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VOORBERICHT.
Nu in de laatste jaren de taalwetenschap over de afkomst
der meeste woorden zulk een helder licht heeft verspreid,
meende ik goed te doen, de voornaamste uitkomsten dezer
wetenschap onder het bereik van onze studeerende jongelui
te brengen. Ik deed daartoe een keuze uit den rijken voorraad en trachtte het gekozene zoo eenvoudig mogelijk te behandelen ; daarom heb ik bijv. de verwante woorden in de
andere talen niet opgegeven, tenzij dit om bepaalde redenen
noodig was. In de „Toelichting" op blz. 10 vindt men over
de inrichting van dit werkje nadere aanwijzigingen.
Als handleiding gebruikte ik het welbekende „Etymologisches Wörterbuch" van Prof. F R . KLUGE, waarvan ik nog
juist den pas versehenen 8sten druk kon raadplegen. Zooals
men weet, is van dit werk in 1892 ook een Nederlandsche
bewerking verschenen, als Dr. FRANCK „Etymologisch Woordenboek der Ned. Taal", dat thans herdrukt wordt ('s-Gravenhage, M. NlJHOFF; prijs ƒ12.—). Ook heb ik een enkele maal
gebruik gemaakt van Prof. J. VERCOULLIE'S „Beknopt Etym.
Woordenboek" ('s-Gravenhage, M. NlJHOFF, 2e druk; prijs
ƒ2.75) evenals van het groote „Woordenboek der Ned. Taal",
voor zoover verschenen.
Bij de keuze der woorden heb ik mij vooral laten leiden
door de overweging, dat weinig gebruikte woorden achter-
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wege konden blijven evenals zulke, waarvan de afleiding of
onbekend of vrij onzeker is. De ruimgedrukte woorden acht
ik in de eerste plaats geschikt voor onze Kweek- en Normaalscholen, de overige kunnen dan vooral bij de studie voor de
hoofdacte in aanmerking komen.
Moge dit werkje de studie onzer schoone moedertaal ten
goede komen.
Baarn, Januari 1911.

T. PLUIM.

TER INLEIDING.
(DE

INDO-GERMAANSCHE

TALEN.)

Het is ongeveer een eeuw geleden, dat de geniale taalvorscher RASMUS KRISTIAN RASK (in 1787 o p ' t eiland Funen
geboren) op de verwantschap tusschen het Grieksch, het Latijn,
't Germaansch, 't Litausch en 't Slavisch wees. Over de oorzaken van die verwantschap bleef men echter nog in 't onzekere. Eerst toen men met het Sanskriet, de taal" der heilige
boeken van Indië, bekend werd en ook daarin een opvallende
overeenkomst in bouw en woordenschat met de Europeesche
talen ontdekte, begon men van lieverlede in het wezen dier
verwantschap door te dringen. Het is de groote verdienste
van den scherpzinnigen taalgeleerde FRANZ BOPP (in 1791 te

Mainz geb.) geweest, in zijn werken (sedert 1833) die verwantschap op wetenschappelijke gronden te hebben aangetoond en alzoo de vergelijkende taaistudie tot den rang van
wetenschap te hebben verheven. Onweerlegbaar bewees hij,
dat bijna alle Europeesche talen en die van Midden-Azië uit
één moedertaal zijn voortgekomen. Door onderlinge vergelijking
van velerlei woorden, door het opsporen van de klankwetten,
volgens welke hetzelfde oerwoord in de verschillende talen
werd gewijzigd, is het mogelijk geworden die oertaal met vrij
groote zekerheid terug te vinden.
Het spreekt van zelf, dat deze oertaal — de grond- of
moedertaal dus —• door één volk, of althans één volkseenheid T) moet zijn gesproken. Hoe dit oervolk heette en waar
a

) De mogelijkheid bestaat nl., dat v e r s c h i l l e n d e stammen diezelfde taal spraken.
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het gewoond heeft, bleef — althans aanvankelijk — in het
duister. Doch afgaande op de oudheid van het Sanskriet, de
taal der heilige boeken van de Indiërs, en van het Zend,
waarin de werken van Zarathustra x) geschreven zijn, zocht
men het stamland van het oude volk in Midden-Azië, en zoo
hield men weldra de voorvaderen van de Indiërs en Iraniërs
voor het bedoelde oervolk. Daar nu deze beide volken zich
van oudsher Ariërs heetten, noemden sommige taalgeleerden
de oertaal Arisch en het volk Ariërs. Doch anderen, en vooral
de Duitschers, gaven de voorkeur aan den naam Indo-Germaansch, Indo-Germanen, naar de beide uiterste volken, die
van dit oervolk afstammen. Toen men later ontdekte, dat
ook de Kelten (die nog westelijker dan de Gemanen gewoond
hebben tot in Ierland toe) van het oervolk afkomstig zijn,
sloeg men den naam Indo-Keltisch voor. De Franschen daarentegen spreken bij voorkeur van Indo-Europeesch, Indo-Europeanen. In navolging der Duitschers houden ook wij ons het
meest aan den naam Indo-Germanen en noemen wij Arisch
meer bepaald de Indo-Germaansche talen van Midden-Azië.
Van de hedendaagsche talen in Europa zijn Indo-Germaansch :
1.

2.

3.
4.
5.

De Germaansche talen : o.a. 't Duitsch, Nederlandsch,
Engelsch, Deensch, Zweedsch, Noorweegsch en IJslandsch.
— Het Gotisch is uitgestorven, maar nog grootendeels
bewaard in de bijbelvertaling van Bisschop WULFILA
(Ulfilas; 383)·
De Romaansclie talen : o.a. 'tFransch, Italiaansch, Spaansch,
Portugeesch en Roemeensch. — Het Latijn is een doode
taal geworden.
De Slavische talen: 't Russisch, Bulgaarsch, Servisch,
Sloveensch, Tsechisch en Poolsch.
't Litausch en Lettisch (in de Oostzee-provinciën).
Het Keltisch: o.a. 't Iersch en 't Kymrisch (Wales).

l
) Of ZOROASTER, stichter van den godsdienst, waarvan Ormoezd, het
goede, en Ahriman, het kwade, de hoofdpersonen zijn. De boeken heeten
Avesta of Zendavesta.

6. H e t Albaneesch in Albanië (Turkije).
7. H e t
Grieksch.
V a n de Aziatische talen b e h o o r e n tot het I n d o - G e r m a a n s c h :
8. H e t Indisch: in Voor- en Achter-Indië.
't Oudste Indische dialect, dat wij kennen, is de taal der Vedà's :
de heilige boeken der Brahmanen; later is deze taal vervangen
door het Sanskriet (zie boven). Daar beide talen zeer oud zijn, de
oudste Indo-Germaansche, waarin wij geschriften bezitten, beschouwt
men ze als het dichtst bij de oertaal staande, zoodat haar kennis
van veel belang is.
9. H e t Iranisch:
o.a. Perzisch, Koerdisch en Afganisch.
10. H e t Armenisch:
in A r m e n i ë , in een deel van Klein-Azië,
in Syrië, enz.
Van de Europeesche talen zijn alzoo niet-Indo-Germaansch:
a. Het Turksch, dat tot den z.g. Altaïschen taaistam behoort, de
taal der Jakoeten, Kirgiezen, Kalmukken, enz.;
b. Het Hongaarsch of Magyaarsch, dat tot den Oeral-Finschen
taaistam behoort, o.a. ook de taal der Lappen en Finnen.
c. Het Baskisch aan de Golf van Biscaye (door de Basken).
d. De Zigeuners spreken een Indisch dialect.
Wij zeiden reeds, dat m e n het stamland der Indo-German e n aanvankelijk in Azië zocht. Men liet in den b e g i n n e hen
het liefst uit Indië of Mésopotamie verhuizen ; eerstens omd a t m e n ze hield voor n a k o m e l i n g e n van Japhet, één van
NOACHS zonen, en ten tweede d a a r het overoude Sanskriet
d e oertaal scheen te zijn. V a n h e t O o s t e n uit zouden zij d a n
ook bijna geheel E u r o p a h e b b e n bevolkt. D o c h van lieverlede zag m e n in, dat deze onderstelling op te veel o n m o g e lijkheden stuitte, en zoo werd d e b a k e r m a t der Indo-Germ a n e n meer westwaarts verplaatst. E e n bijzondere voorliefde
g e n o o t langen tijd het o u d e Pamir, ,,het dak der wereld",
e e n landstreek, waarvan m e n betrekkelijk weinig wist en d a t
d u s aan de fantasie vrij spel liet. W i e echter in onze d a g e n
S V E N H E D I N ' S beschrijving van deze hoogvlakte gelezen heeft,
zal wel spoedig inzien, d a t van zulk een onherbergzaam oord
onmogelijk zulk een sterke volksverhuizing k o n uitgaan.
W e l d r a verhieven zich d a n ook s t e m m e n (sedert 1850),
d i e de b a k e r m a t der I n d o - G e r m a n e n in E u r o p a wilden plaatsen ;
e n hoezeer ook de k o e n e verdedigers van deze onderstelling
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aanvankelijk met spot werden overladen — Azië was immers
de bakermat der menschheid en van alle beschaving — toch
is het den mannen der wetenschap gelukt de oude meening
omver te werpen. Thans is er geen taalgeleerde meer, of hij
plaatst het vaderland der Indo-Germanen in Europa.
Het zou ons te ver voeren, hier al de bewijzen aan te
halen, die de nieuwe taal- en oudheidkundige (archeologische)
wetenschap heeft bijeengebracht, om de Noordduitsche laagvlakte en misschien ook het zuiden van Zzveden als het stamland der Indo-Germanen vast te stellen ; uitvoerig vindt men
daarover, benevens over de leefwijze der Indo-Germanen, gehandeld in het nieuwste werk op dit gebied, n.1. in Prof.
H. HlRT'S „Die Indo-Germanen" (2 deelen, 1905 en 1907).
In genoemde landstreken alleen was de bodem geschikt, om
zulk een groote bevolking te voeden, die duizenden jaren
lang zich langzamerhand over Europa en Azië verbreidde.
De Indo-Germanen toch moeten van huis uit landbouwers
geweest zijn (jacht of veeteelt zijn niet in staat een dichte
bevolking te voeden) en landbouw is bijv. in de Zuidrussische
steppe, die men ook langen tijd — ja soms zelfs nu nog
— als de bakermat beschouwde, niet mogelijk. Ook de oudheidkundige vondsten hebben een belangrijk bewijsmateriaal
geleverd. In de oudste graven derlaagvlaktevanNoord-Duitschland en Zuid-Zweden vindt men reeds hetzelfde menschentype, dat thans het Indo-Germaansch ras kenmerkt l). Overbevolking en zucht naar veroveringen waren de drijfveeren,
die het oervolk tot een herhaalden „trek" aanspoorden. Deze
verhuizingen moeten reeds 2000 jaar voor Christus begonnen
zijn, want bij het begin van den historischen tijd vinden wij
de meeste Indo-Germaansche stammen reeds min of meer
in hun tegenwoordige woonplaatsen gevestigd. De Indische
tak (de Ariërs, zie boven) is wel het verst getrokken, zoodat hun verwantschap niet zoo spoedig opviel.
Men mag veilig aannemen, dat de Indo-Germanen omstreeks
1000 jaar vóór de verhuizingen in hun stamland, of zeker in
de naaste omgeving, geleefd hebben ; wij kunnen dus rekenen, dat dit volk reeds 3000 jaar voor Christus bestond.
]

) Van een later van elders gekomen volk vindt men dus geen enkel spoor.
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Ten tijde hunner verhuizingen was Europa reeds betrekkelijk goed bevolkt ; waar dus de uittrekkende stammen
kwamen, vonden zij in den regel bewoonde streken. Zij wisten
door hun overwicht de bevolking der binnengetrokken landen
te onderwerpen en haar ook hun taal op te dringen. Doch
in den mond van dit onderworpen volk onderging die taal
min of meer belangrijke wijzigingen in uitspraak en woordenschat, evenals bijv. de Gallisch-Frankische bevolking van
Frankrijk het Latijn der Romeinen tot het „Fransch" vervormde. Op die wijze zijn, volgens prof. HIRT, de verschillende taaltakken van het Indo-Germaansch ontstaan. ,,Deze
taal," zegt ADOLPHE PICTET in zijn: „Les origines IndoEuropéennes" (3 deelen) „is bewonderenswaardig om haar
rijkdom, haar strenge regelmaat, haar harmonie en de volmaaktheid harer vormen."
Het is zeker hoogst interessant na te gaan, hoe deze oude
taal nog in haar verschillende takken voortleeft, natuurlijk
gewoonlijk min of meer gewijzigd naar klank en beteekenis.
Zoo bijv. beteekent de Indo-Germaansche wortel ten : uitgestrekt zijn, in 't Sanskriet tan : langgerekte geluiden geven,
klinken, dat bij ons voortleeft in donder (Middelnederlandsch
ook donre). Het Grieksch heeft tonos, zoowel voor pees of
touw (het „gerekte" dus) als voor toon, klemtoon (het langgerekt klinkende), en het Latijnsche tonus is ons toon, en
tonare = donderen ; ook de Oud-hoogduitsche Dondergod
Donar, Oud-noorsch Thor (voor Thonraz) behoort hierbij.
Verder heeft het dialect bij ons nog de7ideren : herhaaldelijk,
aanhoudend dreunen, waarin het Indo-Germaansch ten nog
duidelijk voortleeft. Evenzoo is ons woord dun (Latijn tenuis)
er mee verwant : wat langgerekt is, evenals deun — langgerekte zangtoon ; verder ons toon (van 't Latijn) en ons tent
van het Fransche tente en dit van 't Latijn tenta, afleiding
van tendere = zich uitstrekken, dat dus het uitgespannen of
het dunne doek beteekent.
Zoo gaat bijv. over ons woord dood een helder licht op,
als wij weten, dat in het Indo-Germaansch de wortel dhau
(met het deelwoord dhautó) sterven beteekende ; dood wil dus
zeggen : gestorven.

ΙΟ

—

Ter Toelichting.
Onze taal behoort — zoo wij zagen — tot het Germaansch.
Vandaar dat wij in de achterstaande woordafleidingen den
Germaanschen grondvorm van het woord — gewoonlijk den
stam van een werkwoord, den zoog. wortel met een nog zeer
ruime of algemeene beteekenis — aangeven; daarnaast ook
den Indo-Germ. wortel, zoo deze ten minste gevonden is. l)
Daar het Nederlandsch vele woorden heeft overgenomen
uit het Oudsaksisch, de taal der oude Saksen, de voorvaderen
der bewoners van het oosten onzes lands, zullen wij, zoo die
oudere vorm van het woord meer licht geeft, ook dien Oudsaksischen vorm aangeven.
Verder zullen wij zien, dat vele onzer woorden aan liet
Latijn ontleend zijn ; de Romeinen toch maakten onze voor
ouders bekend met een betere wijze van huizenbouw, land
bouw, kookkunst, enz. ; zoodoende werden de Latijnsche
termen tegelijk met de (nieuwe) zaken overgenomen, al was
het ook in gewijzigden vorm (evenals het Indo-Germaansch
door de overwonnen volken veranderd werd) ; bijv. kelder,
zolder, spijker, kamer, tegel, post, enz. (zie die woorden) ;
vlegel, akker, wan, enz. ; kok, keuken, aker, schotel, perzik,
enz. Daar de Romeinen op hun beurt vele woorden uit het
Grieksch hadden overgenomen, hebben wij ook vaak een
Grieksch stamwoord aangehaald. (Dit geldt vooral van ker
kelijke namen, bijv. aalmoes, abt, engel, enz.)
Ook zijn vele wroorden aan het Oudfransch ontleend,
daar ons land geruimen tijd onder Franschen invloed heeft
gestaan, vooral tijdens het Bourgondische huis. Vaak hadden
de Franschen het bedoelde woord weer aan een ander volk
ontleend, vooral aan de Romeinen, zoodat dan tevens de
Latijnsche vorm is aangegeven, zie bijv. avontuur, azijn, baai.
blaam, enz.
r

) Niet altijd toch is die Indo-Germaansche wortel te vinden; nu
eens is het woord uitsluitend Germaansch eigendom — d.w.z. door de
Germanen zelf gevormd —, dan weer is het bedoelde woord in de andere
Indo-Germaansche talen verloren gegaan en kan dus de Indo-Germaansche
wortel niet meer teruggevonden worden.
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Sommige woorden hebben een sterk gewijzigde beteekenis
gekregen, zie bijv. Maarschalk ; in den regel kan het Middelfiederlandsch die wijziging helpen verklaren, of op een woord
een helderder licht werpen ; vandaar, dat soms ook het Middel-nederlandsch is aangehaald ; zie bijv. hulde, heimelijk,
gereed, enz.
Ten einde plaats te winnen hebben wij bij de bovengenoemde aanhalingen gebruik gemaakt van de volgende
Verkortingen.
Idg. = Indo-Germaansch.
z.d.w. = zie dat woord,
Hgd. = Hoogduitsch.
w.d.z. = wil dus zeggen,
Ohd. = Oudhoogduitsch.
wt. = wortel.
Mnl. =Middelnederlandsch.
bet. =3 beteekent, beteekenis.
Os. = Oudsaksisch.
frequ. = frequentatief.
Skr. = Sanskriet.
caus(at). = causatief,
Ofr. = Oudfransch.
denom. = denominatief,
Fr. = Fransch.
vgl. = vergelijk.
Lat. = Latijn.
Gr. = Grieksch.

Α.
A a of Α, de naam van sommige riviertjes, bijv. de Aimeloosche A, de Dommel en Aa, Breda, Fulda, Werra, Schwarza
(zwarte A, in Zwitserland), enz. In 't Ohd. aha, Got. ahwa,
Lat. aqua = water. Ook in de woorden ouwe en eiland komt
het voor.
Aalmoes is oorspr. een Gr. woord : eleemosune, dat mede
lijden, erbarming beteekent. Het ging in het kerkelijk Lat. als
elemosyna over ; de Romanen in Gallië noemden het al(i)mosna
en uit die taal namen de volken van Germ, stam het over,
bijv. de Duitschers als Almosen ; bij ons werd het alamosna,
later aelmisse en eindelijk aalmoes.
A a m b o r s t i g . Dit aam staat vermoedelijk voor aan en
dit weer voor ang (door de volgende b verviel de g en werd
de overgebleven η een m, daar een en ander het uitspreken
vergemakkelijkt), 't Woord, aldus opgevat, w.d.z. eng, beiiamud
van borst.
Anderen zien in het eerste lid een samentrekking van adem
en in 't tweede lid 't oude woord börste, dat gebrek beteekende ; zoo sprak men in 't Mnl. bijv. van broodborste en in
't Hgd. is met een letterverzetting (metathesis) Gebresten nog :
gebrek. Vgl. 't Mnl. : „Hemgkebersten (ontbreken) vele dinghe".
Dan zou 't woord bet. : een gebrek aan den adem hebbende.
Aanbeeld (soms, door den invloed der b, ook aawbeeld).
't Eerste lid is aan in den zin van aanraking ; 't tweede lid
is niet duidelijk. Er bestond een Os. \ver~kw. ßlian, Ohd. villan
= slaan. Werkelijk is het woord aanbeeld in 't Angs. anfilte
en in 't Mnl. ook ae?ibilt (of aenbeld) ; dit zou ook het Limb.
anvilt verklaren. (De overgang van f in b komt nog meer
voor.) De volksetymologie zag er het woord beeld in, vandaar
aanbeeld. In 't Hgd. is Amboss (aanbeeld) op dezelfde wijze
gevormd, nl. van 't Ohd. bozzan, dat ook slaan, stooten bet.
A a n g e n a a m , letterlijk: wat aangenomen kan worden,
dus wat bevalt. Zie ook Vergeefs en Voornaam.
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A a n m a t i g e n . Er bestond vroeger (o. a. bij Vondel
nog) een w.w. : zich aanmeten, dat oorspr. bet.: iets wat
ons niet past, voor zich van pas maken ; daaruit ontwikkelde
zich de meer fig. beteekenis : iets wat ons niet past toch doen ;
iets waarop men geen recht heeft, toch ten uitvoer brengen,
dus min of meer eigendunkelijk, onrechtmatig handelen. Vermoedelijk werd van dit w.w. een bijv.nw. aanmatig gevormd
en hieruit ontstond het tegenwoordige w.w. zich aanmatigen.
A a n s t o n d s van de Mnl. uitdrukking aen stonden, d. i.
aan of op dezen stond (of: op dit oogenblik). De s is de gewone
bijwoordelijke s.
Aanvaarden. Aan beteekent hier: in de richting van
en vaarden zal wel gevormd zijn van vaart, Mnl. vaerde,
dat oorspr. gang beteekende ; ook reis, tocht. ( Vaart is zelf
afgeleid, door middel van t van varen, dat oorspr. gaan
beteekende: hemelvaart, reisvaardig, enz.) Aanvaarden was
dus op iets aangaan, later ook met vijandige bedoeling : iemand
aanvallen, aangrijpen, en hieruit iets aanvatten, iets beginnen
(een reis, een ambt) of iets aannemen (aanvatten) : een geschenk, enz.
A a r (korenaar) ; de r staat voor een oudere s, vgl. waren
en was, (Got. ahs), van den Germ, wortel ah (spits) en dit van
Idg. ah = spits, puntig of scherp zijn ; vgl. 't Lat. acus =
naald. Zie ook Egge.
Aard (grond ; wereld ; karakter) is afkomstig van den Idg.
wortel ar = ploegen (vgl. 't Lat. arare = ploegen) ; de oorspr.
bet. van aard is ans ploeging, waaruit van zelf volgde die van
ploegland, bouwland, bebouwde grond, bouwaarde. (De d
achter ar is hetzelfde achtervoegsel als die in zaad van
zaaien, gloed van gloeien, deugd van deugen, enz.) De nauwverwante begrippen : land bebouwen
en land
bewonen
gaven aanleiding, dat aard ook de bet. kreeg van woonplaats, gewest, land, de aarde. Eveneens was de aard (de
bouwgrond) de oorzaak, de „grond" van de „geaardheid"
der voortgebrachte planten, d.i. van haar bijzonder karakter,
haar soort, haar natuur. Zoo kreeg aard bij verdere overdracht de bet. van geaardheid,
soort, karakter,
natuur.
(Mogelijk is het ook, dat de bet. van aarde als hemellichaam
ook uit natuur ontstaan is.)
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A a r t s - (voorvoegsel: aartsengel, enz.) komt van 't Gr.
archi (van archein = de eerste, de voornaamste zijn) ; het
Lat. nam dit als arei (spr. artsi) over en vandaar ons aarts.
Het diende vooral tot vorming van kerkelijke woorden :
aartspriester, aartsdiaken, aartsbisschop, aartsengel, aartsvader,
enz. Later kreeg het vóór wereldsche namen de bet. van
eerste, groote in ungünstigen zin : aartsdomoor, aartsluiaard,
enz. (Vermoedelijk werd meer spottenderwijze dit „deftige"
voorvoegsel bij zulke ongunstige begrippen geplaatst.)
Abt. In 't Syrisch (de taal van een deel der oudste
Christenen) was abba 't woord voor vader en verder voor:
monnik, 't Gr. nam dit als abbas over; in 't kerklatijn was
de accusatief abbatem, met den klemtoon op ba, en daarvan
maakte onze taal abt ('t Mnl. nog abbet). In de woorden abdij
(Lat. abbaiia) en abdis ging de t in d over, evenals bijv. dit
in proosdij (van proost) geschiedde.
Accijns is oorspr. gevormd van 't Lat. assiam, een afleiding
van ad-sidere = aanzitten. De bet. van dit assiam was eerst
rechtszitting ; daarna : een besluit van zulk een rechtszitting ;
vervolgens meer de besluiten omtrent de belasting en eindelijk
de belasting zelf. In het Fr. werd het assise (vgl. ,,'t Hof
van Assisen" of „Gerechtshof"), doch is al vroeg door accise
vervangen, daar men dacht aan 't Lat. accidere = afsnijden
(de belasting werd als 't ware van de waarde afgesneden).
Dit accise werd in 't Mnl. accijs en verbasterde later tot
accijns, daar men bet in verband bracht met cijns of tijns,
van 't Lat. cejisus = belasting. Vandaar ook, dat 't oorspr.
vrouwelijke woord later manlijk werd.
Acht (acht geven) komt van een Germ, wortel ah =
meenen, denken, in 't Got. aha = verstand ; ahjau = gelooven. De Idg. wortel is og met de grondbeteekenis : zien
(vgl. ons oog) en duidt dus op voorzien, voorzichtig zijn.
A c h t e r b a k s . Het woord bak bet. rug, (vgl. ook bakboord), omdat de stuurman, die aan 't roer staat, de linkerzijde
van 't schip den rug toekeert, 't Woord bet. dus letterlijk
iets achter den rug houden, het niet laten zien.
A d e l is oorspr.: vaderen, geslacht, voorgeslacht (in't Got.
is atta — vader). Slechts de voornamen, de aanzienlijken
hadden oudtijds een geslacht, een afstamming, een lijst van
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vaderen, een stamboom. Zoo verkreeg adel de bet. van :
edele, voorname afkomst en als verzamelnaam : al de edelen.
Adelborst is oorpr. edele borst (zie Borst).
A d e l a a r = edele aar, waarin aar feitelijk reeds arend
beteekende. Vermoedelijk was de oudste bet. van aar: vogel;
het is een verkorting van aren of am (Gr. omis — vogel)
en werd door aanhechting van een d bij ons: arend; het
duidde, als den vogel bij uitnemendheid, den koning der vogels
aan. Voor den oudsten vorm vgl. 't Mnl. : ,,Rechte na des
Aers sede, Die sine pride ( = prooi) node laet gaen". Opmerkelijk is het, dat adelaar bij ons het deftige en arend
het alledaagsche woord is, terwijl het bij de Duitschers met
hun Adler (spr. aadler) en Aar juist andersom is.
Adellijk (bedorven) wild. Dit adel is een oud woord, dat
gier, mest beteekende, en zoo overging tot de bet.: kwalijk
riekend, bedorven. Het woord aal of aalt bet. nog mesthoop.
Vgl. 't Eng. addle
eg = bedorven ei.
Adem, ademtocht, was oudtijds ook geest; zoo zei men
in 't Hd. der heilige Atem -— de H. Geest, 't Woord komt
van 't Idg. etmo-n, Skr. atman — adem, geest. (Vgl. 't Gr.
atmos = damp; atmosfeer = dampkring.)
Admiraal komt van 't Fr. admiral, amiral, en dit werd
overgenomen uit 't Oudspaansch almiraja de la mar, dat
op zijn beurt was ontleend aan het Arabisch (van de Mooren
in Spanje) : amir-al-ma = emir (of beheerscher) der zee.
Advocaat, van 't Lat. advocatus, d.i. die er bij geroepen
wordt, n.1. om iemand voor 't gerecht te verdedigen ; vocare
= roepen. Zie ook Voogd.
A f - in afgod, afgrond, afgunst bet. on.
A f l a a t is de stam van aflaten, dat oorspr. bet.: vrijlaten, kwijtschelden (in 't Got. af-letan).
A k e l i g . In een keur (strafbepaling) van Dordrecht ( 1400)
komt 't woord akel voor als kwelling. Blijkbaar is dit woord
een afleiding van aken, Angelsaksisch : acan = kwellen, zeer
doen ; in 't Nederduitsch : äkan = zweren, van een wonde.
Hieruit ontwikkelde zich de bet. van : afschuw, walg, evenals
hekel. Zoodoende kreeg akelig de bet. van : af keerverwekkend.
A k e r (waterketel) v a n ' t Lat. aquarium, ν'an aqua, zie Aa.
Akker, in 't Idg. agro-s (Gr. argos, Lat. ager), komt van
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den wortel ak, die drijven bet. ; nog in 't Lat. ago = ik drijf,
ik handel. Alzoo is akker oorspr. de weide, waarheen men
het vee dreef; later toen de Germ, volken zich ook aan den
landbouw gingen wijden, kreeg akker de bet. van bouwland.
A l a r m van 't Fr. α-Γ-arme, en dit van 't It. : allarme —
naar het wapen (gegrepen) ! Thans in 't Fr. : aux armes ! In
't Eng. werd het lamm, en in 't Hgd. Lärm.
Alcohol. In 't Arab, was alkohl [al is 't lidw.) het fijne
poeder van spiesglas om de wenkbrauwen te verven. In de
alchimie (aan de Arabieren ontleend) bet. het woord alcool:
't fijnste poeder, dat bestaat ; later : het eigenlijke wezen van
een ding, bijv. alcool vint: het fijnst van den wijn, de geest
van den wijn, wijngeest. Zoo kreeg het woord alcohol zijn
tegenwoordige bet.
Alcoof is eveneens van Arab, oorsprong (de Mooren woonden eeuwen lang in Spanje) ; het is het Arabische al-kobba,
waarin al het lidwoord is en kobba bet. : een klein zijvertrek,
kabinet. De Spanjaarden namen het als aicoba over, de Franschen veranderden dit in alcove (vgl. Al^a en Alz/a) en wij
in alcoof.
A l l e e n , Mnl. al-ene, waarin al een versterkende kracht
heeft, n.1. geheel en al; dit al of aal komt ook nog voor in
aloud (aaloud), alwaar dig en allodium (z.d.w.).
Allengskens, Mnl. allencskine of alleenskine, d.i. letterlijk :
al-ecns-kens; 't is het verkleinwoord van al-door-maar één,
onophoudelijk eentje; dus: zeer langzaam. Dit verkleinwoord
ken -f- s komt ook bij enkele andere bijwoorden, bijv. : stillekens ; vgl. „si ghinc er stille kine uut"; zachtkens ; vgl. ons
hedendaagsch : zachtjes, zoetjes, warmpjes, enz.
Allodium is de verlatijnschte vorm van 't Oudfrankische
aiodis (Oudduitsch al-od), waarin od bezitting, eigendom bet.
en al een versterkende kracht heeft (zie Alleen). Allodium bet.
dus letterlijk : geheel eigendom, dus niet een leen of feudum.
A l t a a r (outer, autaar) van 't Lat. altare (en dit van alius =
hoog), d.i. de verheven offertafel, ook verhoog genaamd.
A l t h a n s bestaat uit al -\- thans. Dit thans is te hand,
met de bijw. s, het bet. dus bij-de-hand, dichtbij (van tijd) ;
het bijw. al dient ter versterking : zie Alleen ; het geheele
woord bet. dus oorspr. : zeer dicht bij, op dit oogenblik, bijv.
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„Twee Raadsheeren althans in Emmerik woonachtig" (Hooft).
De bet. is echter sedert het begin der 18e eeuw op onverklaarbare wijze veranderd in : ten mitiste.
Altoos staat voor altoges = al-toge -f- s. Dit toog (met de
bijw. s) is gevormd van den verl. tijd van tiegen = trekken
(vgl. teug) en bet. dus trek in den zin van gang, tocht (óók
van tiegen), keer\ zoo zegt men nog in 't Friesch : twontig
toche = 20 keer, en vroeger zei men voor : een tocht of een
reis doen: een keer doen. Altoos
wil dus zeggen: te allen
keer, altijd.
Ambacht. In 't Frankisch-Latijn bestond een woord ambactus, dat bode, gezant beteekende. Het was gevormd van
een Keltisch voorvoegsel amb = rond, om, terwijl ag de
Keltische stam is van gaan (verwant met ak, zie Akker) ;
amb actus wilde dus letterlijk zeggen : iemand, die rondgezonden wordt, die dus met een opdracht belast wordt. Uit dit
woord werd in 't Germ, ambaht in de bet. van dienaar gevormd. In onze taal kwam het vroeg als ambacht voor in
den zin van : beroep (ambachtsman), en van rechtsgebied,
staande onder een ambachtsheer, vgl. Bergambacht. Ook ambt
(bediening) is uit dit ambacht gevormd.
Het Lat. maakt van amb actus (gezant) : ambactia, in 't It.
ambasciata en hiervan maakte 't Fransch ambassade — gezantschap.
A m e c h t i g is a-machtig, waarin a een oud voorvoegsel
met ontkennende kracht is, gelijkstaande met on (vgl. aweerd =
zonder waarde; awegh =- zonder weg, woest ; awijs = onwijs ;
asage = on-praat). Het volk zag in het woord : ademhechtig,
d.i. naar adem hijgende.
Angel, verkleinwoord van 't Ohd. ango = spits, punt,
stekel, vischhaak. De Idg. wt. onk bet. : spits zijn.
A n g s t van den Germ. wt. ang (ook in eng en bang voorkomende) en die zelf weer verwant is met het Idg. angh =
nauw, beklemd. De st is het achtervoegsel bij 't w.w. angen
(— benauwen, kwellen); vgl.: „Wat doodsgevaar mij dreef en
augde." Hiervan het w.w. beangen: „Hij sucht, hij quijnt, hij
wordt beangt", later tot bangen samengetrokken : „Wat is
daer voor een beest, die u, mijn siel! doet banghen ?" Hiervan
het bijv. nw. bang.
2
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Antwoord ; hier bet. ant (evenals ont) : tegen ; Gr. anti.
A r b e i d , bestaat uit twee leden, die bij ons arb en eidzijn
geworden, 't Eerste lid bet. knecht, lijfeigene (zooals uit andere
talen blijkt) en het tweede lid is : daad, werk. Alzoo is arbeid
het werk van een lijfeigene, dus zwaar werk. De Germanen
lieten n.l. het werk aan de slaven over; vandaar dat arbeid
vroeger ook : moeite, leed bet.
Arend, zie : Adelaar.
A r g e l o o s = zonder arg of erg. Dit erg bet. oorspr. in
verschillende talen kwaad, boos, laag, gemeen, gierig, dus
allerlei slechte eigenschappen. Arglist is dus : booze list ;
argwaan = slechte waan (d.i. meening) ; ergeren = erger,
boozer maken; verergeren = slechter worden.
A r k (de arke Noachs ; de arke des Verbonds) is ontleend
aan 't Lat. area = kist, verwant met arcere = afsluiten en
arx = burcht. Vóór de invoering van 't Christendom bet.
ark dan ook algemeen : kist of kast (ook doodkist) ; zelfs
spreekt Luther nog van „Noach's kast".
A r m o e d e is een afl. van arm; het achtervoegsel komt
nog in enkele Hgd. woorden voor.
Armzalig, zie Zalig.
In a r r e n moede. Dit ar was in 't Mnl. arre of erre
en bet. : toornig. De oorspr. bet. is : verdzvaald, van den Idg.
wt. ers = dolen, ('t Got. heeft nog arzeis ; Lat. errare =
dwalen; erratum = drukfout, of liever: dwaling, vergissing.)
Toornigheid werd als een afdwaling van den geest beschouwd,
d u s : in arren moede. Vgl. nog 't Mnl.: „Hi was erre ende gram." — „So sere was hi vererref = vertoornd. —
„Ontstekende van groter erheit" = in grooten toorn.
A r t s (geneesheer) wordt gehouden voor een afl. van 't
M.-Latijnsche archiater, Gr. archiatros (archi = aarts, iatros =
geneesheer), den titel van de hofartsen der Frankische koningen.
— Het woord artsenij is een afl. van arts, maar op welke
wijze, weet men niet.
A s c h is afkomstig van den Idg. wt. as — branden. Zie
Eest.
A v e r e c h t s staat voor ave - recht -f- s, waarin ave de
volle vorm van ons af is en een richting van een voorwerp
af aanduidt. Vgl. 't Mnl. : „Die helm was so vast, dat dat
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swert daer ave spranc". Het woord bet. dus : van rechts afgetvend, de kant tegengesteld van den rechten, goeden.
Avond. De afkomst van dit woord is nog niet opgehelderd.
De voorstelling, als zou het van af, ave komen en dus de
afnemende (de ,,avende") bet., is onmogelijk ; immers de Germanen rekenden den avond reeds tot den volgenden dag en
wel als 't begin (zie Dag), bijv. op Meiavond (d.i. de avond
van 30 Apr.), Kerstavond (avond van 24 Dec), St.-Nicolaasavond (avond van 5 Dec.).
A v o n t u u r is een volksetymologie van 't Fransche aventure, M.Lat. adventura van advenive = gebeuren, plaatsgrijpen.
Het volk zag er een gebeurtenis in het avonduur in, misschien ook om het geheimzinnige van sommige avonturen.
Azijn komt van 't Ofr. aisain, en dit van 't Lat. acere,
d.i. bijtend of zuur zijn. Hiervan bestond een Lat. vorm
acetiwi = wijnazijn, dat vermoedelijk een wisselvorm atccum
had, en hiervan werd in het Nederduitsch etik gevormd, dat
in onze taal als edik overging. (Op de Veluwe spreekt men
niet van azijn, maar nog steeds van eek — edik ; vgl. Vondel :
,,Gebruijkt er eek en peper toe".)

B.
Baai (wollen stof) van 't Fr. bai en dit van 't Lat. badius —
kastanjebruin, daar de stof gewoonlijk roodbruin gekleurd was.
't Woord baai als zeeboezem is wellicht aan 't Fr. baie of
't Spaansche bahia ontleend, maar is niet verder na te gaan.
B a a k of baken (in zee) is aan 't Friesche baken ( = teeken)
ontleend en gevormd van 't Germ, grondwoord baukn = teeken ; 't werkw. was ba7iknjan = een teeken geven«
B a a l is eigenlijk hetzelfde woord als bal, oorspr. n.1. een
opgerold papier, later een zekere hoeveelheid opgerold of
ingepakt papier (een b a a l = 10 riem), waaruit eindelijk het meer
algemeene begrip van zekere hoeveelheid als afzonderlijk pak
ontstond : een baal rijst.
B a a n is waarschijnlijk verwant met bonen (boenen) = glad
maken ; het zou dan de gladgemaakte weg beteekenen. Hiervoor spreekt o.a., dat het gladde, platte vlak van een hamer

(dat op den spijker neerkomt), het bovenvlak van een aambeeld en het ondervlak van een schaaf ook baan genoemd
worden.
B a a n d e r h e e r (oudtijds banerheer) was een edelman, die
zijn eigen baan of banier (z.d.w.) mocht voeren, een zeer
voornaam heer dus ; vandaar nog een banjerheer, een banjer.
In 't Middeleeuwsch Lat. luidde het banneretus, waaruit baaurootse en baanrots ontstonden.
B a a r (een draagbaar of berrie) behoort tot den Idg. wt.
bher = dragen, vgl. ons beuren. Het woord baar als golf
zal er wel mee in verband staan, als het „opgebeurde" water.
Vgl. ook 't achtervoegsel baar : vruchtbaar = vruchtdragend,
enz.
Baar (staaf goud), van 't Fr. barre, is vermoedelijk verwant
m e t ' t Skr. bhar = snijden, dus een afgesneden stuk. 't Komt
ook voor in : barrière = de boom voor de „afsnijding" van
't verkeer.
Baar of bar (bijv. n.w. in barrevoets, en oudtijds ook barrebeens, barre rotsen, de barre heide), bet. naakt, bloot. De oude
wortel had een s in pi. van r (bijv. got basa) ; de Idg. wt.
was bhosos = ontbloot.
Baars, zie Borstel.
B a a t (bij iets vinden) is verwant met het oude bat of bet,
dat goed bet. en ook voorkomt in beter, best (voor betst),
boeten (de misdaad weer goed maken) ; netten en ketels boeten, enz.
B a k e r staat voor bakermoeder, en bakeren is een frequ.
van bak(ß)en, dat oorspr. verwarmen, roosteren bet.
B a k in bakkebaard, bakhuis bet. wang; vermoedelijk verwant met het Idg. bagh = eten. Bakhuis (platter : bakkes)
is een volksetymologie uit bakkens (meerv. van bakke of bakken = wang) en heeft dus met huis niets te maken.
Bakkeleien is een Maleisch woord : bekkalahi (voor berka la hi) = plukharen.
B a l d a d i g is afgeleid van een woord, dat in het Os.
balu-dâd luidde. Dit balu bet. slecht, boos, bedorven ; bijv.
bahisprakc : booze taal. Men brengt het in verband met de
Idg. stam: bholwo = ziek zijn.
B a l d d a d i g is feitelijk 't zelfde woord als't voorgaande,

maar men hield het eerste lid voor bald, boud. Dit bald komt
afzonderlijk in onze taal niet voor, wel in 't Duitsch, en bet.
koen, stoutmoedig, dapper, snel (thans in de laatste bet. in
't Hgd.). Het Oudnoorsche baldr bet. vorst (voor wien dapperheid een eerste vereischte is, dus de dappere bij uitstek),
vandaar de godennaam Balder. Ook in Boudewijn (Baldewin)
komt het woord nog voor: de moedige vriend.
Baljuw uit 't Fr. balli(f) en dit van 't M.-Lat. balivus, dat
oorspr. bajulus luidde en lastdrager, oppasser, opzichter bet.
en bij uitbreiding ook bestuurspersoon, belast met het toezicht op een bepaalde streek.
Ballast. Er zijn weinig woorden, waarvan zooveel afleidingen gegeven worden als van dit ; men heeft :
i. bak-last
[bag-last komt n.1. veel voor), waar bak =
rtig bet., vgl. bakboord, de zijde in den rug, van achteren.
2. balk-last
= last onder de balken.
3. bal = slecht
(zie baldadig), dus slechte last.
4. bal = zand, in 't Keltisch en Iersch nog beal. Men
sprak dan ook in Duitschland nog lang, tot 1600 toe, van
lastzand of schipzand, in plaats van ballast.
5. bal staat voor bar (de r assimileerde tot /) en bar
bet. dan bloot, naakt, dus een bloote, een looze last, in tegenstelling met een: goede, gevulde, werkelijke last, d.i. een
last van goederen.
Inderdaad luidt het oudste woord, dat voor ballast gevonden is, bar-last (in 't Deensch, + 1400).
(Prof. Kluge houdt zich alleen aan de laatste verklaring.)
B a l o o r i g = slecht van oor zijnde {bal =• slecht, zie
baldadig), doof voor raadgevingen, opstuivend. Evenzoo :
balsturig = slecht van stuur zijn (letterlijk een schip, bij
overdracht ook een driftig mensch).
Balsem van 't Gr. balsamon (Lat. balsamum) en dit \vaarschijnlijk van 't Arab, balasam = balsemboom. Opmerkelijk
is voor dit laatste woord de Got. vorm balsam, die nog in
het Hd. gebruikt wordt.
B a n = openbare afkondiging met bedreiging van straf
bij overtreding ; ook het gebied, waarvoor de ban geldt :
de ban van Muiden. — Heerban = de ban, oproep voor
het leger (heer). De oorspr. bet. schijnt alleen: afkondigen

22

geweest te zijn. De η behoort vermoedelijk niet tot den
wortel; deze was dan in 't Voorgerm. bha = spreken (in
't Sanskriet is : bhanati = hij spreekt). — Van 't woord ban
is afgeleid : verbannen = door den ban uit te spreken iemand
het land ontzeggen.
Bang, zie Angst.
Barmhartig. Over 't eerste lid is nog geen voldoend
licht ontstoken. Het staat in verband met erbarmen, dat op
een oud barmen (= medelijden hebben) wijst. Evenwel zijn
er ook vormen (in 't Got., 't Oudduitsch e.a.), die armhartig
luidden: een hart hebbende voor de armen, ellendigen,
letterlijke vertaling van 't Lat. misericors {miser = arm;
cor = hart). Zie ook erbarmen.
B a r n e n — in 't barnen der gevaren. Barnen of bermen
is een metathesis van een oud werkw., in 't Got. bijv. brinnan
= branden, gloeien. Hiervan werd een causatief gevormd :
Got. brannjan, Os. brenn(i)an = doen branden, verbranden.
De zwakke verl. tijd van dit brannjan gaf aanleiding tot een
nieuw werkw., n.1. branden. In 't barnen der gevaren, is dus:
in 't branden, het dreigen der gevaren. (In een kroniek van
± 1480 leest men nog: Hoe die Hollanders Baarn „bernden".)
— In barnsteen herinnert het eerste lid eveneens nog aan
den ouden vorm barnen ; 't woord bet. n.1. brandsteen =
steen die kan branden.
B a z e l e n is een frequ. van 't Mnl. bazen, dat overeen
komt met het Oostfriesche basen = ijlen (van koortslijders) :
„'t Is vreemt, dat ick niet baes" (ijlhoofdig word). Hiervan
verbazen = letterlijk: in een bazenden of ijlenden toestand
komen of brengen. Bazele?i is dus: voortdurend ijlen, fig.
wartaal spreken.
Bed komt waarschijnlijk van den Idg. wt. bhed, bhodk
= woelen, omwroeten, graven. Het herinnert nog aan den
tijd, toen de menschen hun slaapplaatsen in den grond uit
groeven (vgl. ook een bed in den tuin), of wel het is bij over
dracht aan het leger der dieren ontleend, zooals men in de
platte volkstaal nog wel van nest spreekt. — Bij de oude
Kimberen was bedd ook graf; vgl. nog hunebed (reuzenbed).
Bedeesd komt waarschijnlijk van een woord in 't Nederduitsch däsig (spr. deezig), dat gedwee, stil, neerslachtig, bet. ;
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vermoedelijk is 't verwant met dwaas (in 't Vlaamsch komt
nog daas voor).
Bedelen zie Bidden.
B e d i l l e n is afgeleid van 't Mnl. dillen = praten, spreken,
in eenigszins ongunstigen zin, als ons klappen.
Bedremmeld frequ. van 't Mnl. dremmen = benauwen :
„dat dreinde hem sere"; ,,Gelijk de leeuw, als hy sig alom
voelt bedremi". De Germ. wt. is drem — drukken, dringen,
vandaar ook : drom = opgedrongen menigte. Vgl. : „Gelijk
een schuwe snip zich in het klevend net bedremmelt en
verwart."
Bedriegen van den Germ. wt. drug = teleurstellen, en
dit van den Idg. wt. drugh = schade doen. Ook gedrocht
(d.i. wat onze zinnen bedriegt, een spook) is er van afkomstig.
(Skr. druk = booze geest.)
Bedwelmen komt van den Idg. wt. dhwel = verdwaasd
zijn. Het Germ, had hiervoor dwal en dul (ons dol, vroeger
ook dul'. in dullen overmoed). Van dit dwal heeft het Os.
dwelan gevormd en 't Mnl. een causât, dweilen = doen
dwalen, dwaas maken, verbijsteren. Hiervan werd door 't
achtervoegsel m (vgl. bloem) dwelm gevormd = verdooving,
verbijstering. Dit dwelm is dus het grondwoord van bedwelmen,
alzoo: verbijsteren, verdooven.
B e g e e r e n komt van den Idg. wt.gher — sterk verlangen.
't Werkwoord geren komt in de oude Germ, talen veelvuldig
voor. Vgl. 't Mnl. : ,,Hij gerde striden" = hij begeerde te
strijden. „Eggheric quam met groter ghere" ( = begeerte).
De Oudgerm. wt. was ger en gir. Verwant zijn: gaarne,
gier (een roofvogel) en gierig (z. d. w.)
B e g r i j p e n = letterlijk van alle zijden vatten,grijpen, nl.
met het verstand. Letterlijk nog in Vondels tijd: Dit boek,
„leerzaame Fabelen begrijpende" = bevattende.
B e h a l v e (Mnl. behalveti) staat voor bi-halven, d.i. bij,
aan of op de halven of zijden (kanten). Het woord zegt dus,
dat iets bij het meetellen bij de kanten, op zijde, ter zijde
wordt gelaten, dat iets niet wordt meegerekend, dat het
wordt uitgezonderd.
B e h e l z e n is hetzelfde als omhelzen = om den hals
vatten, geheel in zich begrijpen (grijpen = vatten). Zoo zegt
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Vondel nog: „God, die de eeuwigheid omhelst". Uit het begrip van omvatten, is dat van bevatten (inhouden) ontstaan.
B e h e n d i g (letterlijk: bij de hand zijnde) is afgeleid vsn
't Mnl. behende = bij de hand.
B e h e p t (of behebdr). Duidelijk is het woord nog ir'et
te verklaren. Men ziet er gewoonlijk het deelwoord in van
hebben in den zin van houden, dus iets behouden, bijv. een
kwaal of zedelijk gebrek. Het woord zou dan behebd moeien
zijn. — Anderen denken aan beheft (in 't Duitsch is heftni :
vasthechten), dat in behept veranderde (vgl. laufen en loopai);
't woord zou dan bet. : met iets vastgehecht, belast zijn. —
Ook zijn er, die er 't grondwoord happen ( = vangen, naar
iets happen) in zien, zoodat dan behept gelijk staat niet
bevangen.
Beiden (wachten), zie Bidden.
Bek staat in verband met bikken = pikken, stooten,
hakken, ook eten; vgl. steenen bikken. Vgl. 't Mnl.: .,Een
vogel sat ende biete met sinen bec op enen boem" (== boom).
Beker is gevormd uit 't Lat. bicarium en dit weer van
't Gr. bikos — aarden vat, kruik.
Bekkeneel (hersenpan) komt van bekken = pan, kom,
schotel (van 't Lat. bacca — bak). De uitgang eel vormt een
verkleinwoord. Kiliaan noemt het woord ook „hoo ft-sehotel".
B e k l i j v e n komt van kleven .· wat dus bij iets blijft kleven.
B e k o r e n is eigenlijk : bij of voor een keus stellen [kiezen —
keur) ; vervolgens : op de proef stellen, verleiden en om dat
doel te bereiken : ,,zich aangenaam voordoen"'.
B e k w a a m is een afl. van konten ; letterlijk dus: iets
wat ergens goed bijkomt., er goed bij past ; wat geschikt is,
en hieruit: kundig. Vgl. nog: Een „beauaanie" stof voor
een gedicht (H. de Groot).
B e l a n g van belangen — bij-langen, d.i. zich in de lengte
uitstrekken om iets te bereiken. Vandaar dat belang oorspr.
bet.: verlangen, begeerte: „Seght u(\v) belang!" — Iets nu,
dat iemand belangt, aanraakt, raakt, is hem niet onverschillig ;
vandaar de bet. van : ons belang — wat ons raakt, wat voor
ons van gewicht is. Vgl. Hooft: „Belangende den wijn"
(rakende, betreffende).
B e l e e f d bet. (evenals bereisd, belezen): veel, lang geleefd
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hebben, en daarom: rijk aan levenservaring zijn. Hieruit
ontwikkelde zich de bet. van wellevend, hoffelijk. (Anderen
denken aan het grondwoord lief.)
B e l e m m e r e n is een afl. van lam (z. d. w.); iets dus
lam maken, in den voortgang hinderen. Zie ook Leemte.
B e l e t t e n , zie Laat.
Belgen komt van den Germ. wt. belg, lag. bhelgh =
opzwellen. Belgen is dus: opzwellen, n.1. van toorn. Vgl.
't Mnl.: „Des ( = daarover) balch die grave Haymijn". Ook
balg (in blaasbalg) is een afleiding.
B e l e i d van beleiden, oorspr. : leiden bij of naar iets,
aanvoeren, besturen ; en daaruit : overleg.
Belijden komt van een Mnl.: beliën of Hén (verl. tijd:
lide) = zeggen, melden, bekennen.
B e l r o o s is blaas- of blaarroos. Men ziet n.1. in dit bel
hetzelfde woord als in waterbel, Lat. bulla = blaas.
Bende (vroeger ook bande) is een Romaansch woord,
afgeleid van 't Fr. bande, It. banda, die op hun beurt waarschijnlijk weer van Germ, oorsprong zijn ; Oudgerm. bandum
= veldteeken, nog over in baander keer en banier. Een bijvorm
is bent, in de bet. van kliek.
Benedijen van 't Lat. benedicere [bene — wel, goecl ; dicere
= zeggen)·
B e n g e l (klok of knuppel) komt van een Nederduitsch
woord bangen = slaan, kloppen. (Eng. to bang = slaan.)
Uit de bet. van bengel = een stok om te slaan, ontwikkelde
zich het begrip van lomperd (vgl. vlegel), bijv. een bengel
van een jongen.
Bereiden staat hoogstwaarschijnlijk in verband met rijden.
De Germ. wt. van dit woord was n.1. rid (Voorgerm. ridh,
reidh) —- met een wagen rijden [reita is in 't Ohd. : wagen) ;
doch het woord rijden bet. ook: in 't algemeen zich voortbewegen en vooral : uittrekken ten oorlog. Bereid zou dan
zijn : voorzien van de krijgstoerusting ; klaar om uit te trekken,
evenals vaardig: gereed tot de vaarde of vaart (van varen
= gaan).
Ook gereed behoort hiertoe ; in 't Mnl. was ghereide of
gherede een paardetuig; ons ,,gerei". — Vgl. ook 't Mnl.
w.w. : ,,Hi hiet den camp ghereiden'n — Hij gebood, alles
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voor het gevecht in gereedheid te brengen, en bij Hooft:
„In aensienlycker itytreedsel(uitrusting, gewaad) thuis komen".
B e r g (gebergte) komt waarschijnlijk van den Idg. wt.
bhcrgh = hoog zijn. Vermoedelijk ook : burg of burcht (zie
echter bergen).
B e r g e n (verbergen, enz.) komt van een Voorgerm. wt.
bhergh: in veiligheid brengen. Verwant zijn: herberg (oorspr.
bergplaats voor het heer, het leger; later ook een onderdak
voor reizigers) ; borgen (zekerheid voor iets geven, borg staan
en op borgtocht leenen) ; misschien ook burg (zie echter
berg).
B e r o k k e n e n komt van rokken, spinrokken ; 't wil zeggen :
op het rokken zetten ; bij verdere uitbreiding : iets opzetten,
een plan vormen om iemand schade te doen ; daarna ook :
het toebrengen der schade zelf.
B e r u c h t is verwant met roepen (Hgd. rufen); de ƒ gaat
vaak in ch over : gracht voor graft (van graven) ; g e k o o t
voor geko/t (volkstaal). Berticht bet. dus : in een roep (en
wel ineen kwaden) staan. Zie ook gerucht. Oorspr. was berucht
ook : in goeden roep staan, vgl.: „Binnen Harderwyck is overlang
geweest een seer berugte schole van Latijnsche Leerlingen."
„Het beruchte (hier: beroemde) treurspel Gijsbrecht van Amstel."
„Leef lang, beruchte Oranjeheid!"
B e s c h e i d (antwoord) komt van scheiden in den zin van
oordeelen (vgl. scheidsrechter ; -afscheiden); bescheid bet. dus:
oordeel, beslissing. Hiervan is gevormd : bescheiden (werkw.) :
beslissen, vaststellen ; bijv. : hij heeft het in zijn testament
zoo bescheiden; ook het bijv. nw. bescheiden (nederig) is hiervan
afkomstig ; het bet. met oordeel te werk gaande, verstandig,
niet veeleischend. In de uitdrukking: zijn bescheideii (beschoren)
deel, is bescheiden 't verl. deelw. van bescheiden : beslissen,
vaststellen, toewijzen.
B e s c h e r e n van scheren = snijden (vgl. schaar); het
bet. afsnijden, n.1. het iemand toekomende deel ; vandaar de
bet. van toedeelen: „Hem was weinig geluk beschoren."
B e s c h o u w e n van schouzven — zien; vgl. de schouiv
over de dijken, enz.
Beseffen. Het stamwoord sejfeu, dat echter niet voorkomt,
is verwant met het Gr. sophos = wijs, en 't Lat. sapere =

— 27 —

wijs zijn. (Fr. savoir = weten.) Het woord w. d. z. : ten volle
iets weten.
B e s t e d e n van stede = plaats; iemand besteden is dus:
een plaats geven; vgl. 't MnL: „Dar na bestaede si dat pouder,
dat har bleven was" = (daarna bracht zij 't overgebleven
poeder weer op zijn plaats); vgl. ook nog: stedehouder, bedstede, in stede van. Zie Stad.
Betamen van een Germ. wt. tem = passend zijn, zich
schikken. Zie Tam en Timmeren.
Betichten van 't Mnl. ticht = beschuldiging, en dit van
Idg. wt. dig of dik = aantoonen, n.1. de schuld. (Verwant
met teeken ; z. d. w.) Beschuldigen was dan ook oudtijds
tien, tijen ; vgl. 't Mnl.: „Maer ic tic u hier voor allen, Dat
gi een verrader ende een moorder sijt."
B e u l (oudtijds beudel) van bieden — aanbieden (n.1. het
vonnis), aankondigen. De beul was oorspr. de bode (eveneens
van bieden = aanzeggen) van het gericht.
B e u n h a a s is eigenlijk zolderhaas {beun = zolder),
schertsenderwijze de naam voor een kat. In 't Nederduitsch
werd deze naam ook gegeven aan een kleermaker, die zijn
proefstuk voor het gilde niet geleverd had, en dus onbevoegd
zijn handwerk uitoefende. Waarom men deze handwerkslieden
zoo noemde, is niet duidelijk, misschien omdat zij op den
zolder in het geheim werkten en bij onraad als een haas
op de vlucht sloegen.
B e u r e n (optillen) is verwant met beren = dragen ; zie Baar.
Beven van den Idg. wt. bhi = vreezen, bang zijn. Een
frequ. is bibberen. (In 't Germ, was beven: bibain.)
B e v e s t i g e n , afl. van vast ; dus vast maken; vgl.
Amstels veste.
B e v o r d e r e n , zie Vorderen.
B e w a r e n van 't oudere waren en dit van 't z.n.w. waar,
dat nog in waarnemen (z. d. w.) voorkomt ; dit waar bet. :
opmerkzaamheid, acht, zorg, en is gevormd van den Germ,
wt. war = opmerken. Bewaren is dus : iets met opmerkzaamheid in 't oog vatten, niet uit 't oog verliezen, er acht
op geven, m. a. w. er goed voor zorgen.
B e w e g e n van 't Mnl. weghen, dat eveneens bewegen bet.
Zie Weg.

B e w e r e n van waar ----- o v e r e e n k o m s t i g de w a a r h e i d ;
h e t bet. dus : iets voor waar verklaren.
B e z a d i g d (ook bczatigd)
van 't werkw. bezadigcn
en
dit van 't Middelned. saten — zetten, neerzetten, tot rust
b r e n g e n . H e t woord w. d. z. : rustig, k a l m . H e t is verwant
met zitten.
B e z o e d e l e n , van zoedelcn en dit een frequ. (in ongunstige bet.) van zieden (z. d. w.), dus : slecht k o k e n , laten
overkoken, morsen, vuil m a k e n ; vgl. de Statenbijbel : zijne
voeten besoctelen ; en bij H u y g e n s : „spiegels, die de d a m p
van eigen waen besoetelt."
Zie ook
Zoetelaar.
B e z o l d i g e n van sold [soldij, z. d. w.) ; aanvankelijk : besolden
(nog bij Hooft).
B e z w a l k e n van zzvalk, in de oostelijke.tongvallen n o g
rook, damp;
't woord bet. d u s : verontreinigen.
B e z w i j k e n van zzvijken, in 't Os. swikan — wijken (z. d. w.),
vallen. V e r w a n t zijn Zwichten en Zwikken.
Vgl. 't Mnl. : Mijn
vrienden sullen mi beswikcn = van mij wijken, mij verlaten.
B i d d e n van den V o o r g e r m . wt. bheidh, bhidh = door
s m e e k e n of geweld bewegen ; in 't Lat. fido — ik vertrouw,
dus : zich op iemand verlaten. Hierbij sluit zich aan de bet.
van 't O u d g e r m . werkw. bid an (Os. bidan) ons beiden =
verwachten ; de b i d d e n d e verwacht i m m e r s , waarom hij bidt.
H e t woord bidden in de bet. van ,,God o m iets s m e e k e n "
was oudtijds ook beden: „ J o s e p h e n d e Maria souden te
j h e r u s a l e m beden'1. Hiervan h e t frequ. bedelen, waarvoor m e n
vroeger ook bidden g e b r u i k t e : ,,T3ie, om zijn brood te bidden,
moet dolen."
B i e c h t van 't O h d . bi-jeJian, waarin jehan (Os. gehan,
Mnl. jehen) bet. zeggen, verklaren,
belijden. V a n dit jehen
werd jicht g e v o r m d (evenals bijv. van sehen of zien 't znw.
zicht). Biecht is dus oorspr. bi-jicht, d.i. belijdenis,
bekentenis.
B i j t e n is afgel. van den Skr. wt. bhidh = splijten, eig.
m e t een scherp werktuig, later ook m e t de t a n d e n . (De
O u d d u i t s c h e dichters laten bijv. ook het zwaard n o g „bijten".)
V e r w a n t zijn : bijl, beitel, bitter en bits.
B i n d e n van den Idg. wt. bhcndh (Skr. bandh) — boeien,
v a s t m a k e n . E r zijn vele verwanten : band, bundel,
bond,
bondig, bint enz.
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Blaam van 't Fr. blâme (d.i. oorspr. blas me) en dit van
't Gr. en Lat. : blasphemum = laster.
Blad (van een boom) van den Idg. wt. blo: zie Bloeien.
Blaken van den vermoedelij ken Idg. wt. bkleg — schitteren
(van vuur, licht) ; Germ. blek. Blaak was vroeger dan ook
vlam, licht, gloed ; vgl. : „Ontelbaar als de blake?i (— lichten)
aan des hemels firmament." Frequ. blakeren. Verwant is :
bliksem, oudtijds blaexem -— blaaksem ; ook blinken en blijken
(= licht, duidelijk, helder zijn). Zie ook Blik.
Blazen van 't Idg. bhla, bhle = zwellen, opbollen (n.1.
van de wangen). Verwant is bloeien, z. d. w.
Blijven, oorspr. be-lijven, Os. bi-liban, van een Voorgerm.
wt. lipo — kleven. Blijven beduidt dus eigenlijk: bij iets
vastzitten, ergens niet van daan gaan. Hieruit ontwikkelde
zich gemakkelijk het begrip van: voortdurend in denzelfden
toestand of vorm verkeeren, niet veranderen: het blijft koud.
Ook leven en lijf ( = de voortdurende toestand of de voortdurende vorm) herinneren aan dezen ouden wortel.
Blik, eig. heldere straal, glans; de blik der oogen, later
het zien der oogen zelf, van den wortel bhleg, zie Blaken.
Van blik is ook bliksem afgeleid door 't achtervoegsel sem.
Blinken, zie Blaken; afleiding: blank.
B l o e i e n , van den Idg. wt. bhlo (verwant met bhla, zie
blazen) = zwellen. Bloeien is dus eigenlijk: in omvang toenemen. Afleidingen zijn: bloem ( = bloe-f-//z; eig. blo-man =
de bloeiende) en bloesem.
B l u s s c h e n = be-lesschen; zie lesschen. Vgl.: ,,Daer dat
vir ( = vuur) nemmer ( = nimmer) gheblescht werden sal".
B o c h t , zie buigen. — Daarentegen is boeg niet van
buigen gevormd : 't bet. oorspr. schouder, maar de wortel is
niet op te sporen, evenmin als van de meeste lichaamsdeelen.
De boeg van een schip is dan het voorste deel, als bij een
zwemmend mensch de schouder. — Boegseeren heeft niets
met boeg te maken, het is aan een Portugeesch woord ontleend, dat trekken, sleepen beteekent.
Boei van 't Lat. boia = ketting, boei. Ook boei (ankerton)
behoort hierbij, daar zulke tonnen aan een ketting liggen.
B o e k is verwant met beuk, evenals in 't Hgd. Btich
(boek) met Buche (beuk). Oorspr. schreven onze voorouders
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hun runen (letterschrift) in beukenschors ; zoo is boekstaaf
een beukenstaafje, waarin die runen of letters geschreven
werden ; vandaar nog ons woord : ,,Ιη 's lands historieblaân
geboekstaafd."
(Vgl. Hgd. : Buchstabe = letter.) Boek nu
bet. oorspr. letter, in 't meerv. een geschreven stuk ; vgl.
Lat. littera (enk.) — letter ; litterae (meerv.) = een geschreven
stuk. Later kreeg boek onze tegenwoordige bet. — Boekweit
bet.: beukenweit, daar de korrels op beukenootjes gelijken.
Boenen, van den Voorgerm. wt. bhan = schijnen, glanzen ;
't woord bet. dus: glanzend, helder, glad maken. Zie ook Baan.
Boer is eig. geboer en dit voor gebuur — medebuur, van
het Oudgerm. bur (spr. boer) = woning. (De verandering
van buur in boer, eig. dezelfde woorden, is nog niet goed
opgehelderd.) De ,,buren" zijn de bewoners van een marke,
een „buurt" (o.a. bestaat nog de Ederbuurt met een buur(t)meester, elders boerrichter). Voor de stedelingen waren deze
buren of boereu (dus letterlijk de buurt- of markebewoners),
plattelandsbewoners en min of meer onbeschaafd.
Buur zelf is een afl. met r van den wortel bu (== boe),
d. i. wonen, ook landbouw uitoefenen, zie Aard; de Idg. wt.
bhu bet.: ontstaan, voortbrengen, zijn; vandaar nog ons: ik
ben, du bist. Zie
Bouwen.
B o e t e van bat = goed. 't Woord w. d. z. : de daad om
iets weer goed te maken, ook de straf of 't middel ('t geld)
zelf. Vgl. ook : ketels, netten boeten ( = herstellen) en bij
Brandt: „Vondel poogde dat gebrek (aan talen) te boeten"
(door op lateren leeftijd nog talen te leeren). Verwant: beter,
best, baat.
Boetseeren, zie Bootsen.
Boezelaar van boezen : drukte maken ; verder : opruiming
houden, schoonmaken met het frequ. boezelen = spoelen,
wasschen: ,,Er wordt geboezeld en uitgehaald ( = schoongemaakt in huis). Boezelaar is dus het kleedingstuk, dat men
bij het schoonmaken voordoet.
B o e z e m . De afl. is niet duidelijk ; men denkt aan boeg
(z. d. w.) ; het zou dan de ruimte tusschen de beide schouders
aanduiden: „Steek uw hand in eigen boezem" = de ruimte
van het kleed. Ook denkt men ook een holte, n.1. de
borstholte: zijn boezem lucht geven; vgl. hiermee: een
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zeeboezem, en den boezem van een polder: feitelijk de kleine
ruimte, waarin zich het water als een rivier in een boezem
ontlast.
Bolleboos van 't Hebreeuwsch (dialekt) : bol haboos : heer
des huizes, dus de voornaamste ; waarschijnlijk door de
dieventaal in gebruik gekomen. De volksetymologie zag in
bol 't woord hoofd\ vandaar duidt het woord vooral aan:
iemand die met zijn hoofd, zijn verstand de voornaamste is.
Bolster, van den Germ. wt. belg = zwellen. Zie Belgen.
Bolwerk, een woord van Duitschen oorsprong en in vele
andere talen overgenomen, b.v. Fr. : boulevard (ouder :
boulever) ; Russisch : bolverk. Er gelden voor 't eerste lid
bol twee afleidingen ; de eerste is deze. Bolzverk bet. oorspr.
werp-machine; dan zou bol afgeleid zijn van 't Middelhoogd.
bohi = werpen. Maar in de hedendaagsche bet. laat bol
zich beter verklaren uit een andere bet. van bol, n.1. boomstam of tronk, in Vlaanderen ook bul, b.v. ,,een bul in
planken zagen" (verwant zijn : balk en blok) ; in deze afl.
bet. bolwerk dus : het verdedigingswerk, verkregen door
middel van boomstammen, evenals b.v. een blokhuis. „Men
maecte van den boomen bloc-huysen ende bollewercke".
Mogelijk is 't ook, dat uit de eerstgenoemde bet. „werpmachine" later ook de tweede bet. ontstond, n.1. de plaats;
het versterkte punt dus; b.v. ,,naar het bolwerk gaan",
waarin beide beteekenissen voorkomen.
B o o d s c h a p , oorspr. het bodeschap, d.i. het ambt van
bode. Zoo leest men o. a. : ,,een trompetter werd in boodschap gezonden". Hieruit ontwikkelde zich de bet. van :
opdracht, bericht, bestelling.
B o n t (Hgd. bunt) is ontleend aan 't Lat. punctus = met
punten voorzien, gespikkeld. Ook bont (pelswerk) wijst op dat
gespikkeld zijn.
Bootsen (nabootsen, boetseeren), van 't Fr. boche (en dit
voor boce, spr. bootse) in de bet. van bult, verhevenheid ;
inzonderheid: verheven drijfwerk op steenen vervaardigd (de
figuren zijn dus niet in den steen gebeiteld, maar er op,
zooals de letters op een caoutchouc-stempel). Hieruit ontwikkelde zit de bet. van beeldwerk-maken, zoodat boots bij
ons eerst beteekende beeld (,,een sittende bootse"), daarna:

m o d e l in klei, op papier, enz. om er een beeld of figuur
naar te v o r m e n . V e r d e r is h e t verwant met poets, pots : een
grap, oorspr. d e n a a m voor de k o d d i g e figuren, die m e n in
de middeleeuwen tot h e t opsieren van kunstwerken g e b r u i k t e :
„ L u y d e n die ons m e t h a a r k o d d i g e bootsen v e r m a k e n " , zegt
V o n d e l nog.
B o r d (ook berd of bred) is oorspr. plank (Hgd.
Brett):
vgl. een h o u t e n schoolbord; uithangbord;
tafelbord
(oorspr.
van hout) ; bordpapier (oorspr. deed men in den omslag van
een boek voor de stevigheid een bord, een plankje ; later
een stuk dik papier, dat b o r d p a p i e r = plankpapier heette) ;
te borde of te berde b r e n g e n : n.1. op de plank, de verkooptafel (op de markt).
B o r g zie Bergen.
B o r n of bron, waarschijnlijk van een Keltischen wt. breu,
d a t opwellen, koken, bet. V e r w a n t is borrelen.
B o r s t (jongeling, vgl. adelborst,
een flinke borst) van
beurs : h e t huis, waar de s t u d e n t e n door een s c h e n k i n g (een
,,beurs") in kost g e d a a n werden ; later de s t u d e n t zelf. —
Beurs (geldbeurs) zelf k o m t van 't Gr. bursa = afgestroopt
vel ; de leeren buidel dus.
B o r s t e l van 't Mnl. börste = varkenshaar, verwant m e t
den V o o r g e r m . wt. bhers = spits (vgl. ook Baars = de
puntige, scherpe visch).
B o t (bot vangen), van ? t O h d . bosau — slaan,
stooten;
zie Aanbeeld;
het b e t . : den stoot van den bal vangen, opv a n g e n ; dus iets m i n d e r a a n g e n a a m s , als : slaag krijgen, een
blauwtje loopen enz. V e r w a n t is de bot, de k n o p van een
bloem, vgl. uitbotten ; de k n o p i m m e r s is hetgeen naar buiten
.,stoot", uitslaat, uitschiet (vgl. scheut). O o k bot (been) wil
m e n tot deze familie b r e n g e n : h e t uitstekende, u i t k n o p p e n d e ,
u i t b o t t e n d e van ons lichaam.
In bot vieren
bet. bot:
einde, n.1. h e t vooreinde van h e t ankertouw, dat buiten b o o r d
h a n g t , bijv. ,,het touw heeft geen bot g e n o e g " , d.i. is niet
ver g e n o e g buiten b o o r d g e s t o k e n ; {het) bot vieren is dus :
h e t touw loslaten, evenals m e n zijn driften loslaat, botviert.
Dit bot leidt m e n van 't Fr. bout (onder : bot) = einde af,
doch waarschijnlijker is het, dat 't identisch is m e t bot -—
knop als uiteinde.
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Boud, zie Baldadig.
B o u w e n , van den Idg. wt. bhu = zijn, bestaan, zich
bevinden (vgl. ik ben) en bij verdere uitbreiding: wonen,
bewonen, het land bewoonbaar of vruchtbaar maken.
Zie Boer.
B r a a f , van 't Fr. brave = dapper, als 't ware de hoofddeugd van den soldaat; een braaf soldaat: een soldaat,
zooals het behoort, dus : zonder tekortkoming, deugdzaam.
B r a a k (liggen), afl. van breken; oorspr. den akker breken
( = omwerken, ploegen) en bemesten. Braak liggen was dus :
de akker gebroken laten liggen, niet bebouwen, en wel een
jaar lang, om uitputting te voorkomen. — Ook
braken
(vomeeren) in hiermee verwant in de bet. van uitbreken,
uitbraken, uitwerpen.
Branden, zie Barnen.
Breien komt van 't Os. bregdan, later bij ons breiden
(vgl. zegde met zeide), dat vlechten, weven beteekende. (De
d van breiden viel later uit, vgl. luien en luiden.) Dit
bregdan komt waarschijnlijk van een Germ, wt., die trekken
beteekende met het bijbegrip van een snelle beweging; bij
bregdan = vlechten, weven, was immers de snel heen en
weer trekkende beweging het hoofdbegrip. Aan dit woord
bregdan = breide?i als trekken herinnert nog breidel; werktuig om te trekken; letterlijk 't zelfde als teugel: werktuig
om te trekken (van tiegen). Daar de breidel een band (later
ook een riem) was, ontstond ook het woord bretel, Fr. :
bretelle.
Bres, van 't Fr. brèche, en dit weer van 't Germ, brekan =
— breken, 't Woord bet. dus : een breuk in den muur.
Brief, van 't Lat. brevis libellus = kort bericht. Ook
werd de naam oorspr. bij ons aan oorkonden gegeven :
stadsbrieven, giftbrieven, vrijheidsbrieven, enz. Vgl. 't Mnl.
„So als ons seggen some brieve" = sommige geschriften.
Bril, van 't Lat. beryllus: de naam van een doorzichtig
edelgesteente. Men sleep hiervan platte schijfjes, die men
in reliekenkastjes zette, opdat de geloovigen de relieken des
te beter konden zien. Ook het minder kostbare bergkristal
gebruikte men er wel voor. Door slijpers van deze glaasjes
van beril (letterlijk : berillenglazen) werd ons oogglas uitge3
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vonden (± 1300), dat den naam van bril behield en nog
heeft, al wordt geen beril, maar bergkristal gebruikt.
Ook het Fr. briller ( = schitteren) en een brillant (schitterende edelsteen) herinneren nog aan het oude beril.
Brink (het erf om Saksische boerenhoeven ; 't dorpsplein).
Van de vele afleidingen, die van dit woord ondersteld worden,
schijnt die van Prof. Gallée de aannemelijkste: het woord
zou staan voor : be-ring, d. w. z. : de omringde, afgepaalde
plaats [ring spreekt men op de Veluwe nog vaak als rink
uit). Inderdaad zijn de brinken om de hoeven door slooten
en heiningen omgeven en op den Brink (het dorpsplein) was
oudtijds het heiligdom door een afsluiting, bijv. een muur,
omringd.
Bron, zie Bom.
B r o o s of bros is verwant met brij ze — brok, van brijzen
(Fr. briser) — breken ; vgl. : „De dood, die tast en bryst in
Amstels kroon." —• ,,Door veel bedroeven wordt ons hart
haest gebrijst." Het frequ. is b rij zelen : ,,Sommige steenen
zijn zelfs door een zwaren moker niet te brij zelen." Hiervan
verbrijzelen. Vgl. nog 't Vlaamsch: Een brijzel brood = een
stukje, brokje brood.
Brouwen (bier br.), van den Idg. wt. bhru = koken,
brouwen ; ook brood zou van dezen wortel komen, evenals
brij, dat ook brouzv genoemd werd en het stam woord is
van brouwen (een keel-r spreken) n.1. zóó, alsof men den
mond vol brij had.
B r u i d e g o m , letterlijk: man der bruid. (Man is n.1. in
't Got. guma, in 't Lat. homo.) De afl. van bruid is onzeker.
B r u i l o f t , eig. bruid-loft, bet. bruid-loop, en loopen in de
bet. van een optocht houden, gepaard met feestelijkheden.
B u k k e n is een intensief van buigen (vgl. nikken en
nijgen ; hikken en hijgen). Ook htik zou er mee in verband
staan als 't gebogen lichaamsdeel.
Burcht of B u r g = zie Bergen.
B u s (koker, geweer), van 't Lat. buxis, oorspr. een koker
van busboomhout (busboom = taxis, Gr. puxos) en wel in
de geneeskunde tot het bewaren der medicijnen. Later werd
elk voorwerp van dien vorm, onverschillig van welke stof,
zoo genoemd : bijv. geweerloop, ook 't geweer of 't kanon
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zelf; vandaar: buskruit = poeder voor't geweer (vgl. haakbus: een geweer ten tijde van Maurits bij het laden en
afschieten op een haak of gaffel gezet).
B u s s e l (schoof) verkleinwoord op el van bos.
Buur, Buurt; zie Boer.

c.
Carnaval, van 't Fr. carnaval, dat ontleend schijnt aan
't It. carnevale, voor carne-levare, en dit uit 't kerklatijn
carnem lev are, d.i. het wegnemen van 't vleesch. Anderen
denken aan carro navala : het wagenschip (de „blauwe schuit",
het „narrenschip"), waarop de narren plaats namen en dat
in den optocht niet mocht ontbreken.
Ceel, cedel, van 't Lat. schedula = blad papier. Eigenlijk
verkleinwoord van scheda = reep papyrusschors ; Gr. schithc
= spaan.
Cel van 't Lat. ce lia = voorraadskamer (zie Kelder), van
celare = verbergen ; van denzelfden wt. als ons helen =
verbergen. (Lat. c werd als k uitgesproken en k, g en // zijn
verwant.)
C h r i s t u s van 't Gr. Kristos — gezalfde [kri-ein = zalven),
evenals Messias, van 't Hebr. masjiah = gezalfde, van masjah
— wrijven, zalven.
Circus (Lat.) = kring ; 't verkleinw. is : circulus, ons cirkel.
Courant (krant) van 't Fr. ,,courante-nouvelle'''' = loopende
nieuwstijding; door Hooft als loopmare vertaald.
Crucifix, van 't Lat. crucifixum : d.i. aan 't kruis vastgestoken [crux = kruis ; figere = vaststeken).
Czaar (Russ. tsjar) van Caesar, dat bij ons keizer werd.
Bij de Germanen gold de bijnaam Caesar, dien de opvolgers
van Julius Caesar aannamen, als titel (keizerstitel), hoewel
deze feitelijk : imperator — gebieder luidde (vgl. 't Fr. empereur).
De Germanen knoopten dezen titel aan den hun zoo bekenden
veldheer, den veroveraar van Gallië, vast, evenals de Slaven
voor „koning" den naam gebruikten van Karel den Grooten,
die hen overwon (n.1. Oudslavisch: kralji, Russisch: koroli
en Li tausch : kar alius).
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D.
D a a l d e r , letterlijk : g u l d e n uit 't B o h e e m s c h e ]oa.chimsthal
(Thaler), waar in 't begin der 16 e eeuw een zilvermijn werd
g e o p e n d en een m u n t werd opgericht.
D a g van den Idg. wt. dhegh, Skr. dak = b r a n d e n , dus
d e tijd van d e n z o n n e b r a n d , 't zonnelicht. (In s o m m i g e talen
bet. ons dag dan ook zomer.) Alleen de lichte dag h e e t t e bij
d e Germ, dag, h e t geheele etmaal n o e m d e m e n nacht, zoodat
m e n nu bijv. in 't Duitsch n o g s p r e e k t van
Weihnachten:
de gewijde nachten, bedoeld w o r d t : de gewijde d a g e n . 1 )
D a g e n (voor 't gerecht), letterlijk een dag voor d e rechts
zitting vaststellen: „ o n t h o u d je dag f' Dag k r e e g hieruit de
bet. van rechtszitting zelf ; vgl. D a g v a a r t : reis naar de rechts
zitting ; dagvaarden : ter dagvaart o p r o e p e n . O o k d a d i n g ,
bijv. ,,een dading a a n g a a n " , b e h o o r t hierbij ; 't staat voor
't Mnl. dagedinc of dagedingh
= rechtsgeding, proces op een
b e p a a l d e n dag. Zie Verdedigen en Ding.
D a l e n , te dale = n a a r 't ώ / , benedenvvaarts g a a n . Vgl.
't Mnl. : „Hi liet h e m ( = zich) neder te dale m e t t e n ( = m e t
den) s t r ö m e d r i v e n " .
D a m e van 't Fr., en dit van 't Lat. domina = vrouw
(van dominus = heer). Zie
Vrouw.
D a m p van den G e r m . wt. thimp, thamp = rook. Dempen
is 't causatief: dus doen rooken, d. w. z. de vlam uitdooven,
zoodat h e t vuur weer b e g i n t te r o o k e n .
D a n k , verwant m e t denken ; h e t gevoel van erkentelijkheid, dat zich niet in daden, m a a r in gedachten, in woorden uit.
D a r m , van den Idg. wt. tar = d o o r g a a n ; 't woord bet.
dus doorgang, wat door 't lichaam gaat.
D a t u m , verl. deelw. van 't L a t . dare = geven. E e n oork o n d e eindigde in den regel m e t een aanwijzing van den
tijd, bijv.: Datum j . die Novemoris
= Gegeven den yen d a g
van N o v e m b e r . Zoo v e r k r e e g datum de bet. van d a g t e e k e n i n g .
l
) Tacitus zegt van de Germanen o.a.: „Niet naar dagen tellen zij,
maar naar nachten rekenen zij." Vgl. nog 't Eng. fortnight (verkorting
van fourteen nights) — twee weken (letterlijk : 14 nachten). Zie Avond
en Vastenavond.
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Dauw, van den Sanskr. wt. dhav = vloeien, stroomen ;
het woord ziet dus op de vochtigheid.
D e e g van den Germ. wt. dig= kneden; i n ' t Got. bestond
deigan = uit klei vormen en de Idg. wt. dhigh bet. bestrijken,
besmeren. Deeg is dus het kneedsel, evenals de klei. Dijgen,
dijen en ter deeg zijn hiermee niet verwant. Zie dijen, waartoe
ook deesem behoort, en dicht.
D e e m o e d , 't Eerste lid bet. oorspr. knecht, dienaar ; Got.
thius (zie Dienaar) ; 't tweede lid moed bet. : gesteldheid van
't gemoed, gezindheid. Het woord w. d. z. : de gezindheid van
den dienaar, m. a. w. : onderworpenheid. Het kwam door de
kerktaal in gebruik, om vooral het schuldgevoel van den
zondaar tegenover God uit te drukken.
Deftig. In 't Angelsaksisch was 't w.w. dafan = passen,
betamen ; 't Engelsche deft is fraai, geschikt, gepast. Vgl.
Brandt: „Dit was een deftig gedicht". Verwant is 't 17e
eeuwsche ondieft = zeer aardig, lief, schoon ; on is bier
dezelfde versterking als in van inzoet, indroog, enz.
Delven van den Idg. wt. dhelbh = graven. (Vgl. 't Gr.
delpha = varken, d.i. het gravende dier.) Een delf of delft
is dus een gegraven water, evenals gracht van graven.
Dempen, zie Damp.
D e n k e n is een caus. van dunken, dat oorspr.: schijnen,
toeschijnen, voorkomen bet., vgl. : het dunkt mij goed. Denken
(of: doen dunken) is dus : zich iets doen voorkomen, zich
er een voorstelling van maken.
Deugd van deugen, Os. dugan, van den Germ. wt. dug
— nuttig, voordeelig, bevorderlijk zijn; misschien van den
Idg. wt. dheugh = geluk. Vgl. 't Mnl. : ,,Wapene die hem
doghen" = wapenen, die voor hem deugen = nuttig, gepast zijn.
Deun (zangdeun) van 't Oudgerm. dun jan = dreunen, in
bet. gewijzigd door het Lat. tonus = toon, zangtoon. Vgl.
't Mnl. : ,,D' erde duende onder die calcoene" = de aarde
klonk, dreunde onder de paardenhoeven. Zie ook Donder.
Deur, reeds in 't Skr. dur, dvâr, en in de Veda's dur.
Bijna alle Idg. talen hebben een vrijwel gelijkluidend woord.
De wt. is nog in 't Skr. bewaard als dhur = wat tegenhoudt.
D i c h t , evenals dik, verwant met dijen = ontwikkelen,
uitzetten, op elkander dringen.
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Dichter (poëet) van 't Lat. dictare = spreken, opstellen,
waarbij later kwam : verzinnen, fantaseeren.
Diefstal is een dubbelvorm, immers stal komt van stelen
en zegt 't zelfde als dief. 't Woord dief schijnt op heimelijk
te duiden, in 't Got. althans was dief: thinbi en heimelijk:
thüibja. 't Woord dief is alleen tot de Germ, talen beperkt;
misschien is 't afgeleid van den Idg. wt. dup: ineengedoken
zijn (om zich te verbergen).
D i e n e n is gevormd van een woord, dat knecht bet.
(Got. thius = knecht ; zie Deemoed) ; evenals bijv. heerscheu
bet. heer zijn, zoo was dan dienen : knecht zijn.
Diep van den Germ. wt. dup en den Idg. wt. dhub =
diep zijn ; verwant is : doopen = in de diepte doen, evenals
dompelen (de Voorgerm. wt. was : dhumb). Ook dop behoort
hiertoe : het woord wijst op de diepte, de holte, evenals het
Hgd. Topf een pot beteekent.
D i e t s maken, van diet is volk (zie Duitsch) ; oorspr. :
voor het volk verstaanbaar maken, dus onderwijzen, evenals
wijs maken ; later kregen beide uitdrukkingen de bet. van :
op de mouw spelden.
D i j e n ; d ij g e n , van den Germ. wt. think (de η is bij
ons uitgevallen) : genoeg hebben, genoeg krijgen, wassen,
ontwikkelen. Verwant is dicht, dik en ter dege.
D i k w i j l s . Dik = talrijk, vaak (Mnl. dicke, vgl.: „Dat
heb ic dicke wel verstaen") en wijl is tijd, de s is de bijwoor
delijke. Volkstaal nog ,,duk".
Ding (gericht) van 't Idg. tenkós = termijn; het \voord ziet
dus oorspr. op den vastgestelden tijd, waarop de rechtszittingen
werden gehouden ; later verkreeg het de bet. van de rechtszittingen zelf en ook van het verhandelde : een ding, een
zaak. — Het werkw. dingen was dus „rechtspraak houden",
en verder ook : „een verdrag of overeenkomst sluiten" (als
't ware voor 't ding, d. w. z. met rechtskracht), vandaar nog
ons : bedingen.
Voor dading, z. d. w. ; hiervan is verdedigen afgeleid, n.1.
verdadingen, d.i. voor het gerecht iemands zaak bepleiten.
Zie ook Dinsdag.
Dinsdag is een navolging van 't Lat. Martis dies = dag
van Mars (Fr. mardi\ Engelsch Tuesday). Mars werd n.1.
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vergeleken met den Oudgerm. god Tîwa-z. De Oudhoogd.
god Zîo is een overoude Idg. godheid ; Idg. deiwó-s = de
hemelsche (in 't Skr. deva, van div = hemel), in 't Gr. Zeus,
en in 't Lat. deus. Deze opperste god (,,god des hemels")
werd bij de Germ, de god van den oorlog (de „Mars" der
Romeinen). — Bij de Franken en Saksen komt de naam
dingesdag voor, daar men dezen dag verkeerdelijk voor
„gerichtsdag" (,,dag van het ding") opvatte. De bovengenoemde
Germ, krijgsgod Tïwa-z werd ook als god van het gericht en
de volksvergaderingen vereerd, zoodat hij in een GermaanschLatijnsch opschrift als Mars Thingsus verschijnt; thinx was
n.1. bij de Longobarden (die Italië bewoonden) de naam voor
het „ding", de volksvergadering; vandaar dat de Franken,
Saksen en Friezen den Lat. dagnaam Martis dies naar
Thinxus noemden, dus bij ons Dingsdag (Mnl. dinxendag) ;
men hield immers Thinxus (den god van de volksvergadering)
voor denzelfden god als Mars, hoewel Thingsus meer een
bijnaam van Tïwa-z was.
D i s c h , Os. disk, Germ, diskuz van 't Lat. discus = eig. de
werpschijf (der discuswerpers), en naar den vorm ook schotel.
Later ontstond hieruit (n.1. aan of bij den disch = schotel) de
bet. van tafel (aan den „disch" = tafel).
D o b b e r van dobben = drijvend op en neer gaan; „Nu
dobde hij in al de golven" (Jan Luyken) ; het frequ. is dobberen.
Doemen. Het Os. dom, Got. dom -\- s, bet. : vonnis, oordeel.
Het Skr. heeft dhaman : instelling, heilig gebruik (in het AngelSaksisch is deman = oordeelen). Doemen is dus : oordeelen
(vgl. 't Mnl.: „Daer God die werelt doemen sal"); verdoemen'.
veroordeelen. Ons achtervoegsel -dom in hertogdom herinnert
ook hieraan: het gebied, dat aan de rechtspraak van den
hertog onderworpen is.
Doen, van den Skr. wt. dha: zetten, leggen, doen, scheppen
(dhatr = schepper) ; vgl. daad en ons achtervoegsel : dom
( = do -f- m) in wasdom, enz.
D o g g e r s b a n k , de bank of ondiepte in de Noordzee,
waar de doggers (visschersvaartuigen met sleepnetten) komen
ankeren ; dus niet genoemd naar de zeehonden.
Dokter (arts) van 't Lat. dócere = leeren, onderwijzen ;
dus : de man die geleerd, gestudeerd heeft.
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Dol (dwaas, onzinnig) van den Germ. wt. dul (bij Vondel
nog ,,in dullen overmoed"), met een bijvorm dwal, en deze
van den Idg. wt. dhwel, dhul = verward, bedwelmd, dwa£S
zijn. Aan de beide Germ, wortels zijn ontleend : dwalen en
dolen ; ook dolik, dolkruid : een plant, die bedwelmt. Ook
bedwelmen behoort hiertoe ; z. d. w.
D o m p e r (kaarsdomper) van dompen : uitblusschen,
verwant met dempen ; zie Damp en vgl. : „Een zwartgekleurde
domp" ( = damp).
Donderen, van den Idg. wt. ten = zich uitstrekken, in
't Skr. tan : langgerekte geluiden geven, als klinken, mischen.
In 't Gr. is tonos zoowel pees of touw, als toon en klemtoon ;
en 't Lat. heeft tonus = toon, en tonare voor donderen.
Donderen staat feitelijk voor donneren, vgl. 't Mnl. : ,,God sal
donren met sijnen stemme" ; dit domieren is een frequ. van
donen of deunen. (Zie Deun; D?tn; en blz. 9.)
Dood, van den Idg. wt. dhau (deelw. : dhautö) = sterven.
D 0 0 d a r m , doodeenvoudig, enz. Hier bet. dood alleen
een versterking, naar overeenkomst met doodziek, doodsbenauwd.
Doof, van Idg. wt. : dhubh = stomp, verstompt, verdoofd
zijn ; ook dof behoort hiertoe, evenals dom (Got. dumbs),
dat eveneens een verdoofd zijn van 't verstand uitdrukt.
De Grieken noemden tuph-los (voor thuph-los) daarentegen
blind: verdoofd zijn van 't gezicht.
Dooien, van den Germ. wt. thaw : vergaan, verteren (vgl.
ons : verdouwen, van spijzen) ; mogelijk van den Idg. wt.
teq, waarvan 't Gr. tekein = smelten afstamt.
D o o r n , waarschijnlijk van den Ind. wt. ter = doorgaan,
doorboren ; zie ook Darm.
Dorp. In verschillende Idg. talen komt dit woord voor,
maar niet altijd in de bet. van ons dorp ; soms bet. het een
boerenplaats of een gehucht, dan weer een vergadering, of
menigte, soms ook een volksstam. Maar alle wijzen toch
duidelijk op een „zich verzamelen". Vandaar dat 't woord waarschijnlijk is afgeleid van den Idg. wt. treb — zich verzamelen.
(Vgl. : 't Lat. turba — menigte, en tribus = volksstam ; Oudiersch : treb, Friesche vorm terp ; in sommige onzer dialecten
derp.)
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Dorschen (Mnl. dersen ; eig. dressen ; vgl. Angelsaks.
trescan) komt van den Idg. wt. tresk = met geraas stampen
of trappen, daar 't oude dorsenen met de voeten geschiedde,
dus zonder vlegel.
Dorst, van den Germ. wt. thors = smachten, Idg. ters =
= droog zijn. Verwant is dor (droog).
Dozijn, van 't Fr. douzaine = twaalftal (12 = douze) en
dit van 't Lat. duodecim = twaalf; lett. : twee-tien.
Draaien (Hgd. drehen) van den Germ. wt. thre, Voorgerm.
tre of ter zich borende bewegen, en daaruit: draaien: zie
darin, doorn. Van draaien is draad gevormd, evenals naad
van naaien; zaad van zaaien; deugd van deugen, enz.
Draak, van 't Lat. draco, Grieksch drakoon, en dit van :
derkomai = scherp zien ; het woord w.d.z. het scherpziende dier.
Dreef (laan) van drijven, eig. de weg, waarlangs men het
vee naar de weide drijft. (Vgl. gang: de weg, waarlangs
men gaat; de loop', waarlangs men loopt; de vaart, enz.)
Hetzelfde woord is drift (ook van drijven), dat in 't Hgd.
Trift heet en daar weide beteekent. Bij ons heeft drift de
beteekenis van : haastig gedreven worden, voortvarendheid,
haast, opvliegendheid ; de eigelijke bet. komt nog voor als
zeestroom, bijv. : de noordwestelijke drift.
Drentelen, van den Germ. wt. trend = zich in een kring
bewegen, draaien ; drentelen als frequent, bet. dus : voortdurend heen en weer gaan ; verder : talmen. De genoemde
wortel komt ook voor in : omtrent = om een kring. Vgl.
nog Bredero: „Mijn oudt oom stond so langhe en drenten"
(stond te draaien).
D r e u m e s . Een dreum is een afgesneden stuk, een
eind, een brok; ook een balk (in „ d r e m p e l " ) . Het is verwant met drom (van opdringen), dus dreumes is een ineengedrongen kereltje.
D r i e g e n (stamwoord van bedriegen) van den Germ. wt.
drug — misleiden, en dit van den Idg. wt. dhrugh = benadeelen. — Bedrog, gedrocht en droom zijn er aan
verwant.
Droom is letterlijk : bedriegelijk beeld ; Germ, drauma
(voor draugma) = bedriegsel.
Duiken, van den Germ. wt. duk = zich bukken, zich in
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de diepte begeven : misschien verwant met diep. Frequ.
duikelen.
Duim, gevormd van 't Idg. tumon = de dikke, sterke,
en dit van den wortel tu = zwellen ; vgl. 't Sanskr. taumi =
= ik ben sterk ; en 't Lat. tumeo = ik zwel. Duimelen,
beduimelen : met den duim voortdurend aanraken en vuil
maken. Zoo spreekt Huygens nog van een luit, die beduynit is.
Duin is een Gudgerm. woord dun (spr. duun), dat oorspr.
heuvel bet. ; nog in 't Angelsaksisch en Oud-iersch is dun :
heuvel. In onze taal kreeg het de meer beperkte bet. van
zandheuvel [langs de zee) en werd in die bet. in 't Hgd.
[Düne) en 't Fr. [dune) overgenomen. De uitgang -dunum
(b.v. Lug dununi) is verwant met tuin, z. d. w.
Duit (Mnl. doit. Eng. doit) was voorheen de kleinste munt;
de naam is van Noorschen oorsprong; daar was thveit: de
kleinste munt, van thvita = snijden. Onze naam ging als
Deut (spr. doit) in 't Hgd. over, en als doit in 't Eng.
Duitsch. In het Oudgermaansch moet een woord teuta
bestaan hebben, in de bet. van volk, volksstam. De volksstammen in Germaniü namen dit woord min of meer gewijzigd
over: Got. thiuda, Angels, theod, Ohd. diot, Os. t/iiod, Mnl.
diet. He: bijv. naamw. werd in 't Got. thiudisk, d. i. tot
het volk behoorende, nationaal, Ohd. diutisc, Os. thiudisc,
Mnl. Dietsch.
Toen bij de invoering van het Christendom (+ 800) de
kerk behoefte kreeg de taal van de volken in Germanië
door een gezamenlijk woord aan te duiden — in tegenstelling
met het Latijn, de kerktaal — noemde men de volkstaal:
theodisca lingua [= volks-taal). Uit dit woord is later Duitsch
[Dietsch) ontstaan als naam voor de taal van de Germaansche
stammen (dus ook voor ons) ; vandaar dat in de Middeleeuwen met ,,het Dietsch" ook onze taal bedoeld werd.
Later werd het beperkt tot het Hoogduitsch. — Sedert de
12e eeuw werd het woord „Duitsch" niet meer tot de taal
beperkt, maar kreeg het ook betrekking op andere zelfstandigheden : het volk, het land [das tiusche lant -- Duitschland).
Verwant is duidelijk : voor 't volk verstaanbaar ; duiden : zóó
helder aanwijzen, dat het volk het begrijpt; en diets [z. d.w.).
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Duivel is door invloed der Goten (nadat ze Christenen
waren geworden) gevormd uit het Lat. diabolus, den naam
van Satan (Got. diabaulus).
Duizelen, van den Germ. wt. dus, Idg. dhus, dhwes =
= versuft zijn, verdoofd van geest. Verwant zijn : dwaas
en bedeesd. Vgl. de volkstaal : beduusd.
D u c a a t , van 't Lat. ducatus, zoo genoemd omdat de
hertog van Apulië deze munt 't eerst liet slaan en wel
± 1190. {Dux = hertog; ducatus = hertogdom.)
Dun, van den Idg. wt. ten == zich in de lengte uitstrekken ;
't Gr. tanu is lang, en 't Lat. tenuis = dun, smal. Zie ook
Deun ; Donder en blz. 9.
Duren, van 't Lat. dunare = hard zijn (van durus = hard),
dus lang kunnende voortbestaan. Vgl. 't Fr. dur = hard en
durer = duren.
D u s d a n i g staat voor dus gedaan, vgl. 't Mnl. : „Dus
gedane slaghe sloeg die Keyset vele daer."
D w a a s : zie Duizelen. — D w a l e n : zie Dol.
D w e i l : samengetrokken uit dwegel, n.1. een werktuig
om te wasschen; het oude werkw. was in 't Got. en Os.
thwahan ; en in 't Mnl. dwaen, voor dwagen, vandaar dwagel =
= dweil ; vgl. : ,,Die vrouwe dwoech haer selven van den
bloede." Een dwale was een waschdoek, b.v. een tafellaken
of handdoek; vgl. 't Mnl.: ,,Daer op (d.i. op den disch)
spreedde ( = spreidde) men die dwale Γ
Dwingen, van 't Germ, twenh, Idg. twenk = knellen,
drukken ; verwant is duwen.

E.
E c h t (niet valsch), bet. oorspr. wettig; het was in het
Middelhoogd. e-haft, waarin ee ons wet (zie Eeuw), maar
ook huwelijk bet. (als voor de wet gesloten), vgl. : „Een
weynig na twee jaren in ons ee." Eeman = getrouwd man;
Eestandt = huwelijksche staat. Dit e-haft, dat dus wethebbende, kracht van wet-hebbende, bet., werd eft, en dit
weer echt. (De overgang ƒ in ch was zeer gewoon : graft en
gracht, enz.) Het z.n.w. echt in de bet. van huwelijk zal
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dan wel een verkorting zijn van echte staat (huwelijksche
staat) ; vgl. echte-lieden = gehuwde lieden.
Edel, zie Adel.
Edik, zie Azijn.
Ega, uit ee, zie Echt en Gade, z. d. w.
E e n p a r i g . Sommigen denken aan ee?i-barig: zich als één
gedragende, vgl. een-drachtig, {baren = dragen ; 't Middelhoogd. had einaar). Eenbarig zou dan door volksetymologie :
eenparig geworden zijn. Anderen zien in 't woord de bet.
van cén-paar-voxvc\Qn<\Q, hoewel een paar toch altijd nog een
tweetal veronderstelt.
Eerwaardig, lett. eer τυaar dig zijnde, later : achtbaar, deftig.
Vgl. Brandt: „Zulke poëten zijn te meer eertvaardig, omdat
ze zelden gevonden worden."
E e s t (droogoven), van den Idg. wt. as = branden. Vgl.
't Hgd. Esse = vuurhaard van metaalwerkers, en 't Lat.
aestas = zomer. Zie Asch.
E e u w . Dit woord bet. thans bij ons een tijdperk van ioo
jaar. (De Duitschers missen zulk een woord en zeggen maar
„Jahrhundert" — jaarhonderd.) Doch oorspr. bet. eeuw. een
niet-eindigend tijdperk, zooals ons eeztwig en eeuzvigheid nog
aanduiden. De wortel is nog niet gevonden, doch moet wel
bestaan hebben ; immers ook het Grieksch kent ongeveer
hetzelfde woord voor eeuw, n.1. aioon. Men brengt er ook
ee = wet (zie echt) mee in verband, als : de gewoonte, die
eeuwig van kracht is. Vgl. 't Mnl. : „Na der ouden ee"
„O Emanuel, onse leitsman ende onse ewe-ghever" (== wetgever). Vgl. ook het Hgd. je (vroeger ie) = te allen tijde;
Got. iew = eeuwige tijd.
E f f e n is een verscherping van even.
E g g e van den Idg. wt. ak = scherp zijn ; ook de scherpe
kant van een mes heet wel egge; vgl. 't Mnl.: „So scarp
waren der swaerde egghen."
Eigen, Got. aigan, is eigenlijk het tegenw. deelw. van een
Oudgerm. werkw., dat bezitten bet. ; eigen is dus oorspr.
bezittende; de Germ. wt. is aig, beantwoordend aan een Skr.
wt., die heer zijn bet.
E i k e l , verkleinw. van eik, als 't ware om het jong van
den eik aan te duiden ; vgl. brummel van braam.
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Eilaas! Helaas! van 't Lat. ah lassus! It. ahi lasso'. =
o! ik ongelukkige! In 't Fr. hé las ! waaruit ons helaas!
E i l a n d . Het eerste lid is verwant met aa = water
(zie Aa) ; het woord wil dus zeggen : water-land, land in
't water 1). Het is aan 't Friesch ontleend, waarvan sommige
dialecten voor ei ook o, oog hebben, vgl. Rottumeröög- ( = het
eiland van 't klooster Rottum in Gron.) ; de g moet ook
oorspr. in 't Got. gestaan hebben, en het Angelsaks. heeft
nog eg-lond.
Einde, End, van den Germ, stam andja, uit Voorgerm.
antyo, verwant met 't Sanskr. anta = grens, rand, zoom,
die dus alle een ophouden, een eindigen bet.
Eischen bet. in de meeste Germ, talen zoeken, vragen
(men zoekt iets, en moet er dus naar vragen) van den Skr.
wt. is = begeeren, zoeken te verkrijgen. (Vgl. ons verzoeken?)
El (maat; in 't Mnl. eile, eine) bet. eigenlijk onderarm;
lichaamsdeelen werden oorspr. ook als lengtematen gebruikt:
voet, palm, duim. Het woord komt ook voor in elleboog —
armboog, armbuiging ; Idg. olena, Gr. oolenè, Lat. ulna, Fr. aune.
E l d e r s (oorspr. eire 4- s) bet. anders, ergens anders;
Got. aljis = een ander, evenals 't Lat. alius. — Eilende
(Os. eli-lendi) = in een ander land, en verder het zich daar
bevinden, dus ballingschap, waaruit de bet. van armoede
ontstond. Vgl. 't Mnl.: ,,Het es niemen eV = 't is niemand
anders.
Elf staat voor een lif (Oudhd. einlif), waarin lif beantwoordt aan den Idg. wt. lik =- overlaten ; elf zou dus bet. :
één over de tien.
Elft (witvisch) komt van denzelfden Idg. wt. als 't Lat.
albus — wit. Zoo was in 't Ohd. albiz, Mhd. elbiz = zwaan,
als witte vogel.
E m m e r , in den oudsten Germ, vorm ambar, is een
vervorming van 't Lat. amphora (spr. ampora) = vaas, draagvat. Het volk zag in het laatste lid een afl. van den Idg.
wt. ber = dragen (zie baar) en vatte het woord op als :
x
) Het eerste lid moet in 't Got. agwjo geluid hebben en is een
afl. van 't Got. ahwa = water, zie Aa ; zoodat agwjo wilde zeggen :
waterig. Het komt ook als z.n.w. afzonderlijk voor in ons ouw, 2 e lid
van landouw, dat dus ook waterig land bet.
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vat met één draaghengsel ; vandaar 't Os. embar, Ohd.
eimbar. TAe ook Tobbe.
Engel uit 't Lat. : angelus en dit van 't Gr. aggelos = bode.
Zoo ook : evangelie uit 't Lat. evangeliunt en dit van 't Gr.
eu-aggelion — blijde boodschap (eus = goed).
E n t e r e n , aan boord klampen, komt van 't Spaansch
entrar = binnengaan, innemen.
E r b a r m e n is gevormd van een oud woord barmen =
medelijden hebben. (Zie Barmhartige) Het voorvoegsel er is
niet duidelijk.
E r f , e r f e n i s , e r v e n , van den idg. wt. arbh = erven.
Erfgenaam is letterlijk : die het erf (de nalatenschap) neemt.
Ergens, Os. hwergiu, waarin wker = waar ? en gin =
een of andere plaats.
E r l a n g e n . Het voorvoegsel er bet. een verkrijgen door
middel van de werking, hier langen, een denominatief van
lang, en bet.: in de lengte uitstrekken om het te bereiken.
(Vgl. handlanger == handreiker.) Evenzoo ervaren
—- door
varen, reizen verkrijgen.
E r n s t bet. oorspr. : strijd, standvastigheid in den strijd,
en zag later op den gemoedstoestand tijdens den strijd,
waaruit de hedendaagsche bet. ontstond : de toestand, waarin
alle scherts verre is.
Eten, van den Germ. wt. et, Idg. t Y / = e t e n . Zie ook Tand.
E v e n k n i e . Het tweede lid is waarschijnlijk 't zelfde als
't lichaamsdeel knie (Lat. genus) en bet. ook geslacht, daar
de Germanen de graden van verwantschap bij knieën rekenden.
Vermoedelijk staat ook kunne met dit woord in verband.

F.
Falen, feilen is ontleend aan 't Fr. f ailler en dit van 't
Lat. f allere = bedriegen, verkeerd doen. Vgl. : falsaris.
Februari, van 't Lat. Februarius, en dit van februa
( = boetefeest der zuivering), van februus = zuiverend. Het
woord bet. dus : maand der zuiveringsfeesten.
F e e s t van 't Lat. f estunt = heerlijk. Hiervan komt ook
feriae = viertijden, bij ons vieren (z. d. w.).
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F e i t van 't Fr. fait en dit van 't Lat. factum = daad
(van facer e = doen).
F i e t s (rijwiel) naar den Engelschen fabrikant Fits.
F l i k j e (chocolaadkoekje), door Caspar Flick ingevoerd.
F l o r i j n (gulden) genoemd naar Florence, waar hij 't eerst
geslagen werd (+ 1350). Volgens anderen: munt ,,met de
bloem" (Lat. flos, Fr. fleur), daar 't wapen van Florence
een lelie is.
Fluit van 't Fr. flûte en dit van 't Lat. flare == blazen.
F l u k s (Mnl. ν lue hts) is onder den invloed van 't Hgd.
jlugs gevormd van vlucht, met de bijw. s.
Folteren. Een folter is in 't Hgd. een pijnbank, in
't Lat. pulletrus, poledrus ~ veulen, daar de pijnbank eenigszins den vorm van een veulen had. Ook bij ons komt
folter ~ pijnbank een enkele maal voor: ,,Sleept hem op
de folter f'
F o o i , uit 't Fr. voie, Lat. via — weg, het afscheidsmaal
vóór men op reis ging; later het drinkgeld.
F r a n s c h e t i t e l (bij groote werken de titel op de
I e blz., zonder naam van schrijver, uitgever, enz.), een volksetymologie inplaats van voordehandsche titel.
Frank (vrij), van 't Fr. franc, afkomstig van den volksnaam Franken = de vrijen. Franco (van brieven) is een
verkorting van 't It. porto franco, letterlijk : gedragen vrij,
dus vrij besteld; ook vertaald: portvrij. (Vgl. 't Fr. porter —
dragen, en 't Hgd. Briefträger = brievenbesteller.)
F r u i t , van 't Fr. fruit en dit van 't Lat. fructus = vrucht.
F u c h s i a , naar de plantkundige Fuchs ( 16e eeuw), evenals
Dahlia van Dahl.

G.
G a a f van geven: wat geschikt is om te geven, dus wat
ongeschonden is.
Gaard (tuin) en afgeleid van een werkw., dat omringen,
omsluiten bet. (vgl. gordel); gaard is dus: de omringde
plaats ; Hgd. Garten, Oudfr. gardin, later jardin ; Lat. hortus
(de h en de g zijn verwant) ; Russisch : gorod = stad, bijv.
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Novgorod; Got. garda = stal, — alle dus: een afgesloten
plaats.
Gaarne (Hgd. gem) van den Idg. wt. gher = begeeren
(z. d. w.).
G a d e , gaderen, garen, te gader. De wortel van deze
woorden drukt een „bijeenbehooren" uit en komt ook voor
in goed (== passend bij) ; vgl. : „Wanneer sy merckte, dat
onse salige ( = overleden) moeder wat had, rock of pels, dat
haar gaedeu ( = gaadde = paste, beviel), dat wolt sy dan
hebben." 't Woord gade (echtgenoot) was oorspr. gegade, dat
toenmaals ook makker bet., en waarin ge = samen, dus
letterlijk: samenpassende; later verloor het woord 't voor
voegsel, zie bijv. Boer; als verkleinwoord komt gaaike voor.
Van gaden = passen, geschikt zijn, hebben wij nog gading,
bijv. bij verkoopingen leest men ,,die hierin gading hebben".
— Dat is iets van zijn gading.
In gadeslaan bet. gade : zorg.
G a l , zeer waarschijnlijk verwant met geel; zie Goud.
G a l g (Got. galga = kruis, ook dat van Jezus), van 't
Voorgerm. ghalga = staak, stang.
G a l m , een afl. met m van den Germ. wt. gel, gal =
luid klinken; verwant is: gillen en nachtegaal.
G a η η e f (gauwdief) van 't Joodsche gannef = stelen.
Gansch bet. eigenlijk heel, zonder stukken of gebreken ;
't M ni. ganse η bet. gezond maken, evenals ons heelen van
heel. Zie Onganse h. Vgl. nog: „Hi was gans ende ghesont."
Garf, van den Skr. wt. grebh = vatten, grijpen (vgl. ons
grijpen en grabbelen) ; garf w. d. ζ. : zooveel als men met één
hand kan grijpen.
Gast, van 't Voorgerm. ghostis — vreemdeling. Kenschetsend voor den volksaard is, dat bij de Germanen een gast
de hoogste rechten verkreeg, terwijl de Romeinen aan hun
hostis ('t zelfde Idg. woord) de bet. van vijand gaven.
G a u w d i e f , lett. de gauwe dief [gauw = snel).
G e b a a r van den Idg. wt. ber = dragen; dus letterlijk
't zelfde als: gedrag. Vgl. 't Mnl. „Ende (zij) gebaerde of si
ziec ware" = zij gedroeg zich, alsof enz.
G e b e u r e n van beuren, en dit van ber : dragen, omhoog
heffen, te voorschijn komen (n.1. in den loop des tijds).
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Gedaante van doe?i = maken, vormen ; vgl.'t Mnl. : „Ghi
sout werden also ghedaeti" = een andere gedaante krijgen.
G e e l (geluw) van den Idg. wt. ghel = geel zijn; ook de
wortel van gal, goud en gloeien. Bij Bredero ook kaluw
voor kaal.
G e e n (Os. nig-en) = niet een ; evenals noch = niet ook,
ook niet. Vgl. 't Mnl. ; „Si en hebben toeverlaet negheen" =
geen toeverlaat.
G e e r e n : schuin toeloopen, vgl. deze kamer geert of:
de wanden geeren, als de eene breedtezijde korter is dan de
andere ; gegeerde rokken : rokken met smaller wordende
banen ; vgl. 't Mnl. : „Hy leidde hem binnen bi den ghere"
= slip van den mantel ; ook gieren in : gierpont, die schuin
toeloopt naar den oever (niet loodrecht). Verwant met geer :
de speer der Germanen, die óók schuin toeliep, d. w. z. in
een punt eindigde, maar welk woord later meer als stok
werd opgevat.
Geeuwen van den Idg. wt. ghi = gapen.
G e h e i m , letterlijk : wat tot het heem (z. d. w.) behoort en
dus voor vreemden verborgen moet blijven ; zie ook Heimelijk.
Vgl. 't Mnl.: „Ryck God, waer ie tso heyme gebleven" =
Almachtig God, ware ik thuis gebleven.
G e h e n g e n (toestaan) ; hengen is een causât, van hangen
en bet. hier: de teugels laten hangen, dus vrijheid geven.
Vgl. 't Mnl. : „Hi en woudes niet ghehingeri' = hij wilde
het niet toestaan.
G e h u c h t : een verzameling van hoeven (Hgd. Gehöft),
waarbij de ft in cht overging, als bijv. bij gracht en graft.
G e l d , van den Germ, stam gelth: opbrengst, gift, vooral
voor een offer; later kreeg het de bet. van betaalmiddel
(oorspr. was 't betaalmiddel vee, Got. faihu, zoodat dit laatste
ook bet.: rijkdom); gelden was toen dus: in betaling geven,
later: waard zijn, kosten.
G e l i j k , letterlijk: hetzelfde lijk ( = lichaam, uiterlijk,
gedaante) hebbende.
G e l o o v e n (ge is een versterking) van den Idg. wt. lubh,
waarmee lief verwant is (vgl. Angelsaks. gelief an = gelooven);
de oorspr. bet. is dus : iets lief, aangenaam, goed vinden en
daaruit : goedvinden, inwilligen, toestemmen en eindelijk :
4
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vertrouwen. Zoo schrijft Vondel nog: „Wijs is hij, die zich
zelf niet al te ν-eel gelooft", d.i. op zijn eigen kracht vertrouwt.
Van denzelfden wortel is ook gelieven (iets lief, aangenaam
vinden, er behagen in scheppen) : gelief mij dat te zenden ;
evenals gelofte = goedkeuring, toestemming, toezegging, ver
bintenis.
G e m a a l ; ge = mede en maal herinnert aan de oude
volksvergadering (vgl. : maalstede : vergaderplaats ; maalmannen : de schepenen) ; in deze vergadering werden ook de
huwelijken gesloten. Ons woord gemaal schijnt aan 't Hgd.
ontleend, daar het in 't Mnl. niet gevonden is.
G e m a k , van den Germ. wt. mak : passend samenvoegen,,
passend bijeenbehooren (waarvan ook maken : tot een passend
geheel verbinden) ; ook makker : de verbondene. Wat passend
is samengevoegd : 't gemak dus, bevalt ons, behaagt ons en.
staat daarom gelijk met geriefelijkheid. Hiervan is afgeleid :
gemakkelijk:
passend, geriefelijk, enz. (Vgl. bijv. 't Lat.
facilis •== gemakkelijk en facere — maken.)
Gemeen (gemeenschappelijk), Germ, ga-maini-z, beant
woordend aan 't Lat. com-munis. Volgens 't Wdb. is muniis:
verplichting, plicht, ambt; vgl. immuniteit:
vrijstelling van
dienstplichten, vooral van belasting. Communis of gemeen
zou dan bet. : te zamen verplichting hebben, te zamen ver
bonden, de gezamenlijke verplichting betreffende, gemeen
schappelijk. — Bij uitbreiding : wat op 't algemeen betrekking
heeft, 't meer alledaagsche, 't gewone: gemeen soldaat, de
gemeene hoop (d.i. de gewone, de laagste volksklasse), en
wellicht hieruit ook onbeschaafd, laag,plat: een gemeene daad.
G e m e l i j k . Het grondwoord, 't Os. gaman, Eng. game,
is spel, grap ; bijv. Hildegaersbergh spreekt nog van gemen
= grappen, grillen, kuren, mikken. Het woord gemelijk was
dus oorspr. : speelsch, vroolijk, terwijl 't tegenwoordig meer
het tegenovergestelde bet. ; uit de bet. van grappig, boertig
ontwikkelde zich n.1. de bet. van: vreemd, raar, zonderling,
nukkig.
G e m e t ( = ± ] / 3 H.A.; vgl.: 't eiland Tien Gemeten),
komt van 't werkw. meten.
G e m o e d . Hier heeft ge een collectieve bet. (vgl. : ge
bladerte) en moed is de stemming van onze ziel (zie Deemoed) ;
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het woord duidt dus de gezamenlijke stemmingen van ons
binnenste aan: een vroolijk gemoed.
Genade, van den Idg. wt. neth = zich neigen, Skr. natha
= hulp, toevlucht; Got., nithan = helpen, ondersteunen.
Genade is dus eigenlijk: „geneigdheid", genegenheid, hulp.
In 't Mnl. was genade ook ootmoed, dus „geneigd tot onderworpenheid". Vgl.: ,,Ic come God te ghenade."
Generen, een wisselvorm van genezen (met versterkend
ge), bet. oorspr., dat iemand of iets zich ongedeerd in zekeren
toestand bevindt of ongedeerd daaruit geraakt, ongeveer
beantwoordende aan ons redden : „Mensche, wiltu (wil je)
dyn ziele gheneren?" — Later kreeg: zich generen de bet.
van : in 't leven blijven, den kost verdienen, vgl. nering
('t Hgd. Nährung werd voedsel) ; bijv. 't Mnl. : „Si neeren
hem ( = zich) metter proie" = met den buit; en bij Brandt:
„Vondels vader geneerde zich met koopmanschap van kousen."
Genezen is dus : ongedeerd, heel, gezond maken. — De Idg. wt.
nas heeft de bet. van : zich vereenigen, samenkomen, dus :
een geheel worden, m. a. w. heelen, evenals ons genezen.
G e n i e t e n (ge is versterkend) komt van den Germ. wt.
nut: zich iets ten gebruike aanschaffen, iets gebruiken,
„nut" van iets hebben. Verwant is: genoot: die iets mede
gebruikt. (Vgl. 't Fr. compagnon, Lat. companio = broodgenoot ;
van pain, panis = brood, en com, cum = mede.) Ook genot
komt van 't zelfde grondwoord.
Genoeg, van den Idg. wt. nak: bereiken, 't Woord
w. d. z. : toereikend, geen gebrek hebbend; vandaar dat genoegen
ook bet. pleizier, vreugd (men heeft n.1. genoeg).
G e r a a m t e , van raam, en bet.: het samenstel van de
vaste deelen, die, als zij omkleed of aangevuld worden, het
geheel leveren, bijv. het geraamte van een stoommachine,
schip, roman, lichaam.
Gereed, van zich gereiden = zich gereed maken ; vgl. :
„Die coninck ghinc hem ( = zich) ghereiden ende cleiden"
( = kleeden). Zie ook Bereid. — Gerei = paardentuig; zie
Bereiden.
G e r u c h t , afl. van roepen (Hgd. : rufen ; cht voor ft) ;
ge heeft een collectieve kracht: al wat roept; oorspronkelijk het geluid van menschenstemmen, inzonderheid met
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betrekking tot de faam ; later ook andere geluiden. — Vgl.
ook berucht: van beroepen, d.i. bij of over iets roepen, en
wel kwaad. (Zie Berucht?)
Geschieden van den Germ. wt. skeh = gaan, vgl. : Got.
skewjan = gaan ; Ohd. scehan = snel gaan ; waaraan ons
schicht, schichtig, schielijk herinnert. Ook schoe(n) leidt men
van dezen wortel af. — Geschieden (in 't Mnl. gescien voor
gescihen, waarin later de d is ingelascht) ziet dus op het
voorbijgaan, op het zich voordoen van een of ander voorval.
Ook schikken behoort als caus. (tevens intens., de h wordt k)
bij dezen stam : het bet. : doen gaan, in orde brengen om te
doen gaan, regelen, ordenen, klaar maken; vgl. geschikt en
beschikken. (Het Hgd. schicken bet. zenden, en dit is letterlijk
ook: doen gaan; zie Zenden).
G e s l a c h t een afl. van slaan; in het Ohd. bijv.: ,,nah
den forderen slahan" = naar de (voor)vaderen slaan of
aarden ; vgl. ook slag = aard : van dat slag. — Geslacht,
waarin ge een collectieve kracht heeft, bet. dus : alles, wat
van hetzelfde slag, van dezelfde soort is, wat bijeen behoort;
vandaar: familie, stam.
G e s p u i s brengt men in verband met spuwen, dus: het
gespuwsel, het uitbraaksel.
Gestadig, van 't Mnl.: ghestade = standvastig: „Gestade
vriende." — Zie ook Steeds.
Gestalte, op 't voorbeeld van 't Hgd. Gestalt, afgel. van
stellen = ordenen, regelen, plaatsen (vgl. gesteltenis). — Bij
Bilderdijk vaak stal (z. d. w.).
Gevaar, van den Germ. wt. fer, Idg. per (vgl. Lat.
periculum = gevaar), waarvoor 't Ohd. f ara = bespieden,
belagen had. De oorspr. bet., n.1. van: bespieden, belagen door
menschen, kreeg weldra een ruimeren omvang, zoodat men bijv.
ook van gevaar door ziekten, natuurverschijnselen enz. sprak.
G e v a a r t e , afl. van varen = gaan; ge met collectieve
kracht (vgl. gedaante van doen). Oorspr. was gevaarte het
gevolg van een vorst ; doch daar varen ook bet. : te werk
gaan, kreeg gevaarte de bet. van maaksel, getuig (gevaarte
van een visscher), en werd later vooral gebezigd van groote
„maaksels" : gebouwen, rotsen, ijsbergen, enz.
G e w a a d . Het grondwoord waad bet. oudtijds kleeding,
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(Os. : wad, vgl. lijnwaad) ; ge heeft collectieve kracht. In
't Hgd. is het woord Gewand (bij ons vroeger ook, vgl.
't Mnl. : „Sonder mijn ridders ghewanf')
van winden: de
stof, die om het lichaam gewonden wordt.
G e w a a r w o r d e n , 't Eerste lid bet. in 't Oudgerm.:
lettende op iets, iets bespeurende. Gewaarworden bet. dus
oorspr. : lettende worden op iets; en verder: iets zien, iets
hooren, iets voelen.
G e w a g maken ; gewagen van iets, van den Idg. wt. wok
(Germ, wak) = spreken, zeggen; vgl. 't Lat. vox = stem;
vocare = roepen.
G e w e e r van weren == zich verdedigen. Oorspr. was elk
verdedigingsmiddel een geweer, dus bijv. ook een zwaard;
vandaar ter onderscheiding: schietgeweer.
Gewei (van een hert) brengen sommigen in verband met
het Oudindisch : vaya = tak. Daar er ook een bijvorm
gewicht bestaat, zien anderen in het woord een afl. van den
Germ. wt. wig (Idg. wik) = strijden, kampen. Zie Weigeren.
G e w e l d (Hgd. Gewalt) van den Germ. wt. zval: sterk
zijn, heerscher zijn. V g l . ' t Got. en Os.: waldan = besturen,
evenals 't Hgd. walten. Vgl. ook ons dialectisch gewoud =
macht: ik heb geen gewoud meer in mijn arm; enBredero:
,,Hij is in mi]n ghewouwt" ; ook onze voornaam: Wouter, Walter
= machthebber, heerscher. Vgl. 't Mnl.: „Gheweldich God."
Gewest, waarschijnlijk van 't Germ, wesan = wonen;
Skr. wastu = woonplaats ; gewest bet. dan : de gezamenlijke
woningen, later ook de landstreek.
Geweten van weten = kennen, beseffen. Letterlijke vertaling van 't Lat. conscientia ; van cum = mede (ons ge) en
scientia ~ kennis. Het Got. had mid-wissei. Geweten is dus :
de mede-wetende, n.1. van onze goede en slechte daden.
G e w i s , versterking wis en dit van zveten, zekerheid
hebben. (Idg. wid = weten.)
G e w o o n van wonen, ergens thuis zijn, thuis behooren,
evenals: gewennen. Een gewoon
verschijnsel: het hoort
hier thuis, is niet vreemd. Hij is dat gewoon,
gewend:
daarin is hij thuis, 't is hem niet vreemd.
G e w r o c h t (met metath.) eig. verl. deelw. van werken;
Got. waurkjan, Eng. to work.
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G e z a g van zeggen (als getal van tellen): vgl. veel te
zeggen hebben. Oorspr. bet. het woord : het gezegde, het
uitgesprokene, n.1. 't vonnis, 't oordeel ; later : de bevoegde
macht tot zulk een vonnis of oordeel.
Gezant, aan 't Hgd. ontleend, en daarin 't verl. deelw.
van senden, ons zenden.
G e z e l , van zaal = huis, en ge — mede; oorspr. dus:
die met een ander 't zelfde huis bewoont; later meer algemeen : die met een ander omgaat.
G e z i n (Mnl. ghesinde), staat voor: gezinde, van 't Oudgerm. sintha = weg, reis. In 't Got. was gasintka', =
medereiziger, reisgenoot. Gezin was dus een collectief voor
reisçenooten. Oorspr. zag het woord dan ook op het gevolg
van een vorst: ,,de vier Heeren met hun gezinde' ; later
ook op de bedienden van een vorstelijk persoon : „Isaac
had een groot gesinde", en Hooft: ,,Het gesin (het dienstpersoneel) was oock naer de kermis getrocken", en eindelijk
bet. het: familie, huisgezin. Zie ook 't volgende woord.
Gezindte, 't zelfde woord als gezinde in de bet. van :
leden van eenzelfde huis, hier toegepast op een godsdienstige
sekte, „die als broeders van 't zelfde huis samenwonen." —
Gezinde werd later opgevat als een afl. van zin: gezind zijn,
d.i. als aanhanger of volgeling van dezelfden zin zijn ; bijv.
Prinsgezinden, Doopsgezinden, enz. en zoo kreeg gezind het
achtervoegsel te (vgl. breed en breedte) ; gezindte werd toen :
gezindheid, maar uitsluitend van godsdienstige sekten.
Gezond verwant met zoen (z. d. w.), van 't Mnl. : zoenen,
swoenejt — verzoenen, boete doen, eigenlijk : heelen, herstellen
(n.1. de misdaad), van 't Germ, szvono (Lat. sanus) = heel,
gezond. Gezond is dus : geheeld, hersteld, zonder gebrek.
Gezwind, 't grondwoord beduidt oorspr. : sterk, krachtig
(Got. swintha), later : rap, vlug.
G i e r i g : zie begeeren (z. d. w.). Gier was: verlangen, begeerigheid, gulzigheid, vgl. : „Siet Reinaert hier, den feilen
ghier" ( = slokop).
G i l d e , van gelden in de bet. van offeren (zie geld) ;
oorspr. dus : een vereeniging om te offeren, later ook een
wereldlijke vereeniging.
G i l l e n van 't Gem. gel, gal; zie Galm.
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Ginder, afl. van gene, met 't zelfde achtervoegsel are als
in 't Got. n.1. ]aiiidra ; 't bet. : daarheen. Ook ginds van
gind (dat nog in 't dialect voorkomt) is van gene gevormd,
evenals bijv. 't Got. jaind van jains = gene (overgang vany in g).
G i s p e n , van gisß: een karwats, roede, zweep; 't woord
w. d. z. : met de zweep slaan, en verder: hekelen. Vgl.:
„Een drijftol, die niet meer ghegispt en wort, valt haest in
onmacht."
Gist (de g is uit j gevormd, zie ginder) van den Germ,
stam : jes, yes, Skr. yas == koken, schuimen. In 't Hgd. is
Gischt dan ook schuim, maar bij ons 't schuim, dat bij
vloeistoffen ontstaat, wanneer de suikerdeelen in alcohol
worden omgezet, de z.g. „gisting" ; verder de stof, die de
gisting bewerkt: biergist, wijngist.
Glad, brengt men evenals glas, glans, glinsteren, glimmen
in verband met den wortel gli, die helder zijn, blinken moet
beteekent hebben.
Gloeien, van den Germ. wt. glo, gle (uit 't Idg. ghla,
ghel) = blinkend zijn; zie Geel. Gloed is 't z.n.w., als naad
van naaien, en zaad van zaaien. Ook gloren is verwant,
evenals gluren, dat oorspr. gloeien bet. : „Zoolang 't gesternte
gluyrt"; later: gluuroogen = strak kijken.
God (Got. Guth) van den Idg. wt. ghu = aanroepen,
(zie Verguizen), zoodat God oorspr. bet. : het aangeroepen
Wezen. Anderen denken aan 't Skr. hu = offeren; Skr.
huta = aan wien geofferd wordt. — In Godsvrucht
is 't
tweede lid: vrees, ontzag, dat nog in 't Mnl. voorkomt:
„Ie vrucht si riden in hare doot" (zij rijden hun dood tegemoet). „Een goet rudder, Gode vruchtende" (Vgl. 't Hgd.
Furcht •= vrees.) Bilderdijk en Da Costa spreken ook van
godsvrees.
G o e d schijnt verwant met gade: wat bij iets behoort,
wat passend is ; zie Gade.
G o e d e r t i e r e n staat voor goeder tiere(n) = van goeden aard of soort, goedaardig. Vgl. voor tier = aard, 't w.w.
tieren = aarden. Zoo sprak men ook van quadertieren, allertieren ( = van alle soort).
Gorden, gordel zie Gaard; ook gordijn als afsluiting
brengt men er mee in verband.
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G o r t is de metath. van grut, afl. van den Germ. wt.
grut = korrelig zijn. Grut heeft de bet. aangenomen van :
fijngemaakte korrels (n.1. van gerst) en verder : alles wat
klein is; bijv. wat een grut! ( = kleine kinderen). Ook gruis
brengt men er mee in verband.
G o u d komt van den Idg. wt. ghel, zie Geel: het gele
metaal.
G r a a n van 't Lat. grauum = korrel, Fr. grain, waarvoor
bij ons grein (apotheeksgewichtje). Van 't zelfdegranum komt
gra?iaat = appel vol korrels (Granada = het land der granaten),
ook : kogel vol korrels, evenals het edelgesteente, dat in
korrels voorkomt. — Ook graniet: korrelige steen, behoort
hier thuis.
G r a b b e l e n , frequent, van grabben, grijpen. (Zie Garf.)
G r a c h t , voor graft, van graven, evenals drift van drijven.
Gram, vergramd,
evenals grommen van 't Voorgerm.
ghromo (Got. grama) = knarsen van woede. — In gramstorig
is storig afgeleid van storen, steuren = boos maken.
G r a s d u i n e n zijn duinen met welig gras, voor de schapen
een Luilekkerland. Uit de uitdrukking in grasduinen gaan
ontstond gaan grasduinen, of alleen grasduinen : zich te goed
doen, zijn hart ophalen.
G r a u w = gepeupel, daar vroeger de lijfeigenen in een
grauwe stof gekleed waren.
G r e b of grub, verkleinw. greppel, afl. van graven, van
den Germ. wt. grab = graven.
Grief, van 't Fr. grief = smaad en dit van 't Lat. gravis
= zwaar, moeilijk. Zie citaat bij Vrede.
Griffel, verkleinw. wan grifft) en dit van 't \jaX. graphium
— schrijfstift. (Vgl. 't Gr. graphein = schrijven.) Het w.w.
is griffen (verl. deelw. gegrift) en griffelen. Ook bij overdracht wordt griffel (als puntig voorwerp) gebruikt voor ent:
werktuig om te enten, en hiervan griffelen in de bet. van
boomen enten.
Grind, van denzelfden wortel als 't Angelsak. grindan en
't Eng. to grind —- fijn wrijven, vermalen, knarsen.
G r o e i e n , van den Germ. wt. gro = wassen, groeien;
verwant met groen en gras.
Grot van 't It. grotta, 't Fr. grotte en dit van 't Lat.
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crypta, Gr. krupta, van kruptein •= verbergen. Vgl. ook ons
krypt: onderaardsche kapel.
Gruwen, g r u w e l : van den Westgerm. wt. gm = ijzen,
huiveren, verschrikken.

H.
H a a g schijnt oorspr. afsluiting te beteekenen; daarna
de afsluiting {haag, heg) zelf. 't Hgd. hegen bet. oorspr. : door
een heg omgeven, daarna : verplegen, koesteren, vgl. : „Gelijck
een aernt (arend) sijn ionge kiekens heegt en koestert". Een
afl. hiervan is hegening, thans heining. (Vgl. megid = meid ;
pegel = peil.)
H a l , overdekte verkoopplaats : vleeschhal, lakenhal ; ook:
zaal, — komt vermoedelijk van den Idg. wt. hel — verbergen ;
zie Helen.
Halen, van den Germ. wt. hal = luid klinken, roepen,
bijeenroepen, waaraan verwant is 't Lat. calare = bijeenroepen.
Zie Helder.
Wat men „bijeenroept" of „haalt", doet men
komen, verkrijgt men. Zoo kreeg halen de bet. van iets verkrijgen, door ergens heen te gaan.
H a l m is verwant met 't L,at. calamus = riet en dit met
cuhnen = spits, top, uitsteeksel (vgl. culmineeren) ; ook hals
brengt men tot dit grondwoord, als uitstekend lichaamsdeel. —
Halsstarrig is star (stijf) van hals, vgl. hardnekkig; en omhelzen = om den hals vatten.
- h a l v e , bijv. in mijnenthalve, is het oude woord voor
zijde, dus letterlijk 't zelfde als mijnerzijds.
Hamer houdt men oorspr. voor steen, rots ('t Üudnoorsch
had hamarr = rots) en duidt dus 't steenen wapen bij uitnemendheid aan.
H a n d brengt men tot de familie van 't Got. hinthan =
grijpen, vangen.— Hand, hande bet. ook soort : drieërhande,
waarbij men aanneemt, dat hand ook zijde bet. (vgl. aan de
linkerhand en aan de linkerzijde) : van goeder hand = van
goede zijde en bij uitbreiding: van goede soort. — Verwant
met hand is ook behendig = bij de hand zijn; heinde = bij
de hand, dus kortbij (dit heinde staat voor: hende, vgl. den

— 58
compar. in: „Wel Angeniet, kom hender Γ (Hooft heeft:
,,verre en heindgelegene volcken"), en handelen = in de hand
nemen. In handhaven schijnt men aan handhave = handgreep,
haudvatsel te moeten denken {haven als bijvorm van hebben,
houden, vgl. hij heeft), zoodat handhaven dan bet. vasthouden,
niet loslaten, iets verdedigen, iets steunen, vgl. maintenir, letter
lijk óók: hand-houden. 1) — Handvest = oorkonde met de
hand, d. i. handslag, bevestigd.
H a n g m a t is een volksetymologie voor hamaca, waarmee
de inboorlingen der Caraïbische eilanden een hangend slaapnet aanduidden en welk woord in de reisbeschrijvingen der
i6 c en 17e eeuw herhaaldelijk voorkomt.
Hanteeren, niet van hand maar van 't Fr. hanter = heenen weertrekken, dikwijls bezoeken, en oorspr. voor handeldrijven gebruikt („neringen en hanteeringen"); later, toen men
het met hand in verband bracht, kreeg het de bet. van
behandelen, vasthouden, enz.
Hard van 't Voorgerm. kartus = sterk (vgl. 't Gr. kratos
= sterk ; Skr. kratus = kracht), van den Idg. wt. ker =
maken.
H a r i n g (Mnl. herinc; dialect: kering) komt van heer =
schaar, leger; het woord als „heerling" bet. : de in een schaar
komende.
Hebben: zie Heffen.
Heden bet. thans vandaag (zie Huidig), maar duidde
oorspr. een veel korter tijd aan, ongeveer : zoo juist, daar net.
De afl. is onzeker, etymologisch niet verwant met huidig.
Heem (keim, ham, hem, vgl. Windesheim, Den Ham,
Arnhem) van 't Skr. ksi = veilig wonen; vandaar: woonplaats, dorp, huis. Zie Geheim, Heimelijk.
Heer, samentrekking van herero en dit een comparatief
van een adj., dat in 't Hgd. nog hehr luidt en bij ons in
heerlijk voortleeft; het bet. voornaam, verheven, eerwaardig,
oud ; de ondergeschikte sprak zijn gebieder, zijn leenheer met
heer (d. i. de herere = de oudere, meerdere) aan. Ook 't
Lat. senior = de oudere, kreeg evenzoo de bet. van keer,
) Prof. Kluge ziet in handhaven 't Ohd. anthaba, waarin ant = tegen
(vgl. antwoord) en haba = greep, verwant met 't Lat. capio = grijpen ;
dus: anthaba = waar men tegen of aan grijpt; handvat.
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gebieder; It. sinjor, 't Fr. seigneur, ons sinjeur. Van heer is
heerscher gevormd : heer zijn.
Heer (heir, leger) schijnt van een grondwoord te komen,
dat oorlog bet. en nog in verheeren = verwoesten, voorkomt,
evenals in heerweg; 't zal dus oorspr. oorlogsschaar bet. hebben, en later schaar, menigte in 't algemeen : het sterrenheer.
Heet van den Germ. wt. hit = warm zijn ; vgl. ons hitte.
H e f f e n , van den Germ. wt. haf, hab = vatten, grijpen,
nemen, opnemen ; vgl. ons hecht (voor heft) van een mes.
Bij ons kreeg heffen vooral de bet. van: omhoog nemen,
opbeuren ; vgl. hevel, en heffe = de bovengist op een vloeistof, later óók het schuim : uit de heffe des volks. — Met
den wt. haf, hab is ook ons hebben verwant ; zie handhavefi.
Heftig (in 't Ohd. heiftec) is verwant met 't Got. haifsts =
twist, strijd, met 't Angelsak. haest = geweld, met ons haast
en 't w.w. heisteren : leven, geweld maken, verwoesten. Heftig
wil dus eig. zeggen : driftig, woest, onstuimig. Niet verwant
met hevig, z. d. w.
Heide, vermoedelijk van 't: Germ. adj. haithna = wild;
heide zou dan bet. : het kruid der wildernis. Ook heiden
(afgodendienaar) zou dan de wilde bet. en moet dus door
een reeds gekerstend volk (waarschijnlijk de Goten) aan de
niet-gedoopte volken gegeven zijn.
H e i l , 't z.n.w. van 't bijv.nw. heel, dat oorspr. bet. ongeschonden, zonder gebreken, en op 't lichaam toegepast : gezond
(vgl. heelen = genezen). Dit heil bet. vroeger dan ook vooral
gezondheid, geluk, voorspoed, en in Christelijken zin : zieleheil, de zaligheid (vgl. Heiland = de Heelende, de Genezende,
in het Mnl. ,,Ghesontmakere"). Het bijv.nw. heilig kreeg de
bet. van „sanctus" (sint), op welke wijze is nog niet duidelijk.
Heimelijk zie Geheim. Vgl. 't Mnl. : „Een hondeken, dat
heimelte (tot dat huis behoorende) ende clene was."
Heinde: zie Hand. — Heining: zie Haag.
H e k e l , vermoedelijk van een oud w.w. (in 't Ohd. hecken),
dat steken bet., verwant met ons haak en vischhoek ; hekel is
dan 't werktuig om te steken, het getande scherpe werktuig.
Heks (Mnl. haghetisse, Vlaamsch nog hakketesse, Ohd.
hagazussa) schijnt te bet. : boschduivelin. 't Eerste lid hage =
haag, bosch ; 't tweede lid — in 't Germ, tusj'o — is dan ver-
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want met 't Oudgall. dusius = daemon, temeer daar in 't
Ohd. een boschvrouw of heks ook wel holz-muoja = houtmoei of -tante heette.
H e l , oorspr. in de Noordsche mythologie de godin van
't doodenrijk, later dit rijk zelf; door den invloed van het
Christendom kreeg het de bet. van de strafplaats na den dood.
Men brengt het in verband met den ldg. wt. hel, hal = verbergen, omhullen. — Vgl. ons: helen; verholen samenstelling; en 't Mnl. : ,,lc en can u (dat) niet gheheleii" =
verzwijgen.
H e l , h e l d e r : vermoedelijk van den wt. hal = luid
klinken, roepen (zie halen) ; hel werd dan ook oorspr. alleen
van geluiden gezegd, later ook van het licht. Helder is een
afï. met re (eig. dus helre, heller), maar er werd voor de uitspraak gemakkelijkshalve een d ingelascht: vgl. mulder voor
mtdler; vilder voor viller.
H e l e n , zie Hel; hierbij hoort thuis h e l m : de verbergende
(voor de m vgl. galm, bloem).
Hemd, van een Germ, woord hama = omhulsel, kleed;
vgl. lichaam (z. d. w.) ; van den Germ. wt. ham = bedekken,
verbergen.
Hemel, misschien verwant met heem = huis, en bet. dan
de woonplaats der goden. — Sommige vormen echter als
't Os. hefnan, Angelsaks. heofon, doen denken aan een afl.
van heffen = verheven zijn, terwijl anderen het woord beschouwen als verwant met hama (zie hemd), en dus aan bedekken, verbergen denken ; hemel zou in dit geval het bedekkende gewelf bet., evenals van een ledikant, van een klomp,
enz. Het w.w. hemelen bet. verbergen, bijv.: ,,de gevangenen
versteecken ende hemelen"; bij uitbreiding: uit den weg
ruimen, bijv. „iemand uit den weeghe hemelen", of: opruimen, netjes in orde brengen : het huis hemelen ; ook : zich
ophemelen (z. d. w.) : zich netjes aankleeden, versieren, fig.
prijzen.
H e n g e l : werktuig om te hangen, evenals hengsel; vgl.
hengselslot ; hengselmand.
H e r b e r g , lett. leger-bergplaats, plaats waar 't leger een
onderdak vond; later ook voor reizigers. (Voor berg vgl.
\\oQ\bergï)
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H e r d e r van 't Germ, lierdo = kudde (waarvoor Bilderdijk en Jacques Perk ook lieerde gebruiken) ; letterlijk dus :
de heerde?taar = kuddebewaker.
Herfst (Mhd. herbest) van den Germ. wt. harb, Idg. karb
= vruchten plukken. Herfst bet. dus : de oogsttijd.
Hermelijn, verkleinwoord van 't Mhd. harme, Os. harmo
= wezel.
Hersenen, van 't Idg. ker, kers, Skr. cirsa = hoofd. (Idg.
k wordt Germ, h.) Ook hoorn en AiW zijn er mee verwant.
H e r t o g : leger-leider ; her = heer, leger ; tog van tiegen =
trekken, leiden.
Heug. Dit woord heeft verschillende beteekenissen aan
genomen en wel van : verstand, zin, lust, vreugde, herinne
ring; vandaar: tegen heug en meug [mogen = trek hebben
in iets) ; zich verheugen, heuglijk, geheugen, heugenis.
H e u l (heulsap), staat waarschijnlijk voor olie (Fr. huile),
olie van papaver, dat pijnstillend, slaapwekkend werkt.
H e u l (wetering) komt van hol = gat.
H e u l e n bet. : de volgorde der spelers bij loting vast
stellen, vooral bij prijsschieten. (AA. onbekend.) Uit dit
samenspelen, van één partij zijn heeft zich ook de bet.
ontwikkeld van: samenspannen, geheime verstandhouding
hebben.
H e u s c h , Mnl. hovesch, hoofse h, heu f sc h, an. van hof—
hoffelijk : een heusche bejegening. Vgl. 't Mnl. : ,,U doghet
(deugd) ende u hoveschede" = hovesc-heid — hoofsch-heid
en ook : „Hi groette se hovesehe like'" (heuschelijk). Onheusch
= oneerlijk, valsch, vandaar dat heusch óók bet. : echt, bijv.
een heusche ezel ; 't is heusch waar. 't Hgd. maakte van dit
woord hübsch = bevallig (zooals aan 't hof), aardig; bij ons
hupseh.
Heuvel, oorspr. elke knobbel, bult of ronde hoop, later
meer een berg in 't klein. Verwanten zijn hobbel en hoop.
H e v i g , van een z.n.w., dat zwaarte, gewicht bet. (Angelsak. : hef e), en dat op zijn beurt van heffen = opbeuren
(dit onderstelt iets zwaars) gevormd is. Hevig is dus zwaar
(een hevig onweer), maar is ook soms synoniem met heftig,
dat er echter niet mee verwant is (z. d. w.).
H i n d e r bet. oorspr. achter (vgl. nog 't Hgd. hinter =
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achter). Zoo had men in 't Mnl. hinderwaert = achterwaarts.
Vgl. ook nog: hinderlaag = achter iets liggen, en bij Hooft:
hinderhoede = achterhoede. Ons w.w. hinderen bet. dus eig.:
naar achteren brengen, achteruit doen gaan, in tegenstelling
met (bejvorderen : naar voren doen gaan.
Hoed (hoofddeksel), hoede (bescherming) en hut houdt men
voor afl. van een w.w., dat beschermen bet. (Germ. wt. hud,
Idg. kadh).
H o k van hokken, hukken, hurken, dus de nauwe ruimte,
waarin men gehurkt moet zitten.
Holsblok (klomp), 't Eerste lid staat voor 't Saks. holt-sko =
houtschoen, zoodat dit op zich zelf reeds klomp bet.
Honderd (Os. hunderod, Oudnoorsch hundrath) is een
samengesteld woord uit hond, dat op zich zelf reeds ioo bet.,
terwijl 't tweede lid een afl. is van een w.w., dat tellen bet.
(Got. rathjan), zoodat honderd feitelijk bet.: ioo-tal. In onze
taal is hond nog: 100 vierk. roeden, bijv. vijf hond haver;
een hond land ; polder : de Hond.
H o o i , afl. van houwen, hakken, afsnijden; dus: gras, dat
gesneden is. Voor de ooi uit ouw, vgl. : Gooi en gouw,
Loziwmaand en lootmaand.
H o o n , verwant met 't Got. haunjan = vernederen,
waarmee ook 't Fr. honnir en honte verwant is.
Hooren, afl. van oor; de h is een overblijfsel van 't Idg.
voorvoegsel ak = scherp (zie Egge) : ak-ous = een scherp
oor (hebbende), zoodat hooren bet. : een scherp oor hebben.
Hoorn, zie Hersenen.
H o o v a a r d i g , van 't Mnl. hoovaerde en dit uit hoo —
hoog (vgl. 't Hgd. hoh) en vaerde = gang, gedrag, leven
(van 't w.w. varen = gaan, leven, waarvan ook vaart, bijv.
welvaart).
Hopman, uit 't Hgd. Hauptman = hoofdman, door de
Duitsche huurtroepen hier ingeburgerd.
Horde (vlechtwerk), verkleinw. : horretje, voor 't raam,
van den Skr. wt. krt = spinnen, vlechten. Vandaar dat bijv.
deur (oorspr. van teenen gemaakt) in het Got. aan ons horde
beantwoordt, n.1. haurd-s (de ί is I e nv.-uitgang).
Hou zie Hulde.
Houden bet. oorspr. vee hoeden, weiden, bewaken ; hieruit
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ontwikkelde zich onze tegenwoordige bet., n.1. : vasthouden,
niet loslaten, niet afgeven.
Huid, waarschijnlijk van denzelfden Germ. wt. als hut en
hoed(e), n.1. hud = verbergen, omhullen, beschermen.
Huidig van huide, Os. hiudiga, letterlijk : op dezen dag,
met den klemtoon op hiu, waardoor 't tweede lid tot de
verkort werd. Dit hiu is 't zelfde aanw. voornw., dat ook in
hij en hier voorkomt. De η van huiden is waarschijnlijk naar
analogie van heden en morgen toegevoegd.
H u l d e , van 't adj. hou (verkorting van houd, Hgd. nog
hold) = vriendelijk gezind, getrouw, onderworpen, vooral
als plicht van een leenman, vandaar : hulde bewijzen, huldige7i.^
,,Hou(w) en trouw." Vgl. nog 't Mnl. : ,,Ie wil u hulde (gunst)
dacr met verdienen." — ,,Wil di mi wesen hout" (genegen)?
en 't Mnl. houde = hulde, als ridderplicht : ,,Hi ontboet (van
ontbieden) hem sine houde." Men denkt aan den Oudgerm.
wt. hal, waarvan ons hellen ( = neigen) afstamt.
Hune= of hunnebed. Voor 't eerste lid gelden twee aflei
dingen: i°. Hun = reus, dat ook op 't volk van Attila werd
toegepast, 't woord zou dan bet. : reuzengraf (Hgd. Hünengrab). Ook in de Hunnenschans aan 't Uddelermeer zou de
herinnering aan het reuzenvolk voortleven, dat men dien
wal toeschrijft. 2°. 't Eerste lid is henne — hene — hunne,
dat in de Germ, talen doods- bet,, vgl. hennekleed: doodskleed;
dan zou hunebed uitdrukken : doodenplaats.
H u t s e n , h o t s e n is schokken, schudden om iets te
vermengen, vandaar hutspot, hutsebus, een
boerenhotskar.
Hiertoe behoort onthutst: door een schokkende aandoening
van zijn stuk gebracht, vgl. ontsteld, ontzet. Het frequ. is
hutselen.
H u w e n (Os. hiwjan) is een denom. van een z.n.w., dat
in 't Got. heiwa = huis luidde ; 't woord bet. dus : tot huisgenoot maken. In huwelijk is lijk oorspr. dans ; dus dit woord
ziet op het trouwfeest. De vorm hij lijk is feitelijk juister dan
huwelijk, zooals uit de Germ, talen blijkt, en komt als hijlik
nog wel voor, o.a. in hijlikmaker, de huwelijkskoek, dat
door volksetymologie verbasterde tot hijligmaker.
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Ieder. Dit woord bevat in zijn eerste lid het thans verdwenen bijw.
van tijd ie, dat feitelijk 't bijw. is van een z.n.w., 't welk in 't Got. aiw-s
luidde (de s is I e naamvals-uitgang) en dat eeuwige tijd, te allen tijd'bet.
(ons „eeuw" herinnert er nog aan). Dit ie kreeg de bet. v a n : onverschillig welken tijd, onverschillig wanneer; immers als iets eeuwig is,
bestaat het te allen tijde, onverschillig welk oogenblik men neemt.
Zoo schreef men nog ± 1555: „Beter dan al den wijn, die ye (= ie)
op wijnstock ghewassen is." Zoo kreeg ie in andere samenstellingen de
bel. v a n : algemeenheid, onverschillig wie of wat. Dit is ook het geval
in ieder, dat oorspr. bijv. in 't Os. ieh wethar luidde; dit laatste lid
bei. wie van beide. Ieder wilde dus oorspr. zeggen : onverschillig
wie
7<an beiden, en bij uitbreiding: onverschillig wie van allen; d.i. elk van
hen : niemand
uitgezonderd.
Ook in iegelijk
komt bedoeld ie voor; het tweede lid gelijk bet. in
sommige oude Germ, samenstellingen : elk, zoodat iegelijk bet. : elk,
wanneer of waar ook; d u s : onverschillig wie; elkeen.
.Evenzoo is iemand
(waarvan de d is toegevoegd; zie Arend, vgl.
..Hi sach oft dar el ynian ware" = iemand anders): een man, onverschillig wie het zij.
Ook in iets komt ie voor: het luidde oorspr. bijv. in het Os. eo-wiht,
waarin eo = ie, en wikt = wicht, ding; zoodat het woord bet.: onverschillig welk ding. Dit iewiht \verd verkort tot iet (bijv.: „Indien iel
bij dwalinge gedaen is,. . . " ) , maar is later verdrongen door iets, op zijn
beurt samengesteld uit iet-wes, waarin wes de 2 e naamval is van wat,
letterlijk: iet van wat. De vorm ietwat komt nog wel voor, evenals
ictwes nog bij Bilderdijk: „willig d'eenen ietwes in." (In 't Hgd. is ons
iets nog etwas.)
Evenzoo leeft in het dialectisch iewers het oude ie nog voort, het
bet.: onverschillig waar, ergens. „Is er levers een hofstede opengevallen?"
(Streuvels.) Zie ook Immer.
De vormen niemand, niets en nieuwers zijn natuurlijk ontkenningen.

Useiijk, van ijzen, verwant met 't Got. agis = vrees, schrik.
I m k e r of i j m k e r , afgel. van im, mime, dat nu eens
bijenkorf (met de bijen ; een zwerm, een volk), dan weer
een bij zelf bet. Imker staat voor immer, d.i. bijen(korven)houder; de k is welluidendheidshalve ingelascht, vgl. bijker
('= ook imker) en kooiker (kooienhouder, n.1. voor eenden).
Immer, uit ie-meer : 't eerste lid bet. onverschillig wanneer
(zie Iets) en meer bedoelt een vergr. trap van een tijdstip,
dat verder dan nu is, dus een tijd in de toekomst, 't Woord
wil dus eig. zeggen : onverschillig wanneer in de toekomst,
m. a. w. de geheele toekomst, altijd maar door: „Een immer
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dreigend gevaar." — Daar immer ook in elk geval kan bet.
(het is n.1. zoo algemeen mogelijk), vormde men hiervan 't
bijw. immers: „Een goed vader verlaat zijn kinderen niet;
dat is immers waar?" Hier bet. immers: te allen tijde, in
elk geval, en daarom 2°. een versterking.
Inkt (soms Ink of Int) uit 't Oudfr. enque (thans encré) en
dit uit 't Middel-Lat. encaustum = roode inkt. ('t Hgd. Tinte
komt van 't Lat. tincta = 't gekleurde ; zie Tint.)
I n n e n (geld innen), denom. van in\ dus: inhalen.
Insgelijks, van : in gelijke, d. w. z. in of op gelijke wijze,
eveneens.
I n w e n d i g , van in-wende, en tuende bet.: gewend, gericht naar ; alzoo : naar binnen gericht ; vgl. uitwendig.

J.
Jaar, mogelijk van den Idg. wt. ye, Skr. ya = gaan,
zoodat het dan zou kunnen beteekenen : een gang of loop
om de zon.
J a c h t van jagen, als dracht van dragen, klacht van klagen.
Ook bet. het: jachtschip, snelschip, dat 't Eng. als yacht
overnam en vandaar uit weer in onze taal als yacht terug
komt.
Jaloersch uit 't Oudfr., jalours (thans jaloux) van 't Lat.
ze lus = ijver, naijver.
Januari, van 't Lat. Januarius, van Janus, den god der
deuren en van de intrede (des jaars, enz.).
Jenever, van 't Lat. juniperus ( = jeugd brengend), de
naam van den jeneverstruik.
J e u g d verwant met jong, waarvan de η uitviel.
Jeuken verwant met jicht; vgl. 't Ohd. jucchido = jeukte,
jeuk.
Jok, jokken (schertsen) van 't Lat. jocus — spel, scherts.
J o n k e r staat voor jonc-here, zooals juffer voor jonc-ver,
en ver is vrouw, bijv. : Ver Brechten zoon = zoon van
vrouwe Brecht.
J o o d van 't Lat. judaeus, d.i. uit den stam van Juda.
Juist, van 't Fr. juste, en dit van 't Lat. Justus = recht5
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vaardig, passend, van jus = recht ; het woord w. d. z. ;
zoo als 't behoort.
Juk van den Germ. wt. juk, Idg. yug = aanbinden.
Juli, Lat. Julius, naar j . Caesar, die in deze maand geboren was.
Juni, Lat. Junius, naar Juno, gemalin van Jupiter.
Juweel, verkl. van 't Fr. joie = vreugde ; dus een voorwerp, dat vreugde verschaft.

K.
K a a p , voorgebergte, van 't Lat. caput == hoofd.
Kaarde (kaardebol, wol kaarden) van 't Lat. Carduus =
distel. De bollen of koppen der kaarde werden voorheen,
gebruikt om het gesponnen laken glad te strijken, te,,kaarden".
(Thans metalen kaarden.)
Kaars, van 't Lat. carta = papierplant, daar het merg
hiervan evenals van biezen tot pit diende.
Kabel, van 't Fr. cable en dit van 't Lat. capulum = touw,
een afleiding van 't Lat. capere = vatten, vasthouden. (Zie
Hand/iavcn.)
Kabinet, van 't Fr. cabinet, verkleinwoord van cabine
= hut.
Kabouterman. De schippers gelooven (althans vroeger),
dat een goede geest, de kabouterman, des nachts door kloppen
met den hamer (klavaats- of kalfaatshamer) de slechte plaatsen
(d. vv. z. die gevaar voor een lek opleveren) van 't schip aanwijst (vandaar ook ,,/£/<2bouterman"). Hiernaast bestond een
andere geest, n.1. de kobold (letterlijk : huisbeschermer ; kob
of kof = huis ; old, aid van walten = besturen, beschermen,
zie Geweld). Deze beide geesten zijn door 't volk vereenzelvigd tot den kabouterman.
K a j u i t , in 't Hgd. der 17e eeuw ook Kojüte voor KojHütte = hut met een kooi.
Kalander (mangel), van 't Fr. calandre en dit uit 't Lat.
cylindrus — rol. Ook is kalander of klander een korenworm,
om zijn cilindervorm.
Kalfaten, kalefaten: een schip herstellen; van de schip-
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pers der Middell. Zee afkomstig, ontleend aan 't Arab.
kalafa, Gr. kalaphates = scheepsarbeider.
K a l k o e n , naar Kalikoet, daar men Voor-Indië voor het
vaderland hield.
Kalm, ontleend aan 't Romaansch : It. calma, Fr. calme
•= windstilte.
Kam, bet. oorspr. een getand voorwerp ; vgl. ook bergkam,
kamraâ.
K a m e r , van 't Lat. camera = woonvertrek en dit van
't Gr. kamara — gewelfde ruimte. — Het It. camarata, Sp.
camarada, is eig. : gezelschap van hen, die dezelfde kamer
bewonen, ongeveer : kamergenootschap ; later ook : makker
(ons kameraad).
Ook kamenier
(als kamerjufifer) is een
afl. van kamer ; Mnl. cameriere, later cameniere.
K a m p (gevecht) van 't Lat. campus = veld, ook slagveld ;
strijdplaats der zwaardvechters ; vandaar dat kamp oorspr.
tweegevecht bet. ; later elk gevecht. Campio = vechter ;
hieruit ons : kampioen, 't Werkw. werd kampe?i en kempen ;
vgl. kemphaan. — Kamp bet. ook afgepaald weiland of bouwland, daar campus eveneens een afgepaald (strijd)veld was.
K a n a a l , zie Kanon.
Kanarie, als afkomstig van de Canarische eilanden.
Kandeel : warme drank, Oudfr. : caldel (thans chaudeau) van
chaud = warm, Lat. calidus.
K a n e e l , zie Kanon.
Kanefas, van 't Fr. canevas en dit van 't Middel-Lat.
canava, Lat. canabis = hennip (of kennip) ; dus : stof van
hennep vervaardigd.
K a n o n , van 't Fr. canon, uit 't It. cannone — loop van
een geweer, uit 't Lat. canna = riet, buis (holte). Vandaar
ook : kanaal, kaneel.
Kans, van 't Fr. chance en dit van 't Lat. cadentia = gelukkig toeval, van 't Lat. cadere = vallen, zooals de dobbelsteen enz. valt.
K a n s e l , van 't Lat. cancelli = het traliewerk, dat in de
kerk de plaats voor de geestelijken afzonderde ; later ging
de naam op den preekstoel over.
K a n t o o r , van 't Fr. comptoir = rekenplaats ; van compter
= rekenen.
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K a p e l (kerkje), Lat. capella, verkleinw. van capa ( = mantel).
Het woord duidde oorspr. den schoudermantel van St.-Maarten
aan ; daarna de plaats (kerkje) waar deze reliquie werd be
waard ; na de 7 e eeuw werd ook elke kleinere kerk kapel
genoemd. — Kapelaan,
van 't Lat. capellanus = oorspr.
de geestelijke, die den genoemden mantel moest bewaren.
Van 't bovengenoemde capa is ook afgeleid c ap u c ij η (mon
nik), wegens den kapmantel der orde.
K a p i t a a l van 't Lat. caput = hoofd; 't bet. eerst 't
hoofdgeld, dat men in plaats van vee moest opbrengen ; later :
hoofdsom. — Ook kapiteel
is afgeleid van caput, als 't
hoofd van een pilaar; evenals kapittel
= hoofdstuk; ver
der kapitein
= hoofdman, evenals korporaal
van 't It.
caporale, van capo = hoofd ('t Lat. caput).
K a r n e n of verwant met kern = 't voornaamste van de
melk, m.a.w. de room, of verwant met korti = korrel (z. d. w.) ;
karnen bet. dus oorspr. óf de room afzonderen, óf de melk
korrelig (tot boter) maken. Kern en kom zijn verwant;
zie kern.
Kartouw, klein dik kanon, van 't It. quartana (Lat. quartus = 4), daar ze 25 ponds-kogels schoot, d. i. het vierde
van het grootste kanon, waarvan de kogels 100 pond wogen.
Kartuizer van Cartusia, de Lat. naam van Chartreuse bij
Grenoble, waar in 1084 het klooster werd gesticht.
Karwei, van 't Fr. corvée — heerendienst, Lat. corvada,
eig. „oproeping" (n.1. tot den dienst).
Kas, van 't Lat. cassa = bewaarplaats, van capsa = tasch,
doos; het kreeg de bet. van geldkist. — Afl. :
kassier.
Kastanje, Gr. kastaneia, Lat. casta?iea, wordt afgeleid van
Kastana, stad in Pontus, welk woord weer ontleend schijnt
aan 't Armenische kaskeni = kastanjeboom.
Kaste (maatschappelijke rang) van 't Port, casta = afkomst,
stand; het werd in de 16e eeuw op de standen in Indië toegepast. Men leidt het woord af van 't Lat. castus = zuiver,
ongemengd (van 't ras).
Kasteel, Oudfr. castel (thans château) van 't Lat. castellum,
verkleinw. van castrum = sterkte, (vgl. Kesteren : Romeinsche
legerplaats.)
K a s t i j d e n van 't kerkelijk Lat. castigarc = tuchtigen,
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eig. zuiveren (ni. van de zonde, door boetedoening), van 't
Lat. castus = zuiver.
Katoen van 't Fr. coton en dit van 't Arab, kodon =
boomwol.
Keffen, zie Kever.
Keep, van kippen = snijden, verwant met kappen.
K e i z e r , zie Czaar.
K e l d e r van 't Lat. cellarimn = onderaardsche voorraadskamer, van cella = kleine kamer, afl. van celere = verbergen,
verwant met ons helen (z. d. w.).
Kelk van 't Lat. calicem (spr. kalikem), 4 e nv. van calix =
beker, afl. van den Idg. wt. kei = verbergen, zie Kelder en
Helen.
K e n t e r e n , afl. van kant, evenals kantelen : op een anderen
kant wenden ; de kentering tusschen de passaten = de wending, de verandering van richting. Bij Da Costa: ,,Dan kentert
de kans".
K e p e r , oorspr. dakspar, kapspant, zolderrib, later ook
als weversterm gebruikt, daar de keper wel wat aan de zolderribben doet denken. Vermoedelijk afgeleid van den stam
kip = steunen.
K e r k , van 't Gr. kuriakon = huis des Heeren [kurios =
heer). — Kerspel staat voor kerkspel, waarvan 't laatste
lid nog niet duidelijk verklaard is. — K e r m i s is eveneens
een verkorting van kerkmis; 't bet. de jaarmis, het jaarfeest
van den beschermheilige der kerk.
K e r n is 't zelfde als kom, voorkomende in korrel(z. d. w.),
het is dus de korrel, de „pit" van de vrucht; en hieruit
overdrachtelijk: i°. het voornaamste van iets: de kern der
burgerij ; en 2°. alles in een klein bestek, zooals de kern
reeds de latere plant bevat: „Kern der aardrijkskunde."
K e r s t m i s = Christus-mis ; Kerst was in de middeleeuwen
Christus ; vgl. ook 't Mnl. : „Menech Kersten bleef er doot."
Vandaar: kerstenen = tot het Christendom bekeeren.
K e r s v e r s c h = kars en versch; 't eerste lid bet. vroolijk,
krachtig, frisch en heeft dus met kers (vrucht) niets te maken.
Kerven, van den Germ. wt. kerf = insnijdingen maken,
inkrassen ; vgl. 't Gr. graphoo = ik schrijf (eig. : de letters
inkrassen, vgl. graveeren).
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Ketter, van 't Gr. katharoi — reinen : de naam van een
sekte uit de ι I e en 12e eeuw, die door de kerk vervolgd werd.
K e u k e n , afl. van koken (z. d. w.); vgl. 't Mnl. : „In de
koken sorchde sy mede."
K e u r van kiezen (met den r-vorm : verkoren) ; het bet.
keus ; oudtijds ook het besluit, de verordening eener stadsregeering : stedelijke keur; de regeering had verkoren, dit of
dat vast te stellen. Ook werd keur gebezigd voor de boete
op 't overtreden van een keur gesteld : „op een keur van
5 ponden" ; hiervan : bekeuren, bekeuring: een boete opleggen.
K e u r e n bet. : een keur, keus doen, en daartoe iets eerst
onderzoeken; zoo werd keïiring: onderzoek, bijv. „voor de
keuring komen (van soldaten)" ; paardenkeuring, enz. Verder
behoort bij keur het oude keurmede : het recht van den heer
om bij den dood van een zijner onderhoorigen uit diens
nalatenschap het beste stuk vee te kiezen ; mede verklaart
men als geschenk.
K e v e r , van den Germ. wt. kef : een kauwende beweging
met den onderkaak maken. (Vgl. ons kevel: tandvleesch
zonder tanden ; en kieuw?) Alzoo wil kever eig. zeggen : het
knagende dier. Van dit kef (met bijvorm kif) is ook gevormd
ons keffen en kijven : de kaken bewegen. Vgl. Cats : „Uw
wangen sonder blos, uw kibben (== kaken) zonder tanden".
Vandaar kibbelen, z. d. w.
K i b b e l e n , frequ. van kibben — de kaken bewegen en
fig. : kijven (zie Kever). Vgl. : „Kibbende (kijvende) als knaghende honden."
Kiekje, uit de studententaal overgenomen, oorspr. een foto
van fuivende studenten door den Leidschen fotograaf Kiek
gemaakt.
Kiem, afl. op m van den Germ. wt. ki: openspringen,
barsten, door inwendige werking.
K i e n h o u t , verhard (fossiel) hout uit het veen opgedolven
en als toorts enz. gebruikt, 't Eerste lid is 't zelfde als pijnboom.
K i e n s p e l ; 't eerste lid is 't Fr. quine = reeks van 5
(Lat. quinus, van quinque = 5 ) - De speler roept, als hij de
5 nummers van een rij vol heeft: „quine!"
K i e s c h , afl. van kiezen, dus kieskeurig.
K i e z e n , eig. proeven, den smaak onderzoeken; later
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meer algemeen : uitzoeken ; van den Germ, wt. kus, Voorgerm.
gus, nog aanwezig in 't Lat. gustus — smaak. (Vgl. o n s :
te kust en te keur.)
Κ ij ν e η , zie Kever.
K i k v o r s c h . Kikken, keken, kekeren is eig. : stotteren,
stamelen, snateren : een klanknabootsing.
Kil, van den Germ. wt. kei, Idg. gel: koud zijn, vriezen;
vgl. 't Fr.: geler en 't Lat.: gelu = vorst. Verwant zijn:
koel en koud (dit staat voor ko ld, Hgd. kalt).
Kind, van den Germ. wt. ken, Idg. gen : voortbrengen.
Zoo bezat het Got. een achtervoegsel kunds, dat afstammende
van bet. ; ook heeft 't Got. kunt — geslacht, ons kunne. De
wortel gen komt ook voor in 't Lat. genus = geslacht; Gr.
genesis = geboorte, wording; vgl. ons I e bijbelboek, dat de
wording der wereld enz. behandelt. Zie Evenknie en Koning.
K i n k (draai in een kabel), van den Germ. wt. kink =
draaien ; verwant is konkel = spinnewiel, als het ronddraaiend
voorwerp.
Kist, Lat. cista, Gr. kiste.
Klaar, Lat. clarus = helder, schoon.
K l a t e r g o u d = goud, dat klatert, ratelt, doordat het
zoo dun is ; vgl. 't Hgd. Rauschegold — ruisch-goud.
Klei, van den Germ. wt. klai, kli, Idg. giet = kleven ;
vgl. 't Gr. glia, Lat. glus = lijm, en ons klis en klit.
K l e i n , bet. oorspr. : zuiver, sierlijk, kostbaar, fijn, en
vandaar: gering van omvang; vgl. nog kleinood — kostbaarheid,
kostbaar voorwerp (de uitgang ood, bet. zooveel als -heid) ;
in 't Middel-Lat. werd het woord clenodium, vandaar ons
meervoud : kleinoodiën. — In kleinzen — de melk zuiveren,
door ze te zijgen, leeft de oorspr. bet. van klein = zuiver,
nog voort.
K l e m , van den Germ. wt. klam = samendrukken ; een
andere afl. is : klamp = balk om te verbinden, samen te
houden; vastklampen. Ook: kleumen = stijf van koude zijn,
in de bet. van : krampachtig samentrekken, n.1. van koude.
K l e p e l , werktuig om te kleppen en dit van klap ; klepperen, is 't frequ. en klepper (paard) een geluidnabootsing.
K l e r k , oorspr. geestelijke, die vroeger tevens „schrijver"
was. — Klerk zelf is afgeleid van 't Lat. clericus, d. i. die
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tot den clerus behoort, en clerus was en is de verzamelnaam
voor de geestelijkheid ; dit clerus is het Gr. Kleros = erfdeel
des Heeren, zie Deut. 1 8 : 2 .
Kleven, van den Germ. wt. klib, klif— vasthechten ; vgl.
ook klijven, beklijven.
Klieven, van den Germ. wt. klub: met een scherp werktuig bewerken ; splijten. Verwant zijn : klooven en kluiven.
Klimmen (Ohd. climban, waarvan de m is ingevoegd), van
den wt. klib (zie Kleven) ; klimmen is dus : kleven, vasthechten,
met de bijgedachte : daardoor stijgen,
K l o o s t e r , van 't Lat. claustrum = opsluiting, de afgesloten plaats ; van 't w.w. claudere = sluiten. Ook kluis en
kluister ( = boei, om te sluiten) zijn verwant.
Kluwen, van den Germ. wt. klu, kleu (Idg. glu) : samentrekken tot een bal. Van dezen wt. stamt ook vermoedelijk :
klauw — om het samentrekken der teenen of nagels ; verder
zouden kluit en klont familie zijn. Ook kogel (Veluwsch koegel ;
Hgd. Kugel, dial. Kulgel) brengt men er mee in verband.
K n o k k e l , k n e u k e i , verkleinw. van knok of knook —
been, bot.
K n i e l e n (Hgd. knieën) van knie: op de knieën vallen.
K n i k k e n , versterking van nikken (en dit van nek);
vgl. knijpen en nijpen, knoest en noest.
K n o b b e l , verkleinw. van knob = knoest, verwant met
knop en knoop.
K n u p p e l , voor kluppel: werktuig om te kloppe?i = slaan.
Kobold, uit 't Hgd., voor kob-old, waarin kob = huis en
old van waldan = besturen, beschermen ; vgl. 't Angelsaks.
cof-godu = huisgod. (Zie Kabouterman)
K o d d e b e i e r (veldwachter) van kodde = knots en beieren
= zwaaien, slaan; vgl.: het beieren der klokken.
K o e k e l o e r e n , een dubbelwoord, van koeken (Hgd.
gucken) = kijken en loeren = ook kijken. Voor koeken vgl.
koekoek: een dakvenster om er uit te kijken. — Anderen
denken aan kokeloer = slakkenhuis (als een slak in zijn huisje
zitten te kijken?).
Koel en koud, zie Kil.
K o e n , van den Germ. wt. kan = weten (vgl. ons kunnen
en kennen) ; het bet. oorspr. ervaren, wijs, vgl. Koenraad —
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wijzen-raadgever. Dit begrip wijs, ervaren, bedreven werd door
de strijdhaftige Germanen als zoovele andere verstandelijke
vermogens op den krijg toegepast ; koen in deze beteekenis
zal dan een verkorting zijn van: wige kuoni = in den strijd
ervaren, en bij uitbreiding: dapper, onversaagd.
Koepel, uit 't Fr. coupole, van 't It. cupolo, verkleinw. van
't Lat. cupa = kuip. Het rondzijn staat dus op den voorgrond»
K o e r s , van 't Fr. cours en dit van 't Lat. cursus = loop,
gang, richting, van currere = loopen ; vgl. koerier, en concurrent == mede-looper (n.1. in den wedstrijd ; fig. mededinger).
Koest! van 't Fr. couche-toi = slaap! leg je neer! stil!
Koken = 't Lat. coquere, van de Rom. overgenomen.
Kolder (kleeding), van 't Fr. collier en dit van 't Lat.
collarium = halsbekleeding, afgeleid van collum = hals.
Kolder (delirium) van 't Gr. en Lat. cholera = galachtigheid, toorn, afl. van 't Gr. chole = gal (z. d. w.). Vgl.'t Fr. :
colère = drift.
Komfoor, van 't Fr. chauffoir, letterlijk : warm te-maker,
van 't Lat. cale-facere [calere = heet zijn; facere = maken).
K o n i n g , van denzelfden oorsprong als kunne = geslacht
(zie Kind).
De uitgang ing is hier een z.g. patronymikon,
d. w. z. een uitgang ter vorming van vaders- of familienamen,
vgl. Meroving, zoon, afstammeling van Meroveus, Karoling
van Karolus, Benning van Benno, enz. Koning wil dus oorspr.
zeggen : een afstammeling van het geslacht ; waarbij men
moet bedenken, dat alleen de voornaamsten vroeger een
geslacht, d. i. een geslachtsboom, een rij bekende voorouders
hadden (zie Adel).
Konterfeitsel, van 't Fr. contrefait, verl. deelw. van contrefaire = namaken.
Konvooi, van 't Fr. convoi, van 't Lat. conviare = vergezellen, begeleiden [cum = mede ; via = weg ; dus : mede
op weg gaan).
Kooi, van kouw (als : looien en louwen, gooien en gauw),
ook wel kevi (Hgd. Käfig), van 't Lat. cavea — kooi, afgel.
van cavus = hol.
Κ o o m e η ij , afl. van koomen (Mnl. coman, comen), een
verkorting van koopman, als homan voor hoofdman. Koomenij
is dus koopmanschap ; het volk sprak van koomenijswinkel
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(eig. een pleonasme) en daar men het grondwoord niet meer
verstond, maakte men er van : kom-en-eisck-winkel, zooals
nog vaak in advertenties voorkomt.
Koord, uit 't Fr. corde, en dit van 't Lat. corda, uit 't Gr.
chorde = darm, darmsnaar; waarvan de oudste „koorden"
gemaakt werden.
K o p (kop en schotel, ook hoofd), van 't Lat. cupa —
beker, ons kuip (z. d. w.) ; de vorm van den beker ging over
op dierenhoofd, vgl. 't Fr. te te van 't Lat. testa = pot, ons
„test". Ook kop, voor „spin" (spinnekop), behoort hierbij
wegens den ronden vorm. — Ook brengen sommigen Kop
permaandag tot deze familie : kopperen zou n.1. van coppe
— drinkbeker zijn afgeleid en dus : drinken, feestvieren beteekenen.
Koper, uit 't Lat. cuprum, van 't Gr. Kupros (Lat. Cyprus) =•
eiland in de Middell. Zee. (Vgl. 't Lat. Cyrus met 't Gr. Kuros.)
Koppel: een koppel honden, een koppel schapen; van 't
Lat. copia, en dit uit co-pula == samen-voegsel.
K o r d a a t , van 't Lat. cor (2e ην. cordis) = hart, als zetel
van den moed.
Koren ; eig. een graankorrel (zie Kern), later ook het
gewas, de soort, als verzamelnaam. Met het Voorgerm.
gr-no-m is verwant 't Lat. granum = koren, kern, dat weer
terugkeert in ons graan, grein (z. d. w.) ; en granaat. Korrel
staat voor kornel, verkleinw. van koren, als zaadje.
Korst, Lat. crusta, van 't Gr. krustanein = bevriezen ;
't woord ziet dus oorspr. op de ijskorst. Verwant is kristal,
Gr. krustallos = ijs ; 't woord let dus op de overeenkomst
van het bergglas met het ijs.
Kort, van 't Lat. curtus (kort) en dit van 't Gr. kartos =
afgesneden; verwant is schort: korte boezelaar.
Kortegaard, verbastering van 't Fr. corps de garde =
wachtkorps, ook wachthuis.
K o r t s w i j l ; wijl is tijd; dus letterlijk: wat den tijd kort.
Koster, van 't Lat. custos = bewaarder.
K o t (in varkenskot, duivenkot enz.), is een oud woord
voor : kleine woning, hut ; ook kleine boerderij ; dit laatste
ook wel : keutstede, en de bewoner : keuterboer of keuter.
Vgl. ook de dorpsnaam Koten, Kootwijk, e. a.
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Kraag bet. eig. hals (vgl.: een stuk in zijn kraag hebben),
later ook het kleedingstuk om den hals. — De oorsprong is
nog niet afdoende verklaard ; sommigen denken aan kromte
en verwantschap met kring, anderen leiden het af van een
w.w., dat opslikken, eten bet.
K r a a i , afl. van kraaien (als bijv. schreeuw van schreeuzaen) ;
dit „kraaien" bet. oorspr. het geschreeuw van verschillende
vogels, maar in 't bijzonder van 't geslacht kraai. — In de
uitdrukking: kind noch kraai hebben, bet. kraai hetgekraai
van een haan [hanencraey ; een kraai geven), en bij overdracht
den kraaier zelf. Geen haan te hebben was het kenmerk
van een ledig erf te bezitten.
K r a a k p o r s e l e i n ; 't eerste lid wijst er waarschijnlijk
op, dat dit porselein spoedig kraakt, breekt; zoo bestond ook
kraakzverk: brekende waar. — Eveneens denkt men bij
kraaknet,
kr aak zinde lijk aan kraken, n.1. van het
pasgesteven goed en het kraken van 't fijne witte strooizand op een pasgeschrobden vloer.
Krakeel, van 't Fr. querelle = twist.
Kraken, van den Germ. wt. krk, uit 't Voorgerm. gr g
(Skr. garj = ratelen, ruischen), een klanknabootsing (als krak!).
Kram en kramp, zie Krimpen.
K r a n k , van den Germ. wt. kring, krink = zich krommen,
dus gekromd als een doodelijk gewonde, waaruit de oorspr.
bet. van zwak is te verklaren, en de latere van ziek. Vgl. :
„Mijn gheluck es so crane.'"— K r o n k e l is een verkleinw.
van kronk (Vlaamsch) = kring; en van kronkel komt het
w.w. kronkelen.
Krant, verkort uit courant en dit weer van 't Fr. courante
nouvelle = loopend nieuws, of zooals Hooft zegt: loopmare
[courir = loopen).
K r e g e l , zie Krijgen.
K r e n k e n , den-om. van krank, dus krank of zwak maken
(zie Krank), daarna : doen verminderen, kwaad doen, schaden.
K r e u p e l , van denzelfden wt. als kruipen ; vgl. : schamel,
kregel, enz.
K r i e k e n van den dag. Krieken bet. eig. : geluid, gedruisch maken ; bijv. kriekende of krijtende tienden (van vee) ;
't krieken der krekels. Uit dit begrip van gedruisch maken,
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ontwikkelde zich vermoedelijk de bet. van ,,breken", „door
breken" van den dag; te meer waarschijnlijk is dit, daar
men vroeger ook sprak van het ,,kraken" van den dag.
Krijgen. De afl. is duister, maar de oorspr. bet. staat
vast: zich inspannen, streven naar iets, om in 't bezit er
van te geraken. Later is dat „inspannen", dat actieve op
den achtergrond gedrongen en is het meer passief geworden,
dus: iets ontvangen; bijv.: geld krijgen, ook: de koorts krijgen.
Ook krijg als oorlog staat er mee in verband : het ziet op
het inspannen, het weerstreven, het zich verzetten ; hieruit
ontstond de bet. van strijd, en wel oorspr. tusschen personen,
later ook tusschen twee volken. — Een afl. van krijg is
krijgel of kregel: geneigd tot strijd, twist. Vgl. Vondel:
„Dat gij te krijgel zijt en al te trots van zinnen."
K r i m p e n van den Germ. wt. krimp, Idg. kremb = ineenkrommen, dus ook : kleiner worden door intrekking, bijv. :
het laken krimpen. Ook de gierigaard krimpt (bekrimpt) zich
in zijn uitgaven, vandaar dat krimp ook gebrek bet. : nergens
krimp aan hebben. — 't Ζ.η.λν. van krimpen is kramp :
samentrekking van 't lichaam. Ook krant (gekromde haak)
is er mee verwant, evenals krom.
Kring, zie Krank.
K r o o n , van 't Lat. corona (oorspr. een bloemkrans of
band), van 't Gr. koroonis = krom. De Germanen spraken
van hoofdband; vandaar de uitdrukking: de kroon spannen
(= binden), wat alleen aan den koning, den voornaamste
toekwam.
K r u i m , afl. op m, van den Germ. wt. kru, die ook in
krauzuen (krabben) voortleeft; kruim is dus het afgekrabde,
het fijne afval. — Kruimel is het verkleinwoord.
Kruin, van 't Lat. corona = kroon.
K r u i s , van 't Lat. crux, 4 e ην. crucem = kruis, zie
Crucifix en Galg. In kruisbes bet. kruis hetzelfde als kroes:
fijn gekruld (als 't haar), evenals in kruizemunt, Lat. mentha
crispa = gekroezelde munt. Vgl. 't Mnl. : „dat haer was
ghecruyst. ' '
Krul, vermoedelijk van krusl (kroezel), afl. van kroes,
zie Kruis.
Kudde, van den Idg. wt. gu = vee drijven. Uit de bet.
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van kudde: het gedreven vee, ontwikkelde zich ook de bet.
van: troep, schare.
Kuip, van 't Lat. cupa = vat, Skr. kupa = put.
K u n n e , zie Kind.
Kurk (vroeger ook kork), van 't Spaansch corcho en dit
van 't Lat. cortex (ook scorcia) = schors. De kurk komt
vooral uit Spanje, vandaar 't Sp. woord.
Kust (oever), van 't Ofr. coste (thans cote) = kant, en dit
van 't Lat. costa •= rib, zijde, kant. Voor: te kust en te keur,
zie Keur.
Kuur (geneeswijze), van 't Lat. cura = zorg, verzorging.
De afl. van kuur als gril is onzeker.
K w a a l van kwelen = pijn lijden, en kwellen is 't causât.
= pijn doen ; van den Germ. wt. kwel, Idg. gel = pijnlijk
zijn. Vgl. 't Mnl. : ,,Des moet ie quelen"" = Daarom moet
ik pijn, verdriet hebben.
Kweelen (zingen) staat voor kwedelen, frequ. van kweden,
dat in 't Mnl. als quedden = spreken voorkomt ; vgl. : ,,Hets
( = het is) van Gode, dat ie u quedde." Het woord heeft dus
met kwelen (zie Kwaal) niets uit te staan.
K w e e k e n , denom. van kwik, z. d. w.
Kwijt, in 't Ofr. quite (thans quitte) van 't Lat. quittus =
vrij, verlaten, ('t Verband is niet meer duidelijk.)
K w i k = levendig, vgl. verkwikken: levend maken, doen
opleven, evenals kweeken. Vgl. Hooft: „(Uw streven) om de
verflaeuwende beoeffening der Poesie te helpen verquicken."
Vgl. ook: kwikzilver, vertaling van 't Lat. argentium vivum
— levend zilver. — In kwikstaart bet. kwikken: zwaaien.
Kwisten, verkwisten, verwant met 't Got. qistjan =
dooden, vernietigen; vgl. 't Mnl.: ,,Het land gaet te quiste"
= verloren.

L.
L a a g (niet-hoog) van 't w.w. liggen: wat dus niet verheven is. Laag (z. n. w.) eveneens van liggen, met de bijgedachte : wat gerangschikt ligt.
Laaie in: lichter laaie bet. vlam, van denzelfden stam
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als licht, ζ. d. w. ; verkorting van lagen, ook wel voor laaie?i :
„'t Verteerend vuur, 't welk eeuwig laagt en brandt."
Laars (volkstaal leers), samentrekking van lederse, leêrse,
en dit weer van lederkose = lederen beenbekleeding ('t Hgd.
Hosen = broek).
L a a t (niet vroeg), van het Germ, let, Voorgerm. lad =
traag, moede; in 't Hgd. is lasζ nog moede, traag; uit de
bet. van traag ontwikkelde zich die van : achteraankomend,
ons huidig laat. Verwant is letten (z. d. w.) en beletten =
traag doen zijn, dus tegenhouden.
L a a t d u n k e n d . „Zich iets laten dunken" bet. vroeger:
zich iets inbeelden, iets wanen ; vandaar verzuaand.
Ladder, leer, verwant met leunen, van den Germ. wt.
hli, Voorgerm. kli = een schuinen stand hebben, hellen ;
vgl. 't Gr. kli-max = ladder.
Lak, in: „iemand een lak aanwrijven", bet. oorspr. gebrek,
blaam ; verwant is laken = berispen. — Lak (hars) komt
van 't Port. lak = gomlak, eig. verfstof; vandaar lakmoes:
een verfstof uit plantendeeg (moes), dat evenals het zegellak in
pijpen in den handel komt.
L a m (verlamd), van den Germ. wt. lam — krachteloos
zijn. Verwant is loom en belemmeren; het Mnl. lemen bet.:
lam maken, van lerne = verlamming. Zie Leemte.
Lamp (vroeger ook een fakkel) van 't Gr.-Lat. lampas =
fakkel, licht. Vgl. 't Lat. lampare = lichten.— L a m p e t :
oorspr. de pot of kan, tot lamp ingericht; later: waterkan
in den vorm van een lamp.
Landauer, eig. : Landauer wagen, van Landau in Beieren.
Landouw ; ouw is hier hetzelfde woord als ei in eiland,
(z. d. w.) ; het woord wil dus feitelijk zeggen : waterig land ;
weide.
L a n g , van den Idg. wt. lengh : zich voorwaarts bewegen,
zich uitstrekken. Verwant zijn belangen ( = er bij reiken, aan
raken ; zie Belang) ; verlangen ; aanlangen (zie Handlanger) ;
natuurlijk ook: lengen en lengte.
L a n g w e r p i g , een afl. van lang en werpen: lang van
worp, waarin werpen bet. : een vorm aannemen of geven.
Langzaam is een der oudste adjectieven op zaam, en
bet. oorspr. : langdurig. Hiernaast bestond in 't Ohd. een
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ander bijv.nw. : langseini, Mhd. lancseime, in 't Mnl. lancsemT
dat „talmend", „traag" bet. Deze beide woorden, die veel
op elkander geleken, smolten als 't ware samen, met de bet.
van 't laatste, n.1. lancsem, dat echter door „langzaam" verdrongen werd. — L a n g z a m e r h a n d bet.: op langzame
wijze (zie Hand). Vondel gebruikt hiervoor ook : van langer
handt.
Lantaarn, uit 't Fr. lanterne, van 't Lat. laterna, eig.
lamptema, naar 't Gr. lamptèr = licht; zie Lamp.
Laster is een afl. van een w.w., dat in 't Os. lahan =
afkeuren, berispen bet. Het Oudgerm. had als z.n.w. : lahstra
(waarin stra een achtervoegsel is), en dat in het Os. lastar
luidde. Vgl. Hooft: „Uit vrees voor algemeenen laster" (afkeuring van zijn boek).
Lauwer, van 't Lat. laurus, 't zelfde als ons laurier en
dit van 't Fr. laurier.
Laven = wasschen, verfrisschen, verkwikken, misschien
van 't Lat. lavare = wasschen (Fr. laver), waarvan ook
lavendel komt, daar men dit geurig plantje in pas gewasschen
linnen legde.
L a z a r e t (melaatschen-huis) van lazarij ~ melaatschheid,
genoemd naar Lazarus, uit Lucas 16 : 20.
Leb (kaasstremsel), bet. oorspr. bijtend vocht, en in sommige Germ, talen ook vergift, artsenij.
L e d e k a n t , van 't Fr. lit-de-champ = veldbed.
Leed, zie Lijden.
Leek, van 't Lat. laicum, Gr. laikos = iemand uit het
volk, van laós = volk.
L e e 1 ij k staat voor leedlijk, zie Lijden.
L e e m , verwant met lijm (z. d. w.), dus: de kleverige
grondsoort.
L e e m t e , afl. op te van 't oude lemen of lemmen, d.i.
een gebrek toebrengen, dus : kwetsen, wonden ; verwant met
lam en belemmeren, zie die woorden. Vgl. 't Mnl.: „Ende
deen ( = de een) ging den anderen lemen ( = kwetsen, wonden,
verminken) met groten slagen". Hiervan lern ( = gebrek);
vgl.: „Heiich man, sonder lern" = Heilig Man, zonder
gebrek. — „De siecken ende gelemde, die eenich lidtmaedt
in het oorloch verlooren hadden." — En bij Vondel : „Zoo
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scheide ick onverleemt tot tweemael uit het zant." — Leemte
is dus : gebrek.
Leenen (Hgd. leihen, vandaar ons verlijen = met een leen
beleenen), van den Idg. wt. lik = verlaten, afstaan.
Leeren, oorspr. : „wetende maken", vgl. 't Got. lais =
ik weet; dit lais is waarschijnlijk ontleend aan den Germ.
wt. lis = gaan, varen, zoodat lais eig. bet. : ik heb ervaren
= door het gaan kennis gekregen. Met dit lis is verwant
leest (z. d. w.). Voor overgang van .$· in r vgl. verliezen, verloren ;
keus, keur; was, waren.
Leest, van den Germ. wt. lis — gaan (zie Leeren) ; 't bet.
oorspr. voetspoor, en bij overdracht: vorm van den voet.
-lei. Dit achtervoegsel schijnt hetzelfde als 't Oudfr. ley
(thans loi) — wet, gewoonte, manier, aard, soort, van 't Lat.
legem (4e ην. van lex = wet).
Lei (leisteen, schoollei) bet. oorspr. rots (Os. leia = rots).
L e i d e n = doen gaan, zie Lijden. Hiervan leidsel d.i.
leedzeel, en zeel = touw (Hgd. Seil).
Lekken (lek zijn), van den Germ. wt. lek, lak = waterig,
nat zijn; verwant houdt men lekken = likken ; leken = water
doorlaten, druppelen. Vgl. ook : Lek (rivier) en L^aak (naam
van enkele beekjes), beide : waterloop.
L e k k e r , afgeleid van lekken, likken; dus: wat men
gaarne likt.
L e n i g , van den Germ. wt. len — rekbaar zijn; vandaar:
buigzaam en zoodoende ook: meegevende, zacht ; vgl.'t Lat.
len is = zacht, lentus — buigzaam, en ons lenigen = verzachten.
L e p p e n , van den Germ. wt. lap — drinken, likken ;
verwant is lepel (werktuig) en lip.
Leproos (melaatsche), van 't Lat. leprosus en dit van
lepra = melaatschheid, evenals 't Gr. lepra en dit van lepos
= schub ; lepra w. d. z. : schubbenziekte ; de huid valt n.1.
in schubben af.
Les, van 't Fr. leço?i en dit van 't Lat. lectio = voorlezing.
Van les komt lessenaar : voorwerp, waarop men het boek bij
het lezen legt.
L e t t e n , oorspr. hinderen, beletten : ,,wat zou mij letten?"
Zie Laat, — Ook in letten op iets bet. het: stilstaan bij
iets, n.1. om het goed te bekijken.
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Leugen, logen, liegen, van den Germ. wt. lug = liegen.
Leunen, zie Ladder.
Leven, van den Germ. wt. lib, Idg. lip = duren, voort
bestaan, overblijven ; verwant met blijven = be-lifven en lijf
= oorspr. leven; vgl.: lijfrente en 't Mnl.: „Si waren tsamen
al haer lijf' ( = hun leven); later bet. lijf', het levende lichaam.
Leveren, van 't Fr. livrer en dit van 't Lat. liberare =
vrij maken, overgeven.
L e z e r t , oorspr. verzamelen, bijeenrapen (vgl.: aren lezen,
bloemlezing). De Germanen sneden om de godspraak te
vernemen letterteekens (runen) in beuken staafjes (boekstaven) ;
de priester wierp ze op een wit kleed en ging ze dan „lezen",
d. i. verzamelen, bijeenrapen, om er de bet., n.1. de god
spraak, uit te verstaan. Zoo verkreeg „lezen" (oorspr. dus :
de runen lezen) later de bet. van letters lezen, en daardoor
het geschrevene verstaan. Het Angelsaksisch had raedan
(Eng.: to read), letterlijk: de teekens raden.
L i c h a a m (Os. lik-hamo). 't Eerste lid lik i s : gedaante,
vorm, en leeft nog voort in lijk: de vorm van het lichaam,
het vleesch zonder leven en ziel; en als achtervoegsel -lijk:
mannelijk = de gedaante van een man hebbende. — Het
tweede lid hämo is voor ons verloren gegaan ; het bet. hulsel,
vgl.: 't Angelsaks. homa = hulsel, Got. gahamon = zich bekleeden en ons hemd (z. d. w.). Lichaam bet. dus : vleeschhulsel.
Licht (glans ; ook : niet-donker) van den Idg. wt. luk,
leuk = lichten. Verwant is het Lat. lux = licht, van hicere
= lichten ; Luna (voor Lucna) : de maan. Vgl. : doorluchtig
(illustre), verluchten = illustreeren. — Luchter = lichter,
kandelaar. Vgl. den Statenbijbel. „Men sal sijne lampen aensteken, ende doen luchten aan sijne zijden."
L i c h t m i s (2 Febr.) is de mis, waarbij gepredikt wordt
over Lukas II : 32 : „een Licht ter verlichting der heidenen."
Vooraf wordt een processie gehouden met even te voren
gewijde kaarsen. — Lichtmis werd vroeger ook als een wereldlijk feest gevierd en wel met groote braspartijen ; vandaar
dat een lichtmis ook een losbol beteekent.
Liebaard, evenals luipaard, van 't Lat. leopardus, Gr.
leopardos, waarin Ieo = leeuw en pardos — panther.
L i e f , van den Germ. wt. leub = aangenaam, bevallig
6
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zijn. Hieruit ontwikkelde zich ook het begrip : de goedkeuring
wegdragende (vgl. loven). — Lieftallig, Mnl. liefghetal, ver
klaart Prof. VercouUie uit lief -f- getal, dit laatste als : geteld,
gerekend, geacht ; vgl. ook het Mnl. : leetghetal = gehaat.
Lieverlede, Mnl. bi liever lade. Men ziet in dit lade den
Frieschen vorm van 't Mnl. lede = leiding, weg, reis;
't woord zou dan bet. : met aangenamen zveg (zie Lief), op
zijn gemak gaan, langzaam aan.
Lij (lijzijde) is verwant met luw, uit 't Mnl. lie = be
schutting voor het weder, beschutte plaats (hier : voor den
wind), van 't Germ, hlewo.
L ij d e η , Mnl. Uden, bet. oorspr. gaan, waarvan leiden
het causatief is. Voor lijden = gaan, vgl. verleden week :
,,vergangen" week; overlijden: overgaan in een anderen toe
stand ; vgl. 't Mnl. : „Als hij di borchbrugge (slotbrug) leed"
(== ging, overging). Mogelijk is uit dit Uden of lijden in de bet.
van gaan ook het begrip ontstaan van: ondergaan, beleven,
doorstaan, ondervinden (evenals ervaren = door varen of gaan
verkrijgen), waarvan dan leed het z.n.w. zou zijn.
L i j f , '/Ae Leven. In lijftocht (lijfrente) is tocht afgeleid van
tiegen = trekken, leiden (vgl. hertog) = doen gaan; dus is
lijftocht : de gift om het leven te doen gaan, te onderhouden.
L ij k , zie Lichaam ; verwant is lijken : den vorm hebben van.
Lijm, evenals leem, van den Germ. wt. li, Idg. lei —
smeren, met de bijgedachte : om te doen kleven.
L i j n = vlas, vgl. lijnzaad, lijnwaad; hiervan linnen. Ook
lijn als touw (oorspr. van vlas) is er mee verwant, evenals
lijn — regel, streep, door een touw gemaakt.
L i k d o o r n : doorn in 't lijk, d.i. vleesch. Zie Lijk.
Likken, zie Lekken. — L i p , zie Leppen.
List, oorspr. geleerdheid, verstand, schranderheid, daarna':
sluwe zet. Verwant met 't Got. lais = ik weet; zie Leeren.
L i 11 e e k e η , uit 't Mnl. lijeteeken = teeken in 't vleesch,
door een wonde ontstaan. Zie Lijk.
Loeien, van den Germ. wt. hla, Idg. kla = roepen (vgl.
Lat. clamare = roepen), verwant met den Idg. wt. kal,
Germ, hal; zie Halen.
Loeren, van den Germ. wt. lu — met toegenepen oogen
zien ; ook : schuin, scheel zien ; verwant is loensch, evenals
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lonken ; beide van den verlengden wt. lun. Zie ook Luim.
Loevert, d.i. te loefwaart'. den kant van den wind; de
oorspr. van loef is onbekend.
L o f , zie Loven. Loftuiting van 't Mnl. lovetuten = den
lof tuten of toeten, trompetten. (Vgl. 't dialect: tuter =
toeter, trompet.)
L o g e n s t r a f f e n = als logen straffen, waarin straffen
nog bet.: afkeuren, laken.
Lok (haarlok), vermoedelijk van den Idg. wt. lug = buigen,
krommen, krullen.
L o m m e r , geassimileerd uit lomber en dit voor 't Fr.
l'ombre — de schaduw.
L o m m e r d , voor Lombard — iemand uit Lombardije.
Reeds vroeg hadden de Lombarden in den vreemde wisselkantoren en banken van leening.
L o m p , van den Germ. wt. limp = slap en zwaar hangen,
vroeger toegepast op een afhangend stuk goed, een lap, dat
er mee verwant is ; als bijv.nw. : zwaar, sleepend van gang
of vorm zijnde, daarna: ook in zijn houding tegenover anderen,
dus onbehouwen, onbeschoft.
Long rekent men bij den Germ, w t ling (Idg. lengh) = licht
zijn ; het zou dan bet. : het lichte lichaamsdeel (longen drijven op 't water).
Lonken, zie Loeren.
L o o c h e n e n , verscherpt frequentatief van liegen.
Loods (zeegids), van 't Eng. loadsman = stuurman, waarin
load, Angelsaks. lad = straat, weg, verwant met leiden —
doen gaan.
Loods (schuur) van 't Fr. loge = tent, dat weer aan het
Ohd. lauba — overdekte ruimte, hal, ontleend is ; vgl. ons
luifel en 't Hgd. Latibe = prieel.
L o o m , zie Lam.
Loopen, van den Germ. wt. hlaup = loopen, springen.
L o o s (ledig) van den Germ. wt. lus = los, vrij zijn,
verwant met verliezen (z. d. w.) ; een looze noot, waarvan de
pit los gegaan, verloren is, dus : een leege noot. Vgl. ook 't
achtervoegsel loos : ouderloos = de ouders verloren hebbende.
Zielloos is dus: de ziel verloren hebbende, terwijl onbezield
onderstelt, dat er nooit een ziel geweest is.
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Loos, in de bet. van sluw, ziet op het /<?^(bandig), vrij zijn,
waaruit verder het begrip van bedriegelijk, sluw ontstond.
Loot, lot (telg), waarschijnlijk van den Germ. wt. leud =
groeien.
Loover, eig. meerv. van loof, zooals spaander van spaan.
Los, zie Loos.
Los (dier, Os. lox) van 't Lat. lynx en dit verwant met
lux = licht, wegens de schitterende oogen.
Lot, zie Loot.
Lot (het lot, dat geworpen wordt) komt van den Germ. wt.
hlut, dat oorspr. waarschijnlijk ziet op het offeren aan de
goden, het verkrijgen van de godspraak of den goddelijken
zegen ; hieruit ontwikkelde zich de bet. van toebedeeling,
aandeel in iets ; vgl. levenslot, loterij. Van dit laatste Ned.
woord ontleende het It. lotto, en 't Fr. loterie.
Louter van 't Hgd. lauter en dit van den Germ. wt. hlut,
dat waarschijnlijk : gewasschen zijn bet.; vgl. Lat. lautus =
eig. gewasschen, daarna : rein, zuiver, schoon, prachtig.
L o u w m a a n d , 't Eerste lid is een bijvorm voor looi (als
gouw en gooi, houw en hooi) ; het ziet op 't looien der huiden, na de Slachtmaand.
Loven brengt men tot den wt. Lub, zie Lief.
Luchter, zie Licht.
L u i d (de d wijst er op, dat het adj. eig. een deelw. is)
van den Idg. wt. kleu = hooren. Vandaar: geluid = klank.
In de uitdrukking: naar luid van bet. luid hetzelfde: naar
den klank, het woord van, evenals luidens : naar luid van ;
vgl. krachtens: uit kracht van. In l u i d r u c h t i g is ruchtig
afgeleid van roepen, zie Gerucht.
Luifel, zie Loods.
L u i k , van luiken, dat sluiten bet. ; vgl. oogluikend. Beloken Paschen daar met Zondag na Paschen in de R.-Kath.
Kerk het Paaschfeest besloten wordt.
Luim van 't vroegere luimen : schuin zien (zie loeren) en
vandaar: er verdrietig uitzien. Onder den invloed v a n ' t Hgd.
Laune = luim, gril, nuk, kreeg het de bet. van veranderlijken gemoedsaard ; dit Lau?ie is ontleend aan 't Lat. luna =
maan, daar de middel eeuwsche sterrenwichelaars haar grooten
invloed op 's menschen gemoed toeschreven.
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Luipaard, zie Liebaard.
Luister (glans) van 't Fr. lustre = glans, uit 't Lat. lustrare
(voor: luc-strare) = verlichten, en dit van lux, zie Licht,
Luisteren van den Germ. wt. hlus, Idg. kleus, verwant
met kleu = hooren, zie Luid.
Luit, van 't It. liuto, van. 't Arab, al'ud — de harp (al
is lidw.).
L u m m e l , verwant met lomp ; lomperd.
Lust, misschien verwant met den Idg. wt. las = begeeren.
L u t t e l , l u t j e ( = Lutjebroek) bet. klein, gering (vgl.
Engl, little =• klein) ; afl. van een oud woord (Os. lut), dat
klein bet.
L u w , zie Lij.

M.
Maag (lichaamsdeel), volgens prof. Vercoullie van den
Germ. wt. mag, Idg. mak = kneden.
Maag (verwant) ; de afl. is niet duidelijk, maar 't grondwoord
moet bet. hebben: verwant door aanhuwelijking.
Maagd (Os. magath), vrouwelijke afl. van een oud woord,
in 't Got. magus — knaap ; verwant zijn: Meid, Meisje, z. d. w.
M a a i e n , van den Germ. wt. me (Idg. me) = maaien.
Afl. zijn : made of maad = hooiland (maaien luidde vroeger
ook maden, evenals bloeien : bloeden) ; vgl. Hoogmade. Ook
wel mad of mat, vgl. iemand op 't mad komen : iemand
onder 't maaien inhalen (volgens dr. Boekenoogen). Zie
Zwaaien.
M a a l . Dit woord heeft verscheidene, oogenschijnlijk uiteenloopende beteekenissen, die echter meest alle van denzelfden
wt. komen, n.1. van 't Idg. me = meten. Om de uitkomst
van 't meten te onthouden werd een teeken een merkteeken
gegeven, en zoo verkreeg het z.n.w. daarvoor — ons maal —
de bet. van teeken, merkteeken, punt; zoo wordt hieruit verklaard: i°. maal = vlek, bijv.: ijzermaal = ijzerroest, plek
in linnengoed ; bij Huygens : „Zij had een maaltje in haar
hals"; vgl. 't w.w. malen = teekens schilderen. 2°. maal =
punt, tijdstip; bij Hooft: ,,hij hield dat maal zijn drift i n " ;
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vgl. voormaals, toenmaals; hier namaals; hieruit ontstond
3°. maal = telkens terugkeerend tijdstip, waarop iets gebeurt,
dus : keer, werf', driemaal, veelmaals, zes maal acht ; hierbij
behoort ook 4 0 . maal = etenstijd, en verder: het eten, dat
in één maal genuttigd wordt : een maal boonen ; ook : de
hoeveelheid melk, die een koe in één keer geeft: een
goed maal.
Een ander woord is m a a l als brievenmaal, in 't Os. malaha,
Mnl. male, dat oorspr. zak, tasch bet. (nog bij Hooft en
Vondel) ; vandaar brievenmaal. Het Germ, woord ging in
't Fr. als male (thans malle) over, waaruit 't Eng. mail
ontstond, en dat wij weer invoerden: de Indische mail;
mailboot; mailpapier.
Eindelijk nog leeft in 't Veluwsche maatman, maalschap \
malenveld, malenbank, enz. 't Germ, mahla voort, dat openbare volksvergadering, rechtspraak bet., en waaraan ook ons
gemaal (z. d. w.) herinnert.
M a a n d , afgel. van maan, daar reeds de Indo-Germanen
de schijngestalten der maan als tijdmaat bezigden.
M a a r s c h a l k is letterlijk: paardeknecht; aan 't eerste
lid (Germ, mar ha) herinnert nog onze vrouwelijke vorm merrie;
en schalk (z. d. w.) is oorspr. knecht. Het Fr. nam 't Germ,
woord als maréchal over. Vgl. 't Mnl. : „Die orsse marscalken"
— de paarden beslaan.
Maart, Lat. Martins — maand aan Mars gewijd.
Maas (de mazen van een net), Voorgerm. mesga, van den
Germ. wt. mesq, lag. mezg — vlechten.
Maat (makker), eig. gemaat (Ohd. gimazzo) van den Germ.
wt. mat, Idg. mad — spijzen koken ; maat duidt dus aan :
spijzen gebruiken, eten, en gemaat'. samen etende, spijsgenoot
{ge = samen). Zie ook : Kameraad. Afl. zijn : maatschap en
maatschappij.
M a a t j e s h a r i n g : haring, waarin nog geen hom of
Ύ
) Een maatschap is op de Vel. de oude marke, de gemeente, het
gemeenschappelijk grondbezit; de deelhebbers waren maalmannen, of
ook wel de bestuurders; men kwam samen op 't malenveld, waar de
malenbank stond; de besluiten werden in 't malenboek opgeteekend;
elders heet een maalschap ook buurt, bijv. Ederbuurt, of meent: de
Hilversumsche meent.
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kuit aanwezig is ; vroeger : niaeghdekensharinck (= maagdelijke
haring), waarvan het een verkorting is.
Macht, afl. van mogen = kunnen, in staat zijn tot iets.
Madeliefje. Hiervan worden verschillende afl. gegeven :
i°. Made = weide (zie Maaien), en lief = bloem ; vgl.
Meizoentje, voor meizoetje, waarin Mei = mede = made, en
zoet (evenals lief) = een bloempje. 2°. Made = Maagd
(bijvorm megede, meydé) ; de bloem zou dan aan de H. Maagd
lief, bevallig zijn (vgl. „Mariënbloemke"). 3 0 . De vorm matelief verklaart Prof. Van Heiten aldus: mate = klein (vgl.
matig), dus 't kleine bloempje, dat 't Hgd. als ,.Maszliebchen"
overnam.
Mager, vermoedelijk van den Idg. wt. mak = lang, dun zijn.
M a k , eig. verkort uit gemak, van maken in den zin van
passen, voegen ; ge-mak is dan : samen passend, geschikt, handelbaar, gedwee.
M a k e l a a r van makelen, frequ. van maken = passen,
voegen ; vandaar dat makelen bet. : handelszaken beschikken,
handel drijven ; bijv. : ,,Piet makelt alreeds in de Brunswijker garens."
M a k e n , van den Germ. wt. mak, die samenvoegen, bij
elkander passen bet., waaruit later 't begrip ontstond: vervaardigen, scheppen. Verwant is gemak (zie mak): wat bijeen
behoort, gepast, geschikt; als zelfst. naamw. is gemak: iets
wat passend is, gerief; vgl. gemakkelijk.
Ook
makker,
Os. gi-macco (gi — samen): wie samen past, wie bij een
ander past.
M a l e n , van den Germ. wt. mal (ook mol, mei) = fijn
maken; verwant zijn: molen, molm, meel, mul; ook malen =
i°. draaien (als een molen), bijv. maalstroom, en 2°. zaniken :
voortdurend draaien als een molen ; ook 3 0 . mijmeren : over
iets malen = zijn gedachten om één punt laten draaien.
Eveneens : iemand in de maling nemen = om hem in een
kring heen draaien en hem bespotten. — M a l e n in de
bet. van schilderen, zie Maal.
Maliebaan : de baan, waar gemalied wordt ; malie is in 't
Fr. mail (Lat. malleus = hamer) = kolf.
Maliënkolder. Hier is malie (van 't Fr. maille) : opening
of maas in het vlechtwerk en bij uitbreiding: de ringetjes,
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die zulk een opening doen ontstaan. Zooals bekend is, werden in de Middeleeuwen uit zulke ringetjes de pantsers of
kolders (z. d. w.) gemaakt: maliënkolder, maliejak, maliehemd, enz.
Malvezij (Grieksche wijn), naar de Gr. wijnstad Monobassia,
op de Oostkust van Morea, bij de Italianen Napoli di Malvasia genoemd.
M a n , van het Idg. manu = mensch, bet. oorspr. : persoon,
mensch, zooals bij ons bijv. nog in: ,,Wij betaalden f4. den
man" ; een allemans vriend ; iemand (z. d. w.). In 't Angelsaks.
kon man evengoed van een man als vrouw gezegd worden,
vgl. 't Engl, woman = vrouw en ons dial. : vrom-m.es, voor
vrouwmensch. Manu was volgens de Indische verhalen de
stamvader van den mensch, evenals volgens Tacitus de
Germanen beweerden af te stammen van den god Mannus.
(Vgl. en zie ook Mensch) Waarvan dit woord manu afgeleid
is, kan niet meer nagegaan worden ; sommigen zien er verwantschap in met den Idg. wt. men = denken ; man zou
dan „denkend wezen" bet.
Manen, van den Idg. wt. men — denken ; manen is dus :
doen denken, herinneren. Verwant is : meenen.
Mangel, verwant met het oude manganeel of mangeneel'.
steenslingerwerktuig, werpmachine (bij belegering), waarvoor
ook wel mangel gevonden wordt. Vgl. 't Italiaansch mangano —
slinger, van 't Gr. magganon = steenslinger. De mangel was
vroeger een houten kist, met steenen bezwaard, de zoog.
Irekmangel ; thans twee rollen.
Manier, van 't Fr. maniere, van 't w.w. manier = handelen,
en dit van het Lat. manus = hand ; manier is dus ongeveer :
handeling, hanteering, wijze van doen.
M a n k brengt men in verband met het Lat. mancus =
gebrekkig, verminkt. Verwant zijn : verminken ; mankeeren =
in gebreke blijven, missen ; ook mangelen = ontbreken : het
mangelt hem aan geld. Vgl. nog 't Mnl. : „Wes ( = wat) men
ghelooft ( = belooft) den goden, dat sal men houden sonder
manck" (•= zonder mankeeren). Ook bij Willems : „Zijn been
is ontwricht, misschien zal hij geheel zijn leven moeten
manken1' ( = mank loopen). — Vgl. ook nog voor den vorm
verminken :
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„Litteyckens dienen niet, maar deugden moeten blinken;
Maeckt dat men daer op siet in plaats van uwe mincken,"
waarin mincken beantwoordt aan ons „kwetsuren".
Mare (tijding), oorspr. het zelfstandig geworden bijv.nw.,
dat in het Ohd. mari, Got. mers = beroemd, bekend beteekende, evenals 't Gr. mooros = beroemd ; vgl. ons vermaard. Vgl. 't Mnl. : „Die niemare (dit nieuws, deze tijding)
sal lopen ende werden mare" ( = bekend). In 't Oud-iersch is
mar, mor : aanzienlijk, groot, en dit schijnt de stamvorm van
onzen comparatief: meer (Os. me-ro, verwant met het Lat.
ma-jor = de grootere).
Marketentster, van 't mank marketenter, en dit van 't It.
mercatante, letterlijk : de handeldrijvende ; zie Markt.
Markt, van 't Lat. mercatus == handel, van 't w.w. mercari =
handeldrijven ; Mercator = de koopman ; vgl. 't Fr. marchand.
Marsch, van 't Fr. marche = gang, van marcher — gaan.
M a r t e l a a r , van 't Lat. martyrium, Gr. marturion =
getuigenis ; de martelaren legden getuigenis van hun geloof
af en bezegelden dit getuigenis met hun bloed ; vandaar onze
vertaling „bloedgetuige" ni. des geloofs. Het w.w. martelen
verkreeg de bet. van pijnigen, folteren.
Massa, van 't Lat. massa = klomp, metaalmengsel.
Mat (vloermat) van 't Lat. matta = biezen kleed.
M a t (moe) van 't schaakspel, nl. 't Perzisch: sjach mat —
de koning is dood ; hij is dan gevangen, kan zich niet meer
bewegen.
Matroos, van 't Fr. matelot (voor : matenot) ; dr. Stoett
houdt dit voor 't Nederduitsche mattenot = slaapgenoot
(mat = de slaapplaats voor matrozen). Anderen denken aan
mat, in de bet. van maat (z. d. w.) en dan zou eetgenoot de
oorspr. beteekenis zijn, te meer daar de matrozen bij het
eten in groepen, zoog. „bakken" zijn ingedeeld.
Mazelen, meërv. van 't verkleinw. van maas; dit maas
staat in verband met het Ohd. massa — vlek, plek, inzonderheid : roode plek op de huid, dat als maas ook in onze
taal voorkwam, bijv. : „Dese olie suyvert alle vlacken en masen
van 't aensicht".
Mede (honingdrank), van het Idg. medhu = honing, zoete
drank, verwant met het Oud-indisch madhu = zoet.
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M e d e d o o g e n = mede-lijden; vgl. 't Mnl. : „Peinst wat
Jhesus wilde doghen" = Bedenk, watjezus voor ons wilde lijden.
Medicijn, van 't Lat. medicina, van medicus = arts, en dit
van mederi = heelen.
M e e l , zie Malen.
Meeldauw: fijne, witachtige stof als meel of fijn gepoederd
zout er uitziende, die in 't voorjaar of in den zomer de bladeren van linden, enz. bedekt, ook honingdauw genoemd ;
zij ontstaat door zwammen. Sommigen zien in meel verwantschap met het Got. mililk = honing; vgl. Lat. mel= honing;
anderen denken aan meel, dus: meelachtige dauw.
M e e n e n , zie Manen.
Meer, vergr. trap ; 't grondwoord vindt men in 't Got. mais,
en in 't Lat. magis = groot ; meer wil dus zeggen: grooter;
vergr. trap is meest; zie Mare.
M e e r m i n , door volksetymologie ontstaan uit meri-menni
of meri-manni. 't Eerste lid is meer, bij ons zee; 't tweede
lid als verkleinw. van man — mensch, hier in de beteekenis
van meisje.
Meerkol (dial, markolf) voor mark-wolf — grenswolf, eig.
de naam van een lawaaimakend wezen, voorkomende in de
Duitsche mythologie.
M e e r s c h u i m , naar 't Hgd. Meerschaum = zeeschuim ;
men zag n.1. de stof voor versteend schuim aan.
Meester, van 't Lat. magister — opperste, grootste (vergr.
trap van magnus = groot), een titel van ambtenaren.
Meeting, van 't Eng. to meet = ontmoeten, samenkomen.
M e e w a r i g . Het tweede lid warig is een afl. van een
Germ, woord wers, dat „vriendelijk, zacht" beteekende, vgl.
't Ohd. alawar = zeer vriendelijk, en 't Got. unwerjan =
onvriendelijk zijn, boos zijn. 't Eerste lid zal wel mede, met
bet., dus is 't woord: met of jegens iemand vriendelijk zijn.
Meervarig bet. dan ook oorspr. in onze taal werkelijk vriendelijk; bijv. bij Hooft: „De verhouding tusschen waard en
gast is meeiuarig'''; „Philips II was noch meewarig, noch
spraakzaam." En Oudaan heeft: „Aan mijn minlijke en
meewarige Echtgenoote." Hieruit ontstond de bet. van: goedertieren, barmhartig, van de goden of van God gezegd,
bijv. bij Vondel : „De Godheid is meewaardig, verhoort het
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klachtig hart", en hieruit ontwikkelde zich de tegenwoordige
bet. van : deelnemend, medelijdend.
Mei, uit 't Lat. Majus, voor Magjus, van magnus =
groot. De naam bet. dus : de grooter-makende, de bloeiendmakende.
M e i d , zie Maagd.
Meier, van 't Lat. major (de vergr. trap van magnus =
groot), in de Middeleeuwen de titel van bestuurders.
M e i n e e d , 't eerste lid bet. valsch. Zoo zeide men nog
in het Mhd. „ein meiner eit" ; als z.n.w. komt mein (Os. men)
voor in de bet. van : valschheid, overtreding.
Meisje, zie Maagd.
M e l a a t s c h , van 't Mnl. malaet en dit van 't Fr.
malade = ziek, dat inzonderheid op de lijders aan lepra werd
toegepast.
Melden, van den Germ. wt. melth (of mei) = verraden,
verklikken, verklappen, hetgeen ook in onze taal de oorspr.
bet. was, bijv. : „Gisteren werd hij door een vloekverwant
gemeld'" (d.i. door een eedgenoot verraden; bij Langendijk).
„Men mag 't geheim der koningen niet melien" (d. i. verklappen, bekend maken ; bij Vondel). „Het minste gerucht
van hoesten, enz. kon Hugo de Groot in de kist melden"
(bij Brandt). Hieruit ontstond de bet. van : bekend maken,
er van spreken.
Melken, Germ. wt. melk, Idg. melg = melken. Het woord
en 't begrip is dus al zeer oud.
Men, van man, zie Man ; in de bet. van persoon, mensch.
(Vgl. 't Fr. on van homme, Lat. homo = mensch.)
Mengen, van den Westgerm. wt. mang = mengen, dat
mogelijk verwant is met den Idg. wt. meng = kneden. (Het
deegkneden is ook een mengen.)
Menie, van 't Lat. minium = roode verfstof.
Mennen, reeds als Oudgerm. woord overgenomen van 't
Lat. minare, menare = het vee (door bedreigingen) voortdrijven, voortjagen (menae = bedreigingen), waaruit later de
meer algemeene bet. ontstond van leiden, sturen.
Mensch (Os. menniskó) is een tot z.n.w. geworden adj.
van man in bet. van persoon (zie Man) ; letterlijk is mensch
dus : mansch = de denkende. Mogelijk ziet het grondw. op
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Mannus (zie Man), den stamvader der Germanen, en dan zou
de bet. zijn: afstammeling van den stamgod.
Merken, letterlijk : iets met een merk aanduiden ; vandaar: opmerken, bespeuren, gadeslaan.
Merrie, zie Maarschalk.
Mes is een een zeldzaam voorbeeld, hoe een samengesteld
woord kan worden saamgetrokken; het luidde oudtijds bijv.
in 't Ohd. mezzi-sahs, Angelsaks. mete-seax, waarin 't eerste
lid ons maat, met (z. d. w.) = spijs is; het tweede herinnert
aan de saks, het mes, waarnaar de Saksen hun naam kregen
(zie Zaag), 't Woord is dus letterlijk : werktuig om de spijzen
te snijden.
Mesten (vee) van 't Germ, mazdo, Skr. medas = vet;
't woord zegt dus : vetmaken.
M e t w o r s t ; 't eerste lid is hetzelfde als maat (z. d. w.)
— spijs ; 't gehakte vleesch, dat in de worst gaat, heet nog
steeds met.
Voor Metgezel, zie Gezel.
Meten, Germ, met = meten, ook : overwegen, bedenken,
als het ware met het verstand meten ; Idg. med; vgl. Lat.
modus = maat ; meditari = overwegen, overpeinzen ; Gr.
medoon = raadsman.
Metten (morgengodsdienstoefeningen) van 't Lat. matutina,
van matutinus — vroeg, afgel. van Matuta = godin van den
dageraad. Vgl. 't Fr. matin = ochtend.
Meubel, van 't Fr. meuble en dit van 't Lat. mobile —beweegbaar, roerend (goed).
M i d d a g : 't midden van den dag. Mid is 't oude woord
voor midden (Hooft schrijft nog : De koning stond in 't mid) ;
het komt ook voor in : midvasten, midzomer, midwinter.
M i d d e l , eig. een afl. van mid (zie Midden), vgl. middelpunt, enz. Daarna als z.n.w. : wat zich in 't midden bevindt:
bijv.: het middel = het middellijf, maar ook: ding in het
midden van twee anderen, waardoor iets wordt „bemiddeld",
wordt gemaakt, tot stand komt: snijden door middel van een
mes : het mes bevindt zich te midden van de hand en het
hout; een middel tegen ziekten enz.
Mijden, van den Germ. wt. mith = falen, niet treffen,
ver van iets blijven. De laatste bet. is thans de gewone.
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Mijl, van 't Lat. milia ( = mijl), van mille = iooo, nl.
iooo passen.
Milt, van den Germ. wt. melt = weekmaken, smelten,
daar men aan de milt het vermogen toeschreef verschillende
sappen op te lossen. Verwant is mout (z. d. w.), evenals smout
van smelten, smilten.
Min (klein) van den Idg. wt. mi = kort, klein maken,
vgl. 't Lat. minor = de kleinere. Hiertoe ook: minuut
=
klein deeltje.
Min (liefde, van beminnen) van den Idg. wt. men = (ge)denken, zie Man ; het bet. oorspr. : herinnering, gedachtenis.
Vgl. nog: St.-Geertens minne : gedachtenisdronk bij't afscheid
nemen.
Minister, in 't Lat. dienaar, is dubbele compar. van den
stam min in minor (zie Min en Meester).
Mis (verkeerd, onjuist) is eigenlijk het verl. deelw. op to
van het grondw. van mijden (z. d. w.), in de bet. van falen,
verkeerd doen (Got. missa, voor mithtó) ; het bet. dus : het verkeerde, vandaar misdaad (in 't Got. missa-deds = zonde),
misprijzen, misrekenen, enz. Het werkw. missen is een denom.
— Ook in misbaar (z.n.w.) komt dit mis voor, waarin baar
komt van beren = dragen en gedrag bet., in het Mnl. misbare, dat vooral gebruikt werd voor luidruchtigheid, vroeger
in edelen zin ook voor : rouwbeklag.
M i s s c h i e n (Mnl. machscien en machgescien) staat voor :
't mag geschieden, waarin mogen een mogelijkheid aanduidt.
Misselijk (Got. missa-leiks) is niet afgeleid van mis (z. d. w.) ;
het is nl. een samenstelling van 't oude missa = verschillend
en lika = gedaante (zie Lijk) dus : een verschillende gedaante
hebbende, zich niet gelijk blijvend. Dit was ook bij ons de
oudste bet., bijv.: ,,Natuur is misselijk', den eenen geeft zij
moed, den ander maakt zij vreesachtig"; vandaar: geneigd
tot aarzelen, weifelen, twijfelen; kieskeurig: ,,Ik ben wat
misselijk van me zelve: wat ik nog nooit heb gegeten, eet
ik maar niet zoo dadelijk op". — Vervolgens: veranderlijk,
grillig, gemelijk, knorrig: ,,2,ij klaagt over het misselijk humeur
van haar vader". — Hieruit ontstond de bet.: zich onwel
gevoelend, vroeger in meer algemeenen zin, thans : aandrang
hebbende tot braken.
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Mist, van den lag. wt. migh = regenen, zich uitgieten ;
Skr. megha = wolk; mih = regen, nevel.
M o e d van 't Germ, moda en dit van een Voorgerm. wt.
me of mo = bewogen zijn. Oorspr. gaf moed dan ook alleen
de stemming, de gesteldheid van ons binnenste aan, vgl. :
bang te moede ; hoogmoed = hooge moed, hoog gevoel, hoog
karakter ; deemoed (z. d. w.) enz. Later kreeg het meer de
bet. van onverschrokkenheid des harten in moeilijkheden of
gevaren.
Moe, moede, vermoeien, moeite, van den Idg. wt. mo =
zich inspannen, zich afmatten.
Moeras (Mnl. maras, morasch) ontleend aan 't Oudfr. :
maresc en dit van 't Lat. mariscum, waarin mare (— zee, ons
meer) op water wijst; moeras is dus: waterig land. (Verwant
is marsch.) De oe in moeras is blijkbaar hieruit ontstaan,
doordat men dacht aan moer = modderige veengrond. Vondel
zegt nog: „Gezegend is het land, waar 't volk zijn moer verbrandt". — Anderen houden 't Oudfr. maresc ontleend aan
't Germ, en wel aan 't bijv.nw. marisko, letterlijk: zee- of
meerachtig; mari = zee, meer.
Moerbei, van 't Lat. morum : vrucht van den moerbeiboom ; bei — bes.
Moes, vermoedelijk verwant met mati = spijs ; zie Maat.
(Men onderstelt een Got. mosa, in plaats van : motta.)
M of f e i e n , iets wegmoffelen. Ons woord mof, etymologisch
't zelfde als mouw, luidde vroeger ook moffel; vgl. Hooft:
„Hij stak het briefken voorts in een moffelken, dat hij aan
den arm had". Vandaar wegmoffelen = in de mouw wegstoppen ; fig.: iets behendig doen verdwijnen.
Moker, waarschijnlijk: werktuig om te meuken, d.i. week,
murw maken. (In 't Veluwsch is de meuïk een plaats in 't
hooi, waarin men appelen legt om ze zachter te laten worden.)
Mokken brengt men tot den Germ. wt. muk = heimelijk
doen; het zou dan bet.: wrevelig zijn, maar 't niet ronduit
zeggen.
M o l (Hgd. : Maulwurf, en Middel-Engelsch : moldwerp =
molwerper) houdt men voor een verkorting van molwerper,
waarin mol, als verwant met malen, op de fijne aarde wijst.
Anderen denken alleen aan den stam van malen = woelen ;
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dus : de woeler, de wroeter ; zij beroepen zich op 't Hgd.
Molch, Mhd. mol — hagedis, eveneens een wroeter.
Molen, van 't Lat. molina (men nam den verbeterden
„molen" van de Rom. over), afl. van molere = malen (z. d. w.).
Ons woord molen is dus niet een Germ, maar een Romaansche
afl. van den wt. mal. Het Germ, woord voor molen was bij
ons kweern (als handmolen ; mogelijk verwant met kern, zie
Koren). Zie ook: Mulder.
Molm, van denzelfden wt. als malen; vgl. Got. malma —
zand, Os. melm = stof. Vgl. 't Mnl. : Hij viel ,,van den
orse optie moude" = van het ros op den grond, in het
stof. (In mijn geboorteplaats op de Veluwe is nog een
,,melmweg".)
M o n d i g , van een oud woord mond = hand, bescherming.
Mondig wil dus zooveel zeggen als : geschikt of oud genoeg
om zich zelf te beschermen. Vgl. 't Os. mundon = beschermen.
Zoo heette vroeger een voogd of weesvader : een momber,
voor mond-ber, letterlijk : bescherming-drager ; vgl. momberkamer = weeskamer.
Monnik, van 't Lat. monachus — kluizenaar, van 't Gr.
monachos = eenzame, afl. van monos = alleen ; vgl. monoloog
— alleenspraak.
Monster (staal: „monster zonder waarde"), van 't Oudfr.
monstre = wat getoond wordt, van monstrer = toonen (nu
montrer) en dit van 't Lat. monstrare — toonen ; vgl. ons
monsteren.
Monster (gedrocht), van't Lat. monstrum, eveneens gedrocht.
M o o r of Moriaan van 't Lat. maurus, van 't Gr. mauros
= zwart, 't Land der Mooren heette Mauretanië.
M o o r d , van den Idg. wt. mor = sterven; 't woord bet.
dus oorspr. dood, later in het Germ. : geweldige dood,
doodslag. Vgl. 't Fr. mort = dood, en 't Lat. mortuus =
(de) doode.
Moot, verwant met 't Got. maitan = stuk snijden.
Morel, van 't Fr. morel, en dit van 't Lat. amarellus, van
amarus = wrang; vgl. 't Fr. amere = bitter.
Mossel, van 't Lat. musculus = mossel; eig. muisje als
verkleinw. van mus = muis.
Most, evenals andere termen bij den wijnbouw, van de
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Romeinen overgenomen ; Lat. mustum. Ook mosterd behoort hierbij, daar men de mosterd met most toebereidde.
Mout (Os. malt) van 't Idg. meld (bijvorm smeld) = smelten, vloeibaar worden. Zie Milt.
Mud, van 't Lat. modius = schepel, afl. van modus =
maat ; zie Meten.
Mug, verwant met den Germ. wt. mug = brommen, vgl.
't Fr. mugir.
Muil(dier) van 't Lat. mulus = muildier (nl. jong van
ezel en merrie) en muilezel (jong van paard en ezelin).
Muil (bek; plat ook: moei), Germ, mulon, waarschijnlijk
van mu, waarvan ook mond (Hgd. Mund) gevormd is.
Muil (pantoffel) van 't Fr. mule, Lat. mulleus = de roodleeren schoen der Patriciërs.
Muis van den Idg. wt. mus = stelen. In bijna alle Idg.
talen komt dit woordje voor: Ohd. mus, Hgd. Maus, Angels.
mus, Eng. mouse, Oudnoorsch mus, Zweedsch en Deensch
muus, Skr. mus, Gr. mus, Lat. mus, Oudslavisch mysji. —
't Is volgens anderen ook mogelijk, dat mus = stelen gevormd is van den naam van dit diefachtige diertje.
Muiten, van 't Oudfr. meute = beweging, opstand, jachtstoet ; dit z.n.w. bleef nog bewaard in miiitmaker (thans muiter).
Het Oudfr. meute is afgeleid van 't Lat. mota, verl. deelw. van
movere = bewegen.
M u i z e n e s t e n in zijn hoofd hebben; gewoonlijk wordt
muizenesten voor een volksetymologie gehouden voor muizenissen, afl. van muizen, Mnl. musen = peinzen, soezen, van
't Ofr. muser = peinzen ('t ontkennende is a-muser) ; de
uitdrukking zou dus bet.: peinzerijen in zijn hoofd halen.
— Dr. Stoett echter denkt aan werkelijke muizenesten (natuurlijk fig.).
M u l , zie Malen.
Mulder staat voor 't Mnl. muire of molre, dat gevormd is
uit mulner of molner = molenaar.
Mummie, Arab, mumiya = gebalsemd lijk, van 't Perz.Arab. moem = was, stof om te balsemen.
Munster (de stadsnaam ; ook Monster in 't Westland en
't Munsterkerkhof in Utrecht) is oorspr. klooster, van 't Lat.
monasterium (zie Monnik). Later ging de naam mumster over
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op de bisschoppelijke kerk of Dom, daar het huis, waarin
de geestelijken van de groote kerken samen woonden, ook
wel monasterium ( = klooster) genoemd werd, vanwege de
strenge levenswijze, die aan deze geestelijken was voor
geschreven.
Munt, van 't Lat. monetum : gemunt geld, eig. de tempel
van Juno Moneta, waar't geld gemunt werd. Munt (de plant:
Pepermunt) komt van 't Lat. mentha, de naam der plant,
vandaar ook p e p e r w ^ .
Murmelen (Mnl. ook murmeren, Ohd. murmuron) is een ver
dubbeling van murren of morren, van den wt. mur ( = knorren,
een klanknabootsing) ; evenals 't Lat. murmurare, dat in den
bijbel als murmureeren (morren tegen God) voorkomt.
Murw, van den Idg. wt. mar = stuk maken, verwelken ;
vandaar : slap, week.
Muts (vroeger ook amutse, almutse) wordt gewoonlijk ge
houden voor het Lat. almutia = koorkap, later ook door
leeken gedragen.
M u t s a a r d (takkenbos), waarschijnlijk van een Mnl. w.w.
motsen, moetsen, mutsen, dat knotten bet. ; bijv. motsoor = paard
met afgesneden ooren. Een mots was een korte kiel. Mutsaard
is dus een bos afgeknotte takken. Het werd ook gebruikt
voor : brandstapel (van takkenbossen gemaakt) en de uitdr. :
„dat riekt naar den mutsaard" bet. : dat lijkt op ketterij.
M u u r , van 't Lat. murus = muur, met den huizenbouw
van de Romeinen overgenomen.
Muziek, van 't Lat. musica, eig. de Kunst, waarmee de
Muzen werden vereerd en die door de Muzen werd beschermd ;
later beperkt tot de Toonkunst.

N.
N a a d , afl. van naaien, letterlijk: het genaaide ; ν'gl. draad
van draaien, gloed van gloeien, enz. — Ν aaien zelf komt
van den Germ. wt. ne = naaien en 't Idg. ne (bijvorm sne)
= spinnen. — Ook naald is een afl. van naaien; 't is eig.
een metathesis van nadel: werktuig om te naaien. (Vgl. Hgd.
Nadel = naald.)
7
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N a a m (Os. namo) ; het Idg. woord was vermoedelijk nomen
(als 't Lat.), dat men voor een afl. houdt van den Idg. wt.
gno (met bijvormen gne en gen), waarmee ons kennen verwant
is. Naam zou dus zijn : kenteeken.
N a a r s t i g . Voor ernst had het Mnl. ook aernst, waarvan
men naernst, d. i. in ernst vormde ; van dit naernst of naerst
is naarstig afgeleid. (Vgl. nijver van in ijver; zie ook Weg)
N a c h t e g a a l = nachtzanger. Zie Galm.
Nachtmerrie is een volksetymologie voor : nachtmare,
waarin 't Mnl. mare bet. kwelgeest. Dit mare werd niet meer
begrepen en in merrie veranderd.
N e e n , staat voor ne een, waarin ne ontkennend bijw. is,
vgl. nooit, nimmer, enz. ; ook in : „ik en doe het niet" ; 't Fr.
n-e.. .pas.
Neger, uit 't Fr. nègre, van 't Lat. niger = zwart.
Negerij, negorij, van 't Maleische negert = aanzienlijk
dorp ; Skr. nagari = stad. Later spottend voor een klein
dorp gebruikt.
Nerf (bladnerf) van 't Lat. nervus = zeniav ; vgl. nerveus.
N e r i n g (middel van bestaan) van 't Mnl. neren = voeden,
onderhouden, zich generen ; van den Germ. wt. nes : behouden worden, waarvan ons genesen ; ζ. d. w.
Nest, in 't Oudgerm. nizdo = ni-zdo, van ni — neàzx
en den wt. sed = zitten (vgl. Skr. nisad = nederzitten).
't Woord is dus letterlijk : plaats waar een dier gaat zitten.
Net (schoon), van 't Fr. net en dit van 't Lat. nitidus =
glanzend, blinkend.
N e t t e n : de veeren netten = nat maken; denom. van
nat, evenals pletten van plat.
N e v e n s (Ohd. in eben) staat voor in-even-s (met bijw. s),
d. w. z. op evene lijn, op dezelfde lijn, er naast. Zie : Weg,
Naarstig.
Niemand. Zie : Iemand.
Niemendal staat voor niet-medal, en medal — mid-al of
met-al = met alles. Niemendal is dus lett. : niet met alles =
met niets.
N i e u w : vermoedelijk verwant met het Idg. nu — nu, thans ;
nieuw is dus : van thans, wat thans ontstaat. (Vgl. de volkstaal nuuw.)
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N i k k e n , intensief van nijgen, als bukken van buigen.
Nikker (duivel) niet van 't Lat. niger = zwart, maar van
't Oudnoorsche Nikr = de watergeest, vrouw. nix.
Nimmer, zie : Immer en Iets.
N o c h is feitelijk: ne-ook = niet-ook; hij heeft geld noch
goed = hij heeft geen geld en ook niet goed.
N o c h t a n s = nog-dan met bijw. s; bijv.: Al bood hij
mij geld, ik deed het nochtans niet = dan nog deed ik het
niet. Hieruit ontstond de tegenstellende kracht.
N o e n , n o e n m a a l , van 't kerklatijn nonae = de getijden, welke op de 9 e ure [hora nona) van den dag gelezen
worden, d.i. 's middags om 3 uur, op welk uur bij de Romeinen,
en nog de geheele middeleeuwen door, de hoofdmaaltijd werd
gebruikt.
Noest (knoest) staat voor oest (met voorgevoegde n), waarin
oest (van 't Voorgerm. ozdos) bet. : tak, knobbel aan een boom.
N o e s t (ijverig) staat waarschijnlijk voor in oest = in den
oogst, den drukken tijd. Zie ook: Weg; Naarstig en Nijver.
Vgl. Bredero: „Hij heeftet dapper noest" = erg druk.
N o g houdt men voor samengesteld uit nu ook; de grondbeteekenis zou dus zijn : ook nu, bijv. : hij is er nog = hij is
er ook nu.
N o m m e r van 't Lat. numerus = getal.
Non uit 't Lat. nonna (Gr. nonna = moeder), een titel, die
eerbied uitdrukt. Bijv. in 't It. is nonna: grootmoeder.
Nood (Got. nauth-s = dwang, gevaar, nood), in 't Germ.
nanti, houdt men voor een afl. op ti van een niet nader aan
te geven Voorgerm. wt. nau, die met ons nauw moet samenhangen en benauwen bet.; vandaar: i n ' t nauw gedreven zijn,
kwellen, dwingen. Nooden (uitnoodigen) is letterlijk: dwingen,
later met vriendelijker bet. : dringend verzoeken.
N o o d d r u f t is een metathesis van nooddurft (Os. nodthurft). Durven bet. hier (zooals nog in 't Duitsch) behoeven :
,,Sie dürfen nur zu sprechen" = U behoeft slechts te spreken.
Vgl. 't Mnl. : „Wi en dorven ons niet ontsien". 't Woord
nooddruft wil dus letterlijk zeggen : behoefte, door den nood
ontstaan ; behoefte aan 't noodzakelijkste.
N o o d e , n o o (met tegenzin) is een naamval (instrumentalis) van nood, om aan te duiden waardoor? dus: mei, uit
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nood = gedwongen. „Ik doe het noode" = door den nood
gedwongen, dus niet uit eigen beweging.
Noot (aanteekening) van 't Lat. nota = kenteeken, van 't
adj. notus — bekend.
Nop is eig. een pluis, een wolvlokje, van den Germ. wt.
hneup = rukken, plukken, uitpluizen. „In zijn nopjes zijn",
wil zeggen : in zijn nieuwe kleeren gekleed zijn (de nopjes
hangen er nog aan), in zijn feestkleeren, dus in een aangename stemming.
Nopen is eig. hard aanraken, prikkelen, aansporen : het
paard nopen. Hiervan nopens, uit nopend-s = rakende, aangaande, betreffende. Misschien is nopen verwant met den
Germ. wt. hneup = rukken, trekken (hier: aan den teugel).
Zie: Nop. Vgl. 't Mnl.: „Brune (de beer) was ghenoopt ( = geraakt, geslagen) onsoete".
Norsch, nurksch van norren, nur ken = knorren, brommen.
Nu, zie Nieuw.
Nuchter, verwant met uchtend, ochtend (z. d. w.) ; het bet.
dan : in-uchtend (vgl. 't Lat. matutinus — nuchter, eig. : in den
ochtend). Vgl. 't Mnl.: „Nuchtens omtrent prime" = 's ochtends
omtrent het morgengebed. Zie ook: Weg; Naarstig; Nijver;
Noest.
Nuffig, van 't Nederduitsch : nuff = neus, dus : den neus
voor iets optrekkende. De stam nuf is verwant met dien van
snuffen (volkstaal) voor snuiven, vgl. snuffelen als frequ. Ook
neb is etymologisch 't zelfde woord als nuf.

O.
Ochtend, Uchtend. De uitspraak van 't volk, nl. ochend
geeft den oudsten vorm aan; deze ontstond uit Os. uhta,
ons uchte, ochte, ucht, waarvan men uchtend maakte evenals
nakend voor naakt. De Idg. wt. is uh, dezelfde als 't Skr. use
— branden, lichten, van uscas = morgenlicht. Vgl. 't Lat.
uro (oorspr. uso) en aurora = morgenstond ; vgl. aurum =
goud (zie Goud).
Het woord bet. dus eig. : het licht worden, het aanbreken
van den dag; later: de eerste morgenuren.
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O c t o b e r , van 't Lat. octo = 8; oorspr. de 8ste maand.
Oefenen (Os. obean) van den Germ. wt. ob = uitoefenen,
verrichten, vooral landbouwwerkzaamheden : ,,Adam soude
die eerde oefenen" {== bebouwen) ; „Noe (Noach) wert een
ackerman ende begonste dat land te oeff enen". Verder ook
van godsdienstige handelingen ; vandaar nog : openbare „oefe
ningen" en „oefenaar" = voorgangen in godsdienstige bijeen
komsten. De Idg. wt. is op = werken (ook : godsdienstige
handelingen verrichten) ; vgl. 't Lat. opus = werk en operari
— offeren. Zie ook Opperen.
Oever schijnt een samenstelling te zijn van uit en vaart,
de plaats van uitvaart. (Oe is 't Got. uz — uit, en ver van
varen)
Offeren (Os. offron) onder den invloed van 't Fr. offrir,
ontleend aan 't Lat. off ere, letterlijk: aanbieden (uit ob =
tegen, tegemoet en ferre = dragen), en dan als kerkelijk
woord gebruikt: het aanbieden, opdragen der H. Mis. —
Offerhande
van 't Fr. offrande en dit uit 't Lat. offerenda
= wat geofferd zal worden.
Oir (mannelijk „oir") uit 't Fr. hoir (stomme h), van 't Lat.
haerus = erfgenaam ; bij ons ook : nakomeling ; vgl. haerediteit = erfelijkheid.
Okkernoot (walnoot) staat voor 't Mnl. nokernoot, waarvan
de η afviel, evenals bij arreslede, adder, aak, enz. Noker is
't Lat. nucarius = noteboom, van nux = noot (vgl. perelaar,
rozelaar, enz.). Okkernoot wil dus zeggen : noot van den note
boom ; deze dubbelvorm werd niet gevoeld, daar de letterlijke
bet. van 't eerste lid niet meer verstaan werd. Later is 't
woord overvleugeld door walnoot, z. d. w.
Okshoofd, staat voor hokshoofd. Het tweede lid (Lat. caput,
Fr. chef) werd vroeger voor vele zaken gebruikt, die per stuk
geteld werden, bij afzonderlijke eenheden, eerst van dieren,
die men bij koppen (caput) telde, vervolgens ook geldsommen
(„kapitaal") ; zoo was een caput ook een landmaat, verder een
caput vini: een vat wijn. Bij de Franschen was oudtijds een
wijnvaatje in gebruik, dat hoguette heette (een verkleinwoord),
er moest dus ook een grootere maat hogue (spr. hok) bestaan
hebben. Een vat nu, dat zulk een hogue inhield, heette een
chef de hogue ; Engelsch : hogshead, Vlaamsch (Gent was de
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stad van den wijnhandel) hogs hoofd, ogs hoofd, okshoofd. —
't Woord ging in het Hgd. over als Oxhoft.
Omtrent, samenstelling van om, in de bet. van een plaats
of beweging in een kring, en een in onze taal verloren gegaan trent, dat rond bet. ; het woord zou dus eig. trentom
(rond om) moeten luiden, doch in figuurlijke bet. wordt vaak
de omgekeerde samenstelling gebruikt, bijv. nabij werd bijna,
evenals middendoor en doormidden. Omtre?it Paschen bet. dus
rondom Paschen, d. i. op Paschen of de naaste omgeving. Dit
trent is verwant met ons drentelen (eig. trendelen) = voortdurend draaien, vgl. 't Eng. trendle = wiel, rol ; 't Angelsaks.
trendel = kring, cirkel, en het Oostfriesch trend = rond.
O m v e r , vroeger om ver, om verre, om veer ; eig. : naar
de verte ; vgl. omhoog, omlaag. Omverwerpen is dus oorspr. :
naar de verte (van zich af) werpen ; hieruit ontstond de bet. :
op zijde (gooien) of onderste boven.
On- is een oud voorvoegsel ter ontkenning van wat het
grondwoord uitdrukt ; 't Idg. en [e is toonloos), waarmee het
ontkennend bijw. en of ne (ik en doe het niet; «iemand) verwant is ; vgl. 't Hgd. ohne = zonder. Vgl. 't Mnl. ane sijn =
zonder iets zijn, iets kwijt zijn, b.v. ,,Nu ben ie des alles ane"
= nu ben ik dat alles kwijt.
O n b e s c h o f t . Een stamwoord beschoß is niet bekend;
men houdt dit voor een afl. van scheppen = maken, vormen ;
dit scheppen werd ook vervoegd : scheppen — schiep — geschapen. Onbeschoept, later onbeschoeft, onbeschoft beteekent
dan : niet beschoept, nog niet gevormd, nog zonder vorm,
zooals bijv. een onbehouwen steen (zie onbeschaafd) en het
Mnl. ongescapen voor: wanstaltig. Uit de letterlijke bet.:,,nog
zonder vorm" ontstond die van : ruw, onbehouwen, lomp.
Onbesuisd, oorspr. : vormloos, ruw, onbeschoft : een onbesuisde stok ; men leidt het af van een woord, dat maken,
werken bet.; in het On. sysa = werk, Angelsaks. susl =
arbeid, 't Woord is dus letterlijk 't zelfde als onbeschoft.
Onder. In 't Idg. bestonden twee voorzetsels, die in ons
onder zijn opgelost, nl. i°. endher (Lat. infra, vgl. inferior —
beneden) en 2°. enter (Lat. inter = tusschen, te midden van).
— „Onder den boom zitten", is dus het eerste woord, en:
„wat zich onder den draf mengt, enz." het tweede.
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O n d e r d a a n , eig. ondergedaan, van onderdoen = onderwerpen; vroeger was onderdaan (voor ondergedaan) ook een
bijv.nw. (thans onderdanig), bijv. bij Vondel : „En mensch en
vee zijn onderdaan aan 't sterven".
Onderhavig, onderhevig. Het tweede woord heeft het
eerste vervangen. In 't Oudfriesch was onderhava : leengoed ;
onderhavige goederen waren dus : onderhoorige, onderworpen
goederen. Zoo verkreeg onderhevig de bet. van : onderworpen,
blootgesteld aan.
O n d e r h o o r i g , van het verouderde onderhooren, waarin
onder een ondergeschiktheid bet. en hooren gelijkstaat met
gehoorzamen.
Onderling. Hier heeft onder de bet. van tusschen (zie
onder 2°.), bijv.: Er was twist onder hen uitgebroken. Nijd
onder broeders. Onder elkander = tusschen elkander, elk
wederkeerig den ander. Onderling {ling = wijze waarop, vgl.
•mondeling) bet. dus : bij wijze van onder elkaar, wederkeerig ;
onderlinge vriendschap.
O n d e r n e m e n is letterlijk: iets onder aanvatten, om
het op te beuren, er zich mee beladen, belasten ; evenals
onderwinden:
zich onder iets wenden om het op te
nemen.
O n d e r z a a t ; hier komt zaat van zitten = ergens wonen,
vgl. landzaat, nazaat. Onderzaat is dus : iemand, die onder
een ander zit, woont, leeft = onderdaan. Vgl. 't Mnl. : „Heer
(hier: de koning), wij sijn onder u gheseten."
Ongansch (onwel) ; gansch (z. d. w.) is hier genomen in de
bet. van heel, ongeschonden, ongedeerd, gezond; vgl. heelen:
gezond maken ; ongansch is dus : niet gezond.
Ongeveer, Mhd. an gevaere, waarin an beantwoordt aan
ons on, Hgd. ohne — zonder, en het woord gevaar (z. d. w.)
voorkomt in de oude bet. van beloeren, bekijken. Ongeveer
wil dus zeggen : zonder vooraf iets bekeken, voorzien te hebben, zonder opzet, bij toeval.
Onguur (Mnl. ongehuur, ongehier, vgl. : „Hare slaghe waren
onghiere" = vreeslijk) is een ontkenning van een bijv.nw., dat
in het Os. hiuri luidde en liefelijk, aangenaam, zacht bet. ;
onguur is dus alles, wat onaangenaam is, wat afschrikt en
vooral : wat afkeer wekt; een onguur beest ; ongure straattaal ;
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een ongure morsebel ; en van het weer : een ongure winterdag, het ongure Noord (thans guur).
O n n o o z e l , ontkenning van 't Mnl. nozel, dat later uit
onze taal verdween en schadelijk bet. ; het is afgel. van ' t
Mnl. nosen = schaden, hinderen, evenals kregel van krijgen,
wankel van wanken, enz. Vgl. 't Mnl. : („Dit middel zal hem)
ghenesen van der nosen" (gebrek, hinder).
Ons (gewicht) van 't Fr. once en dit van 't Lat. uucia =
klein gewicht.
Onstuimig, verlenging van onstuim : ,,de onstuime baren",
ook wel (bij Vondel en zijn tijdgenooten) : ,,de ongestuime
baren", ,,de ongestuimige zee". Waarschijnlijk een navolging
van 't Hgd. ungestüm. Het bijv.nw. zonder de ontkenning
(dus stuimig) is niet meer in gebruik en kwam oudtijds zelden
voor; Mhd. gestüme = rustig, stil. Men houdt het voor een
afl. van den Germ. wt. stam, dat tegenhouden, belemmeren
bet., vgl. ons stamelen: voortdurend de woorden tegenhouden,
Onstuimig zou dus zijn : wat niet tegengehouden wordt, dus
teuggelloos, woest.
Ont-, 't zelfde als ant, 't Lat. ante, dat tegen bet., vgl.
antzvoord; ontzag: tegen iemand opzien, hem vreezen; vgl.
't Mnl. : „sie ontsagen sere den strijt". Vandaar dat het ook
een tegenover iets komen uitdrukt : bijv. ontmoeten {moeten was
gaan), en verder een verwijdering van iets : ontloopen. ontsnappen (met een snap wegspringen) ; ontstaafi : weg gaan staan,
niet meer aanwezig zijn, ontbreken, bijv. : „Schoone nimf
(Eenvoudigheid), ontsta mij niet" (Staring) ; hiervan 't z.nw.
ontstand = gebrek, waarvan ons : ontstentenis. Vervolgens :
een wegneming (door de verwijdering) : onthoofden, ontwapenen*
enz. ; in ontdekken en dergelijke geeft het feitelijk door de
verwijdering een tegenstelling van 't grondwoord te kennen :
ofitdekken : het tegengestelde van dekken. Zoo heeft het ook
in ontberen tegenstellende kracht; beren (of baren) is ni. hier:
dragen, bij zich hebben, dus ontberen is niet bij zich hebben,
alzoo : missen. — Ont als verwijdering van iets, drukt ook
uit, dat iets ergens uit komt en dit verlaat : ontspringen (van
een rivier); ontvouwen (uit de vouwen doen of komen) ; ook:
07ttzetten (van schrik), eig. : uit zijn zit, gemakkelijke houding
komen, als 't ware opspringen ; onthutsen (hutsen = schudden):
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uit zijn gewone doen geschud worden, nl. door een schokkende
beweging of aandoening. In woorden als ontbranden, ontvlammen bet. ont, dat de brand juist uit een voorwerp begint te
komen ; vandaar dat ont ook het begin van werking uitdrukt :
ontbijten : beginnen te bijten = eten ; ontwaken : begin van wakker worden; ontginnen: aanvangen met ginnen, dat dr. Franck
als gimian (Got. ; Ohd.) voor snijden, opensnijden houdt, en
verwant is met een Voorgerm. wt.gki= gapen, vgl. geeuwen;
ontginnen bet. dan : aanvangen met het opensnijden van den
grond.
O n v e r l a a t . Vroeger was verlaten : vergiffenis schenken ;
Ruusbroec bijv. bad nog : ,, Verlaat ons onze schulden, gelijk
ook wij verlaten onzen schuldenaren". — Aan een verlaten
misdadiger had men dus de straf kwijtgescholden, maar een
onverlaten boef niet; een onverlatene was dus een misdadiger,
een slecht mensch. Later begreep men het w.w. verlaten niet
meer, en onverlatene werd verkort tot onverlaat. Dit laatste
kon te meer geschieden, daar er ook een z.n.w. onverlaat
bestond, dat eigenlijk het Hgd. Unflat = vuiligheid, drek
was, en bij ons ook als onvlaet voorkwam in de bet. van
vuil mensen.
Oogst, van 't Lat. Augustus, den naam der maand, aldus
genoemd naar keizer Augustus, die in deze maand (voorheen
Sextilis = de zesde, geheeten) geboren was. — Augustus komt
van den Idg. stam aug =•- vermeerderen ; zoo luidde de titel
van den Duitschen keizer: semper augustus: altijd vermeerderaar des Rijks. Zie : Ook. Oogst was oorspr. bij ons de
maand Augustus (nog spreken de Vlamingen van bijv. : den
I0den Oogst), later als de tijd, waarin de te veld staande gewassen werden binnengehaald, bijv. : „Die zijn oogst (d. i. den
oogsttijd) laat voorbijgaan, betreurt zijn dwaasheid". Vervolgens ook het rijpgeworden te veld staande gewas zelf: den
oogst binnenhalen.
O o i e v a a r (Ohd. odobero; Nederduitsch adebaar) wordt
verklaard als bestaande uit ode, Got. aud — schat, en beren
= dragen, brengen. Uit adebaar is aiber ontstaan en hieruit eiber.
Ooit, zie Iet.
Ook (Hgd. auck), van een Mnl. w.w. ooken, dat vermeer-
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zie Oogst; bijv. : „Wat wij poten of zaaien, het ookt (oect) niet" ;
semper augustus: d.i. „de altijd ookende". Hiermee is ook ver
want, in de bet. van : het voorgaande vermeerderd met het
volgende.
O o r - (voorvoegsel) is letterlijk uit, vgl. oorsprong. Het
Ohd. kent ur nog als afzonderlijk (zelfstandig) voorzetsel uit,
evenals 't Got. uz; het komt bij ons nog voor in:
a. oorbaar (z.n.w.,) van beren: dragen, dus letterlijk : wat uit
gedragen wordt, opbrengst ; vervolgens : voordeel, nut,
belang: „ten oorbaar van het land". Het bijv.nw. : dat is
niet oorbaar, schijnt hetzelfde woord te zijn, in de bet.
van: voordeelig, nuttig, dienstig; later : gepast, behoorlijk.
/;. oordeelen, letterlijk: uit-deelen (nl. van 't vonnis; vgl. 't
middeleeuwsche ordalium, over iets oordeelen : uitspraak
over iets doen.
c. oorkonde: het stuk, waaruit men kennis (konde) krijgt.
d. oorsprong: de sprong uit iets.
e. oorzaak : de zaak, waar uit iets komt.
f. oorlof en g. oorlog, waarvan de afleidingen niet opge
helderd is.
Oord was in alle Germ, talen oorspr. de punt van een
speer (op de Veluwe heet een soort van kleine zeis nog oord) ;
later : een punt, een plaats, een hoek, in de ruimte. Er be
stond vroeger een muntje, dat door een kruis in vier „oor
den" = hoeken was verdeeld ; één oord was dus het 4 e deel ;
daaruit ontstond een oordje (geschreven : oortje : zijn oortje
versnoepen) = lj4 stuiver (dus 2 duiten) ; een oord = lj4 kan :
een oord of pintje raapolie.
Oorlam, ontleend aan 't Laagmaleisch orang lama, verkorting van orang lama datang = een mensch, die lang geleden
gekomen is, dus een oudgast. Bij uitbreiding : een bevaren
matroos. Thans noemen de matrozen bij de koopvaardij de
oorlogsmatrozen oorlammen. — Het oorlam is het rantsoen
jenever, dat op vaste tijden aan de matrozen wordt uitgedeeld ;
vandaar ook : een borrel in het algemeen. Waarschijnlijk is
de overgang der bet. aldus op te vatten : een borrel, zooals
een oorlam er gaarne een lustte.
Oosten, van den Germ, stam austa-, verwant met het Oud-
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indische ausos = morgenrood, Lat. aurora, voor ausora, Gr.
eoos. Oosten wil dus eig. zeggen : de plaats, waar zich het
morgenrood vertoont. Vgl. 't Hgd. : Morgen = oosten ; Abend
= westen; morgenland, avondland.
Ootmoed. Het 2 e lid is hier: gezindheid (zie Moed) en 't
eerste lid is in 't Os. othi = gemakkelijk, niet stug, gedwee;
het bet. dus: vriendelijke gezindheid en wel i ° . van iemand
tegenover zijn minderen (thans verouderd, bijv. : Gods ootmoed
jegens de zondaren ; „ootmoedich God!") en 2°. de thans gebruikelijke bet. : de gezindheid van iemand jegens zijn meerderen, dus deemoed ; God dienen met ootmoed.
Opdoemen. Oorspr. een Woord van de Noordhollandsche
schippers, waarmee zij te kennen gaven, dat de kust, het
land, enz., door straalbreking en luchtspiegeling zichtbaar
wordt (fata morgana) ; bij uitbreiding ook, dat het land in 't
zicht komt, zich voordoet, en verder meer fig. : onverwachts
verschijnen. — Men houdt het woord voor een afleiding van
doom = damp, dus : uit den damp opkomen. Vgl. : „het
landschap lag in middagdoom."
Openbaar, 't Tweede lid (of't achtervoegsel) is waarschijnlijk afgeleid van beren, in de bet. van : zich dragende, zich
gedragende ; het woord zou dan eig. bet. : ope7i gedragende,
d. i. niet-gesloten, voor allen toegankelijk, zichtbaar zijnde.
Vgl. in 't Mnl. : „Die ondaet was openbaer" ==• voor allen
zichtbaar, aan allen bekend, en : „Ende verbaert aen mi uwe
cracht," = openbaart.
O p g e t o g e n , van optijgen (Mnl. optiëri) = optrekken;
tijgen = trekken (z. d. w.). 't Woord bet. oorspr. : opgetrokken
in hoogere sferen, met den geest in verheven toestand verkeeren. Vgl. Hooft: „Met getooghe messen."
Ophemelen, van hemelen, dat oudtijds bergen bet. (vermoedelijk verwant met heim in geheim). Ophemelen bet. daarom:
opbergen : bijv. het huisraad bij een dreigend beleg „ophemelen"
en dan de stad verlaten; vervolgens: o p r u i m e n , in o r d e
b r e n g e n : de keuken ophemelen; de kamer ophemelen', een
verwarden toestand ophemelen. Vgl. Hooft: „Die baijert van
den Fransschen Staet is door goedigheit, vroedigheit ende
moedigheit van Hendrik IV opgehemelt." Verder: o p k n a p p e n , v e r b e t e r e n : „het lichaam, door krankte aangetast,
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met dranken ophemelen"; fig. ,,'s menschen geest ophemelen'*
( = opbeuren, opvroolijken), ,,0 schoonheid, die onze ziel
ophemelt". — „Kom, Woerden, het voorhoofd opgehemeld !" ;
eindelijk ook: z i c h o p k n a p p e n : „Kom, bruigom, 'k zei
me ook wat ophemelen (in Groningen nog: ,,ophemmelen").
Hieruit ontstond ook de bet.: iets schooner maken of prijzen,
dan het is : iemands verdiensten ophemelen ; zoodat ophemelen
ook in een meer letterlijke bet. voorkomt, nl. : ten hemel
verheffen, hoog opbeuren : „De kiel danst op den vloed, nu
ze opgehemeld wordt". Zie Hemel.
O p p e r e n (gedachten, bedenkingen opperen), van op of
opper : op, omhoog, voor den dag brengen (vgl. uiten : uit
brengen ; herinneren : in brengen).
Opperen (werk van een opperman verrichten) is verwant
met oefenen (z. d. w.) — dus werken, verrichten; vgl. Hooft:
„De geenen, die aen het voltoijen der vrijheit hebben geop
perd (medegewerkt).
O p r o e r : omhoog roeren; bewegen; opstaan.
Orang-oetan (Maleisch) ; letterlijk : mensch uit het bosch.
Oranje 1 (het Vorstenhuis) van 't Fr. orange, Lat. Arausio :
hoofdstad van 't vorsten- of prinsdom van dien naam (in de
Provence). Het woord heeft feitelijk met den oranje-appel
niets uit te staan (zie volgend woord), maar werd er toch
wegens de wapenkleur mee in verband gebracht.
Oranje 2 (vrucht en ook de boom), een vrucht uit Indië
en Perzië afkomstig en in Z d .-Europa gekweekt. De oudste
vorm in onze taal is arance, araynge, i n d e 16e eeuw arangie,
Spaansch naranja, It. arancio. Het is ontleend aan 't Arab.
narang, Perzisch izareng. De Fr. benaming orange, orenge is
reeds in de Middeleeuwen ontstaan, doordat de naam met
or ( = goud) in verband werd gebracht. Oorspr. was bij ons
de naam aranje, maar werd in de 16e eeuw in oranje
veranderd, waarschijnlijk onder den invloed van oranje 3 en
oranje l.
Oranje s (kleur, ontstaande door de vermenging van geel
en rood), aldus geheeten naar de kleur van goud ( = or) in
verband met de oranje-appèls ; ontleend aan 't Fr. orange.
Orde, vroeger ook orden, van 't Mnl. ordene, uit 't Ofr. :
ordine (thans ordre) en dit van 't Lat. ordinem, 4 e ην. van
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ordo = schikking, regeling. Afleidingen : ordentelijk, van orden
met ingelaschte / (als in eige?itlijk, namentlijk) en met versprongen klemtoon ; ook : ordineeren, verordineeren : schikken,
regelen, vaststellen, besluiten ; en : verordening.
Orgel, Mnl. orghene, van 't Lat. organum, Gr. organon =
werktuig, verwant met ergo?i = werk. Hiertoe ook : orgaan
en engi?ie (oud werpwerktuig, blijde).
Orkaan, van 't Sp. huracan, waarvan de oorsprong niet
vaststaat; men houdt het voor een woord van de Caraïben
(West-Indië), waar orkanen vaak voorkomen.
Orkest, van 't Gr. orchestra (van orcheisthai = dansen),
letterlijk : plaats op het tooneel, waar gedanst en gezongen
wordt ; thans : de muziek.
O u d (Os. aid) behoort tot de familie van 't Got. alan =
opgroeien, en is feitelijk een deelw. op d, dus : opgegroeid.
— Zie ook : Wereld.
Oudroest schijnt een volksetymologie te zijn van een woord,
dat in het Nederduitsch oldrüse, in het dial. Hgd. : altreis
( = uitdrager) luidt, en waarin old = aid, oud, en rüse —
rommel. Daar het volk de oorspr. bet. niet meer begreep,
maakte het van 't woord : oudroest. Dit is ook bij ons een
uitdrager: ,,Breng die vodden bij een oudroest".
O v e r b o d i g zal wel zijn: wat over de maat wordt geboden ; wat dus te veel, overtollig is.
O v e r l i j d e n , lett. : over-gaan in een anderen toestand,
thans : sterven. Zoo zei men in 't Mnl. : een gracht overlijden.
Zie Lijden.
O v e r t o l l i g : wat over het vereischte getal gaat; zie
ook Overbodig.

P.
P a a i e n , van 't Fr. payer, en dit van 't Lat. pacare —
tevreden stellen, later ook : voldoen, betalen. (Pax = vrede.)
Paal van 't Lat. palus ( = paal), als term bij den huizenbouw van de Romeinen overgenomen. Zie ook : poort, muur,
post, enz.
Paap, Mnl. pape, toen nog in gewonen, gunstigen, zin voor
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een geestelijke : van 't Gr. papa, aanspreekvorm van papas =
geestelijke ; van pater = vader. Zie Paus.
P a a r , van 't Lat. par = gelijk.
Paard (Hgd. pferd; Ohd. pfarifrid)
is een merkwaardig
voorbeeld van samentrekking ; het luidt in 't Lat. par averedus,
waarin 't Gr. para bet. : bij, nevens, en veredus = koerierpaard (van 't Keltisch reda -— wagen, verwant met ons rijden).
Het woord duidde dus oorspr. een ros aan, dat als extra
postpaard dienst deed. ('t Oorlogspaard heette bij ons ros.)
In de Romaansche talen is uit paraveredus (later ook palafredus) 't woord voor telganger ontstaan, bijv. Fr. palefroi,
It. palafreno ; ons woord palfenter herinnert nog aan de oude
samenstelling.
Paarlemoer, evenals 't Fr. mere-perle = moeder, voort
brengster der paarlen.
P a a r s , van 't Lat. persus = perzikkleurig; zie Perzik.
Pacht, van 't Lat. pactus = verdrag, overeenkomst.
Paleis, van 't Fr. palais en dit van 't Lat. palatium —
keizerlijk gebouw op den Palatijnschen heuvel in Rome.
Verwant zijn: paladijn (rijksgroote onder Karel den Grooten);
palts; paltsgraaf.
Pantser, van 't It. panciera en dit van pancia = buik (vgl.
ons platte woord pens).
Pap, waarschijnlijk van 't Lat. pappare = eten.
Papier, van 't Lat. papyrus, Gr. papuros — schrijfbladen
van 't Egyptische riet.
Paradijs van 't Lat. paradisus, Gr. paradeisos, dat park,
afgesloten hof bet., en van Perzische afkomst is. In 't Zend
is pairidaeza : omheining.
Parel, van 't Lat. peruia en dit waarschijnlijk het verklein
woord pirus = peer.
Parmantig, van 't Sp. paramento = opschik ; vgl. pareeren'.
pronken.
Parochie, van 't Lat. parochia en dit van 't Gr. paroikia,
waarin : para = nevens, en oikos = huis, dus bijeenstaande
huizen ; buurt.
Part, van 't Fr. part, van 't Lat. pars (4e ην. : partem) =
deel. — Partij:
van 't Fr. partie en dit van 't oude partir
= deelen.
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Paschen, uit 't Gr.-Lat. pascha, Hebr. pesach — voorbijgang (daar de Engel des doods voorbijging, zie Exodus 12 : 11).
P a s k w i l , uit 't Fr. pasquille, en dit van 't It. pasquillo,
d.i. de kleine Pasquino ; Pasquino is de naam van een standbeeld te Rome, waaraan men allerlei spotschriften ophing.
(Dit standbeeld, of liever: deze marmergroep, werd in de
16e eeuw te Rome uitgegraven en stelt waarschijnlijk Menelaus met Patrocles voor; in de nabijheid woonde een zekere
schoenmaker Pasquino, die door zijn spotverzen bekend was.)
Paspoort, van 't Fr. passe-port, van passer = gaan, passeeren, en port (eig. porté) = poort, stadspooi-t ; dus : schriftelijke vergunning om de poort binnen te gaan, vandaar :
reispas, enz.
Passediezen (o. a. in de „Camera Obscura" : „passedijzende
boeren"); een dobbelspel, van 't Fr. passer-dix = boven de
tien gaan. Men speelt met drie dobbelsteenen en moet boven
de tien werpen, doch zóó, dat op twee steenen evenveel
oogen vallen ; bijv. 5 , 5 , 1 ; 5,5,2 enz. ; ook 3, 3, 5 ; 3, 3, 6 enz.
P a s s e n , oorspr. 't Fr. passer = (voorbij)gaan, in het spel
zijn beurt laten voorbijgaan: ik pas; vandaar ook: ik pas
(bedank) er voor. Door te passen, bleef men zitten toekijken,
wachten, opletten, en zoo ontstond ook de bet. : ergens op
letten, bijv.: pas er op! Uit de bet. van 't Fr.passer = doorgaan (zie Paspoort), ontstond ook de bet. van : er mee door
kunnen : dat kan er mee door [cela peut passer), dat is toegestaan, toegelaten, geschikt of kortweg: dat is gepast. Zoo
kreeg passen ook de bet. van : betamen, geschikt zijn, bijv.
dat komt van pas', dat is geschikt, dienstig.
Pastei (Ofr. paste, thans pâté) van 't Lat. pasta = deeg.
Pastoor, van 't Lat. pastor — herder.
Patroon, van 't Fr. patron en dit van 't Lat. patronus —
beschermheer (vanpater = vader). Uit de bet. van beschermheer als de persoon, dien men in alles volgt, tot voorbeeld
stelt, ontstond de bet. van het onzijdige patroon = voorbeeld,
model.
P a u s is een vernederlandsching van 't Lat. papa, oorspr.
de vereerende aanspraakvorm voor bisschoppen. Gregorius VII
besloot in 1075, dat alleen de opperpriester van Rome met
papa mocht worden toegesproken. Zie Paap.

Pauze, van 't Fr. pause, van 't Gr. pausis en dit van
pauein = doen ophouden, rusten. Verwant is poos.
P a u w , van 't Lat. pavo.
P e g e l (of peil), verkleinw. van peg = knop, pin; dus
pegel is het knopje of pinnetje op een maatstok of in een
vochtmaat: ,,Ik zal je zes oude Amsterdamsche tonnen gouds
tot aan de pegel volmeten". Ook samengetrokken tot
Peil,
evenals dzvegel tot dweil; megid tot meid, enz.
P e i n z e n van 't Fr. penser = denken, overdenken; van
't Lat. pensare — overwegen. Mnl. ook pensen : „Die coninc
pensde in sinen moet" (binnenste).
Pelgrim, van 't Lat. peregrinus = vreemdeling ; van peregcr = reiziger [per = door ; en ager = akker : die door de
akkers loopt).
P e l l e n , van pel = huid, vel, van 't Lat. pellis = vel;
pellen wil dus zeggen : de huid wegnemen. Verwant is pels.
Peluw, van 't Lat. pulvinus = kussen.
Pen, van 't Lat. penna = veer. De schrijfpennen waren
oorspr. óók veeren.
Penseel, van 't Ofr. pincel (thans pinceau) en dit van 't
Lat. penicellus = staartje. Vooral de staartjes van eekhoorns
zijn gezocht voor fijne penseelen.
Perkament, naar de Gr. stad Pergamos.
P e r s , metathesis voor pres, van 't Fr. presse: wijnpers
(later ook drukpers) van presser — drukken. Ook: iemand
pressen tot iets.
Perzik, uit 't Lat. persicum, d. i. vrucht van de arbor
persica = Perzische boom. Zie ook Paars.
P e s t is het Lat. pestis, evenals ons pestilentie voor pestilentia.
Peterselie, van 't Lat. petroselinum, van 't Gr. petro-selinon
= steen-sellerij.
Pier (steenen dam in zee) van 't Fr. pierre = steen.
Pijl, van 't Lat. pilum = pijl, werpspies.
Pijler, pilaar, van 't Lat. pilare, van pila = paal.
Pik (pek) : het Lat. picem, 4 e ην. van pix.
P i k (wrok) : een pik op iemand hebben, van 't Fr. pique,
van piquer = eigenlijk met de piek steken, later steken in
't algemeen. Hetzelfde als ons pikken = eig: aan de piek steken
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Pinksteren (Os. pincoston), van 't Gr. pentè-coste = de vijftigste (dag na Paschen).
P l a a g (oorspr. : hemelsche straf: de plagen van Egypte),
van 't Lat. plaga = slag, wonde ; later ook : kastijding, onheil,
ramp, kwelling.
Plaat (plat vlak; ook teekening), 't Lat. plata en dit van
platus = plat, vlak.
Plaats, van 't Fr. place, en dit uit 't Lat. platen, van 't
Gr. plateia = plat of effen gemaakte weg ; plein ; binnenplaats ; later ook een plek ; van platus = plat.
Plan, van 't Fr. plan, en dit van 't Lat. planus = vlak.
De bet. is: effen vlakte, ook platte-grond ; vandaar : ontwerp,
voornemen. Ook plank
behoort hierbij, van 't Lat. planca
= plat hout.
Plant is het Fr. plante, 't Lat. planta. Plantsoen is 't Fr.
p lançon.
P l a s d a n k j e . 't Eerste lid wil men in verband brengen
met 't Fr. z.n.w. plaisir = welgevallen, behagen, afl. van
plaire = behagen, en dit van 't Lat. placere = behagen,
Plat, zie Plaats. Denom. is pletten.
Plaveien (voor paveien) van 't Fr. pavée, verkort uit route
pavée = fijn- of gladgemaakte weg. Hierbij: plavuis — vloersteen, oudtijds ook plavijs.
P l e c h t i g , van plicht en dit van plegen = doen, gewoonlijk
doen. Plicht is dus: wat men altijd doen moet; en plechtig
ziet oorspr. op de ceremoniën, die bij een of andere feestelijkheid, enz. volgens gewoonte verricht worden; vandaar
kreeg plechtig ook bet. van : deftig, ernstig. — De bet. van
plicht, n.1. wat men altijd moet doen, gaf aanleiding tot de
bet.: verschuldigd zijn, bijv.: medeplichtig; wij zijn u veel
verplicht.
Pleidooi, Pleit van ''t Fr. plaidoyer, van plaider = pleiten;
vgl. 't Mnl. : „Nu laten wi dit plaidieren staen."
Plein, van 't Fr. plaine = vlakte, van 't Lat. planus —
plat, vlak. Zie Plan.
Pleister, van 't Ofr. plaistre (thans em-plâtre) van 't Lat.
plastrum en dat van 't Gr. emplastron, van emplassein =
oversmeren, van plassein = vormen, boetseeren ; vandaar
ook : pleisterbeeld.
8
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Pleisteren staat voor 't Mnl. peisteren (zie ook plavei) er<
dit van 't Ofr. paistre, van 't Lat. pascere = voeden. Vgl.
't Mnl. : „Hi liet syn pert (paard) peystcren in 't gras." ,,De
slangen, die mijn vleesch hebben bevangen, om hen ( = zich) te
peysterne daer mede." Pleisteren was dus oorspr. voedsel
geven, en vooral grazen ; daarna : van 't paard afstijgen, om
het te laten grazen en eindelijk : ophouden, verwijlen, vertoeven ; Pleisterplaats.
P l o m p , verwant met plof': een klanknabootsing van een
vallend zwaar lichaam ; ook plonzen ziet men voor een verwant aan.
Plooien, van 't Fr. ployer, dat evenals plier verwant is
met het Lat. plicare = vlechten, van de Idg. wt. plek, Germ.
fleht = vlechten.
P l o t s , klanknabootsing voor slag; plotseling = bij wijze
van een slag, dus onverwachts, snel.
Pluim, van 't Lat. plnma = veer, verwant met ons :
vliegen. AL·: plumage: „Vogels van diverse plumage."
Pluis, van 't Fr. peluche en dit van 't Lat. pilucius, van
pilus = haar. Pluizen van 't Fr. éplucher = pluizen uittrekken ;
hetzelfde als ons plukken:
de haartjes, veertjes uittrekken ;
oorspr. hier door de Romeinen ingevoerd, van 't Lat. piluccare, dat inzonderheid bet. : de druiven afristen. Uit dit begrip
ontwikkelde zich ook: ons tegenwoordig plukken. (De termen
bij den wijnbouw in gebruik zijn grootendeels van de Romeinen overgenomen, zie o. a. Most.)
P l u n d e r e n , van het oude woord plunder, dat in h e t
Mhd. kleeding, huisraad bet. ; plunderen wil dus als denom.
letterlijk zeggen : de kleeding, 't huisraad wegnemen, vooral
door soldaten ; de afl. heeft hier zoog. ,,beroovende" kracht
(vgl. villen = het vel wegnemen). — In het Mnl. bestond ook
plunde ofplunne: uitsluitend „kleeding", waaraan ons plunje
nog herinnert; bijv«: „De plundje was voor de soldaten."
P o c h e n , van den Germ. wt. puk: slaan, levenmaken,
blazen (vgl. nog ons poel en puhï), vandaar kreeg pochen
(dat in 't Hgd. nog kloppen, slaan bet.) bij ons de bet. van :
winderig optreden, grootspreken, snoeven.
Poeder, van 't Fr. poudre, van 't Lat. pulvis = stof; vgl. :
tot pulver wrijven. Pulver is bij ons : buskruit, enz., schietpulver..
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Poel (Angelsaks pol) is een Westgerm. woord {polo), dat
„waterig land" bet. Vgl. ons De Peel en polder (Mnl. polre).
Polijsten (Mnl. poliseri) van 't Lat. polire = glad maken.
Vgl. 't Fr. poli — beschaafd.
P o l l e p e l slaat voor pot-lepel.
P o l s , van 't Lat. pulsus = slag, stoot van pulsare =
kloppen ; dus : ader slag. Het woord is door de Middeleeuwsche
geneeskunde ingevoerd. Ook in pols(stok) is pols hetzelfde :
het is de stok, waarmee men in het water slaat of stoot, om
de diepte te onderzoeken. Vandaar : polsen = onderzoeken.
Pomerans, van 't M.-Lat. pornarancia, van 't It. pomo =
appel en arancia = oranje (z. d. w.) ; het woord bet. dus
letterlijk : oranje-appel.
Pond, voor 't Lat. pondo, van pendere = wegen ; reeds
vroeg van de Romeinen overgenomen.
Ponjaard, van 't Fr. poignard, van 't Lat. pugnus en dit
van pugnare = vechten.
Pont, van 't Lat. ponto = pont, verwant met pons = brug.
Poort, van 't Lat. porta = deur. Portus was in 't Lat.
haven en bij uitbreiding stapelplaats, stad. Vandaar ons Mnl.
„poorf = stad en hiervan poorter = stadsburger.
P o o s , zie Pauze.
Post (deurpost), van 't Lat. postis — deurportaal (met den
huizenbouw van de Rom. overgenomen), afl. van positum, en
dit een deelw. van ponere :— plaatsen, stellen ; vgl. positief " =
stellende trap. (Dit portere is samengetrokken uit po-sinere,
waarin po = neder en sinere =— laten.) Van dit ponere komt
ook ons post als standplaats, ambt, taak, en wel door 't Fr.
poste, dat ontleend is aan 't Lat. postus : waar men geplaatst
wordt; ook post als brievenpost is een afl. van't Lat. posta
(uit posita), standplaats, rustplaats der renboden of paarden
voor 't vervoer. Vgl. nog: positie en geposteerd.
Praaien, verwant met ^t Fr. prier = verzoeken, van 't Lat.
precari = vragen ; de schepen vragen elkaar om nieuws, enz.
Vgl. ook paaien van payer.
Prediken, van W^^t. praedicare = verkondigen. Afl. is preek.
Prent, van 't Mnl. prenten, printen = drukken, bijv. boekprinter ; geprint bij... . — gedrukt bij . . . . Ontleend aan 't
Fr. (em)preinte en dit van 't Lat. imprimere = indrukken ;
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vgl. ook nog prent: indruksel, spoor van 't wild. — Bij ons
is prent beperkt geworden tot: gedrukte plaat.
Pressen, zie Persen.
Prieel, van 't Ofr. praiel (thans pré au), verkleinw. van pré,
Lat. pratum = weide. Eig. dus : kleine weide. Vgl. 't Mnl. :
„Si ghinghen hem ( = zich) meyen in een prieel; daer in
stonden alrehande bloemen, in midden stont ene „clare fonteine" ende een boem ( = boom), die scade (schaduw) gaf."
Die schaduw zal wel het overgangsbegrip gevormd hebben
van weide tot tuinkoepel. Zie: Weesje.
Priester, van 't Lat. presbyter, en dit van 't Gr. presbuteros, comparatief van presbus = oud.
P r i j s (waarde), van 't Ofr. pris (nu prix), van 't Lat.
pretium = prijs, waarde, verwant met het Gr. pernemi =
ik verkoop. Hiervan 't werkw. prijzen: den prijs aangeven en
bij uitbreiding: den prijs billijken, door de waar te loven,
roemen, verheerlijken. Vandaar ook prijs = roem. Prijs als
buit: „voor goede prijs (vrouw.) verklaren", komt van 't Fr.
prise, deelw. van prendre = nemen, aangrijpen, buit maken
(Lat. prehendere). Vandaar ook : prijsgeven ; prijsmaken.
Prins, van 't Fr. prince en dat van 't Lat. princeps =
eerste, overste, voorste {prin, voor prim, van primus : eerste,
en ccps van capere = vatten, nemen ; dus letterlijk : die de
eerste plaats inneemt).
Proef, van 't Ofr. prove (thans preuve) van prover, Lat. :
probare = goedkeuren, onderzoeken of iets goeds is ; van
probus = goed.
Profeet, van 't Lat. profeta, Gr. prophètes van prophèmi
= ik voorzeg [pro = voor en phémi is verwant met faani).
Prooi, van 't Fr. proie, van 't Lat. praeda : buit.
Proviand, van 't It. provianda, uit 't Lat. providenda, van
provider e =• voorzien.
Pruik, van 't Fr. perruque, en dit van 't Lat. pilum =
haar. (Vgl. 't Sardinische püucca.)
Pulver, zie Poeder.
Punt, van 't Fr. poi?it, uit 't Lat. punctum, van pungere
= steken, prikken. Punt is dus : het prikkende uiteinde (de
punt van een naald), ook de prik zelf: het leesteeken, en
hiervan : een kleine plaats of ruimte, bijv. : een mooi punt op de
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wandeling- ; op het punt van te vertrekken. Uit de bet. van
plaats ontstond ook die van „onderwerp", bijv. een punt van
behandeling (op de „agenda" neemt dit onderwerp een plaats
in), een punt van bespreking.
Purper, van 't Lat. purpura, Gr. porphura = purperslak.
Met het „purper" bekleed worden = tot kardinaal worden
benoemd, naar den purperen mantel.
Put, van 't Lat. puteus = put.

R.
Rad, vermoedelijk van den Germ. wt. rath, Idg. roth of
reth — ijlen, snel bewegen. Vandaar ook het bijv.nw. rad
in de bet. van vlug: „rad" spreken; een „radde" tong.
R a d b r a k e n . Deze reeds oude Germ, strafoefening be
stond hierin, dat de ledematen op de zoog. „radbrake" (een
soort „rad") werden stuk geslagen ; de laatste slag kreeg de
veroordeelde op het hart, dit was de „genadeslag", daar
hierdoor aan zijn lijden een eind werd gemaakt. Daar de
„genadeslag" dus feitelijk den doodelijken slag was, kreeg
„den genadeslag toebrengen" fig. de bet. van : aan iets een
einde maken.
Radijs, van 't Fr. radis en dit van 't Lat. radix (4e ην.:
radiceni) = wortel.
Raken (aanraken) van den Idg. wt. reg = sturen, richten,
in rechte lijn uitstrekken, rekken. Door rekken, reiken, komt
men tot raken, aanraken, treffen ; vandaar ook : dat raakt
u niet = dat treft, betreft u niet. Rakelen is een frequ. van
een ander „raken" van den Germ. wt. rak = bijeenvoegen,
bijeenschrapen, vgl. 't Mnl. : „Enen coeke (koek) in dasschen
raken' = onder de asch schrapen. Zie Rakker, Rekenen.
R a k k e r , gewoonlijk verklaard als rekker, n.1. uitrekker
op de pijnbank, beul, diender. Men sprak dan ook vroeger
van den schout en zijn rakkers ( = dienders). Prof. Kluge
denkt echter aan 't Nederduitsche rakken = samen vegen,
van den Germ. wt. rak = bijeenvoegen, waaraan ons raak
= hark herinnert; een rakker zou dan zijn: een veger van
straatvuil, en alzoo een min of meer verachtelijk mensch.
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Ramen (de kosten ramen), afl. op m van een Voorgerm.
wt. re — meenen, denken, gelooven, oordeelen. — Beramen
is dus : bedenken.
Rang, van 't Fr. rang, en dit van 't Germ, ring = kring,
of iets dat kringvormig is. Dus : ,,tot een hoogen ra?ig
behooren" bet. ,,tot een hoogen kring". — „De eerste rang''
— de eerste „kring" ; vandaar't woord : rangorde = de orde,
indeeling, opvolging der rangen.
Rank (van planten), verwant met rank = dun ; dus : een
dunne loot. Anderen denken aan 't Germ, wrenk, zvreng =
heen en weer draaien, in welk geval rank bet. : het rond
draaiende takje ; ook zou, volgens die meening, het bijv.nw.
rank ( = dun, uitgestrekt) hiervan afgeleid zijn.
Rantsoen (losgeld), van 't Fr. rançon, en dit van 't Lat.
redemptio = afkooping.
Rantsoen (portie voedsel), van 't Fr. ration, en dit van
't Lat. ratio = rekening, maat.
R a p e n , van den Germ. wt. hrap — snel bijeenbrengen.
Ons bijv.nw. rap = snel, is er aan verwant; 't frequ. is
raffelen, in : afraffelen.
Rasch beschouwt men als een verkorting van radsch —
op radde, snelle wijze. Zie Rad.
R a z e n staat in verband met het Eng. race — stormloop,
wedloop, dus bet. het woord oorspr. : zich wild of woest
gedragen.
R e c h t (bijv.nw.) is als deelw. gevormd van den Idg. wt.
reg = sturen, richten; vgl. 't Lat. regere, ons: regeeren;
verder: zich in een rechte lijn uitstrekken, evenals ons rekken
(z. d. w.). In de bet. van rekken wil recht dus zeggen : niet
afwijkend van de gestrekte richting, dus: niet krom. Zoo
verkreeg recht ook de bet. van : in de goede richting gaande,
juist, behoorlijk, billijk. Hiervan komt het z.nw.
recht:
wat goed, billijk is.
Uit de bet. van sturen, richten, leiden (zie boven) komt
rechten of richten, waarvan rechter
en richter
= de bestuurder, de leider van een rechtszitting ; de schepenen daarentegen moesten het oordeel, de straf bepalen. Mogelijk is
rechten, richten ook uit recht (z.n.w.) ontstaan : recht spreken,
recht uitoefenen. — Bij dit rechten, richten behoort ook :
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gerecht, gericht = i°. de rechtsspraak, de rechtsoefening, en
2°. de gezamenlijke rechters : gericht houden over iets ; bij het
gerecht aanklagen ; voor het gerecht (de rechters) verschijnen.
In rechtvaardig heeft varen de algemeene bet. van gaan ;
rechtvaardig is dus : wat recht gaat, evenals hoovaardig :
wat hoog gaat (z. d. w.).
Redden, van den Germ. wt. hrad = losmaken, vooral
uit banden of boeien ; ook : ontwarren ( = de knoopen losmaken) of in orde brengen, vanwaar ons frequ. : redderen,
opredderen.
Rederijker, door volksetymologie ontstaan uit rhetorijker,
van rhetorijke, het Latijnsche rhetorica = welsprekendheid;
't Gr. retorike, van retoor = spreker, redenaar.
R e e d e (natuurlijke haven), van den Germ. wt. raid =
klaar of gereed maken (vgl. bereiden) ; dus oorspr.: de plaats,
waar men schepen gereed maakt, uitrust; vgl. reeder =
scheepsuitruster. Later: de ligplaats der schepen.
R e e d s , met bijw. s van gereeds (met weglating van gé)
en dit verwant met reeden, zie bereiden ; vgl. Reede en Bereids.
„Hij komt reeds", is dus oorspr. : hij komt kant en klaar,
geheel toegerust; hij heeft dus geen tijd meer noodig om
zich reisvaardig te maken, zoodat uit deze bet. die van :
spoedig, vlug ontstond. Vgl. 't Hgd. schon (ons reeds) dat
't zelfde als ons schoon, klaar (gereed) is.
Reeks, zie Rijgen.
Reet (in een deur), van rijten = scheuren.
Regeeren, zie Recht.
Regel, van den wt. reg, zie Recht, verwant met rekken ;
regel is dus : wat gerekt is ; ontleend aan 't Lat. régula =
lat, richel, richtsnoer (wat dus ook gerekt is) ; fig. : richtsnoer,
voorschrift, bijv. ^aoostexregel. Ook regel = rij van letters :
oorspr. de lijn met een regel op 't papier getrokken. Verwant is rij. Het werkw. is regelen.
R e i k e n , waarschijnlijk verwant met rekken, zie Recht.
— Reikhalzen
is: den hals rekken; vgl. klapwieken-, de
wieken klappen.
Rein, van den Germ. wt. hri = zeven, ziften, met een
zeef zuiveren ; vandaar : gezuiverd.
Reis, van den Germ. wt. ris, ons rijzen (z. d. w.) = lood-
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recht omhooggaan. Reis bet. dus oorspr. het opstaan, het
opbreken voor den tocht; later: de tocht zelf. Het Mnl.
bijv.nw. reiseg bet. reisvaardig, waaruit ons: reiziger
ontstond.
Rekenen, frequ. van den Germ. wt. rak = samenvoegen
en bij ons oudtijds reken : „Die heren willen groten schat te
samen reken" ( = samenschrapen) ; dit reken luidde ook raken,
zie Rakelen, evenals men zeide : ,,'t Fier reecte hi weder toe"
= het vuur rakelde hij weer toe. Zie Rakker.
Rekken, zie Raken en Recht.
R e n n e n , causatief van rinnen (ons runnen) met de bet.
van vlieten, zwemmen, loopen, of in 't algemeen : zich snel
voortbewegen. Reimen is dus eigenlijk : doen loopen, maar
de causatieve bet. werd later niet meer gevoeld. Geronnen
bloed : is samengeloopen (gestold) bloed. „Zoo gewonnen,
zoo geronnen" = weggeloopen.
Rente, van 't Fr. rente, afl. van rendre = teruggeven.
Rente bet. dus : wat teruggeven wordt, vandaar ook : opbrengst.
Het woord is ontleend aan 't Romaansche rendere, van 't
Lat. reddere = weergeven, teruggeven. Vgl. nog : rendeeren
= opbrengst, rente geven : „de zaak rendeert goed".
R e p p e n , denom. van rap; TAQ Rapen.
Reste, van 't Fr. reste, van rester, Lat. restare = overblijven.
R e u k , van rieken.
R i c h e l , verscherping van regel, z. d. w.
R i c h t e n , Richter, zie Recht.
R i d d e r , van rijden: de man, die te paard rijdt (oorspr.
die te paard dient ; de ruiterij vormde oorspr. den voornaamsten stand der krijgsknechten). Later was men alleen
ridder, als men in den ridderstand (de aanzienlijksten onder
de edelen) werd opgenomen.
Riem (gordel, enz.), verwant met 't Gr. ruma = lijn (touw
om te trekken), van den Idg. wt. ru = trekken. De „touwen"
waren oorspr. van leer.
Rij, oudtijds ook rijg: ,,De stadt wierdt van buyten met
drie rijgen palen verzekerd". Zie Rijgen.
Rijden, van den Germ. wt. rid = gaan, rijden. In 't Keltisch was reda : wagen. Zie ook Bereid.

—

121

—

Rijgen, letterlijk : op een rijg of rij brengen, nl. aan een
snoer, of met lange steken aan elkander naaien ; verwant
met 't Skr. rekha = streep, lijn. Een andere afl. is reeks.
R i j k , afgel. van een Germ, woord, dat rik moet geluid
hebben en Jzoning bet. ; vgl. 't Grot. reiks = heerscher, overste ;
het komt ook voor in eigennamen : als Hendrik, voor Henrik
en dit uit Heemrik = koning van 't heem ; Frederik =
vrede-koning ; Theodorik = volkskoning, evenals Diederik
(Dirk), zie Duitsch.
Dit rik vindt men terug in 't Lat. regem. (4e ην. van rex
= koning), en behoort tot den Idg. wt. reg = besturen,
regeeren ; zie Recht.
't Rijk wil dus zeggen : het gebied van den koning.
Ook rijk: niet arm, in 't Os. rikt, is een afl. van rik =
koning. Het bet. dus oorspr. : koninklijk; later: machtig,
aanzienlijk, gegoed ; vgl. 't Mnl. ,,De rike God" = de mach
tige God.
R i j p , van den Germ. wt. rip = snijden, oogsten; het
woord bet. dus : wat geoogst kan worden,
R i j t e n , van den Idg. wt. rit of writ = scheuren, inkrassen. Hetzelfde woord is het Eng. to zvrite = schrijven, dat
er nog aan herinnert, hoe oudtijds de runen in steen of hout
werden ,,gereten", gekrast, waardoor het woord in 't Eng.
de bet. van schrijven aannam. Daarentegen herinnert het Hgd.
zerreisse?i — verscheuren nog aan de oorspr. bet. van rijten.
Rijs (rijshout) van den Germ. wt. ri = schudden, beven
(Os. hrissian) ; het is dus het licht beweegbare, het dunne
hout. Zie Rillen en Ritselen.
Rijzen, van den Germ. wt. ris = loodrechte beweging,
zoowel dalend als stijgend, doch 't meest 't laatste. De neer
gaande beweging vinden wij nog in het Hgd. freq. rieseln =
neerdruppelen. — Afleidingen zijn : reis en reiziger (z. d. w.),
en rijzig, letterlijk : omhoog gaande, bijv. een rijzige gestalte.
Rillen, brengt men tot den Germ. wt. ri = beven. Zie Rijs.
Rimpel, van den Germ. wt. remp, 't zelfde als kremp, zie
Krimpen.
Ring, zie Rang.
Ritselen (vroeger ook risselen of rijsselen), van den wt.
ri = beven. Zie Rijs.

—.
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Rivier, van 't Fr. rivière en dit van 't Lat. riparia =
oever, rivier.
Robijn, van 't It. rubino, van 't M.-Lat. rubinus = roodachtig.
Robijn is dus het roodachtig edelgesteente ; vandaar ook
robijntje : rood vogeltje.
R o e i e n , van den Germ. wt. ro, verwant met den Idg.
wt. re ~ stooten, drijven ; 't woord bet. dus : voortstooten,
voortdrijven. Het werktuig is 't Mnl. roeder en roeër, thans
roer, vgl. voeder en voer; doch bij ons met de bet. van
stuurplank. Vgl. 't Mnl. : ,,Hi sach een scip, daer niet was
an. No weder roder no seil" (== hij zag een schip daar niets
aan was, noch roer noch zeil).
R o e k e l o o s , van 't Mnl. roec = zorg, acht ; het zich
bekommeren om iets, van 't Germ, rokjan = zorgen. Roekeloos bet. dus : de zorg voor iets verloren hebben ; zich niet
meer om iets bekreunende. Vgl. 't Mnl. : „ie wille weten,
wat ghi roecf' = waarom gij u bekommert, wat gij begeert.
Roem (Os. krom), afl. op m van den Germ. wt. hro, Idg.
kra of kar = prijzen. Vgl. 't Lat. carmen = lofzang.
R o e r , zie Roeien.
R o e r e n bet. eig. : heftig bewegen of schudden. Vandaar :
oproer = opschudding ; in rep en roer brengen ; om iets in
beweging te brengen, moet men het aanvatten, aanraken ;
vandaar is aanroeren = aanraken : wij zullen dit punt niet
aanroeren.
Roest, afl. van den Germ. wt. rud, Idg. rudh = rood zijn.
R o k , waarschijnlijk van den Germ. wt. ruk = spinnen;
vgl. spi?irokken. Het woord bet. dus oorspr. : gesponnen kleed ;
vandaar dat rok zoowel een heeren- als een vrouwenkledingstuk aanduidt.
Rol (cylinder) van 't Lat. rotulus, verkleinw. van rota =
rad. Verder naar den vorm van een cylinder ook : papierr<?/,
tooneel/7?/ (eig. : de geschreven tekst, die gesproken wordt ;
later de te spelen persoon zelf). — Het werkw. rollen is dus
eig. : draaien als een rad.
R o m m e l e n , klanknabootsing voor door elkander klinkende geluiden ; vandaar ook : rommel, dooreengeworpen
boel. — Vgl. ook ons rumoer, van 't Lat. rumor.
Rond, van 't Fr. rond, en dit van 't Lat. rotundus, van
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rota — rad. Een rotonde is een ronde koepel : de Rotonde
bij Blaricum (Gooi).
Rood, van den Germ. wt. rud — rood zijn.
Rook, van den Germ. wt. ruk = rooken, waarmee ook
ruiken in verband staat.
Roos, van 't Lat. rosa -= roos.
R o o v e n , van den Germ. wt. reub, reuf (Idg. ruf) = weg
nemen, verbreken (den samenhang of de kracht wegnemen). —
Verwant in 't Fr. robe (kleed), dat oorspr. ziet op het kleed,
dat aan den vijand werd ontroofd.
Ros (Os. hros\ vgl. Eng. horse), in oorspr. oorlogspaard.
De afl. van 't Germ, hrussa is niet duidelijk ; men denkt aan
verwantschap met 't Lat. currere (voor cursere) = (hard)loopen; vgl. koerier; cursus.
R o s (roodachtig) van den Idg. wt. rudh = rood zijn. Zie
ook Roest.
Rot (bende), van 't Ofr. rote, van 't Lat. ruta, afgeleid van
rupta, het z.n.w. van rump ere = breken ; Idg. rup, zie Rooven.
Het woord rot in den oorspr. een brok, een onderdeel van
het leger.
Rotten (verrotten), van den Germ. wt. raut, rut: murw
worden of maken ; ook : vergaan, verteren. Vgl. : vlas roten.
R o u w (het Os. hriwi = rouwig; Hgd. Reue), van den
Germ. wt. hreu = treurig zijn of maken.
Rozijn, van 't Fr. raisin en dit van 't M.-Latijn rosina,
uit 't Lat. racemus = druiventros.
Ruchtbaar, zie Berucht.
Ruiken, Rieken, van den Germ. wt. ruk = rooken, damp
uitwasemen.
R u i m s c h o o t s , aan 't zeewezen ontleend: met ruime
schooten (of touwen) ; de schooten ruimen = de touwen vieren :
er is dus geen beperking.
Ruiter, van 't Lat. ruptarii (van rupta, zie Rot). Aldus
heetten in de ι I e eeuw landlieden, die beurtelings landlou
pers en huursoldaten waren. Zij dienden meestal te paard :
,,een ruyter te peerde" is dus oorspr. geen pleonasme. Later
ging de naam ruiter over op een man te paard, ook al was
hij geen soldaat. Het w.w. ruiten (rooven) herinnert nog aan
het oude stroopersbedrijf ; vgl. 't Mnl. : ,,Hansken (de krijgs-
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man) wil gaan ruyteu, roven en brantstichten" ; en bij Vondel
nog: „In 't brandend Trojen elck om 't zeerste rooft en ruit."
R u n e (oud letterteeken), oorspr. was het Germ, woord
runo (Got., Ohd., Os. : rund) : geheim gesprek ; vgl. 't Mnl. :
„Hi ruynde een luttel mit haer" ; het woord diende ook ter
aanduiding van de schriftteekens, waarin de priesters de
geheime godspraak lazen (zie Lesen). Ook alruin, de plant,
waaraan men de geheime kracht om te voorspellen toeschreef,
bewaart het oude woord.
Rusten (uitrusten) van den Germ. wt. rus = blijven, wonen ;
dus : niet verder gaan.
Rusten (zich toerusten tot) is een denom. van rust = tooi,
wapenrusting, van den Germ. wt. hrud = tooien.
R u w a a r d , van 't Mnl. ruwaert, voor rcwaert en dit van
't Fr. regard, gewestelijk rewardλ) — opzichter, bestuurder,
van regarder = acht geven, bewaken.

s.
Sabbat, van 't Hebr. sjabbat h = rust.
Sacrament, van 't Lat. sacramentum = heilige gelofte,
van sacrare = heiligen, en dit van sacer = heilig, gewijd.
Sacristie : van 't M.-Lat. sacristia : bewaarplaats van heilige
zaken.
S a g e , Hgd. Sage, van 't werkw. sagen — zeggen.
Salade, van 't It. salata, deelw. van salare = zouten,
van 't Lat. sal = zout. Het is dus : de gezouten groente.
Salpeter, van 't Lat. salpetra: steenzout [sal = zout;
petra = steen).
S a m e n , staat voor tsameu en dit voor te zamen (z. d. w.).
Satan, van 't Hebr. satan — vijand.
Satijn, van 't Fr. satin, en dit van 't Lat. setiuus —
zijdeachtig, van seta = zijde.
Saus, van 't Fr. sauce, van 't Lat. salsa = het gezoutene.
Schaaf, Schaven, van den Germ. wt. sèab = schaven,
l

en
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Vgl. voor de wisseling van g en w : guimpe
Willem.

en wimpel;

Guillaume
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Idg. skab = den grond omwoelen en later op een schuivende
beweging toegepast.
S c h a a k s p e l , door de Romanen, bijv. "t It. scacco,
ontleend aan 't Perzische sjach = koning. De koning is de
hoofdfiguur.
S c h a a l (van een teekening, kaart, enz.) van 't Lat. scala
= ladder. Zulk een schaal heeft op sommige kaarten den
vorm van een ladder. Ook toonschaal = toonladder.
S c h a a l (eierschaal, enz.) zie Schil. Vermoedelijk bij overdracht ook schaal als eetschaal enz., wegens den vorm.
S c h a a r (menigte) van scheren = snijden (z. d. w.) ; het
wil dus eig. zeggen : een deel van een geheel. — Ook de
naam van het knipwerktuig komt van scheren.
Schaard : zie Schrander.
Schacheren, van 't Hebr. sachar = winst; 't woord bet.
dus : winst behalen ; koophandel drijven.
Schacht, Schaft, vermoedelijk van schaven, als naam van
den gladgeschaafde stok of steel. Later ook een schachtvormige holte, n.1. lange cilinder met kleine doorsnede :
bijv. van een veer, een laars, een mijnput.
Schade, van den Germ. wt. skath (Idg. skath) = deren.
Schaduw (Os. scado), vermoedelijk verwant met 't Gr. skotos
= duisternis.
S c h a f f e n , van 't Hgd. schaffen : in orde brengen, voortbrengen, bewerken, vormen ; verwant met scheppen (z. d. w.),
bijv. raad schaffen, eten schaffen (of „schaften").
S c h a k e l l i j m , naar den uitvinder Schakel.
S c h a l k bet. eig. dienstman, lijfeigene ; in 't Mnl. werd
het ook als bijv.nw. gebruikt voor slaafsch, gemeen, laag,
bedriegelijk, listig; vgl.: „Den roden scale" ( = bedrieger, n.1.
Reintje de Vos); en iemand verschalken; waaruit later de
meer gunstige bet. van grappenmaker ontstond. Vgl. : ,,je
bent een schelm" ; zie ook : Maarschalk.
S c h a l l e n , bet. eig. klinken ; vgl. ook schel = bel, en
schel (als bijv.nw.) = luid ; bijv. een schelle stem.
Schalmei (herders- of Pansfluit, uit riet gemaakt), van 't
Ofr. chalemie van 't M.-Lat. scalmeia, van calamus =• riet.
S c h a m e l , een afl. op el van schamen (evenals wankel
van zvanken en 't Mnl. behagel van behagen). Schamen
is
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een denom. van een z.nw. dat in 't Mnl. schaam of schäme
luidde, maar later schaamte werd (vgl. uit Maerlant : „Du
best [je bent] der .wereld scame^). Het is een afl. van den
Idg. wt. s kam (bijvorm kam, zie Hemd), dat bedekken bet.;
zich schamen was dus oorspr. : zich bedekken. Zie ook Schande.
S c h a m p e r , afl. op er van schampen, se kempen, schimpen
= spotten; vgl.: .,Ghy schampt op mijnen n a m e " . — „Wilt
ghy tegen den schamper vier en vlam spouwen?" —
S c h a n d e , van schamen (•/,. d. w.); 't staat eigenlijk voor
schamde. Het dem. is schenden: tot schande maken. Vandaar
dat in Vondels tijd schendig ook schandelijk bet. ; bijv. :
,,Het was hem leedt, dat hij zulk een vermaarden man zoo
schendig hadt doorgestreeken" (== gehekeld).
Scharlaken, in plaats van 't Mnl. scharlaet, daar 't volk
aan laken dacht, M.-Lat. s car latum, van 't Perzisch woord
saquala = roode stof.
Schallebijter, volksetymologie voor 't Lat. scarabeus (Gr.
skarabos) = een kever.
S c h a r r e l e n , een frequent, van scharren, dat krabben
bet., bijv. : ,,Hoener ( = hoenders) scharren al achterwaart",
thans: de kippen scharrelen; vandaar: bijeenscharrelen en
scharrelaar; de kippen drentelen bij het scharrelen rond,
vandaar : wat een gescharrel.
Schat, bet. oorspr. geld (in 't Slavisch skotu = vee, daar
't vee vroeger als betaalmiddel of maatstaf van rijkdom gold) ;
vgl. 't Got. skatts -— geldstuk, geld.
Schaven, zie Schaaf.
Schavot, van 't Ofr. escafaut (thans échafaud) = tooneelstellage, waarschijnlijk verwant met 't It. catafalco = stellage ;
vgl. katafalk.
Scheiden, van den Idg. wt. skhait (skhaid) = splijten,
klooven ; het bet. dus oorspr. : de deelen los, van elkander
maken. In 't Hgd. is Scheit nog een gekloofd hout ; vgl.
Scheiterhaufen = brandstapel.
S c h e l , zie Schallen. Schelden,
misschien eveneens
verwant met schalle?i = luid roepen.
S c h e l m bet. oorspr. pestziekte, ook lijk; daarna: verachtelijk mensch, waaruit later weer een betere bet. ontstond,
zie bijv. Schalk. Vgl. nog ongunstig in : „het is een scltelm,
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een schoft van een vent" en gunstig: ,,je bent me ook een
schelm". — Sommigen zien er een afleiding op m in van 't
oude schal = krachteloos, vgl. verschalen van wijn.
S c h e l p is verwant met schaal = dop.
Schemeren, frequent, van 't Mnl. schemen = glanzen, dof
glanzen; afl. van den Idg. wt. ski = schijnen (z. d. w.) ; verwant is schim. Vgl. nog 't Mnl. ,,Als de sonne-sceem ( = schijn)
gaet door dat glas". — „Een mensch is eene scheem (schijnsel,
schaduw, schim) gelijck". „Recht als een scheem ben ick
vergaen." — Schemeren beteekende dan ook oudtijds schitteren : ,,si sullen scemeren van scoenheden" ( = schoonheden).
Onder den invloed van scheem ( = schaduw) werd schemen
schaduwen, beschaduwen; vgl. „God beschikte een wonderboom boven Jona's hoofd, opdat die hem beschemen soude",
en het frequ. schemeren werd : duister worden.
S c h e n d e n , zie Schande. In sommige bet. is schenden
(Mnl. schinden) een denom. van een verloren gegaan woord
schind, dat huid bet. en dan voorkomt als villen (zie Plunderen) ; in 't Hgd. is Schinder = vilder. Dit schinden, schenden
bet. bij overdracht ook : vernielen, mishandelen, aanranden ;
vgl. straatschender. Zie Schennis.
Schenken bet. oorspr. : te drinken geven ; men schenkt
bijv. een gast wijn; later ontstond hieruit ook de bet. van:
iets aanbieden, iets geven, iets voor niemendal geven. Men
houdt het verwant met het Grerm. woord skank: dat drinkkast, buffet bet. (In 't Hgd. is dialectisch Sc hank nog een
glazen pottenkast en in de gewone taal is Schenke = herberg.)
S c h e n n i s (Mnl. schendenisse) komt van schenden, z. d. w.
Het staat voor schendnis, evenals vonnis voor vondnis.
S c h e p e l , van 't Os. scap = houten schep, vat, vermoedelijk verwant met scheppen (z. d. w.)
S c h e p e n (rechter), is verwant met scheppen : een vonnis
scheppen, waarin scheppen bet. voortbrengen, vormen : God
schiep hemel en aarde.
S c h e p p e n (voortbrengen), van den Germ. wt. skap, zie
Schaffen. In de bet. van : water scheppen is scheppen niet
duidelijk verklaard, misschien afgeleid van 't Germ, skap
(Os. scap) = schep, zie Schepel.
S c h e r e n , oorspr. snijden, vgl. 't haar scheren, van den
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Idg. wt. sker stuksnijden, stukhakken. Daar scheren in de
bet. van „den baard scheren'" ook het begrip toeliet: maar
even aanraken, ontstond de uitdrukking: de zwaluw scheert
het watervlak.
In het Mnl. bestond nog een ander scheren, n.1. in de bet.
van: afdeelen, schikken, regelen, bijv. de ketting op het
weefgetouw scheren — de draden schikken, regelen, netjes
naast elkander spannen ; van daar schering en inslag ; inslag
is dan de draad, die door middel der spoel door de schering wordt geslagen : de even scheringdraden wippen omhoog,
de oneven omlaag, hier schiet dan de spoel doorheen ; bij
een volgenden inslag komen de oneven draden boven. Vgl.
verder: zijn beschoren lot: zijn afgedeeld, toegedeeld beschikt
lot {schikken = ordenen, regelen). — Bij deze bet. behoort
ook den gek scheren; immers hier is scJieren óók toedeelen,
n.1. den tooneelrol ; zoo zei men vroeger : den edelman, den
grooten heer, den prins scheren (= spelen) ; den haan scheren :
den haan of baas spelen, den beest scheren, den zot scheren,
enz. Den gek scheren was dus : voor gek spelen ; en met
iemand den gek sc/ieren : met iemand dwaas doen ; hem voor
een gek (of den gek) laten spelen, houden of aanzien.
S c h e r m (tochtscherm, enz.) bet. in de Germ, dialecten,
waarin het voorkomt, oorspr. schild, beschutting, afdak, verdediging. Schermen
is dus feitelijk: verdedigen (een schermvereeniging, waar men zich in 't schermen, verdedigen oefent);
aan het Germ, ontleenden de Romaansche talen een gelijkluidend woord, bijv. 't It. scher mir e = schermen (met den
degen) ; vandaar ook schermutselen : vechten der voorposten.
Met woorden schermen = met woorden veel beweging maken;
in de lucht schermen : evenals de schermers, die met hun
degen heftig heen en weer zwaaien, maar elkander gewoonlijk
niet raken. -— Beschermen is dus : van een scherm, afweer
voorzien.
Scherp, vermoedelijk van den Germ. wt. skrep = insnijden,
inkrassen, inrijten ; het bijv.nw. scherp geeft dus te kennen,
dat met iets die werking gemakkelijk verricht kan worden :
een scherp mes ; scherpe tanden. Hieruit fig. : een scherp
(bijtend) vocht; een scherp woord, enz.
S c h e r p r e c h t e r , lett. de rechter, die met het scherp
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(d.i. het zwaard) het vonnis voltrekt'; dus: beul. — Scherpschutter:
de schutter die scherp ziet, en dus bijzonder goed
mikt en treft.
Scherts, van schertsen, dat in 't Mhd. bet. : vroolijk
springen, huppelen, zich verblijden, en bij ons de bet. kreeg
van dartel zijn, gekheid maken. Dit schertsen zou staan voor
schermen (spr. sjerntsen) als afi. van schern = gekheid, scherts.
vgl· ·

„Die ene beeste drivet gherne
Dander, daer si mach, te scheme",

d.i. het eene beest (vroeger vrouwelijk !) drijft graag als het
er kans toe ziet, den spot met het ander.
Schets, uit 't Fr. esquiche (later esquisse), waarschijnlijk
van 't Lat. schedium : iets dat voor de vuist gemaakt wordt,
van 't Gr. schedios = haastig, vluchtig. Schets w. d. z. : een
ontwerp in der haast gemaakt.
Scheurbuik is een volksetymologie voor 't M.-Lat. scorbutus, waarvan men den oorsprong niet kent. De ziekte heeft
dus met scheuren of buik niets t e m a k e n : het is een ziekte in
het bloed, die door talrijke bloeduitstortingen in verschillende
organen gekenmerkt wordt: het tandvleesch zwelt op, de
tanden raken los en op verschillende plaatsen van 't lichaam
ontstaan vlekken of bloedgezwellen. Ook volgt meestal waterzucht. De ziekte ontstaat vooral bij zeelieden door aanhoudend
gebruik van scheepsbeschuit en pekelvleesch.
S c h e u r e n , van schereti (z. d. w.) evenals beuren (dragen)
van beren ( = dragen). Vgl. 't Mnl. score (schore) = scheur
van : scheren — schoor — geschoren.
S c h e u t , van schieten; een opgeschoten lot of twijg ; een
scheut door 't lijf; een scheut azijn: zooveel als in één keer
uit de flesch schiet.
Schicht, schielijk en schichtig: verwant met 't Ohd.
scehan = snel gaan. Zie Geschiedenis.
Schieten, van den Germ. wt. skut = schieten, Skr. skund
= sprong; het woord ziet dus op de snelle beweging.
S c h i f t e n (van melk ; ook : schiften van schriftelijk werk,
enz.) bet. eig. : afzonderen, en wel : in dunne lagen afscheiden,
(Vgl. 't Hgd. Schicht voor laag, bijv. een kolenlaag = Kohlenschicht ; cht en ft zijn verwant: kracht en Kraft). Ook schijf
als dunne laag behoort hierbij.
9
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S c h i j n e n , d e n o m . van schijn, afl. op η van den Germ. wt.
ski = blinkend zijn, glanzen. H e t Os. sein (Mnl. scheme) bet.
zoowel glans als schaduw,
v a n d a a r ons : schemeren (z. d. w.)
en schim.
S c h i k k e n , zie Geschieden.
S c h i l (schel), van den Ïdg. wt. skel = splijten, afsnijden,
afschilferen, dus het omhulsel, de bast w e g n e m e n . Schil.
w. d. z. h e t afgeschilferde, h e t omhulsel. Men b r e n g t er ook
schild
m e e in verband, daar h e t oorspr. van b o o m b a s t
(houtschil) vervaardigd was.
S c h i l d e r e n (verven), frequ. van het d e n o m . van schild>
dat oorspr. m e t kleuren versierd was ; oorspr. bet. schilderen
dus : h e t schild verven ; later m e e r algemeen : verven, in kleuren
afmalen, schetsen, beschrijven.
S c h i l d e r e n (op wacht staan) is eveneens een frequ.
van het d e n o m . van schild; h e t bet. o o r s p r . : m e t h e t schild
in de h a n d , dus in volle wapenrusting, op wacht staan.
S c h i m , zie Schijnen. —- S c h i m m e l (zie Schijnen) : zoowel
voor de witte plantjes, als h e t witte paard.
S c h i m p e n , van 't Mnl. schemp = scherts, spot, van den
G e r m . wt. skimp = schertsen. D e oorspr. niet-ongunstige bet.
heeft zich dus gewijzigd in u n g ü n s t i g e n zin.
S c h i t t e r e n (een e c h t Ned. woord), frequ. van schieten en
bet. eig. : schielijk en m e t volle k r a c h t losbarsten van tonen,
ook van licht ; vgl. schateren, schetteren, dit laatste vroeger
ook van licht: „die de d e u g h d doet glinsteren en tot in d e n
h e m e l schetteren'".
S c h o b b e j a k , 't Eerste lid i s ' t N e d e r d u i t s c h e schobben
= zich k r a b b e n , o.a. n o g in 't Veluwsch dialect gewoon, en
b e h o o r t tot de familie schaven ; 't tweede is jak, jas, kleed,
fig. persoon, 't W o o r d bet. dus letterlijk : een persoon, die
zich krabt, en bij uitbreiding : een vuil, verachtelijk, walgingw e k k e n d , slecht m e n s c h . V g l . : schobberd, dat eveneens letterlijk
bet. : iemand, die zich s c h o b t ; een schurk, i e m a n d die zich
schurkt (d.i. schuurt, krabt).
Dr. Stoett zegt: „het woord is hoogstwaarschijnlijk in de DuitschSlavische landen gevormd van schobbe (= schurft, Lat. scabies) met een
in het Slavisch zeer gewoon achtervoegsel ak, dat in die streken ook
wel achter Duitsche woorden gevoegd wordt". Dan zou het woord
„schurftig mensch" beteekenen.
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Schoeisel, afl. van schoe, ons latere schoen (z. d. w.). Het
woord zegt dus : het middel, waarmee men zich schoeit.
Schoen, volgens Prof. Vercoullie eig. meerv. van schoe
(evenals teen van tee), Mnl. scoe, Os. skoh ; 't staat in verband
met skeh, 't oude woord χ oor gaan; zie Geschieden.
S c h o f f e l : werktuig om te schuiven.
S c h o o f (garf), van schuiven: wat te zamen geschoven
wordt.
S c h o o i e n , bet. oorspr. in onze taal: gaan, zwerven, en
daarna: rondloopen om te bedelen („achter lande schooien'
= op het platteland rondloopen, ons landloopen), later: het
bedelen zelf. Men brengt heit tot den wt. skeh = gaan ;
zie Geschieden.
School (leerschool), van. 't Lat. scola = school.
School (troep, menigte: een school visschen) van skel,
zie Schil; school is dus afsnijding, afdeeling van iets, evenals
schaar (z. d. w.) ; hieruit ontwikkelde zich de bet. van groep,
menigte, troep. Samenscholen is dus ziek samen voegen tot
een groep, schaar; vgl. scharen.
S c h o o n , van den Germ. wt. skau = schouwen, zien
(vgl. beschouwen) ; schoon w. d. z. : wat gezien kan worden, wat
toonbaar is, en hieruit ontwikkelde zich de bet. : wat mooi is.
In schoonvader, enz. is schoon een letterlijke (bij ons dus
vrijwel zinledige) vertaling van 't Fr. beau — schoon, beaupere, enz.
Schoorsteen = stooksteen : oorspr. de steen waarop ge
stookt werd (de oude stookplaats der Indo-Germ.). Het woord
schoren als stoken is verwant met 't Hgd. schuren = opstoken,
van 't Ohd. skor = vuur; vgl. bijv. 't Zweedsche paske-skor
= paaschvuur.
S c h o o t (voorschoot, boezelaar), van schieten : uitschieten,
afhangend deel van een kleedingstuk. Bij uitbreiding de plaats,
waar het kleedingstuk gedragen wordt; bijv. op den „schoot"
zitten: dus op 't kleedingstuk, later ook op de plaats ervan
(op de knie). -- Ook de scheepsterm schoot (zie Ruimschoots)
behoort hierbij : het is nl. het touw, dat in den ondersten
hoek van het zeil is vastgemaakt en dat dient om het zeil
te spannen in tegenstelling met het bovenste, dat hals heet
(de schoot of knie is beneden, de hals boven) ; vandaar den
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schoot (touw) vieren. Schootgaan van den vlieger zal — volgens
dr. Stoett — oorspr. geluid hebben : te schote gaan, d.i. gaan
(schieten).
S c h o p (spade) komt in vele Germ, talen voor, nu eens
als spade, schofFel of scheplepel, dan weer als gietpot of
schepvat. — Mogelijk is het een afl. van scheppen : water
scheppen ('t dialect heeft nog schoep), dus oorspr. : een waterschep met langen steel ; vandaar ook bij overdracht : een
spade (die eveneens op een waterschep lijkt). — Voor schop
als schommel, zie men Schuiven.
Schors, van 't Ofr. escorce (thans écorce), van 't Lat.
cortex ~ bast.
Schorsen, zie Schort.
Schorseneel (voor schorseneer), van 't Fr. scorsonère en
dit van 't It. scorzonera — zwarte plant.
Schort (kleedingstuk, voorschoot), van 't Lat. excurtus
(van curtus = kort) ; dus : het korte kleed. — Schorten
(opschorten) is letterlijk : het kleed als een schort opnemen,
inkorten ; vandaar ook : de behandeling van een of ander
onderwerp opschorten, inkorten ; ten laatste ook : uitstellen,
nalaten. — Ook schorsen, dat eveneens van excurtus komt,
kreeg een zelfde bet. : de vergadering schorten, iemand schorsen
(zijn bediening doen ophouden). — Ook het werkw. schorten
in de bet. van ontbreken behoort hierbij, bijv : „Wat schort U ?"
( = wat ontbreekt U?): het ziet nl. op het kort of te kort zijn,
dus op een ontbreken, een gebrek.
Schot, van schieten. In: „schotbaar land"; „schot en lot
betalen", is schot = belasting, daar schieten oudtijds ook bet. :
geld schieten, geld betalen ; vgl. voorschieten.
Schotel, van 't Lat. scutella (reeds in de 6 e eeuw overgenomen tegelijk met de kookkunst der Romeinen).
Schout, verkorting van 't Mnl. scout-heet, Hgd. Schult-heisz,
letterlijk : schuld-heeter, d.i. die de schuld, de straf bij een
vonnis heet, noemt of uitspreekt.
S c h o u w (schoorsteen) van 't Mnl. scouden — branden,
schroeien, vgl. 't Fr. chaud = warm, van 't Lat. calidus
— warm.
Schouw (schuit), van 't Mnl. scoude, v a n ' t Germ, scaldan
= stooten, voortstooten; hier: het voortboomen in 't water.
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Schouw (beschouwing) van schouwen = kijken ; zie Schoon;
bijv. wapenschouw, dijkschouw, enz.
S c h r a a l , van een oud w.w., dat in 't Oudnoorsch nog
verdorren bet. ; het woord w. d. z. dor, uitgedroogd, nietweelderig, mager. De (Friesche) bijvorm is schriel, eveneens
dor, onvruchtbaar, wat niet veel geeft ; vandaar werd schriel
= zeer karig.
Schrander, bet. oorspr. scherp, snijdend, van 't Germ.
skrindan = splijten, kerven (Mnl. schrinden), vandaar is
schrander: wat gemakkelijk kerven maakt, wat dus scherp,
snijdend is. Later fig. ook: een schrander verstand = een
scherp verstand; ten slotte bleef alleen de fig. bet. over.
(De Germ. wt. skrend, Idg. skerdh = barsten, scheuren, vgl.
ons schaard).
Schrapen, van den Germ. wt. skrep = krabben, krassen.
Bijv. een wortel schrapen; den pot schrapen, vandaar : schrapen
= gierig, vrekkig zijn; de vrek schraapt nl. overal nog wat af.
Versterkte vorm is schrappen: doorschrappen = doorkrassen.
S c h r e d e van schrijden. — S c h r e e f van schrijven.
Schreeuwen, verwant met schreien en dit van den Germ,
wt. skri = roepen, krijten. — In 't Hgd. bet. schreien nog
schreeuwen ; bij ons heeft schreien de bet. van weenen aangenomen; eerst luid weenen, later weenen in 't algemeen.
Schrijden, van den Germ. wt. skrith of skrid, Idg. skrit
= langzaam zich bewegen. AM. is : schrede.
Schrijn, van 't Lat. scrinium = kastje ; vgl. schrijnwerker.
Schrijven (Mnl. scriven) van 't Lat. scribere — schrijven,
overgenomen met het Lat. letterschrift. — 't Germ, rijten
(n.1. het inrijten, inkrassen van de runen, z. d. w.) bleef nog
in 't Eng. bewaard als to write, vgl. typewriter = letterschrijver, schrijfmachine. Afl. is schrift.
S c h r i k k e l j a a r , van schrikkelen, frequ. van schrikken
= springen, zoo genoemd, daar men in Febr. één dag over
schrikkelt, overspringt, d. w. ι. tusschen den 23*ten en 24 sten
komt een nieuwe dag bij, zoodat St.-Matthijs, anders op
24 Febr., in een schrikkeljaar op 25 Febr. valt. Voor schrikken
= springen, vgl. 't Mnl. : „Met grote scerden ( = metath. voor
schreden) hi tot hem scricte" ( = op hem toe sprong). Zoo
waren schrikkelfeesten, zulke feestdagen, die niet op vaste

» .34 —

datums gevierd worden, als Paschen en Pinksteren. Het
Vlaamsen heeft nog: ,,een dans op het bal overschrikkelen"
( = overslaan) en : ,,Dit kan de onderwijzer wel overschrikkelen'''.
S c h r i k k e n , bet. eig. springen (zie vorig art.) ; later kreeg
het meer de bijzondere (beperkte) bet. van: opspringen door
een plotselinge vreesaanjaging.
S c h u b , afl. van schaven: wat dus afgeschaafd wordt, en
verder : wat dun, schilferig is.
S c h u c h t e r is een afl. van schuwen: bang voor iets zijn.
Schudden, van den Germ. wt. skud = schudden.
Schuieren is verwant met schuren, een frequentatief.
Schuilen, van den Idg. wt. sku = bedekken, dekken,
beschermen. Zie Schuur.
S c h u i l e v i n k j e spelen is een volksetym. voor: schuilwinkelen winkel(z. d. w.) = hoek ; letterlijk dus : schuilhoekje.
Het volk begreep ten laatste het woord winkel niet meer en
maakte er vinkje van, dus : als een vinkje wegschuilen. —
Zie ook Schuur.
Schuim, brengt men tot den Idg. wt. sku = bedekken
(zie Schuilen); het woord w.d.z. : het bedekkende, het bovenste,
dat het water enz. bedekt.
Schuiven houdt men verwant met 't Skr. kshuth = ruk,
stoot, Idg. wt. schub — zich snel voortbewegen. — Verwant
zijn schoffel en schoof (z. die w.).
S c h u l d van den wt. skal, ons zullen, in de bet. van
verschuldigd zijn: ,,gij zult gehoorzamen" = gij zift schuldig
te gehoorzamen. Schuld is dus het verschuldigde, en schuldig
zijn bet. dus: iemand iets te betalen hebben. Zoo bet.: hij
is schuldig aan dien moord : hij moet voor dien moord betalen (n.1. de boete, het weergeld) ; hieruit ontstond later het
begrip van de oorzaak zijn : hij is de schuld van dien moord,
de schuld van dat ongeluk (vgl. : „hij heeft schuld aan dien
moord" is oorspr. : „hij heeft de boete te betalen, als de
oorzaak, de dader er van" ; zoo kon schuld hebben in bet.
overgaan als : de oorzaak zijn.
Schuren, waarschijnlijk van 't M.-Lat. scurare (uit 't Lat.
excurare = ex-curare — tot het einde toe verzorgen) = vegen,
reinigen, schoonmaken.
Schurft, van een niet aangetoond werkw. schurven =
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openkrabben, opensnijden (Hgd. schürfen), van den Germ. wt.
skrep = scherp zijn ; ook : krabben, zie Schrapen.
S c h u r k , eig. schurkpaal, d.i. de paal, waartegen de
dieren in de weide zich schurken (versterking van schuren,
wrijven), ons hedendaagsch „wrijfpaal". Bij overdracht: een
verachtelijk mensch.
S c h u t t e n (beschutten) van den Germ. wt. skud =
schudden. Door de schuddende beweging van 't water worden
allerlei stoffen meegevoerd en eindelijk op den oever neergelegd ; hier vormen zij min of meer een dam, evenals de
moraines bij de gletschers. (Denk ook aan onze rivierduinen.)
Zulk een aangespoelde dam heette in het Mhd. Schutt, d. i.
het aangeschudde, aangespoelde ; ook het land door zulk
een dam beschermd heette Schütt (bij ons „waard"), vgl.
't eiland Groot- en Klein-Schütt in de Donau. Een oeverland
schutten, beschutten, was dus eig. het land met een dam, dijk
afsluiten en daardoor het land tegen overstrooming beveiligen,
beschermen. Zoo kreeg schut bij ons de bet. van afwering,
een sluisdeur, een scherm, en schutten of beschutten kreeg de
meer algemeene bet. van beschermen, beveiligen. — In 't Mnl.
ook beschudden (dus de oorspr. vorm van schudden), vgl. :
„(Dat gebood God hem), om te bescuddene sine doet" =
om hem voor zijn dood te beschutten. — Schuts („in schuts
van den heerbijl, krijgshaftig gezwaaid") is een vertaling van
't Hgd. Schutz; samenstellingen: schutsvrouw, schutsmuur, enz.
Schuur, afl. van den Idg. wt. sku = bedekken, beveiligen ;
zie Schild, Schuilen, Schuhn. De Franschen maakten van 't
woord escurie (thans écurie) in de bet. van stal.
Sedert (Os. sithor) staat voor seder (met toegevoegde t)
— de vergrootende trap van sijt = laat (zie Sinds). Het
woord w. d. z. : later, dus na een zeker tijdstip.
Sein, van 't Fr. signe, Lat. signum = teeken ; vgl. signaal.
Zie Zegenen.
Seizoen, van 't Fr. saison, Lat. satio = zaaitijd, van serere
= zaaien. Later is het: woord op elk der 4 jaargetijden
toegepast.
Selderij, zie Peterselie.
Sergeant, uit 't Fr. sergent, van 't Lat. serviens (4e ην. : servientem) : het tegenw. deelw. van dienen, dus oorspr. : de
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dienende, de dienaar, krijgsman ; vgl. : „Hi brachte meneghen
coenen serjant" = hij bracht menig dapper krijgsman mede.
Vgl. serviteur — dienaar; servies, servet.
Sieren, van sier, dat oudtijds (Ohd. ziari == schoonheid,
pracht bet. — Sieraad is het Hgd. Zierat, een afl. op at,
evenals bijv. Heimat (geboorteplaats) van heem) : huis.
Sigaar, van 't Fr. cigare, uit 't Spaansch cigarro = een
fijne tabakssoort op Cuba, waarvan de eerste sigaren gemaakt
werden.
Sikkel, van 't Lat. secula, afl. van secare = snijden ; zie
Zaag. (Vgl. secans = snijlijn.) Het woord is als zooveel andere
landbouwtermen van de Romeinen overgenomen.
Sikkeneurig, van 't Fr. chicaneur, van chicane — vitterij.
Sikker (dronken) is het Hebr. sjikkor = dronken.
Simpel, van 't Fr. simple, Lat. simplex (4e ην. simplicem)
= eenvoudig. Vgl. 'tMnl.: „Si was simpel ende saftmoedich".
Uit de bet. : eenvoudig van verstand, ontwikkelde zich die
onnoozel; vgl. 't Hgd. einfältig (letterlijk : eenvoudig), dat ook
onnoozel bet.
Sinds is verwant met het Mnl. si/'t (Os. sith, Got. seithus)
= laat ; het leeft ook in sedert voort (z. d. w.). Sinds heeft
comparatieve kracht en bet. dus later, na een zeker tijdstip.
De η is welluidendheidshalve ingevoegd, en de s is de gewone
bijwoordelijke uitgang.
Singel, van 't Lat. cingulum = gordel.
S i n t (Heilige), van 't Fr. saint, uit 't Lat. sanctus —
heilig. — Sinterklaas
staat voor Sint-her-Κ laas = SintHeer-Klaas.
Sjaal, van 't Eng. shawl, van 't Perzisch shal = mantel.
Sjees, van 't Fr. chaise, dat eig. zetel, stoel bet. en later
op een 2-wielig rijtuig werd toegepast, als ware 't een stoel
op 2 wielen. — Het is afgeleid van 't Lat. cathedra — zetel
(ons katheder = spreekgestoelte). Ook kathedraal (hoofdkerk)
is er mee verwant: het is n.1. een kerk met een bisschops
zetel {cathedra).— Het studentenwoord sjeezen
voor: „niet
slagen op een examen" bet. oorspr. : „op een sjees naar huis
brengen", wat men met een „gezakte" deed.
Sjofel, van 't Hebr. sjafel = gering, nederig.
Slaaf, eig. een krijgsgevangen Slaaf of Sloveen. Dit volk
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noemde zich zelf Sloveninu en heette bij de Duitschers
Wenden 1 ). — De naam Slaven ontstond in Italië op voorbeeld
der Grieken, die de Zuid-Slaven Esklabenoi noemden, en
waarvan het Lat. Sclavus maakte. Dit woord drong ook in
Duitschland door (Skiave) en kreeg de bet. van lijfeigene,
toen de Duitschers dezen Slavischen stam onderwierpen.
S l a a g krijgen staat voor s lage krijgen, oud meerv. van
slag; evenals onder de voet(e) raken; op de been(e) brengen.
Slaan (Os. slahan ; Vlaamsch nog : slagen) is gevormd van
den Germ. wt. slak of slag, Idg. slak = slaan. — Het z.n.w.
slag herinnert nog aan 't oude slagen. Vgl. ,,Ghij weent,
kermt, slaecht u hooft ende börste".
Slaap, zie Slap.
Slaan, zie Slaag.
Slachten (vee slachten), van slacht (bijv. Slachtmaand ;
wij zijn in de drukte van de „slacht") en dit een afl. op t
van 't oude slahan (zie Slaag), vgl. 't Os. man-slahta =
manslag ; slachte?i is dus letter!. : het vee doodslaan ; later :
het vee voor gebruik dooden (de wijze van dooden werd
uitgebreid, o.a. ook door: snijden, steken; het doel van 't
dooden werd echter beperkt: voor comsumptie).
Ook de bet.: aarden
na'. ,,hij slacht zijn vader wat", is
hetzelfde woord ; in 't Ohd. zei men bijv. : ,,nah den fordoron
slahan" = naar de vaderen slaan, d.i. denzelfden aard hebben;
vandaar : geslacht = geaardheid, soort, afstamming ; evenals
slag = soort: „van allerlei slag". De afl. van slagen: in zijn
pogingen, voor een examen, enz. is niet duidelijk.
Slak, zie Slijk.
S l a k e n (losmaken), denom. van 't oude slaeck = slap,
los. — Vgl. het Slaak (in Zeeland) : plaats in zee, waar de
golven bedaren, slap, „slaeck" worden. Een zucht slaken,
de boeien slaken, enz. is dus : losmaken.
S l a n g , van den Germ. wt. sleng= glad zijn, glijden, kronkelen ; zie Slingeren ; het woord w. d. z. het kronkelende dier.
S l a n k , van slinken = inkrimpen, dunner worden; bijv.
de voorraad slinkt, de opgezette wonde slinkt; vandaar is
slank : dun, buigzaam, lenig.
a
) Deze wonen in het Spreewald en hebben nog zeer ouderwetsche
gebruiken. De verdwenen stad Vineta was ook een Wendische stad.
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Slap, van den Germ. wt. s lep — slapen. Slap is dus de
toestand van den slapende : zonder lichaamskracht zijn; bijv.:
bij een slapende valt een opgeheven arm weer neer. —
Anderen houden omgekeerd slapen voor een denom. van
slap, en de wt. s lep, Idg. slab, bet. dan : slap zijn. Mogelijk
dat slaap aan 't hoofd zijn naam kreeg door het volksgeloof,
dat den zetel van den slaap zich in dat deel van 't hoofd
dacht; anderen denken aan het slappe, weeke deel van 't
voorhoofd (inderdaad is een stoot enz. tegen den slaap
gevaarlijk).
S l e c h t ; de oorspr. bet. is glad, vlak, effen (vgl. slechten
= effen maken). Uit de bet. van effen, niet boven iets anders
uitstekend, ontstond die van laag, niet-hoog — nederig, een
voudig, bijv. in Ps. 19: ,,'t Is Gods getuigenis, dat eeuwigzeker is, en slechten ( = eenvoudigen, de niet-hoogmoedigen)
wijsheid leert." Vgl. ook nog: slecht en recht = eenvoudig
en oprecht. Uit dit begrip effen, eenvoudig, nederig, laag,
ontstond die van : boos, verkeerd, gemeen ; misschien ook
onder den invloed van effen = glad, geslepen, sluw.— Slechts
is de bijwoordelijke vorm met s, in de bet. van eenvoudig
(n.1. eenvoudig) = enkel, alleen : Hij heeft mij slechts dàt
meegedeeld ( = enkel dàt, meer niet).
De afi. van slecht is niet duidelijk, men denkt aan den
Germ. wt. slik (Idg. s lig) = glad zijn; vgl. slijk en den Hgd.
vorm schlicht = eenvoudig. Immers uit ,,glad" kon zich
ook de bet. van ,,effen" ontwikkelen: een gladde weg, een
effen weg.
Slede, van den Germ. wt. slid = glijden ; zie Slieren ;
het woord w. d. z. het glijdende voertuig.
Slepen, sleepen = glijden, laten glijden, van den Germ,
wt. slip (zie Slijpen).
S l e e t , „geen sleet of breuk' ' ; sleetsch ; van : slijten (z. d. w.).
Hierbij ook : slet = verachtelijk vrouwspersoon ; letterlijk :
een afgesleten stuk van een kleed, een vod.
S l e u f , verwant met sluipen = de spleet, waarin iets
sluipt.
Sleur, ,,met de sleur breken", van den wt. slu = los
of slap zijn, glijden (zonder de s komt deze wortel voor in
ons lui — slap, traag). Sleur is dus : de slappe, trage gang,
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de oude gewoonte. — Sieur eη, „door het slijk sleuren",
staat waarschijnlijk voor: slieren, z. d. w.
S l e u t e l , werktuig om te sluiten ; vgl. vleugel van vliegen ;
teugel van tiegen, z. d. w.
Slib, slibber, van slibberen, frequ. van slijpen = glijden ;
zie Slijpen. Het w. d. z. hetgeen doet glijden : slijk, modder.
Slieren, staat voor slidderen (Hgd. schlittern — op 't ijs
glijden; vgl. Schlittschuh = schaats), frequ. van slidden —
glijden; zie Slede.
S l i j k , van den Germ. wt. slik — glad, glibberig zijn;
zie Slikken. Vandaar ook de bijvorm slik. Ook slak (slek) :
het glibberige dier, behoort hierbij.
Slijm, afl. op m van den Germ. wt. sli (bijvorm van slik,
zie Slijk). Vgl. 't Lat. Umax = slak (in 't Lat. wordt si
vooraan /) en lima = vijl, als gladmaker.
S l i j p e n , afl. van den Germ. wt. slip (samenhangende
met sli, zie Slijm) = glijden, ons „slippen"', zie Slepen.
Eigenlijk is slijpen een causât, en bet. doen glijden, of glijdende, d. i. glad maken (een mes slijpen), vandaar ook scherp
maken: een griffel slijpen. Vgl. nog: straatslijper, letterlijk:
die de straat glad maakt door voortdurend loopen.
Slijten, van den Germ. wt. slit = stuk maken. Zie Sleet
en Slet.
Slikken. Sommigen denken aan den Germ. wt. slik (zie
Slijk): het zou dan een causatief zijn en bet.: (naar binnen)
doen glijden; anderen houden het voor een bijvorm van
slokken, z. d. w.
Slingeren, frequ. van een „slingen", van den Germ. wt.
sleng, verwant met sli, slik, slip, die alle een glad-zijn, een
glijden aanduiden (zie Slijm; Slijk; Slijpen). Uit de bet. van
glad-zijn, ontwikkelde zich die van glijden en hieruit (denk
aan slang) : kronkelend bewegen. Zoo verkreeg slingeren
(als frequent.) de bet. van : onophoudelijk zich in een kronkelende of kromme lijn bewegen : de lamp slingert, of ook
in causât, bet.: in een kromme lijn doen bewegen: een
steen slingeren.
S l i n k e n , .„de voorraad slinkt"; „het gezwel slinkt", enz.
bet. hier inkrimpen, verminderen; zie Slank. Een andere
bet. komt overeen met slingen (zie Slingeren), n.1. : krom,
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buigend gaan (denk aan slang) en wel: kromme of omwegen
maken, om niet gezien te worden : „slinksche" wegen gaan.
Vandaar kreeg het de bet. van „sluipen". Hierbij behoort
het bijv.nw. slinksch, evenals linksch (in plaats van slinksck,
evenals neb voor sneb) ; dit laatste, n.1. linksch, in gunstigen
zin, en wel als: buigzaam, slap, niet zoo krachtig als de
rechterhand.
Slip, eig. het slepende deel van een kleed, zie Slijpen.
S lippe 7i is intensief van slijpen = glijden.
S l o f , s l o f f i g , behoort bij slap; vgl. 't Oostfriesche
sluf = mat, krachteloos, verflenst, en stuffen (ons sloffen)
= slap worden, slepend of sloffig gaan. Vandaar : niet krachtig
of werkzaam optreden, maar onachtzaam zijn : een sloffig
mensch ; evenals sloof = een afgebeuld mensch. — Ook
slof voor „pantoffel" : het schoeisel, waarop men slepend,
zacht voortgaat.
S l o k k e n , van den Germ. wt. s luk ( = sloek), Idg. slug
— verslinden ; eig. : door het keelgat, den strot laten gaan ;
vgl. bijv. het Nederduitsche s luk = strot. Het z.nw. slok
(een slok water) bet. : zooveel als men in één keer kan slokken.
S l o o p (kussensloop), van sluipen (z. d. w.) ; het woord
w. d. z. : waar het kussen in sluipt, in glijdt; zie Sleuf.
S l o o p e n , van den Germ. wt. slip, slup = glijden; zie
Sluipen; evenals sleepen bet. het: over den grond laten
glijden en daardoor den bodem glad maken ; bijv. een huis
sloopen : het huis in stukken over den grond sleepen en
daardoor den grond glad, gelijk, effen maken.
S l o r d i g , van 't oude slorde = vod, of als bijv.nw.
slordig ; het is afgeleid van sleure?i en bet. dus : wat van 't
kleed over den grond sleurt, dus : een vod. — Vgl. een
sloerie: vuil, verachtelijk vrouwspersoon, beantwoordend aan
slet, z. d. w.
S l u i p e n , van den Germ. wt. slup, verwant met slip =
glijden, zie Slijpen. Het woord w. d. z. : glijdende gaan met
het bijbegrip van : zacht, ongemerkt, slinks. — Afl. is slop
en sloop.
Sluis, van 't Midden-Lat. sclusa, cxclusa, van ex-cludere =
buiten-sluiten (verwant is kluis); het woord w. d. z.: wat het
water buitensluit of tegenhoudt. Zie Sluiten.
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Sluiten, van den Germ. wt. slut, Idg. sklaud = sluiten ;
vgl. 't Lat. claudo voor sclaudo = ik sluit; zie Sluis.
S m a c h t e n , zie Smaden.
S m a d e n (met ingevoegde d), van 't Germ, smeh = klein.
Het woord w. d. z. verkleinen, minder maken, verachten. •—Ook smachten, versmachten behoort hierbij ; het bet. : door
dorst, honger enz. kleiner, minder worden. (Vgl. voor de ch
ons smaad en 't Hgd. Schmach en schmähen = smaden.)
Zie ook Smal.
S m a l , Germ, smalo, is oorspr.: klein, gering; vgl. ,,de
smalle gemeente", ,,de smalle tiend" (de kleine tiend, n.1. van
't vee ; in tegenstelling met de groote tiend, die van 't koren)
en 't Mnl. : ,,U loen (— loon) en sal niet wesen smal." Vgl.
ook nog: smaldeel ==. klein deel of onderdeel der vloot; en
het I7 de eeuwsche smaldeel voor: kerkelijke sekte. Smalen is
dus : klein maken, evenals smaden, z. d. w. Later kreeg smal
de bet. van „klein van breedte".
S m a r t , van den Gerra. wt. smert, Idg. smerd — steken,
bijten, dus: pijn doen; evenals bitter: wat bijt. (Vgl. 't Lat.
mordere, voor smordere — bijten.) Het werd oorspr. vooral
toegepast op lichamelijke pijn, die ontstaat door wrijving van
wonden; vgl. nog 't smarten of schrijnen bij kleine kinderen;
smarten = uitslijten der scheepstouwen door 't wrijven, en
het bekleeden met smarting om het afslijten door wrijving
te voorkomen. Later werd smart meer fig. ook op zielepij η
toegepast.
Smeden, zie Smid.
Smeeken, waarschijnlijk van den Germ, en Idg. wt. smi-w
= vriendelijk zijn ; Skr. smi = lachen. Het woord zou dan
willen zeggen : vriendelijk zijn om iets te verkrijgen, vgl.
't Mnl. : „Dat sijn diegeen die smeken (vleien) connen" ; later
bij ons : met innigheid om iets bidden.
S m e e r bet. oorspr. vet, in 't Got. (smarna) ook vuil, mest.
Vandaar smerig — vettig, vuil, en smeren = met vet (later
ook met olie, enz.) bestrijken.
Smelten, van den Germ. wt. smelt = vloeibaar maken.
Hiervan is smout afgeleid: het gesmolten vet, dat later weer
stolt. De wt. smelt is verwant met de Idg. wt. meld ( = smelten),
waaraan ons mout herinnert; vgl. 't Gr. meldoo = ik smelt.
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S m e t , van smijten: wat gesmeten wordt.
S m i d , van den Germ. wt. smi = in metaal arbeiden,
smeden. Hierbij smijdig: wat gemakkelijk smeedbaar is, dus
niet stug, maar week, buigzaam. De werkplaats van den smid
heette sniisse, Got. smithjo (van smithon = smeden); in 't Ohd.
smitta, waarvan de // bij ons in ss overging; vgl. klit en klis.
Later bracht men dit smisse, dat dus van 't w.w. zelf is
afgeleid, in verband met smid, en zoo ontstond smidse.
Smijten, van den Idg. wt. smid = smijten.
Smoken, van den Germ. wt. smuk = rooken.
S n o e s h a a n , 't Eerste lid is verwant met ons snoet =
neus, vgl. de oude schrijfwijze snoetshaan en snoedshaan ;
zoo was afsnoezen voorheen : afneuzen, vgl. ,,Sy heeft u doen al
af ghesnoest" : zij heeft u doen en laten afgeneusd". Snoesen
in snoeshaan wil zeggen : door den neus blazen, pochen,
evenals snoeven (voor snuiven) ; en haan versterkt de bet. van
trotschheid : stappen als een haan. Vgl. nog bij Bredero :
„Die gisteren soo vermeetel snoste" ( = pochte).
Snoeven, bijvorm van snuiven, dus: snuivende spreken,
met groote drukte; opsnijden; pochen.
Snor(baard). Snoer is in 't dialectisch Duitsch : neus,
snuit; dus: de baard onder den neus.
S n o r r e n : denom. van snor = snuit, neus; dus: een
snuivend geluid maken, als de kat doet. (Volgens 't volksgeloof zetelt het snorrend, spinnend geluid van de kat in de
snorhaven ; knipt men ze af, dan kan ze niet meer snorren.)
Versterking is : snorken, snurken ; 't eerste óók : pochen ; zie
Snoeven.
S n u f f e n , intensief van snuiven, z. d. w. ; s η tiff e le η :
frequ. van snuffen.
Snugger, afl. van een w.w., waarvan de wt. snug (met
bijvormen snig, snik) „glad zijn" bet. ; vgl. 't Hgd. schniegeln :
de haren gladstrijken. Snugger beantwoordt dus in fig. zin
aan ons glad: een gladde vent. — De bijvorm komt voor in
ons snik: ,,hij is niet goed snik".
Snuisterij, van een dialectisch snuisteren, versterkte afl.
van snuiten, in de bet. van snoepen, z. d. w. Het woord w. d. z. :
naar kleinigheden snuffelen om ze te stelen. Vandaar snuisterij
= kleinigheid.
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S n u i t e n , een denom. van 't Germ, snut (spr. snoef) =
neusslijm ; het woord wil dus zeggen : een geluid maken om
dit slijm te verwijderen.
S n u i v e n , de Germ. wt. snup, snuf, smib is een klanknabootsing van het geluid met den neus gemaakt.
Snurken, zie Snorren.
Sober, van 't Fr. sobre, Lat. sobrius — matig, nuchter.
Soebatten, van de Maleiers, die uit overdreven beleefdheid steeds het woord sobat = vriend in den mond hebben ;
ongeveer als wij spreken van: daar hielp geen „lieve-moederen" aan.
S o e p , van 't Fr. soupe en dit weer van den Germ. wt.
sup — drinken (ons platte „zuipen"), en wel met causât, bet. :
drenken, n.1. doopen in een vloeistof, ons „soppen". Soep is
dus letterlijk : gesopte spijs, d. w. z. half vloeibaar, geen
vaste spijs.
Soes, van soezen of suizen, dus : winderig of opgeblazen
gebakje, beantwoordende aan 't Hgd. Windbeutel, letterlijk :
windbuil, en ons vroeger: soeswind, vgl. ,,de zee wert door
een klein koeltje besoest."
Sok, van 't Lat. soccus = halve laars, bij uitbreiding : halve
kous. — Een sok (sufferd) behoort wellicht bij sukkelen, z. d.w.
Soldaat, van 't Fr. soldat, van 't It. soldati, verl. deelw.
van soldare = betalen, en dit van solidus : Romeinsche munt,
afgeleid van solidus — hard, hecht, vast, daar 't een harde,
dikke munt was. Vandaar 't Fr. sou = stuiver, en solde =
loon. — Soldaat w. d. z. : krijgsman, die voor loon dient. —
Afleiding is soldij en bezoldiging.
Soldeeren, van 't Ofr. solder (thans souder) van 't Lat.
solidus — hard, hecht (zie Soldaat), 't Woord w. d. z. aaneenhechten. —r- Ook behoort hierbij: solide = hecht, stevig; en
solidair = aaneengehecht, één lijn trekkende.
Sollen, Mnl. tsollen, denom. van sol, tsol, ontleend aan 't
Mhd. zoll (spr. tsoll) = tol. Het woord w. d. z. : iets heen en
weer draaien, als men met een tol doet.
S o m , van 't Fr. somme, Lat. somma = het hoogste, het
gezamenlijke: de uitkomst van wat samengesteld wordt.
Somber, van 't Fr. sombre = duister, verwant met 't Lat.
umbra = schaduw.
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S o m m i g e , afl. van 't Mnl. som, dat ook in andere ver
wante talen : een of ander, een zekere bet. ; vgl. soms : op een
of ander tijd ; in een of ander geval, en somtijds, somwijlen.
Sommige w. d. z. : een of ander, maar heeft later het begrip
aangenomen van enkele, eenige. Sommige menschen houden
niet van koffie.
Soort, eig. een handelsterm, van 't Fr. sorte en dit van
't It. sorta, een afl. van sorte = lot, toestand, wijze van be
staan, van 't Lat. sors, 4 e ην. sortem — lot. Uit dit begrip
van wijze van bestaan, aard ging de huidige bet. over.
S o p , zie Soep.
S p a a k , oorspr. : staak, houten stang, knuppel; later: de
houten spijlen van een wiel. Vandaar: een spaak ( = staak)
in 't wiel steken, n.1. tusschen de spaken ; hiervan misschien
de uitdr. : „Dat loopt spaak" (in de war, verkeerd).
Spade, verwant met 't Gr. spathè == zwaard, als werktuig
om te steken of te stooten. Vgl. verkleinwoord is spatel, bijv.
een spatelvormig blad.
S p a n , S p a n n e : ,,een span lengte"; ,,een spamie tijds",
een afl. van spannen en bet. letterlijk : de afstand tusschen
den uitgespannen duim en pink, dus een kleinigheid vergeleken bij een vadem : de lengte der uitgestoken armen.
Spannen zelf komt van den Germ. wt. span — rekken ; vgl. nog
spant — de uitgespannen latten of balken op het dak. Daar
veelal ook touwen (voorheen : riemen) gespannen werden, kreeg
span ook de bet. van riem of touw zelf, en spannen als denom. :
met een riem binden ; vgl. een paard voor den wagen spannen.
Een span paarden, staat feitelijk voor: een gespan = samenspan (vgl. buur, voor gebuur.) — In ,,de kroon spannen" bet.
spannen óók binden ; immers kroon was vroeger de naam voor
krans, lauwerkrans; wie dus de ,,kroon spande" was n° 1.
Sparen, een afl. op r van den Skr. wt. spha = toenemen.
Zie spoeden.
S p e e k s e l , van den Germ. wt. spiw = spuwen, bij ons
met verscherpte bijvormen : spugen, spijgen, en in 't dialect :
speken. Hiervan is dan speeksel een afl.
S p e n e n , denom. van speen, met privatieve (beroovende)
kracht, letterlijk dus: de speen (van een jong dier) wegnemen,
onthouden ; vgl. villen : het vel wegnemen. Bij uitbreiding
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wil het woord zeggen : zich van een g e n o e g e n o n t h o u d e n .
S p e r r e n , v e r s p e r r e n , d e n o m . van spar; letterlijk:
m e t een spar den weg afsluiten. Sperren verkreeg zoo de
bet. van sluiten ; dus opensperren (bijv. den muil) = opensluiten, o p e n e n .
S p e r w e r , Mnl. sperware = sperw-are,
ook : „die voerde
e n e n sporeware" ; 't I e lid is 't Germ, sparzva — m u s c h (zie
Spreeuw) en 't 2 e lid is vogel (zie Arend). H e t woord w. d. z. :
vogel (arend?), die van m u s s c h e n leeft.
S p e u r e n , d e n o m . van spoor = het spoor zoeken of
volgen. (Overgang van oo in eu vgl. bijv. Vondel's
steuren
voor storen ; 't dial, keuren voor h o o r e n ; zeun en zoon.)
S p i e d e n , b e s p i e d e n , m e t ingelaschte d (Mnl. spiën ; H g d .
spähen), van d e n Germ. wt. spek, Idg. spek = zien ; vgl.
't Lat. specïilum
= spiegel, eig. kijkglas. — Afl. is spie:
V o s m e e r de Spie = spion.
S p i e g e l , van 't L a t . speculum
(zie Spieden);
in 't Mnl:
spegel:
,,Neem Christus' leven tot eenen spegele". V a n d a a r :
speculatieve of bespiegelende wijsbegeerte.
S p i e r , grasscheutje, van den Germ. wt. spi: spits zijn,
vgl. 't Lat. spina = d o o r n ; spica = aar. E e n spier is lang,
d u n en rond, en hieruit ontstond ons spier als naam van
onze ,,vleeschkoorden" : d e spieren der a r m e n , enz.; ,,hij vertrok geen spier." O o k h e t witte vleesch van een vogel (tevens
l a n g r o n d en dun) h e e t spier, v a n d a a r : spierwit. O o k in spiernaakt herinnert spier aan 't witte vleesch der vogels. — In
d e u i t d r u k k i n g : ,,ik geef er geen spier o m " , zal spier wel de
oorspr. bet. h e b b e n , n.1. grasspiertje, dus een kleinigheid, niets.
S p i j k e r (ijzeren nagel) vermoedelijk afl. van den Germ. wt.
spi (ouder: spik) = spits zijn (zie Spier, Spit en
Spikkel).—
Spijker (voorraadschuur) van 't Lat. spicarium = bewaarplaats,
van spica = k o r e n a a r ; dit woord w. d. z. : k o r e n s c h u u r . —
Spijkerbalsem
h e e t naar den uitvinder Jan Spijker.
Spijs, van 't M.-Lat. spesa = uitgaaf, kosten, o n d e r h o u d ,
van 't Lat. expensa (uitgave) van expendre = uitgeven, vgl.
ons „ s p a n d e e r e n " . H e t woord spijs w. d. z. de k o s t e n voor
h e t o n d e r h o u d van d e n m e n s c h , later m e e r bepaald h e t
voedsel zelf. V g l . n o g : den kost geven, d . i . letterlijk: de
k o s t e n voor h e t o n d e r h o u d geven.
10
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Spijt, van 't O fr. de spit (thans dépit) van "t Lat. despectus =
= minachting, verachting, van de = weg, af, en den wt.
spec = zien (zie Spiegel). Het woord w. d.z. : het met verachting op iets zien; of: het gezicht van iets afwenden uit
afgunst; met spijtige blikken. Hieruit ontwikkelde zich ook
de meer gunstige bet. van : leedwezen, berouw.
Spikkel zal wel behooren bij den wt. spik, zie Spijker,
en bet. dus : puntje, stipje.
S p i l , Spille staat eig. voor spinle (zooals 't Mhd. had), d.i.
spinnel: het werktuig om te spinnen. Dit spmnel of spindel
was een lange, dunne stok, waarom het vlas, enz. gewonden
werd ; zoo verkreeg spil ook de bet. van as, waarom iets
draait, b.v. de ijzeren spil van een wagentje. Spilleleen,
spillemaag, enz. bet. vrouwenleen, bloedverwanten in de
vrouwelijke lijn, enz., daar de spil, het spinrokken het kenteeken der vrouw was, evenals het zwaard dat van den man ;
vgl. szvaardleen, zwaardmagen (van mans zijde). — Spillebeen
is een been, zoo lang en dun als een spil.
S p i n n e n . Terwijl weven (z. d. w.) algemeen Idg. is,
komt spinnen alleen in de Germ, talen voor; men houdt
het verwant met spannen (z. d. w.), alzoo : draden spannen.
— Spin is: het spinnende diertje. Spinne kop is een
pleonasme, evenals muilezel, tortelduif, want kobbe bet. spin,
vgl. 't Eng. cobzueb, zie Kop.
S p i t (aan 't spit braden; ook: schop, spade) houdt men
voor een afl. van den wt. spi = spits zijn (zie Spier). Spitten is: met een spit werken, d. w. z. met een spits werktuig,
daar de oudste vorm van grond „spitten" (d. i. voor de
komst der Romeinen) eenvoudig hierin bestond, dat men
den bodem met een spitsen stok of steen wat omwoelde. —
Het onderspit delven is: het onderste spit graven, dus het
moeilijkste werk doen (men moet daarbij immers de uitgegraven aarde omhoog werpen).
Spits houdt men voor een afl. van van spit (z.d.w.) : dus
scherp, puntig.
Spitsboef is een puntige, fijne, sluwe boef (en boef is.
oorspr. een knaap, vgl. 't Hgd. Bube) ; eveneens is spitsvondig:
spits ( = fijn, loos) van vond (ons vondst), m. a. w. : wat fijn
gevonden is; oorspr. dan ook in gunstige bet., vgl. Brandt:.
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,,de allergeleerdsten en spitsvondighsten." — In spitsbroeder
is spits het Hgd. Spiesz = spiets, speer, lans, dus ook al :
het scherpe wapen ; het woord beantwoordt alzoo aan ons :
wapenbroeder. — Door de spitsroeden gaan is letterlijk : door
de spitse roeden gaan.
S p l e e t , van splijten, evenals split, waarvan ook splinter
(voor splitter, met invoeging der n, vgl. 't Hgd. Splitter en
ons bitter van bijten). — Splitsen is een intensief van splijten.
Spoeden, van den Germ. wt. spo, spe = voortgang, gevolg
hebben; bij ons: met snelheid voortgaan. Verwant is de
Idg. wt. spe = vooruit gaan, toenemen ; Skr. spha = wassen,
gedijen ; zie Sparen.
Spoelen, afl. op / van den Germ. wt. spo = sproeien,
sprenkelen; waarvan ook afgeleid is spoelen of spuien = water
doorlaten ; Mnl. spoeie — sluis..
Sponde, van 't Lat. sponda — bedstede.
Spons (Mnl. spongie, Os. spunsia) van 't Lat. spongia, (ir.
spoggia = spons.
S p o o r (prikkel aan den hiel), van den Germ. wt. sper—
~ met den voet stooten ; vandaar ook spoor : voetstap,
indruk met den voet in het zand gestooten. Werkw. sporen en
speuren (z. d. w.).
Sport (Mnl. sprote), van spruiten ; het woord w. d. z. : tak,
twijg, daar oorspr. een boomtak als ladder gebruikt werd.
S p r e e u w ; in 't Got. was sparwa: musch ; zie Sperwer.
S p r a n k , waarschijnlijk van springen: wat van 't vuur
afspringt.
S p r e n k e l e n , waarschijnlijk een versterkt frequent, van
sprengen : de droppels laten springen ; vgl. : „Wanneer de
slaep onze oogschelen met eulzaet ( = papaver, slaapzaad)
besprengt heeft". — „Zoo de regen u besprengelt.'''
S p r e u k , s p r o o k , s p r a a k , van spreken, waarvan
de oorsprong niet duidelijk is.
S p r i e t (grashalm), van spruiten', een lange, dunne halm ;
bij overdracht: boegspriet; de sprieten van een insect.
Springen, is waarschijnlijk afgel. van den Idg. wt. sprgh =
= snellen, haasten.
Sproeien, vermoedelijk van een Germ. wt. sprezv = (uiteen)stuiven. Vgl. 't Hgd. Spreu = kaf.
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Staaf, staf, verwant met stijf ; vgl. 't Ohd. staben — stijf
zijn, van den Idg. wt. sthap = vast, stevig zijn.
S t a a k , van steken, dus het hout, dat men in den grond
steekt.
S t a a l (monster), van 't Germ, stal — kraampje, stalletje
(vgl. ons ,,boekenstalletje") ; hiervan 't oude w.w. stalen = ten
toon stellen, uitstallen, Ofr. estaler (thans étaler; étalage). Een
staal is dus oorspr. : wat ten verkoop wordt uitgestald ; later
meer een monster (z. d. w.), een proefje, een voorbeeld ; b.v.
een staaltje van zijn moed.
S t a a n , van den Idg. wt. stha = vast, stijf zij 11 ; ook staan
(zie Staaf) ; vandaar ook : stad, stede, stadig, steeds (zie die
woorden). Een bijvorm van den Germ. wt. sta is stand
(Os. standan), vandaar ons stand. Ook staat, dat ontleend
is aan 't Lat. status, verl. deelw. van stare = staan, behoort
hierbij ; het woord wil n.1 zeggen : de stand, toestand waarin
men zich bevindt. Maar ook staat
(rijk, land) is hiervan
afgeleid ; het ziet oorspr. op de regeering, op de standen of
ste?iden der maatschappij, die vertegenwoordigd waren, n.1.
de Generale of Provinciale Staten. Zoo verkreeg het woord
Staten de bet. van regeering en ook van het gebied, het
land dier ,,Staten".
Het woord staatsie
(plechtigheid) is eveneens een verwant van deze rijke familie. Het woord is ontstaan uit 't Fr.
station, van 't Lat. statio en bet. de plaats, waar men blijft
staaïi ; rust- of standplaats. Een statie is eig. de plaats,
waar de processie telkens bij een der tafreelen uit Jezus'
lijden blijft staan, om deze episode met bijzondere plechtigheid te herdenken. (Ook de afbeelding heet ,,statie".) Zoo
verkreeg staatsie of statie de bet. van : bijzondere plechtigheid.
Het gebruik wil, dat staatsie de plechtigheid bedoelt en
statie de afbeelding zelf. — Statie is ook de Vlaamsche
naam voor ons station = eig. rustplaats. Een grooten „staaf
(staatsie) voeren bet. dus : weelderig, voornaam, deftig leven,
vandaar ons bijv.nw. statig = deftig, met staatsie.
S t a d , afl. van staan en bet. oorspr.: de plaats waar men
staat; vgl. in zijn stad = in zijn plaats, waarvoor ook stede
wordt gebruikt. Zoo spreekt Hooft van steehouders voor
plaats-houders
of plaatsbewaarders, plaatsvervangers: „de
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aardbezen zijn de steehouders van de pruimen". Daar stad,
stede dus oorspr. bet. : de plaats, waar men staat, verviel
allengs deze laatste beperking en kreeg stad, stede ook de
bet. van plaats in 't algemeen, b.v. waar men zit (stadhouder),
slaapt (bedstede), stookt (haardstede), of ook woont (woonstede, woonstad). Vgl. 't Mnl. : „Hi vertelt 't te 7 staden' —
= plaatsen. Eerst in het Mnl. verkreeg stad, stede meer
de thans gebruikelijke bet., van versterkte woonplaats (vroeger
,,poort" of ,,burg" ; vgl. poorters of burgers).
S t a d e ; te stade komen. Dit stade is wel verwant aan
het vorige, maar is niet hetzelfde; het bet. n.1. oudtijds:
plaats, waar men gemakkelijk kan staan, een geschikte plaats,
ook : geschikte ruimte, geschikte gelegenheid, hulp.
S t a d i g , van stad; het woord w. d. z. : wat een stad
( = standplaats) heeft, wat dus vast staat, wat voortduurt en
niet verandert, evenals „bestendig" ; versterkt tot gestadig.
S t a k e n , verwant met steken: het werk doen steken,
ophouden (zie Steken).
Stal (veestal), van den Idg. wt. sthel ~ staan (verlenging
van stha, zie Staan); het woord w. d. z. standplaats; vgl.:
stal = kraampje, zie Staal. Verwant is stellen : een stal of
standplaats geven ; zooals plaatsen = een plaats geven.
S t a m , afl. op m, van den Idg. wt. stha = staan; het
woord w. d. z. : wat van den boom staat, vaststaat, dus niet
bewogen wordt als de takken. Daar uit den stam de takken
voortkomen, spreekt men ook van : afstammen = van denzelfden stam (fig. voorvader) komen ; vandaar ook stam als
volksstam, en stamboom (geslachtsboom).
Stamelen, stameren, frequent, van een oud stamen (Ohd.),
dat blijven staan, tegenhouden bet., en bij ons reeds op 't spreken
sloeg, vgl. 't Mnl. : ,,Segh se (n.1. uw zonden) vrij zonder
staemen". Het is afgeleid van stam, z. d. w., en bet.: onder
't spreken blijven staan, vgl. ons stom (in 't spreken blijven
staan, niet verder kunnen, daarna : in 't geheel niet kunnende
spreken), benevens: onstuimig = niet-stilstaande, maar heftig
bewogen zijn.
S t a m p e n , van den Germ. wt. stamp = stooten (oorspr.
met de voeten, later ook met een stok, enz.) ; vgl. stempel
en zie Stappen.
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Standaard van 't It. stendardo, van 't Lat. eχ tendere = uit
spreiden ; dus : het uitgespreide doek. Vgl. 't Ofr. estendard
(thans étendard).
S t a n d j e , ,,een standje op straat" = een „blijven-staan",
een stand- of stilhouden van menschen, bij een scheld- of
vechtpartij. Vandaar: een standje krijgen = een scheldpartij,
een berisping oploopen.
Stang, van den Germ. wt. sting — steken, het woord
w. d. z. : wat men in den grond steekt, dus ongeveer 't zelfde
als stok, staak (zie die woorden), 't Verkleinwoord is stengel.
S t a p p e n , van den Germ. wt. stap = met de voeten
treden (zie Stampen) ; ook : schreden maken (voortschrijden),
gaan met een eenigszins luidruchtigen tred. Afl. zijn : stapel,
inrichting om een schip te doen gaan, laten afloopen, en
stapel, stap of stoep (aan 't water, voor 't huis). Ook stapel
(hoop) behoort hierbij : zoo hoog op elkander leggen, dat
men er met een stapel (een trap, „opstap") bij moet komen ;
vandaar: stapelplaats
;
wolstapel.
S t a r e n , denom. van star = stijf; verwant met 't Skr.
sthira — vast, sterk, en 't Gr. stereos = hard ; het woord
w. d. z. : met stijve, strakke blikken op iets turen ; ook :
„star-oogen". Eveneens is verwant: halsstarrig = een stijven
hals hebbende.
S t e e d s , van 't Hgd. stets, afl. met de bijw. J v a n ' t bijv.
nw. stet, ons stad (zie Stadig). Het woord bet. dus : vaststaand, wat als regel, gewoonte geldt.
S t e e g ; s t e g (een „steegje"'; weg noch „steg" weten),
van stijgen (z. d. w.), dat oorspr. gaan bet. ; een steeg is dus
een gang ; en een steg een pad, voetpad.
S t e i g e r : werktuig om te stijgen, te klimmen. Steigeren:
frequent, van stijgen.
Steil (Mhd. steigel), afl. van stijgen : wat in de hoogte
gaat, wat loodrecht is. Dat het woord inderdaad oudtijds
steigel was, blijkt nog uit 't Veluwsche stik, voor stikkel,
zooals een Hgd. dialect luidt.
S t e k , van steken: het jonge lot, dat men in den grond
steekt.
Steken, van den Germ. wt. stik, Idg. steig = scherp zijn;
dus : prikken ; vgl. 't Gr. stigma (ons ,,stigmatisch" teeke-
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nen) = steek, punt. — Afl. is stekel : als werktuig. — Het
werk blijft steken = haken, vastslaan met een haak of punt.
S t e l l e n (plaatsen), van den Idg. wt. sthel (verlenging
van stha) = staan ; het woord w.d.z. : een staanplaats geven ;
zie Stal. Stellen (onderstellen) = een geval, enz. een plaats
geven ; stellen (opstel maken) = de zinnen in een geordende
opeenvolging plaatsen.
Stelpen ('t bloed, enz.), van den Germ. wt. stelp: tot staan
brengen; dus ook: tegenhouden, in zijn voortgang stuiten.
Zie Stolp en Stulp.
S t e m p e l , van stampen (z. d. w.) = stooten ; dus : werktuig om te stooten, slaan, n.1. munt slaan.
S t e n g e l , verkleinw. van stang, z. d. w.
S t e r k houdt men verwant met star of ster (zie staren)
= stijf; het woord w . d . z . : niet buigend, staan blijvende,
weerstand biedende.
Steunen, stenen, van den Idg. wt. sten = bruisen, rumoer
maken ; verlenging van ten, zie Donder. — Steunen (stutten),
van den Idg. wt. stu, verwant met stha = stand houden,
doen staande blijven.
S t e v i g , afl. van stijf; vgl. 't Mnl. steve = staf, steel.
Stichten, van den Germ. wt. stihw : bouwen, grondvesten.
Stijf, van den Germ. wt. stif = stijf zijn.
Stijgen, van den Germ. wt. stig, Idg. stigh = schrijden,
gaan; vandaar steg = pad: „weg noch steg kennen", en
steil, z. d. w. Het woord stijgen w. d. z. gaan, vgl. : van het
paard stijgen ; later met de bijgedachte omhoog gaan.
Stikken (verstikken), van den Germ. wt. stik = stijf zijn,
blijven steken ; het woord w. d. z., dat de adem blijft steken.
S t i l , van den Idg. wt. sthel = staan ; zie Stal. Het
woord w. d. z. : staande, alzoo : zich niet bewegende, onbeweeglijk.
Stipt, van stip — punt; dus: punctueel, in de puntjes.
De / is welluidendheidshalve achtergevoegd ; Vondel en
Breêro hebben nog stip, evenals Hooft, b.v. : „Wij hadden
wel behoort stip op onze ujre (ure = tijd) te passen".
S t o e l , afl. op / van den Idg. wt. stha = staan ; het woord
w.d.z.: het meubel, waarop men stad— plaats neemt; evenals
zetel van zitten (Idg. sed). Zie Stad.

S t o e p , van den Germ. wt. stap — gaan; zie Stappen,
Het woord w. d. z. : (op)stap.
S t o f (stuifzand, enz.), van stuiven. Stoffen
(pochen) is
stof opjagen, winderig zijn, drukte of ophef maken.
Stok, volgens Prof. Kluge van den Idg. wt. stug = stooten
(zie ook Stoken) ; verder : met de wapens stooten ; het zou
dus bet. : stootwapen. Volgens anderen is het afgel. van den
Germ. wt. stek = stijf zijn ; vgl. stokken (zie Stikken) — blijven
steken ; en verstokt = verstijfd, verhard. In stokblind, stokdoof enz. heeft stok een versterkende kracht, op voorbeeld
van : stokstijf (zoo stijf als een stok ; stijver kan 't niet),
vgl. bijv. doodarm met doodziek.
S t o k e n , van den Idg. wt. stug = stooten ; letterlijk dus :
in het vuur stooten; er in poken, om het harder te doen
branden. — Stokebrand staat voor brandstoker, vgl. brekespel
vaat spelbreker, enz. Stokvisch
: daar ze aan stokken gedroogd
wordt.
S t o l l e n , van den wt. stal = staan, stijf zijn of worden,
zie Stal. (Het volk zegt nog: bestald.)
Stolp, van stelpen (z. d. w.) = tegenhouden, n.1. 't stof,
enz. Zie Stulp.
S t o m ; zie Stamelen.
Stompen, zie Stampen. — Stomp (van een boom, vinger,
enz.) van den Germ. wt. stump, Idg. stemp — afknotten ;
ook stomp (niet scherp) behoort hierbij : de punt of de
scherpe kant is atgeknot, afgesleten.
Stond(e) bet. oorspr. een kleine tijdsruimte; later ook:
een tijdstip, tijdpunt: de 5e stonde (ure). Misschien verwant
met staan, als rustpunt.
Stoof, bet. oorspr. bij voorkeur een verwarmbare kamer;
ook badstoof (warme badkamer) ; meestoof (voor 't roosteren
der meekrap). Vgl. ons stoven van groenten ; het grondwoord
moet dus verwarmen bet. hebben. Men ziet er verwantschap
in met 't Fr. étouffer (stikken van warmte), en 't Gr.
tuphos •= walm.
Stooten, van den Germ. wt. staut, Idg. tud = stooten ;
vgl. Lat. tundo = ik stoot; hides: hamer.
Stoppel, 't zelfde als 't Lat. stipula, als landbouwterm,
overgenomen van de Romeinen.
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Stoppen, vermoedelijk afl. van 't Lat. stuppa, Mnl. stoppe —
= werk of uitgeplozen touw. Stoppen wil dus eig. zeggen:
met werk dichtmaken. — Stoppen,
van treinen, komt van
een Nederduitsch werkw., dat stilhouden bet. en op een
ouder werkw. teruggaat; Germ, stuppon.
S t o r m , wellicht afl. op m van storen = heftig bewegen ;
vgl. : verstoord = toornig bewogen.
S t o t t e r e n , frequ. van stooten.
S t r a k , van strekken, dus stijf gespannen.
S t r a m bet. oorspr. stijf, bijv. stramme leden; vandaar:
stremmen ^van melk) : stijf, dik worden ; het verkeer stremmen =
als 't ware doen verstijven, belemmeren (van lam), doen
stilstaan.
Streek (landstreek) van strijken (z. d. w.) = aanraken en
verder : zich uitstrekken om iets aan te raken. Streek is dus :
het uitgestrekte land, dat aan een ander raakt. Vandaar ook
streek (list), eig. : aanraking, slag, stoot, aanval ; ,,een leelijke
streek" is dus oorspr. : een leelijke slag of stoot, later meer :
een listig verzonnen slag, die eerst niet gezien wordt.
Strekken, van den Germ. wt. strak = strak, uitgestrekt
zijn (misschien een bijvorm van srak en rak — rekken).
S t r e n g (van garen, wol), van den Idg. wt. strenk of
streng = draaien ; vandaar is, ,streng" : ineengedraaid garen ;
hiervan ook 't bijv.nw. streng (gestreng) == strak staande,
niets toegevend. — Strengelen is frequ. van strengen = ineendraaien of vlechten. Verwant is strik; vgl. 't Hgd.
stricken = breien.
Strijken van den Idg. wt. strig = aanraken ; ook streelen.
Strik, van den Idg. wt. streng; zie Streng.
Strikt, vad 't Lat. strictus = 't zelfde (ook etymologisch)
als ons strik of streng (z. d. w.).
Stroef, van den Germ. wt. strub — ruw, hobbelig zijn ;
stijf omhoog staan.
Strooien, van den Idg. wt. ster of stro = uitbreiden.
Stroom, afl. op m van den Idg. wt. sru (de sr werd in
't Germ, str) = vloeien.
Stroop of siroop, onder den invloed der Middeleeuwsche
geneeskunde uit 't It. siroppo en dit van 't Arabisch sjarab =
drank. (De Arabieren beoefenden ijverig de geneeskunst.)
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S t r o o p e n bet. eig. trekken: ,,de huid stroopen" ; bij
uitbreiding: berooven, plunderen (z. d. w.). Ook strop is er
mee verwant : het touw, dat om den hals getrokken wordt ;
vgl. stropdas.
Stuiven, verwant met 't Gr. tup hos = rook, damp. Zie Stof.
Stulp, van stelpe?i (z. d. w.) = tegenhouden, hier n.1. den
regen, wind, enz. en daarom ook : hut. Zie ook Stolp.
Sturen, een afl. op r van den Idg. wt. stu = stijf zijn,
stutten, steunen (zie Stuiven) ; vandaar stuur : oorspr. een
steunpaal, later vooral : de paal of boom om het schip in
zijn vaart te steunen ; waaruit zich later de bet. ontwikkelde
van : leiding, richting aangeven, sturen. Zie ook Stuursch.
Stuursch, afl. van den Idg. wt. stu = stijf zijn (zie Sturen);
vandaar is stuursch : stijf, star, streng, niet-meegevend, onvriendelijk.
S t u w e n , van den Idg. wt. stu (met staan en steunen
verwant) : stijf worden, tot staan brengen (zie Sturen) ; stuwen
bet. dus : tot stilstand komen ; het afstroomende rivierwater
wordt door den vloed opgestuwd; een stuw in een beek.
Hieruit ontstond de bet. : opeenhoopen van water, later als
scheepsterm ook opeenstapelen : stuwen of stouwen ; het
pakgoed stouwen = in 't ruim opstapelen ; de werking heet
stuwage en de man, die de werkkrachten er voor levert :
stuwadoor. — Stuwen van 't water is ook synoniem met
opdringen, samenpakken ; vandaar fig. de volksmenigte werd
voortgestuwd = opgedrongen.
Sukkelen, freq. van den wortel sok, Germ, seuk = zwak
zijn (zie Ziek). Het bet. i°. langzaam voortgaan, ook struikelen (wegens zwakte), vgl. : ,,Wie met de voeten te haestig
is, die sal suckelen". Het luidde ook sockelen, vandaar ons
sok = sufferd. Ten tweede bet. sukkelen : voortdurend ziek
zijn, dus een frequ. van sukken of zieken = ziek zijn; vgl.
't oude bijv.nw. besukt = ongesteld.

T.
Taak, van 't Fr. tâche, M.-Lat. taxa:
het vastgestelde.

het toegevvezene,
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T a b a k , van 't Spaansche tabaco, uit de taal van Haïti,
waar het de naam is van een opgerold maïsblad met tabak
gevuld, dus de voorlooper van onze sigaar.
Taf, uit 't It. taffeta, van 't: Perzisch tafta, van taftan =
— weven.
T a f e l , van 't Lat. tabula == plank; ook disch. Het Mnl.
tafele bet. ook plaat, schilderij (als plank), vandaar ons
taf reel voor tafeleel met den Romaanschen uitgang eel;
evenals het Ofr. tablel (thans tableau). Zoo spreekt men
ook van: de tafelen der wet = de steenen, waarop de 10
Geboden stonden, als 't ware de beide planken. Ook ons
tabel (lijst) is 't zelfde woord ('t Fr. table) ; het bet. bij de
Romeinen [tabula) eveneens lijst.
T a l , van tellen.
T a m , van den Germ. wt. tem = passend zijn, zich voegen,
schikken; vandaar is tam: zich willig voegend, gedwee ; vgl.
't Mnl. temen, ons betamen (letterlijk bijpassen) ; bij Maerlant :
„Dat dinct mi ontame" (dat dunkt mij onbetamelijk, ongepast).
Het denom. is temmen: tam maken. Hoogerop schijnt het
woord verwant met den Idg. wt. dem, = passend samenvoegen, bouwen, vgl. ons: timmeren, en 't Lat. domus = huis.
Tand, van 't Idg. dont = tand en dit voor edont, het
tegenw. deelw. van ed = eten. Tand w. d. ?.. : de etende. (Vgl.
't Gr. odontos : 2e nv. van tand.) Zie ook Tinne. Bij overdracht
(dienst of vorm) ook : tand van een zaag, kam, rad, enz.
T a n e n , van taan = run (M.-Lat. tannum ; tannine = looizuur ; Fr. tanner = looien), 't Woord bet. dus : een kleur als
run krijgen, n.1. bruin; een taankleurig gelaat. Bij zulk een
gelaat is de frissche kleur verdwenen, en hieruit ontstond de
fig. bet.: de oorspr. heldere kleur of glans verliezen ; in aanzien verminderen: „zijn roem is aan het tanen."
Tang, van 't Germ, tango = de bijter.
Taptoe (letterlijk : „doe den tap toe") was 's avonds het
uur, waarop de tap van 't wijnvat moest toegedaan worden,
m. a. w. : waarop de herberg sluiten moest. Dit oogenblik viel
samen met, of werd geregeld naar het militair avondsignaal,
waarop de soldaten de herbergen moesten verlaten ; zoo kreeg
dit signaal óók den naam van (militair) taptoe.
Tasten, van 't Ofr. taster (thans tater), van 't Lat. taxi-
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tare, frequ. van taxare — scherp aanraken, van tangere =
aanraken; vgl. tangens: raaklijn.
Teeken, van den Germ. wt. tik, Idg. dik = aanwijzen,
toonen. Het woord vv. d. z. : een aanwijzing. Het werkw.
teekenen is eig. : van teekens voorzien. Verwant is : betichten,
n.1. de schuld aanwijzen, aantoonen ; dus : beschuldigen {ticht
— wt. tih) ; vgl. aantijgen en 't Mnl. tien, antiën — beschuldigen.
Teer (vloeistof) houdt men verwant met 't Germ, trewa,
Idg. derw of dru = boom (vgl. 't Gr. drus = eik ; Eng.
tree; ons Appel ter η en Ap(p)eldoorn
= appelboom, Mnl.
appeltere. Het woord vv. d. z. : vloeistof uit den boom.
Teerling (Mnl. terninc) van 't Lat. terni: bij drieën, daar
men bij het dobbelen oorspr. met drie steenen wierp. Het
woord w. d. z. : drieling.
Tegel, van 't Lat. tegula = dakpan, van dekken ; verkorting: teil, evenals steil uit stegel; seil uit segel, enz.
T e l e u r s t e l l e n , van 't Mnl. te lore of te leure = te niet,
verloren, van 't werkw. (vcr)licsen;
vgl. te loor gaan =
verloren gaan. Teleurstellen is dus: te niet stellen; tot niet
maken; verloren doen gaan, n.1. de opgewekte verwachting.
Telkens, staat voor te eiken {male) met bijw. s.
T e m m e n , zie Tam.
Tempel, van "t Lat. tempiurn = gewijde plaats.
Tent, van 't Fr. tente, uit 't Lat. tenta, afl. van teuere en
dit van tenuis = dun ; zie Donder. Het woord ziet dus op
het dunne doek.
Teren (verteren) van den Germ. wt. ter = stukscheuren,
vernietigen.
Terpentijn, van 't Lat. terebinthus, Gr. terebinthos =
terpentij nboom.
T e r u g , te = naar; het woord w. d. z. : naar den rug
gekeerd, dus rug- of achterwaarts.
T e r w i j l , staat voor: te der wijl = op dien tijd.
Test, van 't Ofr. teste (thans te te), van 't Lat. testa =
schotel, kop (wegens den vorm) ; vgl. 't Fr. tête, dat óók
hoofd bet.
T e u g en teugel (werktuig op el) van tiege?i = trekken.
Zie Tocht, Tucht, Tuk, Tokkelen, Toets, Touw, Tuig.
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T e v e r g e e f s , zie Vergeefs.
T e v r e d e n , staat voor: te vreden = in, met vrede.
T h a n s , staat voor: te hand (met bijw. s), d. i. bij de hand,
dus : dichtbij (van tijdsbegrippen) ; vgl. heinde voor plaats
begrip. Vgl. 't Mnl. : „Die hertoghe werd te hant sere vervaert."
Thee, van 't Chineesche the.
T i e r e n , denom. van tier, dat vroeger bet.: soort, aard,
ras; bijv. Mnl.: ,,Daer sach hi wonder menighertiere" = van
menige soort ; goedertieren : van goeden aard. Tieren w. d. z. :
aarden, groeien ; ook tieren : lawaai maken, behoort hier thuis,
het wil zeggen: geaard zijn, zich gedragen en wel: luid
ruchtig.
T i j d (Os. tid, Germ, ti-di; de d is achtervoegsel ; vgl. ons
tij), van den Idg. wt. di = zich uitstrekken. Tijd is dus:
wat zich uitstrekt van 't verleden tot in de toekomst. Vgl.
nog als tijdsbegrip 't Lat. dies — dag; Skr. dina = dag.
T i j d e n s , staat voor te Uden (met bijw. s) = op dien tijd.
T i j d i n g , van 't Mnl. tiden = heengaan, heentrekken,
voorbijgaan (bijv. laat hem. maar betijen = begaan), en verder :
in den tijd voorbijgaan, m. a. w. : gebeuren, zoodat tijding w. z.
gebeurtenis; later meer: het bericht over een gebeurtenis.
Tijloos, Mnl. tide/ose =• zonder tijd zijnde; de bloem stoort
zich n.1. niet aan den bloeitijd der andere bloemen ; zij bloeit
in den herfst en draagt vrucht in 't voorjaar.
Tijm, van 't Lat. thymus, Gr. thumos.
T i l , ,,ορ til zijn", van tillen — beuren, en beuren (dragen)
bet. hier: wat de tijd draagt, voortbrengt, ons gebeuren. Op
til zijn bet. dus: op 't gebeuren zijn. [Tillen zelf is etymo
logisch niet te verklaren.)
Timmeren, van 't Germ, tem, Idg. dem = samenvoegen,
bij uitbreiding : bouwen. (Zie Tam.) Vandaar 't Lat. do m us
= huis.
Tinne, bet. tand, z. d. w.
Tint, van 't Fr. teinte, uit 't Lat. tincta: 't gekleurde of
bonte ; waaruit It. en Sp. tinta = inkt ; Hgd. Tinte, zie Inkt.
Bij ons kreeg tint de bet. van kleur, kleurschakeering.
T i n t e l e n , frequ. van een oud tinten = branden ; zie
Tonder en vgl. 'tVeluwsche „tintelton" : een tonderdoos ; vgl.
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,,Gelijck der Sonne schijn getint heeft en gebloncken." In
't Veluwsch zegt men nog: „Mijn vingers tinteiiWgl. ook maltentig; letterlijk: slecht brandend, slecht vlam vattend, en
fig.: koppig. Bij Hooft: „De mensch die zich met lust nae(r)
broosheit ( = 't vergankelijke) laet ontzindelen (ont-tintelen =
ont-vonken).
Tobbe, Mnl. tubbe, van 't Lat. tubus = buis (denk o. a.
aan verftuben). Sommigen zien er het Ohd. zubar in, dat
voor zwi-bar staat en letterlijk bet. : vat met twee dragers
[zzvi = twee ; bar bet. drager). Zie ook Emmer.
T o c h t , van tiegen = trekken, vandaar: tocht — reis,
vgl. ook op den tocht ( = trek, zie Teug) zitten."
Toer, van 't Fr. tour, van tourner = keeren, wenden,
draaien, van 't Lat. tornare. Een toer bij 't breien : als men
een draai, een rondte heeft gedaan. Een rijtoer van toeren
= rondrijden; men komt op 't punt van uitgang weer terug,
wat bij een tocht niet het geval is. De uitdrukking : een hcele
toer (een lastige taak) zal wel bij 't breien thuishooren.
Toestand, van toe-staan : het staat er zoo toe, het is aldus
gelegen.
T o e t s e n , van 't Fr. toucher = aanraken. Toetssteen: de
steen, waarmede men het goud aanraakt, bestrijkt, om het
gehalte te onderzoeken ; vandaar kreeg toetsen de bet. van :
onderzoeken. Het woord is afgeleid van 't Germ, tukkon, een
verscherping (intensief) van ons oude tiegen — trekken. Vgl.
het frequ. tokkelen (z. d. w.) ; en zie ook Tuk.
T o k k e l e n , frequ. van tokken; vgl.: ,,Om de snaar op
nieuw te tokken" zie Toetsen. — Tokkelen is dus : de snaren
herhaaldelijk trekkend aanraken.
Tol (belasting ; ook aan den weg), van 't Lat toloneum =
belasting; ook 't belastingkantoor of „tolhuis"; vgl. 't Os.
tolna. Van 't Lat. tolonarius = belasting-ontvanger komt
't Mnl. tolnare, ons tollenaar.
Tonder, of tondel, van den Germ. wt. tend = branden,
gloeien ; zie Tintelen ; en vgl. 't Fr. tondre = vonk. Ook op
de lucifersdoosjes: Τandstickor
= brandsteker; en 't Hgd.
Zündhölzchen;
letterlijk brandhoutjes, zooals ook de Transv.
Boeren voor lucifers zeggen.
Tooien, staat voor totiwen (als hooien voor houzven, en 't
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Gooi voor goiav). Dit touwen bet. gereedmaken, bereiden ;
vgl. leertouwer. Tooien is dus eig. : klaarmaken, met 't bijbegrip : mooi klaarmaken, opsieren. In voltooien heeft men
nog de oude bet. vol-maken, tot het einde toe.
T o o m , afl. op m van den Germ. wt. tug, tuh = trekken
(ons liegen ; zie Teugel) ; het woord w. d. z. trekriem. Evenzoo : ,,een toom kuikens", immers ook hier is 't grondwoord
ons oude tieèn, tijgen = trekken, n.1. optrekken, opfokken,
zie Tucht.
Toon (klank) van 't Lat. tonus, Gr. tonos = klank, toon,
eig. 't zelfde woord als ons deun (zie Dun) ; het grondw. ten
is n.1. uitstrekken, uitspannen, zoodat tonos oorspr. wil zeggen :
het uitgerekte, aangehouden geluid.
Tooneel, van toonen, met 't Romaansche achtervoegsel
eel, als b.v. in houweel van houwen.
T o u w , afl. van tien — trekken ; het woord w. d. z. : het
lang uitgetrokkene.
Traag, van den Germ. wt. treg = treurig zijn, vandaar:
lusteloos, werkeloos, langzaam werkend.
T r a c h t e n , van 't Lat. tractare — behandelen, overdenken, Fr. traiter — overpeinzen, n.1. de middelen om iets
te verkrijgen, en van hier : het streven zelf. Aan dit tractare
is ook ons trakteeren ontleend, met de beperkende bet. : het
behandelen of onthalen van een gast. Vandaar ook tractaat—
= verhandeling, bespreking, verdrag.
Trant, bet. oorspr. gang; wijze van gaan, van doen ; men
ziet er verwantschap in met het woord treden (z. d. w.),
waarvan het door nasaleering (neusklank n) een intensief
zou zijn, evenals ons dialectisch trampen; 't Got. trimpan =
= treden, schrijden.
Trappen met uitstooting der m ontstaan uit 't zelfde
grondwoord als 't Got. trimpan = treden. In de Geld. Vallei
zegt men nog: ,,Ik zal je trampen'' = trappen.
Trechter van 't Lat. tractarius, verkorting van trajectorium,
letterlijk over-werper {overgieter) ; het woord is met het ding
als wijnbouwterm van de Romeinen overgenomen. Tra is
een bijvorm van trans = over, en jacere == werpen ; vgl.
Trajectum
ad Mosam (Maastricht) overtrek of veer over
de Maas, vandaar ons Maastricht;
evenals U-trecht
=

16ο = Oud-Trecht, van 't Lat. Ul-trajectum. Vgl. nog Zwijn
are cht, Dordr e c ht, enz. Dit trie ht, treckt of drecht is
dus familie van Trechter.
Treden, van den Idg. wt. dret = loopen gaan. (Vgl.
't Skr. dram = loopen ; Gr. dramein — loopen ; Angelsaks.
trem = voetstap.)
Trein, van 't Fr. train, van traîner = trekken, uit 't Lat.
trahinare = voorttrekken, frequ. van traher e, ons dragen.
T r i p p e l e n , frequ. van trippen of trappen.
Trits, een uitsluitend Nederl woord, afl. van drie.
T r o e b e l , van 't Fr. trouble, uit 't Lat. turbula = verwarde
troep, van turbare = in verwarring, draaiende beweging
brengen; vgl. een turbine.
Troef, met uitstooting der m, van 't Fr. triomph (ons
triomf) uit 't Lat. triumphus = zege, overwinning. De troefkaart overwint de andere.
Troep, van 't Fr. troupe, dat misschien ontleend is (met
metathesis) aan 't Lat. turba (spr. toer ba) = menigte.
Troetelen, een frequ. van 't Mnl. truut = bemind, lief ;
vgl. : ,,Waer blivestu, mijn trute Leander" = waar blijf je,
mijn beminde Leander? En druut was ook vriend: ,,Waer
mach hi merren (toeven), mijns herten druutV' In 't Hgd.
nog traut.
Troffel, van 't truelle, uit 't Lat. truella, verkleinwoord
van trua = lepel. Een troffel was vroeger ook een vuurlepel, vuurschop.
T r o g (Hgd. Truhe), afl. van 't oude trie, Idg. dru = boom ;
zie Teer. Het bet. oorspr. : de uitgeholde boom, die nog
in sommige streken als watertrog (drinkbak) voor 't vee dient.
Trom, evenals trompet en trombone, bet. oorspr. een dreunend instrument ; later ook de tromvormige doos : trommel.
Tronk, van 't Fr. tronc, van 't Lat. truncus — het afgeknotte.
Troosten, van den Germ. wt. tru of treu, Idg. dru =
= vast vertrouwen hebben, waarvan 't Germ, traus = troost,
't Woord troosten w. d. z. : vertrouwen opwekken, berusting
geven, en is alzoo verwant met trouw (z. d. w.).
T r o u w (getrouwheid), van den Germ. wt. tru of treu,
Idg. dru = vertrouwen, geloof hebben in iets of iemand.
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Het bijv.nw. trouw of getrouw wil zeggen : trouw (vertrouwen)
hebbende in iemand en daarom aan hem verknocht zijn.
Hiervan trouwen (huwelijken) : belofte van (huwelijks)trouw
doen.
T u c h t , van 't oude w.w. : tien, tiegen = trekken, dat
ook optrekken, opvoeden bet. (zie Toom). Vgl. 't Mnl. : „Zij
is opgetrocken om voor een prins te leven" = om de vrouw
van een prins te zijn; en nog bij Brandt: ,,Virgilius was in
alle wetenschappen opgetrokken". Ook nog bij Huygens :
,,Ιη openbaere partijschappen ben ick geboren, gevoedt ende
getuckt'' ( = grootgebracht en onderwezen). Het woord tucht
w. d. z. : opvoeding ; thans meer een middel, een onderdeel
der opvoeding. Daar dit onderdeel der opvoeding vooral
ook op de straf ziet, die bij overtreding wordt toegepast, is
tuchtigen synoniem met straffen geworden.
T u i g (paardetuig, enz.) van tiegen = trekken; het woord
w. d. z. : het trekmiddel, het gareel. Hieruit ontwikkelde
zich de bet. van uitrusting (bijv. in wapentuig ; tuighuis) ; of
middel of gereedschap : werktuig ; voertuig.
Tuigen, getuigen
(de waarheid, enz.), leidt men af uit de
bet. : trekken voor 't gericht, b.v. het Ohd. : zi urkundi
ziohan = tot getuige trekken („oorkonde" is letterlijk: uitkondigïng, uitverkondiging, kennisgeving, getuigenis).
Tuimelen, frequ. van 't Mnl. turnen = vallen, nederstorten,
b.v. : „Dus moeste daar menich ( = menigeen) turnen ter
eerde", waarvoor ook tuymen gebruikt wordt.
Tuin bet. oorspr. heining, afsluiting, later het afgeslotene
zelf: moestuin, bloemtuin ; vgl. de Hollandsche tuin — omtuining, waarin de Ned. Maagd zit, en tuinkoning (de Hgd.
naam voor winterkoninkje), daar hij in de haag nestelt. Het
woord is verwant met het Keltische dunum = stad, Eng.
town = stad, daar de oudste steden met een heg waren
afgesloten ; ,,mit hegge betyned", heet het van een stad in
een Angelsaks. kroniek van 547. Zie ook Gaard.
T u k (begeerig) bet. oorspr. trek, stoot (zie Toets) : de visch
trekt aan het aas, en de dobber tokt, tukt. ,,De visch is
tuk'1, d. i. tukkende (feitelijk trekkende), waaruit het begrip
begeerig ?iaar ontstond : tuk op buit. Een bijvorm van
tokken is tikken = zachtjes slaan. Zie ook Tokkelen.
11
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Tulp, van 't Fr. tulipe, verkort uit tulipan, een bijvorm
van turban, 't Fr. woord voor 't Turksche hoofddeksel
tulbend, Perzisch dulba?id, ons tulband.
De bloem werd
zoo genoemd naar den vorm van de Turksche muts, evenals
ons gebak.
Turf bet. oorspr. gras, gedroogd gras, verwant met 't Skr.
darbha = graspluim.
T u s s c h e n is een afl. van twee (Os. twisk = tweevoudig,
twee) ; het staat voor in-tusschen, d. i. in (het midden van)
twee, b.v. tusschen de bladen van dit boek = te midden
van twee bladen. Vgl. 't Mnl. : „Twisken verlies ende groet
ghewin is een kenlic onderscheit". Zoo ook : ondertusschen —= onder twee. Bij uitbreiding bet. tusschen : te midden van
(onverschillig hoeveel), b.v. tusschen de menigte raken ; of
bij tijdruimte gedurende een ander tijdstip : „Ga eerst maar
eten, ik zal intusschen, ondertusschen wat lezen".
Twaalf (Os. twelif) is twee -f- Hf; voor dit Hf zie Elf.
T w e e d r a c h t : het dragen, het gedrag als van twee,
dus niet als één (eendracht). — Tweespalt: van splijten,
spleet: in tweeën gespleten zijn. — T w e e v o u d : in tweeën
gevouwen, dus tweemaal gevouwen, vandaar: tweemaal.
Tweern = uit twee draden gesponnen draad ; tweernen =
= draden bij tweeën winden ; ook twijnen (eveneens van
twee; vgl. Hgd. zwei = 2).
Twijfel (Os. twifal) is een afl. van twee (Hgd. zwei), al
is 't laatste lid niet duidelijk ; het woord bet. tusschen twee
gedachten of keuzen staan ; vgl. 't Mnl. : „Hoe mach u aen
mi twien?" (twijfelen).
Twijg, verwant met twee ; het woord w. d. z. : een verdeeling van den stam of tak in tweeën. Zie ook Gewei.
T w i n t i g (Os. twentig), letterlijk : twee-tientallen ; tig beantwoordt aan 't Got. tigus = tiental, verwant met tien (Got.
taihun, Idg. dekm, Gr. deka).
T w i s t , afl. van twee', twee meeningen toegedaan zijn,
niet ééns zijn. — T w i s t is ook een garensoort, uit twee gewonden draden bestaande. Zie Tweern.
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υ.
U i t b u n d i g , van 't Hgd. ausbündig, van Ausbund: puikje,
toonbeeld. Dit Ausbund wil letterlijk zeggen : wat uit den bundel gedaan is, en was oorspr. het uiteinde van een stuk laken,
dat niet opgebonden (opgerold) was, maar uitgevouwen lag,
om als monster, als „toonbeeld" te dienen; een „Ausbund"
moest dus voortreffelijk, puik, bijzonder goed zijn; vandaar:
iets uitbundig prijzen = iets als toonbeeld, als voortreffelijk
prijzen.
U i t e n , denom. van uit: iets uit, naar buiten brengen;
vgl. innen.
U i t e r m a t e staat voor: uit der (3 e ην. na uit) maten =
buiten de maat.
U i t m u n t e n ; munten is hier : een teeken aanbrengen ;
uitmunten w. d. z. : uit-teekenen = door teekens bij anderen
uit-komen, zich van anderen onderscheiden ; vgl. 't Hgd. aus
zeichnen (letterlijk: uitteekenen) = uitmunten.
U i t r o e i e n , van roeien of roden: boomen weghakken ;
vgl. plaatsnamen op rode (Biederode, Berkenrode) en rade
(Kloosterrade, Kerkerade).
U i t w e i d e n , letterlijk van vee: uit of buiten de weide
gaan, dus meer nemen, verder gaan dan mag of behoeft.
U i t w e n d i g = naar buiten gewend; aan de buitenzijde.
U i t z i n n i g , letterlijk : buiten den zin ('t verstand) gaande.
Ulevel, van 't It. ulivella, verkleinw. van uliva = olijf.
Een ulevel was oorspr. een olijf met suiker bedekt, die als
hoestmiddel gebruikt werd; later ook: een fijn soort „suiker
balletje".
Uur, van 't Fr. keure, Lat. hora = uur.
U w e n t (ten uwent) ; de t is aangehecht; het staat dus voor:
ten uwen, d. i. tot of bij de uwen ; vgl. ten mijnent enz. Prof.
Vercoullie denkt ook aan de mogelijkheid, dat het een ver
korting is van: ten uzven toe = naar de uwen toe.

V.
Vaag.

„De vaag van den akker" en fig.: „in de vaag
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des levens", is een afl. van vagen of vegen = reinigen, in
orde brengen, geschikt maken, en daardoor werd vaag: geschiktheid om vrucht voort te brengen, dus vruchtbaarheid,
wasdom, groeikracht. Zie Voegen.
Vaag (onzeker), van 't Fr. vague, uit 't Lat. vagus = dolend,
niet zeker (van den weg).
Vaak (slaap), van 't Mnl. vaken, Os. fakon = slapen. Vgl.
't Mnl.: „Het vakede den coninc". „Des nachts als ie niet
en vake." — Vaak (dikwijls), van vake, meerv. van vak;
het woord w. d. z. : in vakken, in gedeelten, dus niet in ééns,
maar meermalen; vgl. 't Hgd. einfach,
zweifach
enz. =
eenvoudig, tweevoudig, enz.
Vaal (of valuw, als geel en ge luw) bet. oorspr. bleek ; vgl.
't Lat. palleo (voor palveo, waarin de p aan onze ν beant
woordt) = ik ben bleek.
Vaan, bet. oorspr. lap, doek ; vgl. 't Ohd. halsfano = hals
doek. Als krijgsbanier is het een verkorting van het Oudgerm.
gunth-fano, waarin gunth = strijd (vgl. Günther = strijder).
Men brengt het woord in verband met een Idg. wt. pen =
spannen, ophangen ; alzoo : het uitgespannene (doek). —
Vaandel is met inlassching der d het verkleinwoord op el
van vaan ; het woord komt ook met klankwijziging als vendel
voor, welk woord bovendien bet. : een afdeeling soldaten, die
bij hetzelfde vaandel behooren. — Vaandrig uit 't Hgd.
Fähndrich of Fähnrich, van 't Ohd. faneri, waarin ri, Hgd.
-rich, ons -rik, een afl. voor mannelijke persoonsnamen is in
de bet. van : beheerscher, bezitter ; vgl. Frederik.
V a a r d i g , afl. van vaart, vaarde = reis (van varen =
gaan), dus: gereed voor de reis zijnde; later bereid, geschikt
in meer ruimen zin.
V a a r t , afl. op / (als teelt van telen) van vare?i = gaan;
vgl. Hemelvaart; dagvaart. Het woord w. d. z. : gang. „Met
grooten gang" gaf aanleiding tot het synonieme: snelheid. —
Als kanaal bet. het eig. watergang.
Vaas, van 't Fr. vase, uit 't Lat. vas = vat.
Vacht is een echt Ndl. woord, verwant met 't Gr. pekein
— trekken, plukken, waarvan pokos = afgeschoren schapewol (de wol werd oudtijds geplukt) of vlies. Het Os. had
fahs = hoofdhaar.
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Vadem bet. oorspr. : omspanning (vgl. 't Got. fatha =
omheining), en wel meer in 't: bijzonder : met de armen ; van
den Germ. wt. feth, fath = uitspreiden. Een vadem is n.1.
de lengte der uitgespreide armen. — Omvademen — omarmen
(als maat; niet als omhelzing).
Vagebond, van 't Fr. vagabond, uit 't Lat. vagabundus =
ronddwalend, van vagus == dolend ; zie Vaag.
V a g e v u u r , letterlijk: het vuur, dat vaagt of veegt =
zuivert. (Zie Vegen.)
Valk, houdt men voor afgeleid van 't Lat. falco en bet.
zeisdrager, van faix, 4 e ην. falcem (spr. falkem) = zeis, naar
de gekromde nagels.
Vallei, uit 't Fr. vallée, van 't Lat. vallis = dal.
Vallen, van den Germ. wt. f al, Idg. (met voorgevoegde s)
sphal = vallen, vgl. 't Gr. sphalloo — ik val, stort neder.
Valsch, van 't Ofr. fais (thans faux), uit 't Lat. falsus —
verkeerd, onecht.
Vangen leidt men af van den Idg. wt. pac, pang = vastmaken, boeien, waarvan 't Lat. pax = vrede, als vastmaking
van een verdrag.
V a r e n , van den Germ. wt. far, Idg. per, por = gaan;
(vgl. 't Gr. poros = gang, doorgang; Lat. por tus = haven,
als ingang voor schepen). Het algemeen begrip gaan is in
't Hgd. tot rijden (met een wagen) geworden, bij ons : met
een schip gaan. De oude bet. was bij ons ook meer algemeen
gaan, vgl. 't Mnl. : ,, Vaert stelen ende wert ( = word) een dief".
Ook nog: hoovaardig (z. d. w.) ; hemelvaart; Hoe vaart gij?
— Afl. zijn : vaart (z. d. w.), en vaardig (z. d. w.) ; het caus.
is voeren.
V a s t e n schijnt met vast in verband te staan; 't Got.
fastan bet. ook : zich vast houden aan een gebod, het in
acht nemen, en dit schijnt de bet. van ons vasten te zijn,
nl. 't gebod van spijsonthouding in acht nemen. Door de
gekerstende Goten zijn eenige oudheidensche woorden op
christelijke gebruiken toegepast.
V a s t e n a v o n d : de avond, vóór dat de vasten begint,
daar de Germ, reeds den avond tot den volgenden dag
rekenden; vgl. Kerstavond: de avond vóór Kerstmis; Meiavond: de avond van 30 April. Oudtijds begon dus feitelijk
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ι Mei al op 30 April 's avonds en duurde tot het vallen der
duisternis op 1 Mei ; Sinterklaasavond is dus de avond vóór
den feestdag van den Heilige.
V a t t e n van den Germ. wt. fat = grijpen, vasthouden;
inhouden. Vandaar vat: het voorwerp, dat iets kan inhouden,
kan vatten ; en ook : ik kan dat niet vatten, bevatten = begrijpen (met mijn verstand „vatten" of grijpen).
Vechten schijnt in verband te staan met het Lat. pugnare
= strijden, van pugnus = vuist; dus: met de vuist slaan,
zich verdedigen.
Veel is verwant met vol.
Veelvraat een volksetym. van het Oudnoorsche//Vz///r£\s\y
= berg-beer.
Veen is een oud Germ, woord, dat oorspr. moeras, modder beteekent.
V e e r (overvaart), van varen, in de bet. van : te scheep gaan.
V e e t e of vede schijnt afgeleid van den Idg. wt. pig =
schaden, bedriegen (p wordt in 't Germ, ƒ of v) ; vgl. 't Got.
faih = bedrog. Dit schaden, bedriegen is op de handelingen
van een vijand toegepast, waardoor veete de bet. kreeg van
vijandschap ; vgl. : „Die minne maect ghevriende (vrienden) in
veeden" en bij Melis Stoke : ,,De Friezen waren Willem II
ghevee" (vijandig).
Vegen, van den Germ. vvt. fag, feg = passend, geschikt
maken (ons „voegen'"), en hieruit ook : schoon maken, reinigen (als 't ware in orde brengen). Zie Vaag; Vagevuur.
Veil hebben, veilen, van den Idg. wt. pelj — verkoopbaar
zijn; vgl. 't Gr. poole-ein = verkoopen. — Veil hebben is dus
letterlijk: te koop hebben ; overdrachtelijk: beschikbaar ; bijv.
zijn leven veil hebben.
Veinzen, van 't Fr. feindre {je feins = ik veins), en dit
van 't Lat. fingere — voorstellen, afbeelden, fingeeren, verwant met figuur. Veinzen wil dus eig. zeggen : het beeld
aannemen, maar de zaak zelf niet bezitten ; bijv. vriendschap
veinzen — het beeld, de gedaante van een vriend aannemen,
maar in werkelijkheid het niet zijn.
V e l l e n , caus. van vallen.
Venijn, van 't Fr. venin, het Lat. veuenuvi — vergif.
V e n n o o t , staat voor: veemnoot. Veem = vereeniging, en
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noot staat voor genoot, medelid. Veem leeft nog voort in
„Blauwhoedenz^w", handelsvereeniging te Amsterdam ; en
ν e e m gericht.
Venster, van 't Lat. fenestra, bouwterm van de Romeinen
overgenomen.
Vent houdt Prof. Vercoullie voor een afl. van 't It.fante
— voetknecht, verkort uit infante = knaap, van 't Lat.
iufant = kind (dat letterlijk bet. : niet-kunnende-praten).
Anderen denken aan een verkorting van vennoot, vennet,
vent, z. d. w.
Venten, denom. van 't Mnl. vente = verkoop, van 't Fr.
vente en dit uit 't Lat. vendita, afl. van vendere = verkoopen ;
Fr. vendre.
Verbaasd, verbazen \ van 't Mnl. bazen = ijlen : ver
ward zijn, waarvan ons frequ. bazelen (z. d. w.).
Verbasteren staat voor: ν erb astaar den.
Ve r b e u r e n ; hier is ver : weg, en beuren is dragen (zie
beuren), dus : wegdragen ; verliezen ; vgl. op verbeurte van =
op verlies van.
Verbrijzelen, zie Broos.
Verdedigen, bij Vondel nog verdadigen, van 't Mnl. dageding (zie Dagen) = rechtszitting ; verdedigen w. d. z. : voor
't gerecht zijn aanspraken enz. doen gelden, of verweren,
vandaar algemeener: verweren.
V e r d r a g , van verdragen, en dit voor overdragen: wat
men van weerszijden overdraagt, overgeeft bij 't sluiten van
een overeenkomst; later 't verbond zelf. In het Mnl. : „Toen
overdroegen zij, dat....'''
= toen kwamen zij bij verdrag
overeen, d a t . . . .
Verdriet, van den Germ. wt. thrut = drukken, dringen;
in druk of nood geraken; kwellen. Verdriet staat voor oordriet (Ohd. ïirdrioz, waarin ur beantwoordt aan ons oor of
uit), dus was verdriet oorspr. een zaak, -waaruit druk, kwelling ontstaat, later: de druk zelf.
Verduwen (Hgd. verdauen), verteren van spijzen, schijnt
met dooien = oplossen, in betrekking te staan ; vgl. hooieti
en houwen.
r
) Met het voorvoegsel ver worden alleen die afgel. woorden behan
deld, waarvan het grondwoord niet meer in gebruik is.
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V e r d w i j n e n , van 't Mni. divine η of dwijnen = slinken,
afnemen, vergaan ; bijv. : „ D u s sal e m m e r sijn here dwinen"
=
aldus zal steeds zijn leger verminderen. ,,Scoenheit ( = schoon
heid) breect e n d e
dwijnt".
V e r g e e f s , van vergeven,
staat v o o r : vergevens,
vgl.
H g d . vergebens, m e t bijw. s, bet. letterlijk : het is vergeven,
w e g g e s c h o n k e n , om niet weggegeven ; vgl. een a m b t te ver
geven h e b b e n . Later kreeg het de bet. van : om niet, voor
niemendal, vruchteloos : vergeefsche moeite = moeite voor niet.
V e r g e n , zi e
Vragen.
V e r g e t e l h e i d , van 't adj. vergeté l, afgel. van vergeten,
evenals schamel, van s c h a m e n ; vermetel van v e r m e t e n ; kregel,
z. d. w., kreupel, enz. ; h e t woord bet. oorspr. : wat of wie gemakkelijk iets v e r g e e t : een „ v e r g e t e l " m a n ; het z.w.n. „verg e t e l h e i d " ziet op die eigenschap en bet. t h a n s : de toestand
van vergeten zijn.
V e r g e t e n , van den G e r m . vit. get (Idg.ghed) = verkrijgen,
bereiken, grijpen, vatten (vgl. het verwante gissen).
Vergeten
is dus : uit het bereik weggaan, n.1. van 't g e h e u g e n .
V e r g u i z e n , van den Idg. wt. g hu — roepen (zie God),
hier m e t 't bijdenkbeeld : spottend t o e r o e p e n . H e t woord w.
d. z. : m e t spotwoorden overladen.
V e r h a l e n , h e t voorvoegsel ver is hier eig. er — verkrijgen
d o o r ; zie Erlangen.
H e t woord w. d. z. : door iets te gaan
halen verkrijgen : zijn s c h a d e verhalen.
V er h a le n (vertellen)
staat v o o r : voorhalen
= v o o r b r e n g e n , n.1. feiten, enz.
V e r h e u g e n , van heug = lust, vreugd, v o l d o e n i n g ; v g l . :
„ t e g e n heug en meug.1"
V e r h e m e l t e , van verhemelen, waarin ver = over.
V e r k l a r e n , van klaar, h e l d e r ; ver = er, zie
Verhalen.
V e r k n e u k e l e n , de k n e u k e l s van pleizier wrijven ; eig.
„te veel" dat doen, ver is hier te veel: verslapen, verpraten.
V e r k n o c h t , verl. deelw. van verknoopen = v e r b i n d e n ;
vgl. verkocht,
van vexkoopen. Bij H . de Groot ook „welverknochte verzen" (goedgebonden, goed s a m e n h a n g e n d e , degelijke). V g l . : „In zijn neusdoek heeft hij dese schatgeknocht."
V e r k w i k k e n , van kwik — l e v e n d i g ; ver = er; zie
Verhalen.
V e r l a n g e n , van den Idg. wt. lengh = voorwaarts k o m e n
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of streven ; stam van ons lang en lengte. H e t woord w. d. z. :
streven naar iets o m 't in bezit te krijgen.
V e r l e d e n {verleden w e e k ; h e t ver ledene), van
verlijden,
waarin ver = over (zie Verdrag) en lijden — gaan ; vgl.
„ v e r g a n g e n " week = verleden week. Zie
Overlijden.
V e r l e p p e n , van lap = s l a p ; zie Lap.
H e t woord
w. d. z. : vergaan door slap te worden.
V e r l i e z e n , van den Germ. wt. lus, Idg. lu = los zijn,
los worden. W a t men los laat, voor ons los gaat, wat m e n
dus verliest, raakt m e n kwijt.
V e r m e i e n , van Mei: zich v e r m a k e n als in Mei.
V e r m e t e l , van vermeten = te ver meten, n.1. zijn
kracht. Zie
Vergetel.
V e r m i n k e n , van mank\
z. d. w.
V e r m o e d e n , van 't Mnl. moeden, afl. van moed = gezindheid ; zie Deemoed.
V e r m o g e n , van mogen = macht, k r a c h t h e b b e n .
V e r n i e l e n , van 't Mnl. niel — ter neder, omver, o n d e r s t e
boven, van ni = neer; zie Nest1).
Vernielen w. d. z. : wegm a k e n door omver werpen, en bij u i t b r e i d i n g : stuk m a k e n .
V e r n u f t (Os. farnuft,
voor farnumft),
afl. van vernemen
=
= gewaar worden, zien, kennis krijgen; vernuft
is d u s :
kennis, v e r s t a n d ; later m e e r : scherpzinnig verstand.
V e r p l i c h t e n , zie Plechtig.
V e r r a d e n : v e r k e e r d r a d e n (vgl. vergissen),
dus eig. :
een valschen raad geven ; later : valsch h a n d e l e n .
V e r r a s s e n , van ras — s n e l ; en ver = over (vgl. Vernachten), dus : zich snel over of op i e m a n d werpen ; vgl.
overvallen, en 't H g d .
überraschen.
V e r r u k t , letterlijk: w e g g e r u k t van zijn plaats, uit zijn
gewone doen.
V e r s , van 't L a t . versus =•- versregel.
V e r s a g e n , Mnl. ook saghen, van 't H g d . zagen = vreezen.
]
) Als een bewijs, dat onze dialecten nog belangrijke taalschatten uit
overoude tijden bewaren, wijs ik hier op het woord nuul (dialect van
Renswoude, Geld. Vallei), dat onderste boven beteekent, b.v. een kopje
nuul leggen. Zie ook Steil, Tonder.
V o o r o p g a v e v a n d e r g e l ij ke e i g e n a a r d i g e d i a l e c t i s c h e
w o o r d e n h o u d ik me z e e r a a n b e v o l e n .
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Men leidt dit af van den Idg, wt. ag= bang zijn; vgl.'t Gr.
agos = angst. Het woord zou in het Got. at-agan geluid
hebben, waarin at aan ons toe, tegen beantwoordt ; het woord
sagen w. d. z. : vrees tegen iets hebben en versagen: te veel
vrees hebben ; vertwijfelen.
V e r s c h , metath. van frisch, waarvan de afl. niet duide
lijk is.
V e r s c h i e t , van verschieten = wegschieten, verdwijnen :
een ster -oerschiet ; vandaar : de plaats of de afstand, waar
iets uit het oog verdwijnt. ,,Ιη het verschiet zag men het
stadje". Op tijdsbegrip toegepast: toekomst: ,,dat ligt nog
in het verschiet."
V e r s c h o o n e n , Hgd. schonen = sparen ; eig. op schoone
wijze behandelen, d. w. z. : voorzichtig.
V e r s c h o t , van verschieten = z>iw-schieten, d. w. z.
vooruit betalen ; zie Schieten.
Verstaan, een afl. van staan, in het Ohd. fir-stan, waarin
fir waarschijnlijk 't Üudgerm. fri = rondom bet.
Verstaan
w. d. z. : rondom iets staan, om het goed te bekijken, op te
nemen, te begrijpen ; vgl. 't Gr. epi-stanai = ik versta (letterlijk: ik sta er bij). Het z.n.w. is verstand.
V e r s t e k : bij verstek ( = afwezigheid) veroordeelen: afl.
van versteken = verbergen, 't Hgd. Versteek = schuilhoek.
V e r t i e r , van tieren = druk zijn.
V e r t r e k (kamer): de ruimte waarin men w^-trekt, zich
terugtrekt.
V e r v a a r d , van 't Mnl. vare = vrees (Os. far = belaging), van den Germ. wt. fer = belagen, zie Gevaar. Het
Mnl. varen bet. dan ook : in hinderlaag brengen, dus in
gevaar brengen, en daardoor: „schrik aanjagen". Zoodoende
werd vare ook vrees, schrik (zie Zegenen) en vervaard —
= verschrikt, bevreesd. Vervaarlijk: vrees aanjagend.
V e r v a a r d i g e n , letterlijk: vaardig maken = gereed
maken, klaarmaken. Zoo schreef men vroeger ook : ,,Ιη
welk gebouw het middagmaal vervaardigt was" en ,,Hij
vervaardigde zich tot de reys".
V e r v e l e n , van veel; dus: te veel worden.
V e r w a a n d , van 't Mnl. hem ( = zich) venvanen = te
veel wanen, en wanen = denken (zie Waan). Het woord
w. d. z. te grooten dunk van zich hebben.
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Verwaarloozen, denom. van een niet aangetoond Mnl.
waarloos, waarin waar =- zorg. (Zie Bewaren.) Het woord
w. d. z. : wegmaken, door geen zorg aan iets te besteden ;
nalaten wat men moest doen, dus ook: zijn plichten verwaarloozen.
V e r w a n t , van 't Mhd. verwende?i = toekeeren ; van
wenden = keeren. Verwa?it is dus alles, wat, met 't oog
op afkomst, naar 't zelfde begin is toegekeerd: bloedverwant,
stamverwant.
V e r w a t e n , van 't Mnl. werkw. verwaten — vervloeken :
„'t verwaten eedgespan". Vgl. 't Mnl.: „God moeste den
boom verdoemen ende verwaten',
Verweend, nog over in 't verweende vrouwtje van Stavoren.
Het had in de Middeleeuwen ook een gunstige bet., b.v.
verweende jonkvrouw, of here. Vgl. : „Die verweentheid van
den gkereide" = de weelde, pracht van het paardetuig, en
ook: „Si waren in verweenden leven" (zij leefden in weelde).
Het werkw. verweenen is gevormd van een adj. (Ohd. wahi,
Mhd. wehe), dat schoon, sierlijk bet. ; men had als afl. verweendelijk (verweend) — op een schoone, sierlijke, weelderige
manier; rijkdom of weelde tentoonspreidend. Zoo kreeg het
de ongunstige bet. van : al te weelderig, brooddronken, trotsch.
V e r w e e r d , van verweeren, verwederen = door het
weer vergaan.
Verwezen: ter dood verwezen, van 't Mnl. verwizen =
veroordeelen. Zie Wijten en vgl. 't Mnl. : „Alst vole die wet
Gods versmaet, werdet ( = wordt het) ten valle ghewiset".
Hiervan : Gewijsde = oordeel.
V e r w i j l e n , van wijl — poos, tijd; letterlijk : verpoozen,
een poos ergens blijven.
Verwittigen, van 't Mnl. wittich = verstandig, kundig.
Vgl. 't Mnl. : „Hare derde kint, dat wittich was ende goet".
Verwant met het Os. wit — verstand, ons weten. Het woord
w. d. z. : aan 't verstand brengen ; doen weten.
V e r z a d i g e n , verzaden, van zat, z. d. w.
Verzaken, van 't Mnl. verzaken = verloochenen, loochenen,
van iets afzien, ontleend, aan den ouden rechtsterm sakan :
een zaak, rechtszaak voorbrengen, behandelen. Verzaken is
dus : de rechtszaak weg doen ; er van afzien.
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Vesper, van 't Lat. vesper = avond; het woord w. d. ζ. :
avondgodsdienst.
V e s t i n g , v e s t e , v e s t , van vast = stevig ; de woorden
zeggen dus : vaste, versterkte plaats.
Vestigen = vast maken, een vaste plaats geven, evenals
bevestigen, overgankelijk, als gaan (intrans.) en begaan (trans. :
een weg begaan) ; ook bet. bevestigen : voor vast, vaststaand
verklaren : de waarheid bevestigen.
Vest (kleedingstuk) van 't Lat. vestis - - kleeding, kleed ;
van den Idg. wt. we s — bekleeden (vgl. 't Fr. vètir voor
ν e stir; vestiaire ~ kleedplaats).
Veter, bet. in 't Mnl. boei, band. Vgl. : ,,Ιη veteren ende
boyen ( = boeien) slaen". Thans beperkt tot schoenband ; het
is afgel. van veten of vatten = vasthouden (zie vatten) ; vgl.
een veet sajet; ook nog: „Jerusalem, die tot u zijn ghezonden,
gaet ghy veten" ( = grijpen).
Veulen, Germ, fulon, Idg. pelon ; Gr. poolos = jong paard.
Vieren (een feest) uit 't Lat. feriari = rustdag houden,
van feriae -— rustdagen (vgl. 't LIgd. Ferien = vacantie) ;
vandaar; ons vierdag (kerkelijke feestdag).
Vieren (het touw) is afgel. van 't Fr. virer = draaien, dus
de katrol, waarop het ankertouw gewonden is, laten draaien.
De touwen vieren
is alzoo : de touwen afwinden, niet tegen
houden ; vandaar: den teugel vieren.
V i e r s c h a a r : de afsluiting door de 4 banken, waar
binnen oudtijds het rechtsgeding gevoerd werd. Dit schaar,
Mnl. scare, is ontstaan uit het Nederduitsche schäme, metath.
van 't Ohd. scranna == bank.
V i j a n d , eig. tegenw. deelvv. van een werkw., dat vijen,
viën moet geluid hebben, en verwant is met den Skr. wt.
pi = haten ; vgl. 't Got. fi-jand, letterlijk de hatende. (Op
dezelfde wijze zijn Heiland en vriend gevormd.)
Vijver van 't Lat. vivarium = bewaarplaats van levende
dieren [vivus = levend).
Vijzel (windas) van vijzen -— schroeven, van 't Mnl. vise,
Fr. vis = schroef, uit 't Lat. vitis = wijnrank, die schroefsgewijze om den stok gaat. Op vijzen is dus: opschroeven,
omhoog doen gaan, verheffen ; fig. overdreven verheffen ;
vgl. : „om ons Duitsch ten toppunt op te vijzen". Thans als
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frequ. opvijzelen, vgl. : iemands deugden opvijzelen ; (vroeger
ook letterlijk : ,,een houten huisje, dat hij voor 't hoog water
kon opvijzelen'.
Vijzel (stampvat) van een Idg. wt., die fijn stampen bet.
V i l l e n : van 't vel ontdoen.
Vizier (helmklep), van 't Fr. visiere, van 't Ofr. vis (thans
visage) = gezicht, gelaat, uit 't Lat. visus = gezicht, afl. van
videre = zien ; vgl. : ter visie liggen. Het woord w. d. z. :
gezichtsbeschermer. — Vizier
(Turksch minister) is het
Arabische wazir, letterlijk : lastdrager, dienstknecht.
Vla, van 't Voorgerm. platan of plathan — het platte ;
vgl. 't Gr. platns = breed, plat. Ook is verwant ons vlonder:
voetplank, voetbruggetje. Zie ook Vlet en Vloer.
Vlam, van 't Lat. flamma (voor flagmd) verwant met ons
blaken (z. d. w.).
Vlas, vermoedelijk van den Germ. wt. fleht, Idg. wt. plek
= vlechten.
Vlechten, van den Germ. wt. fleht; zie Vlas.
V l e e r m u i s , van 't Mnl. flederen, ons fladderen. Het
dier werd voor een muis aangezien.
Vlegel, van 't Lat. flagellum, verkleinw. van flagrum —
geesel. Overgenomen van de Romeinen als landbouwterm.
Vleien, van den Germ. wt. fleh, flaih — vleien.
V l e r k , Mnl. vlederic, dat eerst vierte en later vlerk werd ;
het woord w. d. z. : lichaamsdeel om te vlederen ; zie Vleermuis.
Vlet (zie Vla) : het platte vaartuig.
V l e u g : ,,een vleugje hoop", van vliegert (z. d. w.) ; het
woord w. d. z. vlieging, opvlieging : het verdoovend vuur vliegt
soms weer op ; vandaar : een opvlieging, opflakkering van
de hoop.
V l e u g e l : werktuig om te vliegen ; vgl. sleutel, schoffel, enz.
Vlieden van den Germ. wt. thluh en thlug (thlgaat meermalen in vl over) = wegvluchten. Het woord is niet verwant
met vliegen, waarvan de wt. plugh is.
Vliegen, van den Germ. wt. fliug, uit Voorgerm. pleugh,
plugh = vliegen.
Vlieg: het vliegende diertje.
Vlieten, van den Germ. wt. fleut, flut, Voorgerm. pleud,
plud, Idg. pleu = drijven op 't water ; vgl. 't Mnl. : ,,Ghinder
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vlot ( = drijft) vrouwe Julocke"; later: 't stroomen zelf; vgl.
't Fr. pluie — regen. Zie Vloed.
Vlijen, in orde brengen, regelen, schikken; waarschijnlijk
verwant met het Lat. pli care, Fr. plier — vouwen. Vgl. nog
Hooft: „Hij hoopte de eedgenooten tot hun plicht te vlijen."
Vlijm, van 't M .-Lat. flcvotomum, van 't Gr. phlebo-tomon
= adersnijder.
Vloed, van vloeien, als naad van naaien, gloed van gloeien,
enz.; dit vloeien
van den Idg. wt. plo = stroomen, verwant
met pleu, zie Vlieten.
Vloeken, van den Germ, wt.flok, Voorgerm. plag — slaan,
en wel: op de borst slaan bij groot verdriet, waarbij men
soms verwenschingen ( = vervloekingen) uit; hierdoor ging
de oude bet. van slaan in die van verwenseken over.
Vlok, of uit 't Lat. floccus, of eerder van den Germ. wt.
fliug = vliegen ; dus : het vliegende.
Vloot, van 't Fr. flotte, dat weer ontleend is aan een Germ,
woord voor vloot (Angels, floto), afl. van vlieten = drijven.
Vlot worden, wil zeggen : vlietende, vlottende worden ;
vlotten is een versterkte caus. van νlieten.
Vluchten, van den Germ. wt. thlug: zie Vlieden.
V l u g , afl. van vliegen: wat vliegende is, dus snel.
Voeder, van den Germ. wt. fod, fad, Idg. paftj = eten.
Vgl. 't Lat. pa nis = brood.
Voer of voeder (wagenvracht), verwant met vatten (zie
Vadem), dus : zooveel als een wagen kan bevatten.
V o e g e n , van den Germ. wt. fag — schikken, in orde
brengen, passend bijeenzetten. Zie ook Vaag en Vegen, „ ü a t
voegt u niet" = dat schikt, past u niet.
Voelen, van den Germ. wt. fol, f al, Idg. pal — met de
hand betasten. Vgl. Os. f olm = hand ; Lat. palma.
Voeren (van kleedingstukken) bet. bedekken ; vgl. 't Got.
fodr = zwaardbedekking, scheede, ons foudraal;
van den
Idg. wt. po = bedekken; vgl. 't Gr. poona — deksel.
Voeren (vervoeren): caus. van varen (z. d. w.) = gaan.
Vogel, waarschijnlijk van vliegen ; het woord zou dan slaan
voor vlogel (vgl. Hgd. Geflügel = gevogelte).
Vol, van den Idg. wt. pel, ple — vullen ; vgl. 't Lat. plenus; Gr. pleos = vol.
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V o l h a r d e n . Hier is harden', duren, uithouden („hij
kan het niet langer harden"); afl. van hard: wat hard is,
duurt lang; vgl. 't Fr. durer en 't Lat. durare, van durus =
— hard.
V o l k o m e n , deelw. van 't Mnl. vulcomen, eig.: tot het
doel komen, het doel bereiken; er ontbreekt niets meer aan.
— Volledig:
de volle (alle) leden hebbende.
V o n n i s staat voor 't Mnl. vondenesse : wat gevonden
wordt. „Vinden" was de oude rechtsterm voor het vinden
(het opmaken en het uitspreken) van het oordeel.
Voogd, van 't M.-Lat. vocatus: de geroepene, n.1. tot
bijstand en bescherming ; hetzelfde woord is ad-vocatus =
— de bij-geroepene.
V o o r b a r i g , letterlijk: zich vóór, vooraan dragende,
zich vooraan stellende; vandaar d a t ' t woord oudtijds ook bet.
op den voorgrond tredend, vóór anderen zijn, voornaam ;
later ook : de zaken vooruitloopende : „een voorbarig oordeel".
V o o r d e e l , letterlijk: het deel, dat bij het kiezen vóór,
het eerst genomen mag worden, het beste ; het andere was
het „nadeel".
V o o r n a a m , letterlijk: wat vóór, vooraf, het eerst wordt
genomen; wat dus uitstekend, voortreffelijk is. Vgl. Hooft:
de voomeemste getuigen. Zie ook Aangenaam.
V o o r r a a d · Het tweede komt van reeden, reiden =
= bereiden, klaar maken ; het woord w. d. z. : wat vóór,
vooraf klaar gemaakt is, wat bij het komen reeds klaar of
aanwezig is.
Voorwaarden, Mnl. voorwoorde, letterlijk : het woord, de
bespreking dat of die voorafgaat, n.1. bij de vaststelling van
een verdrag. Vgl. „ Voorwoorde maecke hi, dat hem Jacop
7 jaer soude dienen".
V o r d e r e n , comparatief van voor, dus : meer naar voreny
vooruit gaan, vandaar: bevorderen, als overgankelijk ; b.v. in
Vondels tijd „voorderaars" — bevorderaars ; „het welvaren
te helpen voorderen" ; vgl. loopen (intrans.) en beloopen (transit.).
Ook had vorderen oudtijds de bet. van : vóór laten komen,
vóór zich roepen, ontbieden, waaruit later de bet. eischeny
vergen ontstond ; men eischt, dat iemand komt.
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V o r k , van 't Lat. furca = gaffel. L a n d b o u w t e r m , zie
Vlegel.
V o r m , is 't L a t . forma.
V o r m e n (het Vormsel toedienen) k o m t niet van vorm af,
m a a r van 't L a t . fir mar e = bevestigen, van firmus = vast ;
vormen is dus v a s t m a k e n , bevestigen als lid der kerk ; vgl.
't Protestantsche ,,bevestigen" van lidmaten.
V o r s e h e n , afl. van den Germ. wt. fork,
verwant met
vragen,
vergen.
V o r s t (prins) bet. letterlijk: de voorste, en v a n d a a r : de
eerste, de v o o r n a a m s t e .
V o r s t (van 't dak) van r t Idg. persti = rug.
V o r s t ('t vriezen) staat voor vrost (Hgd. Frost) afl. op t
van vriezen.
V o u w e n , Mnl. vonden, van den Germ. wt. falth, Idg. pelt
= vouwen.
V r a c h t , bet. oorspr. loon, later ook de lading zelf.
V r a g e n , van den Germ. wt. freh --— verzoeken, b i d d e n ;
Idg. prek; vgl. 't Lat. precari
= bidden. — E e n metathesis
is vergen;
verwant is vorsehen, ζ. d. w.
V r e d e (Os. frithu),
van den Germ. wt. fri = liefhebben
(zie Vriend), Idg. pri. Uit de bet. van beminnen ontwikkelde
zich die van : zorgen voor iemand of iets ; b e s c h e r m e n ; vgl.
't Vrijthof = de afgepaalde en daardoor b e s c h e r m d e plaats
(Hgd. Friedhofe
kerkhof. ]) Vrede is dus de toestand waarin
g e e n h a a t of twist, m a a r liefde h e e r s c h t ; waarin alles weer
beschermd
wordt door h e t gesloten verdrag. Zie ook Vrij.
V r e e m d , afl. van een woord, dat in 't Got. fram
luidde
en ver van, van verre bet. ; wat dus van verre komt, is vreemd,
zeldzaam, wonderlijk, raadselachtig.
V r e e s , verwant m e t h e t Os. fresa = gevaar, verwant m e t
den Idg. wt. per; zie Vervaard,
en 't Lat. periculum
= ge
vaar. H e t woord w. d. z. : de angst voor of in gevaren.
V r e t e n , staat voor ver-eten = te veel eten.
V r e u g d e , Mnl. vroudc, van vroo = blij. Vgl. 't Mnl. : ,,Hi
l

) In de Geldersche Vallei noemt men een heining om de weide nog
steeds een vree, verkorting van vrede. Zoo zeide men in 't Mnl.: God
verde : (metathesis van vrede = behoede, bescherme) mi van zulken
grieve ' (== smaad). Zie ook Vernielen.
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es blide ende vro." — „Dien coninc wart (werd) dat herte
onvro" (bedroefd) ; nog in vroolijk. Anderen zien in het woord
een afl. van vreugen, verkorting van verheugen.
V r i e n d , van vrijen, vriën = liefhebben ; het woord w.d.z. :
de liefhebbende. Zie ook Heiland, Vijand. Het Os. fri —
vrouw, beminde.
Vriezen, van den Germ. wt. freus, Idg. preus : prikkelen,
steken. Denk aan het „tintelen" der handen.
Vrij, van vrijen = liefhebben, zie Vrede, Vriend, Vrijdag; wat men liefheeft, zal men ook verzorgen, ontzien,
sparen en is dus veilig; zoo kreeg vrij de bet. van: veilig,
beschermd, zie Vrede. Oudtijds was een zelfstandig man of
een „vrije" iemand, wiens hals of leven door 't weergeld
beschermd was; het was een „vrijhals", zoodat het Got. freihals dan ook vrijheid bet. Hieruit kreeg vrij de bet. van :
niet-lij feigen, niet-afhankelijk, zelfstandig; dus: een vrij man
is iemand, die baas is over zich zelf; een vrije vertaling:
een niet-slaafsche, zelfstandige vertaling ; een vrije plaats :
nog niet aan een ander behoorende. Zoo kreeg het denom.
(be)vrijden de bet. van : vrij maken, dus : ontslaan van de
lijfeigenschap, van de boeien, enz.
Vrijbuiter, een volksetym. van 't Fr. flibustier en dit van
't Sp. flibote, dat op zijn beurt ons „Vlieboot" is, oorspr.
een boot om het Vlie te bevaren, later, om de gelijkheid
van vorm, ook de naam van een schip der Watergeuzen ;
vandaar kreeg het woord de bet. van roofschip en een vrijbuiter = een zeeroover.
Vrijdag, een vertaling van 't Lat. dies veneris = dag van
Venus, als godin der liefde. De godin heette in het Ohd.
Fria, van fri = beminnen ; zie Vriend.
Vrijpostig schijnt een volksetym. van 't Fr. riposte.
Vrijwaren; waren is hier: behoeden, zie Bewaren.
Vroed, bet. wijs, van den Idg. wt. prat = verstandig zijn.
Vgl. 't Mnl.: „Salomon maect ons vroet" = leert ons.
V r o e g , van voor. Het woord ziet oorspr. op het voorste,
eerste deel van den dag, op den ochtend dus, bijv. : in alle
vroegte; vroeg op zijn; later kreeg het ook de bet.: eerder
dan den bepaalden tijd: „Je komt al vroeg".
V r o o 1 ij k , zie Vreugd.
12
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Vroom, een afl. van voor (zie Vroeg) en bet. : vóór aan
zijn, vooral in den strijd ; vandaar de vroegere meest gewone
beteekenis van : dapper. Vgl. 't Mnl. : „Die Keyser werde
hem (== weerde zich) vromelijc." De tegenw. bet., n.1. godsdienstig, zal wel ontstaan zijn uit die van: de voorste, de
dapperste in den strijd des geloofs.
Vrouw, Ohd. froïizua, de vrouwelijke vorm van 't Ohd.
fro = heer (vgl. vroondienst — heerendienst) ; het woord
w. d. z. : heerin, meesteres. Dit fro is hetzelfde als ons: voorste,
vorst, n.1. de eerste; vgl. 't Idg. prwo, Lat. primus.
Het
vrouwelijke woord bleef bestaan, het manl. fro stierf uit,
evenals in 't Fr. dame (van domina) bleef voortleven, terwijl
de manl. vorm voor dominus in die taal verloren ging.
Vrucht, van 't Lat. fructus ; van de Romeinen overgenomen.
Zie Vlegel.
Vuil, afl. op /, van den Germ. wt. fu, Idg. pu = kwalijk
rieken; rotten; vgl. 't Lat. putere = stinken, van pus = etter.
V u l l e n , denom. van vol, z. d.w.
Vuur, afl. op r van den Idg. wt. peu = vlammen ; vgl.
't Gr. pur = vuur ; en 't Fr. feu = vuur.

w.
W a a g , van wegen, z. d. w. — Waaghals
— halswager,
vgl. brekespel.
Waaien, van den Idg. wt. we = waaien. Zie ook Wind.
W a a n , bet. oorspr. : meening, geloof, gedachte, van
wanen = denken; vgl. 't Mnl.: „Hi waende gaen in die sale"
= hij dacht te gaan ; later bet. het woord : verkeerd geloof,
valsche meening. — Zie Verwaand.
Waanzin, van 't Hgd. Wahnsinn, behoorde eig. wanzïn
te luiden, waarin wan = gebrekkig, slecht, verkeerd, vgl.
wanorde, enz.
W a a r (koopwaar), misschien verwant met waard, waarde
(z. d. w.) en bet. dan : zaak van waarde ; zoo had het Mnl.
een woord: pennewaert, penneware enpennewerde, eig. waarde
van een penning, en daaruit: klein koopmansgoed, kleine
waar; het w.w. pennewerden bet.: in het klein verkoopen
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b.v. : koren ,,dat in 't gros vercoft wert 6 stuvers (belasting),
en alst gepennewert wert van de tonne ι st."
W a a r (echt), afl. van wesen (vgl. wij waren). Het ware
is dus : het wezende, het wezenlijke, het bestaande, het werke
lijke ; dus niet : het gefantaseerde, het gelogene.
Waarborg, 't Eerste lid is het Mnl. ware uit were =
vergunning (vgl. 't Hgd. gewähren = toestaan) ; waarborg bet.
dus : een met verlof verleende borgstelling.
Waard (polder), bet. eig. : oever, kustland ; vgl. 't Angels.
waroth = oever, van waer = zee.
Waard (waarde hebbend), vermoedelijk van den Idg. wt.
wor — aanzien, zoodat waard oorspr. bet. : aanzienlijk, voornaam ; vgl. rvaardigheid; en waarde = aanzien, voornaamheid.
Een edelsteen van waarde, was dus eig.: een voorname, aanzienlijke edelsteen; hieruit ontwikkelde zich het begrip: prijs.
Afl. naar Romaansch voorbeeld is : tvaardeeren = waarde
toekennen.
Waarnemen, letterl. : zorg-nemen, zorg voor iets nemen,
voor iets zorgen. „(De dokters) namen sulke ware te hem
(zorg voor hem), dat hi binnen ene maent genas." „Si nam
di kinder met hare ende hadder toe goede ware." Zie Bewaren, Vrijwaren. De Germ. wt. war bet. opmerken ; waar
is dus eig. : opmerkzaamheid, oplettendheid, zorg ; vandaar :
waarnemen
= opmerken, gewaar worden. — Ook in
waarschuwen
is 't eerste lid zorg; het woord w. d. z. :
zorg schouwen of toonen, n.1. voor een dreigend gevaar.
W a c h t , van waken; denom. is wachten, letterl.: de wacht
houden, en dus (als een schildwacht) blijven staan (tot iemand
gereed is, uit het huis komt, enz.).
W a d , van waden, en dit van den Germ. wt. wad = gaan,
vooral door 't water.
W a f e l (van weven, z. d. w.), bet. eig.: „honigraaf (Hgd.
Wabe), daar zij er als een weefsel uitziet. Later werd ook
het bedoelde gebak wafel geheeten, wegens de overeenkomst
van vorm met een honigraat.
W a g e η (iets wagen), eig. : op de waag (weegschaal) zetten,
als 't ware zijn krachten op de weegschaal leggen om te
zien, of zij voor iets toereikend zijn; vandaar: iets onder
nemen, waarvan de goede uitslag niet zeker is.
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W a g e n (voertuig), van den Germ. wt. weg = bewegen
(zie Weg).
W a g g e l e n , frequ. van 't Mnl. wagen = in beweging zijn,
verwant met ons (be)zaegen, van den wt. weg, zie Weg. Bij
Hooft is waggeling ook weifeling.
W a k e n , van den Germ. wt. wak = bedrijvig zijn. (Zie
Woeker.) Vgl. zvakker; wekken. Wakker,
van waken, is
dus: wakende, bedrijvig zijn.
Wal, van 't Lat. valium, vallus = dam, wal.
W a l g e n , schijnt verwant met 't Mnl. wallen = in golvende
beweging zijn; waarbij ook: zvoelen en walm (z.d.w.). Walgen
zou dus bet. : bij golven uitbraken.
W a l m , afl. op m van 't Mnl. wallen, van den Idg. wt.
wel, wol = in golvende beweging zijn; walm w.d.z. : opgolvende damp ; vgl. ons wellen : uit den grond wellen —
stroomen, vlieten, borrelen ; vandaar nog : de wellen — de
golven ; ook : de bronnen. Vgl. ook : opwellen — opborrelen,
opbruisen.
W a l n o o t : de noot der Walen of Walsche noot. De Ger
manen duidden met walk oorspr. de Kelten aan (eig- den
volksstam der Volcae) ; later meer : de Romanen in Italië en
Frankrijk. Bij ons is Waalsch meer ,,Fransch" geworden :
Waalsche of Walsche boonen. Eveneens is zvalnoot: Walsche
noot, als vertaling van 't Lat. nux gallica = Gallische of
Keltische noot.
W a l v i s c h ; w a l r u s , 't Eerste lid beteekent reeds
walvisch en heeft dus met wal niets te maken. (Evenzoo is
rendier een pleonasme, evenals : struisvogel, mtiildier enz.)
W a m b u i s , Mnl. wambeys, uit het Ofr. waimbeis, van het
M.-Lat. wambasium, dat op zijn beurt afgeleid is van 't Germ.
wamba = buik (Mnl. wamme). Het wambuis ( = buikskleed)
was oorspr. een kleed onder het pantser, 't Woord wordt
vaak verkort tot wamme s (vgl. 't Hgd. Wants = vest, borstof buikkleed) : „Op je wammes geven", of ook enkel buis:
,,Wie zijn buisje lapt met leugens", enz.
W a n (wanmolen), van 't Lat. vannus, verwant met ons
waaien (zie Wind) : het kaf laten wegwaaien. — Als voorvoegsel bet. wan == slecht, verkeerd ; bijv. wanorde, wanklank ;
wanstaltig = verkeerd van gestalte. Zie ook Waanzin.
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W a n d , brengt men in verband met 't Got. wandus —
roede, tak, daar de oudste muren van wilgenteenen gevlochten,
gewonden werden ; het woord is dan een verzamelnaam voor
het wilgenvlechtwerk.
W a n d e l e n , frequ. van zvinden = keeren, draaien, heen
en weer gaan. 't Bet. vroeger ook verkeeren, veranderen :
,,Ghij hebt, Here, in die bruloft twater in den wijn ghewandelf.
Wanen, bet. denken ; zie Waan.
W a n k e l , afl. van wanken (als schamel van schameri) =
oorspr. : zijwaarts gaan of buigen, vgl. : „Ik ivankte niet, maar
ging recht door", en hieruit: onvast staan, b.v.: ,,Zijn liefde
kan niet wanken". Het denom. is: wankelen.
W a r (in de war), van warren, verwarren, van den Germ,
wt. wers = verwarren, dooreenbrengen ; verwant is het Eng.
war = oorlog, waarvan 't It. guerra, Fr. guerre = oorlog
(voor w en gu, vgl. Willem en. (S^illaume, wimpel e n ^ i m p e ,
enz.). Frequ. is warrelen. Zie ook Worst.
W a r m , van den Idg. wt. war = heet zijn. Warmoes is
eig. warmmoes = warme spijs; later: groente.
W a s s c h e n , Os. waskan, dat staan kan voor wats-kan, in
welk geval het van water is afgeleid.
W a s s e n (groeien), van den Germ. wt. wehs, Idg. weks,
uks = sterker worden, groeien.
Water, van den Idg. wt. wed, ud = nat zijn. Aan den
bijvorm ud herinnert ons otter, het Gr. hudros = waterslang,
van hudoor = water; vgl. hydrographie (Gr. u = Lat. y).
Zie ook Wed en Waden.
W e b , van weven {b en ν zijn verwant, vgl. Hgd. le^en
en ons le^en).
W e d , van waden, dus: doorwaadbare plaats.
W e d d e (salaris) is eig. het Germ, wadja, dat pand, inzet
bet. en teruggaat op den Idg. wt. wedh = een pand stellen ;
een overeenkomst sluiten, waarbij men een pand stelt. Uit
de bet. van pand volgt die van waarde, betaling, loon, salaris,
en het werkw. wedden
(oorspr. een overeenkomst aangaan,
waarbij een pand gesteld wordt) heeft bij ons de beperkter
bet. gekregen van : een weddingschap aangaan, als het ware
ook een verdrag, waarbij elk een pand inzet. Opmerkelijk
is, dat het Germ, wadja in 't Romaansch werd overgenomen,
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eveneens als loon, maar voor de krijgsknechten, bijv. het
Fr. gage.
W e e r s p a n n i g ; weer = weder, tegen (vgl. weerhouden);
en spannig van span = strijd (het zal er „spannen"); het
woord w. d. z. : tegen iets strijdende, zich verzettende.
W e d e r w a a r d i g h e i d ; weder = tegen en het tweede
lid komt van 't zelfde woord als ons waarts = gericht naar ;
weder-waardig w. d.z.: een tegenovergestelde richting, neiging
hebben, dus iets vijandigs, onaangenaams. Zoo kreeg het woord
de bet. van ongeval, tegenspoed.
W e d u w e , Os. widowa, van den Idg. wt. widh = ledig
worden ; dus : iets verliezen. Zie ook Wees.
W e e g b r e e = plant, die zich langs de wegen uitbreidt.
Het viel reeds onzen voorouders op, dat deze plant zich zoo
snel verspreidt; de zaadjes blijven zelfs aan de menschen
hangen ; vandaar dat men in N.-Amerika, waar zij onwillekeurig door de Europeanen ingevoerd werd, haar ,,het voetspoor der blanken" noemt.
W e e k (7 dagen), van den Idg. wt. wik = plaats maken
(ons „wijken"). Het woord bet. dus: plaatsmaking, wisseling,
afwisseling (n.1. van 7 dagen). — Het bijv.nw. week (zacht)
is eveneens familie van wijken : immers uit de bet. van voor
iemand plaats maken, op zij gaan, ontstond die van : ni etstandhouden, zich niet verzetten, dus : toegeven ; week is alzoo :
wat wijkt of op zij gaat; wat zich niet tegen een indruk verzet.
W e e l d e , afl. van 't Mnl. wele = voorspoed, en dit van
wel = goed. (Zie Wel.) Ook zu e lig hoort er bij: de plant
groeit welig = voorspoedig.
W e e n e n houdt men voor een denom. van wee = o
jammer !, zoodat het woord oorspr. bet. : jammeren, klagen ;
later : het storten van tranen.
Weergeld, letterlijk: man-geld: het geld, de boete op
manslag ; van 't Os. wer = man, Lat. vir. Evenzoo : weerwolf = wolf in mannengedaante, een spook.
W e e s , zie Weduwe.
Weesje (tuinkoepel), verkleinw. van wees, Hgd. Wiese =
weide ; het bet. dus oorspr. kleine weide, grasveld, waar men
gaat zitten ; vgl. prieel = kleine weide ('t Fr. pré = weide).
Zie Prieel.

-

ι83

-

W e g (baan) van den Idg. wt. wegh = in beweging zijn
(ons bewegen), reizen, trekken, rijden; vgl. wagen.
W e g (voort, heen): de man is weg, staat voor het Mnl.
e-weck, en-wech = in of op weg, dus : vertrokken, niet meer
hier. Vgl. 't Mnl. : ,,Rijt enweck" ; zie ook : nijver = in-ijver ;
en noest.
W e g e n , van den Idg. wt. wegh, zie Weg. Het bet. letter
lijk : in beweging brengen, n.1. de schaal om de zwaarte te
bepalen. Zie ook Wiegen.
W e g e n s (3e n.v. meerv. van weg met bijw. s) is letter
lijk : van die wegen, d. w. z. van die zijde komt de oorzaak.
Weide, van den Idg. wt. wai = op voedsel uitgaan ; van
daar bijv. ook weiman voor weidman = jager; vgl. weitasch
= jagerstasch. Ook het woord weidse h behoort hier thuis ;
het bet. oorspr. : zooals bij het jagen past, dus : kloekmoedig ;
later : deftig, voornaam.
Weifelen, frequ. van 't Mnl. weiven = heen en weer gaan,
zwaaien; vgl.: ,,Hi weyfde starckelick sijn speer". Zie Wuiven
en Wip.
W e i g e r e n , denom. van een dialectisch weiger = strijd
lustig, vermetel, trotsch, van den Germ. wt. wig = strijd.
Vgl. 't Mnl.: „Dien bietstu (biedt gij) storm ende wi/ck".
Weigeren bet. dus : tegenstreven, zich verzetten, dus : iets
niet toestaan. Vgl.: Wigger of Wiggert — strijder.
W e i n i g , van 't Germ, weinon — weenen (z. d. w.) ; het
bet. dus : beklagenswaard, en verder : hulpbehoevend, zwak,
gering.
W e i t (tarwe), afl. van 't Germ, hwita = wit; het „witte"
koren, het koren dat wit brood geeft.
W e i t a s c h , zie Weide.
W e k k e n , caus. van waken; het woord w. d. z. : wakende
maken. Zie Woeker.
W e l (bron, golf), zie Walm.
W e l (goed) van het Idg. welo = wensch, begeerte, en ver
want met ons : willen (z. d. w.) = verlangen. Het woord
w. d. z. : naar wensch ; het gaat wèl.
W e l e e r , staat voor 't Mnl. wilen ere, waarin wilen 3 e n.v.
is van wijle = tijd; dus letterlijk: eertijds.
W e l i g , zie Weelde.
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W e l k ? Os. whi-lik, waarin wie = 't Hgd. wie = hoe?
en lijk = gedaante. Zie Lijk. Het woord w. d. z. : hoe van
gedaante? hoedanig?
W e l k e n , van den Germ. wt. welk — vochtig zijn; zie
Wolk; als iets vochtig is, wordt het slap ; vandaar dat welken
bet. : slap hangen.
W e l l i c h t (Mhd. vil-lichte, Nhd. viel-leicht) staat voor
veel-licht — zeer licht of gemakkelijk.
W e n d e n van den Germ. wt. wend = draaien, keeren,
richten ; eigenlijk caus. van winden ; dus doen keeren. TAe
Wandelen.
Wenken, van den Germ. wt. wink: een heen en weer
gaande of zijwaartsche beweging maken, vermoedelijk van
den Idg. wt. wik — wijken, zie Week ; de η is dan ingevoegd,
evenals blinken van blijken. Een heen en weer gaande bewe
ging met de hand is dus wenken en als gebarentaal : iemand
ontbieden, of iemand groeten.
W e n n e n , zie Wonen.
W e n s c h e n , van den Idg. wt. wen — aangenaam zijn, be
hagen (zie Wonen) ; het woord w. d. z. : hopen, dat iemand
iets aangenaams bekomt.
Wentelen staat voor weitelen, frequ. van den Germ. wt.
walt, Idg. wald = draaien ; vgl. wals = draaidans, en wals =
rol. Andere denken aan wendelen, frequ. van wenden.
Wenteltrap staat voor wendeltrap = trap, die gedurig een
wending neemt.
Wereld (Os. werold) bestaat uit weer = man, mensch (zie
Weergeld) en old, Got. aldi = oude, n.1. ouderdom, evenals
koude z.n.w. is van koud. Het woord w. d. z. menschenleeftijd.
Later kreeg het — op welke wijze is niet duidelijk — de
bet. van heelal.
W e r f (in driewerf, een wervel op de deur, ruggewervel)
komt van werven (z. d. w.) = draaien, keeren. Uit de bet.
van werven = zich draaien, zich bemoeien, zich inspannen,
dus werken, ontstond de bet. van werf als werkplaats : scheepstimmerwerf. — Het frequ. is wervelen, vgl. wervelzuind, wervelstrooni: draaiwind; draaikolk.
W e r k e n , van den Germ. wt. werk, Idg. werg of worg =
werken. Het woord werk (uitgeplozen touw) schijnt een ver-
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korting te zijn van het Ohd„ a-wurihhi, letterlijk : on-werk,
slecht-werk, niet voor werken geschikt, dus : afval.
Werpen, van den Germ. wt. werp, Idg. werg = neerwerpen. De grondbeteekenis is dus dezelfde gebleven..

W e r v e l e n , zie Werf.
W e r v e n , van den Germ. wt. hwerf = zich draaien,
keeren, heen en weer gaan, werken ; zie Werf. Soldaten
werven — heen en weer gaan om soldaten te huren. Ver
werven [ver = er) : door werven of werken iets verkrijgen.
W e r w a a r t s ; wer = waar en waarts — gericht naar,
dus : waar heen gericht ?
W e s h a l v e , wes = van wat? en halve = zijde, kant;
dus : van welken kant, n.l. komt de oorzaak ? dus : om welke
reden ? Zie Wegens.
W e s p , staat voor weps (eig. weds, d. i. de webende = de
wevende), daar het nest geweven schijnt. De metathesis is
ontstaan door het Lat. vespa; het volk zegt echter nog
steeds weps.
W e s t , w e s t e n . Men denkt aan 't Gr. hespera, Lat. vesper =
avond. Het woord zou dan bet. : avondkant.
W e t , verwant met weten,
en dit van den Idg. wt. wid
= zien (vgl. Lat. ν idere = zien) : wat men ziet, weet men.
Zie ook Wijten.
W e t e r i n g , met klankwisseling afgeleid van water, dus :
waterloop. Vgl.: de koeien weteren = water geven, drenken.
Wichelen, vermoedelijk frequ. van wijden oiwijen (z. d. w.),
Os. wihjan, van een adj. wih (Mhd. wich) = gewijd, heilig.
Wichelen zou dus zien op de gewijde handelingen der priesters
om de godspraak te vernemen. Ook wikken was vroeger
waarzeggen, wichelen : „Onder de Grieken wikte men uit het
niesen". — „Dat is een waarzegster of wikster".
Wicht. „En Neerlands weeke grond hijgde onder 't wicht
van wee", afl. van wegen. — De oorspr. van de bet. : mensch,
klein kind, b.v. : een wicht, een booswicht, is niet duidelijk.
W i e g , bij wegen (z. d. w.) = heen en weer gaan.
W i e r o o k = gewijde of heilige rook; Os. wih = heilig
(zie Wichelen) ; vgl. Wijwater.
Wijden, denom. van het Germ. adj. wiha, Os. wih =
heilig, gewijd.
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Wijken, van den Germ. wt. wig — plaats maken, vluchten,
niet stand houden, zich niet verzetten, toegeven. Zie Week,
en Wissel. Wijk als stadsdeel of dorp is het Germ, wikus,
ontleend aan 't Lat. vicus = dorp, van Idg. weik = verblijven.
Wijl (tijd), afl. op / van 't Idg. qei = rusten ; vgl. 't Lat.
quietus — rustig; tranquil lus = stil; het bet. dus : tijd van
rust, later : tijd in 't algemeen ; vgl. 't Mnl. : „Si vochten een
langhe wile'''. Terwijl = op of gedurende dien tijd. Ver
wijlen bet. nog: rusten, verblijven, niet verder gaan. — Dewijl
is ook : dien tijd, en kreeg later redengevende kracht (zie
mijn Ned. Spraakkunst, II).
Wijn, van 't Lat. vinum = wijn.
W i j s (verstandig) is 't Germ, adjectief wisa, afl. van weten,
z. d. w.
Wijten (Os. witi = straf), v a n d e n Germ. wt. wit = straf
fen. (Zie Verwezen) Men brengt dezen wt. in verband met
den Idg. wt. wid = zien (zie Weten) : het kwade ziet men
en straft het.
W i k k e n , intens, van wegen; vgl. b u ^ e n en b u i d e n ;
vakken en nijgen.
Willen, van den Germ. wt. wel— willen, verwant met den
Idg. wt. tvel = wenschen. Zie Wel.
Wind, van den Idg. wt. we = waaien ; het woord is tegenw.
deelwoord op nd (Idg. wento), dus : de waaiende (vgl. Tand
en 't Lat. ventus — wind).
W i n d e n , van den Germ. wt. wind = draaien.
W i n k e l bet. eig. hoek, vermoedelijk van den Germ. wt.
wink {zie wenken), verwant m e t ' t Idg. wik = wijken, zijwaarts
gaan, een hoek maken. Vgl. Hooft: „Ujt alle zvi?ikelen mijner
heughenisse" ( = geheugen). Een winkelhuis bet. dus oorspr.
hoekhnxs, dat zeer geschikt voor verkoophuis is ; vgl. 't Fr.
cantine, van cant = kant. De bet. van hoek leeft nog voort
in "winkelhaak
(een haak met een rechten hoek), en schuilewinkeltje
spelen, waarvan 't volk schuilevinkje maakte.
Winnen, van den Germ. wt. wenn = zwaar werken, strij
den, worstelen, en hierdoor iets verdienen.
W i n t e r brengt men in verband met een Oudgallisch
vindo = wit, Oud-iersch = find; het woord zou dus bet. :
de witte tijd (sneeuw).
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W i p p e n , van den Germ. wt. wip = zich heen en weer
bewegen ; Idg. bijvorm weib, waarvan ons weifelen (z. d. w.).
Zie ook Wuiven.
W i s (zeker), van weien (z. d. w.).
W i s c h (stroowisch), van den Germ. wt. wi, Idg. wei =
vlechten, 't Denom. is wis se h en: met een wisch schoonmaken.
W i s p e l t u r i g : het eerste lid is wispelen (bijvorm van
kwispelen) = zich onrustig bewegen, in gestadige beweging
zijn, als frequ. van wispen : „Hy (een visch) wispte met ten
steert" ; het tweede lid is: tierig, afl. van tier = aard, zie
Tieren. Het woord w. d. z. : van bewegelijken, onrustigen,
veranderlijken aard.
Wisselen, van den Germ. wt. wiq — plaats maken, van
plaats, enz. veranderen. Zie Wijken.
W i t , Os. hwit, is 't Germ. adj. hwita, van den Idg. wt.
kwid, kwit = glanzen.
W o e d e , schijnt oorspr. bezieling, geestvervoering te bet.,
later : opgewondenheid, razernij ; vgl. den Skr. wt. vat = in
opwinding brengen. — Verwant schijnt Wo dan = de woedende (als Stormgod), waaraan de Woensdag- ( = Woedensdag) gewijd was.
W o e k e r e n , frequ. van woeken („door het vooeken om rijkdom"), van den Germ. wt. wak — ontstaan, dragen, voortbrengen; verwant met den Idg. wt. wog = bedrijvig zijn
(zie Wekken), en daardoor: iets verkrijgen, zijn bezitting
vermeerderen ; verwant is dan ook den Idg. wt. aug = vermeerderen, zie Oogst, Ook. Het woord woeker w. d. z. : vermeerdering, verdienste, winst, vgl. woekeren (van onkruid),
voortwoekeren. Thans heeft woeker het bijbegrip: te groote winst.
W o e s t , van een vermoedelijk Oudgerm. wastu = ledig,
onbebouwd, woest. Verdere afl. is niet na te gaan. Afl. is
woestijn,
Mnl. woestine, met hetzelfde achtervoegsel als 't
oude ijn in eyghijn = (lijf)eigen; selverijn = zilveren, enz.;
hiernaast bestond de Romaansche uitgang ie : woestenie, thans

woestenij.
W o l , Idg. welna, bet. eig. : het bedekkende.
W o l k , vermoedelijk van den Germ. wt. welk = vochtig
zijn; zie Welken.
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W o n d e , van den vermoedelij ken Germ. wt. wen, Got.
witman — pijn lijden.
W o n e n , van den Idg. wt. wen = zich verheugen, be
hagen scheppen. (Vgl. 't Hgd. Wonne — vreugde, genot.)
Een gewoonte is dus eig. : iets, wat men gaarne doet ; en
wennen = gaarne doen. Wonen bet. dus oorspr. : zich ver
heugen ergens te zijn, dus : daar blijven. Zie ook Wenschen.
Woord, het Germ, worda, Idg. wrdho (vgl. 't Lat. verbtim,
met b voor de Idg. dk); mogelijk van een Idg. wt. wer =
zeggen, spreken ; vgl. 't Gr. retoor (voor wretoor) = redenaar.
Zie Rederijker,
W o r g e n , van den Germ. wt. werg, Idg. wergh = binden,
vastsnoeren. Het woord w. d. z. : iemand dooden door vast
snoering (van de keel).
W o r s t , van den Germ. wt. wers = dooreenmengen ; zie War.
Wortel, van een Idg. woord : wrad = jonge loot, rank,
vgl. 't Gr. en Lat. radix (voor wradix) = ons radijs (wortel).
Zie Wrat.
Het woord wortel zelfVas Ohd. wurzala, Angels, wyrt-walu,
waarin wort, Hgd. Würz, Os. wurt bet. : kruid, gewas, plant,
en walu = stok, Got. walus = staf. Het woord bet. dus
naar zijn verholen samenstelling : kruid-stok.
W r a a k , van wreken.
W r a k {wrakke kaas) van een Oudgerm. wrago, waarvan
breken de grondbeteekenis is. Het woord w. d. z. : gebroken,
beschadigd, onbruikbaar. — Ook het z.nw. wrak (van een
schip) wijst op breken. Het werkw. wraken
(de getuigen
wraken) is het denom. en bet. : voor onbruikbaar verklaren.
W r a n g , van wringen = samentrekken, bijten.
W r a t (vroeger ook warte, met methatesis) behoort tot de
familie van wort = gewas, uitwas ; zie Wortel.
W r e e d bet. vroeger toornig, boosaardig, en daaruit : meedoogenloos, ivreed; afl. van den Germ. wt. zvreith ~ winden,
draaien ; oorspr. is wreed dus : opgewonden, driftig.
Wreef (dialect wreeg) van een Germ. wt. wrik = draaien,
dat ook voorkomt in onsgewriekt; het woord w.d.z.: draaiing
van den voet. Het werkw. van den wt. wrik, zou bij ons
wrijgen geluid hebben (zie Wrikken) en vgl. : ,,Gerit de coc
mit den wrigenden hals", en vandaar: wreeg of wreef (ook
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wrijf), als leed van lijden ; het Hgd. heeft de w afgeworpen,
n.1. Reihen = enkelgewricht.
W r e k e n , van den Gerw. wt. wrek = in 't nauw brengen,
vervolgen, straffen; Idg. wt. werq.
W r e v e l . In het Nederduitsch bet. wrevel als bijv.nw. :
te krachtig, te welig ; dit is dan ook de oorspr. bet. ; het
woord luidde bijv. in het Mhd. : vorevel, waarin vor = ver =
te veel (vgl. : zich verslapen), en evcl = kracht. Uit deze
bet.: te krachtig, ontwikkelde zich die van: vermetel, stoutmoedig, overmoedig, gewelddadig, en verder bij ons : boos,
nukkig. Het woord werd later een z.nw. In het Hgd. bet.
Frevel ook nog : misdaad (daad van geweld), bijv. Waldfrevel
= woud-vernieling, bijv. beschadiging van boomen.
Wrijven, van den Germ. wt. wrib = draaien, heen en
weer gaan.
W r i k k e n , intensief van wrijgen (zie Wreef) — draaiend
heen en weer gaan, waggelen ; wrikken met een roeispaan,
daaruit ook : een paal in den grond, enz.
W r i n g e n , van den Germ. wt. wring = draaien, ineendraaien, zich in bochten bewegen ; bijv. het waschgoed wringen
is dus : ineendraaien, samenpersen, vandaar ook fig. wrang.
Afl. wrong = iets samengewrongens : een haarwrong, een
gravenwrong; en wrongel = gewrongen, ineengeperst, gestremde melk.
W r o e g i n g , van 't w.w. wroegen, Mnl. wrogen = beschuldigen.
Wroeten, van den Germ. wt. wrot — woelen.
W r o k , van wreken = zucht om te wreken uit haat.
W r o n g en W r o n g e l , zie 'Wringen.
W u f t (vroeger ook wift) van wuiven = heen en weer
waaien, fladderen ; het woord doet dus aan een fladderenden
vlinder denken, die geen rust kent, maar wispelturig enz. is.
W u i v e n , van den Germ. wt. wip, zie Wippen ; het riet
wuift = waait, gaat heen en weer ; vandaar : met den zakdoek
of de hand wuiven.
W u l p s c h , van wulp of welp = jong dier; het woord
bet. dus : dartel, speelsch als een jong dier.
W u r m e n = zich als een worm draaiend bewegen, zich
inspannen.
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Z a a d van zaaien ; als naad van naaien ; gloed enz.
Zaag, van den Idg. wt. Λ?/£ = snijden (vgl. Lat. secare =
snijden; secans = snijlijn); verwant zijn ook J ^ J - : het zwaard
der Saksen ; sikkel; zicht; zeis.
Zaaien, Gerw. wt. .sv? = zaaien, Idg. wt. Λ? = werpen.
Vgl. 't Lat. semen, Hgd. Samen = zaad.
Zaak, van den Germ. wt. jö>è = strijden voor 't gericht.
Een „zaak" was dus oorspr. een rechtsgeding of verkort:
een ding; zoodat zaak en <2fe'«£-, thans met zeer algemeene
b e t , nog synoniem zijn.
Zaal, oorspr. woning van een voornaam persoon of edele,
vgl. zaalhof ; zaailand (het land van den heer) ; Oldenzaal ;
Oldenzeel. Later : de ridderhal, en nog later : een ruim vertrek.
De ètym. oorspr. is niet duidelijk.
-zaam (achtervoegsel) = samengaande met, passende bij,
geschikt tot. Zie Zamelen.
Zacht (Ohd. sawft, thans sa«ft) houdt men verwant met
samen\ samengaande, geschikt, gepast of passend, aangenaam,
bevallig. Hieruit ontwikkelde zich de bet. aangenaam voor
't gevoel : een zacht bed ; vandaar : niet-hard, toegevend :
een zacht karakter, een zacht vader.
Zadel, van het Germ, sadula, vermoedelijk ontleend aan
't Slavischs sedlo en afgeleid van den Germ. wt. sed —
zitten.
Zak, van 't Germ, sakkus, ontleend aan 't Hebr. sak, Gr.
sakkos, Lat. saccus, Fr. sac. Door den handel op 't Oosten
werd het woord ingevoerd.
Z a k k e n (zinken), een intens, van zijgen, z. d. w.
Zalf, van 't Germ, salbo, verwant met het Gr. elpos =
olie.
Zalig, door ig verlengd van een oud, maar niet aangetoond
zaal (vgl. 't Got. sel -\- s = goed, deugdelijk, heilzaam ; Angels.
sael = geluk en gelukkig ; Mhd. saelde — geluk, heil). Zalig
w. d. z. : gelukkig, heilvol.
Het achtervoegsel -zalig in rampzalig, armzalig, enz. heeft met zalig
niets te maken ; het is een navolging van enkele Hgd. woorden als
trübselig (volgens onze letterlijke vertaling „droefzalig"), mühselig (,,moei-
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zalig") enz., waarin selig niet ons zalig is, zooals men meende, maar
afkomt van het achtervoegsel sal met 't achtervoegsel ig; m. a. w. :
trübselig is afgeleid van Trübsal (= droefenis), waarin sal ongeveer aan
ons sel (baksel, enz.) beantwoordt, en van dit Trübsal komt als afl. met
ig: trübselig.

Zalm, het Lat. salmo.
Zamelen, denom. van zanten = voegend, passend, bijeenbehoorend.
Zat (eig. zad, vgl. verzadigd), afl. van den Idg. wt. sa =
genoeg geven. Vgl. Lat. sat in sapienti sat ! — voor den wijze
genoeg (een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg; „à bon entendeur demi mot suffit"). Vgl. 't Mnl. :
„Mochtijs iet, ie souts u saden" — Lust gij iets (er is sprake
van honig), ik zou u er mee verzadigen kunnen.
Z a t e , zathe: kasteel, huis, van zitten = wonen.
Zeef, om te zeven, van den Germ. wt. seb of sef, verwant
met zijgen, z. d. w.
Zeer, oorspr. : pijn, Got. sair = smart; vgl. 't Mnl. : „No
dor rouwe, no dor seer" = noch door rouw, noch door verdriet; afl. van een vermoedelijken Germ. wt. sai = pijn doen.
Uit de bet. van pijnlijk, hevig, ontstond later de bet. van :
in buitengewone mate: het waaide zeer; zeer hard.
Zege (overwinning), van het Idg. seghos = overweldigende
macht, verwant met het Skr. sah = overwinnen.
Zegel, van 't Lat. sigillum, verkleinwoord van signum =
teeken.
Z e g e n , van 't Lat. signum = teeken, hier n.1. het teeken
des kruises ; zegenen is dus lett. : het teeken des kruises maken,
om daardoor Gods bescherming enz. tegen het kwade in te
roepen ; zoo kreeg zegenen de bet. van : gelukkig maken,
voorspoed geven, enz. Hetzelfde woord is seinen, van 't Lat.
signare {ig of eg wordt ei\ zegde, zeide) — teekens geven;
maar in 't Mnl. was sei7ien óók zegenen = het kruisteeken
maken ; vgl. : „Hi seinde hem ( = zich) en was in vare (== vrees),
ende waende, dat (het) di duvel ware".
Zeggen, van den Germ. wt. sag, Idg. seç = zeggen.
Z e i s , verkort uit zagese {age wordt ei, vgl. maged = meid),
en alzoo familie van zaag, als afl. van seg = snijden (zie
Zaag). Ook zicht ( = zeis) is hiervan afgeleid.
Zeker, van 't Lat. securus, van se = vrij, en cura = zorg,
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dus : zonder zorg, n.1. voor gevaar ; alzoo : veilig, betrouwbaar en hier uit: ontwijfelbaar, vaststaand.
Zelden schijnt verwant met het Got. silda-leiks
=
wonderlijk;
sildaleikjan
= zich verwonderen. Het woord
w.d.z. : wonder, vreemd, weinig voorkomende. Verwant is:
zeldzaam.
Zemel, van 't Lat. simila = tarwemeel, al is de bet. iets
gewijzigd.
Zenden, caus. van een verloren gegaan Germ, werkw.
sinthan = gaan, reizen (zie Gezin) : het bet. dus : laten reizen,
laten gaan; vgl. 't Mnl.: „Si hadde 12 jongfrouwen in allen
landen ge sint".
Zengen : caus. van zingen (z. d. w.), wegens 't knetterend
geluid; vgl. 't Mnl.: ,,die vederen besinghen" = de veeren
zengen.
Zenuw, van 't Germ, senawo, waaraan ook ons zeen (hard
stuk in 't vleesch, pees) herinnert; het w. d. z. : peesje, draad
in 't vleesch.
Zerk (Mnl. zarc) staat eig. voor zerksteen,
want zerk =
= graf of doodkist ; Hgd. Sarge = doodkist ; ontleend aan
't Lat. sarcophagus = doodkist.
Z e t e l , van zitten ; zetten
is caus. van zitten.
Zicht, zie Zeis. Op zicht: van zien.
Zieden, van den Germ. wt. suth = koken; vgl. zeepzieden ; zoutzieden ; in ziedenden toorn. Afl. : zoodje =
kookseltje, maaltje ; zie ook Zoetelaar en Bezoedelen.
Ziek, van een vermoedelijken Germ. wt. seuk = zwak
zijn (verwant met zwak). Afl. is ook zucht — ziekte: waterzucht, geelzucht; ziek of zuchtig worden. Zie ook Sukkelen.
Zien (Os. sehan) van den Germ. wt. sehw, Idg. seç : volgen ;
het woord w. d. z. : volgen met de oogen ; naöogen.
Z i e r , een klein diertje: „Hoe klein is mier en zierV'
(Huygens). Vandaar : kleinigheid.
Ziften, voor zichten („daer leende si een seef om tarwe
mede te sichten"), intens, van zijgen, z. d. w.
Zijde (stof) van 't M.-Lat. seta = dierenhaar.
Zijgen, bet. neervallen, van menschen, sneeuwvlokken enz.
van den Germ. wt. sihw of sig, Idg. sic: langzaam neervallen. Het intens, is zichten of ziften, eig. melk zijgen,
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doorzijgen, doch ook van meel en aldus met zeven (ζ. d. w.)
gelijkgesteld.
Zingen, van den Germ. wt. sengw, dat een meer algemeene
bet. had, bijv. in 't Got. voorlezen, in 't Ohd. kraaien, dus
in 't algemeen : geluid geven. Zie Zengen.
Zinken, van den Germ. wt. senq, ouder sinq, vermoedelijk
een afl. (met neusklank) van den Idg. wt. siq — langzaam
neervallen, zie Zijgen. Het woord w. d. z. : dalen.
Zitten, van den Germ. wt. set, Idg. sed = zitten.
Zoeken, van den Germ. wt. sok, Idg. sag = opsporen,
vgl. Lat. sagire = opsporen.
Zoel, vermoedelijk bijvorm van zwoel, z. d. w. l)
Z o e n (verzoening), van den Germ. wt. sa, Idg. sa: heel
maken, herstellen, vandaar dat zoenen oorspr. bet. : herstellen,
n.1. 't onrecht, de misdaad, enz., hetzij door boete, hetzij
door andere middelen ; zoen is dan ook in het Mnl. boete,
verzoening. Bij de verzoening werd een kus gegeven, van
daar dat zoen later ook kus bet.
Van hetzelfde grondwoord is ons gezond {= geheeld) familie,
evenals 't Lat. sanus = gezond.
Zoet, Os. swoti, van den Idg. wt. svad = goed smaken.
Zoetelaar, van zoetelen, zoedelen, frequ. van zieden = koken,
zie Zieden. Een zoetelaar is dus eig. de kok van 't leger.
Zie ook Bezoedelen.
Z o g (kielzog) van zuigen : het schip zuigt het water mee.
Zolder, Mnl. solre, van 't Lat. solarium : plat dak, aan
de zon blootgesteld ; van sol = zon. Als term van huizen
bouw door de Romeinen ingevoerd.
Zon, Os. sunna, van den Idg. wt. saw, su = glanzen.
Zonde, van den Voorgerm. wt. swen, sun = schuldig zijn.
Zonder, verwant met het Skr. sanutar = verwijderd ;
Got. sundro = op zich zelf, alleen, à part, vgl. afzonderen :
à part brengen. Als voorzetsel bet. het: niet in gezelschap
v a n . . . ; bijv.: hij ging zonder mij, en verder: zonder geld.
Z o n d e r b a a r is letterlijk: wat zich zonder of alleen
draagt, voordoet, dus : iets zeldzaams, vreemds, wonderlijks,
x
) Vele woorden met zw komen ie verwante talen alleen met 2 voor
of omgekeerd, zie Zoet.
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evenals zonder li η g : een wonderlijk persoon ; dit zonderling
bet. vroeger: bijzonder. Vgl. 't Mnl. : „Hi quam enen sonderlinghen pat" = een afzonderlijk, bijzonder pad. Dit bijzon
der staat voor: bi of bij sonder, waarin zonder als z.n.w.
afzondering bet. ; het woord w. d. z. : bij afzondering, en dus :
in 't oog vallend ; bijv. : hij is bijzonder blij.
Z o o g e n , caus. van zuigen.
Zool, uit 't Lat. sola (een vermoedelijke bijvorm van
so lea) — sandaal, afl. van solum = grond, bodem.
Zoom, van den Idg. wt. su, sim = naaien ; het woord
w. d. z. : de genaaide kant ; bij uitbreiding kant: boschzoom.
Z u c h t (ziekte), zie Ziek. Ook sucht als trek, begeerte:
zucht naar sterken drank, naar eer, enz. behoort hierbij ;
het volk bracht dit woord echter in verband met zoeken
(Hgd. suchen), dus : het zoeken, verlangend naar iets.
Zuid, Ohd. sund, Oudgerm. sunth, vermoedelijk van zon,
Got. sunno, als zonzijde.
Zuigen, van den Germ. wt. sug, suk, Idg. sug, suk =
zuigen. Het Veluwsch heeft nog steeds : zuken.
Zuipen (zie Soep). Oorspr. had het geen platte bet.,
vgl. Hooft: „Zot en niet sat zou men sich sujpen in dat
bekoorlijk nat".
Z u l k , Os. sulik = zoo-lijk, d.i. zoo-danig; zie Welk.
Zullen : gij zult niet stelen, van de Germ. wt. skal =
= schuldig zijn, moeten betalen, verplicht zijn. Zie Schuld.
Zoo werd zullen hulpw. v. d. geb. wijs. Daar deze wijs altijd
betrekking heeft op een nog toekomstige werking, werd het
ook hulpw. v. d. toekomenden tijd; vgl.: geef mij dat boek
eens, gij zult mij dat boek geven.
Zult (zilt) van zout (Os. salt).
Zwaan, van den Idg. wt. swan — glanzen, wit zijn.
Zwaar, van den Germ. wt. swer = drukken, wegen, lastig
zijn. Zie Zweer.
Zwad (of zwade) van zivaaien : de zwaai met de zeis.
Zwadder, van den Germ. wt. sweth, verwant met suth =
zieden (z. d. w.), vandaar : uitwaseming, smook, uitbraaksel
(als bij 't overkoken). Bezwadderen — met zwadder bemorsen.
Zwak, met invoeging van w, zie Zoel, van ziek, z. d. w.
Zwang, in zwang zijn, van zzvingen = zwaaien, draaien
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(Hgd. schwingen ; intens, ons : zzvenken) ; het woord bet. dus :
in omloop zijn. Voor de oorspr. bet. zzvaaien vgl. 't Mnl. :
„Hi droech (een stok en ging er mee) szvinghen." Z w e n g e l :
werktuig om te draaien of zwaaien.
Ζ w e e m e n , caus. van zzvijmen (z. d. w.) : dus naar iets
doen wankelen, overhellen, een neiging tot iets hebben, een
overeenkomst, gelijkenis. Vgl. Bredero : „sy swenten malkan
der" ; en bij Hooft: ,,Al draeghen (deze verzen) eenigszuijmsel
van mij" (— al hebben ze eenige gelijkenis met mij, al hebben
ze iets van mijn dichttrant weg).
Zweep, van den Germ. wt. szveip, Idg. swip (bijvorm van
szvif = zweven) bet. in heen en weer gaande beweging zijn ;
vgl. zwiepen. Het Hgd. Schweif bet. staart.
Zweer, van den Germ. wt. swer = pijnlijk zijn, Skr. svar
= knellen. Zie Zwaar.
Zweeten, van den Germ. wt. swit, Idg. szvid — zweeten.
Zwellen, van den Germ. wt. swell = zwellen.
Z w e m m e n , van den Germ. wt. swem = zwemmen.
Z w e n d e l , van zwendelen, frequ. van zwenden en dit een
caus. van swinen of zwinden — verdwijnen („Dats die dinc
die mi doet swinen = kwijnen, verteren), van den Germ. wt.
swi = verminderen, afnemen, zwak worden, zie Zwijmen.
Het woord w. d. z. : herhaaldelijk doen verdwijnen, doorbren
gen, verkwisten en hieruit: bedriegelijke koophandel, waarbij
men zijn geld verkwist, (dus : verdwijnen).
Zweren (etteren), zie Zweer. Z w e r e n (een eed), van den
Germ. wt. swar = verklaren, bevestigen ; men moet er waar
schijnlijk bijvoegen : onder eede = met een eed bevestigen,
zooals bijv. het Os. eth-swaru — eed-zwering.
Zwerm, van den Skr. wt. svar = ruischen, klinken,
gonzen. Een (bijen)zwerm ziet dus op het gegons ; hieruit
fig. om de menigte : een zwerm menschen.
Zwerk, van 't Os. swerkan = duister, bewolkt worden.
Zweven, van den Germ. wt. swip (bijv. swif) = zich
draaiend bewegen. Zie Zzveep.
Z w i c h t e n , intens, van zwijken = wijken (z. d. w.),
vallen, vluchten.
Zwiepen, zie Zweep.
Zwieren, ail. op r van den Germ. wt. swi — wankelen,
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draaien, zie Zwijm. Vgl. : aan den zwier, aan den draai zijn.
Z w i j g e n , van den Idg. wt. swig = zwijgen.
Z w i j m , in zwijm vallen, afl. op m, van den G e r m . wt.
swi = wankelen, zwak worden. Zie Zweem ; Zwieren.
Z w i k k e n (verstuiken) intens, van zwijken (zie Bezwijken).
Z w o e g e n , van den G e r m . wt. swog = klinken, ruischen ;
h e t woord ziet dus op h e t steunen, zuchten, hijgen bij den
arbeid, dus : zwaar werken.

DRUKFOUTEN.
Onder Aar leze men: Idg. ak (niet ah).
» Acht leze men: Idg. wt. ok of oq (niet og).
» Adellijk leze men: addle egg (met eg).
» Akker leze men op blz. 16 bovenaan: wortel ag (niet ak).
» Ambacht, idem.
» Balsem leze men : 't Arab, balasan (niet balasam) en 't Got. balsan.
* Delven leze men : 't Gr. delphax (niet delphd).
Achter Eigen staat onmiddellijk: (Got. aigari) ; dit behoort een regel lager,
achter: een Oudgerm. werkw., dat in 't Got. aigan — bezitten luidde.
Onder Fransche titel leze men: voorhandsche
titel.
> Gezwind leze men : Got. swinths (niet swinthd).
Achter Juweel voege men : van 't Ofr. jo-el, en dit enz.
Onder Koepel leze men: 't It. cupola (niet cupoló).
» Koppel leze men: uit co-apulo (niet: co-pula).
» Korst leze men 't Gr. Krustainein (niet: Krustanein).
» Kwik leze men: 't Lat. argentum (niet argentium).
AANVULLING.
i°. Het woord artsenij (onder Arts) is aldus gevormd: Van arts werd
een w.w. artsenen = heelen, genezen, gevormd, waarvan men weer
door -ij het woord artsenij maakte, oorspr. als geneeskunde : »Ervaeren
in artseny« (VONDEL) en later: het geneesmiddel zelf.
2°. Kerspel. Het tweede lid spel (kerk-spel; ding-spel, bijv.: Rolder
Dingspil) brengt men in verband met een oud werkw., dat zeggen
bet. (vgl. ons voorspellen); het woord spel zou dan het gebied aanduiden, waarin de kerk, het gericht te z e g g e n , te g e b i e d e n had.

