Old. Landregt

ONTHIET, (onthiet)

voor. Klaas Kolyn bezigt het in eenen beroo-

venden zin, voor den vredi ontzeggen,
waarvoor wij thans het enkele ontzeggen
bezigen • des hem Arenout onthiet.
ONTELILIKEN,
bedr. w., gelijkv
l. Van ont en
hzjliken,: ik onthijiikte, heb onthijlikt. Van
den echt onthinden: voor die onthijlickt zijn.
J. Cats.]
ONTHOKKEBANDEN, beck. W.,
gelijkvl. Van ont
en hokkebanden , dat niet buiten zamenst.
voorkomt : ik onthokkebandde, heb onthokkeband. Eigenlijk losmaken van den band,
waarmede men in een hok gebonden is. Oneigenlijk, vrij maken • wijders beroeren.
ONTHOLLEN, onz. w., gelijkvl. Van onten hollen:
ik ontholde, ben onthold. Door Wien ontlooA Oneig.: of nuj hier mi'n'hand ontholde. [Huygens.]
ONTHOOFDEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
hoorden, dat buiten zamenst. niet in gebruik
is : ik onthoofde, heb onthoofd. Het hoofd
afslaan.Van hier onthoofding. Het enkele
werkw.gebruiken de angelsaksen haefdian,
in den zwabensp. houbeten.
ONTHOORNEN, (onthorenen) bedr. gelijkvl.
Van ont en hoornen, dat niet voorkomt : ik
onthoornde, heb onthoornd. Van horens

ONTHU.
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berooven. Hooft bezigt het voor het wegschieten van de zijviengels of uithoeken eens
bolwerks : de naastegordijnen, op gelijke
wijze onthoorent, enz.
ONTROPEN, onz. w., gelijkvl. Van ont en hopen :
ik onthoopte, heb onthoopt. Verond. w., wanho en.
ONTROUD, z. n., o., des onthouds, of van het
onthoud • zonder meerv. Gedachtenis, een
in ont
woord der dagelijksche taal: naar min

()NTH.

ont en huiken: ik onthuikte, heb onthuikt.

Huikend ontduiken.
ONTHUIVEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
huiven : ik onthuifde, heb onthuifd. Van
eene huif ontdoen. Oneig. : wie sal de blind
onthuiven ? C. Huygens.]
ONTHVIDEN, bedr, w., gelijkvl. Van ont en hulden: ik onthuldde, heb onthuld. lemand, door
het benemen van eer en achting, en het
weigeren van hulde en trouw, in zijne hooghoud is het driegulden. Naar min beste
heid niet erkennen. In het gemeen van eer
onthout. [Moonen.] Eeneplaats, waar men
berooven : zej onthulden de maeghden van
zich onthoudt, voor eenepoos zijn verblijf
harejonghvrouwschap. [Vond.] Zoo ook het
houdt : het eilandt Mona, een onthoudt der
voortd. w. onthuldigen: voor zzYn onthuloverlooperen. [Hooft.1 Bij Kil. heeft het ook
digt hoot. [Anton.] Van bier onthuldiging.
nog de beteekenis van onthouding, absti- ONTRULLEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
nentia.
hullen: ik onthulde, heb onthuld. Van hul of
ONTROUDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
kapsel ontblooten : onthult van zijnen hoofdband. [Vond.] Ontzie u niet dequanten to
houden : ik onthield, heb onthouden. Dit
onthullen. J. De Deck.] Van hier onthulling.
woord wordt op meer dan eene wijs gebruikt.
1. Het beduidt in zich houden , als een ONTHUNKEREN, bedr. w., gelijkvi. Van ont en
hunkeren : ik onthunkerde, heb onthunkerd.
bedr. werkwoord , en wel vooreerst in eene
ruimte insluiten, opsluiten, bewaren : gij
Door hunkeren ontvangen.Van hier ontonthieldet de lijcken heijmelick in uwen
huzjsen. [DoresI.] Ten tweede, in hetgeheugen opsluiten : wie kan al die lessen onthouden? Als een wederk. werkwoord, voor eene
poos zijn verblijf houden : in 't lant, daer
zich 'tgewelt onthoudt. Toot.] Uw koning,
die nu tergoeder uur zich in de Stad onthoudt. J. de Haes.] Ont heeft hier de betee-

kenis van in. 2. Bewaren, ondersteunen,
onderhouden : die wart ontholden van sijnen
vrienden, die hevt gaven sijne behoefte.
J. van der Beke.] Zoo ook het naamw.
onthouder : die Pelgrijmme vijnden daerin
Koren onthouder. [Guld. Throen.] 3.. Terug
bonder), als een bedr. werkwoord : ik zal
mijnen arbeider nimmer zijnen loon onthouden.Als een wederk. werkw.: zich van de
wellusten onthouden. Zich bedwingen, zijne
driften in dwang houden: ik konde mij vat&
la then niet onthouden. Ik zwijge wel, ende ben stille, ends onthoude mij. [Doresl.]

Ondertusschen is dit woord in eenige dezer
beteekenissen reeds verouderd. Van hier het
deelw. onthoudend, waarvan onthoudendheid.
Voorts onthouder, onthouding. Oud. bezigt
onthoudenis, voor geheugen.
ONTROZEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en hozen,
dat buiten de zamenst. niet voorkomt : ik
onthoosde, heb onthoosd. De hozen of kousen
uittrekken.
ONTRUGEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en hugen :
ik onthuugde, heb onthuugd. Door hugen
verkrijgen. Zie hugen.
ONTRUIDEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en huiden, dat buiten zamenst. niet voorkomi : ik
onthuidde, heb onthuid. Van de huid berooven : 't is wreed een schaap t' onthuifden.
[De Brune.]
ONTRUIKEN, (onthukken) onz. w., gelijkvl. Van

hunkering .

onz. w., gelijkvl. Van ont en
huppelen: ik onthuppelde, ben onthuppeld.
Door huppelen ontwijken: die hem ten snelsten was onthuppeld met den bok. J. De

ONTHUPPELEN,

Deck.]
ONTRUTSEN, bedr.

w., gelijkvl. Van ont en hutsen, hetzelfde als hotsen, d. i. schudden : ik
onthutste, heb onthutst. Eigenlijk door owhutsen van juistheid en orde ontblooten. Men
gebruikt het oneigenlijk alleen, en wel meest
in het deelw. onthutst, ontsteld, ontroerd,
verse en : ientand onthutst waken. Onthutst
zljn. Sii si soo gansch onthutst. [Cats.]
De Heirgeleider, in 't gemoed onthutst.

N. Versteeg.] Meer eigenlijk komt het bij
die 't brein onthutste.
P. Rabus voor: damp,
ONTRUWEN, bed r. w.,
gelijkvl. Van ont en huwen :
ik onthuwde, heb onthuwd. Een huwelijk
scheiden.
ONTJAGEN, bedr. w., ongelijkvi. Van ont en
jagen : ik ontjoeg, heb ontjaagd. Door vooruit
jagen ontnemen : tonnen kruits, die den
hunnen ontjaaght werden. [Hooft.) De vorst
ontjoeg hem het p ert. Iemand eenen bait
ontjagen. Men gebruikt het ook onz., met
zijn, door snel jagen iemand ontkomen:Ivij
zijn hem ontjaagd. Duizende van la en
waervan hoewel ik eengedeelte magh ontjagen. J. De Haes.] Van bier ontjaging.
ONTIEG, ontijg, ontijdig. Zie ontijd.
ONTJEUGDEN, onz. w., gelijkvl. Van ont en jetty-den, dat buiten zamenst. niet voorkomt: ik
ontjeugdde, ben ontjeugd. Bij C. Huygens
vindt men dit woord, beteekenende zijne
jeugd verliezen, oud worden : hoe kan alle
nieuw ontjeughden !
ONTIJD, z. n., m., des ontUds, of van den ont (l
meerv. °nil:Nen. Ecne ongeschikte, onbe-
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kwatne, onbehoorlijke tijd : een reden, die
tot ontijt gheschiet. [Dores1.] Te ontijde, buiten tijds. Zulks dat de dood noit rontij de
zeissen komt to slaen. [Vond.] Van hier
ontijdeling, eene misgeboorte. Voorts o nt'dig, dat op eenen behoorlijken, of gewonen tijd geschiedt : gij komt mij geheel ontijdig. Ontijdigh late ik niemant in.
H. Schim.] Dat deze vraagh ontijdigh was.

[Hooft.] Dat zijnen tijd Diet gehad heeft,
om tot volkomenheid to breng,
en of to
geraken ; in het gemeene leven ontijg
eene ont "die koe, die to vroeg kalft.
Die appels zijn ontijdig, niet rijp. Die veel
rontijdigh van uw zajde werdt gescheurt.
J. de Haes.] Morsig, vuil: een ontijdig huis.
Van dit ontzjdig is, bij verkorting, ontijg,
ontijgheid, waarvoor ook ontieg gebezigd

wordt. In eenen zedelijken zin zegt Oud.:
de ontiegheid en zonde des levens. Voorts
ontijdelijk, ontijdigheid, ontijdiglzjk.
ONTLIDIG, ontijg, ontieg, zie ontzjd.
ONTIJLEN, onz. w., gelijkvl. Van ont en iflen :
ik ontijlde, ben ontijld. Door ijlen ontko-

men • in den verhevenen stijl.
ONTLIVEREN, bedr. w.,. gelijkvl. Van ont en
ijveren: ik ontijverde, heb onttjverd. Den
ijver doen verllaauwen. Men vindt het bij
Rodenb. het welck de ifter ontijv'ren doet.
ONTIJZEREN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
jzeren, dat buiten zamenst. niet gebruikt
wordt : ik ontzjzerde, heb ontzjzerd. De
hoefijzers van een paard afslaan •; ook nit
ijzeren boeijen ontsluiten: ontijzer d'armen
dan, en sla de tong in boeijen. {Anton.]
ONTILBAAR, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Onreppelijk, onroerend :
ontilbare have. Met trappen van vergrooting,
iets, hetwelk men niet tilien kan.
ONTINKTEN, zie ontbrieven.
ONTJUKKEN, (ontjokken), bedr. w.,
Van ont enjukken, dat niet in zwang is: ik
ontjukte, heb ontjukt. Van het juk ontsiaan :
die onzen hats ontjukt. [II. Schim.]
ONTKAKELEN, (ontkekelen), bedr. w., gelijkvl.
Van ont en kakelen: ik ontkakelde, heb ontkakeld. Door kakelen betwisten, ontnemen,
zich van eene zaak ontslaan • in de straattaal.
ONTKALLEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en kallen : ik ontkalde, heb ontkald. Door kallen,
uit het hoofdpraten : de Neerlanders lieten
zich niet ontkallen, dat, enz. [Hooft.]
ONTKAMMEN, (ontkemmen), bedr. w., gelijkvl.
Van ont en kaminen : ik ontkaande, heb ontkantd. Uit de klit kammen. Het lat. repectore bij Statius zet Hoogstr. door ontkammen over.
ONTKAPEN, bedr. w., gelijkvI.Van ont en kapen:
ikontkaapte, heb ontkaapt. Behendig ontnemen.
ONTKAVELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
kakelen: ik ontkavelde, heb ontkaveld. Door

ONTKL.

het lot ontnemen :ghij suit mijniet ontlopen,
noch dat ontkavelen. J. T. Jos. droef en
blyeind spel.]
ONTKEEREN, bedr.

w., gelijkvl. Van ont en keeren : ik ontkeerde, heb ontkeerd. Afhandig
maken, ontnemen : ist niet, om de goe
Troyanen t' ontkeeren d' overwinning ?
K. v. Mand.] Het ontkeerdegoet. [Bijbelv.]
Kil, zet het ook over door immutare , door
keeren eene verandering maken. Van hier
ontkeering.

ONTKENNEN, bedr.

w., gelijkvl. Van ont en kennen : ik ontkende, heb ontkend. Staande hou-

den, dat men jets niet kent. In dezen zin is
het deelw. met zijn in gebruik : zij was mij
heel ontkend. Is u den inckt ontkent

C. Huygens.] lets niet erkennen, niet toestaan, loochenen : de aangeklaagde ontkende
degeheele zaak. Wederk., zich onbekend
maken, zich bedekt houden: de Bastaart
van Buell zich ontkennende, enz. [Hooft.]
k ontkenner, ontkenVan hier ontkenneltj,
ning.

bedr. gelijkv1.Van ont en
kerkeren: ik ontkerkerde, heb ontkerkerd.

ONTKERKEREN

Uit den kerker verlossen, uit de gevangenis
ontslaan • in den verhevenen stip: naeu was
mzjn Levensvorst ontkerkert, uit het graf
opgestaan. H. Schim.] Men gebruikt het
meest van de ziel, die, door den dood, als
uit eenen kerker verlost wordt. Zoo zegt
De Deck., doelende op des Apostels marteldood: Petrus ontkerkert. Van hier ontkerkering .
ONTKERNEN, (bij Kil. ontkerenen), bedr. W.,
gelijkvl. Van ont en kernen, dat buiten gebruik is: ik ontkernde, heb ontkernd. Van
de kern berooven, de kern uitnemen: zij
schellen en ontkernen eons anders schriften.
[De Brune.]
ONTKETENEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
ketenen: ik ontketende, heb ontketend. De
keten los maken : eer dan de silveren
koorde ontketent worde. [Bijbelv.] Het helsche spoock, ontketent. [Vond.] Eenen hond
ontketenen. Oneig.: ontketen mij van mine
slaverni j. H. Schim.] Het is een woord van
den verhevenen stijl. Van hier ontketening.
ONTKIBBELEN, bedr. w.,gelijkvl. Van ont en
kibbelen: ik ontkibbelde, heb ontkibbeld.
Door kibbelen afhandig maken, ontnemen,

betwisten.
ONTKIEMEN, onz.

w., gelijkvl. Van ont en kiemen : ik ontkiemde, ben ontkiemd. Eerste
kiemschieten, ontspruiten. Figuurl. ontstaan, opkomen: de geschiedetais zifner leere,
zoo als zij het allereerst bij hem was ontkiemd, enz. [Stuart.]
ONTKLAAUWEN, bedr. w., gelijkvl. Van. out en
klaauwen, dat buiten zamenst niet in gebruik is : ik ontklaauwde, heb ontklaauwd.
Van de klaauwen berooven : eenen leeuw
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l heet
ontklaauwen.In den schertsenden stij,
het diefachtig onttrekken: iemand geld ontklaauwen (of liever ontklouwen).
ONTKLEEDEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
icleeden : ik ontkleedde, heb ontkleed. De
kleederen uittrekken • in den deftigen en
beschaafden stijl : de kinderen ontkleeden.

ONTKO.

ontkluisteren mi'n' tong. [De Deck.] Haer
reyne ziel moest, door de dood ontkluisterd
van der aerd, enz. L. Rutgersz.] Van hier
ontkluistering.
ONTKLIATEN, bedr. w.,
gelijkvl. Van ont en
kluiten, dat buiten zamenst. niet voorkomt :
ik ontkluitte, heb ontkluit. Kluiten aarde in

Iemand ontkleeden. Zich ontkleeden.
worde ontkleet tot aen de middel toe. [Vond.]
Men moet zich niet ontkleeden, eer men to
bedgaat,
zijne goederen niet voor den dood

stukken stooten. Men vindt het woord bij
Hoogstr.
ONTKLUWENEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en

we even Daar, naar eene oostersche figuur,
ons ligchaam bij een kleed vergeleken wordt,
is van hier de bijbelsche spreekwijs ontkleed
worden, in den zin van sterven, zoodat het
ligchaam zieleloos in het graf rust. Wijders,
daar de kleederen, als een deftig gewaad,
den ligchame tot sieraad versirekken, wordt
ontkleeden, oneigenlijk, genomen voor berooven van datgene, dat den redelijken
mensch tot eer strekt : de misdagn, die mij
dus van eer en staet ontkleden. [Poot.3 Een
paer van trou ontkleet. [Poot.] Van hier
ontkleeding. Voor ontkleeden, gebruikt Kero
intuuatan, als zeidet gij ontwaden, het gewaad uitdoen.
ONTKLEMMEN, onz. gelijkvl. Van ont en
klemmen : ik ontklemde, ben ontklemd. Uit
de klem, uit angst en droefheid geraken :

Een kluwen ontwinden. Oneig,. eene zaak
langzaam en naar orde ontwikkelen.
ONTKNEVELEN
bedr. w., gelijkvl. Van ont en

tn(in hart begint t'ontklemmen en luzjkt van
blifdschap op. [Pers.]
ONTKLETSEN, (ontklitsen) onz. w.gelijkvl. Van
ont en kletsen : ik ontkletste, 'ben ontkletst.
Met eene klets los bersten : zaxkens, ijeder
van 300 looden, vernuftelijk gevlijdt, om op
de vlucht t'ontklitzen. [Hooft.]
ONTKLEDREN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
kleuren : ik ontkleurde , heb ontkleurd. De

kleur benemen een woord der scheikunst:
de koolstor ontkleurt alle soorten van alkohol.

Van hier ontkleuring •
ONTKLEVEN
,
bedr. w., gelijkv
l. Van ont en
kleven : ik ontkleefde, heb ontkleed. Scheiden, doen los gaan, het een aaneen Weft •
veroud. woord : om 't drooge van het nat
rontkleven. [Huygens.]
ONTKLIMMEN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
klimmen : ik ontklom, ben ontklommen.
Klimmend ontkomen : het vaertuig troost
wie nogh der doot ontklommen was. [Poot.]
ONTKLITSEN, zie ontkletsen.
ONTKLONGELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
klongelen: ik ontklongelde, heb ontklongeld.

Iemandsgoed op eene losse wijs afhandig
maken • laag woord.
ONTKLOUWEN, zie ontklaauwen.
ONTKLUISTEREN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
kluisteren : ik ontkluisterde, heb ontkluisterd. Van de kluisters slaken : d'ontkluister de onschult juicht. [Poot.] Fig., op andere

en wier beletsels met kluisters
onderwerp,
vergeleken worden, toegepast: uw' banden

kluwenen: ik ontkluwende, heb ontkluwend.

knevelen : ik ontknevelde, heb ontkneveld.
Door knevelarij ontnemen: wiehaar voorrecht
dacht r ontknevelen. [Hoogv1.] Ook beduidt

bet iemand, diegekneveld is, los maken.
Van hier ontkneveling.
ONTKNIEREN, bedr. w., gelijkvi. Van ont en
knieren (van het onduitsche knier, het fr.
charniare, dat met ons knarsen nit eene
bron schijnt to zijn : de knieren draaijen
gebruikt Hooft): ik ontknierde, heb ontknierd.
Eigenlijk uit het knier (schernier) ligten :
ontknieren een hek. P. Verhoek.1 Hooft gebruikt het oneig. : waardoor het vernuft
ontkniert ofte nit zijn hen sell geheeven
wordt.
ONTKNOCRTEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
knochten, dat buiten zamenst. niet voorkomt: ik ontknochtte, heb ontknocht.Eigenlijk
ontknoopen, uit ontknoften ontstaan : met
dies sal de knoop ontknocht worden. P. Seri-

verius.] Voorts los maken, krachteloos maken, vernietigen : en het verbondt , met
Engelandt gemaakt ,
ontknocht to worden.
[Hooft.] Van hier otttknochting.
ONTKNOOPEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
knoopen : ik ontknoopte , heb ontknoopt. Los
knoopen: ontknoop uwen rok. 'k Weet, als
mijn levensdraet ontknoopt is. H. Schim.]
Fig., op losses wie kan dat raadsel ontknoopen? Een geschil ontknoopen. Van hier

ontknooping.

bedr. w., gelijkvl. Van ont en
kofferen: ik ontkofferde, heb ontkofferd. Eenen

ONTKOFFEREN,

koffer uitpakken, uit eenen koffer doen.
onz. w. , ongelijkvl. Van ont en
kotnen: ik ontkwam, ben ontkomen. Weg
komen, ont aan: de gevangenen zijn gelukkig

ONTKOMEN,

ontkomen. Te Rome, waerhene hij met zijnen
vader ontquam. [Moon.] Men bedient zich

vooral van dit woord in den zin van bevrijding van onaangename omstandigtleden: den
dood, het gevaar ontkomen. Eenen strik ontkomen. Zoo ook zonder bijvoeging van de
zaak: zeer luttel, die ontquaamen. [Hooft.]
Van hier ontkoming : er is geene ontkoming aan.
ONTKOMMEREN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
kommeren: ik ontkontnterde, heb ontkom-
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'nerd. Van kommer, dat is beslag, drukkenden woeker, belasting ontheffen : den hoopm
[Hooft.]
handel op Etnbde t' ontkomrneren.
Ir an kommer , dat is angst en hartzeer
beer den bij L. Meijer, onkommeren bij
Huygens : onkommert uw gentoed. Ontkontmeren is ookgebezigd voor ontslaan nit de
evankenis: dat hijweder ontkommert ware.
g
[Vel. Chr. v. H.
ONTKONINGEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
koningen, dat buiten zamenstell. niet voorkomt: ik ontkoningde, heb ontkoningd. Van

de koninklijke waardigheid berooven. afzetten. J. de Brune heeft dit woord : men ziet,
hoe schielick een koningh Wert ontkoninght.
w., onregelm. Van ont en
koopen : ik ontkocht, heb ontkocht. Lets kooA en, dat een ander meende te koopen iemend jets ontkoopen.
ONTKOPPELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
koppelen: ik ontkoppelde, heb ontkoppeld.
Pat met een koppel gebonden is, los maken :
eenjok ossen ontkoppelen. Van hier ontkoppeling.
ONTKORSTEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
korsten : ik ontkorstte, heb ontkorst. De korst
ONTKOOPEN, bedr.

of korsten wegdoen, afsnijden. Van hier
ontkorsting.

bedr. w., gelijkvl. Van ont en
krachten, dat buiten zamenstell. niet voorkomt ik ontkrachtte , heb ontkracht. Van

ONTKRACHTEN,

kracht berooven, krachteloos maken, afschaffen, vernietigen: het vee hied ontkrachten (zwakken) wederstand. G. Bidloo.] Van
hier ontkrachting, waarvan het zamengestelde bij Hooft : ontkragtingbrief (renversaalbrief). B ij denzelven vindt men ook
ontkrachtigen.
ONTKRANSEN, bedr.

ONTKUIPEN, bedr,

w., gelijkvl. Van ont en kuipen : ik ontkuipte, heb ontkuipt. Door kuiperij ontnemen hi' vreest niet, dat hem 't
amt
P ontkuijpt werd. [Lodenst. ]
ONTKUISCHEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
kuischen : ik ontkuischte, heb ontkuischt.
Bevuilen, reinheid en zuiverheid wegnemen.
Oneig. : zag Jesus eer verguist, zijn dierbaar woord ontkuist. A. M. Moens.]
ONTKURKEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en kurken, dat buiten zamenstell. niet gebruikelijk
is : ik ontkurkte, heb ontkurkt. Eerie kurk
van eene flesch trekken.
ONTKUSSENEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
kussenen, dat niet in zwang is ik ontkussende, heb ontkussend . Van het kussen der
regering stooten. De Brune heeft het woord.
ONTLAARZEN (ontleerzen), bedr. w., gelijkvl.
Van ont en laarzen : ik ontlaarsde, heb
ontlaarsd. De laarzen uitdoen.
ONTLADEN, bedr. w., ongelijkvl. Van OW en
laden : ik ontlaadde, heb ontladen. Van eene
lading, eene bevrachting ontlasten : een
schip ontladen. Zoo ook : een roar ontladen.
In deproefondervindelijke natuurkunde
wordt jets ontladen, wanneer het, door aanraking, van de electrike stof ontlast worth.
Van hier ontlader. In eenen flguurlijken zin
zegt D. R. Camph. : van aardsche liefd ontladen. Ledigen, uitdrinken ontlaedt den
welvaêrtbeker. [Poot.] Van hier ontlading.
Intladen gebruikt Notk.
ONTLANDEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en tanden : ik ontlandde, heb outland. Van het
vaste land los scheuren : die haer oevers
onderkruip,
t en doetse in 't end ontlanden.

[Huyg.]
bedr. w., gelijkvl. Van ont en
lasschen : ik ontlaschte, heb ontlascht. Jets,
(lat aaneengelascht is, los maken. Hooft
bezigt ontlasken.
ONTLASTEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en lasten : ik ontlastte, heb outlast. Van eenen last
ontheffen, bevrijden:. ik zal u van dit pak
ontlasten. [Vond.] Dat bij eenen last vergeleken wordt : klein vee, van wol outlast.
Toot.] Ztjne Eega outlast de koe van hare
room. [De Deck.] Dat ztj hem van den last,
te weten van z1 'n geld, outlast had. [De Deck.]
ONTLASSCHEN,

w., gelijkvl. Van ont en

kransen : ik ontkranste, heb ontkranst.

Eenen kraus ontbinden en afzetten : tertinjl
de braid het hood reeds werd ontkranst.

G. Bidloo.]
bedr. w., gelijkvl. Van ont en
kreuken : ik ontkreukte, heb onticreukt. Uit
de kreuk maken. Anton.gebruikt het voor
ontfronsen : kan d' Iber noch het hoot ont-

ONTKREUKEN,

kreuken in dees stand?
bedr. w., gelijkvl. Van ont en
kroonen : ik ontkroonde, heb ontkroond. Van

ONTKROONEN,

de kroon, en wijders van die waardigheid,
mat en heerschappij, waarvan eene kroon
het teeken is, berooven : zoo dan Don Pedro
had moogen ontkroont worden. [Hooft.] De
Koningin, die zich ontkroont. [Vond.] D'ontkroonde rijxmonarch. [Poot.] Oneig., van
eer en luister berooven : die vrou, ontkroont
van haeren heer en hoeder. [Moon.] Van hier
ontkrooning.
O NTKRUIPEN, onz. w., ongelijkvl. Van ont en
kruipen : ontkroop, ben ontkropen. Krui-

pend ontkomen.

ONTLA.

Oneigenlijk, beteekent het van eerie zaak,
waaronder men als eenen zwaren lastgebukt
gaat, bevrijden : van de schult zijner zonden
heeft Christus hem outlast. [Vollenhove.]
De vrede zal ons Bens van al die schattingen
ontlasten. Iemand van zorgen ontlasten.

Daar zorgen het hart knellen, vaooral als men
dezelve in zich alleen opkropt, zoo zegt men
ztjn hart teen eenen vriend ontlasten, als hi'
van onzen kommer een deelgenoot worth.
Dit zegt men ook van iemand, die het voile
gemoed in tranen uitstort hi' gaet naer
buiten om 't hart t' ontlasten. J. de Haes.]
102
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Men gebruikt het ook wederk. : ik zal
mij van tie zwarigheid ontlasten. Zich ontlasten, zijn gevoegdoen. DeYssel ontlastzich
g
in de Zuiderzee. Min bane
ziel moet zich
ontlasten van de moederlijke zucht. [G. Bidloo.] Van hier ontlasting, bevrijding, bulkzuivering.
ONTLATEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
ont en laten : ik ontliet, heb en. ben ontlaten.

Bedr., los laten, loo en laten: (zij) ontliet
haer' schoone twee bewegeticke kraenen.

[Huygens.] Daer zich de stroomkruik in zee
ontlaet, zegt Anton., in eenen wederkeerenden zin. Anders is het in die beteekenis
verouderd. De smeden gebruiken bet nog in
eenen bedrijvenden zin, als staal ontlaten,
dat is, hetzelve, wanneer het te zeer gehard
is, boven een zacht vuur weeker maken. In
dien zin zegt Hoogvl. nstjn harnasplaten,
in Godsgenadebron gehardt, en nooit ontlaten. Oneig., vermurwen, zacht en gedwee
maken : dien zij kroeze zinnen alzoo
t' ontlaaten weet. illooft.] One., met ztjn ;

week worden, als men van den aanvang van
eenen zachten dooi spreekt: het is ontlaten
weer. Het weer begint went to ontlaten. Door
het ontlaaten der sneers: (Hooft.] Terwdl de
kruiden uit d' ontlate velden soltieten. [Poot.]
Van bier ontlating.
ONTLAUWEREN, bedr. w., gelijlivl. Van ont en
lauweren : ik ontlauwerde, heb ontlauwerd.
Van eenen lau.werkrans berooven : ontlauwer vrij uw hoord; G. Bidloo.]
ONTLEDEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en leden,
dat niet buiten zamenst. voorkomt : ik ontleedde, heb ontleed. Eigenlijk de deelen van

een ligchaam, lid voor lid, afsnijden, om
dezelve naauwkeurig te onderzoeken : eenen
hond ontleden. Een menschelijk ligchaam
ontleden. Wijders, de onderscheidene gedeel-

ten van eenig geheel, Auk voor stuk aantoonen. Schoon nieniants brein het minste
kruid kan ontleden, [J. de Haes;) Van elk ander
rukken, in stukken verdeelen: Italie is ontleedt, en de beste brokken t'-uwon verdoen.

[Hooft.] Een ontlede geest is, hij Huyg., een
geest, die, door den dood, van. het ligchaam
gescheurd is. Hoe zag men Jezus ontleden door zijn leden? G. Brandt.] Oneig. :
eene redevoering ontleden, in hoofd- en onderdeelen brengen. Onderscheiden, het eene na
bet andere in verband voordragen en ontvouwen : wie kan uw heerlijkheit ontleden ?
[IL &him.] 't Geen mijn pen naer waerheid
koint t' ontldn. [Bogaert.3Van bier ontleder:
ontleding. Zam.: ontleedkunst, ontleedmes,
bij Bidloo, ontleedmesje.
ONTLEDIGEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
letitlgen ontledigde, heb ontledigd. Ledig
maken een vat ontledigen. Ook los, vrij
maken: endehaere schouderen ran den
last ontledighet hadde. [Dores1.] . Ook, oud-

ONTLE.

tij,
ds met eenen tweeden naamval: iemand
des borgschaps ontledigen. Zich ontledigen,
beteekent van zijne vermoeidheid uitrusten. Zich ontledigen beteekende voorbeen
ook zijne onschuld bewijzen. Overgeven :
Filips zal zich ontleedighen van Sant
Quintijn, enz. [Hooft.] Voor ontledigen
zegt men ook ontlegen : ontleegt van alle zorge
en kommer,. [II. Schim.] Vanlier ontlediging
ONTLEENEN bedr, w., gelijkvl. Van ont en
leenen : ik ontleende , heb ontleend. Van

iemand leenen in eenen oneigenlijken zin :
daervan ontleent zzj alle hare aenvalligheit.
[J. de Haes.] Hoe 't meer zijn eigenschap
ontleent van vocht en vuur, [Pout.] Van hier
ontleening.

bedr. w. , gelijkvl.Van ont en
leeren : ik ontleerde, heb ontleerd. Afleeren :
dit Euangelij moest hen ontleeren het die
gewortelt quaad. C. G. Leydekker.] Men
zoude veeleer de strontvliegen ontleeren drekbolleketts te maecken. [De Brune.] Vergeten,
hetwelk men geleerd heeft: Jests, hoe ick
meer mij keere, des te meer ick u.ontleere.

ONTLEEREN

J. de Brunel
bedr. w., gelijkvl. Van on* en
leeuwen, dat buiten zarnenst. niet voorkomt: ik ontleeutode, heb onileetetvd. Van
leeuwentneed, dat is heldhaftigheid. berooven wat krijg.sman zult gij niet ontleeuwen
door uwe oogen. [Anton.]
ONTLEGEREN, bedr. w. , gelijkvl. Van ont en
legeren : ik ontlegerde, heb ontlegerd. Van
eene belegering verlossen. Van hier ontlege-

ONTLEEMEN,

ring : dat men hunne ontleeghering Wilde
bevorderen. [tiooft.]
ONTLEGGEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en leggen: ik ontlegde (ontleide), heb ontlegd (ontleid). Kit. verklaart het door misleggen. In

dezen zingebruiken -wij het niet meer. Bij
C. Huygens komt het voor in den zin van
ontnemen : dat dien met taster werdtontleght.
En bij De Brune: 't geldt ontleggen. Het
komt flans voor in de beteekenis van uit de
gedachten brengen: hij zocht hem dat met vele
reden te ontleggen. In die van afweren : met
dit toe en ontleggen, enz. [Hooft.) Afwinnen :
men meinde, dat hi' '1 zijner weederparthtje
lichtlijk ontleidt Icon hebben. [Hooft.] Wijders
beduidt het een' voorslag afslaan : gij kunt
het deze reis niet weigeren, noch ontleggen.
[Vond.] Loochenen: uw mond heeft mij beloofd, dit hunt gij niet ontleggen. [Verst.]
ONTLEIDEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en leiden : ik ontleidde, heb outbid. Verleiden,
misleiden : maar de schipper ontleidde 't
hun met een tijdighe leugen. [lleoft.] Een
maeght ontletjden, haar vervoeren. [Ka.]
Van hier ontleiding.
ONTLEKKEN, onzijd. w., gelijkvl. Van ont en
lekken: ik ontlekte, ben ontlekt. Door lekken
ontvalien. Ouk ontleken. Zie lekken.

ONTLIJ.
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ONTLENDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.voorz. ont en tendert, dat buiten
zamenst. Diet voorkomt: ik ontlendde, heb
ontlend. Lendenloos maken, slap maken. Bij
Kil. enHoogstr. komt het voor, die ontlendenen spellen.
ONTLEVEN, onz.gelijkvl. Van ont en leven:
ik ontleefde, ben ontleefd. Uitscheiden te (even, het leven afleggen ; Maria sterft en op
Naar Throon ontleeft. A. Godart.] Zoo ook
bi' C. Huygens. Veroud. w., schoon weder
door Muntinghe gebruikt: of zouden dan
ontleefden opsta,an ?
ONTLEZEN, bedr,

w., gelijkvl. Van ont en leven:
ik ontlas, heb ontlezen. Melis Stoke gebruikt
dit woord in den zin van, doorgeschrevene
boeken te lezen, iemand van lets berooven :
Daar bi ne hevet hi niet verloren
Sine doecht van te voren
Di ne wort ontlesen no ontsonghen.
Pat is : al leestmen van hem schotschriften

en zingt van hem scheldliedjes, daardoor nogtans verliest zijne deugd hare waarde, en
hi' zijnen roux' niet. Dit werkw. gebruikt
Huygens in den zin van door lezen afzien
en afhandig 'maken : sij 'n hebben God de
konst niet recht ontlesen.

bedr. w., gelijkvl. Van ont en lieven : ik ontliefde, heb ontliefd. Veroud,

ONTLIEVEN,

woord, zijne liefdejegens iemand afleggen.
OTLIJDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en lijden : ik ontleed, heb ontleden. Veroud. w.,
dat van lijden bevrijden beteekent: help
Israel ontlijden.

[C. litlyg.]

onz. w., ongelijkvl. Van ont en lijken: ik ontleek, heb ontleken. Diet meer zoo
gelijken, er niet meer zoo uitzien als voorheen wie soudet konnen meenen, dat iemant

ONTLIJKEN,

soo ontltjkt door glans van rijke steenen?
[Cats.] !Vie handhaafd best d'ontleekke lijken?

J. Oudaan.] Men heeft nog een veroud.
bedr. w., ontlzjksemen, ongelijk, leelijk
maken.
ONTLIJMEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en lijmen: ik ontlijmde, heb ontlijmd. Het gelijmde los maken. Oneig. : de voet kteeft aan den
vloer, men magh se non ontlaj'mien. C. Huyg.]
ONTLIJSTEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en sten : ik ontlijstte, heb onthjst. Uit de list
doen: eene schilderij ontlijsten. Huygens gebruikt het oneig. : een sprekend Tafereel
van die hem heeftgesonden,
en weder t'
eener sprongh ontlijst. Van bier ontlijsting.
ONTLLIVEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en lijvon, dat buiten zamenst. niet voorkomt:
ik ontlijfde, heb ontlijfd. Ombrengen, dooden, het leven benemen : de Prins van Oran:ye in 't hart van Hollandt °nth:M. tHooft.]
Bij zzjn ontltjven. J. Petraeus.] Hoorende,
datgaen zoud' op een ontlijven. [Van Mand.]
Reeds bi' M. St.: hi ontlijide Heeren ende
knechte. Van bier ontlijving. Men behoort

ONTLU.

dit woord ondertusschen, niet van lijf, ligchaam, mar van IV, dat oudtijds leven
beteekende, of te leiden • zoodat het eigenlijk is, gelijk wij nog zeggen : uit den Wye
rukken, niet meer bij den ltjve min. Hier
staat lijf voor leven, het eng. life. M. St.
gebruikt, het woord zonder twijfel, in
den zin van leven :
't Graefschap regierde na dien,
Die was sijn Broeder, na sijn lzjf.
ONTLISSEN, (ontlitsen) bedr. w., gelijkvl. Van
ont en lissen, dat niet in gebruik is: ik ontliste, heb ontlist. De Lis los maken : wat leeraers ook dien band ontlitsen. [Vond.]
ONTLOKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en lokken : ik ontlokte, heb ontlokt. Door uitlokken
onttroonen. Van bier ontlokking.
ONTLOMMEREN, badr. w., gelijkvl. Van ont en
lommeren: ik ontlommerde, 4eb ontlommerd.

Van lommer, van schaduw berooven, van
dekkende lommer ontblooten : Italien ontlommert unju en terw. C. Huygens.]
ONTLOODEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en looden: ik ontloodde, heb ontlood. Uit het lood
doen.
ONTLOOPEN, onz w., ongelijkvi. Van ont en
loo en ik ontliep, ben ontloopen. Door de
vlugt ontkomen, wegloopen de die ontliep
dengeregtsdienaren. Eon gevaar ontloopen.
Indien hi' 't juk ontloope. [Vond.] Zijnen
meester to vroeg ontloopen. Ontvloeijen :
tertvijl hun schuim en bloet ontloopt. [Vond.]
Oneig.: uwe jaren ontloopen den mtjnen
niet veel • ook : wtj ontloopen elkander niet
veel. Van bier ontlooping.
ONTLOOVEREN, bedr. w., gelijkvl. Van one' en
looveren, dat niet in gebruik is : ik ontlooverde, heb ontlooverd. Van het loof berooven.
ONTLOMEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
lorren ik ontlorde, heb ontlord. Met bedrog
ontfutselen: wanneer hi'j iemand lets ontlorde.

[Vond.]

ONTLORSEN, bedr.

w.gelijkvl. Van ont en lorsen : ik ontlorste, 'heb ontlorst. Door larsen,

door bedriegelijken handel, ontvreemden :
degolden,
den gemeene bonze ontlorst.
[Hooft.] Zie lorsen.
ONTLOSSEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
lossen : ik ontloste, hob ontlost. Pat vast zit,
los maker). Ontknoopen : onbequaem t' ontlossen desen knoop. J. Douza.] Bevrijden :
die door hem selven zzjne creatueren ontlossen sal. [Dores1.] Ontlasten : heeft hi' hem
van zzjnen tooren ontlost. K. V. Aland.]
Ontlaten, doen smelten: bergstoffen ontlossen. Ontwarren, uitleggen: een geschil ontlosi
sen. Van hier ontlossing, ontlosseljk.
ONTLUIKEN, bedr.

en onz. w., ongelijkvl. Van

out en lufken : ik outlook, heb en ben ontToken. Bedr., iets, dat gesloten is, open doen:
zj ontluikt den mont. [Vond.] Van hier
z
wederk., zich openen: wat heeft zich menig-
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werf uw rijke guns ontloken voor mij in gift
op gift! [Not.] Openbaar waken, vertoonen:
Miton wil aan ieder ontluyken, dat elk verhoeden zal, enz. [Vond.] Den geest ontluiken gebruikte J. Cats voor denzelven
vervrolijken. Naer dat hi' buijten son en
maen een werelt hadd' ontloken. [IL Heins.]

Meest echter nemen wij het onzijdig: met
zijn, in de beteekenis van langzaam opengaan. In dien zin zegt men, het van oogen.
Zoo gebruikt het J. De Haes: och ! schiet gij
zelf geloken zulke lonken. Waerberge ik mtj,
ontluikt gij, voor uw vonken? Doch meest

van bloemen, wier bladen zich, door warmte
en re en zacht ontwikkelen : waer ontlook
oit een bloempje ? [Pow.) Op roozenbladen
frisch ontloken. [Vond.] Rosen, die 's moryens versch ontloken blozen. J. De Haes.]
Van eeneplaats, waar bloemen en gewassen
staan : clan ontluiken hofen keiden. [Pont.]
Oneig.: min hart ontluikt hier met de
rozen. J. De Haes.] Van het licht, dat
aan de kimmen kriekt 's lichtsjeugt,
gansch lief, in 't heldere oost, ontloken.
[Poot.] Als de dageraet van litt1 genade zal
ontluiken. H. Schim. Als jeugdig morgenlicht ontluikt. [IL SchiaLl Laet hear uw
genade ontluikeni &him] Van hier ontluiking. De ouden gebruiliten dit woord ook
gelijkvl. Bus zegt P. Scriverius: zoo is die
rechte naam ontluijkl. En
Sweerts :
schoon de lente d' card on4luijkie.
ONTLUISTERRN, bedr. w., gelijkvls Van ont en
luisteren : ik ontluistervie, heb ,ontluisterd.
Van luister, dat is lick, berooven : door
geen nevelwolk ontluistert. [Poot.3 Wederk.:
de howl ontluistert zich. [Vond.] Van schitterendenglans ontblooten : verbergt uwe
ontluisterde hoofden. [Herv. Overz.-] Van eer
en luister : ontluistert van, diegaven. [ J. de

Deck.] Roem en heerlijkheid ontnemen :
Gods wiisheid wordt er niet door ontluisterd.

[Frantzen.] Van hier ontluistering.
ONTMAAGDEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
maagden, dat niet in gebruik . is : ik ontmaagdde, heb ontntaagd. Eene maagd van
hare eer berooven. [Boom der Kenn.]
ONTMAAKSELEN, bedr. w. gelijkvl. Van ont en
maakselen, dat antlers niet voorkomt ik
ontmaakselde, heb ontmaakseld. Mishandelen, het maaksel verwoesten : men knot hem
lit voor lit af • waarna 't ontmaakselt lichchaam due blij ft has en. (Bogaert.]
ONTMAGTEN, bedr. w., gelijkvl. Van ant en magten,
dat buiten zam. niet gebruikt wordt :
ik ontmagtte, heb ontntagt. De mat ontnemen : degedachten van de dood ontmachten
cue zonde. [De Brune.]
ONTMAGTLGEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
magtigen : ik ontmagtigde, heb ontmagligd.

Magteloos maken, en door overmagt outnemen.

ONTMAKEN,

ON TM..
bedr w., gelijial. Van ont en

maken : ik ontmaakte, heb ontmaakt. Ontdoen, afbreken noit maken iet, dat deugt,
of moet eerst let onti'naken. [De Deck.)
Krachteloos maken : eenen koop ontmaken.
Bij uitersten wil onterven : iemand at zijn
goed ontmaken. Van hier ontmaking, ont-

erving.
bedr. w., gelijkvl. Van ont en
makkeren, dat buiten zamenst. niet voorkomt ik ontmakkerde, heb ontmakkerd.

ONTMAKKEREN,

Eigenlijk twee makkers van elkander scheiden, iemand van zijnen makker berooven.
De woorden van Tacitus : cum quo de
natura animae et dissociatone spiritus corporisque inquirebat, zet de Ridder dus geesti g over : met den welken hij den aart der
ziele en 't ontmakkeren (het scheiden) van
geest en lijf onderzocht.
ONTMANNEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
manners, dat niet in gebruik is : ik outmande, heb ontmand. lernand van die deelen,

waardoor hi' tot de mannelijke kunne behoort, berooven • eene beschaafdere uitdrukking voor het ruwere woord lubben : hi'
liet zich ontmannen. Van matinelijke deftigheld berooven •: mijn toertze, die steeds brandt
en knapen gone ontmant. (Roderib.] Het
vermogen om voort te levers, en tevens het
leven, benemen. Iemand, door hem sehande
aan te doers , van iets ontblooten : den hoop
't gezagh ontmannen. [Vond.] Den moed
ontnemen strak is het burgershert niet
meer door vrees' ontmant. [Sweerts.] De
manschap we semen : eene vloot, eene skid
ontmannen. Het deelwoord ontmand verklaart Kil. ook door krachteloos, bezweken.
In dies zin komt hetbij H. Sweerts voor :
de maagt, ontniant, riep Tetis hulp. Van
bier ontmanning.
ONTMANTELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
mantelen, dat niet in gebruik is : ik ontmantelde, heb ontmanteld. Den mantel
afdoen, van den mantel berooven : die u bij
der straet ontmantelt. [Huyg.] Meest gebruikt
men het voor het slechten van borstweringen
en vestingwerken, waarmede eerie plaats als
met eenen mantel Leger' het regenen van
pijlen, kogels, enz. bedekt is : eene stad outmantelen. Jvois ontmantelt tee hens Teroanne. [Hooft.] Ontmantelt van aanhangers.

[Hooft.]
ontmarren, ontmeren, bedr. w.,
g
,
elijkvl. Van ont en maren : ik ontmaarde
heb ontmaard. Het touw eens vaartuigs,
waarmede het aan eenenpaal gemaard is,
los maken : het schip t' ontmaeren. [Vond.1
ONTMASKEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. onten maskeren, dat buiten
zamenst. niet voorkomt: ik ontmaskerde, heb
ontniaskerd. Bet masker afligten: met hare

ONTMAREN,

staatdochters, zonder die 't onmasscheren.

ONTMO.
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[Hooft.1 Oneig. komt het meest voor in de
beteekenis van lets in zqne ware gedaante
voorstellen, door het wegnemen van nitwendigen schijn d' ontmaskerde dood.
J. de Deck.] Bat zajne geheime kuiperijen...
kon onttnaskeren. [Bogaert.] Van bier ontmaskering.

bedr. w., gelijkvl. Van ont en Masten, dat niet in gebruik is: ik ontmastte,
heb ontmast. Den mastwegnemen, afkappen,
wegschieten : de vloot kwam met Brie ontmaste schepen binnen.
ONTAIENGELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
mengelen: ik ontmengelde, heb ontmengeld.
ONTMASTEN,

Uiteen schiften, uit eene verwarring redden:
ten tide van Leicester, met mien men hier
veel t' ontmengeten gehadt beet. [Hooft.]
Van elkander scheiden : de oover hoop
leggende leeden Vontmengelen, zegt Hooft,
die het ook onz. gebruikt: hi' ontbood hem,
Wax t' ontmengelen, dat is, zich met zijn

krijgsvolk nit den drang te begeven. Bij Kil.
leest men daarvoor ontmengen.
ONTMENSCREN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
menschen, dat buiten zamenst. niet in gebruik is : ik ontnzenschte, heb ontmenscht.
Men vindt dit woord in tweederlei beteekenis
gebruikt. Peels geeft het te kennen, menschelijke vooroordeelen en eene bekrompene
manier van denken afleggen : ont goddelicke
taken te versteen is van noode, dat hij als
ontmenscht worde. [De Brune.] Deels (en dit

is degemeene beteekenis) duidt het aan de
zachte en medelijdige menschelijke geaardheldgeheel uitschudden •; wanneer men het
deelwoord ontmenscht alleen bezigt. In
dien zin neemt men het 'rid, alleen van ontaarde menschen, als : eer hem de ontmenschte
monsters vatten, en hechten aen dit hoot.
Toot.] En : maergij, ontmenschte ! van een'
tuimetgeest gedreven, enz. J. de Haes] • maar

ook van andere voorwerp,
en die met die
wreede monsters vergeleken worden, ge/ijk:
wij zien d'ontmenschte dood aen alle kan-

tengapen. N. Versteeg.]
ontmaren.

ONTIVIO.

bedr. w., gelijkvl. Van ont en
moederen, dat niet ingebruik is ik ontmoederde, heb' ontmoederd. Van de moeder berooven : warorn st:in kindren so diep een
wonde, due ontntoederd, marten dragen.

ONTMOEDEREN,

[Van Blankenburg.] Bij Kil. vindt men
het ook.
ONTMOEDIGEN, bedr. w., gelijkvl. Van ant en
moedigen: ontmoedigde, heb onttnoedigd.
Den moed ontnemen : d' Othoniatten werden
verwonnen : niet ontmoedight nochtans.
[Hooft.] Onder het ontmoedigend denkbeeld.

[Fra ntzen.]
bedr. w., gelijkvi. Van ont en
moeijen : ik ontmoeide, heb onttnoeid. De
vermoeidheid wegnemen : de niewicheit sal
uw' vermoeyden voet ontmoeijen. [Huygens.]
ONTMOETEN, onz. w., gelijkvi. Van ont en
moeten, dat buiten zamenst. weinig voorkomt (die hem moet, •heftC.Huygens):
ik ontmoette, ben (niet heb) ontmoet. fn
hetgaan tegenkomen, met eenen derden
naamval : als de Ileere Bileam ontmoet
was. [Bijbelv.] Bat hem een blauwen hond
ontmoet is. [De Brune.] .Daer zultgij nu
dien letterhelt ontmoeten. J. De Ilaes.] Die

ONTMOEIJEN,

hear aengezicht ontmoeten met statigheit.
H. Schim.] Oneigen1., vinden : dewijl wij
in onze moedertaelgeene schriften van dien
aert ontmoeten. J. De Haes.] Bejegenen,
overkomen : mat wreetheit is haer deer ontmoet [Scriverius.] Veelerhande lotgerallen
zijn hem na dien ttjt ontmoet. [Poot.] rl

die beteekenisgebruikte men het oudtijds
ook onpersoonlijk : het ontmoet den eenen
als den anderen. [Dores1.] Van hier ontmoeting, bij de ouden het ontmoet, tegenkomst,
wedervaring, ontmoetsel: dit tweed ontmoetsel. [Hooft.] Het voorz. ont schijnt hier,
of eenen aanvang, of eerie ewe in naar
lets aan te duiden, nit aan ontstaan zijnde.
Voor het zam. ontmoeten zegt de Engelschman slechts to meet. Het is zeer denkelijk,
dat het, met ons voorz. met, tot eenen oorsprong behoort. Oridertusschen wordt dit

ONTNEREN, zie

werkwoord ook bedrijv. bevonden, als bij

bedr. w., gelijkvl. Van ont en
mergen, dat niet in zwang is: ik ontntergde,
heb ontmergd. Eigenl., al het merg wegnemen : de zorghe ontmerght de beenen.
J. de Brune.] Oneig., iemand geheel door
knevelarijen ontblooten.
ONTIIESTEN, bedr. w.,gelijkv1. 1k ontmestte,
heb ontmoet. Den mest wegnemen.
ONTMETEN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en" meten : ik ontmat,
heb ontmeten. De maat niet
geven, in het meten bedriegen. Veroud. w.
ONTMODDEREN, bedr. w., gelijkvl. Van opt en

J. De Haes: Baer wortgtj nu met vreugt
van Grevius ontmoet. Dit is of te keuren •

ONTMERGEN,

modderen : ik ontmodderde, heb ontmodderd.

Den molder wegdoen. Oneig. gebruikt het
J. de Brune : hi' ontmoddert mtj van de
9hist des weerelts.

alhoewel de dagelijksche taal bier vaak het
hulpw. hebben bezigt: zelfs keurige schrijvers
gebruiken hebben dikmaals, als ware het
woord bedr. Zoo zegt een beroemd taalkenner ook heb ik dezelve ontmoet. Of men

moeste dit woord in de beteekenis vanden, aantreffen, als meer bedr. beschouwen.
ONTMOMMEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
mommen : ik ontmomde, heb ontmomd. Ont-

maskeren, de mom afrukken. Meest in eenen
figuurlijken zin, gelijk ontmaskeren : de
schouwburgh ontmomt de weerelt. [Vond.)
Zoo hij de waarschuwers deed' ontmommen.
[Hooft.] Van hier ontmomming. [Anton.]

ONTN.
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bedr. w., gelijkvl. Van ont en
monden : ik ontmonde, heb ontmond. Uitspreken : onheilen zoo groot, dat zij niet
ontmonden waaren. [Hooft.1 Vond. schijiit
het voor ontdekken tegebruiken: dan wort
zijn boosheit niet ontmont door dit blancketten. Veroud. woord.
ONTMORSEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
,
morsen : ik ontm,orste
heb ontmorst. Hooft

ONTIONDEN,

gehruikt dit woord der straattaal in zijnen
Ware-nar : om me de pot behendigh ontmorssen
,
afhandig te maken. Waren onder

de marktverkoopen noemt men : er mede te
morsen.

bedr. w., gelijkvl. Van ont en
morsen , dat buiten zamenst. Met voorkomt:
ik ontmoste, heb ontmost. Van mos zuiveren : oliffboomen snoeijen eftontmossen.
ONTMUITEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
muiten, dat is in eene rnuit, eenevogelkevie,
opsluiten: ik ontmuitte, heb ontmuit. Uit

ONTMOSSEN,

eene muit laten,
nit eene kevie los laten.
Bij J. V. Heemskerck komt het oneig. voor:
'k voorsie de Rhin ontboetjt, 'k voorsie de
lifaes ontmuijt.
ONTMUNTEN, bedr. w., gelijkvb Van ont en
munten : ik ontmuntte, hob ontmunt. Eene

oude munt vernietigen, om geld met eene
nieuwe te stempelen.
ONTMUNTEN, onz. w., gelikkvl. Van ont ntunten : ik ontmuntte, ben ontmunt. Als men
iemand in langen tijd niet gezien heeft, en
deszelfsgelaatstrekken zich niet meer voorstellen kan, zegt men : hij natj geheel ontmunt. Vond. zegt, ergens: die grtjs zijt en
ontmunt.Men zoude het als eene figuur van het
vorige woord kunnen houden, liever nogtans het van een ander munten(hij heert het
op mij gemunt) afleiden.
ONTMUREN, bedr. w., gelijkvi. Van ont en muren, dat is bemuren : ik orttntuurde, heb
ontmuurd. Van muur of vestingwerk ontblooten : wallen, thans ontmuurt. [Bogaert.]
Van hier ontmuring : het is een dach van
ontmueringe des masers. [Bijbelv.)
ONTNAAIJEN, bedr. w.,gelijkvl. Van ont en
naazjen: ik ontnaaide, heb ontnaaid. Het
genaaide los maken: al slit niet dan
leuren,ontnaaijengaet voor scheuren.[Huyg.]
bedr. w.,gelijkvl. Van ont- en
nagelen : ik ontnagelde, heb ontnageld. De

ONTNAGELEN,

nagels uittrekken.
onz. w., gelijkv1. Van ont en naryen ik ontnarde, ben ontnard. Met eene
narreslede zoo snel rijden, dat men uit het
g
ezigt komt.
ONTNATUREN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en

ONTNARREN,

naturert: ik ontnatuurde, heb ontnatuurd.

Van dit veroud. w. zeide men voorheen ook
onnaturen, van aard en natuur berooven :
en onnaturen 't heijl van d'hetjlighe natuure.

[Rodenb.]

ONTNEMBN, bedr.

ONTO.
w., ongelijkvl. Van oft en

nemen : ik ontnant, heb ontnomen., Ontstelen : iemand geld ontnemen. Met kracht en

gezag wegrremen :
mijn Koning aan den flood
Maig
enprikkel heeft ontnomen. [Boddaert. 1
We nemen: dien waen t' ontnemen. [Foot.]
Van hier ontneming.
ONTNESTELEN, (ontnastelen) bedr. w.,gelijkvi.
Van ont en nestelen: ik ontnestelde, heb ontnesteld. De nestels los maken: hij holp hem
voorts ontnastelen. Van bier oninesteling.
ONTIIESTELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
nestelen: ik ontnestelde, heb ontnesteld. Uit

het nest ligten. Oneig,. uit het bed does
rijzen • ook des nachts uit het bed ligten.
Van bier ontnestelaar, die vogelnesten
stoort. Bij J. de Brune leest men ontnesten,
uit het nest lokken : als de 'on hen ontnest
zijn en vleugels hebben. Oneig.: wanneer
wij ons maer eerst en beginnen to ontnesten,
uit de natuerlicke eenvoudigheljd der jaren.

J. de Brune.]
ONTNEVELEN, bedr.

w., gelijkvl. Van ant en nevelen : ik ontnevelde, heb ontneveld. Den

novel verdrijven. J. de Deck. gebruikt het
fig.: dat -nut verlies ontneeelt ieders oogen.
ONTNIJDEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en nijden, dat niet voorkomt : ik ontnijdde, heb
ontnljd. Door nijd onthouden : en wordt het
loon mij ontnifdt. C. Huygens.]

bedr. w., gelijkvl. Van o nt en noppen : ik ontnopk, heb ontnopt. De no en
afrukken, wegslijten: die nog niet geheel
ontnopt, en op den draed gesleten is.
J. de Brune.]

ONTNOPPEN,

bedr. en onz. w., gelijkvl. Van
onten nuchteren, dat buiten zamenst. niet
voorkomt: ik ontnuchterde, heb en ben ont-

ONTNUCHTEREN,

nuchterd. Bedr., iemand, op eene of andere
wijs, tot kennis en zelfsbewustheid brengen,
nadat hi'j onmatig gedronken heeft: iemand
doorgevoelige slagen ontnuchteren. Fig.:
Om rontnuchteren uw brein
Van zijn' waen — en loci 'damn

[De Deck.]
Wederk.: zich ontnuchteren, des morgens
jets nuttigen. Ook bedr. : zuigelingen, eer
ze noch ontnuchtert (in door 't eerste en
voedzaeme uchtentzoch. [Moon.] Onz., met
ztj,
n na onmatigen drank tot zich zelven
komen : hi'j begint weder te ontnuchteren.
Met een nau half ontnuchterd oog, dat, wegens onmatig gebruik van wijn, zich pas
opent. [De Deck.] Van hier ontnuchtering.
ONTOEFENEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
oefenen : ik ontoefende, heb ontoefend. De
oefening benemen: ons ontoeffende soldaaten.
[Hooft.]
lijker,
ONTOEGANKELIJK, bijv. n. en bijw.,
lijkst. Ongenaakbaar. Van hier ontoegankelijkheid.
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bijv. n. en bijw., ontoegevender,
ontoegevendst. Die niet toe even wil, oninschikkelijk. Van hier ontoegevendheid.

ONTP.

bedr. w., gelijkvl. Van ont en
planten: ik ontplantte, heb ontplant. Het
geplante uitroeijen: soo it ouderdom, sae
menigh jaer, ontplant. C. Huyg.1 Van hier
ONTOEVRIESSELIJK, bijv. n. en bijw., zonder
ontplanting.
vergrooting. Pat niet toevriezen kan.
ONTPLEGEN, bedr. w., once elm. Van ont en
ONTOOGEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en oogen:
plegen : ik ontplagt, heb ontpleegd, (oudt.
ik ontoogde, heb ontoogd. De oogen uitsteken,
ontplogen). Afwennen. Veroud. W.
van hetgezigt berooven : vaerwel ontoogde
ONTPLEISTEREN (ontplaasteren) , bedr. w.
Vorst. [Anton.]
bedr. w., gelijkvl. Van ont en
gelijkvl. Van ant en pleisteren: ik ontpleisO,
NTOOLIJKEN
terde, heb ontpleisterd. De pleister
oolijken, dat buiten zam. niet voorkomt :
afhalen •:
ik ontoolijkte, heb ontoolijkl. De oolijkheid
sweeren, die ik ontplaestren gae. [C. linyg.]
van jets wegnemen, bedekken : vergoelik en
De Deck, gebruikt hetoneig. voor naakt en
ontolik de nod' afgoderij. LOudaan.]
bloot stellen, ontdekken
•: zijn' gebreken ontplaesteren.
ONTOOMELIJK, bijv. n. en bijw., lijker, —
lijkst. Niet to betoomen : uit ontoomlijke ONTPLEITtN, bedr. w.gelijkvl. Van ant en,
pleiten : ik ontpleitte, heb ontpleit. Door
toght. [Hooft.] Bij Kil. heeft men ook ontoopleiten ontnemen, afwinnen.
mig, zonder toom en teugel.
ONTPLOFFEN, 011Z. w., gelijkvl. Van ont en plotONTOON, Z. n., m., des ontoons, of van den
fen : ik ontplofte, ben ontploft. Ploffend ontontoon • meerv. ontoonen. Krassende Loon,
vallen. Van hier ontplolfing , seheikund.
die voor het oar, dat de welluidendheid
gewend is 4,, onverdragelijk is : die ons
woord, het geluid der bergstofTen, ale zij in
den ontoon, valschgeluijt van trommelen
den smeltkroesgezuiverd worden , aanduidende.
van nieutos opheffen. C. Huygens.] Van
ONTPLOKKEN, zie ontplukken.
on en loon.
ONTPLONDEREN (ontplunderen) bedr. w., gelijkvl.
ONTORDENEN, bah% w., gelijkvl. Van ont en
Van out enplonderen: ik ontplonderde, heb
ordenen: ik ontordende, heb ontordend. In
ontploilderd. Door plundering ontnemen.
wanorde brengen, op de zijde des ontorVan bier ontplondering.
denden, vijands. [Hooft.3 De Bataviers zijn
ONTPLOOIJEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
ontordent. [Hooft.]
plooijen: ik ontplooide, heb ontplooid. LosONTOUDEREN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
plooijen : om de hutYken to ontploijen. [De
ouderen, dat buiten zamenst. niet voorkomt:
Brune.]
ik ontouderde, heb ontouderd. Van ouders
berooven, ouders door den flood we semen: ONTPLUIKEN, bedr, w., ongelijkvl. Van ont en
pluiken, plicare en claudere, Youwen en
hi' ontoudert u. C. Huyg.]
sluiten : ik ontplook, heb ont token, Ontvoubedr. w., gelijkvl. Van ont en
NTPAAIJEN
O,
wen, ontsluiten, ontrollen •: entpluilken de
paaijen•: ik ontpactide, heb ont said. Storen,
banieren. [Spel. v. Sin.] Veroud. woord.
ongenoegen verwekken: tot dat den klaren
day komt, dattet ontpaeljt. K. v. Nand.] ONTPLUIMEN, bedr. w.,gelijkvl. Van ont en
plmimen : ontpluimde, heb ontpluimd. Van
Veroud. w.
pluimen of vederen berooven : ontpluijmde
ONTPAKKEN bedr. w., gelijkvl. Los pakken.
voghel. [De Brune.] Die zich verzuijmt die
Van hier ontpakking.
/avert ontpluijmt. [De Brune.] Ontplutjmt
ONTPANDEN bedr. w., gelijkvl. Van ont en
panden: ik ontpandde, heb ont and. Verlidi nins,nerrneer u leer°pimpelmeesen.
J. Cats.] Len ontpluintde stormhoed.
pande goederen ontslaan, lossen. Van hier
ONTPLUIZEN , bedr. NV., gelijkvl. Van ant en
ontpanding.
pluizen : ik ontpluisde, heb ontpluisd (oudt.
ONTPAREN, bedr. w., elijkvl. Van ont en paren:
ont loos heb ontplozen). Wegnemen. Oneig.,
ik ontpaarde, heb ont card. Bat een paar is,
door uitpluizen ontdekken: het bedr7jf van
van elkander scheiden: dock die dus ontpaert
dezen dwingelandt zal naader ontpluist werblijft leven. [Poot.] Uw Anna was ontpaert.
den. [Hooft.] 1st dat ick Horwijck magh van
[Rodenb.] Die zijn yeheilight paer ontpaerde.
lit tot lit ontpluizen. C. Huygens.] Van hier
[Vond.] Die menig paar ant area zags
ontpluizing.
K. Brandt.]
ONTPLUKKEN (antplokken), bedr. w., gelijkvl.
ONTPASSEN, onz. w., gelijkvl. Van ont en pasVan ont enplukken : ik ontpluktte, beb ontsen ik ontpaste, ben ontpast. Rwalijk pasplukt. Doorplukken wegnemen)z,,deti ,vogel
sen, niet voegen. Veroud. w.: het is ontpast.
al'tgepluimt ontplukken met den bek. [Moon.]
H. Sweerts.]
Laet u al den zeeoegst niet ontplitokett. [De
NTPEKELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
O
Deck.]
pekelen: ik otttpekelde, heb ontpekeld. De
pekelachtigheid doer verliezen : het onder- ONTPLUNDEREN, zie ontplonderen.
aerdsche nauw ontpekelt sijn aengeboren ONTPOORTEREN, bedr. w., gelijkvl. ,Van ant en
poorteren: ik onpoorterde, heb oittpoorterd.
sout. [Huygens.]

ONTOEGEVEND,

ONTPLANTEN,

a
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Het poorterregt ontnemen • bij Brand. Van
bier otapoortering.
ONTPRAGCHEN, bedr. w., gelijkvl. Vat' out en
pragchen ik ontprachte, heb ontpracht.

Doorpragchen ontvangen.
bedr. w., geliikvl. Van ont en
prangen : ik ontprangde, heb ontprangd. tit
de prang verlossen : dat de Euangeli files het
herte komt ontprangen. F. Wan.)
ontpraatte,
ONTPRATEN, bedr. w.,, gelijkvl.
heb ontpraat. Uit het hoofd4praten.
Tan ont en preONTPREK4N, bedr. w.,
ontpreekt. Door een
ken: ik ontpreekte,
ontraden.
lang en welsprekend voorstel
ONTPRUZEN, bedr. w., ongelijkvistNan ont en
prijsen : ik ontprees) hob . ontprozen. Niet
ntisprijzen. Yellow( ' w.
prijzen,
ONTPRIKKKLEN, bedr. ,w., gelijkvl. Den prikkel
ontnemen doet, ontprikkelt en in '1 slot
ONTPRANGEN,

vernearl.,[11.Sehini.]
ONTPROEVEN, bedr.

verouderd w. gelijkvl. Van

ont en proeVen,:,ik ontproefde, ontproefd.

lea- proevitigi afituree, verwerpen.
w., gelijkvi. Van ont en

ONTPERPERW, 'bedr.

purperen : ik , ontpurperfloy. Job anipurperd.

Van purper, als een teeken van ear, ontblooten, eat, purpermerwig ileed:aileggen: ontpurperde, ,eichtbaer been.- ,[Jc,fladermacher.]
ONTRAAG, bijv. Onfoggerpontraagst.
Niel traag.Va* Wit en traagi. Van bier entraagMid.

bedr. w., ongeliikvt. Van ont en
raden : ik ontriedi Aeb ontraiden. Door eene

ONTRADEN,

raadgevingeeneitaak beletten, zoodat zij niet
gedaan wordt: hijIlstrael de hulk tan 't hof
filetseil. to minderen. [Vond.? Van hier ontrader,
ontrading.
ONTRAYELEN, bedr.

w. gelijkvl. Los rafelen,

ontwarreu.
w., , getijkvl. Van on/ ten raken :
ik ontraakte, ben ontraak& ontiomen : dat Bacchus zijn1 wtvede, handen, is
ontraeckt. [Van Manta] Bij komt bet
voor, in den zin van in de foging one nets te
raken feiien: ben icdaerinyet ontraeokt.
ONTRAMPENEERD, bijv. n. en bijw. Men gebruikt
dit woord, dat eenen basterduiitgang beeft,
in de dagelijksche taal, in tie beteekenis van
reddens : een ontratnpeneerd achip, een
vaartuig, dat door storm en anderzins onbruikbaar is geworden. Ontrampeneerde
'whom. [Vond.] Men heeft tit woord of eleid van het saksische retnme, dat bij Kil.
door tabula sive to meta costae navis, de zijdplanken, let bekleedsel eens schips, verklaard
worth; als zeide men een ontremd schip.
Kil. heeft ratnpen, rampeneren, dira imprecari,
thasnurr, bbijv. n. en bijw., zijnde het verleden
deelw, van het nietgebruikelijke ontrampen.
Van ramp ontheven d'ontrampte ziel.
Cam h.

ONTRAKEN, ores.

ONTR.

bedr. w., gelijkvl. V an OM en
randen, buiten gebruik is: ik etatrandde
heb entrant. Den rand van lets wegnemen.
Oneig. gebruikt het Huygens: deft wornringh sien ontranden.
ONTRAPEN, bedr. w., gelijkvl. Van oat en
rapen : ik ontraapte, heb ontraapt. Door
rapen wegnemen •; oak in het gemeen ontnemen : maekt, dat een druk de _ wieg 't
rusten ontraept. [Pont.]
ONTREDDEN, bedr. w., gelijkvl. Van out en redBien : ik ontreddede, heb ontred. Los maken,
bevrijden : arm, die miffs' poeslen arm zoo
dikwifls hebt ontredt. Hoofs, Groote schout,
Baer wi hem of ontredden sullen. (Verbindt.
brief van 1351.] Van bier ontredding..
ONTREDDEREN, bedr. w. gelijkvl. Van ont en
redderen : ik ontredderde, heb on4redderd.
Reddeloos maken : ter dierplaatze kalfaterden zij hunne ontredderde schuitez. [Bogaert.]
Van hier ontreddering.
ONTREEDEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
reeden : ik ontreedde, heb ontreed., Van een
gewaad, waarmede men uitgereedis, outblooten • oak jets onklaar, on r. maken.
Veroud. woord.
ONTREGTEN, bedr. w., gelijkvl. Van oat en
regten : ik ontregtte, heb onregt. Dit woord,
hetwelk irk bij niemand der Olden gevonden
heb, vind ik, in de vertaling van ,de keuren
van Hunzingoland :jeftha undriuchte mit
twelef ethum, ofte ontregte (het) met
twaalf eeden. Het schijnt daar de.beteekenis
te hebben van zich er af te maken, den
klem des re is te ontbinden.
ONTREINIGEN, bedr. w., gelijkvi. Bezoedeten,
onrein maken. Van hier ontreiniging. Omit.
ontreinen : hoe die Tempel ontreint avert.
J. V. Maerl, Rymb.]
ONTREKEN, bedr.w., gelijkvl. Van ont en het
oude reken, van reke, reeks : ik ontreekte,
heb ontreekt. Eene reeks in wanorde brengen. Veroud. w.
ONTREKENEN, bedr. voortd. w., gelijkvI., van
het vorige ontreken. Van ont en rekenen •
ik ontrekende, heb ontrekend. In hetkenen bedriegen en, door dien weg, jets
ontnemen. Veroud. woord.
ONTREMMEN, bedr. w., gelijkvl. Van out en
remmen ik ontremde, heb ontremd. Eenen
wagen remmen is deszelfs wiel met eenen
ketting vast ,maken, opdathij niet te sehielijk
van eene steileglooijing storte: , wanficer
men diem ketting los maakt, ontrena niën
den wagen.
ONTRENNEN, onz. w., gelijkvl. Door. rennen
ontkomen: die den hongher ontrennen.
[DoresI.] Onmogelijck t' ontrennen. [Vond.)
's 1VOotlots bitterheit, 'tgeen inientant ken
ontrennen. Toot.]
ONTREUZELEN, bedr.w., gelijkvl. Van ont en
reuzelen, dat niet in gebruik is : ik ontreu-

ONTRANDEN,
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ONTR.

zelde, heb ontreuzeld. Den reuzel uitnemen,
uitscheuren : die tnenschebuik opscheurd,
en menschepens ontreuzelt. [Oudaan.]
ONTRIEMEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
rienten • dat buiten zamenst. niet voorkomt:
ik ontriemde, heb ontriemd. Den gordel of
riem afnemen. Eene ontriemde tong schrijft

ontroerenis : in doze ontroerenis. [J. de Haes.]
Ontroering, ontroerte : ontroerte van 't ghemoed. [Rodenb.]
ONTROESTEN, bedr.
gelijkvl. Van ont en
roesten : ik ontroestte, heb ontroest. Den
roest wegschuren. Oneig. :
ontroest de
ziele. [De Brune.]

Huygens aan kakelaars toe, met zinspeling
op den ton riem waarvan men anders kinderen snijdt.
ONTRLIDEN, onz. w., ongelijkvl. Van ont en
rijden: ik ontreed, ben ontreden. Te paard,
of met eenen wagen, ontkomen : 1' ontrijden

ONTROLLEN, bedr.

met de koets den steedschen zomerbrant.
[Poot.] De voerluiden ontreeden 't meest met
hunne paerden. [Hooft.] In het gemeen, snel
ontkomen.Van hier ontrijding.
ONTRIJGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
rijgen: ik ontreeg, heb ontregen. Los rijgen.
ONTRIIKEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
tit:Men, dat verouderd is: ik ontrtjkte, heb
ontrijkt. Van rijkdommen, ook van rijks-

gebied berooven. Veroud. w.
bedr. gelijkvl. Van ont en

ONTRIJMEN,

rijmen: ik ontrijnide, heb ontrijmd. Pat in
rijm gedicht is, in onrijm ontbinden: ontrtjmt mijn rouwe rijm. [Huygens.]
ONTRUSEN, onz. gelijkvi. Van ont en risen:
ik ontrtyste, ben onrijst. Geld, woord,

door afrijsen, dat is alvallen, ontslippen:
hem is reel zaad onder het opladen, ontrijst.

Kil. heeft het woord ook.
ONTRLIVEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
rijven, dat is gerijven : ik ontrijfde, heb ontrijfd. Onthanden, ondienst veroorzaken,
ongemak aanbrengen : dat ontrijit mij zeer,
'k Gaese niettemin ontrieven. C. Huygens.]
hoargij uw' stoat van all' die helden nu
ontrijft. [Feitama.] Van hier ontrijving.
ONTRIJZEN, onz. ongelijkvl. Van ont en
njzen : ik ontrees, ben ontreden. Ontstaan :
onlusten, tusschen de Trtybisschoppen ontreezen. [Idsing,
a over het Seiwerd. Landr.]
ONTRIMPELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
rimpelen : ik ontrimpelde, heb ontrimpeld.
Glad maken, de rimpels wegtrekken : zoo
haast hetgekreukte voorhooft was ontrimpelt.

G. Brandt.]
ONTRINGEN, bedr. w., gelijkvl. De ringen
afdoen eene merrie ontringen. [Halma.]
ONTRISTEN, bedr. w., gelijkvl. Van ant en
risten : ik ontriste, heb ontrist. Van de rist
afdoen : Ilijen, aalbezien ontristen.
ONTROEIJEN, onz. w., gelijkvl. Door roeijen
ontkomen : der co hen twee ontroetjden.
M. St.] Geenepoogden het t' ontroeijen.
[Bog.]
ONTROEREN, bedr. w., gelijkvl. In onrustige
beweging brengen : ontroerende met holg
aande beweeghenissen den Ottontanschen
stoat. [Hooft.) Grootelijks ongesteld maker' :
op die tijding werd ik ontroerd. Van hier

en onz. w., gelijkvl. Van ont
en rotten : ik ontrolde, heb en ben ontrold.
Bedr., los rollen : eon auk liintvaad ontrollen. Van mine ontrolde veltbanieren. Moot.]
Wederk., zich ontrollen, zich allengskens
•: hier ontrolde zich de
klaar vertoonen
schoonheit en milddaedigheit der geschapene
nature. [Herv. overz.] Op de wijs van zakkenrolders ontnemen : ietnand jets ontrollen.
Onz., met ztjn, rollend ontvallen aan 't oog
ontrolde een traan. Oneig. deze gedachten
ontrolden mij H. Sweerts.) In den boertigen

stijI, heet het ook met een rijtuig ontvlugten:
Op en wagentje t' ontroilen
Al dit moeijelicke _Teen; [Huyg.]
ONTRONSELEN, bedr. w., gelijkvl. Door ronselen,

op de wijs van eenen ronselaar, ontnemen
•:
die kogeftel ontronselde hem twee onbedachttame

zoons.

w., gelijkvI. Van ont en
roomen : ik ontroomde, heb ontroontd. Al den

ONTROOMEN, bedr.

room van de melk seheppen.
n. en bijw.,
baarder,
baarst. Die nietgetroost kan worden.
Ook ontroostelifie.
ONTROOVEN, bedr. w., gelijkvi. Van ont en

ONTROOSTBA.AR, bijv.

rooven : ik ontroofde, heb ontroofd. Met
geweld ontnemen : eenen dierbaren schat
ontrooven. Dat Licht wordt ons to vroeg ontrood. J. de Haes.] Van hier ontrooving:
ONTROUW, Z. CI., v.,
of van de ontrouw ;•der,

zonder meerv. Het tegendeel van trouw,
ongetrouwigheid, trouweloosheid : zijne
ontrouw block weldra. Tegen iemand groote
ontrouwplegen. Eer zal ooze eeu van geene
ontrou hooren. [Poot.] Ontrouw is ook een
bijv. n. en bijw., ontrouwer, ontroutost.
Trouweloos. Van hier ontrouwelijk, ontrou-

wigheid.
w., gelijkvl. Van ont en ruigen, dat niet in gebruik is : ik ontruigde, heb
ontruigd. De ruigheid wegschaven : een
Behave waerdoor de Gheest ontruijght wart.

ONTRUIGEN, bedr.

J. De Brune.]
ONTRUIMEN, bedr.

w. (oUdt ook onz. gebruikt •

ontruijint hi'. Bat. A rkad.) gel 41(0 . Van
ont en ruimen: ik ontruimde, heb ontruimd.
Fn to veroorzaken : dat ledekant ontruimt de
kamer. Plaats makes , door jets we g to ruimen :gij falijde Bagijn ontruijmde hens de
plaats. [Bogaert.] Ontruint de zaal. Len
huts ontruimen, het verlaten, als de huurtijd
verstreken is. Oneig. : een ambt met den
dood ontruinten. Atles wat hi' met den dood
zal ontruinten, nalaten. Van hierontruineing,
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bedr. w., gelijkvl. Van ont en rukken: ik ontrukte, heb ontrukt. Met geweld
onttrekken, los rukken: die mij 't gevaer
ontrukt van 's weerelts strikken.P. de Haes.]
Netgewekl ontnemen : ontruckt den Teems
dien rijken oegt. [Vond.] Om Wai f min kroon
1' ontrukken. J. E. Voet.] Zich door eenen
eerelijken main de sterilljkheid ontrukken.
[Bog.] Van hier ontrukking.
°MUSTER, bedr. w., gelijkvl. Van ont en rusten : ik ontrustte, heb ontrust. Rust en stilte
benemen : men mogt uw wieg ontrusten.
ONTRUKICEN,

[Pool] lets, hetwelk men in rustbezit, storen : 't leet, dat zips' welstant Borst ontrusten. Moot.] Ontroeren iemand met zorgen
ontrusten. De bedaardheid der ziel benemen:
geen ntjt, een wrok ontrusten use gemoet.
J. de Has.] Wederk., zich ontrusten: waerover ontrustgij toch, kwelt gij u? Van hier
ontrusting.
ONTSATANIM, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
satannen, dat niet in gebruik is : ik ontsaSande, heb ontsatand. Den Satan de magt
benemen : de Satan werdt ontsatant.

ONTSC.

Eenen hoop geregeld voetvolk uit elkander
driven : 't welk, daardoor ontschaart, en
voorts besprongen, enz. Moat.]
ONTSCHEEDEN bedr. gelijkvl. Van ont en
scheeden: dat niet ingebruik is: ik ontscheedde, heb ontscheed. Mt de scheede trekken : ontscheede stael. [Vond.]
ONTSCHEIDEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
scheiden : ik ontscheidde, heb ontscheed.

Door scheiding los maken, afzonderen,
onderscheiden. Veroud. w.
ONTSCHEPEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
schepen : ik ontscheepte, heb ontscheept. tit
een schip laden, het tegendeel van inschepen:
goederen ontschepen. Van hier ontscheping.
ONTSCHEPPEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl.
Van ont en scheppen : oittschiep, heb
en ben ontschapen. Bedr., de schoonege-

daante, van den Schepper ontvangen, wegnemen, van de blozende kteur berooven
bleeck ontschapen werd zijn eijgen braeder. K. v. Nand.] Agamemnon sag men doen
oock met bleeck zijn ontschapen. V. Nand.]

n., o., des ontschaaks, of van het
ontschaak • zonder meerv. Het ontschaken.

Omdat voorts, in grooten schrik,het' aangezigt al zijne kleur verliest, en het gelaat
mismaakt worth, zoo wordt dit woord, op
die omstandigheid toegepast : die met de

Veroud. w.

blizems van zijn Heijlge majesteijt ontsthept.

bedr. w., gelijkvl. Van ont en
schadigen, dat buiten zamenst. niet voorkonat: ik ontschadigde, heb ontschadigd.
De schade vergoeden. Van hier ontschadi-

[Vond.] In het bijzonder op het sterven uw
Schepper is ontschept. [Poot.1 !Vie lecht !tier
doot te bed, gelijk ontschapen? [Vond.) Onz.,
met zijn • den geest even : o Schepper ! ik

[Rodenb.]
ONTSCHAAK, z.

ONTSCRAMGEN,

ging.
ONTSCHAGCHELEN, ontschageheren,

bedr. w., ge-

lijkvl. Van ont en schagchelen, schagcheren:
ik ontschagchelde, ontschagcherde, heb ontschagcheld, ontschagcherd. Door schagchelarij

,entnemen..
bedr. w., gelijkvl. Eigenlijk, de
schakels los doen : eene keten ontschakelen.
Oneig., ontbinden : dat de doot zelven u niet
zal kunnen ontschakelen. [Rodenb.) Iffijn
geest, ontschaeokett van het lijf. IVond.] Van
stuk tot stuk ontvouwen: en ate haergantsch
ges prek bij hem ontschakelt wert. [J. Cats. ]
Van hier ontschakeling.
ONTSCHAKEN
,
bedr. w. , gelijkv
l. Van ont en

ONTSCRAKELEN,

schaken : ik ontschaakte, heb ontschaakt.

Door schaking ontvoeren eene doehter haren
ouderen ontschaken. Dat men u ontschaken
haest moest. K. v. Nand.] Op andere din en
toegepast: die menig maagd'iljk hart zijn
reinigheit ontschaakt. Kam h. Bus zag men
't Heijligdom van ooze stad ontschaaken.
Scriv.] Van bier ontschaker, ontschaking. Bij Huygens komt een word ontsehaken in den zin voor van, door op het

schaakbordte spelen

iet
s

ontnemen

't wit MU mijn leven noch ontroeren noch
ontscha k n.
ONTSCHAREN bedr. w.,gelijkvl. Van ont en
schaken
ontschaarde, heb ontschaard.

ontschep : ontsluit mij uw' genade. [H0011.]
ONTSCHEPTEREN bedr. w., gelijkvl. Van ont en
schepteren, dat buiten gebruik is : ik outschepterde, heb ontschepterd. Van den schep-

ter, en tevens van die magt, waarvan dezelve
een teeken is, berooven : Diocletiaanontschepterd. [Vond.]
ONTSCHERPEN, bedr. w., gelijkvl. De scherpte
benemen, bot, stomp maken.
OrcrscnEuurt, bedr. w., gelijkvl. Door losscheuren ontnemen, van lets berooven : hij schj
i nt
het zelve de krachten des dierelijken leevens
te ontscheuren. [Se's.] Wederk., zich ontscheuren aan jets •: 'tschuinibekkend zuiden,
zich ontscheurende aan zijn banden. [Corn.

Loots.]
ONTSCHIETEN, onz. ongelijkvl. Van ont en
schieten: ik ontschoot, ben ontschoten. Snel-

lijk ontvlugten, nit het gezigt raken en dus
gemist worden. In dien zin is het reeds
verouderd. M. Stokegebruikt het dus : Boudijn de joncste die ontscoet. Door een onverwacht toeval uit een schietgeweer viiegen.
In dien zin komt het eenmaal bij Huygens
voor : Vert.' schieten moogt gij wet; maer
noijt moogt gij verschieten, of 't werck soud
u ontschieten. In haast opspringen : ik ontschoot uit den slaap. Onverwachts en schielijk
ontvallen : het ontschoot mij nit den arm.
Nissen, feilen: dat ontschiet inzj geweldig.
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Dat oats hoot hem, h i' bekwam dat niet, lilt
hetgeheugen gaan ; dat mij geheel ontschoten. Van hier ontschieting, ontglijding.
ONTSCHiJNEN, onz, w., ongelijkvl. Van ont en
schzjnen ik ontscheen , ben ontschenen.
Beginnen to schijnen wanneer de dagh ontschijnt. J. de Brune.]
ONTSCHTKKEN, bedr.

w., gelijkvl. Van zijnen
schik helper), verwarren.
ONTSCHILLEN, bedr. w., gelijkfl. Van de schil
geheel ontblooten •; anders afschillen.
ONTSCHINDELEN, bedr, w., gelijkvl. Van ont en
schindelen • ontschindelde, heb ontschindeld. In brand steken, ontvonken : dat het
zijn vuur in de straalen der zonne ontschin.
delt. [Hooft.] Oneig., moed en ijver veroorzaken, aanzetten : om den zijnen '1 hart
t' ontschindelen. [Ilooft.) lie schindelen.
Voor ontschindelen leest men bij Hooft ook
ontzindelen, liever ontsindelen.

veroud. bedr. w. , hetwelk
L. Meijer door ontzaken verklaart. Het is
onzeker, of het eene oneig. beteekenis van
schinkel zij; zoodat men het door on t
zoude kunnen verklaren.
ONTSCHIPPEREN, bedr. w. , gelijkvl. Eigenlijk
van het schipperschap afzetten. Voorts, eene
waardigheid ontnernen: groote steden ontschipperen licht hunnen rorst. [float.]
ONTSGROEUEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en

ONTSCHINKELEN

schoeljen : ik ontschoeide , heb ontsclioeid.

De schoenen uitdoen. Van hier het deelw.
ontschoeid, barrevoets. Ontschoeijen, zegt.
mn
oneig. van boomen en Lander). Boomen
e
ontschoeijen, de aarde rondom derzelver
wortel los graven •3 tanden ontschoeijen, het
tan los maken. Van hier ontschoei'in Bij Kil. vindt men ook ontschoenen.
NTSCHOKKEN, bedr. w., gelijkvl. Door schokken
O
los maken : twit uit zijn vorm ontschokt.
[Oudaan.]
ONTSCHOONEN, bedr. veroud. w., gelijkvl. Van
ont en schoonen: ik ontschoonde, heb ontschoond. Leelijk maken.
ONTSCHORREN, bedr. gelijkvl. Van ont en
schorren, dat niet voorkornt : ik ontschorde,
heb ontsehord. De schorheid wegnemen : met
ontschorde hi' sijn keel. C. Huyg.]
ONTSCHORSEN, bedr. gelijkvl. Van ont en
schorsen : ik ontschorste, heb ontschorst. Dc
schors afdoen. Van bier ontschorsing. Bij
Kil. is ontschorsen, anders ontschorten, ook

ONTSL.

een geschrift betwisten tvie 't mfrakel,
Hee?. ^ ontschrt:iv. [C. Huygens.1
ONTSCHROEVEN, bedr. w., gelijkvl. Los schroeven.Oneig.: lees schepterdiefsche vrijheitsprang ontschroeven. [Poot.) Zij ontschroeyen de hardeperssingen van een benauwt
herte. [De Brune.] De optvel van mijn ramp
ontschroeft de herssenen.. Bidloo.]
ONTSCHUILEN, bedr.

en onz. w., ongelijkvl. Van

ont en schuilen : ik ontschool, heb en ben
ontscholen. Onz., met zijn • door schuilen

zich onttrekken ; met eenen de de naamval :
Het vinnigh stralen van de Zon ontschuil ik
in 't bosschaadje. [Boort.] Ontschutfit tier
sonnen brand in schaduwendi blan. World.]
Den wreeden klaeuwen ontschuilen. [Vend.]
Op andere levenlooze zaken toegepast : tertail het kruipend veil het ongovai ontschuitt.
[Poot.] De valsheid van dien vuilen en kan
hem niet ontschuilene [De Deck.] Bedr.,
schuil houden, bedekken :een steen zijn
lichaam ons ontschuilt. [Hooft.] Stj hebben in
haer selfs haer
ontscholen. [Huygens.]
ONTSCHULOIGEN, bedr. w., gelijkvl. Van tint en
schuldigen, dat is beschuldigen • ikontschuldi de heb ontschuldigd. Van schuld vrijspreken, verschoonen : iemand ontsehuldigen. De brant van 't raethuis zelf ontschuldigt
dit. [Vond.] Mengebruikt het ook wederk. •
zich op zijne jongheid ontschuldigen. Bij
Hooft vindt men onschuldigen zij onschuldighen zich op de spraak, die men gaan deed.
Bij K. V. Mander is het ontschuldigen t wader veel berispen ik haer ontschuble. Waarvan ontschuldelijk. Voorts onSschuldiger,
ontschuldiging.
ONTSCRUTTEN, bedr. w., geliikvl. Van, ont
schutten : 1k ontschuttede, heb ontschut. EenGeld. woord • schapen, koeijen ontschuttenbeet daar dezedieren nit eenen schutstal, of
schuthok, na hetaling van boete, los- laten.
Van bier ontschutten.
OnsiEREN, bedr. w., gelijkvi. Van ant en
sieren ik ontsierde, heb ontsierd. Het sieraad:
benemen : dat ontsiert do gonsche kaiser.
Het sieraad afdoen : Apol ontsiert de blondehairen. J. Petrceus.]
ONTSINDELEN, zie ontschindelen. Ontsindelett

verklaart Meijer oak door van metaalschuim
zuiveren • van sindel, lintel metaalschuinl.
Ont heeft dan eenen beroovendea.zint
ONTsr,Aurt, bedr. w., onregelm. Van ,ovit en
slaan : ik ontsloeg, heb ontslagen. Eigsnlijk,
een schortelkleed los doe
iets, dat vast is, door slam mako. In
ONTSCHREEUWEN, onz. en bedr. w., gelijkvl.
dien zin gebruiken wij het niet •; maar wel
Onz,, met hebben •; cloor schreeuwen ontkenvan het beslag opheffen Lop uwe bede s zal ik
nen ; al kan hi' niet ontschreeuwen, dat
de aangehaaide goederen ontslaan. Ditt eene
d'eerste kunstbron rloeide uit d' ader der
gevangenis verlossen : tot dat zij van haer'
chaldeeutven. [Vond.] Hi' gebruikt het ook
veel to ban en kerker ontslagen, enz,r J. de
bedr. : hij kan 't bewegen, dat gezien wort,
Hats. ] Iemand op borgtogt ontslaan. Voorts
niet ontschreeuwen.
van eene verbindtenis ontheffen borgen
ONTSCHRLIVEN, bedr. w., angelijkvl. Van ont en
schrifven: ik ontsch reef, heb ontschreven. Door

ontslaan. Hij ontsloeg zijnen knecht nit do
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dienst. Nadat al het krijgsvolk ontslagen
was. _remand van een ambt ontslaan.. Toen
ontsloegh de Kaizar de onderdaanen van den
eed. [Hooft.] Met moeite afzenden, afweren :
zich van ientand ontslaan. Wie kw* zich van
de min ontslaan ? Toot.] Wattneer hij van
het yolk ontslagen was. [Overz. v. Hanielsv.]
Met moeite afwenden : die de walk gees oog
ontsloeg, die &Ns lijf bedelite. [Moen.] Van
eene zaak, die drukkend is, bevrijden : sick
der vreeze ontslaen. [Vond..TZieh its alley
ontslaan van 's lichaants pak. [J.J. de Haes.]
't Welk hem vain 't slaefsehe juk dier lasten
moge ontslaan. [Verst.1 Van straf ontslagen
worden. Om ons van wind'en on rat t'ontslaen. [Ps. van L. D. S. P.) Ontsla tf van de
zorg. [Vend.] Bij G: Huygens komt ontslaan

voor,
in eene geheel andere beteekenis, waar
ont uit oats' ontslaan is de manta die karen
kamerraed den minsten oagettlonek in overspel ontslaet, date is toewerpt.
ONTsuewrEN, onz. w., gelijkvl. Van ant en
slackten ik ontslaehtte, ben ontslacht. Niet

slachten, nie t gelij ken, ontaarden Veroud. w.
Onirsua, z. n., o. i, de* onistagt ,ef van het ontslag, zonder meerv.-Vtijlating •: ontslag van
aangehaalde goederetr. lewd ontslag uit de
dienst geven. IIVI-tersOcht ontslag van zijn
antbt, van den tbil.I 'Zienho: Ontslagbrier
ONTSLAKEN, bedr. w., plitik*I. Van ont en slaken : ik ontslaakte, *bloat. Eigenlijk,
door Oak of slap ritaketi , lossen, bevrijden.
Van hier nit boeijeku olgOkian Pesterman
sherd 's anvonds ontitiaakt; [llooft.1 Wat Godt
ontslaakte ens' moede 'nek [Wellekens.]
In het gemeen, bevrijden :-dat hi' zijn kerk
uit hoer druk on:stook'. [M. S. Om kinderen
des floods k °Weaken. Iff Muntinghe.]
ONTSLAPEN, onz. ongelijkvl. Van ont en
slapen : ik ontsliep,_ ben ottkiapett. In eenen
slaap vallen : doe lie GOdt de Deere eenen
diepen slaep vallen op den mensehe, ende
hi' ontsliep. [Dores1.] Meest gebraiken wij

het figuurlijk, voor eenen ,raehten dood sterven en wel, in zoo vet vtij, uit de openharing, weten, dat er eens een morgenstond
zal aanlichten, waarop wij nit lien slaap
ontwaken mitten : schoon d'oude vaders zijn
onklapen. H. Salim.] Maar ook beduidt het
wakker worden : hier is alle dier ontsiapen.
Hu ens.' Van flier ontslaping : sulk eene
ontslaaping is ettket slag n. [Sas.] Bij Notk.
en Tat. itttslafan, inslafan.
ONTSLAPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
slappen : ik ontslapte, heb antslapt. Ontslaken. Veroud. w.
0 NTSLVVEN, bedr. veroud. w., gelijkvl. Van ont
en sloven r ik ontslaafde, heb ontslaafd. Van
slavernij verlossen
ONTSLECHtEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
slechten : ik ontslechtte, heb ontslecht. Pat

slecht, d. vlak, effen

zonder kreuk is,
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oneffen en hobbelig maken : de (Helm rim el
zal dit voorhooft heel ontslechten. {1100ft .1
ONTSLEPEN, bedr. w., gelijkvl. Van ant en
slepen : ik ontsleepte, heb ontsleept. Door

wegslepen ontdragen.
NTSLIBBEREN, onz. w., gelijkvl. Van ant en
slibberen : ik ontslibberde, ben ontslibberd.
Door slibberigheid ontglijden : de paling
ontslibberde mi j. Oneig. : zoo men zich deeze
g eleeghenheit ontslibberen liet. [Hoeft. ]
ONTSLIPPEri, onz. w., gelijkvl. Van het onscheidb, voorz. ont en slippen : ik ontslipte,
ben ontslipt. Slippend ontvallen : de koord
ontslipte hem nit de hand. In stilte ontkomen : Ozeas tnelde, hoe Godts lieve Zoon
ontslipt. [Vond.] Onvoorzigtig uiten : noit
laet htj sijne tong een eerloos woort ontslippen. H. Schim.] Bij Otfr. inklupfan.
ONTSLOESTEREN, veroud. bedr. w., gelijkvl. Den

sloester afdoen, ontbolsteren.
ONTSLOOPEN, bedr, w., gelijkvl. Van ant en
slop en ik ontsloopte, heb ontsloopt. Eigen-

lijk de sloop van een kussen afdoen. Oneig.,
afbreken : de kleene wereld werd ontsloopt.
[Van Blanckenburg.1 Het klooster antsloopte
hzj. G. v. Loon.] In verdere figuur : on toile
rust en vra der Christenheid t'ontsloopen.
P. Rabus.) Bij Vond. vindt men antsloopbre
sullen.
ONTSLOTIG, bijv. n. en bijw., zonder trappen

van vergrooting. Pit woord gebruikten de
ouden voor ons deelwoord ontsluitend : dan
met oottnoediger herten ontslotig doet 26
gebed. V. Mand.]
ONTSLUIJEREN, bedr. w., gelijkvl. Den sluijer

afdoen. Fig., dat doriker is, duidelijk en
klaar maken • in den verhevenen stip: dat
geheim sal de toekontstige dag eerst ontsluijeren. Van hier ontsluijering.
ON TSLUIDIEREN, onz.
gelijkvi. ik ontstuinterde, ben ontsluimerd. In sluimering vallen
zoo dat t' elcke mael ontsluintert en ontwaeckt. [De Deck.] In den verhevenen stip
voor ontslapen, sterven ontsluimerde saal'g
en, met werken der lie de bekranst !
0 NTSLUIPEN, onz. w., ongelijkvl. V an ant en
sluff en : ik ontsloop, ben ontslopen. Sluff end
ontkomen: die tonne dergekertheit, 's kerkers nacht ontslopen, enz. J. De Haes.1 Van
bier ontsluiping.
ONTSLUITEN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
sluiten: 1k ontsloot, heb ontsloten. Dat geslo-

ten is met eenen sleutel, of anderzins, losmakers , opendoen ik hadmijn huis nog niet
ontsloten. De Pais ontsluit hoer sehatkist
niet. [Vond.] Dat opgesloten is, los laten : de
gevangenen ontsluiten. Dat bedekt is ontdekken : wiltgonsteltjk ontsluiten de korst.
[Vond.] De Booze is ontsloten. [De Brune.]
Dat toegeknepen is, ontwikkelen : uw hant
is voor tittj ontsloten. [Poots] De bloem antsluit zich door de zon. Pat met zijne einden
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aan elkander raakt, van elkanderscheiden •
eenen kring ontsluiten. De sntert der weduwlijke staet ontsloot den weduwenaer haer
armen. K. Brandt.] Dat door een slagboom, of
anderzins, geschut is, open maken : die hunne
havens ontslooten heeft. G. Brandt.] Oneig.,
ontdekken : zijn hart voor iemand ontsluiten. Ontvouwen, uitleggen als hi' d'orakelen ontsloot van 't Heilverbont. J. De Haes.]
Van bier ontsluiter, ontsluiting.

bedr. w., gelijkvl. Door smeeken
ontvang,
en afsmeeken.
OINTSMEREN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
ONTSMEEKEN,

smeren ik ontsmeerde, heb ontstneerd. Een
vat ontsmeren, een vat openen, welks bomgat

metpek, enz. toegesmeerd is.
w., Smook doen ontstaan : de roocken, die den hertenbrand ontsmooken. [Huygens.]
ONTSNAPPEN, onz. W. gelijkvl. Van ma en
snappen ik ontsnapte, ben ontsnapt. Schielijk ongemerkt ontkomen
•: hij is de gevan-

ONTSMOKEN, bedr.

genie ontsnapt. Aan de waakzaantheid des
regters ontsnappen. Semiramis ontsnaptezelf
ter naauwer hood de harden des overwinnaars. {Bog.] Van hier ontsnapping.

bedr. w., gelijkvl. De snaren afnemen : schoon ik mijn tier ontsnaert heb aen
den wantgehangen. P. Schim.] De harpen
ontsnoert. [Anton.]
ONTSNELLEN, Onz. w., gelijkvl.Van •ontesl :
ik ontsnelde, ben ontsneld. Snel ontvlugten,
ontloopen : ontsn,el, ontsnel tne, o Chloe !
niet. P. V. Winter.]
ONTSNIJDEN, bedr. w., ongelijkvl. ik ontsneed,
heb ontsneden. Al snijdend ontnemen: elck
ontsnijdt het sulcken sné. [Huygens.]
ONTSNOEIJEN, bedr. w., gelijkvl. : ik ontsnoeide,
heb ontsnoeid. Alles wegsnoeijen.
ONTSNOEPEN, bedr. w., gelijkvl. Van out en
snoepen ik ontsnoepte, heb ontsnoept. lets
lekkers ontnemen : aen de wang een zoen
Vontsnoepen. [Vond.]
ONTSNOEREN, bedr. w., gelijkvl. Een snoer los
rijgen, dat met een snoer gebonden is, los
maken : hij ontsnoert den offerbant. [Vond.]

ONTSNAREN,

Het hair ontsnoert om 't hoot laten hangen.
[Hoogv1.1 Den bondel utver pijlen ontsnoeren.

[Foot.] Bat aan een snoer ere en is, va elkander doen : depeerels, al zijn ze ontsnoert.
[De Brune.]Oneig., uit elkanderdrijven, waar
to voren eene juiste vereeniging plasts had :
de eerstegeleeden ontsnoert zijnde. [Hooft.]
g
't Leer
wordt ontsnoerd. [G.]
V. Loon.
Los maken, bevrijden van lets, waaraan men
naauwgebonden is : die Kristus kerk ontsnoerde van slaafsgeweld. F. Halma.] Van
hie ontsnoering.
ONTSNORREN, onz.gelijkvl.
•: ik ontsnorde, ben
ontsnord. Dichterlijk woord, met een snorrendgeluid ontvliegen : de pijl te vroeg den
boog ontsnord.
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ONTSNVITEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van ont en
snuiten: ik ontsnoot, hebontsnoten,
ontsnoten. Loosselijk

ontnemen. In degemeenzame verkeering.
onz. w., ongelijkvl. Van ont en
snuiven: ik ontsnoof, ben ontsnoven. Schielijk ontgaan, met een snuivende gedruisch
ontkomen : ontsnutjft ghtj tvint en weer.
[Huygens.]
ONTSOLDIGEN, bedr. w., gelijkvi. Van ma en soldi en dat is besoldigen •: ik ontsoldigde, heb
ontsoldigd. Uit de dienst, waarin men soldij
ontvangt, ontslaan : hi' had meest al, en
ONTSNINVEN,

zijn' beste bende ontsoldigd. [tiooft.] Hunne
knechten hadden
Fontsoidighen. [Hooft.]
Van bier ontsoldiging.
ONTSPAINNEN, beck. w., ongelijkvl. Van ont en
spannen : ik ontspande, heb ontspannen. Dat
gespannen is, slap maken, los maken uw'
snaren ontspannen. P. Rabus.] Eenen boo
ontspannen. Den boog der zorg ontspannen.
J. de Haes.1 Ontspannen ZetittiVeft. Fig. :
bltjft met uw guile vroltjkheit geest
ontspannen. [K. branch.] Wederk, zich ontspannen, voor een poos den gewonen arbeid
staken : wanneer ik mij in 't midden van een
bloentrtjken hof ontspatt. [Overz. v. Herv.1
Van bier ontspanning.

bedr. w., gelijkvi. Door sparen
nietgebruiken, door zuinigheid lets opleggen. Het enkele sparen is west in gebruik.
ONTSPARTELEN, bedr. w., gelijkvl. Van out en

ONTSPAREN,

spartelen : ik ontspartelde, ben ontsparteld.
Spartelend ontspringen : de gevangene snoek
ontspartelde mtj. Van bier onisparteling.
ONTSPATTEN, onz. w., gelijkvl. Van ont en spatten: ik ontspattede, ben ontspatlijwaarts ontspringen : de haes zoekt hun t'ontspatten.
[Vond.] Hij ontspatte met zulk een heftigheit
den bewaarderen. [Hooft.] Last de (Poezij)
u pen ontspatten. [Sweerts.]
OINTSPEKKEN, bedr. W. gelijkvl. Van ont en
spekken: ik ontspekte, heb ontspekt. Het spint
(bij Kil. het speck) van bout wegkappen.
Anders ontspinten.
ONTSPELDEN, bedr. w., gelijkvi. Van out en
spelden : ik ontspeldde, heb ontspeld. Los

maken, datgespeld is.
bedr. w., gelijkvl. Van ont en
sperren: ik ontsperde, heb ontsperd. Ontsluiten.
ONTSPIJEN
ontspien), bedr. w., gelijkvl. Van
ont en spijen, dat niet gebreik is: ik ontspijde, heb ontspzjd. Dat met eene spij (spie),
of houten wig, vast gemaakt is,. los maken.
Bij C. van Alkemade leest men : hem te ont-

ONTSPERREN,

spijen.

bedr. w., ongelijkvi. Van ont en
spinnen : ik ontspon, heb ontsponnen. Dat

ONTSPINNEN,

g
esponnen is, weder uit elkander trekken :
dat zij bij nacht een webbe weder ontspon.

[Hoogstr.]
OINTSPINTEN,

ontspekken.
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ONTSPOELEN, bedr.

w.,gelijkvl. Door spoelen
berooven : hoe onlanghs hebben ons de vruchtbaerheit ontspoelt de stroomen, enz. [Huygens.]
ONTSPRINGEN, onz. ongelijkvl. Van ont en
springen: ik ontsprong, ben ongsprongen.

Springend opstaan, schielijk opriizen : ghi
slaept al te lane • also dat die Grave ont_
spranc. M. St.] Huppelen, vrolijk springen:
Sij zijn vervrolickt, Sii ontspringen. Sij huppelen, o Beer., [Psalm. van Bruno.] Met
opborreling voor den dag komen: onder
het zoeken van eene wel, ontsprong er eene
versche ader. Er is eene nieuwe bron
ontsprongen. Fig,
. zegt men het van andere

ONTST.

eene berooving te kennen. Ooze echte oorspronkelijke schrijvers bedienen er zich
veelmalen van : o braves, u ontstaen geen
heldre starrekroonen. [Poot.] Ztyn tvettsch
ontstont hem ni4t. [Pout.] Zoo meet hun die
g
lori niet ontstaen. [J. de Haes.] bits ons de
vruchten ontstaen. [Vond.] Diegewonnen,
't ander ontstond' ons niet. [Hooft.]
ONTSTALLEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. ont en stallen, ik ontstalde,
heb ontstald. Uit den stal laten : d'ontstalde
koeijen weer in klaverbee,nden widen.

[Poot.]

bedr. w., gelijkvl. Van eenen
stap,
el stuk voor stuk, afnemen. Van bier
dingen, die bij ontspringend welwater verontstapeling. Dit nieuwe woord komt in het
geleken worden: vtlie gunst, ontspringende
Galvanismus, of de nieuw ontdekte metaaluit de bron van ontferrnende lievde. [Frantz.]
N‘erking, te pas. De ontstapeling van de
Van hier beduidt het ontstaan dus is de
voltasche kolom is, als men deplaten metaal
konst ontsprongen. P. Striver.] Onvervan degemaakte stapeltjes afneemt.
wachts aan hetbloeden raken, in het bloeden ONTSTAPPEN, onz.
gelijkvl. Met roode stapspringen dat news en mend ontspringen.
P ontkomen: ontstappen 8i j. [llItygerlS.1
[De Deck.] Met eenen sprong ontkomen : de ONTSTEENEN, bedr. w., gelijkvl. Van ant en
kikvorsch ontsprong hem. De diet ontsprong
steenen, dat niet gebruikt wordt:
ontdengeregtsdienaar Hi is den dans ontspronsteende, heb ontsteend. Steepen uitbreken:
gen, h i' is de gal ontkomen •; verder hi' is
muren, hier en doer ontSteent. [C. Huyg.]
hetgevaar of den dood ontsnapt. De cerste ONTSTEIGEREN, Ora. W. gelijkvl. Door steigeren
aanleiding schijnt te zijn, dat men het opuit hetgezigt komen: een hooge kreits ontklimmen op- en het afstooten van de galgesteigert zijn gedachten. [Poot.]
ladder eenen dans noemde. Wijders iets, ONTSTEKEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
dat metgevaar verzeld is, ontkomen : zoude
ont en steken: ik ontstak, heb en ben ontstohi' niet ztjn maste-strik ontspringen?
ken. Bedr. heeft het deels eenen beroovenP. Scriverius. Onverwachts kwijt gaan :
den, deels eenen aanvang nemenden zin.
zou zulk een huit one arm ontspringen?
Het woord in den eersten zin is reeds verou[Bidloo.] Van hier ontspringing.
derd : wij gebruiken daarvoor versteken. In
ONTSPRUITEN, onz. w., ongelijkvl. Van ont en
die versietene beteekenis komt het in den
spruiten : ik ontsproot, ben ontsproten. EigenRymsp. voor: daer werd hem sijn biechtere
saen ontsteken. Thans komt het bij ons voor
beginnen uit te spruiten. Fig., ontstaan :
van elken druppel bloets ontspruiten duizent
in dien zin, waar het voorz. ont eenen aantvrokken. [Vond.] Dweepzucht, uit eerzucht
yang beduidt. Ontsteken gebruiken wij dus
ontsproten.
voor doorsteken, eene opening maken,
ONTST AN onz. w., onregelm. Van
nosh en staan:
opdat het vocht uitloope : een vat ontsteken.
Uljt 't nieuw ontsteken vat. illuyg.] Is het
ik ontstond
heb en ben ontstaan. Met het
,
bier al ontstoken ? Meest echter beteekent dit
hulpwoord zijn beduidt het eenen aanvang
woord, in den deftigen stijl, in brand steken,
nemen • in welke beteekenis het eene zeer
aansteken : het vuur ontsteken. Indien de
algemeene uitdrukking is, waardoor het
roode haen ontsteekt een helsche mijn.[Vond.]
begin van het aanwezen van iedere zaak
Die 't vier der wraake ontstak. G. Brandt.]
wordt te kennengegeven, wanneer er din en
Gelijk nu het vuur andere braiidstof aante zamen komen, die in dien stand te voren
steekt, zoo gebruikt men dit werkwoord ook
nietgeweest zijn gisteren ontstond er een
zwaar onweder. Op zee ontstond nooit banger
van andere zaken, die een .of ander ding
storm. In het midden der stall is brand ontveroorzaken : de leurik ontsteekt aen uwen
ton zijn gallem. [Poot.] Oneig. beteekent
staan. Daaruit kan eenegevaarltjke ziekte
het eene snelle beweging veroorzaken, vooral
ontstaan. Vele onheilenzijn hieruit ontstaan.
in de heelkunst,
waar men van ontstokene
Het voorz. ont beduidt bier een begin van
deelen des ligchaams spreekt: zoo is mtjn
lets. Mengebruikt het ook wel onpersoonlijk uit dit alles ontstaet dan, dat vole
keel ontsteken. H. Schim.] Ontstokene oogen.
Een ontstoken geztvel. Men gebruikt het op
schrandere rernuften. J. de Haes.] Dan,
mentebruikt het ook met het hulpwoord
meer da p eene wijs. Van vurigen ijver, als:
dit eischt uw eedle drift, die van der jeugt
hebben, waarbij een derde naamval geplaatst
ontsteken, enz. J. De Haes.] Nogh ken een
worth: bier beteekent het missen, derven,
lust mij het hart ontsteken in het midden
niet onLvangen, ontwijken ; en ont geeft er
ONTSTAPELEN,

ONTST.

ONTST.
van die smarte. [J. De Haes.] 't Licht, dat
't' engelsdoms ontsteekt door zifnen gloet.

[Moonen.] Van den hevigen hartstogt van
Heide: hear oog ontsteekt het hart van alle
minnaars. Van teedere be trekk n g • waar
het onz. voorkomt: sijn ingewandt ontstack
teen sijnen broeder. [Bijbeiv.] Van toorn,
wraak, enz.: teat gerechte wraak ontstak.
G. Brandt.] Van toorn ontstoken worden.
Hi' zelf ontstak hunnen spijt. [Hooft.] Van
vinnige spdt ontsteken. [Vond.] Men gebruikt
het ookwederk.: zich ontsteken, zich verbolgen waken : En ontsteeckt u niet over de
boosdoenders.[Bijbelv .] Eindelijk gebruikt
men het van andere di en die, om hunne
verwoesting, met ontstoken vuur vergeleken
worden : hi' ontstak den oorlog in den boezem
des rijks. Onz., met zijn ; in brand rakers.
Eigenlijk : de keerssen moeten ontsteeken
aan de loogh uwer toortze. [Hooft.] Dat in
't klooster een zwaare brandt ontstak.
G. Huygens.] Tusschen nee en tien uuren
ontstak de nieutee horse. [Hooft.] Oneig.

zegt men bet van het gaanderaken der drill=
ten: ontsteeken door deze reeden verklaaren
zij. [Hooft.] Ztj ontstak Naar aangezigt
van kwaadheid. &in grimmicheijt ontstak
in Item. [Bijbelv.] Van hier ontstekelijk, bij
Huygens • ontsteking, ontvonking, vurigheld : eene ontsteking in de keel. V oorts eene
Heide, grantschap, enz.
ontsteking
ONTSTELEN, bedr. w., ongelijkvi. Van ont en
stelen: ik ontstal, heb ontstolen. Door diefstal eenig goed we semen : ontstal hem
vele kostbaarheden. Op eene onwettige wijs
zich eigen maken: dat hif de kunst hun had
ontstoolen. [P.Scriver.] Onverwachts en met
kracht zich van iets meester makers : die door
quelen Indn ziel en zin mij kunt ontstelen. J. De Haes.] De nachtegaet, die 't
pert den mensch met zingen kan ontstelen.

gedachlen. [Poot.] Wederk., zich ontstellen•:
hoe zich utvquajnend hart ontstelde. [Poot.]
Onz., met ityn ; ontredderd worden : dat
uurwerk ontstelt
Ontroerd worden •:
foei !hoe ontskl ik daar ! Van hier ontsteldheld, ontstelling, ontsteltenis : ontsteltenis
der ma e. [Hooft.] En niet een lilt van den
staat, oft het heeft zijn deel Iddens aan deeze
ontsteltenis. [Hooft.] Ontroering : iemand
eenegroote ontsteltenis aan' en.
ONTSTEHMEN,

bedr. en onz. w.,
gelijkvi. Van

ont en stemmen : ik ontstemde, heb en ben
ontstemd. Dit zegt men van speeltuigen, als

men door eenjg toedoen veroorzaakt, dat zjj
valsche toonengeven: daardoor ontstemt gij
het snaartuig. Onz.: het staartstuk ontstemt
ligtelijk bij het vervoeren.
ONTSTENTENIS, Z. II., V., der, of van de ontstentenis • zonder meerv. Dit woordgebruiken

regtsgeleerden in den zin van verzuim, mange! : bij ontstentenis hiervan zal hi' in al de
kosten vervallen. Bij ontstentenisse en overtredinghe van dien. S. V. Leeuwen.] Het
woord komt van ontstaan, in de beteekenis

van missen, derven.
onz. w., ongelijkvl. Van ont en
sterven : ik ontstorf, ben ontstorven. Door
den flood weggerukt worden : in zulke tdden
dan ontstorf ons mine moeder. Toot.] De

ONTSTERVEN,

ijdelheden van 't Hof to moghen ontsterven.
[Huygens.]
ONTSTICHTEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
stichten : ik ontstichtte, heb ontsticht. Eigen-

Fijk, afbreken, dat gesticht is. Men gebruikt
het thans in eenen
fig
uurl.
zin, vow. de
stichting wegnemen, ergeren: of zou dit licht
uw stilgemoet ontstichten ? [Pout.] Dan ooit,
door kwati verscheidenheit , ontstichten.
[Kamphuizen.] Van hier ontstichting, ontstichtelijk, ontstiehtelijkheid, j ets antlers dan
ontstichting. Het laatste is jets, dat niet

sticht • het eerste, dat niet alleen niet sticht,
maar daarenboven de stichting wegneemt,
die er to voren was.
ONTSTIJGEN, onz. w., ongelijkvl. Van ont en
stijgen : ik ontsteeg, ben ontstegen. Door
vaartheit degetnaghtighden zich van dear
opstijging uit het gezigt komen : mijn be
ontstaalen. [Hooft.] Van hier ontsteling.
pand ontstaygt uwe vermogens. [Se's.] Eene
ONTSTELLEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van
plaats door opstaan verlaten : soo zullen wij
ont en stollen :ontstelde, heb en ben ontden dons ontstijgen. [C. Huyg.] In bet gemeen,
steld. Bedr., eigenlijk de goede gesteldheid
ontgaan: Juptjn ! wat zie ick hier ! dit kan
van jets wegnemen, in eenen ligchamelijgeen ntjd ontstijgen. [Vond.] Van hier ontken en zedelijken zin : daardoor zult gij
[K. Brandt.] Snoodelijk weigeren, onthouden : hetgoddeloos afgrijsen des mij ontstolenplichts. [C. Hu ens. Wederk. beduidt
het zich in stilte wegpakken : nit Welke ver-

het speeltuig ontstellen. Doer het stormgeweld
de masten knakt, het roer ontstelt. [Poot.]

Vooral komt, dien zin, het veil. deelw.
ontsteld voor: eene ontstelde maag hebben.
Het kompas, het uurwerk was ontsteld.
Snaren, ontstelt door ouderdont van jaren.
[J. De Haes.) Een ontsteldgelaat, ontstelde
hersens , een ontstelde pots. In eenen
zedelijken zin, ontroeren : die tijding ontstelt md. Maer zulk een zang onstelt uw tedere

stOging.

onz. w.,gelijkvi. Van ont en stifyen : ik ontstdfde, ben ontstdid, (oudt. ontsteef, ontsteven). Slap worden : een koude
slap he als zij ontstijft. I. de Brune.]
ONTSTOPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
stoppen : ik ontstopte, heb ontstopt. De stop
afdoen. Van hier ontstopping.
ONTSTOREN, veroud. bedr. w., gelijkvi. Van ont
en storen: ik ontstoorde, heb ontstoord. Bed a-

ONTSTUVEN,
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ren, tevreden stellen: Aeol ontstoorden sijnen
sin. [Huygens.]

onz. w., gelijkvl. Van ont en
stormen: ik ontstormde, ben ontstorrnd. Door
eenen storm van iets ontstoken worden : ik
liet het mij niet ontstormen. [Poet.]
ONTSTUWEN, ook ontstouwen, bedr. w., gelijkvl.
Van ont en stuwen : ik ontstutvde, heb ontstuwd. Door voortstuwen we driven. Ver-

ONTSTORMEN ,

oud. w.
ONTsTRAmmEN, onz. w., gelijkvl. Van ont en
strammen, dat buiten gebruik is: ik ontstramde, ben ontstramd. Bij L. Meyer vindt
men ditveroud. woord, die het door vlug
worden, de stramheid afleggen, verklaart.
C. Huygens gebruikt het : leert ontstrammen,
eerghtj loot.

bedr. w., gelijkvl. Van ont en
straten : ik ontstraatte, heb ontstraat. Eene
stiaat opnemen, eene straat wegnemen : is
't nietgenoegh den Haegh t' ontstraeten?

ONTSTRATEN,

C. Huygens.]
bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. ont en strengelen: ik ontstrengelde, heb ontstrengeld. Los strengelen :
den knoop ontstrengelen. [Vond.] Van hier

ONTSTRENGELEN,

ontstrengeling.

bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
strtjden: ik ontstreed, heb ontstreden. Door
vele twistwoorden uit het hoofd prates : ik
wil het mzj niet laten ontstrijden. Door strijden ontnemen : roof, den vtjanden ontstreden. [Vond.]
ONTSTRIJKEN, bedr. en onz. w., Van ont en strtjken : ik ontstreek, heb en ben ontstreken. Eigen-

ONTSTRLIDEN ,

lijk, onder de hand door strijken wegnemen;
voorts met list ontnemen: had hem de Turk de
vesting ontstreeken. [Hooft.] Zich ziende deezen toeverlaat ontstrtjken. [Hooft.] Onz., met
zijn ; schielijk we aan ontkomen : zij waren hem op we ontstreken, zegt men op
deVeluw. Reeds bij M. St. leest men : is
hi den vianden daer ontstreken. Van hier
ontstrijking.

bedr. w., gelijkvl. Van ont en
strikken : ik ontstrikte, heb ontstrikt. Los
strikken : eer gij den huwlijxknoop van Vor..
sten had ontstrikt. [Pool] Ontstrikt mijn
waste banden. H. Schim.] Eenen strik los
maken. Fig., vrijers woordjes ztjn de koortdes, die o ms tr ikken maagdeneer . H. Sweerts.1
Van hier ontstrikking.
gelijkvl. : ik ontstroomde
ONTSTROOKEN, onz. W.,,
ben ontstroomd.Met eenen stroom ontvloeijen:
ick doe het tranennat ontstroomen hoot en
oogen. [De Deck.] Illijn oog ontstromen tranenbeken. H. Muntinghe.1

ONTSTRIKKEN,

ONTSTROOPEN, bedr.

w., gelijkvl. Door strooperij
alles ontnemen. Van bier ontstrooping.
gelijkvl. Van ont en
ONTSTRUIKEN, bedr. w.,
struiken, dat niet buiten zamenst. voorkomt:
ikontstruikte, heb ontstruikt. Van struikge-

ONTT.

was ontblooten, struikgewas met wortel en
tak uittrekken • oneig. , uitroeijen. Bij
Hoogstr. komt het voor.
ONTSTUIVEN, onz. w., ongelijkvl. Van ant en
stuiven : ik ontstoof, ben ontstoven. Zich
haastelijk we pakken : d ies gtj met uw voorvlechten zijt ontstoven. [Poot.]
ONTSTUKKEN, bedr. w.,
gelijkvl. Van ant en
stukken, dat niet voorkomt : ik ontstukte, heb
ontstukt. In stukken breken. Het voorz. is
uit aan ontstaan. In de straattaal is het
deelw. nog gebruikelijk : ontstukken slaan.
Ook oudtijds onstukken : deed snit de trotsche macht der Penen onstucken dtjen en
zeenen. P. Scriverius.] Bij Dath. vindt men
ontstukken slaitn.
ONTSUKKEN, onz. veroud. w., gelijkvl. Van ont
en sukken: ik ontsukte, ben ontsukt. Eigenlijk
onttrekken, met ores tukken uit eene bron.

Het beteekent oneigenl. in geestverrukking,
buiten zich zelven gebragt worden• ; het
bedr, hood. entzucken, bij Notk. zucchan.
ONTSULLEN, onz. w., gelijkvl. Van ont en sullen:
ik ontsulde, ben ontsuld. Ontglijden • in de
dagelijksche taal.
ONTTABBERDEN, bedr. w., gelijkvl. Van den tabherd en de waardigheid, daarmede gepaard,
ontblooten : veel dwaezen, die de wtjzen
onttabberden. [Rodenb.]
ONTTAFELEN, veroud. bedr. w., gelijkvl. Door
eene valsche rekening ontnemen. Oudaan
gebruikt het in het gemeen voor ontnemen •
was 't nietgenoeg, dat gij mtjn Zoon zijn
errefrtjk zoo schalck onttafeld hebt?
ONTTAKELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
takelen : ik onttakelde, heb onttakeld. Van
het wand berooven : de schepen worden onttakeld. Oneig., ontbinden : nooid worde uwe
trouw onttakelt. [Moonen.] Van hier onttakeling.
ONTTANDEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en tanden, dat buiten zamenst. niet voorkomt • ik
onttandde,heb onttand. De tanden uitbreken,
wegnemen : een varken, een olifant onttanden.
ONTTARNEN, (onternen, onttornen, bij Kil ook
ontterren, onttrennen), bedr. w., gelijkvi.
Van ont en tarnen : ik onttarnde, heb onttared. Los tarnen : alle de naden der zijde
onttornt ztjnde. [Vond.] Onttarnde tvapenrokken. [Anton.] Oneig. : ontternt mijnborst.
[HOWL]
ONTTELLEN, bedr. w., gelijkvl. Met oogwit om

iets in to halm, mistellen.
ONTTERNEN, zie onttarnen.
ONTTEUGELEN, bedr. w.,gelijkvl. Den teugel
afdoen ;• in den verhevenen Stijl.
ONTTIEGEN (onttijgen, onttuigen), bedr. en onz.
veroud. werkw., ongelijkvl. Van ont en tiegen (ttjgen, tuigen) : ik onttoog, heb en ben
onttogen. Bedr., onttrekken : en mij is geheel
onttogen 't licht der oogen. [Ps. van Bruno.]

oNrrR.
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haar men hun de kennis der zaakenonttoo hen had. [llooft.] onttooch alien
voorraedt des broodts. [Dores1.] Onz., met
zt:in : wat zon de werelt was. onttogen. [Vond.]

Het deelw. alleen is nog in gebruik.
veroud. w., gelijkvl. Eene
timmeraadje afbreken. Bij Huygens ontim-

ONTTINNEREN, bedr.

meren : met si'n' besittingen 1' ontimmeren.
bedr, w., gelijkvl. Van ont en
todderen : ik onttodderde,
heb onttodderd.

ONTTODDEREN,

Onttuij,
en los maken. Een vlaatnsch woord,
hetwelk ook onz., met zzjn, gebezigd worth
voor ontknijpen, het hazenpad kiezen.
ONTTONGEN
bedr. w., gelijkvl. Van ont en
ton en dat buiten gebruik is: ik onttongde,
heb onttongd. Op eene wreede wijs de tong
uitsnijden.
ONTTOOIJEN
bedr. w. , gelijkvl. Van ont en
tooijen: ik onttooide, heb onttooid. Het tooisel
ontnemen : z' ontloijt al 1t prachtigh hoo
cieraed. [Vond.]
ONTTOOMEN bedr.w. , gelijkvl. Van ont en
toomen : ik onttoomde, heb onttoomd. Den
g
't betamen waren
toom afdoen : want teen
hunpeerden ontoomt (onttoomd). [Van Ma nd.]
Oneig.: geen slinx geval onttoontt den nijt.
[Poot.] Van hier onttooming.
ONTTOOVEREN, bedr. w., gelijkvl.Van ont en tooveren : ik ontiooverde, heb onttooverd. Van
betoovering genezen : en onttooveren mijn
gemoed. C. fluig.1 Bus onttovert mine roe.
J. B. Wellekens.1 Van bier onttoovering.
ONTTORNEN, zie onitarnen.
ONTTRANSEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
transen, dat niet in gebruik is : ik onttranste, heb onttranst. Dit woordzoude bet
kenen van den trans ontblooten. Bij Anton.
vindt men ontranst : d' ontranste hulk van
'trijk zal breken met een slag. Het is onzeker,
of de Dichter door eenen trans verliezen het
hooge boord eener hulk wegnemen versta.
G. Brandt zegt, in den zin van het wegnemen
van torentransen 't ontiranste Kapitool.
ONTTREKKEN., bedr.w.gelijkvi. Van ont en
trekken: ik onttrok, heb onttrokken. Eigenlijk
iets van eeneplaats, of van eene andere zaak
we trekken : ick hebbe xi:1We schouder van
den last onttrocken. [Bijbelv.] In dezen zin
gebruikt men het zelden : het komt gewoonlijk oneigenlijk voor, in de beteekenis van
beletten, dat iemand iets hebbe,bezitte,
ofgebruike : nooit heb ik u mine gunst
onttrokken. Onttrek mzj uwe hulp Loch niet.

In verdere beteekenis, krachtdadig ontnemen: toen dit lant weleer den city rout wiert
onttrokken. [Poot.] Met een nevensgaand
denkbeeld van onregtmatigheid, onregtvaardig onthouden onttrek den arbeider zijnen
loon niet. Het wordt ook wederk.gebruikt
in den zin van lets na to laten, waartoe of
pligt ons roept, of hetwelk billijkheid van
ons verwacht: ik zal mij niet onttrekken.

ONTTW.

Zich van iets als losscheuren : ik zal intif
nimmer aan die billajke gehoorzaamheid onttrekken. Zich aan de vervolging onttrekken.
Van bier onttrekking.
ONTTROETELEN, bedr.

w., gelijkvl. Door troeteling afnemen. Bij Huygens komt het voor,
die het met on spelt : elk ontroetelt mij

het prijsen.
ONTTROGGELEN,

bedr. w., gelijkvl. Alles aftrog-

gelen.
bedr. w., gelijkvl.Van ont ell
troonen: ik onttroonde, heb onttroond. Aftroonen : mij mijn So fie onttroone. [A. Harts.]
Van hier onttrooning. Onttroonen is ook een

ONTTROONEN

geheel ander woord, beduidende van den
troon stooten : die den duistren Vorst onttroont. H. Schim.] 't Onttroonen van Vorst
Jugurtha. [Feitama.]
ONTTROUWEN, onz. geliikvl. Van ont en
trouwen : ik onttrouwde , ben onttrouwd.

Gescheiden worden : zo deze een kerk liet
bouwen, daar zij weer onttrouden. [Sweerts.]
weet van trouwen en onttrouwen.

LVond.]

ONTTUIGEN, bedr.

w., gelijkvl. Van tuig en
wand ontblooten : het schip wend in dien
slag zees onttuigd.
onttuijeren), bedr. w., gelijkvl.
Van ont en tuijen ik onttuide, heb onttuid.

ONTTUIJEN (00k

Eigenlijk een scheepswoord, beduidende het
schip van den kabel, waaraan het met vooren achtersteven vast ligt, los maken. Ho ft
gebruikt het in hetgemeen voor los rnaken,
wegnemen 't zij hi' van de Garonn' en
Lo r' het burgerschap onttuijen wilt.

bedr, w., gelijkvl. Van ont en
tuinen : ik onttuinde, heb onttuind. Eerie

ONTTUINEN,

omtuining wegnemen.
(ontwee), bijw., dat, in de dagelijkshe taal, somtijds nog gehoord worth. Het
beduidt eigentijk in twee deelen gedeeld
doch men gebruikt het gewoonliik voor verbroken, in stukkengescheurd. Voorheen
was bet meer in zwang. Zoo leest men in de
Overz. van den Bijb. : die de spiesse ontwee
slaet. En in de Chron. van J Velden. ende

ONTTWEE,

sinte IVillebroert brack desen Afgod ontween.

Reeds bij M. St. : die bunch tow
worpen
ontwee. Van hier onttwee scheuren, ontwee
stooten, bij De Deck. • ontwee snUden, bij
Vond. In het hood. entzwei. Out is it in
ontstaan, en, om de welluidendheid, heft
men er een t tusschengevoeg,
d die echter
vaak verzwegen wordt. Bij Kit. en Meijer
vindt men een ander woord onttweede : onttweed° broeders, fratres eiusdem tort • non
distincti. Broeders van hetzelfde bed.
ONTTWEERNEN, (ook onttwzjnen), bedr. W.,
geljlivl.
Van ont en tweernen onttweerni
de, heb onttweernd. Los tweernen, los draai-

jen. Hiervoor zeide men O'ok oudtijds
onttwisten. To twist is twijnen, bii de
Engelschen. In Groningen gebruikt men nog
104
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twist, voor 100, ook 120 Braden op eenen
has el. De oorsprong is in twee. Zie twijnen,
twist, ook voor tweedragt genomen.
°NITWIT, z. n., v., der, of van de ontucht •
zonder meerv. Het tegendeel van tucht. Daar
bet eigenlijk misschien zoo veel als teugelloosheid beteekent, kan het in eenen figuurl.
zin zedeloosheid, onbetamelijkheid, ongevoegelijkheid, losbandigheid, enz. to kennen
. In dien zin komt het werkwoord
geven.
ontuchten (onttuchten) bij J. de Brune voor :
t schoolvk
of sich ontucht. In de Monseeis.
he
Glosses is unzuht een oproerig gedrag • ook
lichtmisserij. In het oude Straatsburger
Stadsregt beet unzucht storing van de openbare rust. Wij verstaan er door, in eenen
bepaalden zin, eene overschrijding van de
van eerbaarheid, in het voldoen van
P
zijne if en • hoererij. Men gebruikt het
meest van personen, van welken de eene of
anderegetrouwd is : in ontucht leven.
Ontuchtplegen. Iemand tot ontucht verleiden. Het komt ook voor in den zin van

beestachtige voldoening van zijne lusten •;
zelfs in den echt : om ontucht willen vroutan
semen. [Dores1.] Van hier ontuchtelijk,
ontuchtig, ontuchtigbaar, bij Hooft •; ontuchtigheid. Van on en tucht.
ONTUM, Z. n., o., des ontuigs, of van het ontuig ; zonder meerv. Men gebruikt dit woord
voor slechte waar, die niets deugt; ook voor
allerlei vuilnis en din en die met drek
gelijk geschat worden •; in de, dagelijksche
taal. Van on en tuig.
Oft (anders ook ontvessemen, en bij
inkorting ontvemen), bedr. w., gelijkvl. Van
ont en vademen : ik ontvademde, heb ontvademd. Den vadem, dat is draad, uit eene

aald hales.
n
bedr. w., gelijkvl. Van ont en
vaderen, dat niet gebruikt wordt : ik ontvaderde, heb ontvaderd. Van eenen varier
berooven, vaderloos stellen.
ONTVAL, Z. n., o., des ontvals, of van. het ontval;
zonder meerv. Het ontvallen. Men gebruikt
het in het oude spre,ekwoord : veel gekals,

ONTVADEREN,

veel ontvals.

onz. w., ongelijkvl. Van ont en
vallen ik ontviel, ben ontvallen. Zich door

ONTVALLEN,

eenen val van sets verwijderen. Eigenlijk, in
den deftigen stip dat hem het zweert uit
ijner hant ontvallen moet. [Dores1.) Omdat
z
den ring zoo schoon een diamant ontviel.

[Foot.] Oneigenl., plotseling varen laten
jets kwijt worden: het herte ontvalle geenen
tnensche om dies wille. [Dores1.] Ende zUn
toeverlaet hem niet ontvallen en is. [Dores1.]
Onvoordachtelijk zeggen: h i heeftzich laten
ontroallen, dat, enz.'t Welk geltjk geen zondig h
mensch zich zoude durven laten ontvallen.

(J. de Haes.] Door een onverwacht onheil
van iets beroofd worden, onverwacht ster-

ONTVA.

yen : die vrouw is den man to vroeg ontvallen. Uit hetgeheugen verliezen ik weet
dat mij geene letter er van ontvallenis. .N
naem is mij ontvallen. [Scriver.]
ONTVANG, Z. n., m., des ontvangs, of van den
ontvang •; zonder meerv. De daad van ontvan en om met werken schultkenning to
doen van zoo treffelijken ontvang. [Hooft.]
lets in ontvang brengen. Ontvang van 's
Landsgelden. Ook ontvangst, dat vrouwel.
is : rekening van ontvangst en uitgaaf. Ook
voor het ontvangene geld : de ontvangst verrekenen. Zamenst. : ontvangvat. Naar den
doorgaanden taalregel zoude ontvang onz.

zijn ; doch het gebruik wil het woord mannel. hebben. Bij Moonen vindt men ook dit
geslacht: hierop laet uw min den ont an
vaeren.
ONTVANGEN,

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van

ont en van en: ik ontving, heb ontvangen.

Eigenlijk in zijne bewaring krijgen •; ook in
magt, of eigendom krijgen, van iemand sets
aannemen : ik heb uwen brief ontvangen.
Geld ontvangen. Zijn deel van den bait ontvan en. Aalmoezen ontvangen. Oneigenlijk

gebruikt men dit woord ook •; vooreerst van
zulke din en die ons van buiten aankomen,
schoon wij er ons lijdelijk order gedragen :
eengebod ontvangen. Vergeving van zonden
ontvangen. Den heiligen Geed ontvangen.

In de Overz .van den Bijbel komt het ook voor
van levenlooze taken : van den aerdtbodem,
die sijnen mont heeft opgedaen, om uwes
broeders bloet to ontvangen. Daar komt het

ook voor in eenen zin, waar wij gewoonlijk
krijgen thans gebruiken : beloften, slagen
ontvangen. Van zulke veranderingen, die
nit den aard eens dings van zelve ontstaan,
gebruikt men altijd krijgen, nooit ontvangen:
bladeren, loof, de pokken, de koorts, enz.
krUgen. Ten tweede, iemand bij zijne aankomst verwelkomen, de aard en wijs onbepaald blijvende, die door nadere uitdrukkin en bestemd worden : iemand koel
ontvangen. ontvingen hem zeer beleefdelUk. Ten derde, zwanger worden, zoowel
als een bedr. w., met hebben: in sonde heert
mij mijn moeder ontvangen. [Bijbelv.]
ginck in tot Hagar, ende ontfinck. [Bijhel y .] Van hier ontvangenis : van der geboorte
ende van der ontfanckenisse af. [Bijbelv.]
Ontvanger, een persoon, die 's Lands gelden
ontvangt: ht:j is ontvanger geworden, Ontvan er van boeten. Oneig., in den schert-

senden stijl, een gemak • ook een bak, waarin
water stort. Voorts ontvangbaar, ontvankelijk,
Ontvangen, hoogd. empfangen, lei' Ker.
entfangen, Notk. en (Mfr. infangan,
fangan.
ONTVAREN, onz. W., ongelijkvl. Van ont en varen: ik ontvoer, heb en ben ontvaren. Met
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eene schuitontkomen : geen schoonbeschildert
jacht kan vrees of angst ontvaren. Moot.]
Ik ben des levenszee ten naesten bij ontvaren. [De Deck.] Schielijker dan een ander
met een vaartuig vooruit spoeden : de schuit
is ons ontvaren. In Gron., Geld., en elders

ONTVL.

ontlOrt,ontverwen overal. Altes is verouderd.
ontvessemen, zie ontvaschen, ontvademen.
ONTVESTEN, bedr. w., gelijkvl.Van ont en
vesten : ik ontvestte, heb ontvest. Een ves-

ONTVESSCHEN,

tingswerk sloopen, eene versterkte plaats
ontmantelen: 't ontvesten der steeden. [Hooft.]
Bij Moon. vindt men ontvestigen.
ONTVETEREN, bedr. w., gelijkvl. Den veter los
maken.
ont en vaschen, vesschen: ik ontvaaschte, heb
ontvaascht. Uit de vaschen, of vesschen, uit ONTVLAKKEN
bedr. w., gelijkv
,
l. Van ont en
vlakken ik ontvlakte, heb ontvlakt. Vlakde luren winden.
ONTVECHTEN, bedr.w., ongelijkvi. Van ont en
ken of vlekken uitmaken.Van bier ontvlakker, een die de vlakken of smetten uit kleevechten: ik ontvocht, heb ontvochten. Door
vechten ontnemen • dagr gij de zee uw'
deren maakt.
vzjanden ontvocht. [Poot.] Men gebruikt het ONTVLAMMEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van
ont en vlammen ik ontvlantde, heb en ben
ook onz., metzijn;vechtend ontkomen hij
ontvlamd. Eigenlij,
k in eenen bedr. zin,
is het dreigende gevaar ontvochten. Het ontin lichtelaaije vlam steken •; schoon het zelworstelen noch ontvochten, [VOIXI.]
ONTVEILIGEN, bedr. w., gelijkvl. Ik ontveiligde,
den zoo voorkomt : om de vesting t' ontheb ontveiligd. Onveilig makers vorige veivlammen. [Anton.] Mengebruikt het meest
oneigenlijk voor het ontsteken van vurige
ligheid ontnemen : om ons de vrzje haven
Vontveiligen. [Antonid.] Hoe het everzwijn
begeerten hevige gemoedsdriften , enz. :

gebruikt men het ook van rijtuigen.
ONTVASCHEN, ontvesschen, een vlaamsch bedr.
w., gelijkvl., bij Kil. ook ontvessenten. Van

den etypresdragenden Eritmant ontveiligde.
[Vond.] Wanneer 't moedwillig yolk dit rzjk
ontveiligde. G. Bidloo.] Van bier ontveiliging.
ONTVEINZEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
veinzen : ik ontveinsde, heb ontveinsd. Door

dat zljne verbeeldingskracht 'er door ontvlamd wordt. [Feith.] Onz., met zijn, in

vlamgestoken worden ; doch slechts in eenen
figuurl. zin : ontvlammende de smook van

de verbolghenheit tot een eediverwantschap.
[Hooft.] Dat zijn hart er levendig voor ontvlamt. [Feith.] Van hier ontvlambaar.
het uiterlijke gelaat, door houding, gebaren
en woorden, aan lets dat bij ons omgaat, den ONTVLECHTEN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
vlechten: ik ontvlocht, heb ontvlochten. Dat
schijn geven, als ginge het niet bij ons om.
gevlochten is, los makers : met eenen ontVeinzen is het tegendeel, dat aanduidt, door
vlochten staart. Zij ontvlocht hare lokken.
even diezelfde middelen aan jets, dat niet bij
Ongedaen en met ontvlochten hairen. [De
ons omgaat, den schijn geven, als ginge het
wel bij ons om : hij veinst mij vriendschap
Deck.] Van bier ontvlechting.
to zullen betvzyzen • hi' ontveinst zijn slechte ONTVLEESCHEN, bedr. w.,gelijlivl. Van ont en
voornemens. Zoo zegt Vond.: hoe lastigh
vleeschen, dat buiten zam. niet voorkomt:
ik ontvleeschte, heb ontvleescht. Van het
valt het schennis en dien roep t' ontveinzen!
vleesch berooven : ten zij dat hij ontvleescht
en voor zijn doorzichtigh oog ontveinzen.
wordt. [De Brune.] Hunne ontvleeschte henJ. De Haesgebruikt het in de beteekenis van
den drag en tot eenen rijksstal slechts een
bedekken , niet laten blijken : zoo spreekt hij
greep wormen. F. Halma.]
(de Heiland) enpoogt vast door 't rustige
gelaet voor zijne jongeren de pijn t' ontvein- ONTVLEIJEN, bedr.gelijkvl. Van out en
zen. En IC. Brandt: kunstiglijk haer min
vleijen: ik ontvleide, heb ontvleid. Door
ontveinzen. Van hier ontveinzing.
gevlei iets verkrijgen. Van bier ontrolezjing.
ONTVELLEN, onz.w., gelijkvl. Van ont en
ONTVLEKKEN, zie ontvlakken.
vellen, dat niet in gebruik is: ik ontvelde, ONTVLEUGELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
vleugelen : ik ontvleugelde, heb ontvleugeld.
ben ontveld. Zijn vel verliezen : mine lippen
lemand, diegevleugeld is, los maken.
be inners to ontvesten. Van hier ontvelling .
Bogaert gebruikt het oneig.: 't kwaatONTVERWEN, (ontverven) bedr. w., gelijkvl. Van
doen dus door haare wet t' a ontvieugeten.
ont en verwen : ik ontverwde, heb ontverwd.
De kleur eener verw wegnemen doch in ONTVLIEDEN, onz. w., ongelijkvl. Van out en
vlieden: ik ontvlood, ben ontvloden. Viledien zin is het verouderd. Oneig. is het gelend ontkomen hun 's viands kiaauw ontbruikt als een wederk. werkwoord, zich ontverwen,
van kleur in het gelaat,
vloden. L. Bake.] Eenen strik ontvlieden.
veranderen
Het verderf ontvlieden. Der dwaazen waan
in zoover dit door vrees, schrik, enz., voor
ontvlooden. J. E. Voet.]Van bier ontvlieding.
eenen korten tij,
d veroorzaakt wordt: doe
ontverwede hem de Coninch. [Dores1.] K. ONTVLIEGEN, onz. ongelijkvi. Van ont en
vliegen : ik ontvloog, ben ontvlogen. Vliegend
V. Mand.gebruikt het dus onzijdig •; wanontkomen: het sijsje is mij ontvlogen. De
neer er het hulpwoord zijn bij gebruikt
rogel ontvloog hem, de schelm is hem optwordt : men zag lichamen, door de pest
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snapt. Oneig., met der haast ontkomen :
maerghtj zijt daer door uw' ballingsehap
ontvlogen. [De Deck.] Die veel praat, veel
ontvliegt. [Sweerts.]
ONTVLIETEN, onz. W. ongelijkvl. Van ont en
vlieten • ik ontvloot, ben ontvloten. Vlietswijze
ontspringen ; in den verhevenen stip : een
laauwe tranenbeek ontvloot hem uit zijne
oogen.
ONTVLOEIJEN, onz. w., gelijkvl. Van ont en
vloeijen : ik ontvloeide, ben ontvloeid. Vloeijend ontloopen : hoe 't bloed de wonde ontvloeijt. [Vond.]
OINTVLUGTEN, onz. w., gelijkvi. Ik ontvlugtte,
ben ontvlugt. Met de vlugt ontkomen : die
geptjnigt van 't geweten Godts wraek ontvluchten wou. J. de Haes.] D'ontrou-we
Theseus heeft (is) de paden des Labirints
ontvlught. J. de Haes.1
ONTVOEGEN, veroud. hedr. w., gelijkvl. Van
ont en voegen : ik ontvoegde, heb ontvoegd.

Van een scheiden.
bedr. en onz. w., gelijkvl. Van ont

ONTVOEREN,

en voeren : ik ontvoerde, heb en ben ontvoerd.
Bedr., roovend we voeren: iemands kinderen
schaken en ontvoeren. Iemand veel zilvergeld
ontvoeren. Met geweld wegnemen : dat wist
mij de doot voor 't meest al lang t'ontvoeren.
[oot.]
Onz., met zijn, in drift ontvallen :
P
dat hem sommighe woorden ontvoeren.
[Doresl.] Van hier ontvoerder, ontvoering.
ONTVOLKEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
volken, dat buiten zamenstell. niet voorkomt : ik ontvolkte, heb ontvolkt. Van inwo-

ners berooven •, et tegendeel van bevolken :

h
San 'e werd, door
het verdrijven van de
ffl9oren, zeer ontvolkt. Als hi' een lantschap
heeft ontvolkt. [Wellekens.] Van hier ontvolking. Bij Huygens vindt men ook ontvolkeren, dat thans buiten gebruik is ; en wel
onz.: daer ontvolkeren de we en.
bedr. en onz. w., +g
gelijkvl. Van ont
00
en vonken : ik ontvonkte, heb en ben ontvonkt. Bedr. gehruikt men het eigeniijk
voor aansteken ; schoon dit zeldzaam voorkomt: dat het altaar met ondergesteeken
toortse ontfonkt werdt. [Hooft.] Hij ontvonekt
de dorre bladen. [Vond.] Een vyer wordt
over u ontfonket. [Doresl.] Fig. wordt het
op meer dan eene wijs gebezigd. Het geeft
te kennen veroorzaken , bewerken: der

ONTVR.

aen uwenglans t'ontvonken. [Moonen.] Onz.,
met zijn ;• oneig. : zoo ras de borst ontfonkt
van een onhemelsch vuur. [Vond.1 De Bethsaider ontvonkt, gelijk een leeu. [J . de Haes.]
In lie de tot iemand ontvonken. Van hier
ontvonkbaar, bij Vond. Ontvonking.
ONTVOOGDEN, bedr. w.,gelijkvi. Van ont en
roogden, dat niet in gebruik is : ik ontvoogde,
heb ontvoogd. Van eene voogdijschap afzetten : zijne ouders, bij levenden N ye, ontvoogden . Dat d'ontvooghde Stadthouder verwonnen van spijt uitborst. [Hooft.] Van hier
ontvoogding.
ONTVORMEN, bedr.

w.,gelijkvl. Den vorm, de
gedaante van jets, verwoesten, we semen :

den aertbol ontvormen van zijn' rondde.

[De Deck.]
w., ongelijkvi. Van ant en
vouwen : ik ontvouwde, heb ontvouwen. Uit
elkander vouwen : eenen brief, een tafellaken ontvouwen. Waerop de Faem haer pennen. ontvouwt met eenen klanck. [Vond.]

ONTVOUWEN, bedr.

Oneig., in het breede aan het oog vertoonen,
zoodat de deelen zich uitstrekken: waerna
de bouwkunst de vleugels van, het stadshuis)
ging ontvouwen. [Vond.] Duidelijk voor het
oog ontwikkelen : alwaerze haer' glans
en majesteit ontvout. [Poot.] Uitleggen, verklaren : Thaddeus ontvout de straf. [Vond.]
Godsgeheimenissen ontvouwen. Eerie zaak
in het breedeontvouwen. Duidelijk en onderscheiden verhalen: ten waere hi' hadde ontvouwen, enz. [Vond.] Van hier ontvouwing.
ONTVREEMDEN, bedr. W., gelijkvl. Van ont en
vreentden, dat buiten zamenst. niet voorkomt : ik ontvreemde, heb ontvreemd. Ontnemen, afhandig maken: der weduwen het
goed ontvreemden. Van hier ontvreemding.
gelijkvl. Van ont en
ONTVRIENDEN, bedr. w.,
vrienden • dat bij Kil. voor vrijen voorkomt:
ik orttvriende, heb ontvriend. Bij Kil. is het
zooveel als ontvrtjen. J. de Brune gebruikt
het voor ten onvriend maken : haren meester t'ontvrienden. Het is verouderd.
ONTVRIEZEN, (oul. ontvrieren), onz. w., on elijkvl. lk ontvroor, ben ontvroren. Dooijen.

Het woord komt weinig meer voor.
bedr. w., gelijkvl. Van ont en
vrtjen : ik ontvrijde, heb ontvrtjd. Door onderkruipen in het vrijen, iemand eene vrijster ontnemen • en wie sijn vrijster is ontvrijt. [Cats.] Zoo zij heur zelfs onivrtjt.
voeghe, dat meer getvelds liehtelijk nieuw
[Rodenb.] Bij M. St. schijnt het voor te
nbenoeghen ontfonken zouw. [Hooft.] Meest
o
korner), in den zin van door vloeijende stre
komt het voor in den zin van hartstogten in
ken ontnemen : dat si den Grave al saghen
beweging te brengen •, in het bijzonder van
ontvrien. Onvrij maken, vrijheid en veiligmin nedri ften : koel nat kan 't hart ontvonken.
held benemen : daer Algiers met zijn roofRoot.] Van hevige liefde: ontvonkt gij met
vloot de Niddelzee bestaet t' ontvrtjen. [Moon.]
dien kuisehengloet najn jeugdig hart.
Van hier ontvrijing.
H. Schim.] Toen hebtge in mij den felsten
gloet ontfonkt. J. de Haes.] Van andere ONTVROLIJKEN, bedr. w., gelijkvl. De vrolijkheid wegnemen : als gij haar somttjds vindt
negenheden : die niemants lust behoort
ge
ontvroliikt. G. Brandt.]
rontvonken. [Moonen.] Wederk. : om zich
ONTVRIJEN,

ONTWA.
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bedr.
bed w., gelijkvl. Van ont en
vrouwen, dat niet gebruikt wordt : ik ontvrouwde, heb ontvrouwd. De vrouwelijke
geaardheid benemen die Nijmphen gans
ontvrout. [Rodenb.]

On

(zich), wederk, veroud. w., gelijkvl. Van ont en vruchten ik ontvruchtte
mij, heb mij ontvrucht. In vrees geraken
van het oude vrucht, vrees , waarvan nog
godsvrucht. Men vindt dit woord, met eenen
tweeden naamval, gebezigd. Zoo lees ik bij
J. van der Beke : Aernout ontfrachte hem

ONTVRUCHTEN

des Greven moegentheit.

veroud. bedr. w., gelijkvl. Van ont
en vullen : ik ontvulde, heb ontvuld. Ledig
maken.
ONTWAALIEN, onz. ongelijkvl. Van ont en
waaijen : ik ontwoei, ben ontwaaid. Door
den wind ontvliegen : het papier ontwoei
mzj. Oneig., uit het geheugen schieten : de

ONTVULLEN,

geschiedenis is mtj ontwaaid.
ONTWAAK, Z. n., o., des ontwaaks, of van het
ontwaak • zonder meerv. Veroud. woord,
bijHuygens voorkomende.
voor het ontwaken,
ONTWADEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
waden ik ontwaadde, heb ontwaad. Eenen

doode afleggen , hem van zijne kleeren,
waarin hi'j gestorven is, ontdoen.
ONTWAKEN, onz. w., gelijkvl. Van ont en
waken : ik ontwaakte, heb ontwaakt. Wakker
worden : door datgestommel ontwaakte ik.
Oneig., tot nadenking gebragt worden : doe
ons ontwaken uit deze zwijmelingen.

[Overz. v. Herv.] Werkzaam worden ; in
welken zin het in de Overz. van den Bijb.
meer dan eens voorkomt: hi' is ontwaeckt
uit sine hetjlige wooninge. Ik voel zijn hulp
ontwaken. H. Schim.] De Overz. van Herv.

gebruikt het ook bedr., in den zin van tot
nadenking brengen: ontwaek ons. In het
Opperd. komt het ook voor wakker maken
voor. Ons onz, w., luidt reeds bij Otfr.
yruuachen, iruuachen.
ONTWALGEN, bedr.

w., gelijkvl. Ik ontwalgde,
heb ontwalgd. De walg does ophouden : '1
butjgen van de stegen ,ontwalght den wandelaer van al de langhe we hen. C. Huygens.]
ONTWALLEN, bedr. w.,
gelijkvl. Van ont en
wallen, dat niet gebruikelijk is: ik ontwalde,
heb ontwald. De wallen slechten. Van hier
ontwalling
ONTWAPENEN, bedr. w.,gelijkvl. Ik ontwapende, heb ontwapend. Noodzaken, dat
iemand de wapens aflegge, iemand de
*wapens ontnemen : dat het yolk niet rontwaapenen was. [Hooft.] Eene vloot ontwapenen. Oneig. : iemand door weldoen ontwapenen . Boetvaardigheid kan iemands gramschap ontwapenen. Bij Halma komt het ook

onz, voor, in de beteekenis van de wapens
neérleggen. Van hier ontwapening.
ONTWAREN, bedr, w., gelijkvl. Van ont en wa-

ONTWA.

ren , dat buiten zamenst. niet voorkomt: ik
onttvaarde, heb ontwaard. Ik heb dit woord

bij onze oorspronkelijke Schrijvers nog niet
evonden : bijedOuden komt wel ontwaar
g
worden voor ; ende ontwaer tvorden, dat dit
die Keyser dede. [C. Kronycxken.] Het
woord waren heet eigenlijk zien;zie gewaar;
zoo dat ontwaren uitdrukt: met de oogen
ontdekken. In de hedendaagsche schriften
komt het dikwijls voor : de grijsaards ontwaarden daar den aan splinters geslagen
stain des booms. [Overz. van Gumal.] Ook

wordt het van de werkzaamheden der ziel
gebezigd. Zoo las ik ergens : van Welke her-.
denking nujne ziel nog de grievendste aandoeningen ontwaart. En zoo lees ik in de Ps.
van H. Munt.: dan deed hi) hen barmhartigheld ontwaren. Men vindt bij Kil. en Meyer
een oud woord ontwaren, in den zin van

opzeggen, niet toestaan, het tegendeel van
het oude waren, vindicai.e, asserere. In
eenen soortgelijken zin schijnt het L. Trip,
in zijne Tijdwinst, to gebruiken, voor versteken, berooven : dat ge u erkent van al,
wat hem bekoort, ontwaard. Zie ontwaren.
ONTWARRELEN, bedr, w., gelijkv1.0ok zegt men
ontwarlen. Voortd. woord van het volgende
ontwarren, uit de war maken : desen knoop
t'ontwarlen. [Van Alkemade.]
ONTWARREN, ontwarren bedr. w., gelijkvl.
Van ont en warren : ik ontwarde, heb ontward. Uit de war, uit de dot maken : wie
kan die streng, dat garen ontwarren ? Ont tvarrende een' Gordiaenschen knoop. [Poot.]

Oneig. , uit eene zaak, waaruit men bezwaarlijk to redden is, uithelpen : een ziel, van al
haer tjdelheén ontwart. H. &him.] Hi' ontwarde zichgelukkig uit al die strikken.

Zaken, die, we ens eenige bijkomende omstandigheden, moeijelijk to verstaan zijn,
van hare beletsels bevrijden en aan het verstand brengen : wen deese ligten u d'orakels
Godts ontwarren, [C. G. Leydekker.] Tot dat
ik eindlijk al die wond'ren leerde ontwarren.
N. Verst.] Waar wanorde en verwarring is,
orde, vrede en eenigheid veroorzaken : dat
men de zaaken doorgeenen anderen wegh
ontwarren zouw. [Hooft.] In netelige omstandigheden, de zaken to rent brengen : zoo zal
des Hoogsten zorg uw zaaken wel ontwarren.

F. Halma.]
onz. ongelijkvl. Van ont en
wassen : ik ontwies, ben ontwassen. Door
groei en wasdom to root voor jets zijn • in
eenen figuurlijken zin: hi is der roede ont-

ONTWASSEN,

wassen. llaer nu een wiser eeuw dees
dwaling is ontwassen. [Vond.1 Zoo blijft ze
de sterflijkheit alle eeuwen door ontwassen.
K. Brandt, Door wiens moet Isrel's vijants
boon en tjzren juk ontwies. [Poot.) Het borne
lichaem zelf is haer gewelt onttvassen.
[Moonen.] Van hier ontwassing.
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onpers. w., gelijkvl. Van ont en
wederen (dat nog, in de dagelijksche taal,
bij inkorting voorkomt : het weert goed op
het hooi): het ontwederde, heeft ontwederd.
Met slecht weder, met buijig weer overvallen

ONTWEDEREN,

worden, aan goed weer man el hebben :
daar het de spieschuiten niet lichtelijk ontweedren moght. [1100ft.]

bedr. w., gelijkvl. Den stand
van weduwnaar, door hertrouwen, doen
ophouden : dat 's eens ontwedutvnaart door
nieuwen huwlijks ze en, P. Rabus.] Men
zoude dus ook ontweduwen gebruiken kunnen : alhoewel ikdit woord nog bij niemand
heb aangetroffen.
ONTWEE, zie onttwee.
ONTWEGEN veroud. onz. w., gelijkvl. Van ont
en we en, dat buiten zamenst. niet voorkomt : ik ontweegde, ben ontweegd. Van den
re ten we wijken. M. St. gebruikt het bedr.
in eenen figuurl. zin, voor misleiden: die
ONTWEDUWNAREN,

ONTWE.

bedr. w., gelijkvl. Van ont
en tveldigen , dat niet gebruikt worth :
ik ontweldigde, heb ontweldigd. Met geweld
ontnemen : iemand het mes ontweldigen.
Dat men den przjs hem toestondt, wien ze
met list ontweldigt was. fVond.] zal de
hoot ontweldigen zzjn sikkel. H. Schim.)
Van hier ontweldiger, roover, ontweldiging.
ONTWENDEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
wenden : ik ontwendde, heb ontwend. We
nemen, onttrekken : daerom heeft God omen
vader ontwent zzjnen rzjckdom tot ons.
[Dores1.] Onder zich houden, stelen: dat hi'
sondigende heeft ontwendt. [Bijbelv.] Van
hier ontwending. Men gebruikt dit woord

ONTWELDIGEN,

weinig meer.
ONTWENNEN, bedr.

en onz. gelijkvl. Van ont
en wennen : ik ontwende, heb en ben
ontwend. Bedr., eenegewoonheid doen ophouden : een kind aan de borst ontwennen
(to wean, bij de Eng.), het van de moedermelk

coninc was in dien ontweghet.

tot andere spijzen gewennen. Meest wederk.:

bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
we en:: ik ontwoog, heb ontwogen. Veroud,
w., door valsch we en iemand iets ontnemen. Men vindt bij M. Stoke nog een ander
ontwegen, hetwelk hij, naar de gewoonte
der Ouden,gelijkvl. bezigt, in den zin van
door schielijke beweging nit den stand van
rust brengen • oneigenlijk ontstellen onthutsen : die Pape wert doe ontweghet ende

zich van degodsdienst ontwennen. Dat men
zich der zonden ontwennen moest. [Sels.]
Onz., met z(in: de stilte en eenzaemheit
ontwennen. [Anton.] Dat kind is de tucht
ontwend. Ik ontwen heel aan den arbeid.
Van bier ontwenning.

ONTWEGEN,

seer ontdaen, ende vervaert.
(ontweiden) bedr. w., gelijkvl. Van
ont en weijen (weiden), dat buiten zamenst.
niet voorkomt •: ik ontweide, heb ontweid.
Het ingeweide, dat is ingewand, van dieren
nithalen • men ontweit het dier. [Hoogvl.]
Den visch ontweijden. [101.] Het kromme
mes ontweide maer 't vet wilt. [Pool] Ontweiett, zegt F. De Haes, is een spreekwoord
eigen aen de jacht, en beteekent eigenlijk het
ingewand uit de dieren halen •; men kan het
derhalven niet betreklijk tot een mensch
overbrengen. Dit doet nogtans Hooft en hi'

ONTWEIJEN,

moest het doen, om de teekening van de ontmenschte wreedheid der Koningin Penta
vol te houden : ik zal met deze nagels zelf
ontwazjen al de liken van Baeto,Rijcheldin,
en Hes. Van hier ontwezjing.
ONTWEKKEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. 1k
ontwekte, heb en ben ontwekt. Bedr., doen
ontwaken, opwekken : die hem nu van der
nacht en slaep eerst hebt ontweckt. J. Douza.1
Oneig., tot werkzaamheid aanzetten ontweckt u tot mijnen rechte. [Dores1.] Veroorzaken, doen ontstaan: zoo ontwekte de ruchtbaarheit van 't zelve zorghlijke beweeghenissen. [Hooft.] Onz., met zijn, ontwaken,

wakker worden :
Die slapen gaet in wat geval,
Weet niet, of hijontwecken sal. J. De Brune.]

Het woord begint al te verouderen.

bedr. w.,gelijkvl. Door wenschen ontnemen: konde ik hem ontwenschen,
hetwelk ik hem toegewenscht heb I Door
wenschen wegnemen : zoo men die rantpen

ONTWENSCREN,

ontwenschen konde.

bedr. w., gelijkvl. Door wentelen van eeneplaats brengen. Hoogstr. heeft
dit woord.
ONTWEREN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en weren:
ik ontweerde, heb ontweerd. Het komt in
eenen dubbelen zin voor, in dien van met
geweld ontnemen (zie ontwaren) ; in dien
van ontwapenen, van verwering ontblooten.
Ingene beteekenis gebruikt het Idsinga over
het Selwerd. Landr.: om haar wettigea er

ONTWENTELEN,

genaamen haare naa te laatene goederen to
ontweeren. In deze beteekenis Hooft: dat
men hen, ontweert en uitgeschudt, tot delvers beezighde. Alles meest verouderd. In
beide beteekenissen komt het hoogd. entwehren voor.
ONTWERP, (bij Vond. ook ontworp), z. n., o.,
des ontwerps, of van het entwerp ; meerv.
ontwerpen. Eene afbeelding, eene schets van

de wezenlijke deelen eens toekomenden
geheels : een ontwerp van een gebouw, van
O nteenen brief. Allerlei ontwerpen maken.
weren smeden. Ook het eerste opstel van een

openbaar geschrift, voordat het bekrachtigd
of aangenomen is : de voorreede uit het ontwet laaten , om geen quaadt bloedt to
maaken. [Hooft.]
ONTWERPEN(0111. ook ontworpen) , bedr. w. ,
gelijkvl. Van ont en weren : ik ontworp ,
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(ook ontwierp van ontworpen), heb ontworpen. Een ontwerp van jets maken, hewer en:
eene teekening, een bestek onttvérpen. Vredesvoorwaarden onttverpen. De Hartoghin
een nieuwe form van eedt. [Hooft.
ontworp
]
(Zij) deedt een plakkaat ontwerpen. [Hooft.]
Vlugtig, met der haast op het papier brengen : ik heb mine gedachten eens ontworpen.

Dan, hoe komt het woord werpen, jacere,
aan deze zeldzame beteekenis ? Wachter
beweerde, dat het eertijds ook aanvangen
moest beteekend hebben. Waarschijnlijker
zoude men kunnen denken aan het oude
tverf, werve, bij Kit. (waarvan nog driewerf,
menigwerf, enz.) eene bezigheid, werk, en
doen, verrigten, waarvan verwerven.
werven,
Ontwerpenzonde dan zooveel zijn, als aanvangen met jets to verrigten. Men zoude, smaakte
deze afleiding niet, dan ook in het oude werp,
werpte, een scheerdraad , dat nog in de
BI belt' voorkomt, een bekwaam beeld
voor dit woord vinden; omdat ontwerpen dan
eigenlijk zoude to kennen even een stuk op
het weefgetouw zetten; figuurlijk iets aanvan en to doen. Ondertusschen bleef nog de
vraag, of on woord naar het fr. projet, projeter, of het fr. naar het onze gevormd zij.
ONTWERREN, zie ontwarren.
ONTWERVELEN, bedr. w., gelijkvl. Los wervelen;
in den deftigen still. Van bier ontwerveling.
ONTWETEN, bedr. w., onregelm. Van ont en
weten : ik ontwist, heb ontweten. Niet langer
weten , vergeten : die heldere geboort en
moo ht hi' niet ontweten. C. Huygens.] Het
is al zeer verouderd.
ONTWETTEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
wetten, dat niet voorkomt: ik ontwettede,
hebontwet. De wet ontwetten, derzelve hare
natuur en verbindende kracht ontnemen,
zegt Rodenb.
ONTWEVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en

ONTWI.

strak ontwijen. [Oudaan.) Wijders, tegen de
heiligheid eener plaats, die de Godsdienst
toegewijd is, handelen: eene kerk, een altaar
ontwUden. De wiling van uw Majesteit ont-.
wUdden zU. [Muntinghe.] Daarvoor gebruiken wij thans liever ontheiligen. Men vindt
het echter ook bij J. de Deck.: den sabbath
hebben wij met ontucht staeg ontwijd. Bij
Anton. vindt men: haer maegdom ontweUden
(entivijden,).V an hier entwUding, ontwijder,
ontwUdster : ontwijster zUner leli. [Vond.1
ONTWIJFELBAAR, bijv.

n. en bijw., dat niet in
twijfel kan getrokken worden. Men zegt
somtijds ook ontwijfellUk. Huygens heeft het.
ONTWIJKEN, onz. w. ,
ongelijkvl. Van ont en
wiiken: ik ontweek , ben ontweken. Door
uit de zijde to wijken, iets ontgaan : ik ontweek dien slag. Meest beduidt het met bedaard overleg ont aan : het gevaar ontwijken. Hi' ontweek het gevecht. 0 schip, dat 't
stranden naeu ontwUken /cost. [Foot.] En
meent de vuile vleck rontwijcken. [De Deck.]

In hetgemeen, uit eene plaats ontweken :
die 't snelstgezicht ontwijken in haer' loop.
[Foot.] Van bier ont w U king .
ONTWLIVEN, bedr. w.,gelijkvl. Van ont en wtjven, dat niet in gebruik is : ik ontwUfde,
heb ontwijfd. Iemands wijf wegnemen. Ver-

oud. woord, bij L. ten Kate. Bij Huygens.
vindt men het deelw000d : wtj, lang ontwijfde tvi 1, enz.
ONTWIJZEN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
wUzen: ik entwees, heb ontweten. Veroud.
woord, dat eertijds ook gelijkvl. gebezigd
werd. Het beteekent door een regterlijk
g
ewijsde, of gestreken vonnis ontnemen :
goe mannen hebben mij meedwillig 't mtjn
ontweken. C. Huygens.]

bedr. w.,gelijkvl. lets, dat in
iets ingewikkeld is, er uitdoen. Men gebruikt
het meest oneig,.als een wederk. werkwoord:
de zaak ontwikkelt zich, als zij ons duidelijk
wordt. Van hier ontwikkeling.
weven : ik ontweefde , heb ontweven. flat
geweven is, los rafelen : haer ivebbe entwe- ONTWILDEREN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
wilderen, dat niet buiten zamenst. voorkomt:
ven. [Vond.] Oneig.: een leven, dat door geen
ik ontwilderde, heb ontwilderd. Wild en
vier, of stael, of jaren went ontweeft. [De
woest temmen, wildheid en woestheid afneBrune.]
men : weetghij met uw' zang t' ontwild'ren
ONTWEZENEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van
steep. [Hooft.] Die 't woeste wilt ontwildert.
ont en tvezenen, dat niet voorkomt : ik ont[Moon.]
wezende, heb en ben ontwezend. Veroud. w.,
dat bij Rodenb. voorkomt, in eenen bedr. en ONTWIMPELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
wimpelen
: ik ontwim•
, dat is bewimpelen
onz. zin. Bedr., het wezen, of de gedaante
pelde, heb ontwimpeld. Het tegendeel van
wegnemen: door de doodt ontwezendt werden •
bewimpelen, ontdekken, ontblooten: zU ontOnz., zijne gedaante verliezen •; met zijn:
wimplen't voorhooft. [Hooft.] Oneig. : ende
dat eenefigure in '1 water gemaeckt terstont
niet ontwezent.
(ontwijen), bedr. w., gelijkvl. Van
ont en wijden : ik ontwUdde, heb ontwijd.
Eigenlijk : eenen priester ontwijden , hem

ONTWIJDEri

van zijnen geestelijken stand verstooten
bijzonder in de Roomsche kerk, waar dit
zeerplegtig toegaat. Zijn nazaat deed hem

ONTWIKKELEN,

verghe hem t' ontwimpelen, waar hi' met
den hartoge over doende geweest was. [Hooft.]
ONTWINDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
winden : ik ontwond, heb ontwonden. Dat in
jets ingewonden is, los winden : met ontwonden krUgsbanieren. [Anton.] Tot dat hi)*
zijn standaarden in A zien ontwond. [Oudaa n .]
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ontwinden. Het kluwen zal zich
Eenkluwen
•
we ontwinden, de ontdekking van de zaak

kan niet achterblijven •, uit hares eigenen
acrd zal zij zich, op haren tijd, openbaar
maken. I1aer om mij zelf 't moortkluwen
gansch to ontwinden. [Vond.] Oneig., duidelaar
lijk
en k maken: Protheus ontwond hem
zijn profecij. [S. Verhoek.] Zware verschillen ontwinden. Van hier ontwindittg.
ONTWISSCHEN, bedr. w, gelijkvl. .1k ontwischte,
hebontwischt. Door uitwisschen we nernen:
lang ontwis. [Oudaan.]
diede wreethetjd
Van hier ontwissching.
ONTWOEKEREN bedr. w., gelijkvl. Op eene
inhalige, woekerachtige wijs ontnemen :
ontwoeckert niet mijn eer. [Rodenb.] Vau
hier ontwoekering.
ONTWOELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
woelen : ik ontwoelde, heb ontwoeld. Los
woelen •, in den deftigen stip: met als haer
debeul be on rontwoelen. [Huygens.] Men
gebruikt het oak onz., met zijn, voor ontkomen • eenig gevaar ontwoelen. Die 't gevoelen der lie de een wijltje tracht rontwoelen. [P. Rabus.] Van hier ontwoeling.
ONTWOLKEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
dat buen
it zamenst. niet voorkomt :
wolken,
ik ontwolkte, heb ontwolkt. Eigenlijk, eene

wolk, waarmede men omringd is, wegnemen • ontwolck u, dat de zon hier doorschijn.
[Vond.] Wolken verdrijven : de sterren prijken aan eenen ontwolkten hemel. Oneig., die
hinderpalen, die met eene wolk vergeleken
worden,uit den weg ruimen: sulstu hunne dagen noijt ontwolcken van de plaegen? [C. Huygens.] he zal mijn ziel ontivolken van dien
damp. [H. Schim.] Ontwolck ons harten met
uw Licht, [De Deck.] Een ontwolckt gelaet,
is eengelaat, waarop men geen tee ens van
treurigheid meer ziet. Ontwolkende echter
zijnen geest, doet hi' den man roepen, zich
tegen zijne naargeestigheid en neerslagtigheid verzettende. [Hooft.]
ONTWOLLEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
wollen, dat niet in gebruik is : ik ontwolde,
heb ontwold. Van de wol berooven : een
schaep ontwollen. [De Brune.]
ONTWORDEN, onz. w., ongelijkvl. Van ont en
worden: ik ontiverd, ben ontworden. Verd . w., het tegendeel van worden : . ik wil
ou
metgrooter vlijt, dat ik geworden ben, ontworden. [Lodenst.] Vond. gebruikt het voor

los worden van iets, zoo dat wijstaan
het af
:
14W zelven dan ontwond. lets ontstaan, van
Lets afstaan heet bij Notk. entwerets, in het
Neders. entwerden.
ONTWORP, zie ontwerp.
ONTWORSTELEN, onz. w., gelijkvl. Worstelend
ontkomen : iemands handen ontworstelen.
Oneig., met moeite ontkomen : ik ben den
nacht der zorgen ontworsteld. [Iloogv1.] 1V ae
het ontworstelen van zoo veelerlei ramp.

ONTZA.

plooft.] Na 't ontworstelen dezer engte.
[Bog.] Zelfs gebruikt men, in den verhevenen
stijI, dit woord, als men van zaken spreekt :•
indien de doot ontworstelen mijn' dichten.
[Hooft.] Van hier ontworstelbaar, ontworsteling.
ONTWORTELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
wortelen: ik ontwortelde, heb ontworteld.
Met den wortel uitrukken : boomen tweemael verstorven, ende ontwortelt. [Bijbelv.]
Oneig., geheel en al doen ophouden :• dat zoo
maghtighe misverstanden, op eenbot, zouden
t' ontwortelen ztjn. [Hooft.] Rodenb. gebruikt het onz., met ztjts • opdat de stam
nietgantschelijk ontwortelt. Van hier onttvorteling.
ONTWRICHTEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
wrichten, dat niet voorkomt : ik ontwrichtte
heb ontwricht. Uit hetgewricht rukken : het
ontwrichte been. Zoo word' mijn rechte
(hand) ontwricht. [Muntinghe.] Van hier
ontwrichting.
ONTWRIJTEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
wrtjten: ik ontwrijtte, heb ontwrijt. Door

krakeel, door wrijtzucht beletten, ontnemen:
om de feest der bruiloft hem t' ontwrzjten.

[Vond.]
bedr. w., gelijkvl. ik ontwrikte,
heb ontwrikt. Los wrikken :p
ijlers
, uit hoar
naven ontwrikt, en los geschokt. [H. D. Coning.] Van hier ontwrikking.
ONTWRINGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
wringen: ik ontwrong, heb ontwrongen. Dat
gewrongen is, los wringen : linnen ontwringen. Uit de hand wringen : h i' ontwrong hem
den rotting. Afpersen : den boeren veel gelds
ontwringen. 'Fiji gij mij dat geheim ontwrongt. [S. Feitama.] Met alle kracht ontnemen : 'teen hem 't geweldt met ondank
on.
Icon. [Hooft.] Met alle kracht los
maken, bevrijden : wij hadden onzen hals
noch nautvelijx béstaen rontwringen d'oude
plagen. [De Deck.] Van hier ontwringing.
ONTZAAT, zie ontzaten.

ONTWRIKKEN,

ONTZADELEN, bedr.

w., gelijkvl. Den zadel ontbindenen fn men : met aanstonds zijn
paard weder rontzadelen. [Bog.]
ONTZAG, z. n., o., des ontzags, of van het ontzag ; .zonder meerv. Dit woord duidt eene
gesteldheid der ziel aan, in schaamachtigheid, blooheid, vrees en eerbiedgegrond,
uit eens antlers magt en grootheid voortvloeijen
de, en zich meest in eene bedeesde
houding • vertoonende, waardoor men zijne
oogen van iemand afwendt, en hem niet regt
in hetgezigt durft zien. Van ontzien, voor
ontzigen, in den verled. tijd ik ontzag. Adelung is van oordeel, dat ontzien, eigenlijk,
zoude to kennengeven eene verandering,
in de kleur van hetgelaat: waarschijnlijker
komt het mij voor, zoo als ik reeds zeide,
dat het beduidt niet aanzien, zijne oogen

ONTZE.
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afwenden, Iemand een groot gezag toekennen: bij elk met diep ontzagh genoemt. Toot.]
Nat dan met diep ontzag te melden. J. De
Haes.] Het beteekent ook die ma s t en grootheld, waardoor in anderen ontzag ontstaat :
't Welk teens ontzagh en lief* baarde.
G. Brandt.] Door ontzag, dat hij moist te houden. [Hooft.] Eengroot ontzag onder het
yolk hebben. Ontzag vertoonen, verwekken,
geven. Zijn ontzag verliezen, bewaren, enz.
Van hier ontzagbaar, ontzaggelijk. Voor
ontzag is ontzig ook in gebruik geweest:
des priesterdoms ontzich. [Vond.] Van hier
ontziggelz:jk, ontzigchelzjk bij Vond. en De
Deck. • ontzigchelijkheid, bij Hooft.
ONTZAGGELIJK, Zie ontzag.
ONTZAKEN, bedr. w., gelijkv1. Van ont en zaken,
dat buiten zamenst. niet voorkomt : ik ontzaakte, heb ontzaakt. Sterk ontkennen. Misschien komt het van ont en zeggen, hood.
entsagen , s eders. versa ken, waarvan wij
ook verzaken hebben. Van hier ontzaking.
ONTZAKKEN, onz. w., gelijkvl. .1k ontzakte, ben
ontzakt. Door zakking ontvallen : hoe 't water
Tantalus ontzakt. Wand.] Oneig,
. schoon
tevens met zinspeling op de beteekenis van
zak
geldbeurs, gebruikt het H. Sweerts:
,
diegelt en tr:jd u last ontzakken. Van hier
ontzakking.
ONTZATEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en zaten,
dat buitengebruik is: ik ontzaatte, heb
ontzaat. Regtsgel. woord, een beslag op goed
wegnemen ,
optieffen •; van ontzaat: ontzaat
doen. Daer teen besaet ontsaet geschiede.
[Landr. v. Ve1.1 Van hier ontzating. De bron
is in zitten, bezitten, zetten, bezetten.
ONTZEG, Z. II., 0., des ontzegs, of van het ontzeg • zonder meerv. De daad van ontzeggen,
afslaan • eene weigering: uw' bescheidenheit
sal weeren nyjn ontsegg. [C. Huyg.] Het ontzeg van zitting. [Hooft.] Ontzeg beteekende
oudtijds ook eene opzegging van vrede, eene
verklaring van oorlog: ontzeg ter vilandschap. [Hooft.] Van hier ontzegbrief. [Gout.
Kron.]
ONTZEGELEN, bedr. w., gelijkvl. Een zegel afdoen, opbreken.
ONTZEGGEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en zeggen: ik ontzeide, heb ontzegd, ontzeid. Weigeren, met woorden afslaan ; in het algemeen : het BeverwUkse Tempe ontzet mij
niet t' onthaelen. [Anton.] Wie kan hens een
liedt ontzeggen? [Poot.] lemand een verzoek
ontzeggen. 't Geen de Princesse ontzeggende,
krijgt eindel(lk de weet. [Oudaen.] Oordeelvast in 't kiezen of ontzeggen. [Foot.] In het
bijzonder is dit werkwoord, met bijvoeging
van het naamw. vrede, gebruikelijk: iemand
den vrede ontzeggen, hem voor viand verklaren, hem den krijg, of oorlog aanzeggen •;
hetzij in de algemeene zaak des Lands, hetzij
in betrekkking tot de onderlinge zamenle-

ONTZE.

ving ende ontseide die vrede. M. Stoke.]
Te lieven, die ons vrede ontzeit. G. Brandt.]
Dit woord vrede wordt meest we elates
zoodat dit werkw., dusgebruikt, eenen
derden naamval vereischt: ende wouden
Grave Aernout van Milani ontsegghen.
[Gout. Kron.] Dus hi' haer met een acx
ten strOde ontzeijde. [Vondel.] En al de
watergoOn (hadden) elkaer te vier en
zwaerde ontzet, [Anton.] Bij de sehrijvers
der zeventiende eeuw, en bij hen, die in den
aanvang der naastvorige leefden, was dit
woord veel meer dan nu ingebruik. Van
hier ontzegging.
ONTZEILEN, onz. w., gelijkvl. Van ont en zeilen:
ik ontzeilde, ben ontzeild. Door wegzeilen
ontkomen : hetgevaar ontzeilen. [Vond.]
Hij kan een wintverloopontzeilen. [1100gV1.]
ONTZEINEN (zich), wederk. w., gelijkvl. Van
ont en zelven,
dat niet gebruikt wordt: ik
ontzelfde, heb ontzelfd. Zich zelven als ware
het doen ophouden: gij nieticht uwe vrtyhezjdt, ontzelft uw eijgen zelfs. [Rodenb.]
Het regt over, en eigendom van zich zelven
overgeven: opdat.hij geheelick ontzelft haer
alleen zoude toekomen. J. De Brune.]
ONTZENUWEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
zenuwen, dat buiten zamenst. niet voorkomt: ik ontzentiwde, heb ontzenuwd. De
zenuw wegnemen, doorsnijden, uitrukken •:
David ontsenuwde alle wagenpeerden [Bijb.1
Meest oneig., voor zwak en krachteloos maken : (lit sloofde hunne lichchamen af, en
deed eenige onzeenuwt door wind en re en
enz.[Bog.] In verdere figuur
: nu; macht heeft
Rahab ontzenuwt. H. Schim.] Nog meer
oneigenlijk : verlustigingen, die het gemoet
ontzenuwen. [Hervey.] Onze broedertijke
lie de ontsenuwen. [Pels.] Dat bewifs is
gemakketzjk te ontzenuwen Van hier ontzenu,wing.
ONTZET, z. n., o., des ontzets, of van het ontzet • zonder meerv,Verademing, onverwachte
verlossing, in de grootste verlegenheid, b. v.,
van belegering, enz. toegebragt: het ontzet
van Leide. Wen zij '1 ontzet voor handen
zien. [Hooft.] Op 't lang belooft ontzet.
[Vond.] Onzet is, voorts een brouwers woord
voor ongekookt bier. Ontzet gebruikt
G. Brandt ook voor ontneining, berooving :
loch dit 's een droef ontzet. Dat averechts
ontzet maakt blddschap tot geklag.
ONTZETTEN, bedr. en onzijd. w., gelijkvl. Van
ont en zetten : ik ontzettede, heb en ben ontzet.
Dit woord wordt eigenlijk en meer oneigen-

lijk gebruikt. Eigenlijk nit cene plaats doen
wijken, verwrikken: niljn been was daardoor
wat ontzet. In die beteekenis komt het bij
Bogaertonz.voor ; met zijn: waardoor de balken begonnen t'ontzetlen. Oneigenlijk heeft

het de beteekenis van berooven, uit het bezit
zetten, antlers afzetten. Halm gebuikt bet
ION
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dus. Bij Kil. komt voor : een maighd van
haer eere ontsetten. En bij C. Huyg. die den
schat van dijn bevolen wetten den hoeftigen
ontsetten. En bij S. Feitama : dat hij van 't
best des buits Ind nimmer poog' to ontzetten.
In dien zirt komt intsezzan reeds bij Ker.
en Notk. voor. Voorts beduidt het, in bangen nood, in de grootste verlegenheid, hulp
ter verlossing adnbrengen : toen het gevaar
op het hoogste was, werd hi' ontzet. In het,
bijzonder, eene belegerde plaats, door aanrukking van hulpbenden, bevrijden : nadat
Woerden ontzet was. Eindelijk, als een we-.
derk.werkw. beteekent het door eene, met verbaasdheid verbondene, schielijke verschrikking overvallen worden en dat wel in eenen
hoogen gra ad : hij ontzette zich over dien brand.
Denk, dat hij voor het deugdzaam harte niets
tneer ontzettends heeft. [Feith.] Hoe zeer
ontzetten zigh hear' leden. [Hooft.] Van hier
ontzetbaar : mijne onwrikbre borst door niets
ontzetbaar. [Bilderdijk.] Voorts ontzetter bij
G. Brandt, voor iemand, die iets we neemt;
ontzetting, stooting uit het bezit, verlossing,
verschrikking.
ONTZIELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en zielen, dat niet in zwang gaat: ik ontzielde,
heb ontzield. Een mensch van het Leven berooven. Het woord, dat door dichters, en
in den deftigen stijI, meest gebruikt wordt,
boezemt een denkbeeld van eenengeweldigen dood in : men leide het ontzielde Op
eene doodbaar. Lutorius is in den kerker ontzielt. [Hooft.] Die door 't zjzer zijn ontzielt.
[Vond.] Dien de erinnering zelfs van de
aanstaande tvorsteling ontzielen kan! [Pancharis.] Laet slang en listig slangezaet U
met hun blaeufenzjn ontzielen. H. Schim.]
Van hier ontzieling.
ONTZIEN, bedr. w., onregelm. Van ont en zien:
ik ontzag, heb ontzien. Uit een gevoel van
eigene geringheid en eens anders mat en
grootheid, of uit vreesachtigheid, blooheid, of
uit eerbied, iemand niet aanzien, en, door
die houding, zijd ontzag voor hem toonen :
ontzie Loch uwe ouders. Och leer me uw
alziend oog ontzien ! [Vollenh.] Die ontzien
wordt van zijn nageburen. J. de Haes.1
Zoo komt bij Poot het deelw. ook voor : zulk
een rust maekt niet win ontzien. En bij
J. van Heemskerck : waer door hi' hem selven seer ontsien maeckte. Oneig., sparen,
verschoonen : iemands zwakheid ontzien. Ik
ontziegoed noch bloed voor majn vaderland.
Die moeite ontzaeght noch zorg. [Versteeg.]
1k zal mil niet ontzien. Aeptuin ontziet
noch dtjk, neck pael. [Vond.3 De vla»t ontzietgeen regenvlaagen. J. Brandt.] Van hier
het veroud. ontzienitjk, voor ontzaggelijk.
ONTZIG, ontziggelejk, zie ontzag.
ONTZLIGEN, onz. w., ongelijkvi. Van ont en
zijgen : ik ontzeeg, ben ontzegen. Door ne-

ONTZO.

derzijgen ontvallen, wegwijken : de wapenen
Widen hun ontzijgen. [Hooft.] De schilt
ontzeegh. [Vond.] Oneig. : laet hun het hart
door schrick en vreeze ontzijgen. [De Deck.]
't Hart der helden ontzeegh. [Vond.] Van hier
ontztjging, bij Halma.
ONTZINDELEN, !lever ontsindelen, hetzelfde als
ontschindelen: ontzindelt in de klaarheidt
van ongefronste deughd. [Hooft.] Meyer
neemt het ook voor zuiveren, van sindel,
schuim van metaal.
ONTZINGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
zingen: ik ontzong, heb ontzongen. Door
zingen bekomen: iemand den prijs ontzingen. Ook door het zingen van straatdeuntjes
iemand van zijne eer berooven. Zie ontlezen.
ONTZINKEN, onz. w., ongelijkvl. Van ont en
zinken : ik ontzonk, ben ontzonken. Zinkend
ontvallen, ontwijken. Zoo zegt Vond. van de
chijnbare zinking der zon onder den gezigtcinder: wanneer de zon 's avonts ons ontzinkt.
Men gebruikt het meest oneig.: het geluidt
ontzinkt mij t' elken maal', en kan ter keel'
nauw uit. [Hooft.] Dat het nietig stof zich
zelv' ontzink' en voor.
buig'. Weith.]
De moed ontzonk nzij. Als hun hart en hoop
ontzonk. G. Brandt.] Van hier ontzinking.
ONTZINNEN, onz. w., gelijkvi. Van ont en zinnen,
dat zelden voorkomt : ik ontzinde, ben antzind. Van zi n nen beroofd worden: die herders
herten boeijdt, herdrinnen doet ontzinnen.
[Rodenb.] Ontzint van minne. [Hooft.] Gewislijckgij bewijst u to zijn ontzind. K. v.
Mand.] Woest en onbezuisd, als zinnelooze
menschen handelen : vecht als vole, dat wilde
ontzinnen, M. St.] Gelijk ontzinnende Bacchinnen. [Hooft.] Het woord is thans buiten
gebruik : het verled. deelw. alleen is nog in
zwang, in de beteekenis van dwaas, zinneloos, woest • ontzinde razernzjen. [Vond.]
Ontzintgerevel. [Vollenh.] Bij H. Schim
komt ontzinnig voor : het vreest een dieren,
hoe ontzinnig. Van hier ontzindheid.
ONTZITTEN, onz. ongelijkvl. Van ont en
zitten : ik ontzat, ben ontzeten. Zittend ontschuiten : die in mi'n' groene Meer met mij
den Brant der daghen of boozer weer ontsitt.
[C. Huygens.]
ONTZOEDELEN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
zoedelen, dat is bezoedelen : ik ontzoedelde,
heb ontzoedeld. Zuiveren. Hooft verklaart het
expiare van Tacitus door ontzoedelen.
ONTZONDIGEN, bedr. w.,gelijkvl. Van ont en
zondigen : ik ontzondigde, heb ontzondigd.
Een woord uit de offerwetten van de Mozaische Godsdienst oorspronkelijk, van schuld
en straf der zonde bevrijden: ontsondig mij
met rechten Hzjsop. [Marnix.] Ook van
andere din en gebezigd, reinigen : ende suit
den altaer ontsondighen.[Doreslaer.]Van hier
ontzondiging.
ONTZORGEN

bedr. w. , gelijkvl. Van zorgen
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ontslaan; weinig in gebruik. Het verl. deelw.
ontzorgd komt bij J. Lodenst. voor : dus
ontzorgd • den hemel u het heyl doe smaken.
ONTZUIGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
zuigen: ik ontzoog , heb ontzogen. Door zuigen
onttrekken : die was zijn voedster, die hi' het
zoogsel heeft ontzoogen. [HoogvI.] Hoe dickmael hebtghij mij ontzogen merg en blood !
[De Deck.] Met den honig,
h die de rotsen
wordt ontzogen. [Mootten.]

bedr. w., gelijkvl. Ontreinigen,
ontheiligen, besmetten, bezwalken : zijn de
vreemde ontzuivert door hun leven ? [Vond.]
Die min of trouverbonden ontzuiverden. [De
Deck.] 't Ontzuivren van zijn' eer en gewisse.
[Hoofs, ] Van bier ontzuivering.
ONTZUREN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van ont

ONTZUIVEREN,

ONUI.

onz. w., ongelijkv1. Van out en
zwemmen : ik ontzwom, ben ontzwommen.
Door zwemmen ontkomen : de kaken van
de dood ter naeuwernood ontzwernmen.
[De Deck.] Ontswommen op de kiel van
Hoofts bewenschte schuit. [Huyg.] Eens van
schipbreuck zijnd' ontswommen. [De Brune.]
ONTZWEREN, bedr. w., ongelijkvl. Van ont en
zweren : ik ontzwoer, heb ontzworen. Door
eenen eed eene verbindtenis breken: zijn'
estaefden eet ontzweeren. [Vond.] Zich door
g
eenen eed van lets ontslaan, zuiveren : so
moet men de minste untsweren mit ses eden.
[Wilckoer. v. Langewolt.] Ontzweren is bij

ONTMEMMEN,

Kil. ook een onz. woord, beteekenende slenken, zich zetten, neervallen ; van eene zwerende wondgesproken.
en zuren: ik ontzuurde, heb en ben ontzuurd. ONTZWEVEN, onz. w., gelijkvl. Van ont en =even : ik ontzweefde, ben ontzweefd. Door
Bedr., de zuurheid wegnemen ; scheikund.
woord : zwavelmelk bezit, naar sommigen,
wegzweven ontkomen : gij most me niet ontmeer ontzurende krachten, clan zwavelbloem.
zweeven. [Vond.]
Onz., met zijn, van lets verstoken worden, ONTZWICHTEN, onz. w., gelijkvl. ontzwichtte,
ben ontzwicht. Zwichtend ontwijken : geen
door dat het te vroeg zuur worth. Pooh en
wij, met recht, ontzwichten. J. B. WelHuygens gebruiken het oneigenl. •; deze zegt:
kouters, die de tijd ontsuert ; gene : ik liet
lekens.]
het mij voorwaer ontstormen noch ontzuren. ONTZWIEREN, onz. w., gelijkvl. ontzwierde,
ben ontzwierd. Zwierend uit hetgezigt
Nog zegt men : ik zal het mij niet late'n
ontzuren.
raken.
ONTZUSTEREN, bedr. w., gelijkvl.Van ont en
ONTZWLDIELEN, onz. W. gelijkvl. ontzwijmelde, ben ontzwijmeld. Hit eenen bezwijmenzusteren, dat niet ingebruik is: ik ontzusden slaap wakker worden : ontzwijinelen,
terde, heb ontzusterd. De zusterlijke betrekexpergisci. L. t. Kate.] Ontzwijmelen, ontking wegnemen dit monster ontzustert
slaepen. [Kil.]
zusters hert. J. de Brune.]
ONUITBLUSSCRELIJK, bijv. n. en bijw., zonderONTZWAAIJEN, onz. w., gelijkvl. Van ont en
trappen van vergrooting. Dat niet uitgezwaaijen ik ontzwaaide, ben ontzwaaid.
bluschtkan word en : in dat onuitblusschelicke
Met eenen zwaai ontvallen ijeder blaedtjen,
vier. [Bijbelv.] Ook onuitbluschbaar : in 't
dat het lindenrijs ontswaeit. [Huygens.]
onuitbluschbre vier der helsche zwavelpoelen.
ONTZWACHTELEN, bedr. W., gelijkvl. ik ontzwachtelde, heb ontzwachteld. De zwachtels ONUITDENKBAAR, bijv. n. en bijw.., —baarder,
—baarst. Dat niet uligedacht kan worden.
afdoen. Oneig., aan den dag brengen : van,
Haerens treurgeval, ontzwachteld, of ver- ONUITDOENLIJK, bij y en. en bijw.,—lijker,—lijkst.
Dat niet uitgedaan, uitgewischt kan worden.
bloemd, enz. M. L. Een diep geheim, dat
nu nog zelvs niet geheel ontzwachteld is. ONUITDRUKKELIJK, bijv. n. en bijw., —Wker,
—lijkst. Dat niet uit tedrukken, te vertellen
[Frantzen.] Van hier ontzwachteling.
is. Ook onuitdrukbaart en bit:fit altoos onONTZWANGEREN, bedr.w.gelijkvl. Het wordt
uitdenkbaar, onuitdrukbaar. J. van Loo.]
alleen in eenen oneigenlijken zin gebezigd
voor zich ontdoen van iets, waarmede men ONUITKOMELIJK, bijv. n. en bijw., —lijker,
—ltjkst. Waaruit men zich niet redden kan.
behebt is : ontzwanger gemoedt van zulk
ONUITLEGGELLIK, bijv. n. en bijw., zonder trapgedacht. [Camph.]
van vergrooting. Dat niet uitgelegd,
ONTZWAREN, bedr. w., gelijkvl. Van ont en
P
verklaard kan worden. Ook onuitlegbaar :
zwaren : ik ontzwaarde, heb ontzwaard.
eene onuitlegbaere verborgenheit. [Ilerv.]
Verligten : loch Bacchus deur zijn dranck
ONUITLESCHBAAR (ook onuitlesschelzjk), bijv. n.
heurgroot beswaer ontswaerde. [Rodenh.]
enbijw. zonder trappen van vergrooting.
ONTZWELLEN, onz. w., ongelijkvl. Van ont en
Dat niet uit te lesschen is: met onuitleschzwellen ik ontzwol, heb en ben ontzwollen.
baar vuur. [1111. L.
Onz., met zijn ; zakken, vallen : d'ontzwollen beken stroomen weer tusschen d'oevers ONUITPUTBAAR, zie onuitputtehjk.
been. [De Deck.] Bar., slap maken, doen ONUITPUTTELIJK, bijv. n. en bijw., zander trappen van vergrooting. Dat niet uitgeput kan
slenken, uitledigen • van iets, dat te voren
worden. Ook onuitputbaar lees to el schaft
uitgezet
of opgeblazen was: wat soeter
,
een' onuitputbren zego [Vond.] Van bier
Aeols kind sal sijn beleefder kaecken ontswellen op dit zeil ? C. Huygens.]

onuitputtelijkheid.
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(bij Hooft ook onuitrootjelijk,
anders onuitroeibaar), bijv. n. en bijw., zonder trappen van vergrooting. Dat niet uit
te roeijen is : onuitroeljelijke wortelen.
[Halma.]
ONUITSCHRIJFELIJK, bijv. n. en bijw., —Wker,
—ltjkst. Pat niet in schrift te brengen is :

pen van vergrooting. Vast, bestendig. Van
on, en het val. deelw. veranderd; van veranderen. Van denzelfden acrd zijn alle zulke
met on zamengestelde deelwoorden, Welke
iedergemakkelijk vormen kan. Van sommige zulker deelw. zijn wederom afgetrokken naamw. es rotes als: onversaagd,

onuitschrifflijk is dat schreijen van heete
traanen. [Hooft.]

onversaagdheid •; onverschrokken , onverschrokkenheid. Zoo ook bijwoorden, als:
onverdacht, onverdachtelzyk, enz. De ;ezer

ONUITROEIJELIJK

ONUITSPREKELIJK,

bijv. n. en bijw.,

—Wks& Pat niet uit te spreken is.

bijv. n. en bijw.,
—ltjkst. Pat niet uit te vinden is.

ONUITVINDELLIK,

ONUITVOERBAAR, zie

onuitvoerltjk.

bij Vond. ook onuitvoerbaar),
bijv. n. en bijw., —lzjker, —Wks& Dat niet
uit te voeren, niet te does is. Van bier

ONUITVOERLIJK

onuitvoerltjkheid.

zie onuitwisschelijk.
(ook onuitwischbaar), bijv. n.
en bijw., zonder trappen van vergrooting.
Dat niet uit te wisschen is : een onuitzvisseltjke vlek zzjner glorie. [Bogaert.]
ONVAARBAAR, b. n. en bijw., onvaarbaarder,
onvaarbaarst. Onbekwaam, om te bevaren :
onvaarbaar water. Dat niet duldt, dat men
vaart : onvaarbaar weer.
ONVAARDIG, bijv. n. en bijw., onvaardiger,
onvaardigst. Niet vaardig, ongereed.
ONVAARS, (liever onvers) z. n., o., van het
onvaars • zonder meerv. Ondicht Beni en
ONUITWISCHBAAR,

ONUITWISSCHELIJK

hebben vaers en onvaers door eengemengt.
J. de Haes.] Van on en vaars, voor vers.
ONVAL, z. n., m., des onvals, of van den onval •
meerv. onvallen. Onverwacht °obeli : daerom
sal hem sijnen onval onversiens komen.
[Dores1.1 Veroud. woord. Het ongeval is nog

in gebruik.
ONVALSCH, bijv.

n. en bijw., onvalscher, meest,
zeer onvalsch. Niet valsch, opregt : een
onvalsch hart. J. T. Josef.] Van bier
onvalschheid.
OivvAsT, bijv. n. en bijw., onvaster, meest, zeer
onvast, Niet vast ; hoe onvast staan lees
gronden [Vond.] Los, krachteloos : onvaster
verstand hebtgaj nooit gezien. Onvaste bewizen. Wankelbaar ; osvast in zijne voornemens zzjn. Vergetelachtig : h i' is zeer
onvast in het hood.
f
Van bier onvastheid.
bijv. n. en bijw., zonder vergrooting.
Niet te loop. Van on en veil,
ONVEILIG, bijv. n. en bijw., onveiliger, onveilist. Niet veilig ; de we naar de stall is
thans onveilig. Van hier onveiligheid ,

ONVEIL,

bijv. n. en bijw., zonder vergrootin g. Dat niet uit event kan worden.
ONVER, bij v. n. en hijw., onverder, onverst.
Niet ver. Van on en ver.
ONVERACHTELIJK, bijv. n.
bijw., zonder
trappen van vergrooting. Niet verachtelijk.
ONVERANDERD, bijv. n. en bijw., zonder trapONVENTBAAR,

zal hier zulke woorden alleen vinden,
waarvan iets te zeggen valt : al de andere
oordeelde ik onnoodig te noemen. Zie de
aanteekening op on. Voorts onveranderlijk,
met trappen van ver rootin g onveranderbaar, bij Vond., dat niet veranderd kan
worden; onveranderlzjkheid.
ONVERANTWOORDELIJK, bijv. n. en bijw., —lzjker,
—lzjkst. Niet te verantwoorden.
ONVERBEELDELLIK, bijv. n. en bijw. zonder vergrooting. Waarvan men zich geene verbeelkan maken : onverbeeldelzjk zwaar.
ONVERBERGBLIJK, bijv. n. en bijw., —Wker,

—lzjkst. Oat niet verborgen kan worden.
ONVERBETERLIJK, bijv. 11. en bijw., —lilker,

—lijkst. Niet verbeterlijk. Van hier onverbeterlijkheid.
ONVERBIDDELIJK, bijv. n. en bijw., onverbiddelzjker, onverbiddeltjkst. Die zich niet verbidden laat. Voorts onverbidzaam, die niet
gewoon is, zich te laten verbidden: het onverbidzaam sterflot. [Vollenh.]
ONVERBIEDELIJK, bijv. n. en bijw., zonder ver-

grooting. Dat niet verboden kan worden.
ONVERBRANDBAAR, bijv. n. en bijw., zonder ver-

g
rooting. Dat niet verbrand kan worden.
Ook onverbrandelijk.
ONVERBREKELIJK, ook onverbreekbaar, bijv. n.
en bijw., —lijker, —lzjkst.Dat niet verbroken
kan worden: eene onverbrekelijke wet. Onverbreekbaarglas.
ONVERDACHT, bijv.

n. en bijw., zonder vergrooling. Niet verdacht. Van bier onverdachteltjk.
ONVERDEDIGBAAR, bijv. n. en bijw., zonder vergrooting. Dat niet te verdedigen is. Ook
onverdediglijk : het eerste bii Hooft; het
laatste bij Vond.
ONVERDEELBAAR, zie ondeelbaar. Voorts onverdeeld, niet verdeeld, onverdeeldheid, eendragtigheid.
ONVERDENKELLIK, bijv. n. en hijw., zonder vergrooting. Niet verdenkelijk : achtervolghende
den onverdenckelicken oldengebruyck.
[Landr. van Vet.]
ONVERDERFELIJK, bijv. n. en bijw., —lijker,
—lijkst. Aan geen verderf onderworpen.
Van hier onverderfelijkheid.

bijv. n. en bijw., zonder vergrooting. Hetwelk men niet verdienen kan.

ONVERDIENBAAR,

Vond. heeft het woord. Voorts onverdienste,
het tegendeel van verdienste : bekennende
haer onverdienste. [Vond.] Mijn eigenonver-

ONVERG.

ONVERL.
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dienst. [Huyg.] Van hier onverdienstelijk, dat

ONVERGEFELIJK,

bijv. n. en bijW.,

---lijker,

—Wks& Hetwelk men niet vergeven kan.
ONVERDOENELIJK 7 bijv. n. en bijw., zonder
Van hier onvergefelijkheid.
trappen van vergrooting. Niet verdoemelijk. ONVERGETELIJK, bkiV. 11. en bijw., —lijker,
ONVERDOOFBAAR, bijv. n. en bijw., —baarder,
—lijkst. Bat niet vergeten kan worden.
—baarst. Dat niet verdoofd kan worden: ONVERGELDELIJK, (ook onvergeldbaar), bijv. n.
die eene onverdoofbrezugt blies in hunnen
en bijw., —Hiker, —lijkst. Dat niet verwille. M. L.]
golden kan worden : om onvergeldelijk
ONVERDORBAAR, bijv. n. en bijw., zonder verransoen. [Hooft.]
g
rooting. Dat niet verdorren kan : kroonen ONVERGELIJKELIJK. (bij Rodenb. ook onvergelijkvan onverdorbaar loot' gevlochten. [Sels.]
baar), bijv. n. en bijw.. meet. onvergelijkeONVERDOUWELIJK (onverduwelijk), bijv. n. en
lijk, meest, zeer onvergeltjkelijk. Dat niet
bijw.,
—lifker , —lijk
st. Hetwelk men niet
te vergelijken is. Van bier onvergelzjkelijkis
verdouwen kan : onverdouwelljke spl.
held.
Oneig. : o Mars God sterk en onverdou- ONVERGENOEGD, bijv. n. en bijw., onvergenoegwelijck. [Van Mand.] De Monniken vonden
der, onvergenoegdst. Niet vergenoegd. Van
onverduwelijk te scheiden van 't een zij
on en vergenoegd. Van hier onvergenoegdbezeeten hadden. [Hooft.]
held, onvergenoegelzjk, onvergenoegzaam,
ONVERDRAG, z. n., o., des onverdrags, of van
onvergenoegzaamheid.
het onverdrag • zonder meerv. Ongeduld : zij ONVERGOEDELIJK, bijv. n. en bijw., zonder verleiden alle uit onverdragh op mijn bederf
grooting. Dat niet vergoed kan worden.
toe. [Vond.] Hi'
Ook onvergoedbaar : onvergoebare schade.
j kon zich niet van toorn uit
onverdragh onthouden. [Vond.] Het woord
[Vond.]

niet verdient.

begint al te verouderen.
hijv. rl. en bijw., —lijker,
—lijkst. Dat niet te verdragen is: als zij een

ONVERHEFBAAR,

P van vergrooting. Dat niet verdrongen
kan worden.

[HOWL]
ONVERKIESSELIJK, bijv.

bijv. n. en bijw., zonder vergrooting. Een onverhefbaar leen, dat niet
vernieuwd kan worden.[Hoogvliet.]
onverdraaghlijker juk to wachten hadden. ONVERHELPELIJK, bijv. n. en bijw., —Wker,
[Hooft.] Teen hi' den onverdragelijken smaad
—lijkst. Dat niet verholpn
e kan worden.
geduldig uitstondt .[Vollenh.]V an hier onver- ONVERHOED, onverhoedsch, bijv. n. en bijw.,
dragelijkheid. Voorts onverdraagzaam, die
zonder vergrooting. Onverwacht, onniet verdragen kan, waarvan onverdraagzien : een onverhoed voorval. Thans schrijft
zaamheid. Bij Vond. vindt men het.
men onverhoedsch : een onverhoedsche slag.
ONVERDRIET, veroud. z. n., o, des onverdriets,
Van hier onverhoeds: iernand onverhoeds
of van het onverdriet • zonder meerv. Welaanvallen. Ook onverhoedeltjk, bij Hooft.
gezindheid, genoegen. Van hier onverdriete- ONVERHUUBLIJK, bijv. n. en bijw., zonder verltjk, dat niet verdriet, onverdrietelijkheid,
g
rooting. Dat niet verhuurd kan worden.
onverdrietig, vrolijk, lustig, en het oude ONVERKEERLIJK, bijv. n. en bijw., onverkeeronverdrietzaam.
Hiker, onverkeerlijkst. Niet te verkeeren :
ONVERDRINGBAAR, b. n. en bijw., zonder trapde waare weelden van 't onverkeerltjk hof.
ONVERDRAGELIJK,

bijv. n. en bijw., zonder vergrooting. Dat niet verdrinken kan. Ook on-

ONVERDRINKBAAR,

verdrinkelijk.

o., des onverdulds, of van
het onverdul d • zonder meerv. Het tegendeel
vangeduld, onverd rag : nit enckel onverdult.
[Cats.] Bij K. V. Maud. komt het bijv. voor:
Juno, de onverdulde. Uit on en verduld, dat
niet in gebruik is. Van hier onverduldig,
onverduldigheid, onverduldiglijk.
ONVERDUWELIJK, zie onverdouwelijk.

ONVERDULD, Z. /1.,

ONVERDWIJNLIJK, bijv.

n. en bijw., zonder vergrooting. Dat niet verdwijnen kan.
ONVERFLAAUWD, bijv. n. en bijw., zonder vergrooting. Van on en verflaauwd, bet deelw.
van verflaauwen. Bat niet verflaauwd is.
ONVERGANGBAAR, (ook onvergankelijk), zonder
vergrooting. Dat niet vergaan kan : een
schat, heel onvergangbaar. [Vollenh.] Van
bier onvergangbaarheid, onvergankelijkheid.
ONVERGANKELIJK, z,ie onvergangbaar.

n. en bijw., —lijker,
—lijkst. Pat men niet verkiezen kan.
ONVERKLAARBAAR, bijv. n. en bijw., meer onverklaarbaar, meest, zeer onverklaarbaar.

Dat niet verklaard kan worden.
n. en bijw., zonder vergrooting. Niet verknocht. Van hier onverknochtheid,
bij L. Meijer.
ONVERKOOPBAAR, (onverkoopelijk), bijv. n. en
bijw., —baarder, —baarst. Dat niet verkocht kan worden,
ONVERKRIJGBAAR, bijv. n. en bijw., —baarder,
—baarst. Dat niet te verkrijgen is.
ONVERLAAT, z. n, m., des onverlaats, of van
den onverlaat • meerv. onverlaten. Een
moedwillige, een balddadige vent, een stoute
fielt : werpt het brein den wreeden onver-

ONVERKNOCHT, bijv.

laet in'tgodloos aengezicht. [Moonen.] Strack
roept een overiaat. [Oud.]Misschien van on en
verlaten, dat is niet slappelijk te werk gaan,

maar met stoute driestheid voortvaren : of
men moest het met ongelaat vergelijkent
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Tuinman zegt: onverlaat is verbasterd van
het Hood. Unflath, d. drek.
ONVERLIEFD , bijv. n. en bijw., onverliefder ,
onverliefdst. Niet verliefd. Van hier onverliefdheid.
ONVERLIESEAAR, bijv.

n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Dat niet verloren kan worden : een onverliesbaar spel.
ONVERMAAK, Z. 11., 0., des onvermaaks, of van
het onvermaak • zonder meerv. Ongenoegte.
Van on en vermaak. Hiervan onvermakelijk,
onvermakelijkheid.
bijv. n. en bijw., onvermaarder,
onvermaardst. Niet vermaard. Van hier
onvermaardheid.
ONVERMEESTERLIJK, bijv.
en bijw., —lijker,
—lijkst. Bat niet te vermeesteren is, niet overwonnen kan worden : en hield daero;n geen'
wallen voor onvermeesterlijck. [De Deck.]
ONVERMERKBAAR, bijv. n. en bijw., onvermerkbaarder, onvermerkbaarst. Niet vermerkbaar: waar door '1 onderscheid onvermerkbaar word. L. ten Kate.]
ONVERMETEL, bijv. n. en bijw., onvermeteler,
onverntetelst. Niet vermetel. Van hier onvermetelheid. Voor onvermetel zegt men antlers
onvermeten.

ONVERMAARD,

ONVERMUDELIJK (bij

Vond. onverntijdbaar), bijv.

n. en bijw., —liiker, —lijkst. Dat niet
vermeden kan worden : Welke weldaadt d' ellenden, antlers onvermijdelijk, weeren zoude.
[Hooft.] Hiervan onvermijdeltjkheid.

ONvERmoEDELIJK, bijv. n. en bijw., zonder trapP van vergrooting. Waarop geen vermoeden valt.
ONVERMOEID, bijv. n. en bijw., zonder vergrootin g. Niet vermoeid.
ONVERNOEIJELIJK (ook onverntoeibaar), bijv. n.
en bijw., —lzYker, —lijkst. Die niet moede
kan worden.
OIYVERMOGEN
, Z. n.,
o., des onvermogens, of van
het onvermogen • zonder meerv. Gebrek aan
vermogen, dat is krachten van allerlei aard :
"'k Verzwijg ook du,s, nit onvermogen, de
gaven uwer schoone ziel. [Pool.] Bij J. Cats
komt het bijvoeg. voor : onvernteuge menschen. Van on en vermogen. Van het werkw.
vermogen is het deelw. vermogend •; en biervan heeft men, onvermogend, onvermogend.
held, dat bij Poot voorkom t, gemaakt, schoon
niet vermogend beter is.
asvERmoGEND,
zie onvermogen.
ONVERMURWELIJK (bij Hoogvl. onvermurfbaar),
bijv. n. en bijw., —Wker, —lijkst. Die niet

te vermurwen is.
ONVERNIELBAAR, bijv. n. en bijw., zonder vergrooting. Dat nict vernield kan worden.
ONVERNUFT, Z. n., o., des onvernufts, of van het
onvernuft • zonder meerv. Mange! aan vernuft • doch meest gebrek aan pligtmatig
gebruik van zijn vernuft: daardoor toont gij
uw onvernuft. Voor eenenpersoon is het

0.NVERS.
mannel. (lit kangeen onvernuft beselren.
[Muntinghe.] Van bier onvernUftig, onvernuftigheid, onvernuftiglijk.

bijv. n. en bijw., zonder vergrootin g. Niet uitgevoerd : de viand keerde,

ONVERRIGT,,

onverrigter zake, terug.

bijv. n. en bijw., --boarder
— baarst. Dat niet omvergerukt kan worden:
een onverrukbaare scheidsntuur. [Sels.]
ONVERS, zie onvaars.
ONVERSAAGD, bijv. n. en bijw., onversaagder,
onversaagdst. Niet versaagd. Van bier onver-

ONVERRUKBAAR,

saagdelzjk, onversaagdheid.

bijv. n. en bijw., zonder vergrooting. Niet verscheiden, onverdeeld
onverschillig. Van hier onverscheidenlijk, bij
Hoogstr.
ONVERSCHEURLIJK bijv. n. en bijw. , zonder
vergrooting. Dat niet verscheurd kan worden.
ONVERSCHILLIG, bijv. n. en bijw., liger, — list.
Vrij: eene onverschillige keus. Die zich aan
niets kreunt : een onverschillig mensch. Even
eens : het is mij onverschillig. Van hier
onverschilligheid, onverschilliglijk. Bij Hoogstr. vindt men ook onverschillend. Onverschelig is niet na te volgen.
ONVERSCHOKBAAR, bijv. n. en bijw., —boarder,
—baarst. Dat niet te verschokken is : naar

ONVERSCHEIDEN,

maate uwe voortreffelijke deugd onverschokbaarer stondt. [Sets.]
ONVERSCHOONBAAR,

bijv. n. en bijw., —boarder,

—baarst. Dat niet te verschoonen is. Ook
onverschoonlijk.
ONVERSCHRIKBA.AR, zie onverschrikkelijk.
ONVERSCHRIKKELLIK, bijv. n. en bijw., —lijker,
— lijkst.Wien men geenen schrik verwekken
kan. Bij Hoogvl. onverschrikbaar : dien onverschrikbren helt zien we onverzaadbaar.
ONVERSCHROKKEN, bijv. n. en bijw., onverschrokkener, onverschrokkenst. Niet verschrokken,
niet verschrikt, stout, onbevreesd : een
onverschrokken held. Met onverschrokken
moed. Van hier onverschrokkenheid.

Het is eigenlijk het versed. deelwoord van
verschrikken, oul. verschrekken, verschrak,
verschrokken. De Overzetting van den bijbel
heeft nog den onvolmaaktverleden tijd verschrak : doe verschrack Isaac.
ONVERSCHULDIGD, bijv.

n. en bijw., zonder vergrooting. Niet verschuldigd. Bij de Ouden
vindt men onverschuld, voor onschuldig :
dien hi-' onverschuldt geslaghen heeft, quem
innocentem percussit. [Landr. van Vol.]

ONVERSIERD, bijv.

n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Niet opgepronkt, wet te
onderscheidcn van onverzierd, waarachtig.
Keurig onderscheidt Poot doze woorden :
Men vint in onversierde zaelen

Niet zelden onverzierde rust.
ONVERSLENSBAAR, bijv. n. en bijw., zonder vergrooting. Dat niet verslenst, versiensen kan :
tot uwe onverslensbare eer. [N. Versteeg.]

ONVERT.
ONVERSLUTELIJK (ook
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onversliftbaar), bijv. n. en
bijw., onverslijtelijker, onverslijteltjkst. Dat
rtiet lit verslijt , dat niet versleten kan
worden.
ONVERSTAANBAAR, bijv. n. en bijw., —baarder ,
—baarst. Niet verstaanbaar. Ook onver-

ONVERZ.

onbedachtzaam, onbetamelijk: NI' sprat;
geen onvertogen woord •; dat is een woord,

dat binnen den mond niet wordt gestuit,
maar hetwelk men zich maar 1 • at ontvallen;
een stout woord.
ONVERTROOSTELIJK, bijv. n. en bijw., —lijker,
—lijkst. Die niet te troosten is.
staanlijk.
ONVERSTAND z. n., 0., des onverstands, of van ONVERVAARD, bliV. n. en bijw., onvervaarder,
het onverstand; zonder meerv. Het tegendeel
onvervaardst. Niet vervaard: gtj dreigt den
onvervaarden. Van hier onvervaardelijk,
van verstand • meest het verzuim van het
onvervaardheid.
vermogen der ziel wet te gebruiken: 't geweten door onverstant verrukt. [Vond.] Met ONVERVLOEDIG, bijv. n. en bijw., zonder traponverstand tjveren. Onverstand , mannel.
pen van vergrooting. Dat niet vervloeden,
genomen, is iemand, die met onverstand
dat is vervloeijen kali. Dit oude woord vindt
handelt. Zoover verstaan ookgebruikt wordt
men bij K. Van Mander. Van on en het
van het met elkander eens zijn, vindt men
veroud. vervloedig, voor vervloeijend.
onverstand ook in den zin van oneenigheid ONVERVULBAAR, .bijv. n. en bijw. zonder vergrooting. Dat niet vervuld kan worden :
genomen : orn alle onverstant ter neder te
le en. D. P. Enchirid.]Van on en verstand.
eene onvervulbare voorzegging. Bij Hoeft
vindt men onvervullijk: d'onvervultelejke
Van hier het veroud. bijv. n. onverstandel::
ach I dat op deze ruy geen woestaard onverlusten. Dan lijdt het vergrooting. Oudt. had
men ook onvervullig.
standel dit ligchaam en mishandel! [Hooft.]
Zoo ook onverstandelheid : dat witte mzjnre ONVERWACHT, bijv. n. en bijw., (het bijw. is
ook onverwachts), onverwachter, onverplong er onverstandelheit. [Voorrede voor
wachtst. Onvoorzien, schielijk.
den Bijb. 1477.] Thans gebruiken wij onverstandig, onverstandigheid, onverstandigltjk. ONVERWEERBAA.R, bijv. tr. en bijw., —baarder,
—baarst. Hetwelk men niet verdedigen kan.
ONVERSTERFELIJK, bijv. n. en bijw., zonder
trapper' van vergrooting. Dat niet versterft : ONVERWELKELIJK, bijv. n. en bijw., —11jker,
Wks& Dat niet verwelkt, niet kan verwelken:
tot onversterfltjke gedachtenis. [Hooft.] In
de onverwelckelicke kroone der heerlickheig.
onversterilijke eer. L. Bake.]
[Bijbelv.] Voor onverwelkelijk wordt dikONVERSTOORLIJK (ook onverstoorbaar), bijv. n.
werf onverwelkbaar gebezigd, hetwelk Huyen bijw., zonder vergrooting. Dat niet
decop. afkeurt.
verstoord kan worden,
ONVERTEERLIJK (ook onverteerbaar), hijv. . n. en ONVERWERFBAAR, bijv. n. en bijw., —baarder,
—baarst. Dat niet verworven kan worden.
bij.,
— ltjker, -- Itjkst. Dat niet te vertew
Ook onverwerfelijk : de kroon die door menren is ; ook onvergankelijk, dat niet verteren
schelijke middelen onverwerirelijk was.
kan • onverteerlijke spijs. Diamanten,
[HOWL]
onverteerltjk. [Lodenst.]
ONVERTELBAAR, bijv. ti. en bijw., zonder ver- ONVERWERPELIJK, bijv. n. en bijw., —lijker,
—lijkst. Dat niet verworpen kan worden.
grooting. Dat niet verteld kan worden.
i
Oudt. ook onverworpeljk.
ONVERTILBAAR, bijv. n. en bijw., onvertilbaarder, onvertilbaarst. Dat niet vertild kan ONVERWIJTELIJK, bijv. n. en bijw., —11jker,
—Wkst. Waarover men een verwijt kan
warden.
doers.
ONVERTOGEN, bijv. n. en bijw., zonder vergcootin g. Zonder vertraging, zonder uitstel : om ONVERWINNEL/JK, bijv. n. en bijw., —lijker,
—lijkst. Onvertneesterlijk.
bij de gewesten onvertooghen bescheidt
te helpen vord6ren. [Rooft.] Met eisch van ONVERWISSELBXAR, bijv. n. en bijw. —baarder,
onvertooghen antwoordt. [Hooft.] Dat hij —baarst. Hetwelk men niet verwisselen kan.
nu een onvertogen bescheit heeft to verwach- ONVERWORPELIJK, zie onverwerpelljk.
ten. [Poot]. Onvertogen regt is hetzelfde als ONVERWRIKBAAR, bijv. n. en bijw., —baarder,
—baarst. Hetwelk men niet verwrikken
kort re t. Dit onvertogen komt van on en het
kan : op onverwrikbre stutten. [Vond.] Bij
deelw. vertogen, van vertijgen, vertuigen,
Hooft : onverwrikkelijk en onverwrikkelijkdat is vertrekken. Dit vertrekken beteekent
held.
ook uitstellen. Zoo ze s t Vondel: terwij1 de
tijt die Best vertreckt. Zie vertrekken. In het ONVERZADELIJK, (bij Hoogvl. onverzaadbaar),
bijv. n. en bijw., onverzadeltjker, onverzaOmmel. Landr. .komt vertoog in regten,
delijkst. Die, of dat niet te verzadigen is.
dat is uitstel, voor. In dien zin zegt men, dat
Voortsonverzaadzaam. [Vond.] Onverzadig :
het binnenwater door sluizen vertogeltjk of
uit weetlust onverzaedigh. [Vond.]
onvertogelijk wordt gelost : het eerste, als
het niet op eenmaal wordt uitgelaten • het ONVERZEERLIJK, bijv. n. en bijw., zonder trappen Nan vergrooting. Die niet verzeerd kan
and ere zonder ophouden, zonder stuiten.
worden. K. V. Nand. gebruikt het.
Onveriogen gebruikt men ook voor stout,
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bijv. n. en bijw., onverzellijker,
onverzell(jkst. Met wien men niet omgaan
kan. Het tat. insociabilis zet Hooft door
onverzellijk over.
ONVERZETTLEIJK 9 bijv. n. en bijw., —lijker,
—lijkst.Die niet te verzetten is: bi ftgraauw,
't welk onverzettel(jk niet weten Wilde. [Hooft.]
Vast, onveranderlijk: een onverzettelijk voornemen. Ook onverzetbaar : Medea ztj onverzetbaer. LVond.] Dol van onversetbren spijt
bij Vond.; die ook onverzetbaarheid heeft.
ONVERZIERD, verge!. onversierd.
ONVERZINNELIJK 9 bijv. il. en bijw., —Wker ,
—lijkst. Dat niet verzonnen kan worden.
Bij Van Mand. vindt men het.
ONVERZOCHT 9 bijv. n. en bijw., zonder vergrootin g. Niet verzocht, onbeproefd, ongenood.
Van hier onverzochtheid. [H0011.]
ONVERZOENLIJK, (ook onverzoenbaar), bijv. n.
en bijw., —lijker, —lijkst. Niet te verzoenen : eene onverzoenlijke vziandschap.
Haer' onverzoenbren wrevel stilden Hoch
edel bloet,
noch grijze schilden. [Poot.] Oudt.
onzoenlijk.
ONVERZOIMELIJK, bijv. n. en bijw. zonder vergrooting. Dat niet verzaimd moet worden.
ONVERZWELGBAAR, bijv. n. en bijw., —baarder,
• -baarst. Dat niet verzwolgen kan worden :
bersten van het onverzwelgbaar nat. [Hoogyl.]
ONVINDELIJK, zie onuitvindelijk.
ONVLAAT 9 z. n., m., des onvlaats, of van den
onvlaat • meerv. onvlaten. Een geheel verouderd woord • het hoogd. Unflath. Kit. en
Meyer verklaren het door vuilheid, morsigheld, slordigheid, schandelijkheid •, oneig.
is het een boef, guit. Zoo ook onvlatig. On
schijnt cene versterking aan te duiden, en
vlaat moet drek, vuiluis beduid hebben.
Adelung beroept zich op het wend. bloto,
ploto, drek. In de dagelijksche taal, hebben
wij nog flets, laf, ook dat zijne schoone kleur
niet meer heeft. Zie onverlaat.
ONVLIEDBAAR, bijv. n. en bijw., onvliedbaarder,
onvliedbaarst. Hetwelk men niet vlieden kan:
een onvliedbaar bederf af te wachten. [Hooft.]
ONVLIJT, G. n., V. der, of van de onvlijt; zonder
meerv. Luiheid, slapheid. Van on en vlijt.
Van hier onvlijtig. [Dores1.]
ONVLOT, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Dat aan den grond vast vaart:
drie smakken onvlotgeraakt. [Hooft.]
ONVLUG 9 bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Dat nog niet viiegen kan. In
dien zin is het veroud. Wijders, niet vlug.
Van on en vlug.
ONVOEGELIJK, hetzelfde als ongevoegelijk.
ONVOEGZAAN, zie ongevoegelijk.
ONVOELBAAR, bijv. n. en bijw., zonder vergrootin g. Dat niet gevoeld kan worden : 't onvoelbre voelt men metgeen lilt. [Vond.]
ONVOERE , veroud. z. n., v., der , of van de
onvoere • zonder meerv. Wanrede, onbetaONVERZELLIJK,

ONVO.

melijk gebaar. Van on en het oude voere,
actus, actio, gestus, mos.
ONVOGEL, veroud. z. n., m., des onvogels, of
van den onvogel; meerv. onvogels, onvogelen. Roerdomp, putoor. On heeft bier de
beteekenis als in onhout, enz. Het kan zijn,

dat deze vogel van zijne wangestalte, of
liever wangeluid,
zijnen naam heeft.
n. en bijw., onvoller, onvolst.
Niet vol : bij den zeer onvollen Raadt.
[Hooft.] Van bier onrolheid. [Hoofs.1 Van
on en vol. Voorts, gelijk vol, in zamen-

ONVOL, bijv.

voeging met werkwoorden en verledene
deelwoorden, gebruikt wordt, zoo komt
onvol, in vereeniging van deelwoorden en
van eenige bijv. naamw. in baar, ig, en lijk,
bij geachte schrijvers voor, als : onvolbouwd,

waarvan het opbouwen nog niet geeindigd
is. Op dien voet staan de volgende woorden,
die bij onze oorspronkelijke schrijvers ge-

vonden worden ; die echter oordeelkundig,
met meer dergelijke kunnen vermeerderd
worden, als : onvolbragt, onvoldaan, onvoldaanheid, onvoldragen , onvoldrukt , onvoleind, onvoleindigd, onvolkomen, onvolkomenheid, onvolkomenlijk, onvolleerd, onvolmaakt, onvolmaaktelijk, onvolmaaktheid,
onvolprezen, onvolstrekt, onvoltogen, onvoltooid, onvoltrokken, onvolvoerd, onvolwassen, enz. Zoo ook. : onvoldoenlijk, wien men
niet voldoen kan,, onvolledig, onvolledigheid,
onvolstaanbaar, onvolstandig, onvolstandigheld, onvoltooijelijk, onvolwrocht, enz.
ONvoiTooth, bijv. n. en bijw., zonder vergrootin g. Niet voltooid. Zie onvol.
ONVOORDACHT 9 bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Waarop men voorheen
niet bedacht is geweest ; iets anders dan onverdacht,
, die niet op zijn hoede is : en eer
anderen. Voordachte en onvoordachte onkosten. [Hooft.] Zoo ook onvoordachtig, bij

K. v. Mander.
bijv. n. en bijw., onvoordeeliger, onvoordeeligst. Nadeelig. Van hier onvoordeeligheid, onvoordeeliglz:jk.
ONVOORKOMELIJK, bijv. n. en bijw., —lijker,
—Wks& Dat niet voor te komen is.
ONVOORSPOEDIG, bijv. n. en bijw., onvoorspoediger, onvoorspoedigst. Niet voorspoedig.
ONVOORZIEN, bijv. n. en bijw., zonder trappen

ONVOORDEELIG,

van vergrooting. Niet voorzien, onverwacht:
bt:j onvoorziene toevallen. Het bijw. is ook
onvoorziens : iemand onvoorziens aanvallen.
Hiervoor zegt Hooft onverzien : van waar
hi'' een onverzien gevaar ontgaan is. Het
yolk kreegh deze troepen onverziens op den
hats. Zoo ook onverzienig , bij
V. Mander.
ONVOORZIGTIG, bijv. n. en bijw., onvoorzigtiger, onvoorzigtigst. Niet voorzigtig, onbedacht. Van hier onvoorzigtigheld,onvoorzigtiglijk. Meest spreekt men het onverzigtig
uit: Kil. heeft onverzigtig en onvoorzigtig.

ONVR.
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Bij J. van Heemsk. komt een zelfst, naamw.
onversicht, voor onvoorzigtige daad, voor.
ONVORSTELIJK, bijv. n. en bijw., —lijker, —
Wks& Dat eenen vorst geenszins betaamt : op
lees Prins moist nooit de niit te vinden iets,
dat onvorstelijk was. G. Brandt.] Maar niet
onvorstelzjkers. [Hooft.] Zonder trappen van
vergrooting, beteekent het, die tot den vorstelijken stand niet verheven is : tot hoe
groot een' hoogheit van staate de verdienste
der deughde verheven had eenen onvorstelijken persoon. [Hooft.]
ONVREDE, z. n., m., van den onvrede • zonder

meerv. Het tegendeel van vrede, oneenigheid, twist, vijandschap : ziet, waer onvrede
is. [Rodenb.] Van de onvrede, die in Jerusalem rees. J. v. Maerl. Rymb.] Dat Baer
hem niemen doe onvrede. [Stoke.] Oorlog :
in 't Lant van Triere wend oec onvrede.
L. v. Velth.I Voorts te onvrede, voor ontevreden: te onvreden op dat wooed. N. Verst.]
Tisiphernes was droevigh en t' onvreede.
[Hooft.] Te onvrede is derhalve taalmatig •
schoon ontevreden, waarvan reeds ontevredenheid, thans meer ingebruik is. Van on
en vrede. Van hier onvredeltjk , onvredig
onvreedzaam , onvreedzaamheid.
ONVREEDZAAM, zie onvrede.
ONVREESBAAR, bijv. fl. en bijw., onvreesbaarder, onvreesbaarst. Bat niet te vreezen is.

Bij Rodenb. vindt men het.
n., m., des onvriends, of van den
onvriend • meerv. onvrienden. Een vriend,
die een viand geworden is: zij zzjit onvrien-

ONVRIEND Z.

dengeworden. Van vrient en onvrient zelfs
beweent. J. de Haes.] lemand ten onvriend
hebben. Onbehendelijker inaakte zich Granvelle den Graaf van Egmondt ronvrundt.

[Hooft.] Het wordt ook als een bijv. D. gebezigd, in het enkelv. getal : met iemand onvriend zijn. Van on en vriend. Van hier
onvriendelijk, onvriendelijkheid, onvriendscitap.
ONVRIJ, bijv. n. en bijw., onvrijer, onvrijst.

Niet vrij, gedwongen. Ook niet vrij van belasting: mijn goed is nog onvrz:j. In dezen zin
duldt hetgeene trappen van vergrooting.
Onveilig: een onvrije weg. Waar men ligt
overloopen /worth: eene onvrije kamer.
Waar men bespied kan worden : wij staan
hier op eenen onvrijen hoek. Verboden
zonder vergrooting : met onvrije goederen
inkomen. Beroofd : maeckt mil onvrij van
mijne sinnen vtjve. [Const. d. Minn.) Van
hier onvrijheid,onvrijigheid. [Ca mphuyzen .]
Bij Kil. heeft men een werkw. onmjen,
onveilig maken.
ONvao, bijv. n. en bijw., van on en vro, d. i.
blijde, waarvan vrolijk. Onvro is derhalve
treurig. Het is reeds verouderd.
ONVROED, bijv. n. en bijw., onvroeder,onvroedst.
Niet vroed, onwijs, dwaas, verstandetoos,

ONWA.

zonder beleid : onvroet omgeldt te bewaaren.
[Hooft.] Schickt en volbrengt onvroet uwen
dwalenden zin. K. v. Nand.] Hoe dattet dit
onvroede volck maeckeden. [Gouts. Kron.]
Onvoorzigtig. te voren niet zorgende. Van on
en vroed, waarvan bevroeden. Van hier onvroedelijk, onvroedheid. Alles begint te
verouderen.
()MOON, bijv. n., onvromer, onvroomst.
Eigenlijk iemand of jets, die of dat geen nut,
haat, voordeel aanbrengt, maar schade en
nadeel. In lien zin noemt men, in Gelderland, onvroom zaad, als de korrels loos en
zonder meel zijn •, zaad dus, waarin geen nut
is. In eenen bepaalden zin gebruiken wij het
voor iemand, die degodsdienst, welke hi'
belijdt, niet beleeft, die niet alleen een nut,
door zijne braafheid, aan zijne medemenschen doet, maar ook nadeel aanbrengt:
evenwel drukken wij er slechts door uit een
gemis van godsvrucht:een onvroom mensch.
Somtijds sluit het het onregt en nadeel merle
in, hetwelk hi' begaat : refit mij van 't wereken der onvromen. [Bruno Psalm.] Zooals
vroom dapper beduidt, zoo is onvroom lafhartig: eene onvrome daad. Bij de ouden
komt dikwijls een zelfst. n. onvrome voor, in
de beteekenis van schade, nadeel : lot uwer
onvrome. Tot irren onvromen. [10. Kolyn.]
Te haren onvroomen. M. St.] Zie vrome en
vromen. Van hier onvromelijk, onvrontigheld.
OINVRUCHT, Z.

n., v., der, of van de onvrucht
het meerv. is niet in gebruik. Onvoldragene
vrucht, misdragt. Van bier onvruchtbaar,
niet vruchtbaar: aen d' onvruchtbare strant.
[Vond.] Eene onvruchtbare vrouw. Een onvruchtbaar veld, land, enz. Onvruchtbare

jaren. Onvruchtbaar in deugden. Onvruchtbaarheid, onvruchtbaarlijk, onvruchtbaarmakend.
ONVUIL, bijv. n. en bijw., onvuiler, onvuilst.
Niet vuil : oh, die de voeten wiescht van diin
onvuifider knechten. [Huygens.]
ONVULEAAR, bijv. n. en bijw., onvulbaarder,
onvulbaarst. Bat niet te vullen is. Bij H.

Dull.
ONWAAR, bijv. n. en bijw., zonder trappen van
vergrooting. Niet waar. Van hier onwaarheid. Zoo ook het meer versterkende onwaarachtig , onwaarachtig liJ k .
ONWAARACHTIG, Zie onwaar.
ONWAARD, (onweerd) bijv. n. en bijw., onwaarder, onwaardst. Niet waard : die onwaardt
zo eedlen naam. [Vollenh.] Op kleinen prijs
gesteld, mingeacht : dat hi' de vrucht van
zijn eerste echtgenootschap niet te onwaarder
had. [Hooft.] Van hier het zelfst. naamw.
onwaarde, minachting, bij M. St. :
Daergroef m' en bi sinnen maghen
Mer dat was mitgroter onwaerde.

K. v. Mander schijnt het in eenen dadelijken
106
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zin tegebruiken, voor verontwaardiging,
bij Kil. onweerdschap, indignatio. Het tegendeel vanprijs: de onweerde der tuchtgoederen.
[Landr. van 'Veluw.] Laakbare toestand : ik
laat dat in zijne waarde en onwaarde.

Gruwel: een lose waghe (bedriegelijke wee
schaal) is onwaerde voor Gode. [Bijb. 1477.]
Van hier onwaardig, onwaardigheid, onwaardiglijk. Voorts onwaardeerlijk, niet
gewaardeerd kan worden, onwaardeerlijkheld • ook onwaardeerbaar. Van on en waardeerlijk, enz.
ONWAARDE, zie onwaard.
ONWAIRDEERBAAR, enz., zie onwaard.
ONWAARDIG, zie onwaard. Van dit onwaardig

is het werkw. onwaardigen gevormd, voor
onwaardig achten : en gijntwoort
uw a
niet
onwaerdight die u vragen. [Vond.]
ONWAARSCHIJNLIJK, bijv. n. en bijw.,
—lijkst. Niet waarschijnlijk. Van hier onwaarschUnlijkh
eid.

bliv, D. en bijw., —baarder,
—baarst. Dat niet bewandeld kan worden.
Ook onveranderlij,
k doch reeds eenigzins
verouderd. Van on en wandelbaar.
ONWANKEL, bijv. n. en bijw., onwankeler,
onwankelst. Niet wankel, vast : een Atlas
van onwank'lenstand. [Oudaan.] Door uw
onwankel woord. H. de Groot.] Van hier
onwankelbaar, die niet wankelen kan : van

ONWANDELBAAR,

eedle zorg, getrouw, onwankelbaer, en eerlijk
besteet aen Lant en lien. [Poot.] Van hier
onwankelbaarheid.
ONWEDER (onweer), z. n., o., des onweders, of
van het onweder • meerv. onweders, (onweéfen bij Bidloo). Zeer ongestuimig weer. Men

ONWET.

n. en bijw., zonder
trappen van vergrooting. Die niet weder
opstaan kan: en slaan zUn vijand' fel onweeropstandelijk. [Lodenst.] Carnph. heeft onwe-

ONWEDEROPSTANDELIJK, biiir .

derleetWk sterven.
ONWEDERROEPELIJK,

bijv. n. en bijw., —hijker,

—lijkst. Niet te herroepen.

bij Vond. ook onwederspreekbaar) , bijv. n. en bijw. , —hi:lifer ,
—lijkst. Hetwelk men niet wederspreken kan.
Van hier onwedersprekelificheid.
ONWEDERSTAANBAAR, bijv. n. en bijw., —baarder,
—baarst. Hetwelk men niet wederstaan kan:
wiens onweerstaenbre taut, enz. [Poot.]
Van hier onwederstaanbaarheid. Ook onwederstaanlijk (onweerstaanlijk), onwederstandeli 'k : met schier onweerstandelOke kracht.
ONWEDERSPREKELIJK

[Hooft.]
bijv. n. en bijw., onweerbaarder,
onweerbaarst. Die zich niet behelpen,
ook die

ONWEERBAAR,

zich niet verweren kan.
ONWEER, zie onweder.
ONWEERD, onweerdig
,
zie onwaard.
ONWEETBAAR, bijv. n. en bijw., onweetbaarder,

onweetbaarst. Dat nietgeweten kan worden.

Bij Vond. heeft men het.
OrtwEG, z. n., m., des onwegs, of van den
onweg • meerv. onwegen. Een ongebaande
weg ; ook een doolweg: den dootsclten onweg
kiezen. [Vond.] Het vermeten menschelijk
geslacht slaet den onwegh in. [Vond.] Spe-

lonck, en onwegh, bosch, en galertj, en
haegh bedecken, enz. [Vond.] Van on en weg.
Van hier het veroud. onwegig, onwegzaam,
bij Meijer onweegzaam.
OriwELKom,bijv. n. en bijw., meer onwelkom,
gebruikt het gewoonlijk voor storm of donmeest, zeer onwelkom. Die niet welkom is :
derweer : wij kregen een groot onweer. Daar
onwellekomme Faem. [Vond.] Onwelkom
broeit een onweer. Er kwam een verschrikquam ik noit. [Poot.]
kelzjk onweer op. Van 't onweer do en doof. ONWELLUIDEND, bijv. n. en bijw., onwelluiden[Poot.] Onmaghtigh zulk een onweer uit te
der, onwelluidendst. Niet welluidend. Van
harden. [J. de Haes.] Het Tracische onweder.
hier onwelluidendheid.
[Vond.] De kat heeft onweer in het hood. ONWELSPREKEND, bijv. n. en bijw., onwelspreOneig., groote ramp, onheil : h i' zag het
kender, onwelsprekendst. Niet welsprekend.
onweder van ver : hij ontweek het. In onweer
Van hier onwelsprekendheid.
van elende. [Poot.] Onweér van verraet en ONWENSCH , z. n., m. , van den onwensch •
helsch bedrogh. J. de Haes.] Iliervan is een
meerv. onwenschen. Tegenzin , spiji: ten
onpers. werkw. gevormd : het onweert.
onwensche te zijn gewond van een sterrkke
Zamenst. : onweersbui, onweershoord, watermensche. K. v. Mand.] Van on en wensch.
piiaar, onweersvogel, die , door zijn geVan hier onwenschbaar : dit is onwenschschreeuw, een naderend onweer aankondigt;
baer, niet te wenschen. [Yowl.]
oneig. een voorspeller van onheilen; onweers- ONWERK, z. n., o., des onwerks, of van het onwolk, enz. Van on en weder, weer. Hood.
werk • meerv. onwerken. Verkeerd work.
Ungewitter, bij Otfr. en Noll. ungeuuitter,
Van hier onwerkzaam, dat een werking
ungeuuittere.
doet.
ONWEDERKEERLIJKbliV. n. en bijW. zonder
bij Kil. ook onwette) z. n., v., der, of
ONWET
vergrooting. Waarvan men niet wedervan de onwet • meerv. onwetten. Onwettig

keeren kan.

(onwederlegbaar), bijv. n.
s t. Hetwelk men niet
en bijw., —liiker, —lijk
wederleggen kan : door onwederleggelijke
bewijsstukken aantoonen. [Bogaert.]

ONWEDERLEGGELIJK.

stuk, onwettige zaak. Veroud. w. In gebruik
is het bijv. n. en bijw., onwettelijk, waarvan
onwetteli
lijkjkheid •; onwettig, onwettigheid, onwettig.
ONWETEND (oudt. ook onwetig, onwustig,) bijv.
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n. en bijw., onwetender, onwetendst. Dom,
onkundig ; ook onbewust ; voorts zonder
kennis of achterdoeht. Van bier onwetendheld, oul. onwetenschap : in den ti 't onser
onwetenschap. [D. P. Enchirid.] Ook bij Westerbaan. Het bijw. onwetens is ook in gebruik : dat is onwetens gedaan. Voorts
onweteling , bij
J. De Brune.
ONWEZENLIJK, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Dat geen bestaan heeft,
niet in aanwezen is: 't onwezentlift tot wezentlijk te maaken. (Hooft.]
ONWIJD, bijv. n. en bijw., onwijder, onwijdst.
Naauw.
ONWIJS, bijv. n. en bijw., onwijzer, onwijst,
zeer onwijs. Van het verstand beroofd : een
onwijs mensch. Dwaas handelend : wij waren eertijts onwis. [Bijbelv.] In die handelwijs gegrond: eene onwijze daad. Van hier
onwijsheid, onwijsselift.

bijv. n. en bijw., onwikkeltjker,
onwikkeltjkst. Dal, niet gewikt, gewogen kan
worden: onwikkelijk gewight steekt in zijn
woordt beklemt. [Hooft.]
ONWIL, Z. n., m., des onwils, of van den onwil;
ONWIKKELIJK,

zonder meerv. Het tegendeel van wil. Zoo
komt het, in den zin van een verbod, voor ,
in het berijmde Onze Vader bij J. V. Maerl.:
Doe dat op ter eerden daertoe
Nijeman di `n onwille doe.

In eenengodgeleerden zin beteekent het
gekantheid, wederstrevigheid : uw onwil,
niet uwe onmag,
t is daarvan de oorzaak.
Kwamen zij slechts hunnen onwil te boven.
Wijders, ongenegenheid, ongenoegen : is 't
m,ogelzjk, dat welwillen onwil in u roodbrengt ? J. V. Heemsk.] Onwil en verdriet
toonen. In verdere beteekenis, droefheid

over iets, dat teen ons genoegen is. Van
on en wit. Van bier onwillig, onwilligheid,
onwilliglijk.
werkw. willen
ONWILLENS
,
bijw., van on en het,
met den uitgang 8, gebruikelijk in de spreekwijs : willens, of onwillens. Die onwillens
bluetghestort hebben. [Bijb. 1477.]
ONWILLIG
,
zie onwil.
ONWINEAAR, bijv. n. en bijw., onwinbaarder,
onwinbaarst. Niet te winnen : eene onwinbare vesting . Van hier onwinbaarheid. Ook
onwinneltjk.
, des onwinds, of van den
ONWIND
,
Z. n., m.
onwind ; meerv. onwinden. Geen wind •
tegenwind : het zuzjden streckt schips wind
en onwind voor den vloed. [Vond.] Van on
en wind.
ONWINNELIJK, zie onwinbaar.
ONwis, bijv. n. en bijw., onwisser, meest, zeer
onwis. Onzeker, nietgewis : laet nu dien
dagh vrij den tiji van 't onwis leven afsnijden. [Vond.] Op een gemeen heil te hoopen,
dat onwis en wildt te zoeken was. [Hooft.]
Van hier onwisheid.

ONZE.

bijv. n. en bijw., —baarder,
—baarst. Onveranderlijk : in onwisselbaare
vreugd. [Lodenst.] 't Geloof omhelst onwisselbare kroonen. K. Brandt.]
ONWONDBAAR, bijv. n. en bijw., onwondbaarder,
onwondbaarst. Onkwetsbaar. Onwondelift,

ONWISSELBAAR,

bij J. De Brune.
Bij Kil. ook onwoonsaem) bijv.
n. en bijw., onwoonbaarder, onwoonbaarst.
Waar men niet woven kan. Meest anders

ONWOONBAAR

onbewoonbaar.

bij Lodenst. onwrakelijk : onwraakelzYke wtysheijd), bijv. n. en bijw.,
onwraakbaarder, onwraakbaarst. Niet te
wraken, onberispelijk : een onwraakbaar
getuigenis, bewtjs.
ONWRIAKZUCHTIG, bijv. n. en bijw., —tiger,
—tigst. Niet wraakzuchtig.
ONWRIKBAAR, bijv. n. en bijw., onwrikbaarder,
onwrikbaarst. Niet te wrikken: onwrikbaar
door zijn wigt. [Hooft.] Van bier onwrikbaarheid.
ONZACHT, (onzaft) bijv. n. en bijw., onzachter,
onzachtst. Niet zacht: een onzacht bed • eene
onzachte huid. Hard, wreed, ruw: met geen'
onzachten last. [Hooft.1 Iemand onzacht behandelen, bejegenen, enz. Van bier onzachtheid,
onzachtig, bij K. V. Mand. Zam.:
onzachtmoedig, onzachtmoedigheid.
ONZADELIJK, bijv. n. en bijw., onzadeltjker,
onzadeliftst. Niet te zadigen , anders onverzadelift. Onzadelifte gieren. [Hooft.]
ONZALIG, bijv. n. en bijw., onzaliger, onzaligst.
ONWRAAKBAAR

Het tegendeel van zalig • op de hoogste wijs
ongelukkig: wie de wijsheijd ende de roede
verachtet, die is onsalich. [Dores1.]Een onzalige staat. Onzalige huwelzyken. [Oud.] in de
hoogste maat roekeloos en boos: dese lieden
hebben onsalighe gedachten. [DoresI.] Van
hier onzaligheid , en het meerv. onzaligheden
een woord der dichteren, voor het
,
hoogste onheil. Bij Bores'. komt het ook
voor : door de zee suitghtj met onsalicheijt
coinen.

Reeds bij Notk. unsalig, bij de zwab. dicht.
unsolic, ongelukkig. In het zw. luidt het
vaak usel, yseil, ja zelfs verdorven in vesal
en wissel, ellendig, arm. Van hier het zw.
ystild, ellende, ijs
l. vesall, ellendig, resold,
ellende, ustill, arm.
ONZAT, bijv. n. en bijw., onzatter, onzatst.
Niet verzadigd. Fig.: onzatte wraeck. [Vond.]
Van hier onzatheid.
ONZE, zie ons.
ONZEDIG, bijv. n. en bijw., onzediger, onzedigst.
heid
Niet zedig, wild. V an bier onzedig,
onzedig li ft.
ONZEGE, z. n., v., (oudt. mannel.) der, of van
de onzege; zonder meerv. Verlies, nadeel :
mar dese seghe was Vonseghe. M. St.] Van
on en zee.
Veroud. w.
g
ONZEGGELLIK, bijv. n. en bijw., —lifter ,

ONZO.
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—lijkst. Onnoernelijk, dat niet gezegd kan
warden. Ook sotntijds, voor ongezeggelijk :
nzulk een razende onzeggelijkheid. [Oud.]
NZEILBAAR (bij Kul. ook onseiligh), bijv. n. en
O
,
onzeilbaarst. Waar
bijw.. onzeilbaarder
men niet zeilen kan.
ONZEKER, bijv. n. en bijw., onzekerder, onzekerst. Niet zeker, niet verzekerd : eene onzekere uitkomst. Het is onzeker, of, enz. Met
een' tweeden naamval: Baer hij mijns onzeker
is. [Const. D. Minn.] Van hier onzekerheid.
ONZELDEN, bijw. van tijd. Niet zelden, dikwijls.
Bij C. Van Alkemade vindt men dit woord.
ONZELFSTANDIG, bijv. n. en bijw., zonder trappen van vergrooting. Het tegendeel van
zelfstandig • bij M. L.
ONZER, zie ons.
ONZIENLIJK, bijv. n. en bijw., onzienlijker,
onzienlijkst. Dat door het gezigt niet vernomen kan worden : het beeldt des onsienlicken Godts. [Bijbelv.] Sijne onsieneltjcke
dingen. [BO.] Melch. Fokkens noemt
Amsterdam het onzknlijk mastenwoudt. Van
/tier onzienlijkheid. Men zegt ook onzigtbaar : een onzichtbaer loot. [Vond.] De ohzigtbare wereld, de wereld der geesten. De
onzigtbre kerk
•; in de godgeleerdheid. Onzigtbaar is, oneig, iemand, zich schielijk
verwijdert: ik maakte tnij onzigtbaar. Van
bier onzigtbaarheid. Out. was onzigtelljk
ook in gebruik. Zoo leest men in de oudere
vertalin$ van den Bijb.: dat sichtelijck ende
onsichtelijck is.
zie onzienlifk.

ONZIGTBAAR,

biiv. n. en bijw., onziddiger, onztjdigst. Die aan eene zijde overhelt •; die

ONZIJDIG,

geene zijde gekozen heeft; die onpartijdig
middendoor gaat: een onzijdig geschiedschrijver. Onze Staat kon in dien oorlog
niet onzzjdig blijven. Een onzildig verhaal,

In de spraakkunst komt dit woord ook voor:
woorden van het onzijdige geslacht, die mannel. noch vrouwel. zijn. Een onzkidig werkwoord, dat bedr. noch lijdend is. Van hier
onzijdigheid, in at de genoemde beteekenissen.
ONZINNIG, bijv. n. en bijw., onzinniger, onzinnigst. Woest, uitzinnig, krankzinnig: een
onzinnige hoop. Bij Cats ook ongezinni g :
ongezinnigh bloet, dat zeer snel en ongeregeld loopt. Van bier onzinnigheid, onzinnig lijk.
ONZOENBAAR, bijv. n. en bijw., onzoenbaarder,
onzoenbaarst. Die doorgeenen zoenprijs
hevredigd kan warden : door 's Doods onzoenb're hand. [F. Halma.] Bij G. Bidloo
on.zoenlijk.

Onarr, bijv. n. en bijw., onzoeter, onzoetst.
Met zoet; doch meest oneigenlijk : een onzoet geluid. Een onzoet antwoord. lemand
lets onzoet onder den neus wrilven. Eene
onzoete bejegening.

0011

z. n., v., der, of van de onzorg •
meerv. onzorgen. Gerustheid: onsorgh teen
this of merghen. C. Huygens.] Van on en
zorg. Van bier onzorgelijk, veilig, onzorgvuldi onbezorgd. Voorts owzorgvuldigheid,
onzorgvuldiglejk, met het veroud. onzorg-

ONZORG,

zaam en onzorgzaamheid.
n. en bijw., onzouter, onzoutst.
Niet zout: indien het sout onsout wort.[BO.]
ONZUIVER, bijv. n. en bijw., onzuiverder, onzuiverst. Niet zuiver: onzuivere diamanten,
waarin vlakken zijn. Onzuiver water, dat
vuil is. Van hier onzuiverheid, en het
veroud. werkw. onzuiveren.
ONZUUN bijv. n. en bijw., onzuner, onzuunst.

ONZOUT, bijv.

Een woord dat in Groningen en Vries!. in
zwang is en de beteekenis van rnorsig, vuil
heeft. Bij Kil. onsuen. Wat het woord zuun
beteekene, en of het met schoon, zon en
schijnen uit eene bron vloeije, kan ik niet
bepalen bet is mogelijk.
ONZWAAR, bijv. n. en bijw., onzwaarder, onzwaarst. Lit.

bijv. rt. en bijw., onzwembaarder, onzwembaarst. Waar men niet zwemmen kan, dat niet to bezwemmen is: de
reijger beschuldighde het water, dat het
onzwembaer was. J. De Brune.]
ONZWICHTBAAR, bijv. n. en bijw.. —baarder,
—baarst. Die niet van zwichten, of wijken
weet. Van bier onzwichtbaarheid. [Hooft.1
ONZWIER1G, bijv. n. en bijw., onzwieriger,
onzwierigst. Niet zwierig: met mijn onzwierigh zingen. [H. Schim.]
00D, oode, ode, zie kleinood.
00D, veroud. bijv. n. en bijw., ooder (eertijds
ook oder), oodst. Bij Kii. oode, ood, oede,
oed. Het is het hoogd. ode. Dit zeer oude

ONZWEMBAAR,

woord, dat, bij Kil., door vacuus, inanis,
vanus overgezet worth, schijnt, ten naaste
bij, eerste beteekenis van hol gehad to
hebben. Frisch getuigt, dat het in dien zin
bij Dasypodius -voorkomt. In die beteekenis
grenst het aan Oise, dat, in Nederduitschland, een oor beet, het Nebr. hoas • met ons
oozen, hoozen. Het denkbeeld van hol heeft
dat van ledig gebaard, waarmede het fr.
vuide, het ital. vuoto, vermaagschapt is.
In eenen bepaalderen zin,
beteekende het
ledig van menschen en van alien arbeid,
welken menschelijke vlijt aanwendt ; dus
woest, ontiewoond, onbebouwd. Oneigenlijk,
eindelijk, gaf het to kennen (zie ons oodelijk,
oolijk) lets, dat geene innerlijke waarde
heeft, ijdel. Misschien behoort hierheen
het eng. odd: an odd kind of business, eene
slechte zaak. Van dit ood komt het zam.
ooddwongel, veroud. woord, in de beteekenis
van zachtzinnig, vreedzaarn •; als ledig van
(twang, wien men eenen dwang noodig
heelt. Dit ood is het ijsi. audur, het kimbr.
eider : in het moesog. heel authida eene
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eenzameplaats, eene woestenij. Bij de Denen
is ode, ledig, woest, boh. owdowely, finl.
authia, eerie ledige ruimte, Isidor. odhin,
eene woestenij,
zw. oede , ijsl. Bide en auda.
Wachter vindt het vermaagschapt met het
gr. 0105. 9 alleen, eenzaam, WOW verwoesten.
°ODE, zie ode.
OODELLIK, zie oolijk.
OoDEN, veroud. werkw., in de beteekenis van
verwoesten. Verge'. ood.
OOFT, Z. n., 0., des oofts , of van het ooft ;
meerv. in sommige gevallen, ooften. Elke
eetbare vrucht van hetgroeijende rijk, welker zaadkorrelen meteene vleezige bedekking
omgeven is, zoo als wijndruiven, ananassen,
meloenen, enz. In dien wijduitgestrekten zin
schijnt het Vond. to nemen: hoe uwe maetschappij ooften herwaert sleept. In bepaaldere
beteekenis verstaan wij door ooft boomvruchten ,
welker zaadkorrelen met een zacht
bekleedsel omringd is:
't Is voedzaam Mann'; 't is Eng'lenooft
Van hartverkwikkendegranaaten
In 't zoele Paradijs estop t. [M. L.]
In den engsten en, miss hi allereigenlijksten zin, beteekent het appelen en peren :
mtjn winterooft is vervroren. Gulden ooft is
malsch. [Poot.] Help hem dit lekker ooft
(uwe appels) nuplukken. [Moon.] In 't verboden ooft van Eden. [M. L.] Zelfs gebruikt
Foot het van eenen enkelen appel, waar hij,
met zinspeling op den twistappel, zegt: laat
Loch dit ooft niet heel' doorsnij het. Deze
dichterlijke vrijheid is voor ons geen regel
van navolging. Men zegge niet: een appel is,
maar appelen zijn een smakelijk ooft. Oneig.
gebruiken dichters het voor allerlei voortbrengsels van vernuft en smaak: hi r''s ooft
nit Pindus lugten. P. Bakker.] Zamenst. :
ooltboom, ooftgaarde, ooftmarkt, ooft warande.
[Bogaert.] Ooftbeet,
ooftvloek. [Moon.] In de
beteekenis van appelen en peren komt dit
woord bij Otfrid. voor, en heet obaz, Notk.
obazo, Willer. obaz , obese, hood. Obts
neders. avet, boh. owoce. Het is zeer denkelijk, dat appel en ooft, die in uitgang alleen
verschillen, eenen oorsprong hebben.
00G, oge, zie het volgende oog.
00G, z. n., o., des oogs, of van het oog ; meerv.
oogen. Vefkleinw. oogje. Het zintuig des
gezigts bij menschen en dieren. Eigenlijk,
wanneer het zoowel dit zintuig, hetzij in het
geheel, hetzij het inwendige gestel, heizij
hetuitwendige maaksel, als ook het zien, dat
daardoor verrigt wordt , to kennen geeft :
bruine, blaauwe, bleeke, loopende, leepe,
roode, zeere oogen. Hi' is blind aan een oog.
Eenpaar blaauwe oogen krtjgen , als zij
blaauw van buiten door slagen zijn. Met betraande oogen. Met tranende oo#en. [Sweerts.]
Bier zat hij met bekreten' oogen. K. Brandt.]
Net schreijende oogen.
icon het »t et geene

00G.

drooge oogen aanzien, Men kan het met een
half oog feel zien. lk zie mtjne oogen blint.
[Moon.] Houd op hem een wakend oog. Een
kwaad oog op iemand hebben, hem wantrouwen. Voorts komt dit woord in vele spreekwizen voor, waar het deels eigenlijk, deels
oneigenlijk voorkomt. In den eersten naamval'
het oog des meesters maakt de kudde vet.
Mtjne oogen lie en over. Wat hid nujn oog
geweld! [G. Bidloo.] Mijn oog schreit tot God.
Zijne oogen zwommen in tranen. Mijne oogen
vlieden van tranen. Aller oogen zijn op u
geslagen, gevestigd. 't Oog staart op de kleur.
P. Bakker.] Indien 'tgeschapen oog kan
drip en bij d'ongeschape majesteit. [Moon.]
Zoo ver het oog reiken kan. Mijn oog hangt
vol tranen. Mijne oogen vallen toe van vaak.
Hare oogen staan heel ingevallen. Zoo
lang nuj de oogen open staan, zoo lang ik
leer. Toen ik bij het bed mijns vriends
kwant, waren zljne oogen al gebroken. Er
zUn twee oogen to veel, zegt men, als men,
in de tegenwoordigheid en kinds , niet
duidelijker van eene zaak spreken wil. In
den derden naamval : lets zijnen oogen
klagen, hetzelve heimelijk beweenen. Maar
'1 aardsch, dat 's lichaams oog geviel.
G. Br.] In den vierden naamval : zUne
oogen openen, toedoen, toehouden, opslaan,
opheffen, sluiten. Ik kan mijne oogen niet
open houden. Ik heb van nacht een oog toegedaan. Zijne oogen toedoen, sterven. De
soon look de oogen zljner stervende moeder.
Oogen in het hood hebben, snedig en voorzigtig zijn. Had ztj oogen in 't hooft gevoert.
[Moon.] In den schertsenden stip zegt men :
als niet zien kunt, neem de oogen in de
hand. Het oog op iemands eigendom we
pen. Het oog op eene vrijster laten vallen.
lemand een lonkend oogje toewerpen. Ztjne
oogen nitlayken, zegt men van nieuwsgierigen. Zijne oogen weiden laten. Zijne oogen
zweven laten alsgij use oog door al het
schoon laat zweven. G. Bidl.] lemand de
oogen uitsteken. De son steekt den anderen
hemellichten de oogen nit,
verdooft door Naar
Licht derzelverglans. Eenen re ter de oogen
uitsteken, hem door verblindende geschenken bederven. Het oog naar, op lets houden,
wenden, vestigen. Het oog op iets staan. Zajn
oog om hoog slaan. Een oog in het zeil houden, op alle onverwachte zaken naauw toezit nemen. De oogen voor zich ?louden. De
oogen neerslaan. Hi' verdraaide geen oog.
Iemands oogen blinden, verblinden, begoochelen. Het oog op lets hebben. Het nieuwsgierige oog verzaden. '1 Schoon, dat oog en
hart verrukt. [Feitam.] Degeilheit maakt
onze ogen duister. G. Brandt.] Redwing het
al to ivelig ooh. G. Brandt.] De oogen
bedwelmen. G. Brandt.] Zij droogt de treenende oogen. [Moon.] Doe dat niet : het geert
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to veel oog
het rnaakt, dat anderen te veel
,
opmerken. Dat gee ft maar schele oogen,
verwekt maar nijd. Een oog, eenen schijn,
glimp, aan lets even : om achtbaarder oogh
aan de vlaaijertje te geenen. [Hooft.] Geen
oog vol water in ztjnen regenbak hebben.

Ook words het met voorzetsels, op velerlei wijs, gebezigd. Met aan : aan iemands
oogen blzjven hangen, bij G. Bidloo, van
iemandsgezigt zijne oogen niet kunnen
afwenden. Met door : door zzjne eigen oogen
zien. Met in : hi'j gunt hem het licht in de
oogen niet. In de oogen druipen : ik zal het
hem wel in de oogen Mien druipen, duur
betaald zetten. lemand in de oogen durven
zien
hem niet ontzien. Ziet (hem) zich
,
spieglen in die blinkende oogen. G. Bidloo.]
Wat ons lieflijk straaltin
in d'ogen. G. Brandt.]
De vaak schiet mij in de oogen. Zijn schranderheit speelt in haar (zijn dochters) oogen.
G. Brandt.] Dat kan ik in mzjn oog wel
bergen. Iemand .nand in de oogen werpen,
hem bedriegen. Dat is in mzjn oog heel wel •;
alles in de dagelijksche taal. In het oog
raken, in verdenking komen. In het oog
loo en, gemakkelijk bemerkt worden : ding
en, die een iegelijk juist niet zoo zeer in 't
oog loo en. J. de Haes.] In het oog steken,
met verveling en verdriet, met afgunst en
nijd beschouwd worden : in 't timmeren
zijner prachtige Hoeve, die den voortplantelinen bijster in 't oog steekt. [Bogaert.] In
het oog zetten : de Britten, die Hollant in het
oog zittett. [Moonen.] le mand in het oog houden, naauw op iemands daden gadeslaan.
Lets in het oog krijgen, lets beginnen te zien.
Met het voorz. met : met beide oogen toektjken. HO Wilde hem wel met de oogen dooden.
Met de oogen wenken. Met naar : iemand
naar de oogen zien, op deszelfs wenken en
bevelen letters. Met onder : iemand lets onder vier oogen zeggen, zonder het bijzijn van
eenen derden. Hi' brengt mzj de zaak wider
het oog. Den flood stoutmoedig onder de oogen
zien. Die des vi 'ands heir durft onder
d'oogen tregn. [Feitama.] Kom niet onder
mijn oog. Wat doet de onbedachtzame mensch
al niet onder het alziende oog I lemand
onder de oogen trekken : is T Loris haer kloeckelijck onder d'oogengetogen. J. v. Ileemsk.1
Met op : op het oog schzjnt het goed, naar het
eerste aanzien. Dat past, als eene vuist op het
oog, dat voegt kwalijk. lets op het oog hebben, iets bedoelen, ook in het oog hebben.
Met uit: u straelt lieftalligheit en vrientschap
uit twee oogen. [Moon.] Uit andere oogen zien,

er gezonder uitzien • ook anders over jets oordeelen. Men kon het verdriet nit zijne oogen
lezen. Uit het oog uit het hart. De die f ziet
hem ten oogen uit. Ga uit mijne oogen.
Uit ztjne oogen zien, op lets wel acht geven.
Het stuift : men kan nit zzjne oogen niet

00G.

zien. Zich uit het oog wegpakken. Hij liet hem
geenen oogenblik uit het oog. Hij raakte we
uit oog. Den hoed uit de oogen zetten. Den
slaap uit de oogen wrijven. Het haar uit de
oogen strijken. lets uit het oog verliezen
verlies nimmer uw vaderland nit het oog.
Met van: gtj , reede, volt dien geest : bedrukt van oog. [Moon.] Met voor: voor het
oog der wereld. Heb toch die zaak telkens
voor oogen. God voor oogen houden. Ilij ziet
het voor zijne oogen. lemand een rad voor de
oogen draaajen, hem misleiden. Men konde,
gisterenavond, eene hand voor de oogen zien.
Hetgevaar voor oogen stellen. Stellende den
breden Raad voor oogen. [Hooft.] lets voor
oogen brengen. Die zaak lit zoo klaar voor
oogen. Verder worden aan andere voorwerP ook oogen toegeschreven: Gods oogen

zijn in den bijbelschen stijl, Deszelfs alwetendheid. In dien zelfden stip spreekt
men van zielsoog, verstandsoog, oogen des
verstands. Zoo ook aan andere zaken, als bij
Poot :
Gelijk de zonnebloem hare oogen
Uit minne draeit naer 's hemels bogen.

Eindelijk wordt dit woord vaak oneigenlijk
gebruikt van vele andere din en die in
hunnen uitwendigen vorm, met een oog
eenige gelijkheid hebben. Zoo noemt men
de stippen op eene kaart of eenen teerling:
elf oogen hebben. Twaalf oogen werpen.
Teen twaalf oogen dobbelen, eene zaak zon-

der eenige leans ondernemen. Botten, knopP van boomen en planten : de wijnstocken
hebben oogen gewonnen. [Doresl.] Een klein
droppeltje : er drigt een oogje vet op. De
oogen op eenen paauwestaart. Het hoofd van
een gezwel heet deszelfs oog. Van sommige
openingen wordt het ook gebezigd : het oog
eener naald. Het oog van een haak. Het zijn
maar haken en oogen, netelige, nietige, verwarde beuzeligen. Oog in een net, in eene
ankerschacht. Een rock vol oogskens.
[Bijbelv.] Figuurlijk noemt men datgene een
oog van iets dat hetzelve tot luister en sieraad
verstrekt : 't oordeel van It, o ooge onzes
Vaderlants, Huig de Groote ! J. De Haes.]

In den verhevenen stijl, met bijvoeging van
eene nadere bepalende eigenschap, heteekent
heteenen persoon. Zoo gebruikt G. Bidloo
het van God • eeuwig Oog I dat ntij ziet
cht dezes woords
a
schrijven. W at het gesl
aangaat • wij nemen het thans onzijdig, schoon
het voorheen ook vrouwel. was. Vond. zegt
dos • '1 gezicht der alziende ooge. Mt voorbeelden, door A. Kluit in de naaml. v.
Hoogstr. bijgebragt, blijkt genoeg, dat dit
geslacht, bij de ouden zeer gemeen was. Zoo
ook de Overz. van den Bijb., als : daer is een
balck in uwe ooge. Ondertusschen vindt men
hetonz. gesl. ook in het moesog., ijsl.,
g De zamengest.
ang els., frankd. en hood.
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woorden druipoog, eenoog zijn naar den aard
taal mann.
a of vrouwel., een man of
der
eene vrouw, die druipende oogen, die maar
een oog heeft. Van hier oogeltjk, dat voor
het oog wel staat. Zamenstell.: ankeroog,
arendsoog, kreeftsoogen, in de geneeskunde
gebruikelijk, enz. Voorts : oogappel, oogbal
bij Oudaan •; oogblinde, voor de paarden •;
oogdeksel, oogdienend, bij Hooft; oogendienaar, een geveinsde knecht ; oogebaar oudtijds, oogendienst, oogendragt, etter der
oogen •; oogenhoek, oogenhol, oogenklaar, een
kruid; oogenloop, oogenvloed, oogenloos,
oogenloosheid,bij Huygens; oogenschemering,
oogenschtjn, waarschijnlijkheid • ook: in
oogenschijn tienten, beschouwen ; oogenschtjnlijk, oogenschijnitjkheid, oogentroost,
zeker kruid, oogenzalf, ooggegluur, [Boom
der Kenn.] • ooggetuige, ooggetuigenis, het
oogknikken, bij Sels •; ooglid, ooglonken, ooglonking, oogluiken, met geslotene oogen jets
toelaten, niet naauw toezien: eenigher mate
dienter gheooghluijckt te worden. [De Brune.]
Oogmeester, oogmerk, oogwit, toeleg, oogmik en oogmikken, bij Rodenb. •; oogpijp,
traanpijp, het oogscheel, o4 lid oogstraal,
bij Moonen •; oogvlies, bij Youth en Hooft,
anders oogschil ; oogsteen, ambersteen, oogtand, oogvlies, oogwater, oogweiding, vrij
uitzigt in de ruimte, antlers oogenweide:
oogentveide hebben. — Oogwenk, oogwinkel,
oogenhoek, oogwit, oogenzienlijk, waar-

schijnlijk •; ook openbaar, voor het oog :
dat Christus opghenomen is oogensienlijc.

[D. P. Enchir.] Ook fraai voor het oog, bij
Hooft ooggezien, ooggezienheid, ook oogzien :
hunnepaarden niet ooghzien nocht van leest,
roc van snelheit. Bij de Ouden komt ook
oogziend voor in den zin van blijkbaar dat
sojnlick waere, oochsient, ende kennelick.

[Zoenbr. van Herm. v. Woerden. 1287.]
Oog , moesog. augo,alem. au a, an gels . e a e,
zw. Oga, deen. of 'e hoogd. Auge, frankd.
ouga kimbr. oug, i's!. auga, slavon. oko, pool.
oko, saks. oge, bij de Krim. Tatar. oge, eng.
eye. Hesychius verklaart dX200; door ocpBoott405-,
n het lat. oculus : avyas heeten ook
waarva
oogen, ital. occhio, sp. ojo, fr. oeil.
Wij hebben nog een ander woord, met
eene zacht lange o, oog, oge, bij Kil. ooghe,
oghe, aeghe, aughe, in de beteekenis van
eiland, zijnde met de voorste helft van eifel door eenen anderen
land, zonder twij,
tongval, hetzelfde woord. Dit is nog overig
in Langeroog, Spijkeroog, Kalandsoog, Valkoog , Schiermonnikoog, Rottumoog, enz. In
het angels. eage, ig en tjg een eiiand, ierl.
oghe, vries. oge, zw. 6, ijsl. eij. Festus getuigt, dat de Egeische zee naar de menigte
harer eilanden dies naam dra g t. Het komt
met het hebr. ai een eiland, overeen.
00GELIJN, z. n., o., des oogelljns, of van het
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oogeltjn • meerv. oogelijns. Eigenlijk een
klein oog, een oogje. Zie lijn. Bit is een van

die weinige verouderde naamwoorden, die,
bij latereschrijvers, nog dikwijls voorkomen,
doch in eenen oneigenlijken zin, in navolging van Grieksche en Romeinsche schrijvers, die hun aphaptoc, oculus en ocellus,
zoo bezigen. Dus vindt men het bij Poot
voor iets, dat ons waard als orize oogen
is: 'k hebbe uw deugt, mtj n oogeltjn, enz.
Hooftgebruikt het voor mister en sieraad,
als hi' den Ridder Const. Huygens een oogheltjn aan het hof van Fr. Henrik noemt. Zoo
draag,t bijK. Brandt, Maria Stuart den
naam van een oogeltjn van ongefronste deugt.
De Muider Drossaard beschrijft Neerland als
dat ooghelijn van Europe. Bij Bogaert heet
Batavia het oogelijn van Neerlandsch Indien.
00GEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. 1k oogde,
hebgeoogd. Bedr., naauwkeurig zien, van
verre zien,
door het vernaauwen van de
oogleden : gtj poogt ons nakend lot ons uit
de maen to oogen. [De Deck.] Onz., in dezelfde beteekenis met hebben: zoo ver men
oogen kost. [Vond.] Wij oogen, waar hij
vliegt. [Oudaan.] Mikken in het schieten •
onz., met hebben:: hi' heeft zijnen boghe
ghespannen,ende ooghet. [Dores1.] Op iemand
oogen, het oog op hem houden. In aanmerking nemen , bedoelen : oogende op
hunnen mannenmoed. L. Trip.] Op welke
eighenschap van onzen aardt Virgilius ooght.
LHooft.] Oa en eenen bedr. zin, komt bij

Vond. in de beteekenis voor van oogenten,
ond. oculeren : het inzetten en het oogen.
Van hier ooging. Het deelw. geoogd, met
oogen voorzien, komt, met uitlating van het
voorzetsel ge, in zamenst. voor, als : bruinoogd, zwartoogd, enz. Schoonoogde Juffers.
[Elsevier.] Van hier de zameng. staroogen,
wenkoogen,beoogen,blikoogen,knipoogen,enz.
00GENBLIK, Z. n., m. en onz., des oogenbliks,
of van den—het oogenblik •; meerv. oogenblikken. Eigenlijk beteekent dit woord eene

snelle toesluiting van de oogleden. Zie
In die eigenlijke beteekenis heb ik het maar
eensgevonden. Bij Moonen komt dus voor •:
uit de barning hem met gloeiende oogenblikken
aenspuwend. Men neemt het anders, onei-

genlijk, voor die kleine during van tijd, die
er in eenen oogenblik verloopt, welke men
zich als ondeelbaar voorstelt • voorts voor
eenen zeer korten tijd: in eenen oogenblik
verstoven. [Hoogvl.] In den lessen oogenblik.
[Vond.] In eenenoogenblikdalensil in't graf.
[Bijbel v.] Wacht eenen oogenblik. .All oogenblikken den flood verwachten.'t Eersteoogenblik van 't eeuwighdurend leven. [J. de Haes.]

Mengebruikt het ook voor het gunstige tijdstip ter uitvoering van eenezaak : men most
hier denjuisten oogenblikuitkiezen. Van beidegeslachten is het mannel. meest in gebruik
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en regelmatig,
alzoo blik mannel. is. In het
daghe sulstu laden te ackeren ende to oochsten. [Bijb. 1477.] In het neders. austen.
gemeene levee gebruikt men somwijlen ook
oogenblikje, schoon onnoodig. Voor oogenVan hier oogster, oogsting.
blik bezigt D. Smits oogwenk : en had op Om, z. ri., v., der, of van de ooi; meerv. ooien.
eene plaats geen oogwenk rust of duur. Van
Het wijfje onder sehaapvee, het tegendeel
hier oogenblikkelijk : ik kozn oogenblikkelijk
van ram : terwtjt Aminadab zijn graege lamweer ; in het dagelijksche levee.
mers met de vruchtbaere ooien weide [Moon.]
,
00GST
(oegst, oest), z. n., m., des oogstes, of
Zam. : ooilam. Het komt met het eng. ewe
van den oogst • meerv. oosten. Eigenlijk, de
overeen. In hetgr. heet ohs zoowel eerie ooi als
jaarlijksche inzameling van veldvruchten :
eenen ram, waarvan het lat. ovis, sp. oveja,
tarwenoogst, graanoogst, gerstenoogst, nawaarmede hetpool. oweza, hong. juh eenige
oogst. Een vroege, een late oogst. In verdere
overeenkoinst hebben.
beteekenis, de inzameling van andere voort- 00IJEVAAR, (bij Kil. eijber, igber odebaer, odebrengsels, die anders niet tot de veldvruchten
vaer, oudevaer, odeber, oedebaer, ozjevaer,
behooren : druivenoogst, wzjnoogst. Fig. be-.
hezjlover, in Gelderl. heilever) z. n., m., des
teekent het den tijd, wanneer de veldvruchoorjevaars, of van den ooijevaar • . meery .
ten ingezameld worden : het re ende reel in
ooijevaars, ooijevaren. Een bekende groote
den laatsten oogst. in den oogst. [Hoogvl.]
trekvogel : het uitgemergelt y olk lief geenen
In den droksten oogst. [Poot.] De vruchten,
oijevaer levee. [Vond.] Het steil verblijf der
die ingeoogst worden, of nog kunnen ingekleppend ooievaaren. [Psalmb. van. L. D.
zameld worden • in den verhevenen stijI :
S. P. In den Bijbel van 1477 vinden.wij,
oosten inhalen. Vond, De harde paerdeeven als bij Kil.,
ook odevaer : die zwaluwe
hoef vertreet de welige oosten. Poo t. Weeende die odevaer, enz. Zamenst.: owjevaarslie
oeghsten opladen. [Vond.] Daer zal de
g
been, ook oneigenl. voor iemand, die lange,
sickel eens door weeldige oegsten gaen. [De
dunne beenen heeft • ooijevaarsbek, ook
Deck.] In verdere figuur, is het beeld ontzeker kruid : ooijevaarsnest, enz.
leend van eenen maaijer, (lie met zijne
Martin.gist, dat de naarn oudevaar de
scherpe sikkel het rijpe koren afmaait : die
oorspronkelijke is, den vogel of om zijnen
eenen oogst van lijken maeide. J. De Haes.]
hoogen ouderdom gegeven of om teedere
Van bier beteekent het, oneigenlijk, eene
liefde, welke hij. in den ouderdom, van zijn
groote menigte: in dezen oest van brieven.
dankbaar kroost ontvangt. Misschien is de
[boort.] Wij willen nu een oogst van vloten
eene of andere bijgeloovige achting voor
aen zien bruisen. [Anton.] Oin inden vruchdezen vogel de bron der benoeming; of wel
bren oegst van zijnen rijken lof te weiden.
is degrond in een natuurlijk verschijnsel te
[Vond.] Donderend metaal bezwangerd met
zoeken. Men weet, dat deze vogels in het laateen' oogst van kogels. [Feitama.] Eindelijk,
ste van den zorner, met geheele benden zamen
beteekent het elkgenot van iemands arbeid
scholen, en onze koudere oorden verlaten.
en vlijt. Zoo komt het voor in de spreekwijs:
Om die reden leidt L. ten Kate het woord
in eens anders oogst weiden. Zam.: oogstof van ode, ozje, angels. ede, ode, een troep.
maand ,
oogsttijd.
Oogst, oegst, oest, neders. aust, ohst,
deen. host, zw.. lamt, wall. awst, britt. eawst,
fr. aolit, dat en oogstmaand en oogst beduidt, ijsl. haust. Omdat in de meeste noor-

delijke landeri van Europa de inzameling van
de veldvruchten in augustus, de oogstmaand,
voorvalt, is het denkelijk, dat oogst uit augustus ontstaan is. L. Ten Kate denkt liever
aan het oude oeken vermeerderen, omdat de
harde oo in de zachte oe overgegaan is, zoo
als uit oegst en oest blijkt. Zeker is ores oeken
met augustus, augeo, oogst nit eenen wortel.
00GSTEN, (oegsten, oesten), bedr. w., gelijkvl.
Ik oogstte, heb geoogst. Veldvruchten inzamelee : ni4n schaers gewas oogsten. [Poot.]
Oneig. : in ruime rnaat genieten ; (loch
slechts in den verhevenen stijl: vreugde
oosten. Zoo oogst men rijke eer. Hi j zal eer
van zijnen arbeid oesten. G. Bidloo.] Uit
zulk een' krijg, waer nit Dime ontelbre rijke
zegens oest. Oloonen.] Oul. werd het ook
voor maaijen genomen : in den seuenden

en varen, d. i. trekkers omdat zij met

gansche troepen wegtrekken. Scherz. zegt :
» Edebar, ciconia, avis peregrinans. Bel g.
» edefar, ab ede, avis et faren, proficisci. 1)
00IJEVAREN, onz. w., gelijkvl. Ik ooijevaarde,
hebgeooijevaard. Halma verklaart het door
verzamelen, met kunstjes nemen : ik heb
geenen zin in dat ooijevaren, die listige verschaIking behaagt mij niet.
001T, een hijwoord van den verledenen tijd • te
eenigen tide:: was een magtigh geweldenaar
zijne roede ooit ontwassen. [Vollenh.] Zoo
zuiver als het sneeuw ooit van den hemel viel.
[Vond.] Een' Varier, die zijn' Overheid oil
heeftgehoorzaemt. [De Deck.] Zoo iemant oil
betuigde. [Poot.] Oul. werd het ook vooraltijd
gebezigd: Ick boor, dat de ton he oyt veel
quaet heeft ghedaen. J. Moerm.]

Oox, een voegwoord van zamenbinding. Het
worth op meer dan eenewijs bij ons gebruikt.
Men neemt het voor eene enkele verbinding:
sniffle vrouw is er al: morgen kom ik ook. In
den zin van wijders, verders : de uitslekend-
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held blijki ook hieruit. In die beteekenis kan

oolijkst. Dit woord, dat van ood afstamt, heel

het onmiddellijk op een sluitteeken volgen •

eigenlijk ledig : maar wij gebruiken het in
eenen oneigenlijken zin, voor ontbloot van
innerlijke waarde.Zoo gebruikt het C.Huygeris
voorgering: 't was noch yet °dickers, l'ivas
een onkundigh fier. Nietig, ongegrond, beuzelachtig: oolijke zorghvuldighiden van luiden, die 't naauw zoeken. [HOWL] Sleeht: dit

men vertaalt het anders door zonde. Ook wordt
deze overzetting door Jansenius goedgekeurd.
Eene verbinding met nadruk : maar nu is te
beklagen, dat de mensch, door de zonde van
God afgeweken, ook vervreemd is van de re to
rootmoedi gheid. In eenen versterkenden
g
,
vergrootenden zin: het lust mij deze heerlijkheid, met eene heilige eerzucht, iedereen
aan teprijzen, ook den allergeringsten. In
dien zinstaat het somtijds voorzeifs: de priesterlijke waardigheid, bij de Joden ook boven
de koninklijke gesteld. Men plaatst er dit zelfs
ook wel achter : zi p hadden den roem van
regtvaardigen, ook zelfs hunne gebreken.
Ook wel voor: zelfs ook koningen stamden
van hem af. Men gebruikt het in eenen vergelijkenden zin achter zoo : de koude slang
bezwijmt op heimelijk bezweeren. Zoo zwzjmt
onze Ewout ook. [Moon.) Achter niet alleen
plaatst men maar ook : ik zeg, dat hi' niet
alleen los van zinnen, maar ook slecht van
hart is. Somtijds scheidt men maar ook, door
invoeging van een ander woord: want hi'
begaf niet alleen ztjn hart om met wtjsheid te
onderzoeken, maar zag ook altos, enz. [Voila]

DikwijIs dient woord, orn de rondheid
eener uitdrukking of cede te voltooijen. Men
gebruikt dit vooral, wan neer men zich op eene
onzekere , twijfelathtige wijs uitdrukt : ik

volk, berooit en oolzjk goectapint. Ellotoft.]

Zzjn de tzjden nu wati
oljk enz.
Bid too .] Met
betrekking tot bekwaamhei& en 'thippetheid :
naemtgijden oolijck
sten

lid den besten.

K. v. Mand.] Ellendig, ongelutkig: nts stel ik
j gerust, en 't leven dus tang dick enz. [J. T.
Josephs dr. en WI eind sp.] Ontbloot van

gegronde kennis, schoon loos en doortrapt •

iemand oolijk bedriegen. Een °MA meisje,
De Ridd. Cats noemt de Min het oijlick dier.

Van bier de beteekenis van doortrapt, listig,
waarin dit woord thans algemeen gebruikt
wordt : een oolijke guit, een oolijke die!, enz.
Onsterk, vervallen, oud, in 8ortimige oorden:
een oolijk kleedle. Een heel 60110 huis. Op
de Veluwgebruikt Men het vOoi ongedaan,
ziekelijk : hi' nag veer oolijk: ffij heeft het
oolijk. Zoo schijnt het bij A. Mtionen ook
voor te komen : zijt ge Weigedaen,viet olijk,
wees nu vrolzik. Van hi er Owlijkheid : de
oolijkheid ziet hem de oogen uit.

Oom, Z. n., m., des oOms, of van den oom
meerv. ooms,00men.Vaders of moeders broeder vaderoom en moederoern bij Doresl.
doe het niet, der wat'voortvendsel hij mij
genaamd. Ik moet van mjtten
ook verzoeke, leder menseh onzen naasten
i
oom al het
goed erven. Het verkleinwootd in den mond
achten, hoe hi ook 'tegens ons gezint zij.
van 'one kinderen is oompje. tam.: oom[Vollenh.] Of ik ook in desenntzcht eenen man
kool, een woord in de dagelijksche taal gebruihadde, [Ripel y .] dreigde hem te smaden,
kelijk van eenen onnoozelen blOed, die zich
waar hi' hem ook mogt aantrefren: Zeer dikligt foppen laat. Men vindt het bij den
wijIs komt het in vragen voor, vooral, als
snaakschen Petrus Baardt : en raeckt mtjn
men eene stifle tegenwerping verwacht: komt
oomkool dan in 't bedt. Voorts oomsdochter,
het u ookgelegen, dat ik u bezoeke? Als men
oornszoon • Heeroom, janoam, oudoom.
de zaak eenigzins betwijfelt : zonde ik oak
In de dagelijksche taal, zet men het achter
waerlick baren? [Bijbel y .1 Zoude het ook waar
alle eigennamen : Ktaasoom, Dirkoom, enz.
*zijn? Somwijlen gehruikt men het in eerie
Ook is het de taal van heuschheid en beleefdbedekte schimprede: lack nu ook. In eene
heid, als kinderen iemand, Wien zi p niet
verdrietelijke luim: is het nu oak tijd om te
kennen, aanspreken, en dien own noemen.
slap en ? In eenige oorden van Neerland
De Duitsche Keizer noemt ook eenen wereldgebruikt men het als een vraagwoord : dat
lijken Keurvorst oom •; misschien, omdat dit
was lief. Ook ?
woord, Naar Frisch, eertijds ook neef beduidOok, goth. auk, bij Ker. en Isidor. auh,
de. Er is nog eerie zamenstelling van het
Willer., Otfrid. en Tatian. ouh, hood. auch,
woord oom, namelijk oomzegger, bij de Tekangels. eake, eke, oudeng. eke, eke also ,
selaars in algemeen gebruik • en oomzeggers
neders. ook, deen. og, zw. ok en och, ijsl. og.
zijn bij hen neven, die teen elkanders
Hiermede komt overeen het hebr. hakke, het
vaders oom moeten zeggen, of voile neven :
lat. ac en hetgr. ;cat. Het woordje beduidt
wij zzjn oomzeggers.
inden grond zoo Yea als bzjgevoegd, daarenOom, hoogd. Oheim, Ohm, angels. eam,
haven, te meer, en is met het goth. werkw.
in de oude fragmenten op Kai-el de Gr.
aukan, vermeerderen, verwant, alem. auhohein, in Zwab. en Zwits. ohan, ohen, ohein,
hen, auhhon, angels. aecan, eacan, eng. to
neders. ohm. Het schijnt met het tide am,
eke, ons oude oeken. Hetgr. autily, aucare
eene moeder, aan, aanheer, overgrbotvader,
bij Plaut. en het nieuwere au ere zijn uit
het hebr. ham eenen oorsprong titbben.
deze bron.
Adel. beroept zich, voorts, op bet.BrternSchOOLIJK (oodelijk), bijv. n. en bijw., ooltjker,
107
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sche harde beddingen, die vol ijzerstof ziin •;
Neders. Woordenb., waar het arab. am,
wanneer men hetgewoonlijk oer noemt.
door oom vertaald worth. Zeker wordt het
Bij Kil. worth het vertaald door fodina
arab. homas van naauwe bloedverwantschap
auri et argenti, plumbi et argenti vena corngehruikt • en ons own, zegt L. Meyer, beteemunis, origo. Zoo gebruikt het M. L. :
kende oudtijds eenen bloedvriend.
Ilonderd rnillioenen zandjes
001V, veroud, voorzetsel, hetzelfde, als het
Fijn geaderd, scherp getakt,
boa d. ohne, beteekenende zonder : oon
Sluitende in elkanders tandjes,
proef. [Spiegh.] Oon verdragh. Oon artzenij.
Op hun broeinest, 't oer, gezakt; enz.
[Vond.] Zie on.
Hiermede komt overeen het eng. ore, meOONEN, onz. w., gelijkvl. Ik oonde, heb geoond.
taal, zw. aer, angels. aere, ar, ijsl. eijr •
Een woord, dat, in Noordholland, gebruikt
wordt van schaapen en varkens, als zij
hiermede staat verwant ons erts, aarde,
hebr. hays. Van hier oorig (oerig in Geld.),
jongen werpen •: het schaap moet oonen. De
oorachtig : oorige grond. Anderdeels beteezeug heeft nog niet geoond. Het is hetzelfde
kent het eenen nazaat, erfgenaam, uit
woord al bet eng. to can, lammeren werpen.
welken een geslacht kan worden voortHet is mogelijk, met ooi, ofs, uit eene bron :
geplant : hi' storf zonder manneltjk oor.
of het moest een woord van den klank geDaer dit oer of quam, dat nu de spaensche
vormd wezen, gelijk oon bij de Hebr. een
crone draecht. M. St.] Van sine haven so
treurend geluid uitdrukt •; als zage het op de
bleef oer sijn broeder Jan. M. St.] Sander
smerten, welke somtijds eene ooi onder het
oir te laten. [Klerk der Laage Landen.] Ook
oonen doorslaat.
hore bij M. St.: sonder bore houden 't lant.
OOR (oer, oir, or), een zeer oud woord, niet
Bij Kil. oor, hoor, hoore, ho re fr. hoire,
alleen in onze, maar ook in andere talen.
en g. heir, lat. haeres.
Het komt buiten zamenstelling en in eenige
zamengestelde woorden voor. De eerste en
In de oude onderscheidene tongvallen en
misschien de oudste beteekenis is die van
talen verwisselt dit woordje met alle klinkers ar, er, ir, or, ur, yr. Als wij bij oor,
groot, en van fire r voortreffelijk. Bij Kil. oor,
or, hood. ur, staan blijven, zoo schijnt het,
or, magnus, excellens. Hierheen behooren
oorspronkelijk, eene nabootsing van een
de zan)eng. oorhaan, gallus silvaticus major,
hevig, trillend en daarbij dompig geluid te
ooros, oeros, ook averos, in het lat. urus,
zijn. Die trilling ontdekt men in het lat. ira,
oorreep, funis nauticus major. Zie Kil. Hiertoorn, angels yrre ons arre, toornig. Van
been behoort het oude ar, groot, hoog. Het
hier ontstaat het denkbeeid van beweging,
komt wijders in de beteekenis van op voor,
menigte, veelheid, als het lat. urbs, eene stad.
beteekenende eene beweging in de hoogte.
Orn de snelle beweging beet adr licht; om
Hierheen moet men brengen het oude oorden flikkerenden glans is aurum goud, en ti .
have, bij Kil., oorsprong, be inset doch in
eenen oneigenlijken zin, daar het eigenlijk 00R, z. n., o., des oors, of van het oor •; rneerv.
ooren. Verkleinw. oortje. Eigenlijk, het zineene opheffing beduidt : Urhab h eel daarom,
tuig des gehoors bij menschen en dieren :
in het hoogd., zuurdeessem, hef, waardoor
groote, lange, kleine, hangendeoorenhebben.
deeg opgeheven wordt. Oor in oorsprong
.Men kent den ezel aan zijne ooren. De ooren
heeft dezelfde beteekenis. Ten derde beduidt
tuiten, zuizen mij. Uit een overbliffsel van
het het eerste in een ding, eenen aanvang •;
oud bijgeloof, zegt men nog, als anderen v5n
eene der oudste beteekenissen, eene flguur
iemand praten : nu tuiten hem de ooren. In
der vorige. Zoo konit het voor in bet oude
het gemeene Leven en de dagelijksche taal,
ooraan, bij Kil. ooraene, overgrootvader.
alsook in den deftigen stijl komt dit woord
Oor komt dus overeen met eer, het goth.
dikmaals te pas. Zijne ooren joken hem, hij
air, vroeg, bet gr. s'i p, het krieken van den
hoort graag wat nieuws. Mt:in oor hangt er
dag en het voorjaar , awl, het begin, het
naar, dat hoor ik gaarn. Kan u naer mijn
oude lat. ora bij Caecilius, voor het begin,
gezangen 't oor noch Iran en. [Moon.] Ik heb
en van bier orior, en ordior,oriens,-enz., het
er eene ooren naar, ik geef er geene acht
angels. or, ord, ijsl. uhr, begin. In andere
op, ik bewillig er niet in. Die daertoe geen
zamenst. komt het voor, voor over, als :
ooren had. [Bogaert.] lemands oor hebben,
.00r etc bij Kil. overblijfsel van eten •; voor
in deszelfs gunst staan. lemand ooren aaner en vete., als oorlof, oordeel, oorbaar. innaaijen, hem bedriegen. Hi' krilgt Midas
delijk Brent het tot versterking, als oorooren ten loon, zijne domheid wordt uitgeschalk, zeer schalk, oormondig, grootsprestreken. De ooren opsteken, beginnen te
kend. Wij gebruiken het ook nog buiten
muiten. Wet staaken ztj d' ooren op , gestijft
ramenst., als een zelfst. naamw. van het
met zulk een' voorganger. [Hooft.] Zijne
onzijdige geslacht. In dubbele beteekenis
ooren klouwen, blijken geven dat men met
Joint het dus voor, deels voor zulke aardeene zaak verlegen is. Het oor, of de ooren
soort, waaruit metalen gesmolten worden.
laten hangen, den moed laten zakken. lemand
In Gelderland noemt men dus die onderaard-
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de ooren warm maken, hem vervelende din-

gen zeggen, hem sarren, ter en driftig
maken. Iemand frisch de ooren wasschen,
hem gevoelig de waarheid zeggen. Zijne
ooren schulden: hi' kan zijne ooren schudden datklappen, hi' kan voor zijne zaak

vrij uitkomen, zich door seder later beoordeelen. Wien hzj door verzoekschriften d'ooren
meukte, wiens gunst hi' vleijend zocht.
[Bogaert.]
Met allerlei voorzetsels. Iemand aan het oor
tellen, hem gedurig aanporren. Ik ben aan
datoor doof, van die zaak hoor ik niet graag.
Hij heeft ze achter de ooren, hij is zoo onnoozel niet als hi' schijnt • hi' houdt den
ult verborgen hi' heeft den schalk in de
mouw. Hij is nog nietdroog achter de ooren,
hi' is nog zeer jong. Iemand bij de ooren
trekken, hem dwingen. Iemand b& het oor
leiden, hem ongemerkt bedotten. Wat dulligheijd, dat men d' eenvoudige zoo dom bij
d'ooren leijd! [Oud.] Ook iemand door een

liefelijk geluid het oor zoo streelen, dat hij
zal hem meer
ons overal vole
g
: een
hooren op zijne duitsche fluit, die al het vee
hij d' ooren wist om te leiden. [Moon.] Den
wolf bij de ooren houden, in netelige om-

standigheden verkeeren, zoodat men niet
weet, hoe er zich uit te redden. Die met
Godts spijs het hart door d' ooren voedt.

[Moon.] Iemand in het oor bijten, met ernst
en nadruk hem iets inluisteren. Ook beet men.
me eens in 't oor. [Poot.] 11Iaer mijn gebuurmart beet me in 't oor. [Moon.] Dees roep
slant in elxs ooren. P. Rabus.] Ieznand alles
aan het oor hangen, hem alles vertellen.
lung ook de (den) reizige (n) elzenboomen zijn
leet in d'ooren. [Moon.] Hij tuit sun dag'lix
dicht in allerhattde ooren. C. Hu .1 lentand
iets in het oor tuiateren. !Vie heeft u dat in
het oorgeblazen,listig ingestoken? heeft
eene vloo in het oor, ongeruste gedachten.
1k heb het met mine ooren gehoord, eerie

dagelijksche uitdrukking, ter versterking.
Iemand moat om de oorengeven, hem aftouwen. De sneeutvjagt stuift hens om de ooren.
[Anton.] Het kalf is op een oor na gevild, de
zaak is bijna af. J. Van Heemsk.] H i' lag al
op een oor, hi' was al te bed. Over kop en
ooren, liever hats en ooren, in schulden zijn.
Iemand het vel over de ooren haler hem alles
afknevelen. Men bedreigt een kind, den news
tusschen twee ooren te zetten, wanneer men
men het, om eenegeringe nalatiOeid,
op eene boertige wijs zijn ongenoegen te
kennengeeft. Het vermaek van ten ooren in
schulden te steken. J. De Haes.1 Hetgoat het
eene oor in, het andere weer uit, die les heeft
geene verbetering ten gevolge. Al deze
spreekwijzen behooren tot de dagelijksche taal. In den deftigen stip bezigt
men dit woord ook : oor , of ooren
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hebben, met eene schrandere opmerkzaamheld toehooren : en kluisterde aan zijn ernst,
wat oor had of gezicht.[G. Bidloo.] Jilles was
oor, loutere aandacht. Als Dichters een

schoon uitgevoerd stuk beschrijven, dat aller
opmerking moet naar zich trekken, dan
geven zij levenloozen dingen ooren : belt Orfeus harp gaf ooren aen het doove velt. [Pool.]
De wildzang zweeg, het veldt kreeg ooren.
D. Smits.] Zijne ooren neigen ; in den stip
der Schrift. Het oor bekoren. [Anton.] Het
oor scherp,
en aandachtiger toehooren. Hoe
naarstig scherpte elk 't oor, toen gij de
vreugd beschreeft. Het oor bieden, neigen.
Zijn oor afwenden. Zijne ooren voor iets
stoppen : die voor 't geroep der armen stopt
sine ooren. H. Sweerts.] Iemand het oor
geven, naar hem luisteren : hi' geeft Fotinus
't oor. G. Bidloo.j Gezang,
dat ieders ooren
trekt. [Moon.] TerwOl hi' ontelbaere ooren
moist te snoeren aen zijn' wont. [Moon.] Al
wat uw oog of oor verveelt. {Bidloo.] De donder van 't kanon vervult 't angstvallig hart
en ooren. Dat 'streelt het oor. Dat kittelt het oor, men boort die zaak met genoeen. Zijne ooren aan eene zaak leenen. Om
g
't oor to leenen aen mijn zuchten. J. de
Haes.] 0 Hemel I leen opmerkende ooren.
H. Schim.] Het oor beleedigen. Zulk een
onbetamelijk lied kweist kuische ooren. Het
oor doorwonden, een zaak met schrik aarihooren.[Hervey.] De ooren binders opmerkzaam does aanhooren 'k bon&el ooren aen
mijn snaer. J'oot.] Hij snoert aen
schakels uw leerzaeme ooren door ziin letterwetenschap. [Moan.1 Then zij (de Lie cue utv
teder oor deed aan haar wet besteden. G. Bidtoo.] Maar zaken vol 'ban kruitn verlusten
oor en oog. [Bidloo.] Hij leidt het oor ten
dans, daar zijne nachtegaat den vroegen
uchtend' wekt. [Bidloo.] Onbesneden van
ooren zijn, eene hijbelsche spreekwijs, origehoorzaamaan iets, hetwelk men hoort,
omdat men het met geene aandacht wit hooren : wie is zoo onbesneen van ooren ? [Feltama.] Als dit geklag den volke in d'ooren
drong. P. Rabus.3 Doe uwe ooren voor mine
belle open. Hi' heeft een open oor. Iemand
NJ de ooren ophangen, hem door streelende
gezangen in verrukking brengen : wien zou
geen tong bekooren, die zielen ophangt
haere ooren. [Moon.] Onder 't viz:Ng hooren,
hing zijn geslepen tong de Rijkstad op bzj
d'ooren. J. Brandt.] In de ooren klinken •
gene stem op den schouburg klinkt hem zoo
aangenaant in d'oren. [Vollenh.1 De maer
klinkt ons in d'ooren. [Versteeg.1 lets met
het oor van en. Ter ooren komen : dit zal
denerfnakomeling ter ooren komen, aan hem
verhaald warden. [Pool.] Ter ooren nêmen •
neem, Isrels Herder r neem ter ooren.
[Psalmb.1 Oneig., een handvatsel : het ow.
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ran eene kan, cote mande. Ecn pot met twee
wren, Oor, of ooren van hetgeschut. Vouw
in een boek: sla er een oor in.
Gelijk oog, zoo is oor, eertijds, ook vrouweI.geweest: die so geirne biedest d'oor.
[Marnix.] Hi' weckt mij de oore. [Bijbelv.]
Van hier oorig, die route ooren heat •; loch
in zamenst. : 't ruijmoorigste gediert. [Huygens. ] Zamenst.: beeroor, domoor, druiloor,
enz. Voorts oorbag (oorbagge), oorbiecht, oorblaasster, oorblazen, oorblazer, vleijer, achterklapper •, oorblazing, oor at oorgetuige,
oorgezwel, oorhanger, of hoorhangsel, oorbag, oortjzer, oorklink, een slag aan de
ooren ; oorkussen, oorlapje, °oriel, oorlepel,
ooreloos bij Huygens • oorpaarl, oorpeuluw,
oorptjn, oorpajp, gehoorbuis, oorptjpje, een
spuitje, oorrand, oorring, oorsieraad, oorsmeer, oorspuitje, oorsteken, oorblazen, bij
Ki I. en M. Stoke : verraders, smekers, oerstekers, runers, bij Kil. ruzjnen, oorruijnen,
in aurem mussitare • oorblazerij, bij P. Rabus • oortipje oortuiten, oortuiter, oortuitiny, ooreeeg, een klap, ooreinger, de pink,
oorwas, oorsmeer, oorworm : hi' ziet zoo
vriendelijk als een oorworm.
Oor, bij Isid. oro, Ker. ora, Otfr. or, Tat.
hora, hoogd. Ohr, neders. oor, angels. eare,
eng. ear, deen ore, zw. oera, ijsl. eijra, lat.
auris, fr. oreille, ital. orecchio, spaan. oreja.
Andere talen hebben voor de r de naverwante s, als het oude goth. auso, lett. ausis,
het oude lat. ausis, gr. °us, hebr. hasn. Andere hebben eene keelletter, als hetpool.
uccho, krain. uhu.
OORAAN, zie onder oor, (oir, oer).
OORBAAR, (bij de Ouden ook oirbaar, oirber,
orber, orboor, oorboor, oirboor, oorber),
bijv. ii. en bijw., oorbaarder, oorbaarst. Eigenlijk dat nut, gewin, voordeel baart,
aanbrengt. De uitgang bear komt van baren,
beren, dragen, brengen, af, en het voorzetsel oor is zoo veel als er. Zie oor (oer, oir).
So en is 't niet oorbaer te trouwen. [Bijbelv.]
Betamelijk, behoorlijk : hi' vond het niet
oorbaar dat te doen. Als waar het hun oorbaar geweest meer vzjanden te maaken.
[Hooft.] Te roemen is mij fixterlijk niet oorbaer. [Bijbelv.] Van hier oorbaarlijk, orberlijk, bij v. Mand. orboorlijk, oorbaarlijkheid.
Voorts is oorbaar (oorboor, oorber) ook een
zelfst. naamwoord van het mannel, en onz.
geslacht, in de beteekenis van nut, voordeel:
gij kent den oirbaer niet, die blint u zelve
streelt. [Vond.] Tot oirbaer van 't lard iets
bij wetten stellen. [Vond.] Tot harem besten
oorbaar. [Hand y . Van Paltsgr. Aalbr., 1380.]
Den meestLn oorber des Lands betrachten.
[Hooft.] Het oorbaer met den honig van vermakelijkheit te mengen. [Vond.] Dat mij 't
oorber van u alle deze woorden nit den boezem haalt. [Hooft.1 Op den orber, zuiniglijk.
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Jets op den orber overleggen. Ons nutscap
ende oirboor. [Br. Van Hart. Aalbr. Van
Beyeren
,
1387.] Ons wel beschikken den
oorboor van ditgeeecht. K. v. Maud.] Ge:
teat oorber van
astheid, behoorlijkheid
P
ttjdt en geleegenheit vereischte. [Hooft.]
Zelfs komt het in het vrouwel.geslacht voor:
ommeghemene orbare. [Hand y . van Gr.
Flor.,
1292.] Het onz. geslacht is meest te
kiezen. Voorts, is van hier een bedr. werkw,
oorbaren, oorboren, nut en voordeel van iets
trekken: om een dikken duit te oirboren.
[Vond.] Om vreucht en vrolickhojt t'orboren.
D. Heins.] Dijn broeders wrake ('orboren.
K. v. Mand. Den slaep orboren. [v. Mand.]
Tot nut aanwenden : datgeoorbaart is tot
sterking van steeden. [Hooft.] 't Gebed dat
wzj hier orboren. [Van 1VIand.] In het bijzonder beteekent het nut van eenen bebouwden
,
akker
of ander land, trekken: oorbaeren
het land. [Kil.] Zoo komt het voor in eenen
brief van Hart. Aalbr., 1387: die mogen
selven haren amsteldijck en die kercklaen
weijden ende oorbaren. Dit werkwoord is
thans meest verouderd : wij gebruiken het
nog in eenen bepaaiden zin van eenige spijze
te nemen,
om daaruit voedsel te trekken, en
die voor bederf te bewaren • dan spreken
wij het gewoonlijk orberen uit: met de
zameng. oporberen,
en verorberen : ik kan
dat nog wel orberen. Zoo gebruikt het Hoof:
zommighen oorbaarden 't wUngaardtloof
met tout en, stijfsel. Zie orberen.
OORBAND, Z. n., m., des oorbands, of van den
oorband; meerv. oorbanden. Eigenlijk, een
oorlapje aan eerie slaapmuts •; van oor en
band. Oneig., een oorveeg, een kinnebakslag, bij Kil. ook oorwante: iemand eenen
oorbandgeven. Wij hebben nog een woord,
datgeheel onderscheiden is, schoon het
eveneensgespeld wordt ; loch deze spelling
is aan eene verkeerde uitspraak haren oorsprong verschuldigd. Ik bedoel oorband
voor het beslag aan het einde van eene degenscheede, of van eenen rotting. Men moest
did eigenlijk oordband uitspreken en schrijeen • het komt, trouwens, niet van oor,
maar oord, dat, onder andere beteekenissen,
die van eene spitse punt heeft. Zie oord.
Bij Kil. heet oort mucro, cuspis ; en ons
oorband, oordband noemt hi' oortijzer van
de scheede. De echte spelling is nog in het
hoogd. Ortband ; schoon in het gemeene
Leven Ohrband gezegd wordt ; neders. oortband, oortisere. Reeds in den zwabensp.
leest men : ortbant sulent sic von den suuertschaiden abbrechen.
OORBIEDIG (bij Kil oorbodig), bijv. n. en bijw.,
oorbiediger, oorbiedigst. Eigenlijk, die het

oor biedt, van hier gezeggelijk, gehoorzaam,
gewillig: om oorbiedigh krijsvolk genoeg in
te laaten. [Hooft.]
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zie order oor.
z. n., m. en 0., des oords, of van den
— het oord • meerv. oorden. Verkleinw.
oordje.Kil. spelt oord en oort. Bit woord
heeft meer dan eene beteekenis, in een algemeen denkbeeld misschiengegrond. Het
geeft, trouwens, vooreerst, te kennen een
deel van eengeheel, een afgebroken stuk.
De Engelschen heeten orts overblijfsels,
brokken van brood, en voorts van andere
spijs. neders. is ort en ortels datgene,
wat het vee van het voider overlaat en we gstoot. Datzelfde woord, ook ort gespeld, is,
in diezelfde beteekenis, in het Geregt, in
Groningerland, nog gebruikelijk met een
daarvan afgeleid werkwoord orten, aforten,
het overgeblevene hooi, of stroo, door het vee
verworpen en vertrapt, wegruimen. Dat overgeblevene voeder heetende
de boeren op deVel uwe orte, en het werkw. orten gebruiken zij
van koeijen, die staan te kieskaauwen, en ort
overlaten. In lerl. is ordo een overgeschoten
stuk, in Noorw. or een broke. Adelung
gist, dat het van het oude eeren, arare,
afstamt, inzoover het, eertijds, in het gemeengraven,
verbrijzelen, enz. te kennen
gal. Ilierheen brengt hi' ook het woord in
de volgende beteekenis, waar het, gemeenlijk, een vierde gedeelte van een grooter
aanduidt • komende dan met vier en quartus
naauw overeen. Ten tweede, beteekent het
een vierdedeel vancen gehecl in het gem een,
dan is het van het onz. geslacht : een oort
mils ran der start. [llooft.] In het bijzonder, een vierdegedeelte van een sink geld :
een rijksoord, een vierde van eenen rijksdaalder. Een vont van eenen gulden. Een
oordje, het vierde gedeelte van eenen stuiver. Een vierde gedeelte van eene maat van
natte waren : een oord jenever, unjn, bier,

OORBLAZEN, oorblazer,
OORD,

brandewijn, olie, traan, melk, gest. Ten
derde, beduidt het eenen Scher en hoek, een
s
scherp,
p its ding. Kul.
zet oort over door
cusp's, mucro. Dan wit het gebruik ook het

onzijdige geslacht. Die beteekenis vind ik
reeds, in het oude Hunzingoer Landr. van
het jaar /R5i, waar het een puntig geweer
aanduidt : mit orde stecjeftha mith suerde
hawen, met een puntig geweer gestoken, of
met een zwaardgehouwen. En de geleerde
D. F. J. v. Halsema zegt, in het voorberigt
van dat oude stuk : tegenwoordig noemt men
alhier (in Vriesland) de spits van eene spade
't oord. Dit woord is nog under de landlieerland
den, in Groning
, in gebruik : ik heb
het oord van het mes afgebroken. Op de
Veluwe, noemen de maaijers de punt van
eerie zicht en zeissen den oord • en de akkerlieden geven aldaar dien naam ,aan bet voorSte einde van hetgroote ploegijzer. Hierheen
behoort ons oordband(oorband), oordijzer.
Bij Stryk. vindt men : sines swertes ort. In
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seders. is ort, gelijk in het angels. ord, in
hetgemeen een hoek, een uithoek. Dit woord
hebben wij nog overig in eigennamen van
dorpen, die op eenen uithoek moeten aangeled zijn, als •: Broekeroord, Onzeroord,
.Rietwijkeroord, Rijsoord, Ileinenoord. Met
dit oord, in die beteekenis, sa
tan verwant
het lot. arista, het hoogd. Aerker, ooze
woorden horn, hoorn, enz. Ten vierde,

beduidt het het eerste en laatste aan een
ding, bij Kul. ora, extremitas, extremum.
Deze beteekenis is eene figuur der vorige.
Men vindt het dus bij M. Stoke : en can 't u
van ende t' oerde al tegader vertellen niet.
Bij Notk. is ort rums bij Hornegk orthab,

iemand, die eene zaak hegira, in het angels.
ort oorsprong,
zw. ort einde. Hier ziet elk de
verwantschap met ons oor (oir, oer), eerst,
het lat. orior, origo, het gr. °pc, het einde,
het lat. ora. Eindelijk beduidt het eene

ruimte, welke een ligchaam beslaat, eene
plaats ; eene beteekenis met de vorige naauw
verbonden. In dien zin is het mannel. en
onz. : schoon th?ns het mannel. de voorkeur
heeft : longs den oordt, die minst beschildwacht was. Hoof(. Dat hi' al den oordt der
voortoght in verwarring bra t. [Ilooft.] Als
't leeger op drie oorden door komt drip en.

G. Bidloo.] Verder, een deel der oppervlakte
van onze aarde, die . bewoond wordt uit
dezen oort vertrekken. [HoogvI.] De kernel
zoude lees' aengevochten oort met vrede en
vrijheit zegenen. [Moon.] In wat oort ?
[Vond.] Naar eenen anderen oordvertrekken.
Men spreekt er in alle oorden der wereld van.
Zam. : oordvoogdij, bij Hoof t. Bij Otfr. ort,
zw. ort,
hood
gd. Ort.
OORDBAND, zie oorband.
OORDEEL, z. n., o., des oordeels, of van het
oordeel • meerv. oordeelen. Een oud woord,
dat in verscheidene, naierwante beteekenissengebruikelijk is. 1. Het geeft, voor alle
din en de uitspraak en het vonnis van
eenen re nter in twistgedingen te kennen,
zoowel in burgerlijke als lijfstraffelijke zaken:
een oordeel vellen,
s preken , uitvoeren. Pit
woord komt dikmaals voor in de verse id
ne manieren der vaderlandsche regtspleging.
Zoo vindt men het in de oude regtspleging,
het Hei- of Heijemaal genaamd
•: het oordeel
van anderen innemen, dat is een voorloopig
gevoelen bij de Schepenen of Heemraden
over de twistzaak afvragen. Dit deed de
Re ter bij het spannen van de bank, eer hi'
het vonnis streek • die daarorn vroeg, of het
dag en tijd was, een oordeel te leggen. De
gewijsden van deze Schepenen werden ranrom, bij uitstek oordeelen genoemd • en ids
zij hunne gedachten uitten, wezen zij hunne
oordeelen. Van bier noernde men zulke
bijzitters of raadgevers oordeelwijzers• : is
geordoneert, dat de Richter eenen oordeel-
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wijser gestaden sal gelt toe nemen. M. van
Egmond, Nzje Reformatie.] Als de Re ter

bij het spannen van de bank die gevoelens
afhoorde, noemde men het oordeelen besteden : die flechters sullen geen oordeelen
besteden aen hoere Dienaars, dan alleen
aangoede ,
bescheide Mans. [Landbr. van

David van Bourgondie.] In de Geldersche en Overijsselsche Landregten komt
dit woord dikwijls voor. Daar spreekt men
van oordeelen bestaden. Een oordeel dragen,
dat door iemand verrigt worth, die het vonnis, dat bij kundige regtsgeleerden over de
twistzaak ingenomen is, overbrengt en voorleest. Zulken raad , bij die regtsgeleerden
gehaald, noemt men een geschept oordeel of
vonnis. De onkosten, die daarop loo en heeten oordeel elders. Een eindoordeel, waardoor
de zaak beslist wordt. Laatste oordeel is een
formulier ofplegtig voorschrift, dat, in alle
banken van deVeluwe, voor hetscheiden des
geregts, wordt uitgelezen, dienende ter vrijspreking van alien, die over eenige zaak in
re ten aangesproken zijn, loch teen welke
de zaak, bij zittenden ere to niet vervolgd
is • en ter velligverklaring (dat is openbaarmaking, dat de zaak verloren is) van hen,
die aangesproken zijn, maar zich , bij de
gespannene bank, niet gezuiverd hebben. In
deze beteekenis, worden de beide lettergrepen
van dit woord, doorgaans, verkort : ordel
meerv. ordels. Zamenstell. : ordeldrager
ordelgeld, ordelwijzer. Adelung denkt (want
in het hoogd. zegt men ook bij verkorting
Urtel), dat dit uit het zeer oude en lange
gebruik van dit woord voortgevloeid is ; dat
hieruit waarsehijnlijk is, dat dit de cerste
beteekenis van het woord heeft uitgemaakt.
Voorts beduidt dit woord, in eenengodgeleerden zin, het laatste of algenzeene oordeel.
De day des oordeels. Ook heeft dit woord de
beteekenis van allerlei straf, van God den
menschen tot tuchtiging in dit leven opgelegd,
aangenomen : ick hebbe gevreest voor uwe
oordeelen. [Bijb elv.3 Dat is een zwaar oordeel
van God over dat land. Onder een oordeel
liggen. In den Bijb. stip heeft het ook de

beteekenis van Gods heilige en regtvaardige
handelwijs in de we en zijner voorzienigheid.
2. In verdere beteekenis, duidt het aan elke
beslissing des verstands over eenige zaak, het
zij men over twistzaken of andere din en
zijn gevoelen moet uiten : Paris oordeel
stak haer nogh diep in den krop. [Vond.] Zijn
oordeel vellen, opschorten. lk zal er ntijn
oordeel over zeggen, uiten, geven. lemands
oordeel vragen. Behoudensbeter oordeel. Zich
aan het oordeel van anderen onderwerpen.
Nijtts oordeels of naar mijn oordeel, moet die
zaak antlers behandeld worden. 3. Ook noemen wij oordeel een vermogen der ziel, om,

door de kennis van voorwerpen, met het

verstand, het ware van het valsche, het nuttige van het nadeelige te schiften en widerscheiden, en, door vergelijking of zamenvoeg
in van reeds bekende zaken , nieuwc
kundigheden te scheppen. Een schrander,
fijn, snedig oordeel. Z(/n oordeel is nog niet
rijp. Zijn oordeel is verstompt. Een man van
eengroot oordeel. Een welwikkend oordeel,

k, 4,vindt men het ook voor het
enz. Eindelij
onderwerp zelf, dat een schrander oordeel
heeft: daerom hebben degroote oordeelen
zeker verstandigh geoordeelt. J. de Haes.]
Zamenstell.: oordeelkunde • bij Poot, oordeelrzjk• oordeelvast, bij Poot.
Oordeel,
bij Isid. en Otfr. urdeil, Ker. en
Notk. urteilida, urteilda, hood. Urtheil,
neders. oordel, eng. ordeal, fr. ordalie, bob.
ortel. Vele taalkundigen hebben onder het
opstommelen van de oude brokken, waaruit
dit woord zoude zamengeflanst zijn, deerlijk
gezweet: men kan dit bij Wachter zien. Het
eenvoudigste is, met Adelung, oor, Kier voor
het voorz, er of ver te houden • zoo dat oordeelen zooveel zij als verdeelen, onderscheiden, discernere. In de middeleeuw. heette
discretio beoordeeling, bij Ker. door urteilida
overgezet. Van dit woord stamt ook het
middele. ordalium, eng. ordeal, fr. ordalie
af, beteekenende zeker beslissend bewijs over
eene zaak, hetwelk men als eenen zigtbaren
vin er van Gods wonderdoende hand aanmerkte. Bij voorbeeld : iemand, over lets
aangeklaagd en met vuur beproefd, dat hem
niet deerde, werd onschuldig geoordeeld. Zie
wijders Hofm. Lex. op dit woord'.
OORDEELEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. lk oordecide , heb geoordeeld.Dit woord beduidt, naar
de oudste beteekenis des vorigen woords, een
regterlijk vonnis spreken, velien. In dien zin
is het een bedr. w., met eenen vierden naamval : andersins hoe sal Godt de werelt oordeelen ?[Bijbelv.] Ook komt het in eenen bedrijvenden zin voor veroordeelen voor : ick
ben nietgekomen, op dat ick de werelt oorh
ook de stemmen
deete. [Bijbelv.] S i'ebben
der Propheten, hem oordeelende, vervuld.

[Dores1.] Zoogebruikt het Otfr. meermaals. In verdere beteekenis, beduidt het
zijn gevoelen, zijne meening over de gesteldheld vanpersonen of zaken aan den dag leggen. Eertijds gebruikte men het , in dien
zin, ook bedr.: straffet te voren u selven, eer
ghij andere lieden oordeelt. [Dores1.] Wie
ztjtgtj, die eenen anderen oordeelt? [Bijbelv.]
Thans semen wij het onz., met hebben: ik
oordeel, dat die zaak eerst moetgedaan worden . Onpartijdig oordeelen. Gewoonlijk
drukt men het voorwerp met over en van
ui t : verkeerd over eene zaak oordeelen. Wat
zal men daarvan oordeelen? Van bier oordeelaar (oordeeler). Voor het naamw, oordeeling gebruikt men de onbep. wijze: het roe-
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keloos oordeelen kwam hem duur te staan.
Dit zeer oude woord luidt bij de oudste
schrijvers urddlan, urteilan, ardeilan, irdeilan, irteilen, erleilen, hood. urtheilen,
neders. ordelen, zw. ordela. In de oude
aleman.geloofsbelijd. bij Goldast leest men,
naar Adel.: ichgeloub in dannan kunftig an
dem iungesten Tag ertailen viber lebend unt
viber tot. VA alles blij,
kt dat oor niet anders
clan het voorz. er, ver is, en oordeelen zoo
veel is als verdeelen, dat is onderscheiden,
beslissen.
OORKENNER, z. n., m., des oorkenners, of van
den oorkenner • meerv. oorkenners. Meyer
spreekt van eenen oorkenner des konings,
openbaar Notaris, tabellio re is. Met het
volgende oorkonde uit dezelfde bron.
OORKONDE, Z. n., v., der, of van de oorkonde •
meerv. oorkonden. Een zeer oud woord. Het
beduidt eene getuigenis, in welken zin reeds
Isidor. het gebruikt, archundi, en Ker.
urchundi, Tatian. urkunde. Bij (Mfr. komt
het ook dus voor. In die beteekenis ontmoet
men het in Mieris Charterb. : dat een man,
diegeen huis nog land heeft, geen oorkonde
dragen ma teen een poorter. Der luden, ti
tni mit min dikke t'oircont te weten baden.
K. Kolyn. ] In die beteekenis vindt men het
vaak order oude brieven, dienende totetuigenis der daarin behelsde waarheid : in
oirconde, des roirconde. Nog heden schrijft
men onder schriftelijke getuigenissen : in
oorkonde der tvaarheid, met mijne hand
onderschreven. Otfr.gebruikt het ook voor
getuige. Zoo ook in den Bijb. 1477 : hi is
oirconde, dat hit zach. En in 't Leven J. C.:
Endeghi wesen mifn oirconde in Jherusalem. Bij Kil. komt het ook dus voor • en
dan is zulk eene getuigenis, ter onderscheiding van dat woord, oorkondschap, dat bij
J. Cats gelezen wordt. In hepaalderen zin,
beteekent het eene sehriftelijke getuigenis,
en wet, voornamelijk, elke sehriftelijke,
openlijke onderhandeling of verhandeling,
inzoover dezelve, voor latere tijden, tot een
voldoend bewijs zal dienen oude oorkonden
opzamelen. Al hadden wi anders ghene orconde. M. Stoke.] Dit woord (dat wel eens
van oor, erfgenaam, en kond afgeleid werd,
en nu nog vaak beschouwd . wordt, als afstammende van oor, dat eerst beteekent •
zoodat het zooveel zoude wezen als een oorspronkelijk schrift, in tegenstelling van een
afschrift, eene kopij) is zamengesteld uit oor,
dat is er, ver, en het oude kond, van het
o
ude arkunden, urkunden, erkunden. Zie
het volgende oorkonden.
OORKOITDEN, bear. w., gelijkvl. Ik oorkondde,
hegeoorkond. Bekend maken, getuigen •
een woord, dat meest veroudeid is : 's Lants
geschiehten wit is oirconden. K. Kolyn.]
Hij oirkonde, dat hif , die Caesars stadthou-
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der was, uit het tvingewest geweert wtrdt.
[Hooft.] Van hieroorkonding : wien hi' zijn
oorkunding gedaan hadde. [llooft.]
OORLOF, L. n., o., des oorlofs, of van hetoorlof;
zonder meerv. Verlof, vrijheid : teat oor
maakt u stout mine achtbaarheid tebreeken?
G. Bidloo.] Wij gebruiken dit woord bijzonder van verlof, om zich, voor eenen tijd, van
gewone bezigheden te onthouden : de school'on ens hebben oorlof. Van hier oorlorweek,
oorlofstijd, voor stilstand van bezigheden,
viertijd, bij Moon. Van soldaten wordt het
veelgebruikt; anders verlof: eenen soldaat
001.14 geven, hem afdanken, ook hem
ontslaan van degewone dienst. Ende
alle het krijchsvolk, dat Demetrius oorlof
gegeven hadde , quam tot hem. [DoresI.]
Met eene nam vrouw Maria haaren oorlof
van denzelven. [Hooft.] Met oorlof vanzijnen
Mader te veldegaan. In het gemeene !even
gebruikt men eene hoffelijke uitdrukking
•:
met oollof, dat ik u dat vrage. Zam. : oorlotsdagen, enz.
Oorlof, Ker. urlaubii, bij Schilt. orlof,
neders. verlbv, deen. orlov, hood. Urlaub,
zw. °riot,
ijsl. ordlor. Zie oorloven.
OORLOG, Z. II., m., yr. en onz., des oorlogs -.
der oorlog, of van den — de —oorlog
het •;
meerv. oorlogen. Een openbare krijg, door
het eene tegen het andere volk, om verscheidene redenen, gevoerd, waar elkepartij
hare vermeende regten door tea even zoekt
te handhaven : een aware, regtvaardige,
langdurige, hevige oorlog. Daarop borst een
(elle oorlog te water en te lande uit. Hier it
ontstonden lange en bloedige oorlogen. Iemand den oorlog verklaren. Ten oorlog wet.ven, toerusten. Ten oorlog opschrifven.
lemand den oorlog aandoen. Oorlog voeren.
Ten oorlog dienen. In den oorlog dienene

Ten oorlog varen, gaan.
Dit woord komt bij de schrijvers in alle
gesiachten voor. In het mannel.: desiavernij
van den oorlog. [Hoogv1.] Den oorlog zweren.
[Hoogvl.] De klaroen blaest den oorlog.
[Vond.] In het vrouw. : 't uitbarsten deezer
oorloge. Hoof t. Daer is raet ende macht
tot de oorloge. [Bijbelv.] In het onz. gesl.•:
en bannen 't oorelogh ten lande nit en uit
zee. [Moon.] Het oorelogh verkonden. [Hoogvi.] Van een volschaapen oorlog. [float.]
Also lane als se dat oorloge otiversoent
ware. [Zoenbr. van Herm. v. Woerden, 1287.]
Ditgeslacht worth door sans bij M. Stoke
evonden. Voor het jaa
g
r
1623 *as dit woord
gewoonlijk van dit onz. gesl. • zoo nogtans
dat de Hoogleeraar. A. Kluft, in eene panteek. op dit wOord, in de Lifst van lloogstr.,
zeer waarschijn/ijk gemaakt heeft, dat het
vrouwelijke het oudstegeslacht is. Onze Doren
zijn thans meest aan den oorlog gewend •
die de ra ys en der oorlog zest en'schrijet, is
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niet van eigenzinnigheid vrij to pleiten.
Zam. : oorlogsbedriff, oorlogsbliksem, een
geducht krijgsman : twee oorlogsbliksems.
[De Cock.] Oorlogsbonk, een, die op een oorlogsschip vaart •; oorlogsdaad, oorlogsdeugden, oorlogsfakkel, oorlogsgezel, oorlogsgezind, oorlogsgod, Mars, Ma yors; oorlogsgodin, Minerva • oorlogsheld, oorlogsjagt,
oorlogskans, oorlogskop, bij Moon. •; oorlogslast en oorlogslasten, oorlogslof, krijgsroem;
oorlogsmoed, oorlogsnacht, bij G. Bidloo ;
oorlogspaard, oorlogspest, dichterl. woord •
oorlogsramp, oorlogsregt, oorlogsschip, oorlogstzjd, oorlogsvaan, oorlogsvloot, oorlogsyolk, oorlogsvuur, oorlogszaken, oorlogzuchtig, enz. In andere zam, verkiest men liever
krijg : als krijgsbende, krtjgskunst, krijgslist, enz.

Wat de afleiding van dit woord aangaat :
e dat is een
Kil. verklaart het door overlog,
groot verschil, van l ie en in den zin van
verschillen •: het liegt veel was outltijds zoo
veel als het verschilt veel. L. Ten Kate volgt
dienzelfden leiddraad .Zou ondertusschen het
gevoelen van Mathias Martinius, hetwelk ik
zie dat Adel. ook voor het zijne aanneemt,
wet zoo van allen grond ontbloot zijn, als het
in den eerste opslag schijnt ? Dezelve leidt
het
,
af van leggen, dat is doen, nederliggen
doen sneuvelen • immers laat dit monster
zijnen aard best kennen aan het neervellen
vim zoo vele duizenden, die eeneprooi zijner
woede geworden zijn. Neemt men dit aan,
dan is oor het voorz. er • en het wordt opgehelderd door het hood. den Feind erlegen,
den vijand afmaken, neersabelen, bij Vond.
ook neerleggen. Dit wordt nog meer waarschijnlijk uit het angels. orleg, zw. Orlig,
eene slagting. Ihre neemt, daarom, de laatste he dezes woords log, leg, lig, voor bet
oude lag, bij Ulphil. laug, waarvoor naderhand de sissende letter s gevoegd, en dat in
slag veranderd is.
°MOGEN, onz. w., gelijkvl. lk oorloogde, heb
geoorloogd. Oorlog voeren: hoe hij geoorloogt
heeft. [Bijbelv.] Zij vallen straks aen 't ooreloo en, [Moon.] Somtijds wordt het, in den
bijbelschen stip, bedr. gebruikt: dewille
man .Neer de oorloogen oorloogt. Oul. zeide
men ook iemand oorlogen, voor beoorlogen.
Sommigen willen de vervoeging met eerie o:
ik oorlogde, geoorlogd •; zoo ook oorlofde, geoorlofd. Dan, zoo als van hol holen, hoolde,
gehoold, van zog zogen, zoo de gezoogd
komt, zoo komt ook van oorlog, oorlof, oorto era oorloren, oorloogde, oorloofde, enz.
OORLOVEN bedr. w., gelijky l. Ik oorloofde,
heb geoorloofd. Oorlof even dat hi' wow
s oorloven J. T. Josef.]Het deelw. is meest
on
in gebruik • of dat geoorlooft ztj. [Hooft.]
Zich zelf to speenen van geoorloofde overdad. [Moon.] '1 Geoorlooftbedrog . G. Brandt.]

OORV.

In de Bijbelvert. vindt men altoos geoorloft
(geoorlofd.) Ondertusschen is oorloven het
hood. erlauben, neders. oorlaven, oudvr.
orleven, bij Ulph. uslaubjan, oslobjan, Ker.
erlauban, erlaupban , Tatian. arlouban,
Willer. erloiben, angels. al an, eng. to
leave, ijsl. lei a, zw. lofwa. Adel. leidt het
van het oude to we de vlakke hand, lat.
vola, bij Ulph. lofa, Wallis. llowa, schot.
luff af • hiermede schijnt het gr. AccAEly,
aannemen, en mirery, varen later], verwant
to zijn. Oor is, derhalve, het voorz. er.
OORSPRONG, z, n., m., des oorsprongs, of van
den oorsprong ; meerv. oorsprongen, dat
zeldzaam voorkomt, schoon het maggebruikt
worden. Het eerste be in het ontstaan, het
ontspringen van lets. In die eigenlijke beduidenis noemt Notker daarom eene bronwel eenen oorsprong. Wij gebruiken dit
woord ook nog in lien eigenlijken zin voor
eerie bron, waaruit stroomende wateren ontspringen : daar de vloed Indus ztjnen oorsprong noemt, [Bog.] Waarvan de lantstroom
zijnen oorsprong ontleent. [floogv1.] Voorts,
beteekent het in hetgemeen het beginsel
eerier zaak: de oorsprong dier benaming is
onzeker, ran den oorsprong dozer stad weet
men weinig. Die uit haer bloet uw oirsprong
trekt. [Moon.] Alles heeft ztjnen oorsprong
van God. Zijn slam die wettigh uit het huis
van Stuart oirsprong nam. [J. De Haes.]
Die breedt van den oorsprong der beroerten
getvaaghde. [llooft.] De heete vlam, die uit
Geertruit oirsprong nam. [Moon.] lets in
zzjnen oorsprong smoren, bij Feitama. Dat
geslacht had zzjnen oorsprong uit adellijken
huize. Oneigenlijk beduidt het de werkende
oorzaak van eene zaak : God is de oorsprong
allesgoeds. Zalig hi j, die den Oorsprong
alter din en eert. K. Brandt.]
Oorsprong stamt, volgens sommigen, van
het oude onz. w. oorspringen, ontspringen
af, bij Isidor. arspringen. Oor, or, is ook

be inset,
OORSPRONKELIJK
(OM de welluidendheid
,

voor

oorsprongelijk), bij y. n. en bijw., zonder

trappen van vergrooting. Dat het eerste in
zijne soort is, dat het begin van lets in zich
behelst; insgelijks, in den bijvoegelijken
vorm, in zijnen oorsprong: uit de oorspronkelijke taal overgezet. Hi' is uit koninklijken
bloede oorspronkelijk. Oorspronkelijk komt
het van het arabisch. Len oorspronkeltjk
schrOver, die zonder navolging van anderen,
zijnen eigenen we bewandelt: voortbrengselen van den altijd oorspronglijken sterne.

[Feith.] Wijders, die de oorzaak van iets
anders in zich bevat : God is de oorspronkelike goedheid. Van Kier oorspronkelijkheid.
OORVEEDE, z. n., v., der, of van de oorveede •
meerv. oorveeden. Een oud woord, dat
het vaderlandsche regt slechts voorkomt.

OORZ.
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Het was een plegtige eed, waarbij men beloofde, niemand, met wien ,men verzoend
was, om geleden ongelijk teed te doen •;
vooral, als men uit eene hechtenis losraakte:
wij zweren een oilde oirvede. [Regtspleg. van
het Heyemaal.] Ende die ghecregen werden
deden oervede, dat si nyemant souden misdoen. [Velden.] Zoo is er nog een oirphedenboek der stad Zwol. 'c Die eed, zegt Wage» naar, Vad. Hist. 3 d. bl. 571, was eertijds

), hier te lande zeergewoon. » En dit was
in die tijden noodzakelijk, we ens het toen
in zwang gaande vuistregt en de vrijheid der
zelfwraak. In seders. is hetoorveithe, hood.
Urfehde, zw. urfecht. Het middele. urpheda
verklaart M. Mart, cautio super hostilitale
ponenda, uberfehde. Zonder twijfel is oor
ier zooveel als over • en het woord duidt
h
aan, dat de veede, dat is oude wrok (zie
veede, veete), over engeeindigd is, terminus
odii. Kil. heeft het woord niet, mar wel
van dezelfde beteekenis
r vrede , dat bijn
a
oo
is • een eed, dat men, na in hechtenis gezeten
te hebben, den vrede niet schenden zal.
Oor moet hier, noodwendiglijk, eene andere
beteekenis hebben. Frich heeft eene waarschijnlijke gissing, dat oor hier zooveel is als
voorz. ver, van het oude vervreden, door
het
vrede of bevrediging bevestigen.
OORVEEG, zie oorvifg.
OORVLIG, z. n., V. der, of van de oorvijg
meerv. oorvtjgen. Een oorband, een slag
aan de Doren. Bij Hornegk komt het enkele
vaige in die beteekenis voor, De laatste
eene
helft van het woord heeft met vi' eene
brucht,
niets dan den klank
oomv
bekende
gemeen • het stamt zonder twijfel uit eene
bran met vegen, in het lat. figere. In het
angels. is fegan, an ere, Wij zeggen ook
nog eene veep, eene oorveeg.
OORZAAK, Z. n., v., der, of van de oorzaak •
meerv, oorzaken. Eene ontschuldiging. In
dies zin is het bij ons veroud., in het zw.
vrsake. J. Lipsius verklaart Ursa on door
excusationes. Oor is daar zoo veel als ont •;
en het is eene woordelijke overzetting van
excusatio. Wijgebruiken voorts dit woord
voor datgene, waarom iets is of geschiedt.
Ziet hier eenige voorbeelden: naar de oortel
van dit
uitsreden, [Hoogvld Te deser
zaak
oorsake dan hebbe ik ulieden gheroepen.
[Dores1.1 De sonde oorsaecke genomen hebbende door het gebodt? [Bij b.] Om wat oork zijt gji hier? Zonder oorzaak iemand
zaa
paten, Thansgebruiken wij veelal het woord
reden. In bepaaldere beteekenis, datgene
waardoor iets voortgebragt wordt : geen
gewrocht zonder oorzaak. Eene oorsaecke der
eeuwige zaligheyt. [Bij13.] Die, als de scheppende en on oorzaek, enz. [Frantz.]
GU zijt oorzaak van mijn ongeluk. De
bewegende oorzaak. De dood wil alttjd eene

oorzaak hebben. Een voorwendsel : siet, dat
NJ* oorsake to en mij soeckt. [BO.] Aanleidendegelegenheid : daeromme even sij
oorsake tot schandelijcke afgoderije. [Doresl.]
Van bier het werkw. oorzaken, dat buiten
zamenstell. niet weer
inis : begeerlajkheid oorzaekt alle quaed. [Krul.] Van hier
het veroud • oorzaker, oorzakig • oorzakelijk is

nog in gebruik.
Het woord is zeer oud, en komt, in de
laatste beteekenis, reeds in de negende eeuw
voor. In het hoogd. Ursache,,
nederd. orsake
deen, aarsag, zw. orsak. Adelung denkt, dat
de beteekenis van verontschuldiging de oorspronkelijke is, of althans dat oorzaak in het
begin dat zegswoord beduid heeft, hetwelk
men tot eenengrond, eene reden van jets
bijbragt •; en met excusare, van ex, uit, en
cusare, onskeuten, spreken, praten, van eene
beteekenis is. Hoe dikwijls le en wij in de
oude stukken: is het zake, dal, enz.? Wat is
dat anders dan het lat. catisa, oorzaak? De
Zwedengebruiken nog zoo hun saka. Oor is
dan bier niet zoo zeer iets, dat eerst is, als
wel een voorzetsel, als zeidet gij antzaak,
van zeggen.

n., o., van het oost • zonder meerv.
Die hemelstreek, waar de zon zich, des morgens, het eerste aan ons gezigt vertoont : die
het oost en west bespant. [Poot.] Zoo wijt

OOST, Z.

de bleeke maen roar 't morgenlicht in 't
oost, enz. [Moonen.:1, In morgenbarent oost.

G. Brandt.] Het oostergedeelte der wereld •
dat mljne kruiden in 't oost niet gewassen
zijn. [Hooft.] De oostzee : om den oost varen.
Oost, west, t'huis best, waar men ook in de

wereldgoed onthaald worde, het is nergens
beter dan bij zijnen eigenen haard. Zamenstell. : oostindie, oostindisch, oostindischvaarder, oostkant, oostkim, oostland, oostlandsch, bij Moon. Oostnoordoost, oostpoort,
oostwaarts, oostzee, oostzijde, oostzuidoost, enz.
Oost, hood. Ost, neders, oost, angels.
east, eng. east, fr. est, ijsl. austur, frankd.
ost, ostana, pool. wschod. Wat den oor-

sprong des woords aangaat : Martin. zegt :
ost, quasi ort, ab ortu, vet potius ab aestu.
Wachter denkt om het Goth. ustandan,

opstaan, opgaan. Daar de andere namen der
hemelstreken, ondertusschen, den aardder
winders, die uit die hoeken waaijen, nitdrukken, als noord het bruisende ensnorrende, west het zacht lispelende, zuid het
ziedende of heete, zoo stemt Adel. met de

laatstegissing van Martin. in •; wanneer het
oost het scherp snijdende en doordringende
van den oostenwind kan beteekenen : aestus
heeft toch in hetgemeen de beteekenis van
scherpheid.
OOST, bijv. n. en bijw., met den vergelijkenden
trap ooster. Dat in het oost is, of nit het oost
108
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komt,
of naar het oost ziet : de wind is vlak
oost. En strekt zich oost en west. [Sweerts.]
Anders wil dit woord met het volgende naamwoord aaneengehecht warden • zoo echter,
dat het alseen ander bijv. n. verbogen word t :
de oostewint, den oostetvind, niet den oostenwind • zie hoogepriester. Als het een verge11 trend denkbeeld in zich sluit, zegt men
ooster : de oosterhoek, de oostergevel, oostergrens, oosterpoort. Bij Oud. Ninth men oosen oostervaarder, een schip,
terkruiderijen. Een
dat naar de oostzee vaart. Van hier oostelijk,

het ooen
stnstrekkende, uit het oosten
naar
waaijende, bij Bogaert ook oosterlijk.
°OSTEN , z. n., o., van het oosten; zonder
g het westen
meerv. Die hemelstreek , die teen
overstaat, in het gemeene leven dolrgaans
het oosten de zon komt in het oosten op.
alai
if
jmij het oosten eens. Naar het oosten.
Tegen het oosten. Ten oosten. Vond. en de
Bijbelv. zeggen ook uitden oosten •; misschien
het onaangename uit den oostene. OW.
voor
liet men het lidwoord ook weg: En doe sij
toghen van oosten. [Bijb. 1477.1 in het bij-

zonder dat gedeelte der wereld, dat beoosten
de middellandsche zee ligt, de Levant : het
geurrUk oosten zag, in zijne vruchtbre dalen,

ens. [Br. a Brandis.1 Met meerdere bepaling,
datgedeelte, dat beoosten Palestina lag :
het drietal, dat van 't oosten zich boo voor
d'arme kribbe. [Vond.] Het uiterste gewest
van Azle ten Oosten : op dat hi' zijne heerhappd met den Oceaan, en d'uiterste deelen
sc
van 't Oosten bepalen zoude. [Bogaert.] Zamenstell. oostenrijk, oostenrijker, oostenrijksch.
komt nog voor ooster
OSTER, zie oust. Bij Kil.,
°
oosteren, oosterdagh. In het hood. is het een
zeer gewoon woord die &tern. Het beteekent
bet feest van Jesus opsta -nding, bij ons, met
den Joodschen naarn, paaschfeest genoemd.

En dewijl het paaschfeest nicest in de maand
ril valt,droeg die maand oul. den naam
Ap
van. oostermaand. Bij Ker. oostrun, ostron,
Otfr. ostoron, angels. easter, oster, ostor,
eng. easter. Kil. leidt het van Eoster, Eostra, den naam eener owle Saksische Godin,
af, bij de oude Zweden Astargijdia geheeten, de Grieksche en Romeinsche Venus,
dezelfde godin, welke de Sijriers en Sidoniers Astarte noemden, naar de getuigenis
an Suidas, ult. het hebr. Astaroth. Wachter
v
brengt het tot het Goth. urreistan, oprijzen,
opstaan, en het angels. arijste, opstanding.
Adelung leidt het at' van oost, ooster, inzoover daarin een algemeen denkbeeld van opheffen, opgaan, opstaan ingesloten is. In het
Angels. is est de oorsprorig.
OosmaEri, onz. w., gelijkvl. Het oosterde,
heeftgeoosterd. Een woord der zeelieden :
het kompas oostert, wanneer de naald,
under sommige hemelstrekken, niet vlak

OP.

het noorden wijst, maar eenige streken oostwaarts afwijki.
OOSTERLING, z. n., m. en v., des oosterlings,
— der, of van den — de oosterling ; meerv.
oosterlingen. lemand uit de landen, langs de
oostzeegelegen, en voornamelijk uit de hanzesteden. Oosterling is ook iemand, die in
het Oosten, de Levant woont.
OUSTERLUCIE, (bij Kil. oosterlucye, bij Meijer
oosterlusie), z. n., v., der, of van de oosterlucie • zonder meerv. Holwortel, zekere
vezelachtige plant, die in Oostenrijk, Frankrijk en Tartarie groeit, welker wortel eenen
sterken, onaangenamen reuk geeft, zeer
bitter van smaak is, en braking veroorzaakt.
Uit hetgr. aristolochia.
OOSTERSCH, bijv. n. en bijw., zonder trappen
van vergrooting. Van het oosten : het oostersche huis, het huis der hanzesteden to Antwerpen. De oostersche vloot, die van Amsterdam naar de oostzee zeilt. Dat betrekking
op de Levant heeft : de oostersche volkeren.
De oostersche talen.
ootje, woorden der dagelijksche taal.

OOTE,

Gene beduidt in eenige streken van ons vaderlandgrootvader, ook oota geheeten, in
andere Gordengrootmoeder • dit beteekent
g
rootmoeder. Het komt overeen,
met atta
g
r. arra. Hierheen behoort het drentsche
ette nsgelijks.
OOTMOED, z. n., m., des ootmoeds, of van den
ootmoed; zonder meerv. Uit kracht der alleiding van oot (ood) en moed, moet dit woord
eigenlijk ledigheid, d. afwezigheid van
moed beteekend hebben, niet zoo zeer als
eene laakbare lafheid, als wel een onschuldig
gebrek. Daar nu iemand, die dit gebrek bij
zich bespeurt, van zich zelven niet hooggevoelend is, wanneer hi' anders wel denkt,
zoo heeft ootmoed de beteekenis van nederigheid gekregen: van die en ootmoet.
[HaogvI.] In onderdanig sten ootmoed. [Hooft.]

Bij J. de Haes heeft het nog een bijgevoegd
denkbeeld van eenen nederigen en armoedirtbeu
mijn' ootmoed uit
g
en toestand hi'
het stof. En : den ootmoed eerde hi' met kroonen. Men spelt het woord thans ootmoed„
schoon het, volgens de afleiding, oodmood, zou moeten zijn. En zoo schrijven

ook K. v. Mand., Kiliaan, Meer,
en L. ten
Y
Kate. Van hier ootmoedig, ootmoedigheid,
ootmoedig10, ootmoedigen, waarvoor verootrnoedigen in gebruik is.
Ootmoed, Angels. eadmod en eaidmod,
Frank. Sdmuot.
OP, een voorzetsel en bijwoord. Als voorzetsel
is het van eenen widen omvang en eene
uitgestrekte beteekenis. Als zoodanig, beduidt het, vooreerst, het zijn of werken
boven de oppervlakte van een ligchaam.
Deze is, misschien, de oorspronkelijke beteekenis, waaruit andere figuurlijke ontstaan
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zijn : hi' zit op de poort gevangen. Hij staat
op den berg. Hij woont op een eiland. Hierheen behoorende spreekwijzen : op het slot,

Op weelcer le en. lets op den koop waken.
Zich op genade over even. Op den dood
gevangen zitten. Wijders, als zulk een voor-

op het dorp op het land wonen. Op de Hoogeschool zijn. Op de Leijdsche straat. In alles

werp tevens de grenspaal is, waartoe zich de
handeling of beweging uitstrekt •: op de helft

heerscht het denkbeeld van eene hoogte.
Wijders duidt het slechts eene oppervlakte
aan, alhoewel vaak het begrijp van hoogte
er mede vereenigd is : op den grond liggen.

aanvullen. lk heb hetgeld, op lien gulden
na. .Htj weet het op een haar. Ook geeft op
to kennen, dat na ietsgeschiedt : op hem
volgen. Bat is goed op het eten. Geschokt van
baeren, slagh op slagh Gesolt van buien
dagh op dagh. [Poot.] Hi' antwoordde hierop.
Op die vraag zweeg hij. Op het ontvangen
van dezen brief. Men gebruikt dit voorzetsel

Op eene bank zitten. Op de fluit spelen. Op
een or el spelen. Op de brug staan. Op den
kop staan. Op den we omkomen. In vele

figuurl. spreekwijzen ligt deze beteekenis
tengrondslag : op den sprong staan. Een
leer op de been hebben. Wees op uwe hoede.
Op duizend tan en leven. [Moon.] lemand
op de handen dragen. Ik heb wat op mi/n
hart, enz. lemand op reis ontmoeten. Hzj is
op de 'a t. Op eenen maaltdd zijn. Hi' is op
de begrafenis. Eene during : h i' mote op de
reis sterven. Het zijn naast jets : Keulen ligt
op den Rijn. Oneig. : iemand op zzjne zijde
hebben. Eerier' tijd : ik reis niet graag op
eenen zondag. Het was duister op den midday. Rome is niet op eenen dag gebouwd. lk
heb op mijnen ouden dag nog zooveel verdriet.
Op heden,
op morgen. Eenen toekomenden
tijd : ik zal eens op eenen avond uitbreken.
Voor teen : op 't voorjaar. [Hooft.] Eene
rigting en beweging in de Nhoogte : op
eenen boom klimmen. Op het paard stijgen. Zoo ook op straat komen. Zich op het
land be even, Met de figuurl. spreekwijzen :
op de wereld komen. Op vrije voeten stellen.
Schuld op schuld hoopen. Op de proef stellen.

Eeneets
beweging Haar oppervlakte van i :

ook dan, als bet geheel naar bet getal zijner
deelen moet bepaald worden twintig stuiversgaan op eenen gulden. Oul. werd het
ook voor over gebezigd : mijn volt op welt
is di' eenen coninc gheset heb. [Bijb. 1477.]
Nog verder beduidt het den aard en de wijze
van jets : op zijn Fransch gekleed. Op dien
voet. Op zulke mauler. Op een nieuw. Op
een duit: zij el "ken tlkander op een duit,

zoo als men dagelijks spreekt, doch waarschijnlijk is ditverbasterd van op ende nit; zoo
ook op een top, voor op ende op. Op zijn best.
Op het heerlzjkste uitgedost. Op korting
betalen.

Als bijwoord komt het ook, in onze taal,
voor. Menplaatst het dan met het voorz.
van, en drukt er eenen aanvang door uit:
van onderen op rabraken. Van longs op.

Eene beweging in de hoogte, zonder van :
datging berg op, berg af. Op en neder loo en

naar boven en beneden, ook heen en weer.
Oul. beteekende op en neder ook overal. Het
is eindelijk een opwekkend tusschenwerpsel:

Op het hood vallen. Op den teen treden.
lets
: twee
op de wond doers Zoo ook oneig.
gulden op hand krijgen. Bat is water op
mijnen inolen. Zich op reis be even. Op slag
komen, enz. Eene beweging naar eerie
plaats : zich op straat be even. Op de baan
komen. Op de kermis reizen. Bier op riesschen zetten. Zeer dikwijls beduidt het de

op ! strljd'bre Piso op gespt flu het harnas
aan. G. Brandt.] Zoo ook, bij verdubbeling:
op ! doffe geest ! op, op ! — Op, op, op, vet.More schaepen [Moonen.]
Dit voorzetsel komt ook in zamenst. voor.

rigting der werkzaamheid des gemoeds op
iets : tuk op roof. Heet op de moedermelk.

enz. Dezeplaats neemt het in bij werkwoorden en de daarvan afgeleide naamwoorden,
als opwellen, ophitsen, opkomst, opstanding,
enz. Zoo ook bij sommige bijwoorden, als
opdat, opwaarts. In zamenst. met werkwoorden, geeft het aan dezelve eene dubbele beteekenis die van eene beweging of rigting
in de hoogte, als opkomen, opstaan, ophoopen •; die van eene veroorzaking van eene
opening, als : opdoen, opsluiten, opbreken.
In ditgeval vervangt het de plaats van het
bijw. open. Uit deze dubbele beteekenis ontstaan vele figuurlijke, waarvan deze vier de
beteekent deze
voornaamste zijn. Vooreerst,
zamenstelling een zijn, eene beweging of
werking op de oppervlakte van iets, als opdrukken, opgieten, enz. Ten tweede, eene

Verlierd op een meisje. Verslingerd op het
spel. Toornig, boos op iemand ztjn. Ik heb
er een zwak op. Noordpriemen op iemand
zal op die zaak
scherpen. Op God ho en,
letten. het er op wagen. Op middelen
bedacht, enz. Dal ziet op u. lk zal op hem
wachten. Op ientands gezondheid drinken.
Hi' is op alles gevat. Sedert wert d'oorlog op
den name van hem gevoert. [Hooft.] Een
gedicht op lets maken. Op jets trotsch zijn.
Zich op jets verheffen. Laat het toch niet op
viii alleen aankoinen. I k vraag zulks op wive
eerlijkheid. Op den pals wagen. Het is hem
op den pals verboden. Doe het op mzjnen
raad. Zoo ook, als het tegelijk het oogmerk
der handeling aanduidt : op buit uitgaan.

plaatst het achter- en vooraan. Gene
plaats beslaat het bij eenige bijwoorden, als

Men

waarop, hierop, ergensop, achterop, daarop,

herhaling van die werkzaamheid, die door
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het enkele werkwoord reeds is uitgedrukt,
als opbruinen , opschoonen , opfrisschen
opbrouwen. Ten derde, eene geheele voleindi in van iets, als opeten, opwisschen, opdrinken. Eindelijk, eene bestemming voor
het toekomende, als opleggen, opdoen. Alle
andere figuurl. beteekenissen kunnen, gemakkelijk, onder een van deze hoofden gebrat worden.
Zoo dikwijls dit voorzetsel met werkwoorden zamengesteld wordt, is het scheidbaar,
als : opnemen, ik nam op, opgenomen, op te
nemen — oploopen, lie op, opgeloopen, op
te loopen.
Op, hoogd auf, bij Ulphil.jup, angels.
up, Ker. aba, Otfr. en Willer. Wan en uffe,
neders. up, eng. up, upon, ijsl. off, deer.
op. Over en open zijn uit deze bron voortgevloeid • zoo ook enrEp en super, supra.
OPAALSTEEN, z. n., v., des opaalsteens, of van
den opaalsteen •; meerv. opaaisteenen. Eerie

soort van weeken steer), onder de edelgesteentengerangschikt, die, na het slijpen, vele
kleuren aanneemt. Uit hetgr. en lat. °pains. Michaelis houdt hem voor den Lynkurer
der ouden. Om de veelheid der kleuren werd
hi' ook Iris, regenboog, geheeten. Plinius
noemt hem paederos.
OPADEREN, bedr. w., gelijkvl. Van op enaderen:
ik aderde op, heb opgeaderd. Een schulderswoord : ik liet de pilaars opaderen, dat is
dezelve, die alsgeaderd manner geschilderd
waren, maar waarop die aders dof en bleek
stonden,
in dien zelfden smaak weder laten
opschilderen.
OPBADEN, opbading, zie opboden.
OPBAGGEREN, bedr. w., gelijkvl. Van op en baggeren : ik baggerde op, heb opgebagerd. Door
een baggernet nit eerie sloot, gracht of andere die to optrekken : clan baggert hij op
al de stinckende modder. J. de Brune.] In
hetgemeen, nit het water opbrengen : 't
aeloude Kattenburg, nu weer opgebaggert
uit het tout. [Anton.] Overdr., wordt het
van het ophalen van zaken gebezigd, die
eeneri tegenzin, walging en afkeer veroorzaken: geschillen, die uit de Roomsche re ten
worden opgebaggerdt. [Van Idsinga over het
selw. Landr.]
OPBAKEREN, bedr. w., gelijkvl. Door bakeren
optooijen : een kind opbakeren.
OPBAKKEN, bedr. w., ongelijkvl. Van op en
bakken : ik bakte op, heb opgebakt. Met bakken alles opgebruiken, anders verbakken •;
ook van nieuws bakken :podding opbakken.
OPBALDEREN, zie opbulderen,
OPEALIEN, bedr. w., gelijkvl. Van op en balien,
dat nietgebruikelijk is : ik baliede op, heb
opgebalied. Met eene balie, eene scheepstobbe, water naar boven brengen, trekken.
OPBANDEN, veroud. bedr. w., gelijkvl. Van op
en banden, dat buiten zam. niet voorkomt :

OPBI.

ik bandde op, heb opgeband. Het deelw. opgeband heeft Meyer, die het verklaart met

banden omhangen.
bedr. w.lijkvl.
Waar voorheen
,
ge
eene baan geweest is, doch die, door eenig
beletsel ,
niet meer g an gbaar is, aldaar dezelve
weder opruimen: den we door duinopbanen.
[Vond.] Den kunstweg op te banen, die gansch
verwildert was. J. B. Wellekens.]
OPBAREN, veroud. onz. w.,
gelijkvl. Een luid
geschreeuw opheffen. Zie baren.
OPBEDELEN, bedr. w., gelijkvl. Door bedelen bij
de huizen jets ophalen.
OPBELLEN
,
bedr. w. , gelijkvl. Door het trekker)
van de bel, uit het bed doen rijzen.
OPBERSTEN, onz. w., ongelijkvi. Van op en bers-

OPBANEN,

ten (barsten): ik borst op, ben opgeborsten.
Door bersten eene opening krijgen : voorwaerts overgevallen zijnde is midden opgeborsten. [Bijbelv.]

veroud. bedr. w., gelijkvl. Zoo
betalen, dater niets meer op rekening blijft.
OPBETTEN, bedr. w., gelijkvl. Van op en betten:
ik bettede
, heb
opebet. Met
opg
een linnet,
la 'e eenig vocht op een ontstoken deel des
ligchaams, herhaalde reizen, opdrukken.
Ook op die zelfde wijs het vocht opnemen.
OPBEUKEN, bedr. w., gelijkvl. Van op en beuken:
ik beukte op, heb opgebeukt. Door beuken
boven op jets slaan ; ook door beuken eerie
opening in jets maken. De poorten opbeuken
gebruikt dus Hooft.
OPBEUREN, bedr. w., gelijkvl. Optillen ; in welken zin het, op de Veluw, zeer in gebruik is:

OPBETALEN,

beur mij Bens op. Een kind opbeuren. Zlj
beurde dengevallenen grijsaard van den
g
rondoop. Oneig., dat in vervallenen staat
is, wederom krachten bijzetten : dit hadt 't
lichaem opgebeurt. J. de Haes.] Tot vorigen

bloei, luister en vermogen terug brengen:
gij hebt ons opgebeurt. J. de Haes.] En d'onderdrukte deugt opbeuren met sifts armen.
[Poot.] Mijn zwakheid optebeuren. [Feitama.]

Uit ram en die bij eerie die to vergeleken
worden,
met hervatten moed, verlossen : uit
de ellende op te beuren. [Frantzen.] Eenerin
neerslagtigen geest zoo lets toebrengen,
waarvoor hi'j nieuwen moed vat: die taal
beurde hem aanmerkelijk op. remands gemoed, hart opbeuren. Op de Veluwe heeft dit

woord eene nog andere beteekenis voor ontvangen : penningen opbeuren. Van bier
opbeuring, in den eigenlijken en oneigenliken zin.
OPBIDDEN, onz. en bedr. w., ongelijkvl. De bad
op, heb opgebeden. In het bidden zijne stem
laten hooren • wanneer men het onz. gebruikt : hard opbidden, in de dagelijksche
taal • waarvoor ook hardop bidden gebezigd
wordt. Bedr., door een verzoek uitnoodigen,
om op te komen : alle vrienden opbidden,
[Kul.]
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bedr.w., gelijkvl. Van op en biechten: ik biechtte op, heb opgebiecht. Door

OPBIECIITEN,

bekennen ietsaan den dag brengen.
w., ongelijkvl. Van op en bieden: ik bood op, heb opgeboden. Hooger bieden. Mengebrulkt het meest onz., met welating van den vierden naamval, die de som
aanduidt.
OPBUTEN, bedr. w., ongelijkvl. : ik beet op, heb
opgebeten. Met de tanden eene opening
maken • ook door bijtende middelen dit
veroorzaken : dat bijt de huid schielijk op.
OPBUTEN, bedr. w., gelijkvI.: ik bijtte op, heb
opgebijt. Door eene bijt in het is to hakken
eene opening maken : met opbijten van 't i's.
OPBIEDEN, bedr.

De kooningschen deeden 't veer opbijten.

[Hooft.] Meir en stroomen op to bijten.
[Vond.]
OPBIKKEN, bedr. w., gelijkvl. Door bikken
(hakken) verfraaijen : eenen steen laten opbikken. Opeten alles opbikken. Zie verder
oppikken.

bedr. w., ongelijkvl. Van op en binden : ik bond op , heb opgebonden. lets,

OPBINDEN,

dat door zijne slapheld naar beneden helt,
vastbinden : het haar, de broek, dekousen,
den wijnstok, enz, opbinden. Dan Wacker
voor de vuist de rancken opgebonden. [Vond.]
Boven op lets vast binden : ende bondt hen
mutsen op. [Bijbelv.]
OPBLAKEN, onz.gelijkvl. Van op en blaken:•
ik blaakte op, ben opgeblaakt. Met blakend
Licht opstijgen. Hooft bezigt het, voor met
luister openbaar worden : ende deedt zzjn'
glore bet opblaaken. Met hevige kracht on
staan : zich luttel kreunende der afgunst
opblaakende tat het verstrikken dies deughdzaamsten mans. [Hoof's]
OPBLAZEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. ik blies
op, heb opgeblazen. Bedr., door inblazen van
lucht doen opzwellen : darmen opblazen.
En dutode't lemmer in zijne opgeblaeze long.
[Vond.1 Met twee opgeblaze kaken. [Geschier.]

Fig., het sterkste blijk van hoogmoedigheid
en trotschheidgeven : zich opblazen. Waardoor de mensch zich als een waterbel opblaast.
[Vollenh.] Een opgeblazen mensch. Die is
opgeblasen ende en weet niets. [Bijbelv.] Van
hier opgeblazenheid: opgeblasentheit der zee.
[Bijbelv.] Vergaande hoogmoed: oorblasingen,
opgeblasentheden. [Bijbelv.] Door blazen
nieuwe kracht bijzetten : die de kolen in 't
vtjer opblaest. [Bijbelv.] En heeft het smookend vier opgeblaazen. [Hooft.] Oneig.: de
tijdingen nit Vlaandre bliezen hun den moedt
op. [Hooft.] Door blazon in de hoogte driven:
een veertje opblazen. Bij opgeblazen zee.

[Hooft.] Door uitgeborstene lucht in de hoogte
laten springen : ook bliezen de verweerders
een' mi'n' op. [Hooft.] Onz., met hebben, op
blaastuigen van nieuws geluid maken : zzj
bliezen lustig op.

OPBO.

bleekte
bedr. en onz. w. ,
gelijkvl.
op, heb en ben opgebleekt. B e r. Van nieuws

OPBLEEKEN,

linnen bleeken, opdat het Witter worde. Onz.,
men zijn : bleek, wit worden: het linnen is
fraai opgebleekt.

onz. w., ongelijkvl. bleef op, ben
opgebleven. Overeinde blijven, doch slechts

OPBLIJVEN,

oneig., in tegensteiling van naar bed gaan :
ik kan niet lang opblUven. De kinderen zullen,
van avond, opblzjven. Aanblijven, niet uitgaan : de kaars kan niet lang opblijven. Niet
toegesloten worden : ik zal de deur, tot tien
uren, laten opblijven.
OPBLINKEN, onz. w., ongelijkvl. Van op en blinken: ik blonk op, heb opgeblonken. Eenen
blinkendenglans van zich geven : de beucklaer die van gout hier opblonck. [Vond.]
OPBOBBELEN, onz. w., gelijkvl. Ik bobbelde op,
ben opgebobbeld. Met bobbels opkomen : gehjck het vijer de wateren doet opbobbelen.
[Bijbelv.] Figuurl.: opbobbelende boven haar
lot en staat. [Otld.]
OPBOD, z. n., o., des opbods, of van het opbod •
zonder meerv. Bijeenroeping: opbod van den
adel. Van op en bieden, voor aankondigen,
boodschappen. Opbod is ook een hooger bod,

bij openbare veiling.
naar den Gelders. tongval, opbaden),
bedr. w., gelijkvl. Van op en bollen : ik
boodde op, heb opgebood. Op de Veluw zegt
men : eenpond opbaden, dat is , openlijk
aankondigen, dat hetzelve , ingevolge het
landregt, zal geveild warden. Van hier opboding (opbading). Van op en bod, van bieden,
aankondigen, bekend maken.
OPBOEIJEN, bedr. w., gelijkvl. Van op en boeijen:
ik boeide op, heb opgeboeid. Opbinden: abrikoozen, met een biesjes opgeboeit. Elloogv1.]
Oneig. hoe ijdel, dat men opboeljt 't handgebaer van menschelijke zaeken. [Vond.] In
den scheepsbouw heel opboeijen het boord
des schips hooger maken : hoog opgeboeide

OPBODEN,

schepen. Bij opgeblazen zee boeijen zij 't
opperste der scheepen op met tafels. Hooft.
Bij Kil. heeft men opboetsel , voor opboeisel;
zoodat opboeifen, in de laatste beteekenis,
waarschijnlijk is opboeden, van boeden, hetzelfde als boeten, boetsen, bootsen, poetsen.
OPBOETEN, bedr. w., gelijkvl. Ik boette op, heb
opgeboet. Vuur, dat omgevallen is, van nieuws

boeten • in de dagelijksche taal.
zie opbulderen.
OPBOLLEN, bedr. enonz. w., gelijkvl. Van op en

OPBOLDEREN,

bollen : ik bolde op, heb en ben opgebold.
Bedr., boiler maker': lets opbollen. Onz., met
zijn, boiler worden het begint op to bollen.
Van hier opbolling.

bedr. w., gelijkvl. Van op en bondat buiten zwang is: ik bondelde op,
heb opgebondeld. In eenen bondel ophinden:

OPBONDELEN,

delen,

haar hair bondelen zij omtrent het achterhooft met een knoop op. [Bog.]
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OPBONZEN, bedr.

w., gelijkvl. Met eene bons
open stooten : hier ziet men, hoe de helsche
p
oort wordt opgebonst. [J. De Bees.] Twe
deuren zogeweldig opgebonst hebbende.

[Bogaert.]
OPBOOMEN, onz. w., gelijkvl. Van op en boomen:
ik boomde op, heb opgeboomd. Een schip met
een boom teen stroom opduwen.
OPBOREN, bedr. w., gelijkvl. 1k boorde op, heb
opgeboord. Van nieuws boren • ook, door
Boren met eene boor,
of ander middel, eene
wijdere opening maken.
OPBORGEN, bedr. w., gelijkvl. Van op en borgen:
ik borgde op, heb opgeborgd. Borgend ophalen : bij alle winkels opborgen, wat men
mbar krtygen kan.
OPBORRELEN, (ook opbortelen), onz. w., gelijkvl.
Van op en borrelen: ik borrelde op, ben opgeborreld. Uit den grond van een modderig

water boven komen, zoodat er zich bolletjes,
of blaasjes, op de opperviakte vertoonen :
al 't yolk en burgerij (der kikvorschen,) die,
uit Karen kolk opborlende, enz. [Moon.]
Vondel laat de . Vijvernimf uit den grond
opborlen. Waeruit de Jordaen, door den
gront vloeiende, in Pancas opborrelt. [Moon.]

Omdat zulke luchtbolletjes veel uit stinkende
en zwavelachtige poelen, opkomen, wordt
het, oneigerilijk, gebruikt, voor uit eene
onreineplaats oprijzen: ik zie een gruwzaem
spook opborlen. [Poot.] Uit verdorvene en
slechte grondbeginselen ontstaan : zijnde
doen ter ttjdt opgheborrelt de helsche tweespalt. J. Van Heemsk.] 1Vu ziet ztj den
twisten het bedrog opborlen. G. Brandt.]
Thans borrelde alles op in zijn wraekgierigh harte. J. De Haes.] En deed zijn'
reedenen, gezult in gal, aldus opborrelen.

[Hoofs,] Ook, wanneer meer op de slechte gesteldheid der gevolgen, dan de oorzaak zelve
gezien wordt: zoo geirne wil midden nit den
ader der lietlijkheden iets bitters opborrelen.

[Hoofs.] Somwijlen werd het ook ‘bedrijv.
gebezigd. Van bier opborreling.
OPBOSSEN, bedr, w., gelijkvi. Van op en bossen:
ik boste op, heb opgebost. Oprapen en ist
bossen binder. Zie bossen.
OPBouw, z, n., m., des opbouws, of van den
opbouw •; zonder meerv. Stichting, opregting
van lets dat vervallen was : tot den opbouw
van den noordermuur heeft mentachtig man,
dagelijks, geprest. In het gemeen, herstel-

ling van alle andere din en. die in eenen
kwijnenden staat zijn : tot opbouw van kunsten en wetenschappen veel toebrengen. Ten
opbouw der doorluchtste en edelste geslachten. [Feith.]
OPBOUWEN, bedr, w., gelijkvl. Van op en bouwen : ik bouwde op, heb opgebouwd. Flat
afgebroken is van nieuws bouwen : bouwt de
mueren van Jerusalem op. [Bijbelv.] Alle
andere vervallene zaken herstellen de talen

OPBR.

opbouwen. lemands geloof, ook iemand in
hetgeloof opbouwen. Van hier opbouwer,
opbouwing.
OPBRADEN, bedr. w., ongelijkvl. Van op en braden: ik bried op, heb opgebraden. Van nieuws

Braden.
bedr. en onz, w., gelijkvl. 1k
brandde op, heb en ben opgebrand. Bedr.,
door branden verbruiken : brand mij al het
bout niet op. Onz., met ztjn, door de vlarn
verteerd worden, anders verbranden. Stec-

OPBRANDEN,

kere vlam van zich geven, zoodat dezelve in
de hoogte stijgt • ook met zijn eene eed'le
vonk, welke opbrand tot een krachtig vuur

G. Bidloo.]
bedr. w., gelijkvl. Van op en brassen : ik braste op, heb opgebrast. Door brassen opteren : want goet van eene zij is veerdigh opgebrast. [Cats.] Bij Ka. heeft het ook
eene oneigenlijke beteekenis, to weten, die
van verduwen, verdragen.
OPBRAVEREN, onz. w., gelijkvl. Van op en bra-

OPBRASSEN,

veren ik braveerde op, ben opgebraveerd.

Met trotschen en onversaagden moed opkomen. Wel Le onderscheiden van braveren op
iets, moed op lets dragen: de groote Tromp,
braverende op zijn gouden leeuw. [Anton.]
OPBREIJEN, bedr. w., gelijkvl . Van open breijen:
ik breide op, heb opgebreid. Aan het oppereinde van jets aanbreijen. Bij Hoogstr. komt
het voor. Ook door breijen verbruiken : al
het katoen is opgebreid.
z, n., m., des opbreks, of van den
opbrek ; zonder meerv. Het vertrek van eene
plaats zij besluiten den opbrek der troepen.
[Hooft.] Schoon afbrek vrouwel. is, zoude ik
dit woord, dat niet eene gewrochte daad,
gelijk afbrek, aanduidt , liefst, met den

OPBREK,

Muiderdrost, mannelijk laten.
01,BREKEN, bedr.

en onz. w., ongelijkvl. Van op
en breken : ik brak op, heb enbenopgebroken.
Bedr., door breken openen : eenen brief
opbreken. Deuren en vensters opgebroken
hebbende. Los maken, dat vast staat, het opnemen en wegdragen: en tijdt was de kraam
op le breken. [Hooft.] Van bier gebruikt men
het onzijdig, met zijn, in den zin van eene

plaats, waar men tenten opgeslagen had,
verlaten : hi' is met zijne gansche kraam
opgebroken. Men zegt dit van een leger, of
ook van vorstelijke personen, die met een
talrijk gevolg reizen : het leer breekt op.
Van waar hen de Prins, met dreighen, deed
opbreeken. [llooft.] Toen ILO uw heirkracht
op deed breken. G. Brandt.] Men zegt ins elijks, in eenen bedrijvenden zin : een beleg
opbreken, met het beleg uitscheiden en we
trekken. Onz., met zijn, met geweld losgebroken worden en in de hoogte springen : op desen selven dach zijn alle fonteynen des grooten
afgronts opgebroken. [Bijbelv.] Van het oprisen der maag gebruikt men het ook: win-
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derige kool breekt op. Overdragt: dat zalhent
zuur opbreken, dat zal hem van achteren
onheil baren. Hoe zuur staat dit verraad u
eenmaal op te breken. [Feitam.] So vroeg
quam haar de vrijheit op te breken. [II. De Gr.]
Van hier opbreking.
OPERENGEN, bedr, w., onregelm. Van op en
brengen: ik bragt op, heb opgebragt. Boven

op een ander ligchaam brengen : in verscheidenegevalien des gemeenen levens. Zoo ook
in den meerdeftigen stip : op alien ho de
kaelheijt opbrengen. [Bijbelv.] In de hoogte
brengen, doch slechts in eenige gevallen.
Tot behoorlijken wasdom en grootte brengen; opvoeden: eene wolvin, die 'one wolven
opbrengt. G. Brandt.] Ghij hebt haer kinders opgebrocht. D. Heins.] Die lc opgebracht
hebbe engevoert. [Bijb.] Naar eene hoogere
plaats brengen: goederen den Rijn opbrengen. Zij hebben hem al opgebragt, naar de
gevangenis gebragt. Brie vtjandelijke schepen
te Duinkerken opbrengen. Verschaffen, uitleveren :geld opbrengen. kan kwalijk de
huur opbrengen. Zamelpenningen, uit het
diepst der booze vrijwilligh opgebragt.
[Hooft.] Van hier opbrenging, ook opbrengst.
OPBRIESCHEN, onz. gelijkvl. Ik brieschte op,
heb opgebriescht. Door gebriesch zich hooren

laten.
OPBROMMEN, onz.w.,

gelijkvl. Ik bromde op,
heb opgebromd. Beginnen te brommen •; ook
zijne stem, met eenige praal of grootsprekendheid, verheffen : zoo tang gij uw poeten
stof tot rtjmertj verschaft, om heerlik op te
brommen. [Anton.]

bedr. w., gelijkvl. Van nieuws
brouwen.
OPBRUIKEN, zie opgebruiken.
OPBRIIINEN, bedr. w., gelijkvi. Van op en
OPBROUWEN,

bruinen: ik bruinde
opebruind.
Van
, heb
opg

nieuws bruin maken.
onz. w., gelijkvi. Ik bruiste op, heb
opgebruist. In de hoogte bruisen : krijt doet

OPBRUISEN,

azijn opbruisen.

bedr. w., ongelijkvl. Ik boo op, heb
opgehogen. Open buigen.
OPBULDEREN, (opbalderen, opbolderen bij Kil.),
onz. w., gelijkvl. Van op en bulderen: ik
bulderde op, hob opgebulderd. Weder aanvan en te bulderen, intonare bij Kil. AM de
winden opbulderen. [De Deck.]
OPBUTGEN,

onz.gelijkvl. Bulkend zich
hooren laten : maer een der ossen bulckt op.

OPBULKEN,

[Vond.]

w., gelijkvl. Van op en bullen:
dal, is bol, gezwollen raken, dat buiten
zawenst. niet voorkomt: ik bulde op, ben
opgebuld. Opzwelien : en dient aen geenen

OPBULLEN, onz.

mensch, van tochten opgebult. J. Cats.]
zie opbondelen.
OPCIJFERIN, bedr. w., gelijkvl. Met cijferletters
OPBUNDELEN,

opschrijven.

OPDA.

onz. w., gelijkvl. Van op en dagen :
ik daagde op, ben opgedaagd. Dag worden
•:
als 't opdaagde, rukken de burghers weeder
naa de Neude toe. [Hooft.] In verderen zie

°PUGIN,

gebruikt men het van den aanvang van een
tijdstip in het algemeen : het jaar van 's
Ileeren welbehagen staat eerlang heijlrijk op
te daagen. M. L. Tijdw.] Toen 't licht deez'
jaardag op zag dagen. G. Brandt.] In ver-

dere figuur, luisterrijk, even als het lieve
morgenrood, te voorschijn korner): de zege
zien opdagen. [Vond.] In 't opdaegen der
jeught. [Vond.] Nu Godts end ook opdaegt
met my jaerzon tevens. J. de Haes.] Ook, in
het algemeen, to voorschijn komen •: zij zullen nog wel opdagen.

bedr. w., gelijkvl. Een water, of
eenen stroom, door eenen dam te leggen,
stuiten en doen opzwellen: de Rijn opgedamt. [Hooft.] De stroomen van Gods zegen
opdammen. [De Brune.] Oneig. zegt J. Visvliet: damd uw' tranen op. De wegh tot
zonde opdammen. [De Brune.]
OPDAMPEN, onz. w., gelijkvi. Ik dampte op, heb
en ben opgedampt. Met hebben, eenen rook
door sterk blazen, uit denmond beginnen
te drijven; in het gemeerre Leven. Met zijn,
als een damp in de boogie stijgen: terwtjt
OPDAMMEN,

schadelijke uitwaessemingen van uit het
slijk opdampen. [Overz. v. Hem] Godsgeest
doet door zijne hitte zuclffivolcken opdampen.

[De Brune.]
onz. w., gelijkvi. Ik danste op, heb
opgedanst. Beginnen te dansen ; in het gemeene levee : dock zich dansend opwaarts
be even vordert zijn : hij is de trappen opgedanst. Bedr., door dansen opbreken: den
vloer opdansen.

OPDANSEN,

voegwoord, dat een oogmerk aanduidt,
beheerschende eene aanvoegende wijs: opdat
ik vangeduchtere onheilen trans stodge.
1171js mij eenen oord, opdat ik mij verschuile. Opdat gij mtj niet lastig. vallet. Opdat het woord vervuld wierde. Het volt
g den
aard van andere voegwoorden ; het plaatst,
bij voorb., een scheidb. voorz. voor deszelfs
werkw. opdat ik voor a. Opdat hi' u zijn
boek vereere. Oul. werd het ook voor indien
gebezigd : opdat het den coninc ghenoecht.
[Bijb. 1477.] Waarvoor de Statenbijb.
heeft •
indien het den Koning goet dunkt. Nog boort
men, aan de Maas, onder hetgemeen : opdat
ik maar eenigzins ttjd heb, zal ik het doen,
voor : indien ik, enz.
OPDAVEREN, onz. w., gelijkvl. Beginner) te daveren : teen Room' deed door haar vreugdevlam den heemel, aardt, en zeen opdavren,
en weArlichten, zegt G. Brandt, in navolging
van Hooft, die ergens zegt: doende heemel en
aarde weerlichten, en opdaaveren, door alle
vonden van vroltjkheit. — De Po zag nu de
krijgsklaroen opdavren. J. B. Wellekens.)

OPDAT,

OPDI.

— 864 —

OPDEKKEN, bedr.

w., gelijkvl. Van op en dekken:
ik dekte Op, heb opgedekt. Boven op jets

dekken • ook eene opening maken, door het
deksel of te nemen : de Halle is opghedeckt
voor hemende het verderven en heeft geen
decsel. [I)ores1.]
OPDI WEN bedr. wi, ongelijkvi. Van op en delyen: ik ,dotf op, heb opgedolven. Eene die to
opgraven: hebbende den Overtoont opgedolvett. [Hoeft.] Iemand den weg opdelven, hem
in deszelis vooroemen verhinderen. De weg
tot vree schijnt opgedoiven. ., Brandt.] Om,
den menschen den iwegh der zalighetjt optedelyen. J. de Brune.] Wat zondt hi' argernis en
p
rams
den ,wegh opdelven, d.
weren.
[Hooft.] Oneig,. met moeite lets navorschen
en voor den dag=brengen: een stuk uit de
ouditeid opdelven. Van hier opdelver, opdelving.
OPDENKEN, bedr. onregelm. Van op en
denken : ik dacha op, heb opgedacht. In zijne
gedachten iemand lets optijgen : beter zoude
een Prins, dies argh opdachten,
met onze haaperingen slits voordeel doen.

Hooft,1
gelijkv1.,Deunend opzinbedr.
gen : een onnavolglijk feestmuzijk opdeunen.
SchiaL]
4;
OPDIGRTEN, bedr. w., gekijkv1.,Van op en dickten : ik dichtteop, heb opgedicitt. lets verzinnen ten laste. van een ander, toedichten,
toeschrijven Wien d'overtuigende Ithakees
opdichtte 1 loos verraet. {Vond.] Dat men
deeze ntisdawit opdichie. [llooft.]
OPDIENEN, bedr. w., gelijkvil. Van op en dienen : ik diende op, heb opgediend. In betrekking van tafelbedieade, de spijs anderen
voorzetten. Vondelgebruikt het van eenen
hond: dat het hootdeican opdiende en hem
OPDRUNEN,

danckte.

bedr. w., gelijkv1..Van op en die en:
ik die to op, heb opgediept. Deer maken,
opgraven: ik heb die sloot, nog wat laten
opdiepen. Plaatsnijders 4iapen eene pdaat op,
wanneer zij de gesnedene liguren, die al
wat afgesleten zijn, dieper maken. In de
schilderkunst is het eerie sterkere schaduw
waken,
opdat het licht in een schilderstuk
zich meer verhooge. Ook is bet een woord
in de breikunst : eenen steekopdiepen, eenen
gevallenensteek weder op de naald brengen.
In de gemeenzame verkeering zegt men :
slat kiss niet veel opdiepen,
voor: dat kan
niet veel nut doen, niet veelvoordeel aanhrengen.,
Opiwimr, cbedr. w., geliikvi. Van op en di' en:
ilcdijkle op, heb opgedijkt. Eenen dijk ophowl. Hoogstr.heeft het woord. Van bier

OPDIEPEN,

0PdtAirig,

gelijkvl. 1k dischte op, heb
opp4ischt. Spijs op tafel brengen : het kookept, dot men voor UE heeft. opgedischt.

OPAIDSGHANbedr.

OPDO.

[Hooft.] Nengebruikt het meest van eenen
gastheer, die zijne vrienden gui onthaalt.
Van hier opdisscher, tafelbediende, odeshing
OPDOBBEREN, onz.

w., gelijkvl. Van op en dobberen • ik dobberde op, ben opgedobberd. Dohberend opkomen, boven water komen. Hooft
neemt het oneigenlijk noodtlijkhee,den, die
nieuwelijx opdobbren.

opdoeming, zie opdoening.
OrDoEN,bedr. w., onregelm. Van op en doen :
ik deed op, heb opgedaan. Open doen: doe de
OPDOEMEN,

vensters op. Eenen brief opdoen. Hi' deed
daarna het boek op. Zajnen mond opdoen.
In uw' opgedanen schoot. [Vond.] Zijne
milde hand opdoen. In de hoogte brengen,

en van hier, in hetgemeen, zich van lets voorzien : turf opdoen. Voorraad van granen opdoen. Hierheen behoort de beteekenisvan opscheppen : doe het eten maar op. Opnemen en
aan eene zijde brengen : de to el opdoett. Van
hier berooven : Zion is opgedaen van zijner
eere. [Dores1.] Door het opsteken van" het
hoofd en het opslaan van de oog.en op zee lets
ontdekken: wij deden twee vijandlijke achepen op. Waarmee hi' nieuwe landen opdeed.
[Bogaert.lVan hier iets nieuws.opdoen, ver-

nemen, ontdekken. Zoo zegt men ook in het
gemeene leven: gij zult niets opdoen, verkrijgen. Ook: ik heb op de jagt niets opgedaan, niets gevangen. Opvouwen, in orde
brengen : nat lijnwaad opdoen ; de wasch
opdoen. Voor het oog brengen, opschikken •
ik wist mine waren wel op to doen. Wederk. : zich opdoen, zich openen •: de aerde
dede haer op. [Bijbeiv.] Zich vertoonen : er
deden zich eenige roofbenden op. Baer doet
zich 't lantschap op. [Vond.] Zich aanbieden :
zoo dra de eerstegelegenheid zich opdeed.
OPDOENING, Z. 11., V., der,

of

van de opdoening

zonder meerv. Dit woordgebruikt men,
wanneer zich een voorwerp, bij bet gezigt
over een water of over eene aardvlakte, door eerie breking van lichtstralen,
zoo verheft en opdoet, dat men hetzelve,
op eenen verren afstand, kan onidekken, als
wierde bet nailer aan ons oog gebragt: hij
was zeeropmerkende, waardoor. hij op de
opdoening der landen en kusten te naautoer
lette. G. Brandt.] flit woord wordt dikwijls,
in Noordholland, opdoeming uitgesproken,
en het onz. w., opdoemen. Bit heeft mij wet
eens doengissen, of opdoening ook afstamde
van hetzelfde wortelwoord, waarvan duin,
eene zandboogte, ontstaan Re m en n

worden wet eens verwisselel: luimen wordt
in Gron. lumen (loenen) uitgesproken. In het
Neders. is nog een woord dunen,. opzwellen,
bij Kil. duijnen. Ondertusschen blijve dit
eene enkelegissing. Kil. heeft dit woord niet:
in andere woordenboeken,heb ik ,00k te vergeefs gezocht. Bij S. Van Til leest men : de

OPDR.
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grootste heerlijkheid, die een gedicht doet
opdoemen, enalleragting weerdig maakt, enz.
OPDOFFEN, onz. w., gelijkvl. Van op en doffen
ik do to op, heb opgedoft. Met de vuist er ens

opslaan.
bedr. w., gelijkvl. Van op en dokken:
ik dokte op, heb opgedokt. Opleveren, opbremgen, betalen •; bij Kit. ook voor iemand met
slagen toedekken.
OPDONDEREN, w gelijkvl. Ik donderde op,
heb en ben opgedonderd. Met hebben, beteekep t het, in de straattaal, braaf opdoffen,
stager' geven. Met zifts beduidt het, in den
verhevenen stip, al donderend opkomen :
OPDOKKEN,

toen dat onweer op quam donderen en buldren over duin. [Vond.] Voorts, met ver-

vaarlijk gedruisch van onderen opkomen:
geen taint hagelbui, die uit de westzee op
koomt donderen. [Moon.] Meer onergenlijk

gebruikt men it van een zoodanig opkomen
uit hetonderaardsche rijk : als zij ze van
de doot in 't levee op zien donderen. [Moon.]
Mayors helschgebroed, uit d'afgrond opgedonderd. [S. Feitama.] Twist en dollen haat,
die, uit het heilloos diep des afgronts opgedondert, enz. [Poot.] Verder bezigt men het

in den zin van, met een onverwacht en
ontzaggelijk gedruisch, te voorschijn komen:
dan hoort men hier. van 't Y geen oorloghsman opdonderen. [Vond.] Bat uit ons Holland een Haagsch Burger op zou donderen.

P. Rabus.]
ouz. gelijkvi. Van op en dootjen:
ikdooide op, ben opgedooid. Van nieuws beginnen te dooljen.
OPDOUWEN, (opduwen), bedr. w., gelijkvl. Van

OPDOMJEN,

op en douwen: ik douwde op, heb opgedouwd.
Opwaarts douwen : de scheepsraad, waarin
besloten wierd, voor ,den wind op te duwen.

[Bogaert.]

OPDR.

ren opdragen. Het verkochte goed in de handen van den Heere opdraeghen. [Kul.]
OPDRAGT, Z. n., V. der, of van de opdragt ;
meery . opdragten. Plegtige aanbeveling en

overgeving aan iemands zorg en be schermin g : de Kaizer zeghelde de brieven dezer
opdraght. Rlooft.] Toeeigening: hi,1 zegt in
de opdragt van zijne gedichten, enz. None
opdragt voor een . book. Overdragt, bet onduitsche transport: opdragt van een gekocht
huis doen. Opdragt van eigendommen aan
zijne kinderen. Opdragt gebruiken wij ook
voor opdragtigheid. Bij Kil. is (*drag/ oogen-

dragt, het loo en van etterachtige oogen.
OPDRAGTIG, bijv. n. en bijw., opdragtiger, opdragtigst. Opgezwollen in het wezen, met
roodheid van gelaat : waerbij de blozentheit
der bruinen wel mag schromen, als in
triontf met hun opdrachtig root te komen.
[Anton.] Van hier opdragtigheid.
OPDR A VEN, onz. w., gelijkv1.11c drag de op, heb
en ben opgedraard.Met snelheid oploopen; met
ztjn : oin deze heirba,en op te draven. [Vond.]
Oneig., om hoog streven : die bestondt ten
hemel op te draven. [Hoogstr.] Met hebben ,
hoogdravend zijn : een stijl, die opdraeft als
Virgijl. [Vond.]
OPDREUNEN, onz. w., gelijkvl. Dreunend opzinpen : voor eene halve eeuw west de Licht kunst bij bruiloften opdreunen.
OPDRIESCHEN, bedr, w., gelijkvi. Ik drieschte
op, heb opgedriescht. Met drieschen en dreigen uit den of coed doen opkomen •: die
Vorstin, die hier al d'onderaartsche gooden
opdriest. G. Brandt.) Om 't opgedriescht
g eweld het hood te bieden. [G. Bid100. ]
OPDRIJ VEN, onz. w., ongelijkvi. Van op en dritjyen: ik dreefop heb enben opgedreven. Naar boven drijven, op leis drijven : het lijk kwam met
den derden dag opdritiven. Er dreef vet op.

Bedr., wordt het ook gebruikt in de beteekenis van, door middel eens drijfijzers, beeldwerk op zilver of goud maken kJ had er de
Boven op jets vast draaijen. In den dagelijkhuppelende Salien opgedreven. [Vond.] Van
schen sti'1 zegt men: hi' moot er voor ophier opdrifver.
draaijen, hi' moet er voor boeten. Opdraaijen
OPDRILLEN, bedr. w., gelijkvl. Van op en drilis ook open draaijen.
len : ik drilde op, heb opgedrild. Opsmukken,
OPDRAGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van op en
opschikken, in de gemeenzame verkeering.
dragen: ik droeg op, heb opgedragen. Om
Halmaheeftdit woord. Ook wordt het onzijd.
boog dragen: turf btj de trappen opdragen.
ebezigd, voor opslaan, met hebben : ik zal
g
Opvoeren, schoon nu verouderd : hoe Elias
er frisch opdrillen. Van bier het zelfst. opwart opghedraghen. [Bijb. V. Maerl.] Aan
dril voor eenen klap.
iemands bescherming, opzigt, zorg en gunst
aanbevelen : terwijl dees' Kerk aen Godt went OPDRINGEN, bedr. en onz. w., ongelijkvi.Van
op en drip en: ik drong op, heb en ben
opgedragen. [Vond.] Waerorn ge' /41/1 Eerstgeopgedrongen. Bedr., met sterke beweegredeborenopdraegt aen uw' Goa [Versteeg.] Volnen bij iernand, aanhouden, dat hij iets aandoet u 't werk, uw heusheid opgedragen!
neme : hi' dropg mij het book op. Met kracht
[Bog.] Jan iemand hart en lie do opdragen.
iemand jets optijgen staande houden, dat
Iemand eenambt opdragen. iVerdt aan T romp
hi' de Bader van het kwade feit is: oil drong
het bevel over 's Lands vloot opgedraagen.
hem het kind op. iemand een gevoelen op[G. Brandt.] Dit beet bij.
Bog het beleid
drip en hem met kracht
overtuigen,
opdragen. Zich aan God opdragen. °vergedat hi' hetzelve omhelst. Om dat quaat aan
ven, bij opdragt: het goed aan zijne kinde109
OPDRAALIEN, bedr.

w., gelijkvl. Van op en
draatjen: ik draaide op, heb opgedraaid.

OPDW.
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andren op te dringen. G. Brandt.] Onz., met I
hebben, naar boven drang veroorzaken: hoe
dringt gij zoo op? Met zijn, Orwaarts' met
gedrang komen : guam Boeleninu door zijnen zerk opdringen. [Vortd‘.1 Naar bOen met
kracht opstijgen : en doet'sljn'daiik opdringen door de lucht. H. SiteertS'.1
OPDRINKEN, bedr, w., ongelijkirt.Vail op en
drinken : ik drank op,' het i9pOirdtiken.
Door drinken' uittedigerf,' OtinOken :1k heb
den wijn orgedronken. Be {b+,1iiidtOrt Opdrinc ken, bij Kii., al den viiti; diode bruiloft
oVerblij ft ,bij de nabruireiftOPPOOljen.
OPDROOGEN, bedr. ohs. -0:',1 getijkirt./k droogde op, heb en ben opletti.Otie. &dr.,' met
eenen droogdoek opnemen 4 i vo'brts'op allerlei
met ztjn, droog
wijs droogmaken •;
worden.
OPDROPPELEN, onz.gelijkvi. droppelde
op, ben opgedroppeld. Met tircitipelen op iets
neervallen. Ook opdroppen opdruipen, opdruppeten, opdttOpen.
OPDRUIPEN, zie opdriippelen.
OPDRUISTIG, hetzelfde a/A dimity:Wig, in het w ezen opgezet, eenigzins`puiAterig: Een Geld.
woord. Van op en druistig, tniAsphien met
droes, hef, nit eene bron, otndat, gelijk
droes het sehuim :naar hovetldriet opbobbelen, zoo ook, in druistigheid, ide ontstelde
maag de dam en om. hoog dr/1ft, waarvan
zich de teekens, in het roode' aangezigt, vertoonen.
OPDRULKEN, bedr, w., gelijkvl. Van op en drukken: ik drukte op, heb opgedrukt. Op iets
drukken : een merle, dat er opgedrukt was.
Ookdoor middel der drukkunst op jets drukken. Eindelijk eene lastige en zware zaak op
iemand leggen : groot ROomen heel? zijn jokk
den Spagnaard opgedrukkf.
OPHIMPPELEN, OPDRUPPEN, tie
re glen.
OPDUIKEN, onz. w., ongelijkvl. Va/1 , 60'en duiken : ik dook op,ben opgeikken..ItoiYeftwater
komen: men kan broeder fngteen'attker
op zien duiken. [Anton.] (fit 'de thOereissen
opduikende. [Hooft.] Oneig.„ voor-deth dag
komen
uit de donkerheit 'opiltitkende.
Merv. Oven.]
OPDUNNEN, onz. w., gelijkvl. Ik dude 61); ben
opgedund. In het gemeene ieveti, vooi'dunnèrvvOtden, minder in getal wordeh.
OPDDRYti, OHL
gelijkvl. en -onregelm. Van
op en &Oven: ik char de op, heb opgedUrfd,
?k dorst
, heb
opedorst. Een
'der
opg
amenleving, waärbij een ander werkw.
irtriti4gets ivordt : ik dorster niet op, name/tit, Otsitn;iftimmeit, ens.
w., gelijkvl. Met eenendweildbill'Onntinen, opdroogen.
Orawturz*,-ont. w., gelijkvl. Van op en dwelmen,,'dit biSG. Bidloo voorkomt: ik dWelmde
oliOdweimd. Met draajjende wielingen en eerie golvende beweging in dikken

OPEN.

damp, opstijgen : waar de rook opdwetmde.
[Hooft.)

bedr. w., ongelijkvi. Van op en
dwingen: ik dwong op, heb opgedWontion.
Met dwang opdringen : hij dwong hem het
geld op.
OMEN, een bijw., beteekenende op elkander.

OPDWINGEN,

Menpleegt dit woord dikwerf aan de werkwoorden, waarbij het gevoegd wordt, vast te
hechten, en b. V. opeenhoopen, opeenstapelen
te schrijven, doch daar het een bijw. 'en
geen voorzetsel is, bezigt men het lieNt van
de woorden afgescheiden : opeen hoopen, enz.
OPEGGEN, bedr. w., gelijkvl. Van op en eggen:
ik egde op, heb opgeegd. Van nieuws eggen.
OPEISCR, z. n., m., van den opeisch; het Meerv.
wordt nietgebruikt. De daad van opeischen:
ten eersten opeisch. [Hooft.]
OPEISCHEN, bedr. w., gelijkvl. Van op en eischen:
ik eischte op, heb opgeeischt. Tot de overgaaf vorderen: eene shad opeischen. Van bier
opeisching.

bijv. n. en bijw.. opener, opens!, schoon
in een enketgeval slechts. Het tegendeel van

OPEN,

gesloten ingesloten, en, als bijwoord,
staat het tegen'toe over. Eigenlijk, aan eene
of meer ziPten niet toegesloten , toegedaan:
hij voert dem* openen helm boven zijn wapen. Met eenen openen wagen rijden, die
niet overdekt is. Hij slaapt met opene yensters. fflijne oogen pas half open, vielen weer
toe. Van eenen nieuwsgierigen zegt men :
hij stond met neus en mond open. lemand
met opene amen ontvangen, met uitgebreide

armen, en oneig., met vrolijke bereidwitligheld. Nu Of uw' bijstand ens met opene
armen bied.. (Feitatn.] Waerom hi' u in
d'opene armen nam. [Moon.] Het Hoed
stroomde nit de opene wonden. Een open
veld, dat door geene bossehen, enz. ingesioten is. En schep, langs 't open velt , ()ens
ruimen aem. [Poot.] J moet het vat in de
opene lucht zetten. Hoe blaest ze een vrtjen
aem in Edens ope luchten ! [Moon.] Opene,
onverzegelde, brieven. Van hier opene brieven, in de middele. literae patentes, waarvan
het onduitsche patent. Met nadere bepalingen : dat kind heeft in een dried
dagen open
lijfgehad. Open ltjf houden, voor den stoelgang zorgen. 11-tjn huis en hart staan alkyd
voor u open, gij hebt tot mijn huis altijd

eenen vrijen toegang, en dee p in mine
gunst. Oneigealijk, onbemuurd, onbewald :
eene opene shad. Bebouwt met hondert vtjftigh oopene vlekken. [Hooft.] Niet waargenomen, niet bezeten: zoo lang dat kerkelijke
ambt open stand. De jagt is al open, men
aan. Open tijd bij Kil.,
mag al op de jagt
•

waarin de kerkwetten bet trouwen en de
bruiloftvermaken toelaten. Voor openlijk,
voor aller oog: longs de opene straat naakt
loo pen. Open ho houden. Opene, vrije, tafel
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howlen, waar elk spijzen kan. Openbaar gemaakt : opdat hun last u open werd' geleid.
{Feitam.) Zich open geven, zich bloot stellen:
die zich niet open geeft voor 't vrouwelijk
geweld. 1G. Bidloo.] Hij heeft een open qezigt,
men kan degevoelens zijner ziel, die niets

bedekt houdt. in het ongeveinsde gelaat ontdekken. Ik zalmet een open hart tot u spreken, vertrouwelijk met u om aan. In dezen
zit) alleen lijdt,het trappen van vergrooting.
Met eene opene kaart spelen, overdr. VOOF de
vuist handelen. .Een open wind, die vlak
voor het zeil is enmet eerie frissche koelte
waait:, waar lungs wij nu met eenen openen
wind heen stevenden. [Bog.]
Open wordt ook als een zelfstandig naamw.
van. bet onz. geslaoht. gebruikt. Eigenlijk
eene opening: was die sladt door 't zelve
open ingenomen. [Ilooft.] Zoo 't barbarisch
graf gelauwert hooft een open gal. [Foot.]
Oneig. beduidt het eene zich aanbiedende
g
elegenheid, om eene zaak te bekomen, om
eene zaak wel it te veer-en •eene goede uitkomst: en, don 044000 ,shij nog geen open.
[Poot.1 De zege allteen we,,a0Pons alle een
veilig opeit-.1E4 ,Ftitem.] Z0012ife fk eenigzins
een open in miiiive Aakotts.,,,Mo 'peek.]
Als bijwoorkplaats,meniket verscheidenewerkwoorden,,,als,: open, (Nen, open
gaan, open liggen,,,openoleggen(yopen luiken,
open molten, opes‘ruliten, apes &Man, open
staan, open-,lrel4enyvni. Voor dit open,

OPEN.

eng. open, deen. aaben, en aabent, zw.
oppen,en Cippen. , 11eLstamt van op af.
OPRNBAAR, WV. 11. en bijw., openbaarder, openbawl& Open,, onbedekt: graven, die niet
openbaer. zijn. [Bijbelv.] Van elk daarvoor ge/roucen, en erkend : dat is eene openbare leugen„ lekend, voor elks oog bloot:
openbare vergaaering 'louden. De zaak is
openbaar.,,,e4 openbaar maken. Zoo ook het
zelfst. , onz,„n,: in het_openbaar versckdnen.
0u4. wer4iNenkaar ook voor open, gebezigd:
eenre s40, ;die. openbaer ende sondes oimneganc vatttwen,is. [Bijb. 1477.] Naar den
bee/10000 regel rnoest de kraal, der
uitspra* .op open vallen ; dock, nadrukskoint zij vaak op baar,
oudbaar, en baron voor openbaar en openbaren gebruikt werden. Zie baar. Deze
zameast. openbaar schijnt daarom enkel om
meer kracht bij te zetten, geschied te zijn.
Van bier openbaarlijk.
OPENBAREN, bedr.
1k openbaarde,
heb geopenbaard. 0.nheclekt, doen zijn, aan
bet hat brengen; meet eigenlijk: die openbaerde de bests paerle, , die
begravon lagh. [Vond.], oneigenlijk, eene
geheime, verborgene, zaak ,aan iemand, of
aan weer menschen, bekend waken: iemand
een geheim openbaren. 1k heb hem mijn
geheele hart geopenbagrd. Die 'zaak zal zich
wel openbaren. Openbaren, zonder zich,

werd oul. ook voor verschijnen, zich vertoonen, gebezigd. priemtift ('s, morgens
vroeg) openbaarde hij Marie Magdalene.
LSpieg., der volt,], Ends die here openbaerde
abram. [Bijb. 1477.1
OPEMARING, z. n., der, of van ,de openbaring ; meerv. openktringen. In het algemeen
iedere bekendmakiag„, in den stijl des bijbels :.mast door, ,openbaringe der waerheyt
ohs wing engem . pp,akende. [Bijbelv.] Meer
kwaaldellijk, de.,, bekendmakin-g van . eene
opluiken. Iletlindbegint weer op te luiken.
whorgene zaak,: ,oppibaringhe der heymeAls de bioemen lokew
ly0ext. LPores1.1 In nog engere beteekenis,
niet open. Maar
hebben wij dusdanig werkwoord, in dien
hq-younatAwriiike, goddelijke ontdekkingen
zingenomen, niet in gebrak, men zegge
,geer t .goddeldke openbaringen voor. Ook
open,: ik sag de deur open. Opzien voor open
de gansche heilige Schrift hest de gaddelljke
zien is niet in zwang. Ondertusschen, zoodra
Openiwing.
er vine ,figuur plaats grijpt, tette men open Opgrari,, bedr. w., gelijkvl. lk opende, heb
voor op; de -deur blijft opl, ,maar; nedn hart
geopend. Open maken, een woord van den
blifft veer alle braven. open. Elk overwege
deftigep eette; flesch openen, door
bier de duidelijkheid,: deze, alleen schrijft
dezelve te ontkurken; eene deur openen,
ons, in deze zaak, hare wetten voor.
door„dezetve te ontsluiten; omen -, brivi opeVoorts komt van open bet, naamw., opennen, door denzelven, te, ontzegpleu.„10pen
held, oneig.: de gulste ,openheit van, 't harte.
uwe ,00gen. Zorn zulk een maeglohaer,wont
steels openen ? [Pool,.] Deloopgranenoopienen,
[Oven. y Wry .] Zamenstell.:
openboretiep openborstigegesseensehap, waardezellw, dear graven maken. Eene,qifer, , openen, aderla ten. Rif is geopen4; Ojnen
bij *lets bedeirt blijft. [Hooft.1 Openharlig: openhartigh (gul, opregt, vrii) schrdven.
dood,speed men, tijn, lijk op. Den,,vetfitogt
[Poei,.] Openhartigheid, openkartiglijk.
opmen,t dien, aanvangen. Your , hit openen
Open, bil,Ottr. en Willer. offan hood.
vande vaart naar Indien. ,[131,:i .1 Itiki (vent
Weft) nate& .apes, angels. open en yppe,
opa benaaude lreurtoneeten. 10. ,Brandt.1

bij werkwoorden ,gebezigd, wardt ook dikwerf.- op. gehruikt,,, , als , , , optireken, opmaken,
opruikketn, vow open ihrek,on* . enz. Zoo ook
opdoen, voor Op01:1 doen doch niet altoos.
Zoo ook. geeft ,open 440401 eigenlijk te kennen voorde eerste, inaal sith openen, en
opluiken, at serslapLite zioh weder oritsluiten,,frisch warden. en, verder opwassen.
Geliik in liasren bol son bloom, eer ze open
luickt. [Vond,.] De re en Idoel de bloemen

OPFL.

Degelederen openen, krijgskundig woord.
Oneig. : iemand zijn hart openen, zijne gedathten bekend maken. °pent mij beide eens
uwgemoed. [Bidtoo.] le mand de oogen openett, hem inzien in jets geven. Dit opende 't
gezicht der hooge heerschappifen, dit ont-

dekte haar het geheirn. G. Branch.] Verklaren, uitleggen : de Schrift opeaten. Van hier:
opening, een gat in eene wonde : eene opening maken. Opening van een lijk ; van den
veldtogt. Eerste onderhandeling : de opening
van Drede. Licht, verklaring : ik zal u opening van zaken geven. Van ztjtvondervinden
°opening to doen. [float.] Tot opening van
deze woorden.
Opetten, bij Isodor. offbnon, Otfr. en
Willer. oirenen, an gets. openian, hood.
Often, neders. apenen, zw. Opna.
°PUTTER, bedr. w., gelijkvl. Van op en enten :
entte op, heb opeent. Door enten boven op

eenen takplaatsen.
°PETIT', bedr. ongelijkvl. Van op en eten :
ik at op, heb opgegOtert. Door .eten opmaken :
alles opeten. Na at szfor Noeders goed te
.;;Harts. , En of de Nift
kebben opgegeteni
van spijt haer hart opeet 71 [Vortd.] Zie hart.
In het gemeen, .yerteren .: de ,roest eet stale
giansen op. [Vonct.] Van hier °peter, in de
Bijbelv.
OPFAKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van op en fakken
(zie fikftikken) t ik',late op, iteb opgefakt.
Aangriipen om we g te voeren : en doet den
gijzelaar opfakken door de stoutheit van
eenen helbardier. [llooft.1
OPFE/LEN, bedr., w., plijkv1..Van op en feilen :
ik !elide, opeibild.
heb Met
opg
eene feil
opriemen, opdweilen : de kamer °pieties.
OPFLADDEREN,.011i.
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w., gelijirvi. Van het scheidb.

voorz.

en fladderen : .: ttkitadderde op, ben
opgeltadderd. Fladderend opvtiegen.
OPFLAKKEREN 0 011Z,
gelijkvh,
flakkerde
op, ben opgeflakkerd. Flakkerend opstijgen,
sterker dan opflikkeren : de ,vlettn:door
, den
tvittt opflackerende. (Vond0 Tot dal de tichte
Want opflakkert doorde [Iloogv1.] Fig.
("ingot, door Welke de weibustighetjd opflakkert. [OW.]
OPFLANSEN, bedr. w., gelijkvl. 1k flanste op,
heb opgeflattst. Slordig op jets werpen,

boven op jets Hansen.
onz.
gelijkvl. Van op enfleu-

OPFLEUREN,

re* ,
van fieur : ik fleurde op,. ben opgeflettrd.

Weder fleurig worden, tot vorigen welsta.nd
en gelukki e“n,staat geraken. Een woord der
zasn-en levity&
Oertnixoscbedr. w., gelijkvl. Van op en flikkenli.ik flit* op, heb opgeflikt. Wedcr herstelien; opschikken duld, dat het hair tvorde
opgeffickttlITAInd.] Van bier opflikking.
OPFLIKKEREN
,
(minder dan opflakkeren), onz.
Ilikkerde op, ben opgeflikkerd. Flibkercnd opstijgen : tranett, die de

vlain doen opflickeren. [Vond.] Gelijk een
toorts met een steigerende vlam opitikhrt.

[Hem]
OPFLODDEREN,

zie opfladderen.
onz. w., gelijkvl. Van op en

OPFLONKEREN,

flonkeren : ik flonkerde op, heb opgelionkerd.

Flonkerendenglans van zich opwaarts geven:
als de zurvre glans van Rozelijntjes oog
opflonkert. [Jan Bonefon.]
OPFLVITEN, onz. w., ongelijk v I. 1k /toot op, heb
opgefloten. Op eene Quit beginnen te spelen.

Huygens neemt het voor vleijende,' zachte
woordjes even : hoe staeje mit jou vaer?
begint s' hem op te fluyten.
OPFOKKEN, bedr.

w., gelijkvl. lk fokte op, heb
opgefokt. Door fokken doen aangroeijen,

groot brengen, van de beesten, inzonderheid
vanpaarden, koeijen en schapen. Van hier
opfokking.

bedr. w., gelijkvl. Van op en
frisschett, dat niet buiten zamenstell. voorkomt: ik frischte
, heb
opefrischt.
opg
Nieuwe

OPFRISSCHEN

frischheidgeven. In het gemeene (even zegt
men, onzijd. dat frischt op.
OPGAAF (opgave), z. n., v., der , of van de
opgaaf •; meerv. opgaven. Openbaarmaking:
opgaaf van lets doen. Opgaaf van al de gevondenegoederen. Van op en gaaf.
OPGAAN, onz. w., onregelm. Van op en gaan :
ikging op, ben opgegaan. Opwaarts gaan.
Eigenlijk: hi' is de trappen opgegaan. Den
berg opgaan. Ook aen den hoogen tvech, die
opgaet. [Bijbelv.] In verdere beteekenis, ge-

bruikt men het van vele anderedingen.l.Van
de hemelligchamen: de sonne ginck op. [Biji
De moan is nog niet opgegaan. Fig., ook van
den deg: dank , dat ik, als de dag opgaat, gepijnigt werd.1G. Bic11.] Als de dagerctet opginck.
[Bijb.] 2. Van stof, damp, nevel, rook, vuur,
vlam, die in de hoogte stijgen : de roock ginck
op. [Bijb.] De c lam ging op. [Vond.] Ook 5,
van een geluid, dat de lucht vervult : tot
meermaatengnat een kreet [1-looft.] Daar
ginko'
g
klaghten op. [Hooft.] 4. Van het
uitkiemen derplanter): het vias is nog niet
opgegaan. 5. Van jets dat door den wind
opwaarts gedreven wordt : de vlieger ging
niet op •; overdr.: die vlieger zal niet opgaan,
die onderneming zal niet gelukken.In de
ttveede pleats beteekent het geopend worden,
open gaan, de deur ging van zelve op. De
rozenknoppett zullen beast opgaan. Uwe oogen
gaen op. [Vond.] Ten derde, verteerd worden: al MO voorraadzal dus doende opgaan.
Van hier het deelwoord opgaande: een opgaande boom, een jonge boom, die in de
hoogte schiet. Fig.: o schone opgaande Telg
van hungroottnagtig bloet. J. B. Weilek.1
eene opgaandebrug, eene valbrug. Den tangzaam opgaande berg. De opgaande zon aanr
bidden, zich voegen bij dien, die mat en

aanzien heeft. II. de Gr. bezigt het van de
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maagschappelijkebetrekking: onder bloedvertvanten van opgaande en dalende Maagschap.
OPGADEREN
opgaren) bedr. w., gelijkvl. Van
op engaderen : ik gaderde op, heb opgegaderd. Op eenen hoop gaderen : al de brokken
opgaderen. In het gemeen, opzamelen : die
gewoon ztjt honigh op to garen. J. de Haes.]
Van hier opgaarder, opgadering.
onz. w., gelijkvl. Eenen galm doen
opgaan de kerk galmt op met hemelsch
koorgezank. [Vond.1 Daer galmt het op met
kloppen, douwen, steeken en bonzen. [An ton.]
OPGANG, z. n., m., des opgangs, of van den
op an ; meerv. opgangen. De daad van
opgaan, eigenl.: ende sijnen opganck, waer-

OPGAINEN,

door hij henen opginck in het huys des He
ren. [Bijhelv.] Meer oneigenlijk van and
zaken : 4e opgang van dien brant. [Vond.]
De opgang der zee, de vloed. Voor zonnen
opgang. Fig.: o day, uw opgank spel haer
nieuwe vreugt. K. Brandt, In verdere
figuur, begin: Neroos jeugt vertoont reeds in
haer' opgang al de dougt. [J. de Haes.] In

het bijzonder een aanvang, een beginsel, met
roem en mister ontstaande: in den opgang
van haer dagen. [Vond.] 1k zing den opgang
der doorluchte Bata pieren. G. Brandt.]
Hierheen behoort despreekwijs: eenen goeden
opgang maken. Ztjne wapenen hadden veel
opgang. Datgene wat opgaat. Hierheen
behoort de Bij b. spreekwijs alleen: de opgangh
nit der hoogte, de Christus. lets, waardoor
men opgaat • met een meerv.: een huis met
eenen ruimen opgang. Die berg heeft aan de
zuidzijde alleen twee skik opgangen. Die

plaats aan den hemel, waar de zoo opgaat:
die sick nu legeren sullen oostwaert, tegen
den opganck. [Bijbelv.]
OPGAPEN; onz.
gelijkvl. Ik gaapte op, heb
opgegaapt. Met opzet den mond opdoen.
OrGAREN,
zie opgaderen.
OPGEDRUIKEN, bedr. w., gelijkvl. Van op en
gebruiken: ik gebruikte op, heb opgebruikt.

Doorgebruik verteren, opmaken. Een woord
der dagelijksehe taal.
OPaEIIErc (anderen spellen opg(fen), bedr. w.,
gelijkvi. Van op en geijen : ik geide op, heb
opgegeid. Ophijschen : wanneer wij eenige
zeilenopgliden. [Bog.]
OPGELD, z. n., o., des opgelds, of van het opgeld •;
meerv. opyelden ,
vanmeer
rn
sommen. Dat
geld, hetwelk men boven de waarde van
eene muntsoort ontvang,
t als men eene
betere muntsoort to en geringere uitwisselt:
de hollandsche dukaten doen zeven stuivers
opgeld. Ook eene boete van geld boven de

versehuldigde som, als die niet op den tijd
betaald wordt. De waarde van het bank geld
boven het kasgeld noemt men anders, met
een italiaansch woord,
agio.
OPGRREGT, (opgerigt), z. n., o., des opgeregts,
of van hetopgeregt •; zonder meerv. Een

OPGE.

woord, dat in het Landr. van Nym. voorkomt, waar een gewonegeregtsdag den
naam van opgerichtsdag draagt. Op is, bier
missehien zooveel als open,
OPGESCHOTER, bijv. ri., zijnde het verleden deelwoord van opschieten, voor root word en :
een opgeschokn jongen.

bedr. w., gelijkvi. Van op en geopen:
ikgespte op, hob opgegespt. Met eenen gesp

°POMPEII',

ophaken.
(opgisten), onz. gelijkvl. Tan op
engesten: ik gestic op, heb opgegest. Door
gest oprijzen. Van bier opgestingy opgisting,
overdragt : de opgisting van zijne boosheid.
OPGETOGEN, verl. deelw., van optiegen, optijgen,
optuigen, zonder trappen van vergrooting.
Opgetrokken, dadelijk liklelijk wie
voelt zich niet van't aerdtrijk opgetogen?
K. Brandt.] Hooger gebouwd: hoe de Forst
dit zwaarlijvigh gebauw, ter time toe, opgetoog en heeft. [Hooft.iVerrukt:siPs zangnim f,
in Siloosgroothe# opgetogen. [K. Brandt.)
Van blijilschap'opgetogen. [N. Versteeg.]
Poor opgetogen oogh. IVond.] Opgevoed :•
o snode, die van een wolvins(it opgetogen.
H. Schitn.] 110e meniyh eerbaer foijf heeft
dochters opgetoge ! [Cats.) Ala ik aen het
hof was opyetogon, V est: Die aarde, die
hem eerst heeft opgetogen. G. Brandt.] Van
hier opgetogenheid, verrukking.
OPGEVEN, bedr, w., ongelijkvl. Vanop en geven:
ikgal op, hebopgegeven. In de ho to even:
hooi opgeven, met de York opsteken. Eenen
bal opyeven, in de hoogtelNerpen.
lick
een born gat sin 'water opgeert. [Bijbelv.]
Wederk. : de vogel kan zichniet opgeven,

OPGESTEN,

niet opvliegen. dies zin gebruikt men het
ook onz. voor rijten: dat deeg gee ft niet op.
Op de oppervlakte van iets, boven op jets
leggen: den Jest opyheveft. [101.1 Hierheen
behoort het drukkerswoord opgeven, den
inktvormen doen. Opdoen, opener'. Doze
beteekenis komt that's wel niet in den eigertlijken zin meer voor; ondertussehen moet
zij, voorheen,.gebruikelijk geweest zijn : de
volgende figuurl4 uitdrukkingen veronderstellen dit. 1. Overgeven, het be$it van jets
aan eenen ander, die meer magt heeft, inruimen eons stall, eenevesting opgeven. 2.
Vrijwilligvaren laten.: geef nimmer den tnoed
op ! De Arts geoft den zieke ep. Ik gee,' het
op, ik geef het gewonnen. ZIY lamdeot het
raadsel niet ontknoopen ; moss en bet
opgeven. Ter verrigting opdragen: wet lee
gal de fneester u op? Iemand eetzuraasisel,
eene vraag opyeven. Ter aanteekening,bekend
makes : iemands naam, tvoning, enzii opgeyen. Po hen snoeven: !wog en. breed opgeven. Van bier opgever, pogeher, opgoving,

overgeving.
des opgezigt4, or van bet
opgezigt • zonder meerv. 0pelag van de

OPGEZIGT, Z. Ili, O.
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oogen maerals sij hem met een vriendelijck
opgesicht een snebbe van de hare toereijckte.
J. v. Heemskerck.]
OPGIETEN, bedr. w., ongelijkvl. Van op en gieten : ikgoot op, heb opgegoten. Water door
gieten op jets doen. Van hier opgieting.
OPGISTEN, opgisting, zie opgesten.
OPGLANZEN, bedr. w., gelijkv1; Van op en glanzen : ikglansde op, heb opgeglansd. Nieuwen

g
Tans op lets maken.
w., ongelijkvl. Van op en

OPGLIMMEN, onz.

glimmen : ik glom op, ben opgeglommen.

Van nieuws aanglimmen.
OPGLINSTEREN, (opglensteren),

ouz. w., gelijkvl.

Ikglinsterde op, ben opgeglinsterd. Glinsterend opstijgen : doer vat de vlam nu 't hart,
englenstert levend op. [Oudaan.]
OPGLIPPErt, bedr. w., gelijkvl. Van op en glippen : ik glipte op, heb opgeglipt. Door het

opwaarts buigen van de punt, eenen glip in
eenepen maken.
OPGLOEIJEN, onz. w., gelijkvl. Ik gloeide op,
ben opgegloeid. Met nieuwen gloed ontbranden : ik voele een' Etna in mijn Borst opgloeien. [Vond.1 Ook kan het bedr. gebezigd
worden, voorgloeijend maken : het Ozer
opgloe(jen.

OPHA.

opgegroeit. [Poot.] Zich im de raimte Whetten, vermeerderd worden : van enclieVAikjsen isgroot Roomen opgegroeift. (Hityg.]
Kracht en sterkte ontvangen : ik hen erniet
to en opgegroeid. Opgegroeit tot aulk een
pak. [Vond.] Mat en luister met de jaren
krijgen : als Jozef tot een' Heilandt op moog
groeien.[Verst.]
OPGROENEN, onz. w., gelijkvl. Ik groende op,
ben opgegroend. Na verdorring weder groen

worden.
onz. w., gelijkvl. Van op
engulpen : ik gulpte op, ben opgeguipt.. Met
eenegulp opkomen : in tranen, van Gedts
voeten opgegolpen, bij Vond., die het onge-

OPGIMPEN, (opgolpen),

lijkvl. bezigt.
bedr. w., gelijkvl. Ik haakte op, heb
opgehaakt. Door middel van een haakvormig
werktuig jets ophouden, dat het niet neerglijde : de vlechten met eenen gouden es
opgehaekt. [Yowl.] Van hier ophaking.
OPRAKKEN, bedr. w., gelijkvl. Ik hakte op, heb
opgehakt. Door hakken eene openingmaken.
Van hier ophakking.
OPRALEN, bedr. en onz, w., gelijkvl. Van op en
halen: ik haalde op, heb opgehaald. Opwaarts
halen optrekken : haal op ! Zij haalden het

OPRAKEN,

onzi w., gelijkvi. Van nieuws gloren • in den eigenlijken en oneigenlijken zin.
OPGNAPPEN, zie opknappen.
OPGOLPEN, zie opgulpen.
OPGOOIJEN, bedr. w., gelijkvt. Ik gooide op,
heb opgegooid. In de hoogte gooijen. Figuurl.:
een balletje oppoijen, de gedachten van
anderen toetsen, door bet doen van een
onverwacht voorstel in de dagelijksche
verkeering.
OPGORDEN (opgordelen), beck. w., gelijkvl. Van

net op: het was vol visch, Hoe zal hij dat
ophalen, uitvoeren? Demand bij den rug °platten, hem belasteren. Door apsnuiven opwaarts
brengen: het snot ophalen. Xijn hart ophalen, door Lange inademing, versche lucht
scheppen, oneig., zich verkwikken: zoude
ik niet mijn ,hart ophalen in woes lof ?
N. Schiff Ha uwe harten nu vrij onbekomnzerd op. [P. Rah.] Zijalt
ha kaar hart , in
traanen RI. L. Bovenwaarts bewegen : de schouders ophalen , eene houding,

op en gorden: ik gordde op, heb opgegord.
Door middel van eenen gordel opschorten,

welke men aanneemt als ons eene zaak
verlegen maakt • als ons jets mishaagti 411s
wij eene hulp kunnen aanbrengen. Ben

OPGLOREN,

hooger binden. Van hieropgording.
Grabbelend
bedr. w.,
oprapen.
OPGRAVEN bedr. w. , ongelijkvl. ,Van op. en

OPGRABBELEN

graven : ik groef op, heb ,opgegraven. Door
graven opbrengen een lijk opgraven, Den
grondslag der kennis tot aen zijnen oorspronk
opgraven. [Ten Kate.] Door graven openen :
eenen weg opgraven. Die we is niet opgeVan
graven, dal, middel is u niet benomen. Va
bier opgraver, opgraving.
OPGRUPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van op en
grijpen ik greep op, heb opgegrepen. GrijP en opheffen : de klemvogel greep eene
duff O. En d' arent kluiftzoo d' opgegrepe
tortel. [Vond.] Oneig.: ons harssenvat
opgegrepen. [Vond.]
OPGROEIJEN, onz. w., gelijka Van op engroeigroeide op, ben opgegroeid. Door
jen7:
gr4ijkng opschieten : tot eenen hoogen boom
opgroeijen. Groot worden, in ligchaams
tengie aapwassen : wij zijm in vrientschap

Need ophalen, bet, door opkrabbing van' de
wol, eenigzirtsnieuw maken. Hooger maker):
eenen muur tot twintig voet bovess •het
water ophalen. Oneig., in top , verheffen,
prijzen, roemen : waerbij de tof des Veldts
(hoe Tacitus die ophaelt) niet snag halen.
[K. Brandt.3 , Beginnen voor to dragen,,,aanroeren:gijmoet die zaak niet meer ophakn.
Doortwaarte doen rijzen: dot Walt geen
vijitig pond op.: Oneig., overtreffes: die
edele daad kan, de vorige vergrijpingen
ophalen. lemand in verstand ()Oaten. Onz.,
met heb: een enkle dag in my ,paleis
haalt teen duizend elders op. [H. Muntinghe.] Die tegens al 't geweld op kan
G. Bidloo.] Opleiden : eenen gezant ten hove
ophalen. lemand ophalen om te dansen4,De
gevangenen ophalen. Uit vorige tijden * to

voorschijn brengen en in het,geheugen roeP : wat haelt ge esempels, op? J. De Hats.]
Doer hi' onder de naemhaftige luidentdrie
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OPHIJ.

bedr. w., gelijkvl.Van nieuws hekelen, afhekelen.
OPHELDEREN, bedr. en onz. w., gelijkvl. helderdeop, heb en ben opgehelderd. Bedr., van
nieuws helderheid en lichtgeven •: dat nieuweglas heldert het vertrek op. Oneig., verlichten : zijn lie de zal uwe oogen ophelderen.
J. de Hays.] Ook zal ik zijn verstand opheldren. [Versteeg.] Het aenzicht weer op te
helderen, en luister btj te zetten. [Anton.]
Duidehjker verklaren: met eenegelzjkenis zal
ik de zaak ophelderen. Zoo ook : de opheldering van dit voorstel. Onz., met ztjn, weder
fielder worden : het helderde, na die donkere
bui, pas feeder op, of, enz. Oneig.: dat
meisje hetdert weder op, wordt goetijker.
OPHELPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van op en helpen : ik ho (hielp, oudt. halp) op, heb opgeholpen. Eigenlijk, iemand, die op den grond
ligt, in de hoogte helpen : want daer en is
geen tweede om, hem op te helpen. {Bijb.] Hi'
holp het schretjende wicht op. Oneig. iemand,
tot verbetering van zijnen toestand ', de behulpzame hand bieden: hi' holp hem nit
mond semen en opeten,
lk harkte op,
zzjne armoede op. Van hier ophelping.
OPHARKEN, bedr.
OP/1E51E11N, bedr. w., gelijkvl. Van op en hemhebopgeharkt: Op .eenen,hoopi harken.
len ik hemelde op, heb opgehemeld. Ten
OPHASPELEN; be4r. w.,'gelijkvl. 1k haspelde op,
hemel 'voeren thans hernelt liaroos Heideheb opgehaspeld. Op den haspel brengen.
bijw., ophaviwerk ntijn zinnen op door 't zwerk. [Poot.]
OPHAVIG; (opherig); ,. btiv: n.
MO op te hemelen aan 's Traders regte hand.
ger, ephariyát..Vezrotid. Vti o or d , lit toornig
M. IA.] In het algemeen, verb : zoo hewordeitde: Yin or en' heffen.
ofittegehn. Van op en hebmelt hi' de dichtkunst op. Zoo voert hi' haren
OPHEBBENYbedr.
tof in top. J. de Haes.; Die van trap tot trap
ben : heb.10pgehtstl, Men gebruikt
zzjt opgehemelt. [Anton.] Wijders, het beeld
dit woord, kin tie tamenieting. : .tij had borstto* aanpnocit hoed op. tIt' heb inljne botervan de reinheid des hemels ontleend zijnde,
beteekent dit woord van nieuws reinigen,
hat, 1 ,itog op. reel Met iemand ophebben,
schoon maken: eene kamer ophemelen.
van' hern houden. In -de ezamenleving zegt
Droogen, tot behulp der kranken voortgemen *an- iemand; die to veel gedronken
bracht,gewoon het lichaem op te heem'len,
heeft: hij twit teat op.
't quaet te weeren. [Anton.] Oneig., zaken in
OpnEr, t,
tn., des ohs o f of ran den ophef •
orde brengen: daar hij de zaaken heusselijk
under meerv. Aanheffing van een gezang,
ophoemelde, zonder wijder te woeden. [Hooft.]
ors den loon te den ophef doers.
Opruimen en betere dingen ofpersonen
Onfolgronde roem: eenen rooter ophef van
aanstellen: om 't hof op te heemelen. [Hoort.]
ietg maken.
OPHEFVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van op en hefren:
Verder, wanneer het beeldva'n de schoonik 'hief op, heb opgeheven. In de hoogte hefheid errracht des sterrenhemels genomen
worth
fen : am 't wraakzwaard op te he en. S. Felhet aan opsieren, optooijen :
Zal met melk en bloet opheernlen uw
tams.] Met a oheve kling. [Vond.] Met sijnen
verweerde wattgen. H. Schim.] Opgehentelt
opgekevett steer& [K. v. 'nand.) Met opgeheven
met sijn pleghtige sieraden. [J. de Haes.]
hant. H. &him.] Zieookoog.De'roede is reeds
Die mevrou opheenelen. [Anton.] Oneig.,
opgeheven, de misdaadzal gewroken worden.
Den Loon zetten, den ophef ‘doen waar het
met luister enpracht vereeren : met weeniger traanen zijt gij opgeheemelt (paueiOribus
onz. yoorkomt : Itef Op. O g re*.:' /gnat ons onze
lacrymis compositus es, zegt
harten tot God opheffbn.' Ben gesch re i, eene
tsuw
gebeeute te zamen gebragt, bijgeiet.
weeklage opheffbn, in deft bijh:'s tip. V erheffen ,
[Hooft.1 Van bier ophemeling.
roemen : die 'Weer van Amsterdam zoo hoog
hebt opgeheven. [Anton.j‘Dat ligt, oprapen: OPHERKEN, zie opharken.
iets van den vloer ophefren. Oneig.: het beslag OpliEvo" zie ophavig.
op de schopen is weer opgeheven. Van bier OPHLISCHEN, bedr. w., ongelijkvl. Van op en
004190. Voce ophefren, is oul. ook opverhijsehen : ik heesch op, heb opgehesclien.
Ook': ik hijschte op, heb opgehijscht. 'Met
heffete in1/4 gebrittik geweest.: dat kruys van der
opverheven. Char. Spieg.]
eene katrol optrekken: turf ophifschett; In
garde its der

mown ophaelt. J. de Haes.1 Och geen
Bias vont plagen weer op te haient Rabus.]
Het lust mij nit d'aiotctheld d' eerste Jandoenders dier wester op to haalen. [Bog.]
In hetgemeen, aantoOnen, verhalen : ick zal
bedrog niet ophalen. [Vond.] Die geenszins
magtigh is al 't schoon van hare leden op
te halm J. De Haes.] lnzamelen :geld bij
de huizenophalen.' Open halen, opsnijden :
het 'ant in herfstmaent effen ophalen. (Yowl.]
Van Kier ophaler, in zamenst., ophaling.
Zamenst.: ophaalbrug, ophaalnet.
OPHANGEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik hing op,
hebopgehangett. In de 'hoogte has en : hang
de waseh up. Hi' -zal zijnen wapenroof ophas en. [Vond.] Hang het aan dien spijker
op. Aan de galg hangen : hi' deed alle Lee roars en 'holden der Onroomschen ophangen. [Hooft.] Openlijk te koop bieden: hang
het hiss nog eens wetter op, of' het meer
elden mote. Zie vender onder oor. Van
g
bier ophaftging [Bijbelv.]
OPHAPPEN-, °AL w., getijkvl. Ha end in den
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hetgetneen, door touwen optrekken : mzjn
Jesus! 'k sie u opgeheist. [H. Sweerts.]
OPHINKEN, onz. w., gelijkvl. I k hinkte OW. honk)
op, ben opgehinkt (out. opgehonken). Door
hinken opwaarts komen, op iets neerkomen.
w., gelijkvl. Zich hi end naar
boven bewegen.
OPHITSEN, bedr. w., gelijkvl. Van op en hitsen:
ik hitste op, heb opgehitst. Honden door aanhitsing nog vuriger rnaken. Voorts, in sterkere beweging brengen, waardoor de driften
tot onedele daden hevigeren togt gevoelen :
OPHIPPEN, 011Z.

hoe kuntgij 's m.enschen bloedt ophissen ?

[Hooft.] Zoogebruikt men het van de driften zelve : maer dopgehitste twist aen 't
gloeien hiel feller aen. [Vond.1 Van die
ligchatnAke bewegingen, die door de gaandegemaakte driften veroorzaakt worden : 's
y olks opgehitste en helsche lasterstem klinkt.
[Poot.] Van hier, in hetgemeen, tot laakbare
bedrijven sterker aanzetten : Zou d' Arragonner weer, van bloetdorst opgehitst. [Anton.] Straks schreeut d'opgehitste schaer van
'tgraeu. J. de Haes.] Tot burgerlifke twist
opgehitst. [Scriver.1 Van hier ophitser, yr.
ophitsster, ophitsing.

onz. w., gelijkvl. 1k hoepelde op,
hen opgehoepeld. In het gemeene leven, zich

OPHOEPELEN,

als een kwade jongen wegpakken.
°MOGEN, bedr. w., gelijkvl. Hooger maken :
de kerk zal eenen voet opgehoogd worden.

Meer bieden, tot hoogeren prijs opjagen. Bij
Vond. kotnt het onz. voor, met zdn. Hi'
zegt van een gezigt uit zee naar den oever
toe : het lant begost op to hoogen. Van hier
ophooging, in den eersten zin : de ophooging
van den dtjk.

bedr. w., gelijkvl. Ik hoopie op,
heb opgehoopt. Tot eenen hoop op elkander
le en : een duin van as en vuilnis, zoo
hoogh opgehoopt, uit de zoutkeeten. [Hooft.]
Fig., meerder maken, verzwaren : zijne zonden ophoopen. Overladen : iemand met weldaden op hoopen . [Halma.] Van hierophooping.

OPHOOPEN,

OPHOOREN, veroud.

onz. w.., dat bij Kil. en L.
ten Kate opgeteekend staat en gelijkvl. is :
ik hoorde op, heb opgehoord. Van op en het
oude hooren. Ophouden, in het hoogd., waar
het zeer vaak voorkomt , aufhOren, nalaten,
een einde nemen. De afstamming is onzeker,
Wachter brengt het tot het zw. Ora, doen,
hetwelk hi' met het lat. gerere en het gr.
g q4ely overeenbrengt; Frisch beschouwt het
x
als eerie figuur van het volgende ophooren
Ihre vergelijkt het met het ijsl. hyr, rustig ;
Adelung, die dit laatste als het dragelijkste
omhelst, verlangt nog naar weer licht : wij
wagen daarom eene filet ongegronde gissing, en meetien, dat het met oord (zie dit
woord), een einde van iets, eenen oorsprong
heeft. Dat in hooren eene harde, in oord
eene zachte o gevonden wordt; dat daar eene

OPHO.

uitblazing, hier dezelve niet plaats griipt,
dit zal wel niemand, die eenigzins taalkundig
is, deze Wielding gedwongen doen voorkomen.
OPHOOREN, onz. w., gelijkvl. Met verwondering
en tevens opgesteken hoofd, naar eene onverwachte zaak hooren : wat hoorde ik daarvan
op !

bedr. en onz. w., ongelijkvi. Van op
en houden: ik hield op, heb opgehouden.
Bedr., 1, in de hoogte houden : van zwakheid
konile 110 zajn hood niet ophouden. Otieig. :
die Rome 't hoot ophoudt. [Yowl.] Ook :
zich ophouden, zich overeind houden.Voor

OPHOUDEN,

vallen beware!), onderstutten, ondersteunen:
door eenen balk eenenganschen gevel ophouden. Oneig.: iemands eer en achting ophouden. Gij leerde hem d' eer van zijn' beroemden stam ophouden. [Hoogstr.] Wijders

in stand en wezen houden, opvoeden; eene
verouderde beteekenis : in wiens woninghe
ick vanjongs opghehouden was. D. Volck.
Coornh.] Van hier ophouder,
opvoeder;• opophoudster bij Rodenb. •; en ophouding bij
Bores]. Den loop of voortgang stremmen,
en wel eigenl., ten aanzien van plaats en
ruimte: hi' weet kort op te houden (in
hetpaarden berijden). [Vond.] Het bloeden ophouden. Zijn water ophouden. Het
water eenergracht, door eenen dam, ophouden. Den viand door schermutselingen
ophouden. Door 's Belts beleit misled en
schrander opgehouden. [Vond.] Ik zal u niet
ophouden. Houd mij niet lang op ! Fig., den

voortgang eerier zaak, ten opzigte van den
tijd, dralend houden : hoe lang hebt gij nu de
gezanten met ijdele hoop opgehouden! Zich
tang bij eene zaak ophouden. Bij zich behouden, eerie verblijfplaats geven : hij leefde
van, bij nacht, dieven op te houden. Meest
wederk. : zich ophouden, eenen tijd tang
ergens verblijven . Hi hield zich lang te Vettetie op. Zich vermaken : zich met een deel beltzelingen ophouden. 2. Open houden • in het
gemeene !even : ik kan mijne oogen niet tanger ophouden. De hand, den hoed, den zak
ophouden.Zzjnen mond ophouden. I emand den
mond ophouden, hem den kost geven. Hierheen behoort de spreekwijs : eene school ophouden, die voor elk open staat. Fen hoerhuis
ophouden. 3. Boven op iets houden; in de dagelijksche taal : het woei, dat ik mijnen hoed
niet ophouden kon. Onz., met hebbert, nalaten
iets te doen: met schelden ophouden. Waervoor
de stad (de inwoners derzelve) niet ophoudt to
bedancken. [Vond.] Zonder ophouden weldoen. Fig. lets niet meer zijn : gij houdt op
mijn vriend te zijn. Insgelijks van leventooze
zaken : de donder houdt op. De wond houdt
op van bloeden. De boomen hebben opgehouden met bloeijen. Een einde krijgen: eindelijk hield die langdurige oorlog op. Van hier
ophouding, stilstand, tegenhouding, verber-
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ging, opstopping. De spreekwijs bij Doresl.
voorkomende is ongewoon : houtop van mij,
want, enz. Dit is in navolging van Luth.
Overzett., door Adelung ook afgekeurd •; - wij
zeggen: laat van mij af.
OPHOUT, z. n., o., des ophouts, of van het
ophout • zonder meerv. Takken van zware
boomen, die vallen zullen. Geld. woord. Van
op en hout.
ongelijkvl. Ik hieuw op,
• OisouwEr4, onz.
heb opgehouwen. Bowen op jets houwen.
bij Kil. het enkele
OPNUIDEN (in Gron. ophuden,
huiden), bedr. w., gelijkvl. Van op en huiden:
ik huidde op, heb opgehuid. Uit gierigheid
opzamelen. In Gron. zegt men van iemand,
die dit doet: hi' is een hudepot. Met hoeden
uit eene bron.
OPRUILEN, onz. w., gelijkvl: Huilend zijne stem
verheffen, met het opsteken van het hoofd.
OPHUIVEN, bedr. w., gelijkvl. Van op en huiven:
ik huifde op, heb opgehuipl. Huifswijze op woi'en : ghij, die met het witte fibers ophuift
deez' heilige sneeutv. [Hooft.1
°MULLEN, bedr. w., gelijkvl. Van op en hullen:
ik hulde op, heb opgehuld. Met een hulsel
versieren :gij hebt mijn hoot? opgehult.
H. &him.), In hetgemeen, optooijen, opsieren zijn' hell ziende opgehult met stralen.
(Hoogv1.1
OPHUPPELEN, onz. w., gelijkvl. Van op en huppelen : ik huppelde op, heb opgehuppeld. Van
hlijdschap opspringen 'k zal in de schaduw
van uw schachten ophupp'len. [Vond.]
OPRUTSELEN, bedr. w., gelijkvl. Hutselend om
hoog bewegen.
OPJAGEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik oeg op, heb
opgejaagd. In de hoogte 'a en: iemand de
frappes opjagen. Oneig. wordt het van andere
din en ook gebezigd : de wind heeft het water
hoog opgejaagd. Doen zwellen, uitzetten : den
buijck opjaeghen. [Kil.] 1Vientant en roetne

°MAMMY,

onz. w., gelijkvl. Kabbelend op-

vloeijen.
Opklanderen), bedr. w. gelijkvl.
Door kalanderen nieuwenglans op doek ,
enz. maken.
OPKAMER, z. n., v., der, of van de opkanter ;
meerv. opkamers. Eene kamer boven eenen
kelder, hooger dan andere kamers, bovenkamer.
OPKAMMEN (opkentmen), beer. w., gelijkvl. In
de ho ate kammen: haar opkatnmen.
OPKAPPEN bedr, w., gelijkvl. Open kappen.
Opkappen is ook van op en happen, de kap
zetten, als eene kap vormen •; en van hi
voor het haar optooijen: ik liet mil eerst wat

OPKALANDEREN,

opkappen.

bedr. w., gelijkvl. Van op
•
en keeren:
den loop
stuiten en tot omkeeren noodzaken : keer die

OPKEEREN,

ilc keerde op, heb opgekeerd. In

koeijen wat op.
zie opkiemen.

OPKENEN,

bedr. w., ongelijkvl. 1k korf op,
heb opgekorven. Eene kerf op iets maker].
J. de Brunegebruikt het onz. : als men
laughs opkerft, zoo moat men Bens rekenen.
OPKIEMEN (opkijmen, opkijnen, opkenen), onz.
w., gelijkvl. Van op en kieinen : ik kiemde op,
ben opgekiemd. In de hoogte kiemen. Fig.
degladde gulsigheijd sal uijt de keel opkijnen. F. v. Dorp.)
OPKIJKEN, onz. w., ongelijkvl. keek op, heb
opgekeken. Met verwondering en bevreem-

OPKERVEN,

ding zijne oogen opheffen •; in de dagelijksche taal.
OPKIJNEN, zie opkiemen.
OPKIPPEN, bedr. w., gelijkvl, Open kippen.
OPKISTING, Z. n., v., der, of van de opkisting ;
meerv. opkistitven. Timmermanswoord ,
eene schuins oploopende verhevenheid bij
een vensterglas, als de zoldering der kamer
lager is, dan het vensterkazijn, dienende om
meer Licht te van en. Van op en kisting, van
zich in zljn root en opghejaegt lichaem.
kisten, kist, a lgelijkende naar het deksel
J. de Brune.] In de hoogte doen rijzen : toen
eener kist.
kuische drift de vlatnmen opjoeg van een
wettelijken brand. G. Bidloo.] Aanzetten , OPKLAAUWEN, zie opklouwen.
aanvuren : Welke spdt hun den moedt, met OPKLADDEN, bedr. w., gelijkvl. Ik kladdede op,
heb opgeklad. Kladwerk op ietsmaken, boven
versche verbolghenheit opjoegh. [Hooft.] In
op lets kladden.
prijs doen rijzen: hij joeg dat btek hoog op.
Teen elkander opjagen. Van . zijne plaats OPKLAIMPEN, bedr. w., gelijkvl. Op iets vastklampen. Vond. zegt fig. : ik er dit nog
'a en zoodat men met hapst, moet opstaan.
opklampen, met list en geweld bijdoen.
Eig., eenen hags uit het leer 'a en. lemand
opjagen zegt men ook, oueigenlijk, van zul- OPKLANDEREN, zie opkalanderen.
ken, wien men onverwachts noodzaakt, zijne OPKLAPPEN, bedr. w., gelijkvl. klaple op,
heb opgeklapt. Na lang zwijgen, beginnen
zitplaats, of gehuurde woning te verlaten.
aan den dag te brengen.
OPIJKEN, bedr. w., gelijkvl. Door een ijkijzer
OPKLAREN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van op en
opbranden.
klaren :ik klaarde op, heb en ben opgeklaard.
°MILKEN, bedr. w., gelijkvl. 1k jukte op, heb
Bedr., ophelderen: een duistere hemel, door
opgejuki. Een juk opleggen : en met geboge
eenengunstigen wind opgeklaard. De wind
nek, ten einde ik, opgejukt, enz. [Hooft.]
klaart de betrokkene lucht op. Klaarheid
OPKAAtWEN, bedr. w., gelijkvl. Door kaauwen
geven aan eene zaak : eene duistere pfeats
opeten : die 't niet gretig op en kaeut voor
der Schriftopklaren. Neter 'k word gedwonsuiker en banket. J. de Deck.]
110
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gen om elk d'oogen op te klaaren. K. Lesn helder worden : de
caille.] Onz,,
met ztj,
lucht klaart op. 1k zie alreeds den day opklaaren. [G. Bidl.] GoeIijker worden : het meisje
begint op te klaren. Van hier opklaring,

opheldering.
onz. W. gelijkvl. Naar boven
klauteren, zich klauterend opheffen gij
moet zelf opklauteren. Ook als bedr., met
eenen vierden naamval: om op te. klautren
'tpadt, zoo steil, zoo hemelhoog. J. B. Wellek.)
OPKLAVEREN, hetzelfde als opklauteren, doch
lageren stiji gebruikelijk: ten berghstapel
opklaveren. [Vond.1 Fig.: tot zulk een spits
van waerdigheid opgeklavert. [Oud.]
OPKLEPPEN, bedr. w. gelijkvl. Door het kleppen
van
van .d alles in beweging brengen :
wen 't landvolck opgeklept zich zoekt bij
nacht te redden. [Vond.]
OPKLEUREN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van op
en kleuren : ik kleurde op, heb en ben opgekleurd. Bedr., de kleur in een schilderstuk
door hoogsels doen rijzen, kleur bijzetten :
nag 't leven opgekleurd. M. L. Onz., met
zijn, frisschere kleur kriigen : na die ziekte,
OPKLAETEREN,

kleurden hare lieve wan en weer op.
OPKLEVEN,

onz. w., geliikvl. Boven op lets vast

kleven.
OPKLIEVEN, bedr.

w., gelijkvl. 1k kliefde op,
heb opgekliefd (oul. kloof op, opyekloven).
Open klieven : gelijk eenafgrond opgekloven.
[Vond.) Die de veilVe doortocht wees langs
'topgeklooven mein. M. L.] Van hier opklieving, bij Doresl.
OPKLIMMEN, onz. w., ongelijkvi. 1k klom op,
ben en heb opgeklommen. Naar boven klimmen : ik heb denganschen dag, op en afgeklommen. Van levenlooze din en : het veil
klimt bij den olm op. Oneig., Iangzaam ontstaan: angstvallige gedachten klommen in mijn
hart op. Van hier in gedachten komen : het
zielheil, nooit in harten opgeklommen. G.
Brandt.] Met moeite tot iets geraken : tot
eenen hoogen staat opklimmen. Zoo hoogh in
top van glorij opgeklommen. R. Anslo.] Ook

top zich zelf, zonder bijgevoegd naamwoord,
voor tot aanzien en eer komen wat op eklommen is, zult ge eindelijk zien daelen.
[Anton.] Duurder worden: de granen klimmen g
aande we op. Ook als bedr., met
eenen vierden naamval: de ladder, de trapponyden berg .opklimmen. In den Bijb. van
1477 worden paardrijders opklimmers der
p
garden genoemd •; in de staten overz.: die
op peerden rtjden. Van hier opklimming,

opstijging.
bedr. en onz. w., ongelijkvl. lk
klonk op, heb opgeklonken. Bedr., met klinken jets op lets antlers vast maken. Onz.,
met hebben, een klinkend geluid beginnen
.te slaan : als reeds de trommel opklonk.
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g
men de bagsen in, en
[Hooft.] Daar brat
klonk er achter op. [llooft.] Naar boven
eenen klank verheffen : men hoorde het geluit uit de holle rotsen opklincken. [Vond.]
Oneig.: dus helder moest ick eens haer glortj
op doen klincken. [De Deck.]
OPKLOPPEN,

bedr. w., gelijkvl. Op lets kloppen :

houd uw' mond, of ik zal er opkloppen. Uit
den slaap kloppen : klop mtj om vier wren
op. Door kloppen herstellen, opmaken, doen
rijzen: kussens opkloppen.
OPKLOSSEN,
bedr. w., gelijkvl.

Timmerm. woord:

banken opklossen,
Naar , door er lets onder

te le en hooger maken.
bedr w., gelijkvl. Opharken.
OPKLOVEN, bedr. w., gelijkvl. lk kloofde op, heb
opgekloofd. Door kloven een open maken.
OPKLUIVEN, bedr. w., ongelijkvl. lk kloof op,
heb opgekloven. Door kluiven opmaken,
opeten.
OPKNAGEN, bedr. w., gelijkvl. Door knagen opmaken. Hoogstr. heeft dit woord •; en Vond.
zegt opgheknaeght van de motten.
OPKNAPPEN (in Noordholl. opgnappen), bedr.
w., gelijkvl. Opeten alles opknappen. Weder net en knap (gnap) maken : ik zal het
wat opknappen. Ook onz., met zijn: dat
OPKLOUWEN,

knapt op.
OPKNOOPEN, bedr.

w., gelijkvl. Met eenen
knoop opbinden: 't haair stond dus opgeknoopt. G. Brandt.] Het lane jachtgewaet,
dat kort is opgeknoopt. J. de Haes.] Ophangen, door eenen toegetrokkenen knoop worgen : Dinarch stond zich gistren op te knoopen. [Moon.] Men gebruikt dit woord dan,
wanneer de straf zeer schielijk wordt uitgevoerd, zonder voorafgaande gevangenis, zoo
als men krijgsknechten, onder het doen
van den togt, doet. Ook, wanneer, in oproer,
iemand onverwachts, zonder regtspieging,
wordt opgehangen. Ook ophangen, niet zoo
zeer aan eenegalg, als wel aan een daartoe
zich opdoend ding : aan eenen boom iemand
opknoopen.

OPKNUIVEN, zie

opkluiven.

OPKOELEN, onz.

w., gelijkvl. 1k koelde op, ben
opgekoeld. Koel beginnen te worden : na die
brandende hitte, koelde het weer eenigzins op.

OPKOESTEREN, bedr.

w., gelijkvl. Door koestering weer tot zich zelven doen komen : eene
verkleunide slang in den boezem opkoesteren.

Door koestering en met teedere liefde opkweeken: een kindopkoesteren. Door warmte,
voedsel en vlugheid even de vloi j, opgekoesterd, enz. [Huyg.] Oneig.: de wetenschappen opkoesteren, weer doen bloeijen door alle
begunstiging. Van hier opkoestering.
OPKOFFEREN, bedr. w., gelijkvl. 1k kofferde op,
heb opgekofferd. In den deftigen stijl. In
eenen koffer ter bewaring oppakken.
OPKOKEN, bedr. w., gelijkvl. 1k kookte op, heb
opgekookt. Voor eenen oogenblik lets laten
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OPKR.

koken,am naderhand beter gaar te krijgen ; OPKOOP, Z. m., desopkoops, of van den
ook van nieuws koken • ook sterk later
opkoop •; zonder meerv. De inkoop van iets,
koken.
om op te le en om duurder le verkoopen :
OPKOLKEN, onz. w., gelijkvl. In het gemeene
opkoop van eetwaren, tot verduring derzelleven, voor oprispen, opbreken.
ven. [J. v. Heemsk.]
OPKOMEN, onz. w., ongelijkvl. Van op en komen :•
OPKOOPEN, bedr. w., onregelm. kocht op,
ik kwam op, ben opgekomen. In de hoogte
heb opgekocht. Te zamen inkoopen, om duurkomen, in eenen eigenlijken zin : ik lean niet
te te veroorzaken, en meer te winnen. Van
opkotnen, van den grond opstaan. Meer oneihier opkooper, opkooping, opkoopster.
genlijk, van andere in en • daar komt veel OPKORTEN, bedr. w., gelijkvl. Van op en kornand nit het water op. De melk komt op,
ten : ik kortte op, heb opgekort. Korter of
bruist door het koken op. De maan, de zon
di ter bijeen halen •: kort de touwen wat op.
komt op. De schepen komen op, voor den
Minder ingetal doen worden : ik zal het wet
wal, in de haven. Geesten, door bezweringen,
opkorten. Hier gebruikt men het ook onz. :
doen opkornen. Opwassen, uitspruiten : eenigh
dat kart op. Wegruimen de vuiligheid
zaedt, dat te zijner tijd opkomt. [Vond.]
opkorten. Van bier opkorter, straatveger.
Doornen en distelen zullen opkomen.[Bijbelv.] OPKRAALIEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. Van
Naar boven klinken : haer gekrejt quanz op
op en kraatjen : ik kraaide op, heb opgetot Godt. [Bijb.] Mt eene ziekte hersteld
kraaid. Onz., met hebben, beginnen te
worden :zal van die ziekte niet opkomen.
kraaijen. Bedr., door kraaijen wakker maZoo ik van dit leer opkomen mogte. Tot
ken : de haan kraaide mtj op. Een opgeburgerlijk aanzien en vermogen komen : hi
kraeide leeu is niet in slaep te wiegen.
is van niet opgekomen. Ontstaan er kwam
[Anton.] Aardig is bet bij C. Iluygb.
•: een de
een onweer op. In gedachten komen : dat
haen den dagh opkramjen moght. Door
koomt niet in mij op. M. L. Ik kan er niet
gekraai, dat is luiden ophef, naar boven
opkomen, dat schiet mij nu niet te binrien.
doen komen : nit den vijver opgekraeit door
Hoe zal hi' er opkomen, hoe er toe geraken ?
de Faem. [Vond.] Oneig., veel ophefs van
Hij wilde gedurig op die stof komen, daarvan
iets maken : met den zegen op to kraeijen.
beginnen te spreken. Overrompelen, op het
[De Deck.]
lijf vallen : zoo moet men verraet opkomen OPKRAAUWEIN, opkrouwen, opkrabben, bedr.
en ontdekken. [Vond.] Ili' kwam mij op van
w., gelijkvl. Ik kraauwde op , heb opgeachter. [Vond.] Het deelw. is opkomende : de
kraauwd. Open kraauwen : oud zeer opopkomende gelegenheid aangrtjpen. Eene
kraauwen, of opkrabben, vorig gebrek of
opkomende ztvarigheid. In alien opkomenden
onheil ophalen. Hoe zoud gij 't zeer van zoo
noodt. J. v. Heemsk.1 Ten eigendom worveeljaren op gaan kraauwen ? [P. Rah.]
den : diegewesten waaren den Kooning van OPKRABBEN, bedr. w., gelijkvi. Iran op en krabSpanje opgekomen. [Hooft.]
ben : ik krabde op, heb. opgekrabd. Open
OPKomsT, z. n., v., der, of van de opkomst •
krabben • met de nagelen, in de opperhuid,
zonder meerv. Begin, oorsprong d'opkomst
of de roof eener wond, eene opening maken •:
der Hollanderen. G. Brandt.] Herstelling
met opgekrabde tvang.EVond.] 0 naglen krabt
nit eene ziekte : na zijne opkomst van die
de wan en op. EG. Brandt.] Ook van andere
dingen : de garde opkrabben. Eene versletene
ziekte. Verkrijging van aanzien : ik heb
'One opkomst aan u te danken. Gewassen,
plaat opkrabben. Eene beleediging, die reeds
die op den akker opgekomen zijn : sij ververgeten was, weder in het geheugen
Va
gen : gij moet die zaak niet meer op.
dorven de opkomste des lants. [Bijbelv.]Van
krabben.
Ook eene reeds geledene smert vernieuwen:
hier opkomstig : alwaar men den opkomstigen dag door de nevelen ziet breken.
eene bijna geheelde wond weder opkrabben,
G. Bidloo.]
vernieuwen. Van hier opkrabbing.
OPKONDIGEN, bedr. w., gelijkvl. Door openlijke
OPKRAMEN, onz. w., gelijkvl. Van op en kratnen,
aankondiging het einde van iets bekend
dat buiten zamenst. niet voorkomt : ik
maken, van jets afstand doen, opzeggen
kraamde op, ben opgekraamd. Big. de kraam
als Leicester de Landtvoogdij had opgekunopbreken en vertrekken. Meest gebruikt men
het voor zich wegpakken, in het gemeene
di ht. [Hooft.1 Hood. aufkindigen, opperd.
!even.
aufklinden.
OPKRASSEN, bedr. w., gelijkvl. Met een krasijzer
OPKONKELEN, bedr. w., gelijkvl. Ben woord der
ophalen.
straattaal iemand opkonkelen is hem tot
eene onbehoorlijke daad, door aanpraten, OPKREPPEN, bedr. w., gelijkvl. Door kreppen
ineen doen krullen : het haar opkreppen.
ophitsen
1OPKREUKEN
,
OPKOOIJEN, bedr. w., gelijkvl. lk kooide op,
bedr, w., gelijkvl. Met kreuken
opvouwen.
heb opgekooid. In eene kooi opvangen •; ook
in eene kooi opsluiten : zo glj out wierdt in OPKRIEKEN, onz. w., gelijkvl. kriekte op, ben
opgekriekt. Beginnen te krieken, kriekend
die ruifIcies opgekooll. [Jan. Bonef. Panch.]
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opkomen : als de morgen op kotnt krieken.
(Anton.]
OPKRLIGEN, bed'', w., ongelijkvl. Ik kreeg op
heb opgekregen. Van den grond opnemen •;
ook opeten, in de dagelijksche taal.
OPKRIJSCHETI, bedr. w., gelijkvi. en ongelijkvl.
Ik krijschte, kreesch op, heb opgekrtjscht,
opgekreschen. Beginnen te krijschen.
OPKRIMPEN, onz. w.,'ongelijkvl. Ik kromp op,
benopgekrompen. Door krimping opgetrokken worden : de zenuw was opgekrompen.
Beginnen te krimpen : de visch zal in het
water nog wel wat opkrimpen. Van hier
opkrimping.
()MODEM, zie opkruijen.
OPKROEZEN,

bedr. w., gelijkvl. Kroes opmaken:

het haar opkroezen. Ook een wollenaaisters

en mutsenmaaksters woord.
OPKROKEN, zie opkreuken.
OPKROPPEN, bedr. w., gelijkvi. Van op en kroppen : ik kropte op, heb opgekropt. Zoo gulzig
eten, dat de spijs niet zakken kan, en zich
even als in eenen vogelkrop oppakt: het eten
opkroppen. Oneig., eenigen tijd lang een geleden onheil bij zich verbergen : teed en
onheil opkroppen. Door dit opgekropt ongenoegen. [Feitama.] Van hier opkropping.
OPKROMEN, zie opkraauwen.
OPKRULIEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Ik
krooi (krood) op, heb en ben opgekrooijen
(opgekroden). Ook gelijkv1.: kruide op, opgekruid. Opwaarts kruijen. (onz. wordt het van

ijsschotsen gezegd, die door den stroom op
elkanderpakken. Antonides gebruikt het
wederk. : een stroom die zich zelven opkruit
als een kerk. Ook : hi' is opgekruid, hi' heeft
den kreupelen waard gespeeld, hi' is met
schulden na te laten, ontweken • hi'j heeft
zich weggepakt.
ongelijkvl. lk kroop op,
ben opgekropen. Kruipend opklimmen. Van
hier opkruiping.
OPKRULLEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Bc krulde
op, heb en ben opgekruld. Van nieuws in
krullen le en : het haar ofikrullen. Ook zich

OPKRUIPEN, onz. w.,

krullend opwaarts slingeren, wanneer het onz.
gebruikt worth : het haar krult mooi op. Het
deelw.gebruikt Vond. : ik zie twee opgekrulde engroote slap en komen.
bedr. w., gelijkvl. Van op en kuipen :
ik kuipte op, heb opgekuipt. Nieuwe banden

OPKIIIPEN,

om oud vaatwerk le en.
OPKUISeHEN, bedr. w., gelijkvl. Door kuischen
opnemen • van nieuws kuischen.
OPKIINNEN, onz. w., onregelm. Van op en
kunnen : ik konde (kon) op, heb opgekonnen.
Bit wordt, in hetgemeene leven, met ver-

zwijging van andere werkwoorden gebruikt,
als ik kan niet op, d. i. opstaan. //c kan er
niet op, d. i. opkomen, opklimmen. Kunt
gij het op ? d. i. opeten •; wanneer het bedr.
voorkomt.

OPLE.

gelijkvl. Ik kwaakte op, heb
opgektvaakt. Beginnen te kwaken, kwakken,

OPKWAKEN, onz. W.,

kweken. Zie die woorden.
hetzelfde als opdwelmen.
OPKWEEKEN, bedr, w., gelijkvl. Van op en kwee-

OPKWALMEN,

ken : ik kweekte op, heb opgeku;eekt. Opvoeden, opkoesteren : een kind opkweeken. Ik
wil uw' lie de bidden, dat zij Cezars op wil
kweeken. G. Bidloo.] Jong gevogelte opkweeken. Ook van din en die een enkel groeijend
Leven hebben : vruchtboomen opkweeken.
Nog verder: de vervallene geleerdheid opkweeken.
OPKWLKEN, zie opkwaken.
OPKWELEN, onz. W. gelijkvi. Beginner! te kwe-

len.
OPKWIKKEN, bedr.

w., gelijkvl. Van op en kwik, dat,
ken
in dies zin, buiten zamenst. niet
voorkomt: ik kwikte op, heb opgekwikt. Met
een sieraad, dat levendig, dat aardig staat,

opschikken :
Die kwikte haaren boezem op,
Die haare blonde tuitjes. [Smits.]
OPLAAG, z. 0., v., der, of van de oplaag ; meerv.
oplagen. Boekdrukkers woord, beteekende

hetgetal van afdrukken eens werks, hetwelk
terperse gelegd is : datboek was zoo gezocht,
dat ik spoedig tot eene tweede oplaag moest
besluiten. Degansche oplaag van dat werk is
reeds verkocht.
OPIADEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik laadde op,
heb opgeladen. Eigenlijk, als eenen last op
lets le en • hout, hooi opladen. Men kan
lien wagen hooger opladen. Figuurl.: ienand eenen zwaren last opladen ; doch
hiervoor zegt men gewoonlijk opleggen. Van
bier oplader, oplading.

bedr.w., gelijkvl. Naar boven Iangen, in de hoogte toereiken : lang mij dat

OPLANGEN,

pak eens op. Van hier oplanger. Oplangers
zijn zekere planken, welke bij het laden van

een schip gebruikt worden.
bedr. w., ongelijkvl. Ik liet op, heb

°PLATEN,

opgelaten. Niet afnemen: gij moet use 'hoed
°platen. Laten opgaan : eenen vlieger oplaten.
OPLEGGEN, bedr, w., gelijkvl. Van op en leggen:
ik le de (beide) op, heb opgelegd (opgeleid).

Eigenlijk, de eene zaak op de andere le en:
eene pleister opleggen, op de wood. Ientand
eenen last, het paard den zadel opleggen.
Figuurl., meer bieden, of geven : ik leide
er nog eenen gulden op. Opkoopen, opzamelen : g raven opleggen. Overwinnen : geld
opleggen. Onttakelen en op eerie veilige
plaats leggen : de vloot werd opgelegd. Betalen : ik moest de borgtogt opleggen. In dezen
zin zegt men moest opleggen en betalen.
Drukken, terperse le en : hoe veel zult gtj
van dat werk opleggen? Aantijgen : iemand
eene misdaad opleggen. Does lijden : iemand
eene zware straf opleggen. Doen opbreng,
en
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does betalen : den ingezelenen zwarelasten,
iemand eenegeldboete opleggen. Tot lets
verpligten iemand eenen eed opleggen. Ik
heb hem stilzwijgend opgelegd. Van hier oplegger, oplegging, oplegsel.

bedr. w., gelijkvl. leidde op, heb
opgeleid. Opwaarts leiden : het water, door
middel vanpompen, opleiden. lemand ten
dans opleiden.Figuur1.: door vlijtige oefening
worden wij opgeleid tot de kennis van vele
wetenschappen. Van hier opleider, opleiding .
OPLETTEN, onz.gelijkvl. 1k lettede op, heb
opgelet. Acht even, Van hier oplettend,
oplettendheid, opletter.
OPLEZEN, bedr w., ongelijkvl. 1k las op, heb
opgelezen. Overluid lezen : de namen oplezen. Ook opzamelen : hi'eest
l de koornaren
op. Van hier oplezer, oplezing.
OPLICHTEN, onz. w., gelijkvl. Lichtte op , is
opgelicht. Helder, licht worden • van de
lucht : het begint op te lichten. Ook van de
kleuren : die kleur zal nog wel wat oplichten.
OPLIGTEN, bedr. w., gelijkvl. lk ligtte op, heb
opgeligt. Opbeuren, opheffen : een pak opligten. Gevangen krijgen: de gansche bende werd
opgeligt. Bedriegen: zoekt mij op te ligten.
Van bier opligter, opligting.
OPLOOP, Z. H., m., des oploops, of van den oploop;
OPLEIDEN,

het meerv. is niet in gebruik. Zamenloop van
onrustige, oproerige menschen : eenen oploop
veroorzaken. Hij werd in eenenoploop gegrepen. Daar kwam een oploop onder het yolk.
OPLOOPEN, onz. enbedr. w., ongelijkvl. Van op
en loo en : ik lie op, ben en heb opgeloopen.
Onz., naar boven to en •: loop maar op. Het
water loot op. lk heb den ganschen day op
en neergeloopen. Figuurl., opzwellen: de buil
liep terstond op. Vermeerderen : hi' laat de
ronten oploopen. De lasten loo en op. Bedrijv.,
door loo en naar boven brengen : eenen
vlieger oploopen. Turf oploopen, al loo end
naar boven hijschen. Open loo en: de deur
oploopen. Al loo end zoeken en vinden : ik
weet niet, waar ik hem oploopen zal. Van
hier oploopend, haastig, driftig: een oploopend
mensch • oplooper, oplooping.
OPLOSSEN, bedr. w..gelijkvl. Van op en lossen :
ik loste op, heb opgelost. Eigenlijk, iets, dat

ORNE.

nemen, Van hier oplossing oplosbaar
oplosseldk, enz.

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van op
en luiken. Bedr: ik look op , heb opgeloken.
Open maken : de oogen opluiken. Ontsluiten,
oudt.gebruikelijk: soo wort Zacharias tnont
opgheloken en sijn ton he ontbonden. [Leven
ors H. J. C. Met opyhelokender herten. [Clar.
Spieg.] Onz.: ik look op , ben opyeloken.
Opwassen, frisch worden : de re en duet het
gras opluiken. Het kind begin: op te luiken.
Van bier opluiking.
OPLUISTEREN, bedr. w., gelijkvl. Van op en luisteren : ik luisterde op, heb opgeluisterd. Helder,glanzig maken : die stof is rani opgeluisterd. Figuurl. : eene zaak opluisteren
ophelderen. Versieren: ja met den naam van
vrijheit opgeluistert. [Hoogv1.] Van hier
opluistering.

OPLUIKEN,

bedr. w., gelijkvl. In het dagelijksche
leven, voor kunnen opeten: hi'lust wel drie

OPLUSTEN,

pond vleesch op.
OPMAKEN, bedr.

w., gelijkvl. Van op en maken:
ik maakte op, heb opgemaakt. Open maken :
eene deur opmaken, nesters opmaken. Bij de
Boekbinders beteekent het in hetperkament
binder): dejonge heeft dat boek niet goad
opgemaakt. In orde brengen, schoon maker):

hoeden, mutsen oprnaken, eene pruik opmaken, het bed opmaken,
opschudden en in orde
le en. Optellen : eene som opmaken. Aanhitsen hij maakte den noon teen den wader
op. Verkwisten: ztjn goad opmaken. Zich tot
lets bereiden, vaardig maken: zich opmaken.
Van hier opmaking.
OPMERKEN, bedr. w., gelijkvl. 1k merkte op, heb
opgemerkt. Acht geven , waarnemen : lets
naauwkeurig opmerken. Hebt gij wel opgemerkt, dat zij mank gaat ? Van hier opmerkelijk, opmerker, opmerking, opmerkzaam.
OPMETSELEN, bedr.

w.,gelijkvl. In de hoogte,
naar boven metselen: eenenmuur opmetselen.
Opmetselen is eigenlijk het voortd. w. van
opmetsen. Zie metsen.
OPMOGEN, 011Z. w., onregelm. Van op en mogen:
ik mogt op, heb opgemogt. Pit woord worth
doorgaans gebezigd met tegen, in de beteekenis van bestand zijn : die teder van gemoet
niet opmagh g
roues. [Vond. ]
rou.
gebonden is, van langzamerhand los maken, OPNAAIJEN, bedr. w., gelijkvl. 1k naaide op,
heb opgenaaid. Door naaijen op jets vastmaontbinden: eenen knoop oplossen. Figuurl.,
ken: eenen lap op een kleed naaijen. Verde deelen van eenig Ii chasm scheiden en
s het
naaijen , door naaijen verbruiken : al het
vloeibaar maken. Zoo lost de zon het ij,
garen opnaaijen. Door naaijen korter maken,
water het tout op. Zoo worden, in de scheiinslaan en naaijen : die rok is opgenaaid. Van
kunst, de metalen opgelost. Opgelost worden
hier opnaaijing, opnaaisel.
beteekent ook sterven, dewijI in den flood eene
ware oplossing der deelen plaats vindt. Van OPNEMEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van op
openomen.
, heb
opg,
en nemen : ik nam
hier beteekent oplossen ook de deelen van
Bedr.
een onbekendn
eigenlijk in de hoogte opheffen, bijzonder
geheel vinden en aanwijze :
een vraagstuk oplossen , beantwoorden. Een
het een op den grond ligt, met de hand
opnemen: een stuk geld opnemen. In eene
raadsel oplossen, het duistere daarvan duideruimere beteekenis : tot op den day, in wellijk maken. Eene tivijfeling oplossen, we
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ken hi' opgenomen is, ten hemel voer. {Bijbelv.] Figuurlijk, opbreken : de straat opnemen. Opdweilen : de meld nam den vloer op.
Afmeten : een do een
een veld opnemen. Kenren, beoordeelen een werk, eene rekening
opnemen. Leenen : geld opnemen. Opmaken
optellen: de stemmen opnemen. Duiden,
uitleggen : hoe wordt die zaak opgenomen?
lets wel, of kwalijk opnemen. Aannemen •:
iemand in gevade opnemen. Tot zich nemen:
ik heb hem van de straat opgenomen. In
ondertrouw opnemen, als bruid en bruidegom

aanteekenen. Aannemen om nit te voeren :
op zich nemen - ik heb dat op mij genomen.
Verdedigen : het voor iemand opnemen.
Onzijd., met hebben ; gelukken, wel
slagen•:
dat werk zal niet opnemen. Van hier opnemer, opneming.

bedr.w., gelijkvl. Met nestelen
opbinden. Figuurlijk, in het gemeene leven:
iemand de broek opnestelen, braaf doorha len ;
waarvoor men ook opveteren zegt. Verdrijven : wij zochten den vijanddaar op te nestelen. Van hier opnesteling.
OPNOEMEN , bedr. w., noemde op,
heb opgenoemd. Achter elkander noemen :
ik zal u deplaatsen opnoemen, waar ik hem
g
esproken heb. Opnoemen is meer dan enkel
noemen, en wordt van eene meerderheid
van zaken gebruikt. Men zegt, b. v. noem

OPNESTELEN,

mij den persoon eens, die u dat gezegd heeft,

niet : noon mit/ den persoon eens op ; maar
wel: noem mij de personen eens op, die, enz.
OPOFFEREN, bedr. w., gelijkvl. Van op en offeren : ik offerde
opeofferd.
, heb
opg
Als een
offer opdragen zij offeren hunne kinderen
den Moloch op. Zich ten offer opdragen : zich
opofferen. Figuurlijk, iemands dood, of
ondergang, voorbedachtelijk bevorderen : de
soldaten werden, buiten noodzakelijkheid,
opgeofferd. Zich voor het vaderland opofferen, zijne krachten en welvaart voor het

zelve verspillen. In gevaar, schade en ongeluk brengen:
heeft nuj aan zijne
held opgeofferd. Vrijwillig aanbrengen, ten
beste van anderen : aan iemand zljne rust
opofferen. Toewijden : zijn leven Gode opofferen. Van hier opoffering.
OPONTBIEDEN, bedr. w., ongelijkvl. lk opontbood, heb opontboden. Gebieden, of doen
weten, dat men kome, of moet komen : ik
heb hem opontboden. Van hier opontbieding,

OPPE.

(meter)) : ik paste op, heb opgepast. Door
opzetten onderzoeken, of lets op iets anders
sluite : pas diem hoed eens op.
OPPASSEN, onz, en bedr. w., gelijkvl. Van op en
passen (acht geven, zorgen): ik paste op, heb
opgepast. Onz., met hebben • zorg dragen :
as wel op, dat niemand binnen kome.
p
Vlijtig zijn, zich wel gedragen: mijn goon
past thans wel op. Bedrijv., dienen: eenen
beer oppassen. Verzorgen : de garden oppassen. Van bier oppasser, oppassing.
OPPER, Z. n., m., des oppers, of van den opper;
meerv. oppers. Een rook, hooistapel: het
hooi slaat al aan oppers. Zamenstell.: hooiopper. Waarschijnlijk is hiervan de naam
van zekere straat in Rotterdam ontleend, de
opper, ook oppert: in den opper wonen.

bijv. n. en bijw., hetwelk, als bijvoegelijk, alleen in den overtreffenden trap gebruikt wordt, voor hoogst, hoogste, opperst,
opperste : God is het opperste wezen. Ook
zelfstandig : de opperste van een klooster.
Als bijw. wordt het met andere woorden zamengevoegd, om eene hoogheid, of meerderheid aan teduiden, b. v. : opperadmiraal,
opperbetuw, het bovenste gedeelte der Betuwe • opperbevel, opperbevelhebber, opperbis-

OPPER,

schop, opperboekhouder, opperbewind, opperduitschland oppergebied , oppergebieder ,
oppergezag oppergezaghebber opperheer ,
opperheerschappi j , opperheerscher, opperheid
en opperoverheid opperhof , opperhoofd ,
opperhuid , opperjager, opperjagermeester ,
opperjagermeesterschap, opperkamer, waarvoor men thans opkamer bezigt; opperkamerling, opperkerk, hoofdkerk •; opperkleed,
bovenkleed • opperklerk, opperkok, opperkoop man, opperste koopman: voor opperkoopman varen • oppermagt , opperofficier , oppermajesteit , oppenneester , bovenmeester •
opperpriester, opperregter, opperrijn, bovenrijn •; oppersehenker, oppersehout, bovensellout • opperstalmeester, opperstuurman,
oppertoezigt, oppervlies, oppervoogd, oppervorst, opperwal, opperwater (water dat van
boven komt), opperzaal, bovenzaal, enz.
OPPEREN, bedr. w., gelijkvi. Ik opperde, heb
geopperd. Eigenlijk, op hoopen zetten. Ver-

der, kalk en stee p aanbrengen, ten dienste
van den metselaar. Van hier opperman,
metselaars oppasser, meerv. opperlieden.
OPPEREN, bedr. w., gelijkvl. Ik opperde, heb
opontbod.
geopperd. lets ophalen, het eerst van iets
OPPAKKEN, bedr. w., gelijkvl. Tot pakken maspreken: hi' opperde de zaak.
ken : datgoed is nog niet opgepakt. Als OPPERSEN, bedr. w., gelijkvl. Van op en persen:
ikperste op, heb opgeperst. Door persen
eenen lastop iets pakken : koffers op eenen
wagen pakken. Het beste zal zijn, wij pakken
eenen nieuwen glans geven : laken, zijde,
op, en trekken verder. Wijders wordt oppakenz. oppersen. Van hier oppersing.
ken ook voor opbreken, vertrekken genomen: OPPERVLAKKIG, bijv. n. en bijw. , oppervlakkiger,
de vi 'and was genoodzaakt op te pakken. Van
oppervlakkigst. Dit woord wordt alleen in
eene figuurtijke beteekenis gebezigd, als het
hier oppakking.
OPPASSEN, bedr. w., gelijkvl.Van op en passen
tegengestelde van grondig eene oppervlak
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kige kennis. Een oppervlakkig betoog. Een
oppervlakkig man, die eene grondige geleerdheid heeft. Van bier oppervlakkigheid,
oppervlakkiglijk.
OPPERVLAKTE, Z. 11., V. der, of van de oppervlakte • meerv. oppervlakten. De bovenste
vlaktevan eenig cling: de oppervlakte der
aarde.

bedr, w., gelijkvl. Pikkend met den
snavel opnemen, en eten, van de vogelen :

OPPIKKEN,

de vink heeft al de zaadjes opgepikt.
OPPLAKKEN, bedr.

w., gelijkvl. Op lets plakken :

ik heb er rood papier opgeplakt. Van hier
opplakking.
OPPLANTEN, bedr. w., gelijkvi. 1k plantte op,
heb opieplant. In de hoogte planten : boomen
op eenen heuvelplanten . Figuurl., op bren gen
opzetten : het kanon op den wal planten.
O PPLOEGEN, bedr. w., gelijkvl. 1k ploegde o p,
heb opgeploegd. Door ploegen opbrengen :
steenen, eenen schat opploegen. Omspitten:
de aarde opploegen. Van bier opploeging.
OPPOPPEN, veroud.

bedr. w., waarvoor wij
thans opschikken bezigen.
OPPROINKEN, bedr. w., gelijkvl. Opsieren, optooijen •: dat meisje pronkt zich verbaasd op.
Eene redenering oppronken. Van hier oppronking.

bedr. w., gelijkvl. Door proppen
opvulten : een kind met spijs opproppen.
Figuurl.: de steden met kr(jgsvolk opproppen.
Van hier oppropping.
OPPUILEN, (opbulten) onz. w., gelijkvl. Van op
enpuilen : ik puilde op, ben opgepuild. Los
raken en in de hoogte opzetten: het leer van
dat bock is geheel opgepuild. Van hier oppui-

OPPROPPEN,

ling.

onz. w., gelijkvl. 1k raakte op, ben
opgeraakt. Verteerd worden : dat geld is in
korten tijd opgeraakt.
OPRAMEIJEN, bedr. w., gelijkvl. Van op en
rameijen: ik rameide op, heb opgerameid.
Open stooten : de stadspoort oprameijen.
Ook zegt men oprammen.
OPRAPEN, bedr. w., gelijkvl. Ik raapte op, heb
opgeraapt. Te zamen rapen en opheffen :
appelen van den grond oprapen. Ook enkel
opheffen : raap lien hoed eens op. Dat is
geen oprapens waardig, zeer gering, zonder
waarde. Opligten : zd raapte hare rokken op.
Verzinnen, verdichten : waar hebt gij die
vertelling weder opgeraapt? Het zajn opgeraapte le ens, Schielijk bijeen verzamelen :
opgeraapt yolk, een opgeraapt leer.
OPREGT, bijv. n. en bijw., opregter, opregtst.
Ongeveinsd, vroom : een opregt man. Opregt
in handel en wandel. Wezenlijk waar :
opregte Levantsche koffij. Van hier opregtelzjk, opreglheid, opregtigheid, ook opregtiglijk.
OPREGTEN, (oprigten), bedr. w., gelijkvl. Van
op en re ten : ik regtte op, heb opgeregt.

OPRAKEN,

°PRO.

Het een op den grond lit in de hoogte
heffen : eene to el die omgevallen is, opregten. Zich in het bed opregten, oprigten.
Bouwen, stichten : een gebouw opregten •; ter
eere van iemand een standbeeld oprigten.
Aanstellen, stichten, beginnen : een gezelschap oprigten •; een leer oprigten. Er is
hier eene Latijnsche school opgerigt. Moed
inboezemen : het ongeluk heeft hem ter Heller
gedrukt; wat zal hem weder oprigten? Van
bier opregter, opregting.

bedr. w., gelijkvl. In de hoogte
toereiken 7. reik inzj dat Bout eens op.
OPREKENEN, bedr, w., gelijkvl. Van op en rekenen : ik rekende op, heb opgerekend. Optellen:
de kosten oprekenen. Ook bezigt men het in
den zin van vuur, dat onder de asch lit,
g
ophaien en van de asch ontdoen, het tegeng
estelde van inrekenen : reken het vuur eens
op. Figuurl. zegt Hooft : een vuur in 't hart
voelen oprekenen. Van bier oprekening.
OPREKKEN, bedr. w., gelijkvl. Alles rekken, ten
einde rekken : wilt gij mij het linnen helpen
oprekken? Ook enkel voor rekken: ik moet

OPREIKEN,

nog twee overhemden oprekken.
bedr. w., gelijkvl. Ik ridsde op, heb
opgeridsd. Hetzelfde als aanridsen. Zie dit
woord.Van bier opridsing.
OPRIGTEN, zie opregten.
OPRIJDEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. 1k reed
op, heb en ben opgereden. Bedr., open rijden,
door rijden scheuren, wonden : een paard
oprtjden •; hi' had zijn achterste, zijne broek
geheel opgereden. In het gemeene leven ,
noodzaken tot jets : ik zal hem wel oprijden.
Smadelijk behandelen : Gine hadt den cnape
gereden op. [Ferguut.] Onzijd., met z(in •
naar boven rijden : ik zag den berg, en reed
op. Verder rijden : rijd wat op, daar.
OPRIJTEN, bedr. en onz. w., ongelijkvi.Van op en
rijten : ik reet op, heb opgereten. Bedr.,
opscheuren : hi' heeft zdnen rok opgereten.
Onz. met zzjn: de wonde is weder opgereten.
De naafi reet op.
OPRIJZEN, onz. w., ongelijkvl. Van op en rdzen : ik rees op, ben opgerezen. Opstaan :
zij rees, uit eerbiedigheid voor hem, op. Hooger worden, opzwellen: het beslag is al opgereken. Opkomen, ontstaan : er rees eenverschikkelijk onweer op uit het oosten.Van hier
opnijzing.
OPRISPEN, onz. w., gelijkvl. Ik rispte op, heb
opgerispt. Den smaak van het een men gegeOPRIDSEN,

ten heeft rispend opbrengen.
bedr. en onz, w., gelijkvl. Ik roeide
op, heb opgeroeid. Bedr., door roeijen hooger
opbrengen : ik moest het schuitje teen den
stroom oproeijen. Onzijd. : roei wat op.
OPROEP, z, n., m., des oproeps, of van den
oproep; zonder meerv. Het oproepen : lets

OPROEUEN,

bzj den oproep of afslag verkoopen.
bedr. w., ongeiijkv1. 1k riep op, heb

OPROEPEN,
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opgeroepen. Opwekken, roe en om op to
staan, zoo wel eigenlijk : eenen slapende
oproepen, als ook figuurlijk, tot eene handeling roe en : ik heb de knechts opgeroepen ;
iemand ten dans oproepen. Oplezen, uitroepen : men riep hem het eerst op. Van hier
oproeper, oproeping.
OPROER, z. n., m. en o., des oproers, of van
den, van het oproer •; meerv. oproeren, doch

dit wordt zeldengebezigd. Beroerte onder
het yolk, opstand: oproer verwekken, stichten,
stokers , aanregten. Makers grooten oproer.
tHooft.] Het burgerlijk oproer. fVond.] Een
oproer dempen, stillen. Het onz. geslacht is
meest in gebruik. Zamenst.: oproerntaker,
oproerstichter, enz.

Het stamt, waarschijnlijk, van het volgende
werkw. oproeren af, dewijl in een oproer,
elijk Frisch zegt, slechte menschen, als het
B
grondsap, of het bezinksel des yolks, in beweging gebragt en opgeroerd, of naar boven
geroerd worden. Voor oproer komt bij Otfr.
nrheiz en wertisal, bij Tatian. gistriti, en bij
Ker. widarwigo voor. Gintornissi gebruikt
Tatian. voor eenegeweldige beweging
der zee.
OPROEREN, bedr. w., gelijkvl. Ik roerde op, heb
opgeroerd. Naar boven roeren, door roeren
in de hoogte brengen. Eigenlijk, het dikke,
drabbige, van zekere vloeistof, dat op den
grond zinkt, door roeren naar boven brengen. Figuurlijk, de ingezetenen van een land
teen hunne overheid in eerie hevige beweging brengen, tot oproer aanzetten. In deze
beteekenis is dit woord verouderd • intusschen is het daarvan ontleende zelfstand.
oproer in algemeen gebruik.
OPROERIG, (oul. ook oproerisch) bijv. n. en
bijw., oproeriger, oproerigst. Tot oproer
geneigd: oproerig zijn, zich oproerig gedragen, een oproerig yolk. Figuurlijk, in eene
hevige beweging gebragt : hi' bezweek voor
hetgeweld zijner oproerige driften. Van hier
oproerigheid. Van op en roerig, dat buiten
zamenstell. diet in gebruik is.
OPROKKENEN, bedr. w., gelijkvi. Van op en
rokkenen : ik rokkende op, heb opgerokkend. Eigenlijk, op de spinrokken winder]:
hennip oprokkenen. Figuurl., ophitsen, opruijen : h i' rokkende den noon teen den
vader op. De neigingen der gemoederen
oprokkenen. [Oud.] Van hier oprokkening.

bedr. w., gelijkvl. Op, of om iets
rollen : een bladpapier, het haar oprollen.
Van bier oprolling.
OPROOSTEREN, bedr. w., gelijkvl. Op den rooster
braden,
opbraden.
OPRUIJEN (opruiden), bedr. w., gelijkvl. Van op
en ruijen : ik ruide op, heb opgeruid. Ophitsen, opmaken : het yolk teen den koning

OPROLLEN,

opruijen. Nu ruitze ook '1 geestendom der
helle op teens hem. [Vond.] Fig., zeggen de

OPSCII.

dichters van eene hone zee: de opgeruide
baren. De opgeruide regenplassen. (Moon.]
Van hier opruijer, opruijing.
bedr. w., gelijkvl. Ruim en sehoon
maken : den Winkel opruirnen. Van bier

OPRUIMEN,

opruimer, opruiming.
OPRUKKEN, bedr.

w., gefijkvi. Ik rukte op, heb
opgerukt. Naar boven rukken. Ook met ge
weld optrekken : eene deur oprukken. Hi'
rukte zijnen rok geheel op. Ztj heeft hem de
wan en opgerukt. Van bier oprukking.
OPRUSTEN, zie uitrusten.
OPSCHAFFEN, bedr. w., gelijkvl. Ik schafte op,
heb opgeschaft. Opdisschen : wat zal de kok
van daag opschaffen? Verschaften, °vergeven :gij moet alles opschaffen, wat gij hebt.
Ook opeten : zij hebben alles opgeschaft •
dock in dezen zin zegt mengemeenlijk opschaften. Van hier opschaffing.
bedr. w., gelijkvl. Bij schakels
opschorten: eene keten opschakelen. Van
hier opschakeling.
OPSCHAVEN, bedr. w., gelijkvl. Ik schaafde op,
heb opgeschaafd. Door schaven glad maken.
OPSCHENKEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik schonk
op, heb opgeschonken. Op iets schenken:

OPSCHAKELEN,

water op de thee schenken. Schenk de trek of
eens op.
OPSCHEPEN bedr. w,
, gjkvl.
eli
Van op en aceh
P ik scheepte op, heb opgescheept. Eigen-

lijk, inschepen, op elkander in een schip
laden ; doch thans wordt het alleen gebezigd
in den zin van iets aan . iemand tot een' last
maker': ik zal Naar morgen met drie kinderen
opschepen. Ik ben lang met hem opgescheept
geweest.
OPSCHEPPEN, bedr. w.,gelijkvl. Ik schepte op,
heb opgeschept. Met eenen le el opnemen :
het etenopscheppen. Met eene schop opscheppen • de asch opscheppen. Van hier opschepper.
OPSCHEREN, bedr. w., ongelijkvl. Van op en
scheren: ik schoor
opeschoren.
opg
, heb
Met
eene schaar opsnoeijen: de loan moet wat
opgeschoren worden.

bedr. w.,gelijkvl. Aanprikkelen,
aanzetten : iemand tot de deugd opscherpen.

OPSCHERPEN,

Dengeest opscherpen. Vermeerderen : door
dat zeggen word de aandacht der toehoorders
nog meer opgescherpt. Van hieropscherping.
OPSCHEUREN, bedr. en onz. w.,gelijkvl. Ik
scheurde op, heb en ben opgescheurd. Bedr.
Van een scheuren : hi' scheurde zijnen mantel op. Ik heb mijne hand aan eenen spijker
opgescheurd. Onzijd., opgescheurd worden :
het behangsel begint op to scheuren. Van hier
opscheuring.
OPSCHIETEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. lk
schoot op, heb en ben opgeschoten. Met een
schot openen: eene deur opschieten. Naar de
hoogte schieten: vuurpijlen opschieten. [lit
de hand laten viiegen: vogels, eenen 'Weyer
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optchieten. Onz., in de hoogte schieten, op-

wassen, zoo wel van planten, als dieren en
menschen: die boom schiet goed op. Dejongen is in korten ttjd zeer opgeschoten, OW.
ook bedr., voor does opschieten :distels en
doorens zal de aerde u opschieten. [Ou.d.]
Opglijden : natjn hemdsmouw opgeschoten.

•:
Naderen,voor den dag komen, aanlanden
de schepen schieten nog Wet op, of komen
nog niet opschieten. Van hier opschietiny.
OPSCHIK, Z. n., m., des opschiks, of van den
opschik. Het meerv. is buiten gebruik. Het
opschikken zij is lang met den opschikbezig.

Insgelijks dat een wat tot het opschikken
behoort : ik hebaan denopschik dezer kamer
veelgeld besteed.

bedr. en onz, w., gelijkvi. lk schikte
op, heb opgeschikt. Bedrijv., oppronken, optooljen : zichopschikken, eene kamer opschikken. Eene redevoering met bloempjes der
tvelsprekendheid opschikken. Vond. bezigt
een heir opschikken, voor verslaan. Onzijd.,
met hebben • wijken, plaats maken schik
wat op. Van bier opschikking.
OPSCHILDEREN, bedr. we, gelijkvl. 1k schilderde
op, heb opgeschilderd. Op lets schilderen •:
hi' nam een stuk doek en schilderde er een
landschap
op. Op nieuw schilderen• ik heb
die kamer wat later opschilderen. Door
schilderenopgebruiken : al de verw is opgeschilderd.
°NOMMEN,

--ff.-

OPSCHU.

zaak opechorten. Opgorden zij schortte
hare rokken op. Oul. zeide men hiervoor
ook opschorsen : die dat paeschlam wen
moesten haer lendenen opgeschorst hebben.
{Clar. Spieg.] Van hier opschorting.
OPSCHOTELEN, bedr.

w., gelijkvl. In schotels opdisschen : ik zal van daag wat op to sclwtelen
hebben. Figuuri.: meent gij, dat het hier zoo
maar opgeschoteld is ,• dat men het hier maar
voor het krijgen heeft? Het is daar juist ook
zoo niet opgeschoteld, er is daar juist ook geen
overvloed. Van hier opschoteling.
OPSCHRABBEN, (opschrappen, opschrapen), bedr.
w., gelijkvl. Met een ijzer, of ander puntig
werktuig, opkrabben: het vet opschrabben.
Van bier opschrabbing.
OPSCHRANDEREN, bedr. w., gelijkvl. Van op en
schranderen, van schrander : ik schranderde
op, heb opgeschranderd. Schranderder maken,

opscherpene Het verled. deelw. is meest
gebrulkt : en in 't verstand ter waarheid opgeschrandert. [Camph.] Dien 't verstand is
opgeschrandert. [Oud.]
OPSCHRANSEN, bedr. w., gelijkvl. 1k schransde
op, heb opgeschransd. In het gemeene leven
gebruikelijk, voor gulzig opeten: hij heeft
alles opgeschransd.
OPSCHRIFT, z. n., o., des opschritts, of van het
opschrift • meerv. opschriften. Een geschrift,
dat van buiten op lets geschreven wordt•: het
opschrift Bens briefs, Bens boeks. Het opschrift,
OPSCHOELLEN, bedr. w., gelijkvi. Van op en
of bijschrift, van eenen penning. Koddige
schoeijen ik schoeide op, heb opgeschoeid.
opschriften, op ludas en uithangborden.
Metplanken en aarde aanhoogen : eenen wal OPSCHRIJVEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik schreef op,
opschoetjen. Van hier opschoezjing.
heb opgeschreven. Schriftelijk opstellen •:
OPSCHOFFELEN, bedr. w., gelijkvl. Met de schofzijnen naam opschrt:jven. Opteekenen: onkosfel los maken : de aarde opschoffelen. In het
ten en uitgaven behoorlijk opschrifven. Van
kolfspel zegt men ook : eenen bal opschoffelen,
hier opschrtjving.
d. i. den bal met de kolf langs den grond OPSCHROBBEN, bedr. w., gelijkvle 1k schrobde op,
slepende op den paal schuiven • ook enkel
heb opgeschrobd. Door schrobben schoon
opschoffelen : ik heb opgeschoffeld.
maken : den vloer opschrobben. Opkrabben,
OPSCHOKKEN, bedr.w., gelijkvl. Met een' schok
open krabben : ha kind heeft zijne handen
opwaarts brengen : wij werden door den
opgeschrobd.
wagen op en neer geschokt. Gij hebt uwe OPSCHROKKEN, bedr. we, gelijkvl. schrokte op,
kleeren opgeschokt.
heb opgeschrokt. Opslokken, gulzig opeten •
O pscuinesELEra, bedr. w., gelijkvie Schommelend
alles opschrokken. Van bier opschrokker.
opzoeken.
OPSCHUDDEN, bedr. w. gelijkvl. 1k schuddede
OPSCHOOLTEN, bedr. w., gelijkvi. 1k schooide op,
op, heb opgeschud. ,Door schuddep boo en
heb opgeschooid. Bedelend opzamelen, verzacht maken het bed opschudden. Van hier
krijgen. Een ambtje opschooljen.
opschudding ook voor groote beweging ,
OPSCHOPPEN (opschuppen), b edr. w, gelijkvl.
beroerte, ontsteltenis : dat geval maakte eene
Met den voet opstooten : eene deur opschopgroote opschudding.
pen. Met den voet voort stooten : schop dien OPSCHUIMEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Bedr.,
bal Bens op. Met eene schop hooger opwerdoor het schuim opwerpen : de zee schuimt
P : de vuilnis opschoppen.
veel good op. Onzijd., met hebben •; in de
OPSCHORSEN, bedr. w., gelijkvi. 1k schorste op,
hoogte schuimen, zich als een schuim verheb opgeschorst. Opschorten, uitstellen : een
heffen : de zee schuimt sterk op. Van bier
getting opschorsen. Een werk voor eenen tijd
opschuiming.
opschorsen. Van hier opschorsitag.
OPSCHUIVEN, bedr. en onz. w., ongelijkvi. 1k
OPSCRORTEN, bedr. w., gelijkvl. lk schortte op,
schoof op, heb opgeschoven. In de boogie
heb opgeschort. Hetzelfde als opschorsen,
schuiven: de ramen opschuiven. Verschuiven,
uitstellen een vonnis, zijn oordeel over eene
uitstellen : eene zaak tot naderegelegenheid
111.
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_opschuiven. Onzijd., met hebbett •; plaats
men : schuif wat op. Van hier opschuiving.
OPSCHUPPEN, zie opschoppen.

bedr. w., gelijkvl. Door schuren
schoon maken : het tin opschuren. Door schuren verwonden: ztj heeft zich de handen

OPSCHUREN,

,opgeschuurd.

bedr. w., gelijkvl. Ik schuttede op,
heb opgeschut. Door sluizen tegenhouden :
het bovenwater opschutten.
OPSIEREN, bedr. w., gel ijkvi. Opsehikken, sieraad
bijzetten zich opsieren. Eene kamer opsieren. Eene zaak opsieren. Voor opsieren zeide
men oudt. ook opstreelen : al en was Theseus
niet opghestreelt. [Const. d. Minn.] Van hier
opsiering.
OPSLAAN, bedr. en onz. w., onregelm. 1k sloe
op, heb en ben opgeslagen. Bedr., eigenlijk,
opwaarts slaan-: de kramen opslaan. Zijne
inouwen opslaan, omslaan. Een kleed opslaan,
OPSGHUTTEN,

eenige uitwendige deelen van hetzelve omde dekens omslaan.
slaan. Het bed opslaan,
Eene tafel opslaan, de nederhangende bladen
oprigten. Eenen bat opslaan, den paal met
eenen bal raken, in het kolfspel; waarvoor men
ook enkel opslaan zegt: gly hebt driemaal opgeslagen, in het uitslaan den achterpaal geraakt.
op en opslaan, in het uitslaan den achterpaal,
en in het to rug slaan den voorpaal raken.
Figuurl. : ztjne woning aan eene plaats
opslaan, zich daar nederzetten. Schielijk
naar de hoogte wenden hi' durft in hare
tegenwoordigheid zzjne oogen niet opslaan.
Door slaan openen, open slaan : eene deur
opslaan. Een venster, een vat opslaan. Hiertoe behooren ook de uitdrukkingen : een boek ,
eenen brief, eene lasts in den Bijbel opslaan.
Verdrijven, verjagen : den viand uit zijn
leger opslaan. Onzijd., met zijn •; uitspruiten, voortkomen : dat kruid slaat van zelf
genoeg op. Vocht opgeven, optrekken : de
vloer slaat verbaasd op. Duurder worden :
het koorn slaat dageNks op. Oul. werd opslaan met iemand gebezigd voor in onderhand treden, overeenkomst treffen : zoo
de vereenighde gewesten quamen met den
Spanjaard op to slaan. [Hoofs,]
OPSLAG, Z. n., m., des opslags, of van den
opslag • meerv. opslagen. Verhooging van
prijs • door den opslag der tvaren, enz. De
httisheer spreekt van opslag, verhooging van
hour. Hooger hod : goed bij denropslag verkoopen. Ornslag : een rok met tluweelen
opslagen. Opslag der oogen : hi' is norsch,
zij is vriendelijk van opslag.
OPSLOKKEN, bedr.

w., gelijkvl. Inzwelgen, ver-

slinden hij slokt alles op, wat op tafel komt.
Figuurl. : het goed van weduwen weezen
opslokken, zich aanmatigen en verteren. Van
hier opslokker, opslokking.
OPSLORPEN, (opslurpen), bedr. w., gelijkvl.
Slorpend opeten, of opdrinken, van vocht,

OPSN.

een ei
opslorpen.
slot to den brtj, de tnelk,
maar op. Van hier opslorping.
OPSLUITEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik sloot op,
heb opgesloten. Met eenen sleutel openen
•:
een slot, verder eene deur, eene kamer, een
huis opsluiten. Figuurl. : van langzamer
hand sluit de aarde Karen schoot op,
en laat
haregewassen voortspruiten. Wegsluiten :
ik heb mijne papieren opgesloten. Vast zetten : hi' heeft haar opgesloten, houdt haar
opgesloten. Van hier opsluiting.
OPSLURPEN, zie opslorpen.
OPSMEDEN, bedr. w., gelijkvi. Ik smeedde op,
heb opgesmeed. Een gloeijend ijzer door
of lepelkost • klanknabootsend woord •:

smeden, dat is, met hamers slaan, op lets
anders vast maken. Ook versmeden,alles
smeden : al het tjzer is opgesmeed.
OPSMEREN, bedr. w., gelijkvi. Op iets smeren :•
zalf op linnen smeren. Boter op brood smeren. Versmeren : al de boter opsmeren.
OPSMIJTEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik smeet op,
heb opgesmeten. Op lets smijten, of wet en :
hout opsntijten, op eenen wagen, op het vuur.
Door smijten openen : de deur opsmijten.
Naar boven smijten : smijt de turf wat op.
OPSMUKKEN, bedr.

w., gelijkvl. Optooijen, versieren : zichprachtig opsmukken. Figuurl. :•
eene reden opsmukken. Van hier opsmukking, ook opsmuk.
OPSMULLEN, bedr. w., gelijkvl. Gulzig opeten :•
hij smult alles op, wat hem voor den mond
komt. Met smullen doorbrengen : zij hebben
al hungoed opgesmuld.
OPSI1APPEN, bedr. w., gelijkvi. Snappend, dat is,
schielijk opeten : de kat heeft een kuiken
opgesnapt. Met opgesperden mull, van en
en opslokken. Zoo snapt de pond eenen hem
toegeworpen brok op. Van hier opsnapper,
opsnapping .
OPSNIJDEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Ik
Sneed op, heb opgesneden. Bedr., insnijden :
ik liet er nujnen naam opstszjden. Ontginnen:
brood opsnajden. Voorsnijden : wie sal den
haas opsnijden ? Open snijden : een pak, de
borst van een hemd, een boek, de bladen van
een boek, een dier den bulk opsnijden.
Figuurl., opzeggen : verzen opsnijden. Onzijd., met hebben •; met onwaarschijnlijke
vergrooting van eene zaak spreken : hij zat
geweidig op to snijden. Van hier opsnijder,
voorsnijder en pogcher ; opsnijderij, pogCheri' •; opsnijding, van het bedrijvende en

onzijd. werkwoord.
(opsnuffen), bedr. w., ongelijkvl. Ik
snoof op, heb opgesnoven. In den news ophalen :glj moet brandewzjn opsnuiven teen de
tandpijn. Alles insnuiven : ik heb mijne gansche doos (al de snuif, die in mijn doos was)
reeds opgesnoven. Fig. voor opsporen : doch
heb ik niet alleen door konsten opgesnuft.
J. de Deck.] Van hier opsnuiving.

OPSNUIVEN
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bedr. w., gelijkvi. Als eene som
optellen, opnoemen.
OPSPALKEN, bedr. w., gelijkvl. Eigenlijk met
spalken opzetten : een geslagt verken opspalken. Figuurl.: hi' spalkte zijnen mond eene

OPSOMMEN,

el breed op. 1k moest mijne oogen opspalken.

Van hier opspalking.
OPSPANNEN, hedr. en onz. w lk spande
op, heb en ben opgespand. Bedrijv., eene zaak
spannend op eerie andere vast maken : een
zeil opspannen. Snaren opspannen, op een
speeltuig. Eene trom opspannen. Ofizijd.,
met zijn ; opgespannen, opgezet. opgeblazen
worden : de luchtbol begint al op te spannen.
lk was verbaasd opgespannen. Van hier
opspanning
,
doch meest in den zin van het
onzijd. werkw.: zij lzjdt reel aan opspanningen, anders spanningen.
OPSPELDEN, bedr. w., gelijkvl. Ik spelde op, heb
opgespeld. Met spelden in de hoogte vast
maken : eengordzjn opspelden. lets op iets
anders spelden: ik heb er eenen lap opgespeld.
Iemand iets op de mouw spelden , wijs
maken.
OPSPELEN, bedr. w., el"
Opeen
een muzijkwerktuig spelen : hij be on zzjn gewoon lied
weer op te spelen. In het kaartspel, eerie kaart
neerleggen, eene kaart spelen : wie heeft die
kaart opgespeeld? Speel op.

bedr. w., gelijkvl. Wijd openen :
den mond opsperren. Van hier opsperring.
OPSPEUREN, zie opsporen.
OPSPIJZEN, bedr. w., gelijka Ile spijsde op, heb
opgespzjsd. Eerie hbffelijker uitdrukking voor
opeten : al de voorraad is reeds opgespijsd.
OPSPINNEN, bedr. w., ongelijkvl. 1k spon op,
heb opgesponnen. Al wat te spinnen was verspinnen :al het vlas opspinnen. Door spinnen
verwonden: ztj heeft zich de ringers opgeOPSPERREN,

sponnen.
OPSPLIJTEN, bedr.

en onz. w., ongelijkvl. 1k
spleet op , heb en ben opgespleten. Bedr. ,
opspouwen , opklieven , open splijten : een
stuk bout opsplijten. Onz., met zzjn, opengespleten worden : die pen spleet van zelve op.

OPspoELEN,bedr. w., gelijkvl. Naar boven spoeler], van de zee sprekende: de zee spoelt veel
goed op. Nog eens spoelen, voor het laatst
spoelen, opwasschen.
OPSPOREN , opspeuren, bedr. w., geliikvl. lk
spoorde op, heb opgespoord. Door sporen, of
vlijtig opzoeken, vinden : eenen Naas opsporen. Gebreken opsporen. Van hier opsporing.
OPSPOUWEN, even als opspltjten.
OPSPRAAK, z. n., v., der, of van de opspraak,
zonder meerv. Berisping, naspraak: buiten
opspraak leven. NU jegens de opspraak verzetten. [Hoeft. ] Van hier opsprakelijk, bens-

n

pelijk, onbehoorlijk.
spreidde op,
OPSPREIDEN, bedr. w., gelijkvl.
heb opgespreid. Op iets spreiden, met iets
dekken : ik spreidde eene deken op het bed.

OPSTA.

OPSPRINGEN, onz

w., ongelijkvi. 1k sprong op,
ben opgesprongen. In de hoogte springen,
ook schielijk opstaan: uit het bed, van den
grond opspringen. In de lucht springen : een
bolwerk met buskruid doen opspringen. Hu
pelen, Jansen:: ztj sprong op van vreugde •
figuurl. mijn hart sprong op van vreugde.
Los springen, zich schielijk openen : het slot
is opgesprongen. Insgelijks scheuren, spleten
krijgen : mijn vel is van de koude opgesprongen. Van hier opspringing.
OPSPRUITEN, onz. w., origelijkvl. Ik sproot op,
ben opgesproten. Be inners te groeijen : het
groan spruit op. Hooft bezigt het van de
Heide: kou kan ntljn lied niet sluyten, hoar
hitt' is veel tegroot,
zzj zou door 't sneeu
opspruyten.
OPSTAAN, onz. w., onregelm. 1k stond op, ben
opgestaan. Op iets staan : de to el stoat op den
grond. Regtop staan : in het water opstaan,
met de voeten op den grond staan. Zich opre ten oprijzen, zich uit den stand der rust
in dien der bewegingverptaatsen. De plaats,
welke men alsdan verlaat, bekomt het voorz.
van, men ma g zittend of liggend gerust
hebben. Zoo zegt men: van den stoel, van
dengrond opstaan. Van de to el van het
ziekbed opstaan. Van het bed opstaan, wan-

neer men op hetzelve gezeten of gelegen heeft.
Voor van zegt men uit,
wanneer men van
de zaak, waarop men gerust heeft, tevens
omgeven geweest is. Zoo staat men uit het
bed, uit het stroo, uit het slijk op. Dikwerf
gebruikt men opstaan alleen, zonder den
voorafgegarien stand der rust aan te duiden :
ik viel, maar stond weer op. Staet op, laat
onsgaen. [Bijbelv.] Ztj xaren reeds opgestaan, van de tafel, of uit het bed. WJ ztjn
heden lam opgestaan. Figuurl. ontstaan, te
voorschijn komen: er is een man opgestaan,
die de beheerscher, enz. Er stond een verschrikkelijk onweer op. Genezen : van het
ziekbed opstaan. Levend worden en opstaan:
van den dood, of van de dooden opstaan,
waarvoor dikwerf alleen opstaan gebezigd
wordt : de dooden zullen eens opstaan. Tegen iemand opstaan, oproerig worden : het
volk stond teen zijnen wettigen vorst op
waarvoor oul. oprerstaen gebezigd werd :
diejegen mi opverstaan szjn. [BO. 1477.]
Als onse heer van der doot opuerstont.
[Guld. Tr.] Nog wordt opstaan in eenige
andere zegswijzen gebezigd, b. v.: op de
kerkdeur staat :pax intrantibus, d. i. op de

kerkdeur staatgeschreven, of geschilderd,
enz. Wat staat er op de klok ? d. i. welk muzijkstukje speelt de klok? Het was verloren,
en er stond eendriegulden op voor dengenen,
d. i.
die hetgeronden had en te regt brat d.

mengeloofde eenen driegulden aan den
genen, enz. Al stond er de galg op, d. i. al
ware er degalg mede gemoeid, al wierd het
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met de gaig gestraft. 1k 81a er op, ik wil, ik
vorder, dat hi' kome. Hi' staat op zijn stuk,
blijft zijn gevoelen vast houden, driftzijne
Stetting door. Van bier opstand, opstanding,
Van het oude werkw. opstanden.
Opstaan is een zeer oud woord, hetwelk
reeds bij Otfrid. en Willeram. voorkomt,
e
n ursten , ufstan beet.
OPSTAL, Z. n., m., des opstals, of van den opstal • het meerv. is niet in gebruik. Een gebouw, alles wat op eenen grond gebouwd is:
denopstal van een huis, alles wat tot het
huis behoort, zonder den grond, verkoopen.
OPSTAND, Z. II., III., des opstands, of van den
opstand •; meerv. opstanden. Eigenlijk, het
opstaan, oprijzen, loch alleen, wanneer
velenvan hunne stoelen opstaan : er was een
algemeene stand in het gezelschap, het

gansche gezelschap stond op. Eene plotseling
ontstane bijeenkomst tegen de overheid,
Welke diklierf het begin des oproers is:
eenenopstand verwekken. Men was voor
eenen algenteenen opstand beducht.

bedr. w., gelijkvl. Op stapels, of
op hoopen zetten : hout, turf, enz. opstapelen. Figuurl., vermeerderen, vergrooten :
rijkdommen opstapelen. Van hier opsta-

OPSTAPELEN,

peling.
OPSTAPPEN,

onz. w., gelijkvl. Opwaarts stappen:

den berg opstappen. Het is te hoog, ik kan
er niet opstappen.
en onz.,
w. ongelijkvl, 1k stak
OPSTEKEN, bed's,
op, heb en ben opgestoken. Bedrijv., op lets
steken, bijzonderlijk in de hoogte : eene vlag
opsteken, boven aan den mast vast maken.
Hooi opsteken, op den zolder. Zij stak eene
pluint op haren hoed. In de hoogte steken :
het hoofd opsteken, figuurl., zich trotsche-

lijk verheffen, zich veel laten voorstaan.
Zijne 'ringers opsteken, figuurl., eenen eed
doen. Zijne ooren opsteken, figuurl., aan 't
razen en woeden raken. Eene keel als een
klok opsteken, hard schreeuwen, bij Vond.
Opener' : een slot opsteken, eene deur opsteken. Ontsteken : een vat wtjn, bier ontsteken.
In de scheede steken : zijnen degen, zzyn mes
fmsteken • ook enkel opsteken : sleek op !
Aansteken • eene kaars opsteken. Op nieuws
steken, of opsnijden. Zoo le en de plaatsnipers eene afgebruikte plaat op te steken.
Onzijd., met vitt, aanwakkeren, toenemen :
de wind stak geweldig op. Zich prachtig en
Bove zijnen staat kleeden : zij begint al te
seer op te *ken •; ook opsteken in kleeding.
Om lets raden : willen wij er om opsteken ?
anders witsteken, Sommigen bezigen, in het
verled. deelw. opgesteken : hebben sty de hoofden opgesteken. [H. De Gr.] Doch opgestoken
is thans meest in gebruik. Van hier opstefter • ook voor een root mes, en opsteker van
fle lantarens, anders lantarenopsteker •; opseeking.

OPSTO.

n., o., des opstels, of van het opstel •;
meerv. opstellen. Ontwerp, vertoog: een op-

OPSTEL, E.

stet van jets maken. Het opstel van eenen
brief, eenerredevoering , enz.Ou
l. beteekende
opstel ook opzet, voornemen,
OPSTELLEN, bedr, w., gelijkvl. Ontwerpen : een
verzoekschrift opstellen. Opschrijven : stel
eens op, wat gij al uitgegeven hebt. Van bier
opsteller, opstelling.
OPSTEMMEN, bedr,

w., gelijkvl. Onderling afspreken, besluiten : zij hadden dat reisje in

stilte opgestemd. WV hebben opgestemd,
morgen bijeen te komen. Van hier opstemming.
OPSTUGEN, onz. w., ongelijkvl. 1k steeg op, ben
opgestegen. In de hoogte stijgen. Eigenlijk,

zich, door middel van de voeten, opwaarts
bewegen : eenen berg opstijgen. Verheven
worden : tot den hoogsten eeretrap opsttjgen.
Ook zonder vierden naamval : opstijg,
en d.i.
op het paard of op den wagen sttjgen. Wij-d
ders opwaarts bewogen worden: de rook, de
damp stijgt op. Van hier opstijging, opklimmin g : ook voor zekere ziekte, aan de vrouwen eigen : ztj heeftopstijgingen.
OPSTUVEN, bedr, en onz. w., ongelijkvi. 1k steel
op , heb opgesteven. Bedr., stijfmaken : eenen
hoed opstzjven. Op nieuws stijven : de wasch
opstOven. Onzijd., met ztjn. Stijf worden :
het be Tara is nu slap, maar het zal wet
opstijven. Dit werkw. wordt ook als gelijkvl.
i
op, is opgebezigd, en wel als onzijd : stjfde
gestijfd : het bëhangsel is reeds merkelijk
opgestzjfd.
OPSTIKKEN, bedr, w., gelijkvl. 1k state op, heb
opgestikt. Gemaakte figuren op zijde, of

andere stof, le en en opnaaijen , het tegengestelde van instikken. Van hier opstikking.
OPSTOKEN, bedr. w., gelijkvl. 1k stoolcte op, heb
opgestookt. Aanstoken : het vuur opstoken.
Figuurl.: het vuur des oorlogsopstoken. Aanporren: iemand opstoken. Ztj heeft hare
dochter opgestookt. De opstokende trompet.
[Hooft.] Van hier opstoker, opstoking.
OPSTOOTEN, bedr, w., ongelijkvl. lie stiet op, heb
opgestooten. Door stooten openen : eene deur,
een venster opstooten. Door stooten verwonden : zich de handen opstooten, in het
dagelijksche levee. In de boogie stooten: hi'
stiet het &tor met zijne voeten op. Door eenen
stool doen opstaan : een paard opstooten •;

waarvan eengemeen paard, hetwelk tot alles
gebruikt, opgestooten en aangedreven wordt,
nog den naam van opstooter draagt. In eene
figuurlijke beteekenis wordt het bij de jagers
ookgebezigd voor opjagen : eenen haas opstooten. In verdere beteekenis wordt het voor
vinden, bekomen, gebruikt : ik zal dat boek
nog wel er ens opstooten. Van hier opstoder,
opstooting.

bedr. w., gelijkvl. 1k stopte op, heb
opgestopt. Verstoppen, stuiten, opdammen:

OPSTO PEN
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het water van eenen stroomopstoppen. Boven
op jets to en Van bier opstopper, in de
straattaal ook voor eenen klap, oorveeg: hi'
gaf hem eenen opstopper. Opstopping, belette
waterlozing opstopping van het water.
°MORTEN, bedr. w., gelijkvl. Ik stortede op,
heb opgestort. Op jets storten, of gieteri : ik
heb er water opgestort.
OPSTOVEN, bedr.

w., gelijkvl. Van op en stoven :
ik stop de op, heb opgestoofd. Op nieuw stoven:
de boonen moeten nog opgestoofd worden.
Van bier opstoving.
OPSTREELEN, zie opsieren en opstrijken.
OPSTREVEN, onz. w., gelijkvl. 1k streefde op, ben
opgestreefd. Opwaarts streven : den berg
opstreven.
OPSTRIJDEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik streed op,
heb opgestreden. Opdringen : iemand jets
opstrijden.
OPSTRIJKEN bedr. w., ongelijkvl. streek op,
heb opgestreken. Het eene op het andere
strijken: boter opstrUken, op brood. Opwaarts
strijken de Karen opstrtjken. Voor opstrijken, ofglad strijken, zeide men oul. ook
opstreelen: die coussen aen dye beenen ient
opgestreelt. [Clar. Spieg.] Van hier opstrijking.
OPSTROOIJEN, bedr. w., gelijkvl. Ik strooide op,
heb opgestrooid. Op iets strooijen nand op
hetpapier, suiker op de tvafelen strooijen.

OPTR.

tnerkwaardigegebeurtenis opteekenen. Winst
en verlies opteekenen. Van bier opteekenaar,
opteekening.
Ik telde op
OPTELLEri bedr. w., gelijkvl.
, heb
opgeteld. Oprekenen eene rekening optellen.
Achter elkander noemen : iemands deugden
en ondeugden optellen. Van hier optelling :
er is eene out in de optelling van de rekening
Door de optelling zijner heldendaden.
OPTEREN, bedr. w., gelijkvl. Van op en teren :
ik teerde op, heb opgeteerd. Beteren, met
Leer besmeren ik zal die schuit wat laten
opteren. Door teren verbruiken ik heb reeds
twee tonnen (teer) opgeteerd.
OPTEREN, bedr. w., gelijkvl. Van op en teren :
ik teerde op, heb opgeteerd. Doorbrengen,
opmaken: hij heeft al ztjn goed opgeteerd.
OPTIGTEN, bedr. w., gelijkvl. Ik tigtte op, heb
opgetigt. Hetzelfde als het volgende optijgen.
°PITMEN, bedr. w., ongelijkvl. Van op en ttjgen : ik tee op, heb opgetegen. Het tegen-

woordige gebruik bezigt dit woord meestal
gelijkvl. : ik ti' de op, heb opgetijgd. Aantijgen, beschuldigen : iemand eene misdaad
optijgen. En eenighe die men moist let op to
ti' hen, [flouwaert.) Van hier optijging.

bedr. w., gelijkvl. Opheffen, met
moeite opnemen, van lets, dat zwaar is : een
blok optillen. Van bier optilling.
OPTIMMEREN, bedr. w., gelijkvl. Op jets tiren : ik heb er nog eene verdieping opgetimOPSTROOPEN, bedr. w., gelijkvl. Opwaarts stroomerd. In de hop to timmeren hoog optrekpen, opslaan •: de mouwen opstroopen. Afken : hi' heeft zijn huffs ho p er opgetimmerd.
stroopen: het vet van mijnen rain er is geheel
Opbouwen : zijn huis 'del maar hij timopgestroopt. Van hier opstrooping.
merde het weer op. Van bier optimmering.
OPSTIIIVEN, onz.
ongelijkvl. Van op en stuiven : ik stopf op, ben opgestoven. In de hop to OPTOGT, z. n., m., des optogts, of van den optot • bet meerv. optog ten is niet gebrulkelijk.
stuiven : het stofstuift ligielijk op. Opvliegen,
Het optrekken van een leer: den optogt
toornig worden : toen ik dit zeide, stoof hi'
blazen. Het leer is in optogt, naar de stad •;
verschrikkeltjk op.
waar voor men anders aantogt bezigt. Van
OPSTUTSEN, veroud. bedr. w., gelijkvl. Van op
en stutsen : ik • stutste op, heb opgestutst.

Aanzetten, ophitsen : de Vlaamingen, opgestutst door de Gentenaars. [Ilooft.]

bedr. w., gelijkvl. Met takels, met
touwwerk en katrollen, ophijschen : een rat
optakelen. Herstellen verbeteren •; van scheP gesproken • een schip watoptakelen. Van
bier optakeling.
OPTR DEN
to en bedr. en onz. w., gelijkvl.
Ik tarnde op, heb en ben opgetarttd. Bedr.,
door tarnen los maker) : eenen naad optarnen.
Onz., met zijn • los gaan: die mouw is geheel

OPTAKELEN,

opgetarnd.

bedr. w.,gelijkvl. Ik taste op, heb
opgetast. Ophoopen, opstapelen : hooi, hout,
enz. optassen. Bij de dichters veelal figuurl.
g
ebruikt rtjkdommen den vorsten optassen.

OPTASSEN,

[Oud.]
OPTEEKENEN, bedr.

w., gelijkvl. Ik teekende op,
heb opgeteekend. Eene teekening voltooijen :
ik heb het landschap geschetst, nu zal ik het
opteekenen. Figuurl., opschrijven : eene

OPTILLEN,

g
op en tot.

bedr. w., gelijkvl. 1k tooide op, heb
opgetooid. Oppronken, opschikken. Van bier
optooijing, optooisel.
OPTOOISEL, ZIe optooijen.

OPTOOIJEN,

bedr. w., gelijkvl. Den toom aandoers : eenpaard °plowmen. Ook toomen de
hoedenmakers eenen hoed op, wanneer zij
den rand van eenen hoed aan den bol vast
naaijen. Van hier optooming.
OPTORNEN, zie optarnen.
OPTREK, Z. n., m., des optreks, of van den
optrek •; meerv. optrekken. Van op en trek.
Verblijf, kamer : er ens een' optrek hebben.
OPTREKKEN, bedr. en onz. w., ongellikvl. Van

OPTOOMEN,

op en trekken ik trok op, heb en ben opgetrokken. Eigenlijk door trekken openen :
eene fksch een slot optrekken. lets over
lets anders trekken, of spannen snaren ittrekken, op een muzijkwerktnig. In de
hop to trekken : pakken optrekketto met eerie
katrol. De zon trekt den nevel op, zegt men,

OPVE.

wanneer de zon, door verdunning der bo- I
venlucht, veroorzaakt, dat de nevel opwaarts
stijgt. Figuurlijk opbouwen, ophalen : eenen
muur optrekken. Bijeen trekken, oprekenen:
ik heb de rekening opgetrokken. Opbrengen,
opvoeden : zljne kinderen, adellzjk optrekken. Onzij,
d. met zijn en hebben. In de
hoogte getrokken worden, in de Iucht verdwijnen : de mist is opgetrokken. Vocht
opgeven : die vloer trekt verbaasd op. Op
de wach t trekken, van soldaten : de wacht is
al opgetrokken. Voorttrekken, opbreken : het
leer trekt op, is opgetrokken. Onrush zijn,
schreeuwen • van kinderen: het kind heeft
van nacht ijsselijk opgetrokken. Van hier
optrekking.
OPTROEVEN. onz.

w., gelijkvl. In het kaartspel
gebruikelijk, voor troef opgooijen: wie moet
nog optroeven ?

z. n., v., der, of van de opvaart ;
zonder meerv. Van op en vaart. De vaart of
opstijging in de hoogte: de opvaart *met-

OPVAART,

vaart) van Christus. Blanchart zwaaide, in
zzjne opvaart (met eenen luchtbol), driemaal
met zijn vaandel. Het opvaren, de opvaring,
de opraart van die rivier is zeer moeijelijk.
OPVALLEN, onz. w., ongelijkvl. Ik viel op, ben
opgevallen. Op jets vallen : het blok is op
mijnen voetgevallen.
OPVANGEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik in op,
heb opgevangen. lets in zijnen loop wegvangen : het bloed in een bekken, den re en in
een vat opvangen. Eenen die opvangen. Het
wild opvangen.
OPVAREN, onz. en bedr. w., ongelijkvl. Ik voer
op, ben en heb opgevaren. Onz., met zzjn •;
opwaarts varen : den Rijn opvaren. Figuur-

lijk, van iedere snelle beweging in de hoogte.
Zoo zegt men van Christus: hi' is opgevaren
ten heniel. Nog meer figuurlijk, vansnelle
de e
losbarsting des loom's: wat vaart gij telkens op ! hij is een opvarend man. Van
opvaren, in dezen zin, zegt men antlers ook
uitvaren, opvliegen. Bedrijv., door varen
openen : hij heeft de sluisdeuren opgevaren.
opvarendheid.
Van hier opvarend,
OPVATTEN, bedr. w., gelijkvi. Ik vattede op,
heb opgevat. Vatten en opheffen : mijn hoed
viel op den grond,
en ik vattede hem weder
spoedig op. 1k zal de rot met eene tang opvatten. Figuurl., opnemen: haat, achterdocht teen
iemand opvatten. glen moet dat
g
woord in eenen anderen zin opvatten. Van
hier opvatting : de twist ontstond uit eene
verkeerde opvatting van het voorstel.
OPVEGEN, bedr. w., gelijkvl. 1k veegde op, heb
opgeveegd. Door vegen opheffen en wegruimen: veeg het stof wat op. Door vegen schoon
waken : de kamers opvegen.

bedr. w., gelijkvl. Te koop stellen,
bij opbieden verkoopen: ik zal het huis laten
opveilen. Van hier opveiling.

OPVEILEN,
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zie ophefren,
de op,
bedr, w., el k Ik verwde
heb opgeverwd. De geheele oppervlakte verwen • ook door verwen verfraaijen: eene
kamer laten opverwen. Door verwen verbruiken : ik heb alles opgeverwd.
OPVETEREN, bedr. w., gelijkvl. Ik veterde op,
heb opgeveterd. Met veters opbinden. Figuurl., in het gemeene !even: iemand de
braaf doorhalen.
broek opveteren,
OPVIJLEN, bedr. w., gelijkvl. Door vijlen glad
maken : ik liet het zjzer nog wat opvejlen.
OPVIJZ iLLEN, bedr. w., gelijkvl. Met vijzels opwinder) : een huis opvijzelen. Figuurlijk,
verheffen, roemen: iemand, jets hoog opmjzelen. Van hier opvijzeling.
OPVISSCHEN, bedr. w., gelijkvl. Van op en vis-'
Uit het
schen : ik vischte
opevischt.
opg
, heb
water ophalen : men heeft zzjn lijk daar opg
evischt. Wegvisschen, zoo visschen, dat er
niet meer to visschen is : ik heb hier alles
opgevischt. Figuurl., vinden, ontdekken : ik

OPVERHEFFEN,
OPVnWEN,

heb hem nergens kunnen opvisschen.
bedr. w., ongelijkvl. Ik vlocht op,
heb opgevlochten. In de hoogte vlechten : de
haren opvlechten.
OPVLIEGEN, onz. w., ongelijkvl. 1k vloog op, ben
opgevlogen. In de hoogte vliegen : de vogels
zijn opgevlogen. Figuurl., schielijk opstaan:
toen hi' inkwam, vloog het gansche gezelschap op. Snel oploopen •; met eenen vierden
naamval : men zag het yolk de wallen opvlieg
en. Schielijk geopend worden: de deur
vloog op. Snel in de hoogte bewogen worden, opspringen : eindelijk vatte het kruidhuis vuur en vloog op. Opstuiven, drillig,
toornig worden : om eene beuzeling vliegt
zij op. Van hier opvlieging.

OPVIECHTEN,

OPVLIJMEN,

bedr. w., gelijkvi. Met eene vlijm

openen: een gezwet op ylljmen. Van hier

opvlijming.
bedr. w., gelijkvl. Door vloeken
does opkomen ; hetzelfde als opdrieschen.
Zie dat woord.
OPVOEDEN, bedr. w., gelijkvl. Ik voedde op, heb
opgevoed. Voedsel en onderhoud verschaffen:
OPVLOEKEN,

ik liet hem bij eene Minim opvoeden. Welcke
drie maenden opgevoedt wiert in het huys
sins vaders. [Bijbelv.] Optrekken, opbren-

gen, in opzigt tot de vorming van het verstand en hart der kinderen : hi' is door wijze
en deugdzame ouders opgevoed. Van hier
opvoeder, opvoeding : zij heeft eene aatrzienBike opvoeding gehad.
OPVOEREN, bedr. w., gelijkvl. 1k voerde op, heb
opgevoerd. In de hoogte voeren, en wel met
een voertuig: kanonnen tegen den wal opvoeren. Opleiden, opbrengen: hij voerde het
leer den berg op. Opwaarts voeren : koopmanschappen to water opvoeren. Figuurl.:
iemands eer ten hoogsten top opvoeren, hem
zeerprijzen. Van hier opvoering.
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OPVOLGEN, bedr.

w., gelijkvl, lk volgde op, heb
en ben opgevolgd. In iemands plaats komen :
de zoon moet den vader in het koningrijk
opvolgen. Involgen : hi' heeft ztjnen wraaklust opgevolgd. Van hier opvolging.
OPVOUWEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik vouwde op,
heb opgevouwen. In vouwen leggen, toevouwen : het linnen opvouwen.
OPVRETEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik vrat op,
heb opgevreten. Gulzig opeten: het vee heeft
alles opgevreten. Figuurlijk : iemand °poreten, deszelfs vermogen helpen verteren. De
roest heeft dat ijzer geheel opgevreten. Bederven, in dengrond helpen: de hooge huishuur
vreet hen op.
°PITMEN
opvollen), bedr. w., gelijkvl.
Vol opg
maken : een vat
vuldeopevuld.
op , heb
tvtjn opvullen. Opproppen: zich met spijs
opvullen. Van hier opvuller, opvulling,
opvulsel.
OPWAAIJEN, bedr. en onz. w., ongelijkvl. Ik
woei op, heb en ben opgewaaid. In de hoogte
waaijen : de wind waait al het stof op. Door
waaijen openen : de wind heeft de deur opgewaaid. Onz., met zijn •; hard waaijen de
wind zal nog wel wat opwaaijen. Opwaarts
waaijen : hare rekken zijn opgewaaid.
OPWAARTS, (opwaart), bijw. van plaats, fim eene
beweging naar de hoogte uit to drukken :
opwaarts aan. Opwaarts zien.
rts, eng. upward,
Opwaarts, hood. au warts
angels. upweard, in het gedicht op den H.
Anno ufwert,
is van op en het oude zelfst.
naamw. waart zamengesteld.
OPWAKEN, onz. w., gelijkvi. Ik waakte op, ben
opgewaakt. Wakker warden : uit den slag
opwaken. Ick zal in den dageraat opwaken.
[Bijbelv.] Ook van levenlooze din en : waekt
op, (klinkt) gij lute ende harpe. [Bijbelv.]
OPWACHTEN, bedr. w., gelijkvl. lk wachtte op,
heb opgewacht. Naar iemand wachten hi'
wachtte den koning aan den ingang van de
zaal op. Plegtig ontvangen : ik zal de eer
hebben, u morgen op to wachten. Van hier
opwachter, opwachting.
OPWAKKEREN, OLIZ. w.,

gelijkvi. Zich verheffen,
sterker worden : de wind wakkerde schielijk
op. Van bier opwakkering.
OPWARMEN, bedr. w., gelijkvl. Op nieuw warmen • spijs, rnelk opwarmen. Ouden kost
opwarmen, telkens over dezelfde zaak spreken : den ouden twist weder opwarmen, een
verouderd en reeds vergeten verschil weder
ter bane brengen. In het gemeene 'even
gebruikelijk. Van hier opwarming.
OPWASSCHEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik wiesch op,
heb opgewasschen. Door wasschen reins en :
t linnen opwasschen. Met water van den
he
grond °linemen bloed opwasschen. Door
wasschen verwonden : zich de handen opwasschen. Van bier opwassching.
wies op, ben
OPWASSEN, onz. w., ongelijkvl.

OPWE.

opgewassen. Opgroeijen,
opschieten• : tot
eenen hoogen boom opwassen. Figuurl. • dat
kind is in deugd opgewassen. Gij zijt tegen
hem niet opgewassen, niet bestand.
En teens last en arbeid trots,
Opgewassen als een rots. [Vond.]
Van hier opwassing.
OPWATER, z. n., o., des opwaters, of van het
opwater. Zonder meerv. Bovenwater , ook
opperwater genaamd.
OPWEGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van op en wegen:
ik woog op, heb opgewogen. Ophalen •: dat
blok kan hetgewigt niet opwegen. lets met
goud opwegen, met gelijke zwaarte van goud

betalen. Figuurl., aan iets gelijk, of geevenredid zijn : vine deugden kunnen zijne
gebreken wel opwegen.
OPWEKKEN,

bedr. w., gelijkvl. Wakker
maken:•

iemand opwekken. Levend maken : eenen
dooden opwekken. Figuurl., vrolijk, opge-

ruimd maken loch in dezen zin is het verleden deelwoord opgewekt meest in gebruik:
ik wasgisteren niet opgewekt, opgeruimd.
Aanzetten : iemand tot de deugd opwekken.
Hierdoor weed de moed der Krijgslieden opgewekt. Van hier opwekkend, opwekking.
OPWELLEN, bedr. en onz. w.,gelijkvl. Ik welde op,
heb en ben opgeweld. Bedr., opgeven, opbrengen: die bron welt tout water op. Even opkoken: vleesch in kokend water opwellen Onz.,
met zijn; in de hoogte wellen, in eene hevige

inwendige beweging er ken inzonderheid
van vloeibare ligchamen •; opkomen, opborrelen : dat water welt metgroote kracht op.
De zee welt op. Figuurl., van alle hevige
gemoedsbewegingen, Welke het bloed schielijk dQen opwellen, maar ook weder schielijk
bedaren : de opwellende hitte des toorns.
Hevig opwellende driften zijn doorgaans boor
degezondheid nadeelig. Van hier opwelling.
OPWENTELEN, bedr. w., gelijkvl. Naar boven

wentelen : eenen molensteen teen eenen berg
opwentelen. Op lets wentelen : wij kwamen
eindelijk aan den kuil en hebben er den steep
opgewenteld. Van hier opwenteling.
OPWERKEN, bedr. w., gelijkvl. Ik werkte op,
heb opgewerkt. Op lets werken : borduursel
op laken werken • hij liet er nog meer ranken
opwerken. Naar boven werken, met moeite

naar boven krijgen.
w., ongelijkvi. lk warp op,
heb opgeworpen. Door werpen opnemen :

OPWERPEN, bedr.

ik zou de deur met eenen steen opgeworpen
hebben. In de hoogte werpen: de zee werpt
schuim, op. Men moet die aarde wat opwerpen. Oprispen: de maag werpt gedurig de
spijzen op. Zich eigendunkelijk voordoen
zich tot koning opwerpen. Zich teen iemand
opwerpen, zich teen iemand verheffen, verzetten. Figuurl.: eene vraag opwerpen, ter
beantwoording voorstellen. Van bier opwerping.
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OPWIEGEN, bedr.

w., gelijkvl. Ik wiegde op, heb
opgewiegd. Bit woord wordt in eene figuur-

lijke beteekenis gebezigd, voor opbrengen,
opvoeden: zijne ouders hadden hem in alle
weelde opgewiegd. Van der jeugd of onderwizen en opleiden: in Themis school opgetviegd.

bedr. w., Ongelijkvi. Ik wees op,
heb opgewezen. Met opgestokene vingeren
aantoonen : welaan, tvijs op, wien gly bedoelt.
OPWINDEN, bedr. w., ongelijkv. Ik wond op,
heb opgewonden. Op lets winders garen
opwinden. Opviizelen : een, huffs opwinden.
Ophijschen : die pakken moeten opgewonden
worden. Een uurwerk opwinden
,
deszelfs

OPWLIZEN.,

ketting om den trommel winders , en daardoor het werk aan dengang brengen, of
houden. Van hier iemand opwinden, aanzetten, aan den gang helpen.
OPWIPPEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik wipte
op, heb en ben opgewipt. Bedr., near de
hoogte wippen: wip utv stoel eens op. Onzijd : de valbrug wipte op.
OPWI4SELEN bedr. w., gelijkvl. Door inwisselen
verzameien: dukaten opwisselen. Van hier
opwisseling.
opvrijven, bedr, w., ongelijkvl.
Ik wreef op, heb opgewreven. Door wriiven
openen : een gezwel opwrijven. Schoon,
glanzig wrijven : eene to el opwrtjven •
schoenen opwrzjven.

OPWRLIVEN,

bedr. w., gelijkvl. Den zadel opleggen : een paard opzadelen.
OPZAGEN, bedr. w., gelijkvl. zaagde op, heb
opgezaagd. Door zagen openen : een vat opzagen. Door zagen verwonden : ik heb mijne
harden opgezaagd. Figuurf., en in den gemeenzamen stip, zegt men tot iemand, die
slecht op de viool speelt, en niet dan een
knarsendgeluid maakt: zaag eons op. G" begin: weer op to zagen. Ook zegt men in dezen
zin : een lied opzagen.
OPZAKKEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik zakte
op, heb opgezakt. Bedr., in zakken opzamelen,
in zakken doen: het koorn opzakken. Figuurl.,
voor heimelijk in zijnen zak steken : hi' heeft
hetgeld schielijk opgezakt. Onz. met zijn •;
zakkend op jets neerkomen : bet lood was op
dengrond gezakt.
OPZAMELEN, bedr. w., gelijkvl. Zamelen en
opheffen, erwten, noten opzamelen, namelijk
van den grond. Figuurl. : de stemmen opzatnelen. Vergaderen, opmaken. Ik zamelde
OPZADELEN,

de laatste teedere woorden van hare stervende
lippen op. Van hier opzameling.
OPUGGEN, bedr. w., gelijkvl. Van vp en zegen: ik zeide op, heb opgezeid, of opgezegd.
!Aide- herhalen, oplezen : zejne les van bulletsopzeggen. Intrekken: den koop opzeggen.
Datidggen : iemand de dienst, de huur, de
vriendschap opzeggen. Iemand geld leenen,

OPZI.

tot opzeggens toe, tot dat men het weder
opzegt. Van hier opzegging.
OPZEILEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. zeilde
op, heb en ben opgezeild. Bedr., hooger aanzeilen, bezeilen : hi' kon dat rak niet opzeilen. Eene rivier opzeilen. Figuurl., uitvoeren, in stand houden: wtj kunnen dat tad
opzeilen. Hi' kon dat huishouden niet opzeilen. Onz., met ztjn. Verder zeilen:
• gij
moet nog wat opzeilen.
OPZENDEN, bedr, w., ongelijkvl. zond op,
heb opgezonden. Naar boven zenden: iemand
den berg, den Rijn opzenden. Naar elders
zenden : hi' zond het schip de rivier op.

Naar den wal zenden, in de scheepvaart gebruikelijk.
OPZET, z. n.,o., des opzets, of van het opzet ;•
zonder meerv. Eigenlijk het opzetten van het
eene op het andere • dock in deze beteekenis
in het buiten gebruik. Figuurl., toeleg,
voornemen : bij zijn opzet blijven. Een boos
opzet hebben. Hij voerde dit opzetuit. [Vond.]
lets met opz4, doen. Van hier opzettelijk,
met opzg.
OPATTELIJK, zie opzet.
OPZETTEN, bedr. w., gelijkvl. Van op en zetten :•
ik zettede op, heb opgatt. 'Open zetten • : de
poorten, de deur opzetten. In de hoogte zetten : houthoopen op
n.
verdere beteekenis, bij de voor
wedloopen en ridderpvAinneer
prijs voor den overwinnaar opgezet of de ho to ten toon
gesteld werd. oo diTk in een' figuurlijken
zin: geld in een spel opzetten, om hetwelk
gespeeld
dt. Goed en bloed voor ientand
opzetten
Aanhitsen: den zoon tegen
den
ten. !let eene op het andere
zetten : d oed opzetten, op bet hoofd. Ie-

vad.

mand eene kroon opzetten. Het etenopzetten,
op de tafel, op het vuur. Iemand horens opzettin, deszelfs vrouw tot ontrouw verleiden.
Ee stuk op iets, eenen lap op eenen rok zetten.
keels opzetten. Een breiwerk opzetten,
en winkel opzetten, beginnen. Figuarl.:
h was verbaasd opgezet, van aangezigt, opdragtig. Bepalen •: daar is eene boete opgezet.
Het brood is opgezet, in prijs verhoogd. Bedriegen : iemand opzetten. Hij heeft al verscheidette lieden opgezet. Ook onverwacht
komen bezoeken : wijzullen u van den winter eens ter deeg opzetten. Van hier opzetting.
OPZIEDEN, bedr. en onz. w., ongelijkvi.
ij
Ik zood
op, heb opgezoden. Bedrijvend, opkOken :•
melk opzieden. Laat de visch nog wit opzieden. Zilver opzieden. Onzijd„ in de' Boa to
zieden, zichziedend verheffen het Water
begint zachtjes op to zieden.
OPZIEN, onz• w., ongelijkvI. Van op en zien:•
ik zag op, heb opgezien. In
•:
de hoogte zien
opzien naer den hemel. [Bijbelv.) Ook zelfstandig : in opzien tot God. Figuurl., uit
nieuwsgierigheid of verwondering in de
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hoogte zien : gij zult daarvan opzien •; in
welke beteekenis de onbepaalde wijs, als een
zelfstandig naamwoord, het opzien, zeer in
gebruik is: een boek, dat veel opzien baart.
Hi' maakt veelopzien in de wereld, hi' maakt,
dat elk op hem ziet. Van hier opziener.
OPzioT, z. n., O. des opzigts, of van het opzigt;
meerv. opzigten. Zorg voor, of over jets :
hi' heeft het opzigt over de pgarden. Die
jongeling is aan mijn opzigt toevertrouwd.
Betrekking, zin : dat heeft een opzigt tot
die zaak. In dat opzigt staan wzj gelijk.
Ten opzigte van mij. Van hier opzigtelijk,
opzigter.
OPZIJN, onz. w., onreg. Van op en zijn : ik was
op, ben opgeweest. Op jets zijn : de duiven
tvaren niet `sneer op het hok
,
maar zijn er
echter opgeweest. Buiten het bed zijn : ik ben
gisteren nacht taat opgetveest. Ijit het bed
opstaan : hay is des morgens vroeg op. Open
zijn, open staan : de deur was reeds op.
Verteerd, weg zijn : al het brood is op. Het
geld zal spoedig opzijn.
OPZINGEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik zong op,
heb opgezongen. Luid zin en.: een lied opzingen. Figuurl., in dicht verheffen : des
konings to opzingen.
OPZITTEN, onz. w., ongelijkvl. Van op en zitten:
ik zat op, heb en ben opgezeten. Op lets
zitten : ik heb er opgezeten. Hier heeft de lap
opgezeten. Opgerigt zitten, in tegenstelling
van liggen : in het bed opzitten. wijdere
teteekenis, hat opblijven heb den ganschen nacht opgezeten. Op de achtetste pooten zitten: die hond kan wel opzitten ; fignurl.,
van menschen: ik zal hem wel does opzitten,

ik zal hem wel maken, dat hi' zich naar mij
schikke. Hi' kan wel opzitten, hi' verstaat
de kunst van vleijen wel. Net hangende pooten voor iemand opzitten, hem in alles te
wine zijn. Te paard zitten : de ruiterzj is
opgezeten. En met hem menich man wel opg
eseten. [M. Stok.] Van hier opzitter.
OPZOEKEN, bedr. w., onregelm. Ik zocht op,
heb opgezocht. Nairstig naar jets zoeken :
remand opzoeken, eene plaats in een boek
opzoeken. Zoeken en vinden : die hoed kan
opzoeken. Van hier opzoeking.
OPZOLDEREN, bedr.

w., gelijkvl. Zolderen, op
den zolder le en le en: koorn opzolderan. Van hier opzoldering.
OPZOUTEN, bedr. w., gelijkvl. zoutte op,
heb opgezouten. In het zout Ieggen, om het
voor bederf to bewaren. Figuurlijk, bewaren,
laten liggen : ik zal die eaten tabak nog maar
wat opzouten, tot de markt gerezen is.
bedr. w ongelijkvl. Ik zoo op, heb
opgezopen. Gulzig opdrinken. Figuurl., met

OPZIJIPEN,

zuipen doothrengen.
bedr. w., gelijkvl. Zwalpend opbrengen, opspoelen, opwellen: waterkanten,
diegout opzwalpen. [Vond.]

OPZWALPEN,

ORDE.

onz. w., ongelijkvl. lk zwol op,
ben opgezwollen. Hooger, uitgebreider worden : zijn buik was verbaasd opgezWollen.
De rivieren zwellen op. Figuurl. : h i' zwol
op van boosheid. Opgezwollen van hoogmoed
en waan. Van hier opgezwollenheid, opzwelling.
OPZWEEEN, bedr. w.,gelijkvl. 1k zwoer op, heb
opgezworen. Met eenen eed toeeigenen zij
heeft hem het kind opgezworen, gezworen,

OPZWELLEN,

dat hi'j varier van het kind is.
n., o., des orakels, of van het orakel •
meerv. orakels, nit het lat. oraculum, naar
de fabelleer der ouden. Hetgemeenlijk raadselachtige antwoord der goden door de
priesters, godspraak. Figuurl., een zeer wijs
man, of eene wijze vrouw : zij was het

ORAKEL, z.

oraket -van haren tijd.

z. n., -beteekenende de stad en het
prinsdom van Oranje. Van het fr. orange,
en dit uit het ital. arancia. De prins - van
Oranje. ran 'e boven weleer een vrengdeg
Nèeriaiitis Stadhouder
.
ejuich ter eeie
Zamenstell. : oranjeappel, oranjebloesem,

ORANJE,

oranjeboom, oranjegezind, oranjeman, oranjekleurig, enz. Van bier oranjerij. De ge-

suikerde schillen van oranjeappelen worden,
in de verkeering, oranjes genoemd. Kil.
heeft aranie.
ORBEREN, bedr. w., gelijkvl. lk orberde, heb
georberd. OW. zeide men oorberen, van oorber, oorbaar; ook oorboren, orboren, voor
genieten, gebruiken. Kil. vertaalt het door
fa; filtikWit ly#,Osen het boven opgegevene
orberen; itIlee'n, en-W i*de beteekenis van
het voor
jets tegebruiken,
zing of bederf te bewaren : dat moet toerst
georberd worden. Zie oorbaar. F. Halma
heeft het zelfst. orber, in de oude spreekwijs :
jets op den orber, overleggen.

J. de Deck. bezigt orber voor nuttig, voordeelig.

z. n., v., der, of van de orde' meerv.
orders. Naar het lat. ordo: Die stand, waarin

ORDE,

lets op zijne re to plaats staat, regelmatige
schikking : ik vond alias in orde. Orde op
zijne zaken stellen. Men ontdekt eene wonderbare orde in, de werken der schepping.
De orde en schikking der woorden. De orde
in de bouwkunst. Zamensteil. : bouworde,
slagorde, enz. Een gezelschap van menschen,

welke door regelen en wetten onderling verbonden zijn : de geestelijke orde*, in de
Roomsche Kerk. De orde der Dominikanen.
Zamenstell. : m,onniksorde, bedelorde, ridderorde, eflz. • ordeskleed, ordeslint, ordesteeken, enz. Het onderscheidingsteeken der
ridderorde wordt ook enkel orde genoémd :
de orde van den kousenband. Van hier ordelijk, niet ordentelijk •; ordeloos, zonder orde.
ORDENEN, bedr. w., gelijkvl. Van orde. 1k
ordende, heb geordend. In orde brengen,
112
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steles : hij heeft alles wel geordend en goregeld. Aannemen in een gezelschap van menschen, welke door regelen en wetten onder
elkander verbonden zijn •; ook tot de waarneming van een ambt bekwaam oordeelen en
lastgeven. Van hier het deelw. geordend :
geordende personen, Geestelijken.
ORDER, z. n., v., der, of van de order • meerv.
orders. Van het fr. ordre. Bevel, last : op
order der hooge overheid. Iemand tot jets
ordergeven. In den koophandel zegt men :
gelieve te betalen aan den Beer , of order,
de somme van, enz. Zamenstell. : krijgsorder, ene.
'ORGOIIST, orgelist, z. n., m., van den organist;
meerv. orgahisten. Van het middeleeuw.
organista, en dit van organum ; gelijk orgelist van or el, Die gene, wiens eigenlijk

ambt en werk het is, het or el in de kerk te
bespelen.
ORGEL, z. n., o., des orgels, of van het or el •
meerv. orgels, orgelen. Verkleinw. orgeltje.
Een bekend speeltuig: het or el ook op het
orgel, spelen. Insgelijks de verhevene plaats
in de kerken, waar zich het or el bevindt:
op het or el goon, Zamenstell.: draaiorgel,
huisorgel, kerkorgel, waterorgel, enz., or eldeur, orgelkas, orgellood, orgelmaker, or elpijp, orgelspeler, orgeltrapper, ook orgeltreder, die de blaasbalken neertreedt, enz.Van
dit orgel is het onz. w. orgelengernaakt, voor
op het orgel spelen: ik orgelde, heb georgeld.

Het woord komt van het gr. orygyoy. Het
cinder dezen naam bekend speeltuig is zeer
ctud, en komt het eerst inKonstantinopel yoor,
alwaar men zich van hetzelve bij de godsdignstige muzijk bediende. Pipijn bekwam
het eerste or el dat in de westersche kerk
betend werd, als een geschenk van keizer
Konstantijn. Keizer Lodewijk ontving, in het
par 840, den Priester Gregoor, welke,beloofd
had, orgels in den griekschen smaak te vervaardigen, met veel vreugde. Intusschen is
iigt in te zien , dat de toenmalige orgels van de
hedendaagsche zeer verschilden, schoon zij
in het hoofdzakelijke met dezelve overeenkwamen, en uit verscheidenepiipen bestonden, welke, door middel van blaasbalken
getuid gaven.
°MUST, zie organist.
()MOAN, z, n., tn., des orkaans, of van den
orkaan • meerv. orkanen. Een hevige storm.
Zamenstell.: krUgsorkaan. Ital. orcano, fr.
ortwan, eng. hurricane, hoogd. Orkan.
Oks, zie os.
n., na.. vox den os • meerv. ossen. Verkleinw. osje. Een rand, zeker viervoetig dier,
vat het mannelijke geslacht, met gespleten
101,14Ven, gehogen hoornen eeti langen
44,44, het mannetje van de koe, in een en
ruimen- zin: tild e os buffelos ; ossen en
koeisien, Gemeenlijk echter wordt zulk een

Bier een os genoemd, wanneer het, nog jong
zijnde, gesneden is, een gesoeden slier, of
bul. Wordt het oudgesneden, dan draagt
het den naam van bulos. Magere,
vette ossen.
Bulken als een os. Van den os op den ezel
springen, liever: van den orse (eng. horse),
van hetpaard, op den ezel springen. Kl. Kolyn
bezigt dit orse voor paard. Zoo komt het ook
voor in de Hist. v. Zeghel. v. Iher:
Dat ors en sweete niet eenen traen,
En not `t en toast van loo en moede.
Bij L. v. Veth: t' ors ende to voet. Zie ezel.

Fig., zegt men van iemand, die dom en lomp
is : hi' is zoo dom als een 08 hi' is een re to
os van een' kerel. Zamenstell.: ossendrift,
ossendr(iver, ossenhuid, ossenkoop , ossenkooper , ossenkop , ossenleer , ossenmarkt
ossenoog , ossen ens , ossenstal , ossentong ,
ossenvleesch, ossenweide, ossenweider.
Hood. Ochs, bij Isidor. (also , Ulphil.
auhsn, angels. oxa, deen. en zweed. oxe,
eng. ox, ijsl. uxa. Wachter en Junius leiden
•

het van
het
r,au
wassen, vermeerderen, af.
OTTER, Z. n., tn., des otters, of van den otter •
meerv. otters. Zeker viervoetig dier, dat zoo
wel in het water, schoon niet lang, als ook
op het land kan leven, en zich daarom gemeenlijk aan de kanten der slooten, aan de oevers
der rivieren en zeeen ophoudt, alwaar het
van kikvorschen, vissehen en kreeften leeft.
Zamenstell.: ottervel.
Hood. Otter, eng. otter, zweed. utter, ijsl.
ottr, deer). odder.

bijv. n. bijw., oubolliger, oubollist. Van ou, voor au, aye, d. af, nu on
en bollig, van bol, het hoofd •; that's zegt men
holbollig, bij wien bet hoofd als op den hol
is, volgens L. Ten Kate. Oubollig is bij Kil.
genoegelijk, facetus, en ook ineptus, absurdus. Vond. heeft Wiens naam van den oubolligen weer aim nagebaut wort. Hooft heeft
oubollig, hobollig en obollig.
OUD, bijv. n. en bijw., ouder, oudst. Dit woord

OUBOLLIG,

wordt in verscheidene beteekenissengebezigd. 1. Om de verstrekene during eener
zake aan te duiden : hoe oud is hi j ? Het kind
is nog een achtdagen oud. Een oude man; dit
beteekent somtijcls ook vader : bests zija'
ouden man. A. Harts.] Ook kan het woord oud
we elates
ten worden, wanneer het genoegzaam
blijkt, dat de ouderdom
• het
bedoeld worth:
kind is nog een zes weken. 2. Om de lange
during van 'et aan te duiden •; en wel, vooreerst, in opzigt tot de during all een • een
oude eik. Oudgeld. Oude boeken. Van de
oudste tijden af. Een oude man, eene oude
vrouw. Niemand is te oud om to leeren.
Van ouds wij kennen elks der van ouds.
In dezen zin wordt het woord oude ook zelf-

standig gebruikt, voor iemand, die oud is :
oude neon /4 in acht. Ten andere in
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Sommigen beweren, dat de re to spelling
van dit woord eigenlijk oudte is, even als
Wanneer oude lieden spreken, moeten fonge
men breedte, rondte, en& zegt. Doch men
kinderen zwijgen. Ook zelfstandig : geltjk
herinnere zich, dat, de ouden ook gewoon
de ouden zongen, zoo piepen de on en
waren, de bijvoegel. naamwoorden tot zelfstandige to makers door achterroeging van
spreekw. Jong en oud heeft er den mond
vet van
eene enkele e, zonder t ; en zoo ztide men
,
kinderen als oude
zoo welge
'one
de hooge, de diepe, de kromme, enz., voor de
lieden spreken daarvan. Van den kinde
hoogte, enz., en dus ook de oude, de ronde,
totten ouden. [Bijb. 1477.] 3. Ten aanzien
welk laatste nog overig is in de rondo doers
van verscheidene door den tijd in de din en
schoon men anders zegt in de rOndie zitten.
plaats hebbende veranderingen: hi' wordt
oud voor zijnen We 1. De tegenspoeden heb- OLDER, zie duke.
ben hem cudgemaakt. Een oud huis. Oude OUDERDOM, zie oud.
kleederen. Oude boter. Door eene lange du- OUDERS, (ouderen), z. n., meerv. Fader en
moeder dat kind heeftgeene ouders moor.
ring bewaard, geoefend een oude vriend.
Onze eerste ouders, Adam en Eva. ZamenOude lie de verkoelt niet. Een oude zondaar.
sta.: voorouders ; zoo ook ouderliefde, ouOude vooroordeelen. Een oude haat. Oud
derloos, oudermin, enz. Het woord stamt
eigen: ik heb nog een oud eigen, ook een
van oud af, en wel van den vergrootenden
oud regt, op Naar. 4. Om het voormalige
trap ouder, zelfstand. genomen. Of het is
bestaan van lets uit to drukken: de stad
heeft hare oude vrijheid weder gekregen. Hi'
van denzelfden oorsprong als het hood.
Aeltern, volgens Wacht. afkomstig van het
goat zijnen ouden gang. Wij sullen het bij
oude alen, parere. Oudt. is het enkelv.
het oude laten. Het een zijne during reeds
ouder in gebruik geweest : den ouder niet
geeindigd heeft, of het een weleer geweest
to
is : het oude testament. In oude tijden. Zoo
[De Deck.]
ook zeffstandig, bijzonder in het meerv.: OUDERWETS, ouderwetsch, oudheid, oudwiffSch,
zie oud.
de ouden, d, menschen, die lang voor on
geleefd hebben. Het een we ens zijne geein- OUTAAR, outer, zie attaar.
di de during, buiten gebruik geraakt is: OUWEL, Z. n., m., des motels, of van den onwel • meerv. ouwels. Verkleinw. ouweltje.
oude (verouderde) woorden. De oudejaarEon zeer dungebak, hetwelk gerneenlijk nit
telling. — Van hier oudachtig, ouderdom,
ouderling, oudouderling, oudheid, ook oul,
enkel meel, of bloem, en water hest at
voor ouderdom.Zarnenstell.: oudaard, een
De sulkerbakkers bedienerr zich daarvan tot
eenen bodem voor hurt suikergebak. Ook
oud man •; oudbakken, ook figuurlijk : een,
wordt dezelve gebruikt, om drooge, of dik
oudbakken vrtjer • oudburgemeester, oudekleerenkooper, oude-kleerenmarkt, oude-mangemaakte meditijnen daar te wikkden, en
dus in te nernen : isle met eenen ousel innenenhuis, oude-vrouwenhuis, ouderwets, bijw.
men. Van ronde onwels bedient men zich.,
ouderwetsch, bijv. naamw.: vervult het ouam brieven te verzegelen eenen brief met
derwetsche voorbeelt, zegt Moon.; oud rooteenen ousel toedoen.
moeder overgrootmoeder, oudgrootvader,
Het is, even als oblie, van het lat. oblata
overgrootvader, oudmoei, vaders, of moeafkomstig. In de eerste tijden des christenders moei • oudoom, vaders, of moeders
doors bra ten de Christenen , bij hunne
oom ; oudvader, oudkerkleeraar: de schriften
zamenkomsten, alles merle, wat tot hunne
der oudvaders ; hij is al naar de oudvaders,
liefdemaaltijden, en de daarop volgende viehi' is al flood;; oudwijisch, van een oud
ring van het h. avondmaal , noodig was;
wijf: oudwiffsche vertellingen, enz.
hetwelk daarom oblata, oblationes, genoemd
Hood. alt, goth., eng., dee p . en seders.
word. DewijI daartoe nu ook het ten avondold, angels. euld. Adel. leidt het van het
maal vereischt wordende brood behoorde,
la 1. elatn, en het hong. elem, elen af, hetzoo behield hetzelve lien naam, ook nog na,
welk ik leef beteekent.
de afschaffing der liefdemaaltijden. Zie oblie.
Weleer is het onz. w. ouden in gebruik
geweest, waarvoor wij nu verouden, verou- OvEN, z. n., m., des ovens, of van den oven
meerv. ovens, verkleinw. oventfe. Eenederen bezigen dat gelove en ottdet niet.
besloteneplaats, geschikt, om door vuur heel
[Guld Tr.]
gemaakt to worden, ten einde daarin to bakOUDE, (ouder), z. n., v., der, of van de oude •
ken : eon gloeijende oven. Den oven stoken.
zonder meerv. Ouderdom, leeftijd, door
Het brood in den oven schieten. Datgaapt
alle trappen van toeneming, als kindschheid,
zoo wijd als eon oven, dat is. geheel onwaarjongelingschap, huwbaarheid, enz.: men
schijnlijk. Het was of 110 tegen emelt- oven
vint de middelbaere oude. [Vond.] Tot stewsgaapte, zijne redenen vonden eenen in ad.
sel van mine oude. [Root.] Die haer oude
Zamenstell.: bakoven , glasoven , katfroven
(mannelijke jaren) hadden. [Bijb. 1477.] flit
potoven, smeltoven, steenoven, ern'. Ovenwoord is thansgenoegzaam buiten gebruik.
opzjgt tot jets, dat 'on er is: de oude Latijnen, in tegenoverstelling van de latere.
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OVERAA.

deur, ovendweil, ovenschop , ovenstok, enz.
Reeds bij Kero ouan (ovan), Notk. ouen, Tat.
ovan, Ulphil. auhn, neders. alien angels.
ofen, ofne, eng. oven, deen, ovne, ijsl. ofn.

acht dagen; over lang over kort. Over vele
jaren, vele jaren geleden. Ten tweede, in za-

Wacht. erkende reeds de overeenstemming
van dit woord met hetgr. eiva, ik sleek aan.
OVER, bijw. en voorzetsel. 1. Bijwoord •; aan
de overzijde : hi' woont daar regt over.
Overig: ti 'd over hebben. Daar is geld over.
Voorbij : het onweer was schielijk over. Ztj
lie en over en weder. Over xi voor
voor overgegeven sun : de stad was reeds over. 2. Voorseise!, hetwelk alleen met zijn naamwoord,
of ook in zamenstelling met andere woorden
voorkomt. Vooreerst beteekent het het zijn,
of werken in de hoogte, met betrekking tot
een zich daaronder bevindend ding: over de

overeen, daarover, hierover, tegenover, veerover waarover. 2. Naamwoorden, zoo bijvoe-

deur liggen. Er hangt een onweer over de
stad. Den eenen rok over den anderen aandoen. Hi' sloe de handen over zijn hoofd
zamen. De zon zal niet weder over hem opgaan.
Over hoop tverpen. viel hals over kop op
dengrond. De hand over iemand uitstrekken.
Een slutjer over zijn hoard item en Over
eenen Wen springen. Over de marks gaan.
Over de kling laten springen. De haren hangen hem over de ooren. Kom ik over den hond,
dan kom ik over den 'staart, spreekwoord.
Met iemand over we zijn, in gezelschap van
iemand reizen • van filer de spreekwijs : ik
kan met hem zeer wel, of Wel; Over weg; zeer
wel, of niet met hem cimgaan. Figuurl.: tot
over de ooren in de schulden steken. Vervol-

gens het voorwerp eener Werksaam held: tangen
ti 'd over iets doorbrengen. Over weinig zijt
gij getrouw geweest. [Bijbelv.1 Over eene zaak
denken. Over zeker onderwerp prediken.
Zijne gedachten over lets zeggen. Wijders den
tijd dat men met eene zaak lyestris, waarvoor
ook gedurende, onder en bij gebrukkt worden :
laat de zon niet over uweit Writ Ondergaan,
gedurende uwen toorn. Over(Mk den maaltijd viel niets van belang voor. liver dag, bij

den dag. Inzonderheid , wanneer daarbij
tevens de aanleiding der werksaamheid, of
de aanleidende oorzaak zelvetedoeld wordt
over dat zeggen ontstond eene herige weardenwisseling. Over lets in haat geraken.
lemand over ietsgeluk wenschen. Verder, wat
aangene zijde is en geschiedt : over de rivier
wonen.is reeds over de grenzen. Dikwerf

duidt het een voorwerp van magt,heerschappij,
toezigt en opmerkzaamfieid aan : een beer
over alles. Over iemand regeren. De zege over
ztjne vijanden behalen. Een wakend oog over
iemand houden. Wijders het voorwerp eener
gemoedsbeweging: zich over lets ergeren,
verheugen, vertvonderen, ens. Over jets boos
worden, klagen, schreijen, enz. Zoo ook een
gitotergetal , maat en gewigt : over den
ewötten tifd uitblijven. Het is reeds over
g
tielten, ties uren. Over de het t. Heden over

menstelling met andere woorden. Deze zip), I.
voornaamwoorden en bijwoorden : overal ,
gelijke als zelfstandige, terwijl het in zamenstellingmetbijv. naamwoorden, eene soort van
overtreffenden trap aanduidt, hetwelk bij al
zulke zamenstellingen ligtelijk op to makers is,
waarom wij die alle niet afzonderlijk sullen
behandelen, als: over roof overluid, overoud, overtollig, en vele anderen. Zoo ook
met zelfstandige naamwoorden, ale: overbuur, overhand, overhemd, overmoed, overrok, overvloed, enz, 5. Werkwoorden, bij

welke echter een merkelijk onderseheid
plaats heeft. Eenige zijn onzijdig, of van
nature, of door de zamenstelling • en bij
deze valt de nadruk der uitspraak op het
voorzetsel, hetwelk hier scheidbaar is, als :
overbltjven, ik bleep over • overhangen, ik
hing over • overloopen, ik liep over • enz.

Andere, en wel de meeste, zijn bedrijvend,
of hebben eenen vierden naamval bij zich;
en in deze valt de nadruk op het werkwoord,
en is het voorzetsel onscheidbaar : overdenken : ik heb het overdacht • zich overijlen : ik
overijIde • iemand overvallen, overloopen : ik overviel hem, hij overliep mij. Bat
bet voorz. over, met een en hetzelfde werkw.

zamengesteld, in sommige gevallen, dan
eens scheidb, en dan weder onscheidb. is,
blijkt uit het boven aangevoerde Overloopen:
de ton liep over, en overlOopen: ik overliep
niemand. Zoo ook Overwegen, nog eens
we en ik wee over, en overwkgen, bepeinzen, ik overweeg.
Oul. werd dit over ook in de beteekenis van
voor gebezigd : die Grave hilt dit over spel,
d. voor spel, of jokkernij. [Mel. St.] Ick
hielt u over ntlin vrient, voor mijn' vriend
[Seghel.] Zoo zeide men ook voet over voet,
voor voet voor voet. Ingelijks over niet, d. i.
voor niet, vergeefs. Ook komt bet voor in de
beteekenis van boven : ende die man was
groot over alle die van orienten. [Bijb. 1477.]

Bit oude voorzets. is reeds bij Ulphil.
afar, ufar, Isidor. ubar,in het neders. over,
over, tiwer, hood. tiber, angels. over,
zweed, yfver, ofar, ivir, pers. abet., bij
Kero. juber, gr. "Owe p, lat. super, supra, fr.
sur. De hooge ouderdom van dit woord
blijkt reeds uit het hebr. abar trans, over.
OVERAARDTG, bijv. n. en bijw., overaardiger,
overaardigst. Zeer aardig. Van hier overaardig lzy k
OVERAARDSCH, bijv.

n., door Hooft gebezigd,
voor bovenaardsch.
OVERAAT, veroud. z. n., voor gutzigheid : ende
aldus die wolve verteren, ende met overate
heeft
verslinden. L. Van Velth..]

OVERBL.
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overaete, overaetheid, nimia ittgluvies. Van
bier overatig, insgelijks verouderd.
OVERAL, bijw. van plaats. Van over en al. In
alieplaatsen. Zamenstell.: overaltegenwoordig, overaltegenwoordigheid.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en asemen : ik overasemde, heb overasemd. Den asem, of adem,
over jets later' gaan sijn voorhoord blaeuwt

OVERASENEN,

en bleekert sneer noch min, dan overaesemt

tin. [Six V. Chand.] --Kamph. bezigt overademen.

bedr, w., gelijkvl. Van het onaas
cheidb. voorz. over en azen, d.
s
geven, voeden, en ook zelf eten • zoo wel van
menschen als dieren ik overaasde, heb
overaasd. Zoo ook zich overazen.
OVERBAAT, z. n., v., der, of van de overbaat •
meerv. overbaten. Winst : overbaet rekenen.
[Vond.] Reeds eenigzins verouderd.
OVERBINBEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en binden : ik bond
over, heb overgebonden. Over lets binden.
Ook op nieuw binden,
herbinden : de band

°YEMEN,

is slecht om dat boekgelegd ; hij moet overgebonden worden. Van hier overbinding.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. over en blazen. Scheidb.: ik blies over, heb overgeblazen. Nog eens, op nieuw blazen, in de
glasblazerij. Voor op de fluit, of een ander
blaasspeeltuig spelen, zegt men : gij tnoet
dat murt:ikstuk nog eens overblazen, insgelijks met den klemtoon op het voorzetsel.
Onscheidb.: ik overblies, heb overblazen • met
den klemtoon op het werkwoord. Goud over
lets blazen : ik heb mine zilveren snuff loos
laten overblazen. Van bier overblazi n g.
OVERBLUFSEL, zie overblzjven.
OvitasLuvEty , onz, w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en blijven : ik bleef over,
ben overgebleven. Dit woord wordt, in het
gemeene leven, voor overig blijven gebezigd. Overschieten: er is nog veel spijs overgebleven. l iven bestaan, in tegenoverstelling van ophouden to bestaan : hi' is alleen
van tien kinderen overgebleven. Oudt. werd
het ook onscheidb. gebezigd, zoo als nit Kil.
blijkt, die het deelw. overbleven, residuus,
heeft.Van bier overbliffsel. Het een overschiet : het overbliffsel van eenen maaltijd.

OVERBLAZEN,

De overbliffsels eener stad. De overbltjfsels
der Heiligen, bij Kil. overblevelingen, reliquiae. Dat is nog een overblijfsel der oude
vooroordeelen. Dat is nog een overblzjfsel der
kcorts.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en bluffen : ik overblufte,
heb overbluft. Hetzelfde als verbluffen. Eigenlijk, al slaande overweldigen, van het oude
blouwen, blaauwen, slaan. Men gebruikt het,
in de beteekenis van iemand met scherpe

OVERBLUFFEN,

OVERBU.

woorden of bitse bejegeningvn, ter neder
slaan, moedeloos maken. Zij laat zich niet
ligt overbluffen. Van bier overbluffing.
OVERBOBBELEN, veroud. bedr. w., gelijkvl. Van
het onscheidb. voorz. over en bobbelen : ik
overbobbelde, heb overbobbeld. Overschreeuwen : wij werken door hen overbobbeld. Van
bier overbobbeling : na de overbobbelingen des
oproerzieken yolks. [Oud.]
OVERBODIG, bijv. n. en bijw., overbodiger,
overbodigst. Van over en bodig, dat buiten
zamenst. niet gebruikt wordt. Meer dan geboden, of bevolen is : overbodige werken. Dat
zijn overbodige pligtplegingen. Oud. bezigt
overbodig van : schaars in trouw, overboodig
van werken. Van bier overbodigheid, overbodiglijk.

onz, en bedr. w., gelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. over en
brassen. Scheidb. en onz ik braste over, heb
overgebrast. Nog eens, op nieuw, brassen,
slempen : wij hebben den volgenden dag overgebrast. Onscheidb. en bedr.: ik overbraste,
heb overbrast. Door veel brassen en smullen
benadeelen: ik heb mij van deze week over-'

OVERBRASSEN,

brast. Gij zult 14 daaraan niet overbrassen.
Van bier overbrassing.

bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en brengen : brag:
over, heb over brat. Naar iemand brengen:
zijnen vriend eenen brief overbrengen. Boodschappen, bekend makers : ik heb die tijding
overgebragt. Ingevolge hiervan, jets, dat
verzwegen moest worden, aan den dag brengen, ontdekken : htj brengt alles over. Van
hier overbrenger, overbrenging, overbrengster. Wijders, overvoeren: iemand zifn goed

OVERBRENGEN,

helpen overbrengen. Iemand veiliy overbrengen. Toepassen, wanneer wij dit ge zegde nu op de zaak in geschil overbrengen.
Moeite en ongemak hebben : ik heb wat met
hem overgebragt

bedr. w., gelijkvl. Van bet
scheidb. voorz. over en brieven: ik brie do
over, heb overgebriefd. Eigenl., door middel
van brieven berigten : hi' heeft het alles overg ebriefd. Figuurl., berigten, bekend maker' ,
on tdekken : kan niet nalaten, alles over to
brieven. Van bier overbriever, overbrieving.
OVERBRUGGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en bruggen, dat buiten
zamenstell, niet gebruikt wordt: ik overbrugde, heb overbrugd. Eene brug over een
water slaan : eerie rivier overbruggen. Hooft
bezigt het van de Schelde.
OVERBUIGEN, bedr. w., ongelijkvl. VAn bet
scheidb. voorz. over en buff en ik boog over,
heb overgebogen. Krom buff en, Van bier
OVERBRIEVEN,

overbuy in

gelijkvl. Vail heispbeklb.
onz.
voorz. over en1buitelen: ik buiteilde
en ben overgebuiteld. Voor of achkerover

OVERBUITELEN,
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moet overbuitelen, over uw
tuimelen :
hoofd. Van hier overbuiteling.
OVERBUUR,
zie over.
OVERDAAD, z. n., v., der, of van de overdaad.
Onmatigheid, verkwisting : groote overdaad
plegen.Het meerv. overdaden, schoon anders
nietgebruikelijk, komt bij Schrieck voor : de
overdaden van Campanien. Oul. wend het
ook voor stoutheid, roekeloosheid gebezigd :
ende hi' sloech hem, om deze overdaet. [Bijb.
1477.] Ook voor verongelijking: God moet
deae overdaet wreken. [Esop.] Van bier overdadig , onmatig, verkwistend. Oul. ook voor
lastig, moeijelijk: valt mtj niet overdadich,
die u bemint lief weest hem ghenadich.

[Const. d. Minne.] Ook voor slecht, misdadig :
om dat si overdadichgheweest hebben. [Bijb:

1477.] Hiervoor heeft de statenoverzetting :
omdat stj overtreden hebben. Kul. heeft het
in den zin vangewelddadig. Voorts overdadigheid , overdadiglijk.
OVERDEK, z. n., o., des overdeks, of van het
overdek • meerv. overdekkett. Een dek, het-

welk over ietsgelegd worth. Ook voor een
bovendek, in tegenoverstelling van een
onderdek. Ins
gel ijks het verdek van een schip,
anders dek, halfdek gerroemd.
OVERDEKKEN, bedr. W. gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en denken : ik overdekte,
heb overdaet. lets met ietsgeheel bedekken :
eenegalerij overdekken. Eene overdekie kolfbaan, in tegenoverstelling van eene opene
baan. Figuurl. : met schaamk, schande
crverdekt. Van hier overdekking, overdeksel,

oul. voor schort, of schortelkleedgebezigd.
bedr. w., onregelm. Van het onscheidb. voorz. over en denken: ik overdacht,
heb overdacht. Overwegen, bepeinzen : laat

OVERDENKEN,

hem zijn geluk eerst regt overdenken. Zijne
zonde overdenken. Eon rijpelijk overdacht
besluit. Men zegt echter ook, scheidb. : denk
daar eens over. Hebtgij over alie zaak al eens
gedacht ? Van hier overdenking.
OVERDOEN, bedr.

w., onregelm. Van het scheidb.
voorz. over en doen : ik deed over, heb overgedaan. Lets aan iemand overlaten, overmaken : iemand eenen koop overdoen. Ook nog
eens doen : dat is nietgood gedaan, gij moet

het overdoen.
OVERDOUWEN, overduwen, bedr. w. gelijkvl.
Van het scheidb. voorz. over en, douwen : ik
douwde over, heb overgedouted. Overstooten,
door douwen oversturen : douw de schuit
eens over.
OVERRRA.GEN
,
bedr. w.,

ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en dragen: ik droeg
over, heb overgedragen. Dragend overbrengen : iemands huisraad helpen overdragen.
Figuurl.: eene rekening nit het eene in het
andere bock overdragen. Iemand eenen post,
eene schuld overdragen. Vertellen, overbrieven : hij heeft die zaak valschelijk overge-

OVEREE.

dragen. Van hier overdrager, overdragfttg,
overdragt : de overdragt van eenhuis, efIZ.
OVERDRAGT, zie overdragen.
OVERDREVEN, zie overdriven.

bedr. en onz. w. gelijkvl.
, Van
het scheidb. enonscheidb. voorz. over ea
driven. Bedr. en scheidb. : ik dreef &ter,
heb overgedreven. Over iets en naar de overzijde driven : hi' dreef het vee over. Onzijd.,
met zijn: de schuit is overgedreven, naar de
overzijde. Bedr. en onscheidb. : overdreef,
heb overdreven. Eigenlijk : het vee overdrijven, het sterker voortdrijven, dan deszelfs
krachten toelaten. Fignurl., in het verhalen,
of voorstellen eener zaak, degrenzen der
waarheid, billijkheid, welvoegelijkheid, enz.
overschrijden. Zoo overdrijft men lets, b. v.,
wanneer men het alsgrooter, gewigtiger,
gevaarlijker, enz. voorstelt, dan het is. Dik-

OVERDRUVEN,

werf overdrtift men de lofspraak der vriendschap ten koste der algemeene menschettliefde. Van bier het verled. deelw. overdreven :
dat is overdreven. Een overdreven voorstel
van iets. Zoo ook overdrevenheid.
OVERDRINKEN (zich), wederk. w., ongelijkvl. Van
het onscheidb. voorz. Over en drinken : ik
orerdronk mij, heb mij overdronken. Neer

drinkers , dan dienstig is, of dat men verdragen kan : hij overdrinkt zich elken dag.
OVERDUWEN, zie overdouuien.
OVERDWAALSCR, bijv. n., eenigzins verouderd.
Hoogmoedig: overdwaalsch en onmatig.
[Oud.] Overdwaalsche gastmalen. [Oud.1
Overdwaalsche zeden. [Hooft.] Van hier
overdwaalschheld, bij.11ooft.
OVERDWARS. bijw. Van over en dwars. Dwars:
de boom lag overdwars op den weg. Het schip
lit
g
overdwars in het water. Overdwars
gluiren (gluren). [float.] Vond. bezigt het
bijvoegel.: van verre geeft hi u een overdwersgezigt.
OVERDWARSEN, bedr. w., gelijkvl. Van over&cars : ik overdwarste , heb overdwarst.
Dwarsboornen, belemmeren hi' overdwarste
Ind in mine voornemens. Om zijne wijsheit
Voverdwerssen. [Moon.] Van hier overdwarsing
OVEREEN, bijw.,

eenstemmig, eenerlei bestemming hebbend : overeen komen, eenstemmig
zijn. Bat komt daarmede niet overeen. Overeen stemmen, eenerlei toon, eenerlei inhoud
peeltuigen stemmen volmaakt
hebben. Dies
overeen. Nenschen, die in hunne meeningen
engoede oognterkett met elkander overeen
stemmen. Bij deze beide werkwoorden wordt

het meestgebruikt. Men zegt no tans ook
overeen brengen : dit gezegde kan ik met
uw vorige niet overeen brengett.
Daar overeen niets meer, daneen bijwoord

is, zoo is het teen de regelmaat der tale het
met het werkwoord to vereenigen, en dus
overeenko men, overeenstemmen, als een

OVERGA.
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afgeieide
w oord te schrijven. De daarvan
naamwoorden echter zijn ware en regelmatie zamenstellingen:overeenkomst, overeenkomstig, overeenstemming, enz.
OVEREENKONST, OVEREREENSTEMMING, zie overeen.
OVEREERGISTEREN, bijw. Vooreergisteren. Voor
drie dagen : dat overeergisteren gebeurd.
OVEREIND, overend. Bijw. Van over en eind,
einde. Regt op: iets overeind zetten. Figuuri.:
zijn gemalin ontwaeckt •; het hof raeckt overende. [Vond.] De wraeck zet het hof, en scat
en straten overent. [Vond.]

bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. over en eischen : ik overeischte, heb overeischt. Te veel, boven de
waarde eischen : zij is altoos gewoon wel de
helft te overeischen. Van bier overeischer,

OVEREISCHEN,

overeisching.

veroud. onz. w., gelijkvi. ik °verde,
bengeoverd. Van over. O vert zijn : datter
van nu voortaen niemant anders meer en
overt. [Aldegonde.]
OVERETEN (zich), wederk. w., ongelijkvl. Van
het onscheidb. voorz. over en eten: ik overat
mij, heb overeten. Te veel eten. In den
la en spreektrant overvreten.
OVERGAAF, overgave„ Z. 11., V., der, of van de
overgaaf; meerv. overgaven, doch zelden.
Van het werkw. overgeven. Die handeling,

OVEREN,

waardoor lets geheel in de magt van een
andergesteld wordt: de over as eener vesting. Met den viand owtrent de over as
eener stad handelen.
OVERGAA.N, onz. en bedr. w., onregelm. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. over en
gaan. Onz. en scheidb. : ik ging over, ben
over aan. Overloopen : hi' ging tot den
vijand over. Zich van het eene voorwerp
naar het andere be even: tot iemands gevoeten, tot eene andere godsdienst over aan.
'Lich tot jets bepalen : tot een ander onderwerp over aan. lk zal er maar toe aver aan
besluiten. Verdwijnen het onweer ging
schielijk over. De pijn zal nu wel over aan.
Overgegeven worden : op daze voorwaarde
ging de stad over. Getrokken warden, en
daardoor tot geluid overgaan: de bel ging
niet over. Met eenen derden naamval des

persoons, voor gebeuren, bejegenen, overkouien !Vat of die herdren overgaet, dat zij,
n z. [P o ot.]In zekeren toestand geraken: het
e
lijk was reeds tot verrotting overgegaan. Als
bedr. en met eenen vierden naamyal • over
j ets gaan : gij moet de brug maar aver aan.
Ook van levenlooze zaken : als er schaaf
nog mar eens overgaat, zal het wel glad
worden. Wade k. en onscheidb.: ik overging
mij, heb mij over aan. Meer, of sterkergaan,
dan zijne krachten toelaten ik wilds mij
niet o,vergaan. Van hier overgang.
OVERGADEREN, zie overgaren.
Z. n., M., des overgangs, of van
OVERGANG,

den overt an : meerv. overgangen. Van bet
werkw. over aan. Het gaan over lets : de
over an over een water, over eene brug.
Den viand den overgang betwisten. Het
heeft van den nacht eenen overgang gevroren. Het overgaan van bet eene voorwerp
tot het andere : de overgang Wet* ander
gevoelen, tot eene andere kerk, tot sena andere
eenwaardoor men van het
g
odsdienst. Datg,
eerie onderwerp tot het andere overgaat: de
dood is de overgang tot de onsterflijkheid •

bijzonder in de kunsten -en wetenschappen •;
het tegengestelde van sprong: er zt:04 in deze
redevoering eene natuurlijke overgangen.
Het overgaan : tot den over an der scat.

[Vond.]
OVERGAPEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz., aver engapen ik overgaapte,
heb overgaapt. Gapend met de tanden omvatten : ik kan dart stuk brood niet overgapen.
Ook wordt het wederk.gebezig d : zich overg ap en ,
wider gaper), dan men behoort, of
kan, zich door te wijd gapen bezeeren.
OVERGAREN overgadeten, bedr. w., gelijkvl.
Van het scheidb. voorz. over engaren,
gaderen: ik garde over, heb , overgegaard.
Door vergaderen overhouden, besparen.
OVERGAVE, zie overgaaf.
des overgeloors, of van
het overgeloof ; zonder meerv. Van over en
geloof. Bijgeloof: , zij waren zeer genegen tot
overgeloof. Van bier overgeloovig, over
loovigheid.

OVERGELOOF, Z. 11., CI.,

OVERGEVEN, bedr.

w., ongelijkvi. Van het
scheidb. voorz. over en seven : ik gal over,
heb overgegeven. Jets in iemands han-den, of
mat stellen : iemand de stemiels, eenen
brief, enz. overgeven. De gevangenen overgeven. Den vijand de stad overgeven. Zich
overgeven, en van bier fignuri. aan
zijne driften, aan Gods voorzienigheid overgeven, onderwerpen. Afitaan : zajn regt,
zUne aanspraak op jets overgeven. Overreiken :geef mij het brood eens over. Overlaten
om te vonnissen : eene zaak aan onzOdigen
overgeven. wellevendheid wordt °vergeyen, ook voor braken gebezigd ik gaf (Wes
over, wat ik gegeten had. Hi wordt wet
kwalijk, maar geeft niet over, spreekw.,

bedoelende eenen gierigaard, die van het
zijne niet lit afstapt. Van bier overgeving.
Het verled. deelw. overgegeven worth al
bijv. n. en als bijw. gebezigd, met trappen
van vergrooting overgegevener, evergegevenst, voor boos, slecht ees overgegeven
mensch, booswicht. Hi' heeft daarii Overgeslecht gehandeld. Van hierovargege-

geven

yenheid.
OVERGEWIGT,

zie overwigt.

OvERGIETEN, bedr. ongeliftvi. Van het
scheidb. en onseheidb. Tom. overeovieten,
Seheidb. : ik goot over, heb overgegOten. Van
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het eene in het andere gieten : ik heb den
wijn in andere flesschen overgegoten. Zoo
gieten, dat het overloopt : loud op, gij giet
den wij,
n ook de flesch , over. Onscheidb. :
ik overgoot, heb overgoten. Geheel begieten :
ik ben met versche olie overgooten. [Bijbelv.]
Van hier overgieting.
OVERGOLVEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb, voorz. over en:: ik overgolfde , heb overgolfd. Golfsgewijze overgieten : wat is de mensch, dienglj, gelijk
met stroomen, snet overgolft ? [Camph.]
OVERGOO1JEN, bedr.

OVERHE.

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. over en hangen : ik hing
over, heb overgehangen. Bedr. over jets hanger' : hang den ketel over, over het vuur.
Onzijd., met hebben: de ketel heeft al lang
overgehangen, over het vuur. Overhellen : dat
huffs hangt verbaasd over. Gene en zijn : hun
overhangend hart. [Rooft.] Van hier over-

OVERHANGEN,

hanging.

bedr. w., onregelm. Van het
scheidb. voorz. over en hebben : ik had over,
heb overgehad. In het gemeen, voor overig

OVERHEBBEN,

w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over engootjen : ik gooide
over, heb overgegooid. Over jets gooijen,
toegooijen.
OVERGREEP, vie overgrijpen.
OVERGRUPEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. over engrtjpen : ik overgreep, heb overgegrepen. Grijpend omvatten.
Van hier overgreep, voor ongeoorloofde
greep, dieverij : en deed noch overgreep in
andre luyden geld. F. V. Dorp.1
OVERGROOT, bijv. n. en bijw. Zeer, buiten
gewoon groot, meer dangroot : eene overg roote duurte. Zamenstell. : overgrootmoeder,
oudgrootmoeder, overgroOtvader.
OVERGULDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over engulden : ik overguldede, heb overguld. Met dun geslagen goud
overdekkeri; waarvoor echter vergulden meer
in gebrulk is.
OVERHAASTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. 'voorz. over en haasten : ik overhaastte, heb overhaast. Te veel haasten :gij

hebben. Soo hadde die, die veel versamelt
hadde, niets over. [Bijbelv.] Voor iemand veel
overhebben, hem zeer genegen zijn.
OVERHEEN, bijw., over iets been: ik had een'
rok aan, en trok er nog een' 'as overheen.
Ergens met kalk overheen strijken. Hi' loopt
er los overheen, neemt het weinig ter harte.
Nogmaals, boven dien : hi' had reeds goed
gedronken, en nam er nog eene flesch overheen.
OVERHEER, Z. n. m., des overheeren, of van
den overheer • meerv. overheeren. Heer over
iemand, als deszelfs onderdaan: men moet
zijnen overheeren onderdanig ztjn. Die het
hoogste gezag heeft: dat elck man overheere
in stjn huijs wesensoude. [Bijbelv.] Van hier
overheerlijk, dat met de waardigheid van

snoet hem niet overhaasten. Zich overhaasten. Van bier overhaastig : een overhaastig
mensch, die to veel haast maakt; overhaastiny, overijling : lets met overhaasting doen.
OVARRALEN, bedr. w., gelijkvI.Van het scheidb.
voorz. over en halen: ik haalde over, heb
overgehaald. Naar de overzijde halen : ie*sand met eene schuit overhalen. Den haan
van een schietgeweer overhalen. Doen overslaan : dat zal de schaal wet overhalen. Overbrengen : iemand tot zijn gevoelen overhalen.
De kracht uit iets trekken, van kruiden,
bloemen, enz. gesproken. Doorhalen, over
den hekel halen : ik zal hem duchtig overhalen. Van hier overhaler, overvaarder, overhaling.
OVERHAND, z. n., v., der, of van de overhand
zonder meerv. Van over en hand. In zoo ver

ik overheerde, heb overheerd. Als beer over
iemand regeren : hij overheert ztjn gansch
huisgezin. Veroveren, bemagtigen, overwinnen : hij overheerde, in korten tijd, het gansche rijk. Fig.: kan tochten van de ziel met
wtjsheijt overheeren. F. v. Dorp.] Van hier
overheering.

de hand ook magt en sterkte beteekent, de
vertreffende Ma gt en sterkte: de overhand
o
hebben, bekomen, krijgen. Dien prtjs der
otterhandtuit der handt to werpen. [Hooft.]ln

dézebeteekenis komt het reeds bij Strijk.voor.
ANDIGEN , bedr. w. , gelijkvl. Van het
Ova
bnaebeidb. voorz. over en handigen , van
hand. Met de hand overreiken : iemand eenen
brieroverhandigen. Van bier overhandiging.

eenen overheat' overeenkomt en daaringegrond is : een onverheerlijk bevel. Doch in
dezen zin wordt het zeldengebezigd, meer
voor zeer heerlijk : dat is een overheerlijk,
een zeer schoon, gezigt !
OVERREEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en heeren, van beer:

OVERHEERSCHEN, bedr,

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en heerschen: ik overheerschte, heb overheerscht. Onderbrengen,

overwinnen: hi' overheerscht alles, wat zijne
oogmerken niet begunstigt. Van bier overheerscher, overheersching .
OVERHEID, z. n., v., der, of van de overheid;
meerv. overheden. Heerschappij, overmagt:
teen de overheden teen de magten. [Bijbelv.]
Duch in dezen zin worth het niet nicer gebe -

zigd. Die met openbaar gezag over land,
stall, enz. bekleed zijn: bij la he en hooghe
overheden. H. de Gr.[ 's Lands wettige overheld. Zamenstell.: averheidsambt, overheidspersoon.

Voor overheid zegt men ook overigheid;
loch overheid is, naar mijn inzien, het beste,
dewijl overig (reliquus) iets antlers is dan
over ; welk laatste het denkbeeld van magt
engezag in zich bevat.
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gelijkvl. Van bet scheidb.
onz.
voorz. over en hellen: ik helde over, heb overgeheld. Eigenlijk overhangen: de heining
begint over te hellen. Figuarl.: de overwinning
helde dra aan de zijde des vijands over. Van
bier overhelling.
OVERHOEF, z. n., m., des overhoefs, of van den
overhoef; zonder meerv. Van over en hoef.
Uitwas van eenpaardenhoef.
OVERROEES, bijw., overhoeksch, bijv. n., van
over en hoeks, hoeksch. Schuins dwars : die

OVERHELLEN,

stzjl staat overhoeks.

bijw., van over en hoop. Onder elkander • alias overhoop smiften. Overhoop
liggen, niet op zijn stet zijn : het huis ligt
geheel overhoop ; ook in twist zijn : hij ligt
met zijne voogden overhoap. Van hier overhoopliggers, bij Oud.
OVERROOREN, bedr. w., gelifkvl. Van het onscheidb. voorz, over en hooren: ik over-

OVERHOOP,

hoorde, hob overhoord. Ientand overhooren,
iets laten opzeggen, om te hooren, of hi' het
wet van buiten geleerd hebbe. Ienzand zijne
les overhooron, met 4.4 Orden naamval des

persoons, en den vierden,der zaak. Van hier
overhooring.

Oul. weTd ; overhaorfn ook gebezigd voor
ongehoorzaam sikitten van hier overhoorig,
ongehoorzaafA„Aat 4i,LOul. nog voorkomt :
den woorde Owls tekoenstrifilig en overhoorig.

Van hier ove49prfghpi4, oogeboorzaamheid.
[Handvest.
OVERROUDEN, beck., F., on,geiiikvi. Van het
scheid b. voor er e hote,,en: ik hield over,
heb overgehoudon, Ovegig hauden, bewaren.
OVERJAGEN, getijk- , en ongelijkvi.
Van het scbeidb,en ,onsOeidb. voorz, over
en 'a era, Scbeid4. ,ik, jaagde — joeg over,
heb overgejaagd. Qver_ iets, , been 'a en : het
paard wade niet ppor 4e, bruo, maar ik joeg
het er eindelljk loch over. Onscheidb.: ik
overfaagde, overjoeg, heb overfaagd. Te sterk
'a en : paardm overjagm, sterker voortjagen, sneller rijden, dan de paarden kunnen
uithouden.
OVER.TAGTEN, bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. over enjagten, het. voortdur.
w• van 'a era : overfagite, heb overjagt.
Testerk aanzetten, om zich te haasten : gij

het jaar oud overjarige wzjn. Eene overfarige vaars, 'one koe, die meer dan een jaar
oud is. Van hier ook overjarigheid.
OVERIG, bijv. n. en bijw., zonder vergrooting.
Het een van de bepaalde hoeveelheid eens
dings nog voorhanden is : hebben al het
vleesch opgegeten •; er is niets nicer overig.
Het overige geld. De overige dagen nujns
levens. Poor het overige, of overigens, wat
nog te zeggen, of te doen overig is. Ilij heeft
het zwalc van eenpraatvaar te zifn ; voor
het overige, of overigens, is hij een braaf
man, d.
buiten dien, buiten dit z wak.
Het is, door middel van den uifgang ig,
van over gevormd, hetwelk, ook el voor
overly gebezigd wordt, als overlaten, overblzjven, enz.
OVERIGENS, voor het over' e. Zie overig.
OVERMAN, zich, wederkeer. w., gelijkvl. Van
bet onscheidb. voorz. over en zjlen : ik overt:fide mi j, heb trtzj over?' Pd. Zich overhaasten:
9'J moet u sift , overzjlen. Met overhaasting

te werkgaan,, en ,daardoor verkeerd handelen, : kJ', die, onbezonnen voortleeft, met
zich natuurliik diktverf overijlen. Van bier
overiiling.
cfes overkants, of van den
rt.,
overkant ; zorldfer meerv. Van over en /cant.
Overzijde : h a wOont aan den overkant van
de straat.

OVERKANT,Z.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb, voorz• over en kielen : ikoverkielde,
heb overkield. Gebeel met kielen, d, schepen, bedekken,: heeft des vi ants vloot de
merwenoverkielt. [Paffenrod.]
OVERKIJKEN, bedr. w., ongelijkvi. Van het
scbeidb. voorz. over en kijken : ik keek over,
heb overgekeken. Overzien : van deze hoogte

OVERKIELEN,

kan

MO

het gansclze land overkzjken.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb• voorz. over en klappen : ik klapte
over, heb overgeklapt. Klappend overbrenen, ,overpraten : dat kind klapt alles over.
OVERKLAUTEREN, bedr. w., gelijkvl. Van ' het
scheidb. voorz. over en klauteren : ik klauterde over, ben overgeklauterd. Over lets
been klauteren.
OVERKLEED, z# n., o., des overkleeds, of van het
overkleed • meerv. overkleederen, en in sommige gevallen ook overkleeden. Een kleed,
snoet mij niet overjagten, Zich overjagten,
hetwelk men over een ander kleed draagt,
zich te veetbaasten : overjagt u niet.
anders overrok, jas, enz. : het was koud, ik
OVEILLARENI. onz. w., gekkvl. Van het ondeed een overkleed aan. Voor een kleed, dat
scheidb. voarz. overyen jaren, dat buiten
men over een ander kleed, of tapijt, legt, in
zainenst. niet gebruilielijk is ik overjaarde,
het meerv.gewoonlijk overkleeden.
ben overjaard. Meer On een jaar oud ziin :
het kindis onlangs overjaard. Die wijn is OVERALEEDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb• voorz. over en kleeden ik overreeds overjaard. Meer dan de gewone en
kleedde, heb overkleed. Bekleeden : die stoelen
vastgesteide jaren oud eene overjaarde
zz:jn met rood Iluweel overkleed. Arademael
schuld, welke reeds zoo oud is, dat men
tvzj niet willen ontkleedt, maer overkleedt
dezelve, ,volgens de wet, niet meet . behoeft
worden. [Bijbelv.) Van bier overkleeding,
tebp 400 in deien zi p is verjaren
overkleedsel, bij Oud.
gebruilielijker. Van bier overjari g , over
115
OVERKLAPPEN,

OVERLA.

— 898 —

OVERLE.

eens over. IN heeft het rtjk ontvangen van
w., ongelijkvl. Van bet
God , en sal het rtjk aen God weer overlanscheidb. voorz. over en klimmen : ik klom
gen. H. de Gr.1
over, ben overgeklommen, Over lets been
klimmen hi' is den muur overgeklommen. OVERLANGS, bijw. In de lento : een stuk hoot
overlangs, of overdwars nemen.
Fig. : uwe alles overklimmende lie de. Oul.
werd het ook voor overtreffen gebezigd. OVERLAST, z. n., m., van den overlast •; het
meerv. is riiet in gebruik. Datgeen, hetwelk
Van hier overklimming.
hovel) den bepaalden, of gewonen last gaat :
OVERKLOUWEN bedr. w. , gelijkvl. Van het
het schip zonk, door al zijn' overlast. Figuurl.,
scheidb. voorz. over en klouwen : ik klouwde
onbillijk bezwaar , moeijelijkheid : iemand
over, heb overgeklouwd. Nog eens klouwen,
overlast aandoen. hi' strekt mij tot grooten
opharken hi' heeft den twin overgeklouwd.
overlast,
bedr. w. , ongelijkvl. Van het
OVERKLIJIVEN
scheidh. voorz. over en kluiven : ik kloof OVERLASTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en lasten •; dat buiten
over, heb overgekloven. Nog eens kluiven.
zamenst. niet gebruikelijk is : ik overlastte,
gelijkvl. Van het scheidb.
OVERKOKEN, onz.
heb overlast. Meer last opleggen sterker
voorz. over en koken: ik kookle over, heb
beladen, dan lets dragen kan: een schip, een'
overgekookt. Onder het koken overloopen.
wagen overlasten. Fig., bezwaren :
overOVERKOMEN, onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van
last mij met boodschappen. Overlast met
het scheidb. voorz. over en komen: ik kwam
moeijeltjkheid. J. H. kru1.1 Zich met te veel
over , ben overgekomen. Onz., van elders
goed overlasten. Van bier overlasting.
komen •: wanneer zult gtj eens tot ons overkonten? Gebeuren, ontmoeten, met eenen OVERLASTIG, bijv. n. en bijw., zonder vergrooting. Van over en lastig, van last. Te
derden naamval des persoons wat komt u
zeer belast, of heladen : dat schip is overzz:jn al vele ranzpen overgekomen.
over ?
lastig. Overlctst, d.
moeijelijkheid veroorOut. werd het ook voor overeen komen gebezakende : een overlastig mensch. Een overzigd: met iemand overkomen, bij Kul. Bedrij v.,
lastig bezoek. Iemand overlastig zijn.
te boven komen ik zal de schade, door den
tijd, wel overkomen. Kom ik over den hond, OVERLATEN bedr. w. ongelijkvi. Van het
scheidb. voorz. over en laten : ik liet over,
clan kom ik over den staart. Zie hond. Van
heb overgelaten. Overig laten, laten overblijbier overkomst.
ven: last mij dat weinige slechts over. NU
OVERKRAAIJEN bedr. w. , gelijkvl. Van het
is e erie andere hoop overgelaten. Afstaan,
onscheldb. voorz, over en kraaijen: ik overoiT erdoen: wilt gij mij dat boek voor uw eigen
kraaide, heb overkraaid. Door harder kraaijen
geld overlaten?
tot zwijgen brengen, ontleend van de hanen,
die hunne overwinning, door veel en hard OVERLEDEN, zie overlzjden.
kraaijen, le en aan te duiden. Fig. van OVERLEDER (overleer), z. n., onz., desoverleders,
of van het oveisleder • zonder meerv. Bovenmenschen, voor over rates overschreeuwen:
leer, in tegenoverstelling van onderleer, of
hijlaat zich niet gemakkelijk overkraaijen.
zoolleer. Van over en leder, leer.
Van bier overkraaijer, overkraaijing.
gelijkvl. Van het OVERLEEREN, bedr. w., gelijkvI. Van het seheidb.
bedr. w.
OVERKROPPEN
voorz. over en leeren:: ik leerde over, heb
onscheidb. voorz. over en kroppen: ik overovergeleerd. Nog cens leeren. Overdenken
kropte, heb overkropt. Eigenlijk, te veel aas,
en daardoor van buiten leeren: zijne les
of voedsel, aan de vogelen geven, zoo dat de
overleeren.
krop te vol wordt : eene gans, een' kalkoen
overkroppen. Zich met spljs overkroppen. OVERLEG, z. n., o., des overlegs, of van het
overleg •; zonder meerv. Het overleggen en
Fig., te veel van lets geven, daarmede bezwaoverdenken eerier zaak in hares ganschen
ren •: gzj moet mij met zoo veel werk niet
zamenhang, om zip" gedrag daarnaar in te
overkroppen. Van hier overkropping.
rigten : men moet alles met goed overleg
OVERLADEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het ondoen.
scheidb. -voorz. over en laden : ik overlaadde
(oul.overloed), heb overladen. Meer last opleg- OVERLEGGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb,
en onscheidb. voorz. over en le en. Scheidb.:
gen, dan een schip, wagen, of persoon dragen
ik leide over, heb overgelegd, of overgeleid.
kan : een schip, een' wagen, overladen. Het
Aan eene andere zijde le a en : leg het roer
geschut overladen. Figuurl.: zijne maag met
over. De zeilen overleggen. Open le en
spijs overladen, ook enkel overladen. Iemand
vertoonen: bij het afdoen slier bake moet
met weldaden overladen. Overlaen van stargij uwe relcenin g overleggen. Onscheidb.:
rekroonen. [Poo t.1 Van hier overlading.
ik overleide, heb overlegd, of overleid. Zich
OVERLANG, bijw. Voor !anger' tijd : overlap is
eene zaak in hares ganschen zamenhang
dal geschied.

ØVERKLIMMEN, bedr.

OVERLANGEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. over en langen: ik la p de over, heb
overgelangd. Overreiken : Ian ntij dat boek

voorstellen, om zich daarnaar te gedragen •
door Wel k e laatste be alin e dit woord zich
van overdenken, beschouwen, enz. onder-

OVERLO.
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derscheidt : ik heb die zaak rijpelijk overlegd. overleiden met elkander, of zij
gaan, flan of zij blijven zouden. Van bier
overlegging.
OVERLEVEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en levee: ik overleefde,
heb overleefd. Langer 'even iemand overleven. Hzj heeft al zijne kinderen overlee d. Hi' heeft zijnen roem nog overleefd,

heeft, in zijn leven, zijn' eens behaalden
roem nog bezwalkt. Van hier overleving.
OVERLEVEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb: voorz. over en leveren : ik leverde
over, heb overgeleverd. In het bezit van
iemand stellen, over even : zljnen vriend
aan de wacht
eenen brie,dede gevang
overleveren. Een verzoekschrift overleveren.
Tema aan den regteroverleveren. Van bier
overlevering, een van oude tijden, van den

varier op den zoon, enz. voortgeplant berigt
omtrentgebeurde zaken, in tegenoverstelLin g van eene in schrift gestelde, en alzoo
bewaardegeschiedenis: de joden stellen veel
belang in overleveringen.

bedr. w., ongelijkAl. Van het
scheidb. voorz. over en lezen : ik las over,
heb overgelezen. Herlezen hi' moest het

OVERLEZEN,

wel driemaal overlezen, eer hi' het verstond.

Van bier overlezing.
(overluiden), z. n., m., meerv.
Hoofden van eengild : de overlieden van het
kleermakers-gild. Van over en lieden, luiden,
overlui. In het enkelv.
en bij verkorting lui,
zegt men overman.
OVERLIEGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en lie en: ik overloog,
heb overlogen. Leugenachtig betigten : h i'

OVERLIEDEN,

overloog hem daar valschelzjk mede.

onz. w., ongelijkvi. Van het onscheidb. voorz. over en lijden: ik overleed,
ben overleden. Bit woord beteekende bij de
ouden overtrekken : doe hi'j Brie rivieren
overleden was. [Bijb. 1477.] Voorbij gaan :

OVERLIJDEN,

ist mogelyk so laet desen kelc van mij overltyden. [Clar. Spieg.] Verhalen : mer wat
gesciede in sinen tiden, sal is u hier overliden. L. V. Velth.] Thans wordt het alleen

gebezigd in de beteekenis van sterven, overe met weggaan, verdwijnen. Ook
eenkomend
wordt het zelfstandig gebezigd : na het overlijden van mijnen varier d. na den flood
enz. Van overltjden, in den zin van overtrekken, hadden de ouden het zelfstandige overlilt, voor overtogt.
OVERLIJMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en lijmen : ik
over, heb overgelijntd. Nog eens lijmen. Nog
eens in de lijmverw zetten.
OVERLOODEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb, voorz. over en looden: ik overloodde,
heb overload. Met lood bekleeden, overdekken.

OVERM.

n., o. en m., des overloons, of
van het, den overloon • zonder meerv.Van
over en loon. Loon boven het gewone Loon :
ikgeef geen overloon.
OVERLOOP, z. n., m., des overloops, of van
den overloop • meerv. overloopen. Het overloo en overstrooming:dat isgerndoorbraak,
het is maar een overloop van het water. In
eenen overloop van groote wateren. [Bijbelv.]
De overloop van gal. Op de schepen wordt
het bovenste dekde overloop genoemd: het
zeil sloeg hem van den overloop in het water.
Langs den langen overloop. [Vond.] Eerie

OVERLOON,

overdekteplaats in de huizen, waar men van
het eenegedeelte van het huis naar het anderegaat.
OVERLOOPEN, onz. en bedr. w., ongelijkvl.Van bet
scheidb. en onscheidb, voorz. over en loopen. Scheidb. en onzijd. ik liep over, heb
en ben overgeloopen. Naar de overzijde
loo en ik lie maar schielijk over. Ook als
bedr., met eenen vierden naamval • over iets
loo en : hij is de brug overgeloopen. Overvloeijen : de regenbak heeft overgeloopen. Net
glas is to vet, het zal overloopen. Be oogen
loo en hem over, de tranen komen in zijne
oogen. De perskuypen sullen van most ende
olio overloopen. [Bijbelv.] Overkoken : de
melk liep over. Van den eenen tot den anderen over aan : tot den viand overloopen.
Oul.beteekende overloopen ook overschieten,
in de Bij 1471. Bedr. en onscheidb.: ik overlie heb
heb overloopen. Order den voet loo en :
hi' overlie het kind. Door to sterk loo en
buiten adem brengen,
ongesteld makes zich
overloopen—hij had zich overloopen.Figuurl.
Iemand overloopen, to dikwijls bij hem ko-

men, hem metgedurig herhaalde bezoeken
lastig vallen : ik zal hem niet lit overloopen.
Vlugtig overzien eene rekening overloopen.
Van hier overlooper, overlooping.
OVERLOVEN, bedr. w., gelijkvl. Van bet onscheidb. voorz. over en loven, in de beteekenis van eenenprijs eischen: ik overloafde,
heb overloofd. Overeischen, to veel eischen.
Van bier overlover, overloving.
OVERLUID, bijv. n. en bijw., zondervergrooting.
Zeer luid, zoodat het van iedereengehoord
kan worden. Overluid roe en lagehen, enz.
Zeldzamer wordt het als een bijvoegel.
naamw.gebruikt : een overlaid gesehreeuw.
Van over en luid. Over heeft bier t awe versterkende kracht, even als in, over root
overrijp, enz., dock verschilt van deze daarin,
dat in overlaid de nadruk der uitspraakiriet
op over,
maar op het naamw. luid, valt.
OVERLUIDEN, zie overlieden.
OVERLUIDEN, bedr. w., gelijkvl. Van bet onscheidb. voorz. over en luiden, luijeto: ik
overluidde, hob overlaid, De klok trekken over
dedooden.
OVERMAAS, zie mous,
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z. n., V. der, of van de overmaat ;
het meerv. is buitengebruik. Meer dan de
eigenlijke maat : ik had twee pinten overmoat. Figuurl. : de overmaat uwer goedheid

()VERNAL;

jegens tni j. Rene overmaat van vreugde.
Van hier overmatig, de behoorlijke of gewone

mast to boven .gaande, en daarin gegrond :
eene overmatige lengte. Meest echter in
eenen kwaden zin : overmatig den en drinken. Rene overmatigeblijdschap • overmatigheld, overmatiglijk.
OVERMAGT, z. n., v., der, of van de overmagt •
zonder meerv. Grootere magt: voor overtnagt bukken. Van hier evermagtig , die overmat heeft : een overmagtig beer. C am h.
Ook het werkw. overmagtigen, voor overheerschen. Overtnagtigd, overtnagtiging, bij

Oud.
OVERMAILEN, bedr.

w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. over en maken : ik maakte over, heb
overgemaakt. Overschikken, overzenden :
iemand'
bzY wissel overmaken. Hennaken.Van hier overmaking.
OVERMALEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en inalen: ik maalde
over, heb overgemaien. Nog eens maken.
OVERMAN (in de gemeene volkstaal euverman),
zie overlieden.
OVERMANNEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en mannen ik overtnande, heb overmand. Door meerdere kracht
of magt overwinnen, overweldigen : iemand
overmannen. Figuurl.: overmand van droefheid.

OvEamAnG, zie overmaat.
OVZHMEESTEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en meesteren: ik overmeesterde, heb overmeesterd. Overweld igen,
bemagtigen : wij werden dra door 's vi 'ands
magi overmeesterd. Van hierovermeestering.
OVERMETEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb, voorz. over en irneten: ik mat over,
heb overgemeten. Overmaat even: hi' mat
wet twee sehepels over. Hermeten. Van bier
overmeting.
OVERRIDDEN, bijw.,
midden door.

Van over en
midden : jets overmidden snzYden.
OVERXITS, voegw. Van aver en mits. Vermits,
naardien : overmits zijn vader gestorven was,
werd N*J
bezitter van groote schatten. Oul.
werd overmits ook voor midden door gebezigd : overmids ontween slaen. [Bijb. 1477.]
Ook voor door. [Oar. Spieg.1
OVERMOED, z. n., m., des overmoeds, of van den
overmoed • zonder meerv. Overdreven moed,
roekeloos bestaan : door overmoedgedreven.
Trotschheid, opgeblazenheid : zz:in overmoed
werd voor elk onverdragelzyk. Van hier
vvermoedig, overmoedigheid, bij Cam h, en
het verouderde overmoodigen, voor zich
verheffen, trotsch zi j n. Bij Isid. is reeds
ubarmuodie, hard nekkig.

QVERP.

bedr. w., onregelm.Van het onscheidb. voorz. over en mogen:ik avermogt,
heb overmegt. Door grooter vermogen overwinnen : ik heb hem overmocht. [Bijbelv.1
Oul. werd het ook met een scheidb. voorz.
gebezigd:endemogten over hem. [Bijb.1477.1
OVERMORGEN, bijw. van tijd, van over en morgen. De dag, welke op den dag van morgen
volgt, de dag na morgen : overmorgen zult
gij het weten. Itiorgen of overmorgen, wordt
voor vu of dan gebezigd: de lezer die morgen

OVERMOGEN,

oft overmorghen deze mijne gedichten sal
overlesen. [Gesch.] Zweed. Ofvermorgon.
OVERMOCW, z. n., v., der, of van de overmoutv •
meerv. overmouwen. Eene mouw, welke

over eene andere mouwgetrokken wordt.
bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en naazyen : ik naaide
over,
heb overgenaaid. Over iets been
naaijen.
OVERNACHTEN, onz. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en nachten, dat buiten
zamenstelling niet in gebruik is : ik overnachtte, heb overnacht. Den nacht ergens
doorbrengen, vernachten : in eene herberg
overnachten. Van hier overnachtig, overOVERNAAIJEN,

. nachting.

Z. n., v., der, of van de
overnatuurkunde • zonder meerv. Van over
en natuurkunde. Die wijsgeerige wetenschap,

OVERNATUURKIINDE,

welke de algemeene eigenschap der din en
het bestaan en de eigenschappen van God,
het wezen der wereld en de eigenschappen
van eenengeest bevat antlers bovennatuurkunde, gr. en lat. metaphysica: dat behoort
tot de overnatuurkunde. Zoo ook een boek,
hetwelk deze wetenschap behelst. Van hier
overnatuurkiendig.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en nemen : ik nam over,
heb overgenomen. Van een' ander aannemen:
ik nam het kind over. Op of over zich nemen:
hi: heeft dien koop van mij overgenonten. In
dienst en soldij nemen : duitsche troepen
overnemen, Aannemen,
aanwennen: iemands
zeden overnemen. Van bier overneming.
OVEROLIEN, bedr, w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en olien: ik overoliede,
heb overolied. Met olie overgieten: en 't
overolijt hooft. Cam h,
OVERPAKKEN, bedr. gelijkvl. Van bet
scheidb, voorz. over en pakken, ik pakte
over, heb overgepakt. Van het eene in het
anderepakken. Herpakken. Van hier over-

OVERNEMEN,

pakking.

bedr. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. over en palmen: ik overpalmde, heb overpalntd. Met de palm van
de hand bedekken. omvatten. Van bier

OVERPALMEN,

overpalming.
OVERPASSEN, bedr.

w. ,
gelijkvl. Van het scheidb.
voorz, over en passen ik paste over, heb
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overgepast. Herpassen : gij moet dat overpasser.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb.voorz. over en peinzen : ik overpeinsde, heb overpeinsd. Overdenken, overwe en : eene zaak wet overpeinzen. Van bier
overpeinzing. Oul. bezigde men ook over-

OVERPEINZEN,

peysen, overpensen.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over enpekken: ik pekte
over, heb overgepekt. Op nieuw bepekken.
OVERPISSEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. en scheidb. voorz. over enpissen.
Onscheidb. ik overpiste, heb overpist. Overwel overpissen.
beenpissen: men.kon die slootwel
In degemeenzame verkeering, en in den
la en stij,l zegt men van iets, dat klein is :
een haan zou het overpissen. Scheidb. : ik
piste over, heb overgepist. Pissen dat bet
overloopt gij hebt den pot overgepist.
OVERPLAKKEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. en scheidb. voorz. over enplakken.
Onscheidb. : ik overplakte, heb overplakt.
Beplakken : lets met papier overplakken.
Scheidb. : ikplakte over, heb overgeplakt.
Op nieuw plakken.
OVERPLEISTEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en pleisteren. Op nieuw
leisteren.
P
OVERPLOEGEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over enploegen ik ploegde
over, heb overgeploegd. Nog eens ploegen.
OVERPRATEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb,
en onscheidb. voorz. over enpraten.
Scheidb. : ikpraatte over, heb overgepraat.
Pratend overbrengen : dat kind praat alles
OVERPEKKEN,

over, wat het hoort. Onscheidb. : ik overpraatte, heb overpraat. Door praten tot

zwijgen brengen, al pratend overhalen.
des overpriesters, of
van den overpriester • meerv. overpriesters.

OVERPRIESTER, Z. 11., 111.,

De eerste onder depriesters, opperpriester :
ende bijeen vergadert hebbende alle de overpriesters ende sehriftgeleerden. [Bij hely.]
OVERRAKEN, onz.gelijkvl.

Van het scheidb.
voorz. over en raken : ik raakte over, ben
overgeraakt. Overgaan : zijne boosheid raakte schielijk over. Ook over lets heen komen.

OVERREDEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en reden : ik overreedde,
heb overreed, Door eerie woordelijke voorstelling tot toestemming, of tot lets bewegen;
door woorden, of redenen, veroorzaken, dat
iemand overeenkomstig met ooze voordragt
handele : ik zocht hem daarvan te overreden. Hi' liet zich niet overreden. Doorgaans
worden de woorden overreden en overtuigen
verwisseld, school' zij zeer verschillende
zaken heteekenen. Overtuiging raakt het
verstand alleen, maar overreding den wit en
de daden. Van bier overreding. Oul. bezigde
men ook overredenen.

OVERR.

bedr. w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. over en reiken : ik reikte over, heb
overgereikt. Naar iemand toereiken, meer
plegtig, clan overgeven.
OVERREKENEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb, en onscheidb. voorz. over en rekenen. Scheidb. : ik rekende over, heb°vergerekend. Herrekenen : ik heb die som eens

OVERRUKEN,

overgerekend. Onscheidb. : ik overrekende,
heb overrekend. Naar alle deelenberekenen :
ik overrekende de koslen deter onderneming.
Van bier overrekening.

bedr.. w., getijkvl. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. over en rekken. Scheidb. : ik rekte over heb overgerekt.
Nog- eens rekken. Onscheidb. : ik overrekte,
heb overrekt. Bovenkraehten rekken :

OVERREKKEN,

zich overrekken : zij heeft zich overrekt,

door te veel rekken afgeinat, bezeerd, ongesteldgemaakt. Van Kier overrekking.
OVERRENNEN, onz. en bedr, w., gelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. over en
rennen. Scheidb. en onzijd. : ik rende over,
ben overgerend. Naar de overzijde
rennen •:
zij kwamen spoedig overronnen. Ook als
bedr., met eenen vierden naamval ; over lets
rennen. Onscheidb, en bedr.; ik overrende,
heb overrend. Rennend inhalen en overrijden.
OVERRIJDEN, onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb.voorz. over en
rijden. Scheidb. en onz.: a reed over, ben
overgereden. Naar den overkant r" de Ook
als bedr., met eenen vierden naamval ; over
lets rijden : wij zullen die brug maar overrzjden. Onscheidb. en bedrijv.: ik overreed,
heb overreden. Rijdend omver wet en vertrappen : een mensch, een kind, eenen hond
overrij den .
ook
OVERROEUEN
,
(bij

overriemen) onz.
en bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb. en
onscheidb. voorz. over en roeijen. Scheidb.
en onz.: ik roeide over , heb en ben overgeroeid. Naar de overzijde roeijen. Ook
als bedr., met eenen vierden naamval •;
over iets, en van den eenen naar den anderen leant roeijen: wij roeiden den Rijn over.
Scheidb. en bedr. Roeijend van de eene zijde
naar de a ndere brengen. Onscheidb.en bedr. :
ik overroeide, heb overroeid. Te veel, te

sterk, boven zijne krachten roeijen.
en bedr. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. over en
roe en. Scheidb. en onz.: ik riep over, heb
overgeroepen. Roepend met zijne stem den
overkant bereiken; met eenen vierden naamval. Onscheidb. en bedr.: ik overriep, heb
overroepen. Harder dan een ander roe pen :
iemand overroepen. Boven zijne krachten
roe en door te hard roe en zichbenadeelen:

OVERROEPEN, onz.

zich overroepen.

OvEzaox, z. n., in., des overroks, of van, den

OVERSC.
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OVERSC.

overrok ; meerv. overrokken. Een rok, dies

ik schoot over, heb en ben overgeschNen.

men over eenen anderen rok dra g t.
OVERROMPELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en rompelen, dat buiten
zamenst. niet ingebruik is: ik overrompelde,
heb overronzpeld. Overvallen, onverwacht
bespringen: eene stall den vi 'and overrom-

Bedrijv., over jets heen schieten. Onzijdig,
met zijn ; overblijven: er is niets overgescho-

pelen. Op dat hi' ons overrompele en overvalle. [Bijbelv.] Oneigenlijk : gij overrompelt
ml: met uwe valsche aantijgingen. worwanneer men ons tot jets
den overrontpeld
,

overhaalt , zonder ons tijd te laten , om
hetzelve te overwegen.Van hier overrompeling.

bijw., achterover: overrugge vallen. Orerrugge, op den rug, liggen. Van
over en rug. Dit woord wordt zelden meer

OVERRUGGE,

ebruikt.
g

ten. Overgeschotene brokken.

bedr. w., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. over en schijnen: ik overscheen, heb overschenen. Met schijnsel bedekken, beschijnen.
OVERSCRIKKEN, bedr. gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en schikken: ik schikte
over, heb crergeschikt. Overzenden iemand
goederen, geld, enz. overschikken.
OVERSCHILDEREN, bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en schilderen: ik schilderde over,
heb overgeschilderd. Over iets
heed schilderen : ik liet er eenegordijn overschilderen. Op nieuw schilderen. Van bier

OVERSCHIJNEN,

overschildering.

OVERSCHADUWEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. over en schaduwen : ik

overschaduwde, heb overschaduwd. Met
zijne schaduw bedekken: Den luchtige
wolcke beet haer overschaduwet. [Bijbelv.]
Figuurl. : h i' overschaduwde mij met de
vleugelen zijner liefde.De kracht des .Allerhoogsten sal u overschaduwen. [Bijbelv.]
Van hier overschaduwing.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en schatten : ik overschattede, heb overschot. Te hoog schatten.
Van hier overschatting.
e lijkvl. Van het scheidb.
OVERSCHA.VEN, bedr. w. g
voorz. over en schaven : ik schaafde over,
heb overgeschaafd. Nog eens schaven. Fig
uurl. : een gedicht wat overschaven. Van
hier overschaving.
OVERSCRENKEN, bedr w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en schenken: ik schonk
over, heb overgeschonken. Zoo schenken,
dat het overloopt: gzjmoet den wt:jn niet
overschenken. Van het eene in het andere
schenken. Kil. bezigt het verled. deelw.
overschonken, voor beschonken, dronken.
OVERSCHEPEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Van
p: ik
het scheidb. voorz. over en scheen
scheepte over, heb en ben overgescheept. Bedrijvend, met een schip overbrengen : wij
OVERSCHATTEN,

Z. n., o., des overschots, of van het
overschot • meerv. overschotten. Van over
en schot ; of van het werkw. overschieten.
Overblijfsel : liet overschot der benden. Het
laatste van lets: het overschot zz:jns levens.
[Hooft.] Ientands overschot, zijn geraamte,

OVERSCHOT,

zijne asch. Het een overschiet van gemaakt
linnen, laken, en andere kleederen.
OVERSCHREEUWEN, bedr. w., gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. over en schreeuwen: ik
overschreeuwde , heb overschreeuwd. In
schreeuwen overtreffen, door schreeuwen
tot zwijgen brengen : iemand overschreeuwen. Te sterk schreeuwen: hij overschreeuwt
zich. Eene overschreeuwde, door sterk
schreeuwen bedorven, stem. Van hier overschreeuwing.
OVERSCHRIJDEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van het
onsclieidb: voorz. over en schrijden : ik
overschreed, heb overschreden. Eigenlijk,
schrijdelings (aan wederzijde een been) over
lets stappen ik kan die sloot niet overschrijden. In eene ruimere beteekenis, verdergaan, dan geoorloofd is : hz:j overschreed
weldra hetperk, binnen hetwelk hi' zich
had moeten ophouden. Figuurl.: de grenzen
der matigheid overschrijden te buiten
gaan • iemands bevel overschrijden, daar
tegen handelen. Van hier overschrijding.

bedr. en onz. w., ongelijkvl.

w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en schrijven : ik schreef
over, heb overgeschreven. Schriftelijk bekend
makes : hij beet mij al het voorgevallene
overgeschreven. Afschrijven. Herschrijven.
Van hier overschrijving.
OVERSCRUIMEN, onz. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en schuimen: ik
schuimde over, ben overgeschuimd. Zoo
schuimen dat het overloopt.
OVERSCHUIVEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en schuiven. Over lets
schuiven, en daardoor bedekken.
VERSCHUREN, bedr. w., gelijkvl. Van bet
O

Van bet scheidb. voorz, over en schieten :

scheidb. voorz. over en schuren: ik schuurde

lieten ons naar den anderen kant der rivier
overschepen. Van het eene schip in het andere laden : diegoederen moeten daar overgescheept worden. Onzijd., met zz,jn, te
scheep overvaren : wz,j scheepten naar het
eiland over. Van hier overscheping.

bedr.w., gelijkvl.Van het scheidb.
voorz. over en scheppen : schepte over,
hebovergeschept. Van het eene in het andere
scheppen.
OVERSCHEREN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en scheren: ik schoor
over, heb overgeschoren. Nog eens scheren.

OVER

OVERSCRIETEN,

OVERSCHRUVEN, bedr.

OVERSN.
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over ,heb overgeschuurd. Nog cens, op nieuw,

schuren.
Van
onz. en bedr. w. , onregelm. Va
het scheidb. voorz. over en slaan : ik sloeg
over, ben en heb overgeslagen. Onz., met
vyn, overhellen : de schaal sloe aan lien
kant over. Overvallen : het schip sloe aan de-

OVERSLAAN,

zen kant over .Debaren sloe en over in het schip
[Bijbelv.] Figuurl.: tot iemands gevoelen overslaan. Tot den vijand overslaan. Besmettelijk ziin : die ziekte slaat dikwerf over. Voor-

been werd het voorz. ook somwijten ond en dan beteekende het
scheidb.gebezig,
woord overleggen, bedenken : siet oock
Joseph vol gedachten, besigh om te overslaen,
wat in desen dientgedaen. F. V. Dorp.]
Zij oversloegh 't geslacht der sterlreltjke
dieren. [Hooft.] Bedr., over iets slaan, over

iets hangen. Een' overslag maken. Onwillens
voorbij zien: een getal in het tellers een
woord onderlet lezen overslaan. Opzettelijk
voorbij aan : ik sloe verscheidene hoordstukken in het lezen over. Kwade namen
moet men maar overslaan, het een ons

nietgevalt, moet men maar onaangeroerd
laten.
OVERSLAG, z. n., m., des overslags, of van den
overslag ; meerv. overslagen. lets dat over
iets anders heengeslagen wordt, inzonderheld van din en welke tot de kleederdragt
behooren, b. v.: een overslag aan eenen
kraag. Overleg, berekening : eenen overslag
van onkosten maken.
OVERSLEPEN, bedr.

w., gel i jkvl. Van het scheidb.
voorz. over en slepen : ik sleepte over, heb
overgesleept. Slepend overtrekken. Over
iets slepen.
gelijkvl. Van
OVERSLINGEREN, bedr. en onz, w. ,
het scheidb. voorz. over en slingeren : ik slingerde over, heb en ben overgeslingerd. Bedr.,
slingerend over jets heen werpen. Onz., met
zijn; slingerend aan eene zijde overvallen.
Van hier overslingering.
,
f
;
z. n., v., der,
of van de oversloo
OVERSLOOF
meerv. orersloren. Eene sloof over eene
andere sloof, doorgaans korter dan deze
een klein voorschoot. Bij Kil. heeft oversloof
ook de beteekenis van praeputium , penis
glandem teens , voorhuid. Zoo lezen wij ook
in den Bijb. 1477: ende ge suit besniden dat
vleysch uwes ouersloefs (anders ouerslove);
waarvoor wij in onze overzettin g lezen : ende
gij suit het vleesch uwer voorhuit besnijden.

bedr, w., gelijkv.
OVERSMEREN
,

Van het scheidb.
voorz. over en smeren. Over iets smeren,
overstrijken. Nog eens smeren.
OVERSMIJTEN bedr. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en smijten: ik smeet
over, heb overgesmeten. Overgooijen.
OVERSNEEUWEN bedr. w.gelijkvl.
, Van het
onscheidb. voorz. over en sneeuwen : ik oversneeuwde , heb oversneeuwd. Met sneeuw

OVERST.

bedekken: nu mij met tvinterhai jren het hooft
is oversneeuwt. [Westerb.]
zie oversnorken.
OVERSNOEVEN
,
OVERSNORKEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en snorken: ik oversnorkte, heb oversnorkt. Saorkend en pogchend overschreeuwen • ook oversnoeven ,
oversnuiven.

zie oversnorken.
bedr. w., ongeliikvi. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz, over en spannen. Scheidb.: ik spande over, heb overgespannen. Over iets spannen. Onscheidb.: ik
overspande, heb overspannen. Met eene span
bedekken : het is te breed, ik kan het niet
overspannen, Te zeer, te sterk spanner) : h i'
overspande het zeil. Van hier overspanning.
OVERSPEL, Z. 11., o., des overspels, of van het
overspel •; het meerv. is niet gemeenzaam
gebruik. Van over en spel. Echtbreuk: over-

OVERSNUIVEN,

OVERSPANNEN

spel bedriften, le en, Het smettelijkoverspel
[Vond.] Oogen vol overspel. [Bijbelv.] Uwe
overspelen en uwe hunkeringen. [Bijbelv.]
OVERSPELER, z. n., m., des overspelers, of van
den overspeler •; meerv. overspelers. Die zich

aan avers el schuldig maakt in het vrouwelijke geslacht : overspeelster overspeleres.
Van het verouderde w. overspelen, bij Kil.
overspel doen. Van hier overspelerii, in de
Bijbelv. Van bier overspelig, aan overspel
schuldig, ook tot overspel geneigd.
OVERSPREIDEN bedr. w.,
Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. over en sprei-den. Scheidb.: ik spreidde over, heb overgespreid. Over iets spreiden. Onscheidb. • ik
overspreidde, heb overspreid. De vogel zijne
teerejongen niet ruime wieken overspreydt.

Cam h.
bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en sprengen: ik sprengde
over, heb overgesprengd. Sprengend bevochti en. Ook somwijlen voor overstrooijen : er

OVERSPRENGEN

ntoet nog wat tout overgesprengd worden.

onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. over en
springen. Scheidb. en onzijd.: ik sprong
over, ben overgesprongen. Naar eene andere
zijde springer). Ook als bedrijv., met eene
vierden naamval, over lets springen : hij is
de sloot overgesprongen. overslaan:

OVERSPRINGEN,

hij sprong onder het lezen verscheidene regels
over. Onscheidb. en wederkeer, : ik oversprong , heb oversprongen. Zich ovirspringen,

zich door sterk springen benadeelen. Van
hier oversprong, voor de daad van over iets
te springer) eenen oversprong wagen. Ook
maakte onder het lezen eene
liguurl:
oversprong van lien bladzijden.
,
zie overspringen.
OVERSPRONG
OVERSTAAG, bijw.,

in de zeevaartgebruikelijk •

een schip overstaag smijten, scb i el ijk wenden,
en teen den wind inhouden. Figuurl. ie-

OVERST.
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mand overstaag werpen, hem eenen schrik

aanjagen, den voet ligten.
OVERSTAAN, onz. w., onregelm. Van het scheidb.
voorz. over en staan : ik stond over, heb
overgestaan. Blijven staan. Als getuige
tegenwoordig zijn : over een kind staan,
wanneer hetgedoopt wordt. Ten overstaan
van twee onzijdige personen.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en stain en : ik stain to
over, heb overgestampt. Nog eens stamper).
OVERSTAPPEN, onz. en bedr. w., gelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. over en
stappen. Onz. en scheidb.: ik state over,
heb en ben overgestapt. Naar de overzijde
stappen: ik riep hem, en hi' kwam terstond
overste en. Ook als bedr., met eenen vierden naamval; over iets stappen : men kan
die sloot gemakkelijk overstappen. Figuurl.,
ongemerkt voorbij laten gaan, zich niet
aantrekken. Onscheidb. en wederk. : ik

OVERSTAMPEN,

heb overste t. Zich overste en
overstate heb

door to sterk stappen benadeelen.
bijv. n., zijnde de overtreffende trap
van over. Hoogste, opperste: de overste
leidsman. De overste herder, enz. [13ijbelv.]
Sdn overste top. [Bijb. 1477.] Meest wordt
het thans als zellstandig naarnw. gebezigd.
Zie het volgende.
OVERSTE, z. n., m., des °version, of van den
overste • meerv. oversten. Die gene, welke
onder vele anderen de hoogste mat bezit.
Van hier zijn in de bijbelvertal. de oversten
des yolks, de oversten der joden, enz., de
voornaamste staatspersonen, de overheden.
Inhet krijgswezen worden de bevelhebbers
oversten genoemd •; inzonderheid draagt de
kolonel den naam van overste. Zoo beval de

OVERSTE,

overste, dat men hem in de legerplaetse soude
brengen. [Bijbelv.] De boeren klaagden aan
den overste. In eene ruirnere beteckenis,
iemand, die over ietsgesteld is: de overste
van een klooster, enz. Zamenstell.: kn.:7gsoverste, veldoverste, enz.

bedr. en onz. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. voorz. over en steken : ik stak
over, heb en ben overgestoken. Bedr., toesteken : steek mij lien haak eons over. Onzijd.,
uitsteken: de muur steekt wet twee voeten
over. Overvaren : wij zijn met de sloe naar
de andere zijde overgesloken. Van hier oversteeksel, overstek, oversteking. Overstek en
oversteeksel is zoo vecl als uitstek, uitsteeksel: dat overstek, dat oversteeksel belet het

OVERSTEKEN,

gezigt.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en stellen: ik stelde
over, heb overgesteld. Over jets stellen : het
opzigt en bestuur over iets geven. Oul. werd
het ook gebezigd voor vertalen, overzetten :

OVERSTELLEN,

in ons 1Vederlantsche tale overghestelt.

J. B. Houwaert.]

OVERST.

overstulpen), bedr.
w. ,
gelijkvl. Van het onscheidb. en scheidb.
voorz. over en stet en. Onscheidb. : ik overstelpte, heb overstelpt. Overdekken : hij viel

OVERSTELPEN, (overstolpen,

van de brug, en terstond orerstelpte hem het
water. Eon overstelpende plasregen. [Bijbelv.]
Oneigenlijk : een weeldrige landouw, overstelpt van melk en honing. H. de Gr.] Het
stof der aerde overstelpt het gewas. [Bijbelv.]
Overstelpt van droefheid. Van bier overstelping. Scheidb. ; doch dan *ordt overstolen en overstulpen gebruikt: ik stolpte
over, heb overgestolpt : ik heb er eene mand
overgestolpt.

bedr. en onz. w. ,
gelijkvl. Van
het onscheidb. en scheidb. voorz. over en
stemmen. Bedrijv. en onscheidb.: ik overstemde
,
heb overstemd. Door een rooter
etal van stemmen de overhand over iemand
g
krijgen : ik word overstemd. Onzijd. met
hebben
en scheidb.; op nieuw stemmen :
,
wij moesten overstemmen. Van hier overstemming, zoo we! voor meerderheid van
stemmen, als voor herstemming.
OVERSTIJGEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en stijgen: ik oversteeg,
heb overste en. Eigenlijk over iets stijgen :
Figuurl., to boven komen. Te boven gaan.
Van hier overstijging.
OVERSTOF, overstorre, z. n., v., der, of van de
overstof • het meerv. is niet in gebruik. Van
over en stof, stoire, stoffaadje. Stof, welke
over andere stof gebruikt wordt, het tegengestelde van voering : ik heb to weinig overstof. Oud. bezigt het meerv. overstofren in
eenen figuurl. zin, ten aanzien van de dichtkunst.
OVERSTOLPEN, zie overstelpen.
OVERSTORTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het on-

OVERSTEMMEN,

scheidb. voorz. over en storten : ik overstortte, heb overstort. Stortend begieten,
overdekken : iemand met olie overstorten.
Figuurl.: dat moet hem met schaamte overstorten. Van bier overstorting.
OVERSTRALEN, bedr.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en stralen : ik overstraalde, heb overstraald. Bestralen : den hot
metglans overstralen. [Vond.]
OVERSTRUDEN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. over en strijden: ik overstreed, heb overstreden. in en strijdend
overwinrien : die zijn aardschen viand overstrijdt. [Kral.]
OVERSTRIJKEN, bedr. w., on el

Van het

scheidb. en onscheidb. voorz. over en strifken. Scheidb. : ile streek over, heb overgestreken. Over iets strijken, besmeren: ik heb
er olie overgestreken. Nog eens strijken. Onscheidb. : ik overstreek, heb overstreken. De
gansche oppervlakte bestrijken : hi' heeft
lien muur met kalk overstreken.
OVERSTROOIJEN, bedr. w., gelijkv1. Van het

OVERT.

OVERT.

——

scheidb. voorz. over en strootjen: ik strooide
over, heb overgestrooid. De geheele oppervlakte van iets bestrooijen. In de Bijbelvert.
komt het ook onscheidb. voor : sine wooninge sal met swevel overstroijt worden.
OVERSTROONEN, bedr.

en onz. w., gelijkvi. Van
het onscheidb. en scheidb. voorz. over en
stroomen. Bedr. en onscheidb.: ik overstroomde
,
heb overstroomd. Stroomend de
oppervlakte van lets bedekken : de rivier
overstroomde de velden. Onz, en scheidb. :
ik stroomde over, heb overgestroomd. Stroomend overloopen : de Donau stroomt over.
Figuurl.: de markt stroomde over van yolk.
Van hier overstrooming.
OVERSTULPEN, zie overstelpen.
OVERSTIIREN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. overen sturen: ik stuurdeover, heb
overgestuurd. Overzenden.
OVERTAL z. n., 0., des overtals, of van het
overtal; zonder meerv. Van over en tal, voor
g
etal. Bat boven het getal is: dat is overtal
van dien hoop. Een overtal van bewijzen.

Van hier overtallig.De troepen zijn overtallig,
zijn niet alleen voltallig, maar hun getal is
g
rooter dan het bepaalde. Nadien dat hi
overtallich (abundanter) rain ghedroncken
hadde. [Bijb. 1477.] loch hiervoor bezigen
wij thans overtollig, als met de tegenwoor-

die uitspraak overeenkomstig.
bedr. w., gefijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en teekenen ik teekende
over, heb overgeteekend. Van het eene in of op
n : ik heb
het andere teekenen, overschrijve

OVERTEEKENEN,

dienpost in het nieuwe schuldboek overgeteekend. Herteekenen. Van bier overteekening.

bedr. w., gelijkvI.Van het scheid b.
voorz. over en tellen : iktelde over, heb overgeteld. Hertellen : zijn geld, zijn yolk over-

OVERTELLEN,

tellen. Van hier overtelling.
overtijgen, reeds eenigzins verou-

OVERTIEGEN,

derd. bedr. w., ongelijkvl. Van het onscheidb.
voorz. over en tiegen: ik overtoog, heb overto en. Overtrokken hi' overtop de opperzalen. metgoud. [Bijbelv.] Oul. wend het ook
scheidb.gebezigd, met zijn: hij was de
rivier overgetogen, overgetrokken met een
schip, of over eene brug.
OVERTOGEN, verled. deelw. van het oude overtie en,
orertajgen. Overtrokken : dat is met
goud overt en. Figuurl.: het hart ook overto en door afkeer ofte gunst, enz. H. de Gr.]
OVERTOGT, z. n., m., des overt is of van den
overtogt •; meerv. overtogten. Van het oude
tie ens ti' en trekken, en over. Ov er an :
hij verloor reel yolk op dien overtogt.
OVERTOLLIG, bijv. n. en bijw., overtolliger,
overtolligst. Hetzelfde als overtallig. Boven
hetgetal, te veel overtollige ere ten.
Overvloedig: daarran zijn overtollige
ken. Overtollige werken. Van hier overtolligheid, overtolliglijk.

des overtooms, of van
den overtoom; zonder meerv. Eene plaats,

OVERTOOM, Z. IL, M.,

waar men vaartuigen over eenen dam haalt
om die van het eerie water in het andere
te brengen. Een gehucht buiten Amsterdam,
dusgenoemd.
OVERTREDEN, bedr. en onz. w., origelijkvi. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. over et)
treden. Onz. en scheidb., met zijn: ik trad
over,
ben overgetreden. Over lets treden :
die greppel is niet wijd, ik katt er -wet overtreden. Tot iemand overtreden, figuurl.,zijne
partij kiezen. Ook tot iemandg gevoelen overtreden. Bedr. en onscheidh.: ik overtrad,
heb overtreden. Als zoodanig wordt het

alleen in eenen figuurlijken zin gehezigd,
voor verbrekert, schenden : tie wetten over treden, teen dezelve handelen. In den Bijbel
wordt dit overtreden, met een onscheidb.
voorz., oak onzijd., ,voor zondigen gebruikt:
want gtj hebt overtreden ; doe' dit is ongewoon. Nog ongeworter is eerie andere bijbelsche uitdrukkitig: te en iemand overtreden.
Van hier overtreder, overtreding.
OVERTREFFEN, bedr. ongelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. over en treffen : ik overtrof, heb overtroffim. Te boven gam hi'
overtrof z(inen rimester in het schrijven.
Van hier overtreffelijk, heeriijk, nitstekend •
overtrefreltj k held .
des overtreks, Of van het
overtrek; meerv. overtrekkett. Datgeen waar-

OVERTREK, Z. H., O.,

mede een ander ding overtrokken wordt.
Van over en trek. Zie overtreksel.
OVERTREKKEN, WIZ. en bedr. w., ongeljkvi.
Van het scheidb. en onscheidb. voorz. over
en trekken. Onz. en scheidb. : ik trok over,
ben overgetrokken. Naar de overzijde trekken,
of reizen : de true en maakten zich gereed,
om over te trekken. Ook als bedr., met eenen
vierden naamval: over eeneplaats trekken,
gaan, of reizen : het leger is de rivier overgetrokken. Met hebben; aan de andere zijde
trekker', overhalen : trek de schouw over.
Het eene over het andere trekken: eenen 'as
over den rok trekken. Bedr. en onscheidb.:
ik overtrok, heb overtrokken, bedekken, bekussens, stoelen, enz.
kleeden : een bed,
laten overtrekken.

n., o., des overtreksels , Of
van het overtreksel • meerv. overtreksels,
Van overtrekken. Hetzelfde als overtrek.

OVERTREKSEL, Z.

Het overtreksel van een bed, van kussens,
stoelen,
enz.
OVERTUIGEN, bedr.

w., gelijkv. Van het onen tuigen : ik overtuigde, heb overtuigd. Eigenlijk, door het getuigenis van anderen tot erkentenis der waarheld, of ook tot toestemming bewegen. Zoo
overtuigd men iernand, wanneer men hem
getuigen voorstelt, die dat een hetwelk hij
bekennen, of voor waar houden. wet, gezien,
114
scheidb. voorz.

over
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of ondervonden hebhen. Door sijn geweten
overtuigd worden. lemand van erne zaak
overtuigen. De overtuigende kracht der waarheld. Van bier overtuiging • Zie overreden.
OVERVAART, Z. n., v., der, of ran de overvaart ;
zonder meerv. Van over en vaart. Het overvaren : wij moesten tot de overvaart besluiten. Ook deplaats waar men overvaart.
OVERVAL, z. n., m. en o., des overvals, of
ran den — het overval ; ineerv. overvallen.
Van over en val. Manuel., onverhoedsche
aanval : wij hebben eenen overvol, ran den
viand to vreezen. toieval4 schietkike
ongesteldheid: zij kreeg 'ea* oterval in de
kerk.

onz. en bedr. Nr'4, ongelijkvl.
Van het scheidb. en onscheidb. voorz. over

OVERVALLEN,

en vallen. Onzijd. en -scheidly.,:-iik viel over,
ben overgevallen. Naar zokaten leant

omvallen. Figunri., overshian4 overloopen:
hij is tot den vi 'and' ovetwevallen. Bedrijv.
en onscheidb.: ik overvie4heb overvallen.
Overrompelen, verrassen- : wif overvielen den
vi 'and bij y acht. De sloop overviel hem.
Ztjne sehuldeisehers overvielen hem. Van
bier overvalling.

onz. en bedr. w., ongelijkvi. Van
het scheidb. voorz. over en 4 varen: ik Doer
over, heb en ben overgevaren. Onz., naar
de andere zijde varen: voer even voor
ons over. Ook als bedrijv.oneteenen vierden
naamval • over lets varen : wij waren de rivier
overgevaren. Met eenivaartuig overbrengen:

OVERVAREN,

hij Wilde ons volstrekt niet overvaren.
OVERVERWEN, bedr.

w., gel ijkvl. Van het seheidb.

voorz. over en remelt: ik vertede over, heb
overgeverwd. Nog eens verWen.
OvEzvuEGEN , onz. , ongelijkvi. Van het
scheidb. voorz. over en tliegen : ik vloog
over , ben overgevlogen. ' ,Naar eene plasts
vliegen : de oodevaars kammen /veer tot ons
overvliegen. Fig. , haastig overkomen: zoo
dra het weer beter wordt, kom ik eens tot u
overvliegen. Ook als bedrijv.,.met eenen vier-

den naamval; over lets vliegen. Overspringen : vloog de deur over. Van hier overvlieger, meest gebruikelijk voor iemand, die
in jets uitmunt.
OVERVLIETEN onz. W. , ongeliikvi. Van het
scheidb. voorz. over en vlieten : ik vloot over,
ben orergevloten. Zacht overvioeij en: de rivier
vloot op twee plaatsen over. Van hier overvlieting.

n., des overvloeds, of van
den overvloed ; het meerv. is niet ingebruik.
Van het w. overvloeden,overvloeden; figuuri.,

OVERVLOED, z.

conegrootere maat, cen grootere voorraad
van iets, dan men ter bereiking van zeker
oogmerk behoeft overvloed van wzjn, hout,
turf, ens. hebben. Alles overvloed bezitten.
Niemand levft van den overvloed. Ten overvloede, als een bijw., beteekent eigenlijk, dat

OVERW.

lets niet volstrekt noodzakelijk is : ik sal er,
ten overvloede, nog dit van zeggen, ens. Van
bier overvloedig, overvloedigldk.
Reeds bij Kero vindt men vbarfluat , neders.
averflood.

zie overvloeijen.
(overvloeden), onz. w., gelijkvl.
Van het seheidb. voorz. over en vloeijen : ik
vloeide over, ben overgevloeid. Vioeljend
overloopen : de Nzjl vloeit jaarlijks over.
Figuurl.: zijn hart vloeide over van dankbaarheid en blijdschap. Van hier over-

OVERVLOEDEN,

OVERVLOEIJEN,

vloeij ing.
0

v ERVORDEREN overvoeren), bedr. w., gelijkvl.
Van het onscheidb. voorz. over en voederen:
ik overvoederde, heb overvoederd. Boven de
behoorlijke maat voederen, to veel voederen:
het vee overvoederen, overvoeren.

OVERVOEREN, bedr.

w., gelijkvi. Van het scheid b.
voorz. over en voeren: ik voerde over, heb
overgevoerd. Over jets voeren, overbrengen:
ienzand near En eland overvoeren. Van
hie? overvoering.
OVERVOEREN, zie overvoederen.
OVERWAAG, zie overwigt.
OVERWAALTEN OliZ. ongelijkvl.Van het
scheldb• voorz. over en waaijen ik woei
(waaide) over,
ben overgewaaid. Door den
wind overgedreven worden : de rook wait
naar ons over. Door den wind weggevoerd,
of verdreven worden : de re en zal sehielijk
overwaaden. Figuurl., overgaan, verdwijnen:
die onlusten sullen wel overwaaijen.

bedr. w. , gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en warmen : ik warmde
over, heb overgetvarmd. Nog eens warmen.
OVERWASEMEN bedr. w. , gelijkvl. Van het
onscheidb. voorz. over en wasem n:: ik overwaseinde, heb overwasemd. Den wasem over
lets laten gaan.
OVERWASSCREN, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en wasschen : ik wiesch
over, heb overgewassehen. Op nieuw wasschen.
OVERWASSENOrls. w. , ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en wassen : ik wies over,
ben overgezvassen. Over lets been wassen, of
groeijen: de boom sal aan deze zijde overOVERWARMEN

wassen. Het vleesch wast daar over.

onz. en bedr. w., ongelijkvl. Van
het scheidb. en onscheidb. voorz. over en
wegen. Scheidb., onz. en bedr.: ik woog over,
heb overgewogen. Onz., to veel wegen: die
borer weegt een pond over. Figuurl.: dat weegt
over, dat gaat to ver. Zdne gierigheid weegt
over. Meergeiden : die redenen sullen bij
hem overwegen. Bedr., nog eens wegen: ik
heb al de balen overgewogen. Onscheidb. en
bedr.: ik overwoog, heb overwogen, overdenken, overleggen: ik heb die zaak rijpelijk
orerwogen. Van hier overweging.
O VERWELD1GEN bedr. w.,gelijkvl. Van het
OVERWEGEN,

OVERW.

onscheidb. voorz. over en weldigen, dat
buiten zamenst. niet in gebruik is: ik overweldigde, heb overweldigd. Met geweld overmeesteren. Van bier overtveldiging.
OVERWELLEN, onz. w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. over en wellen : ik welde over, ben
overgeweld. Over iets wellen, overloopen.
OVERWELVEN, (overwulven), bedr. w., gelijkvl.
Van het onscheidb. voorz. over en welven :
ik overwelfde, heb overwelfd. Met een gewelf
overdekken : degansche kerk is overwelid.
Overwulven die eesten. [Keur d. St. Hoorn.]
Van bier overwelfsel.
OVERWERKEN, onz. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. over en werken : ik werkte over, heb
overgewerkt. Boven de gemaakte be aline
van tijd werken : dagelijks een uur overwerken.
OVERWERPEN, bedr.

w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en tverpen : ik worp
over, heb overgeworpen. Naar de andere
zijde werpen, oversmijten. Omver werpen •:

zij hebben den muur aan deze zijde overgeworpen.
OVERWIGT, (overtvaag), z. n., o., des overwigts,
of van het overwigt • het meerv. is niet in
gebruik. Van over en witvoor
voor gewigt.

Dat een wat boven een hepaald gewigt is :
tweepond overwigt. iViets van het overwigt
betalen. Figuurl., meerder magt, grooter
invloed : zijne bewUzen kregen een beslissend overwigt. Van hier overwigtig, meer

we end dan noodig is, zwaarder, dan
gewoonlijk : overwigtige dukaten. Zoo ook
overwigtigheid.

bedr. w., ongelijkvl.Van -het
scheidb. en onscheidb. voorz. over en winnen. Scheidb.: ik won over, heb overgewonnen. Boven zijne gewone vertering winnen :

OVERWINNEN,

mijn kneeht wintjaarlijks veel geld over.

Figuurl., telen : kinderen overwinnen.
Onscheidb. : ik overwon, heb overwonnen.
Vermeesteren, te onder brengen hi' overwint alien,
die hem tegenstaan. In verdere
beteekenis zijne driften overwinnen. De
vaak overwon mil. Van hier overwinner,
(overwinnaar), overwinnelijk, overwinning,
overwinst.
OVERWINTEREN, onz.

w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en winteren : ik overwinterde, heb overwinterd. Des winters
overblijven : ik overwinterde in Amsterdam.

Eene haven zeergeschikt voor de schepen,
om te overwinteren. Van hier overwintering.
Zie overzoineren.

bedr. w., gelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en witten : ik wittede
over, heb overgewit. De gansche oppervlakte
van iets witten. Op nieuw witten.
OVERWONNELING, z. n., m., des overwonnelings,
of ran den overwonneling ; meerv. overwonnelingen. Van overwonnen en ling. Een

OVERW1TTEN,

OVERZ.
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overwonnene : de overwonnelingen wel
beliandelen.

bedr. w., geliikvi. Van het onscheidb. voorz. over en wrokken : ik overwrokte, heb overwrokt. Vond. bezigt dit
woord : otorwrokken zijn leed.

OVERWROKKEN,

OVERWULVEN, zie

overwelven.

bedr. w.,gelijkvi.Van het scheidb.
en onscheidb.voorz. over en zaaijen. Scheidb.:
ik zaaide over, heb overgezaaid. Nog eens
bezaaijen : die akker moet overgezaaid worden. Onscheidb.: ik overzaaide, heb overzaaid. Bezaaijen, en wel de gansche oppervlakte met zaad bestrookien, eigenlijk en
figuurlijk : eenen akker overzaaijen. Ook te
veelbezaaijen hij het zijnen akker overzaaid, te veel zaad, in denzelven gestrooid.
Van hier overzaa(iing.
OVERZALVEN, bedr. w., gel ijk . Van het scheidb.
en onscheidb. voorz, over en zalven Scheidb.:
ik zalfde over, heb overgezalfd. Herzalven,
nog eens zalven. Onscheidb. : ik overzalfde,
heb overzalfd. Degansche oppervlakte
zalven.
OVERZEESCII, bijv. naamw., zonder vergrooting.
Van over en zeesch, van zee. Dat van overzee
is : overzeesche oysters. Dat over de zee is :

OVERZAAIJEN,

overzeesche landen.
OVERZEGGEN, bedr.

w., gelijkvi. Van het scheidb.
voorz. over en zeggen : ik zeide over, heb
overgezeid, of overgezegd. Over rater hi/

zeide haar alles over, wat hi' van hem gehoord had. Herzeggen : ik versta niet ; zeg
dat eens over.
OVERZEILEN, 011Z. en

bedr. w., gelijkvi. Van het
scheidb. en onscheidb. voorz. over en zeilen.
Onz. en scheidb.: ik zeilde over, heb overgezeild. Van den eenen naar den anderen kant
zeilen : wtj zeilden in twee uren van Rotterdam naar Dordrecht over. Ook als bedr., met
eenen vierden naamval: den Rijn overzeilen.
Onscheidb. en bedr.: ik overzeilde, heb
overzeild. Op de huid zeilen, omver zeilen:
zz:in schip heeft eene vischschuit overzeild.

OvKszytinzw, bedr. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en zenden: ik zond
over, heb overgezonden. Oversturen: ik zal
mijnen noon overzenden. lk zond hem het
pak terstond over. Van hier overzending.

bedr. W., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. over en zetten: ik zettede over, heb
overgezet. Over iets heen zetten troy en
overzetten, met een vaartuig over een water
voeren. Zich naar En eland laten overzetten.
Van den eenen naar den anderen kant zetten •: toen hi' zijn kasteel overzettede (in het
schaakspel), verloor ik het spel. Van bier
figuur1.-, overzetten , voor vertalen : een bock
overzetten, van de eene taal in de andere
overdragen : uit het Grieksch in het Lag*
overzetten. In verdere figuur,,
overdoes
overlaten : ik heb het hem roar *in eigen

OVERZETTEN,

OVERZ.
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pit woord is oak als onz. bij
de boekbindersgebruikelijk, voor overslaan,
smetten : dat boek zet verschrikkelijk over.
Van bier overzetter, overzetting.
OVERZIEDEN, onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en zieden: ik zood over,
heb overgezoden.Onder het zieden overloopen:
de pot zal overzieden. Overkoken is meest in
gebruik.
OVERZIEN, bedr. w., onregelm. Van het scheidb.
en onscheidb. voorz. over en zien. Scheidb.:
ik zag over,
heb overgezien. Over lets zien :
geld orergezet.

de muur was to hoogik
kon er niet overzien.
,

Over de gansche oppervlakte been zien: van
dew'', berg kan men de stall overzien. Overlezen, verbeteren : dat opstel moest eerst
naauwkeurig overgezien worden. Overlezen,
om van buiten te leeren : hij zag zijne les
nog eens schielijIc over. Over het hoold zien,
niet zien : ik heb dat onder het lezen overgeheb overzien.
zien. Onscheidb.: ik overzag,
Beschouwen : hi' overzag zijn leer. Men
kan degevolgen daarran niet overzien. Van
hier overziening.
OVERZIFTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het scheidb.
voorz. over en zifte,n : ik ziftte over, heb
overgezift. Nog eens ziften.
OVERZIGT, z. n., co., des overzigts, of van het
• overzigt • zonder meerv. Van over en zit.
Het overzien, meest in de beteekenis van het
naauwkeurig beschouwen, met oogmerk om
te verbeteren.
OVERZIJDE, z. n., v., der, of van de overztjde •
zonder meerv. De tegenovergestelde zijde :

OV ERZ.

aan de orerzijde der rider. Van hier orerzijdsch, dat aan de overzijde is.

bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz. over en zilveren : ik overzilverde, heb overzilverd. Met zilver overtrekken. Anders zegt men verzilveren. Van hier
overzilvering. Bij Notk. reeds ubersilberen.
OVERZITTEN, onz. w., ongelijkvl. Van het
scheidb. voorz. over en zitten : ik zat over,
heb overgezeten. Blijven zitten: eenen gan-

OVERZILVEREN,

schen nacht overzitten.

onz. w., gelijkvi. Van het onscheidb. voorz. over en zonteren: ik overzomerde, heb overzomerd. Des zomers overblijven : zij zullen te .ken overzomeren. Dit
woord is zoo veel niet ingebruik, als overwinteren. Men vindt beide echter in de Bijbelvert. : ende de roofvogelen zullen op haer

OVERZONEREN,

oversomeren, ende alle dieren der aerde sullen Baer op overwinteren.
OVERZULKS, bijw., daarom, om die reden: Oversulcks hebbe menighmael ghetwijfelt. [Ge-

schier.]
OVERZWENDIEN, onz

en wederk. w., ongelijkvl.
Van het scheidb. en onscheidb. voorz. over
en zwemmen. Onz. en scheidb. : ik zwom
over, ben overgezwommen. Van de eerie naar
de andere zijde zwemmen : eerst zwom hij
langs den kant; en eindelijk zwom hi' over.

Ook met eenen vierden naamval, en als bedrijvend: htj zwom den Rijn over. Wederkeerig en onscheidb.: ik overzwom, heboverzwommen. Door te veel zwemmen zich
afmatten : hi' heeft zich overzwommen.

