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e V is de twintigrie letter van het Nederduitfche ABT,
en onder de medeklinkers de vijftiende. Zij . behoort tot
de lipletters , is zachter , dan de F , en fcherper , dan
de \V. Evenwel is zij meerrnalen in eene W overgeaan. Men heeft , bij voorbeeld , van het lat. vinum .
En in,eene
,F verandert zij aan het einwij n gemaak t .,
de van eene lettergreep ; zie InIesdin , bladz. , 59 , en
volg. Hoe iiáauw ook ten opzigte van harèn oorfpi^ong
aan de U vermaagfchapt ,, zoo als bij de 0 is aángetoond ; verfchilt zij echter daarvan wezenlik ; blijkens
uit en vit; waarom ífhen, bij het zanienfte'llen van een
woordenboek, register, 'enz. , . ten haren opzigte gansch
anders , dan ten aanzien der J, behoort te handelen,
en haar geenszins met de U vermengen moet, zoo als
men de 1 met de I vermengt zie I. .
VAAG , z. n. , vr. , der , of van de vaag; zónder meere:
Weligheid, vettigheid van den grond , in Twente gunst:
.

het land is inde vaag • Er is nog vaag in den gr nd.

e a daal
trekken,
De vaag is Om
er 'u:t.
^ uit
dteva
e ,

Nv. 0verdr
U
beflotenAA
^,it.
D. agtedi•O
e in den grond
lijk, teelkracht , jeugdigheid : na 's levens eelfie vaag in
't hoerhuis is ef :laf. HIGT . Izak, in de vaag zi^ ns
levens fris en Jierk. HIooGVLÏET. els t !ichaem d'eer.
fie vaegh van gi óei en bloeien des ft. VOND In de vaeg
zijner haren. HOOFT. Bij BP E DERO vang, in : de varfche vangh haers jeughts f reukeloos verfpillen. Za
meníleli.: vaagregt@ Zomervarren, een land des zomers braak laten liggen, om het welig te maken.
VAAGREGT , z. n., o., des vaagregts , of van her
.
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va gregt ; zondet i neerv. Van vaag en ;et. Het ret
A
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van den bruiker van een fluk lands , om , wanneer hij
daar af gaat,, van den- eigenaar geld te vorderen voor de
vaag , die er alsdan nog in is : het Gelderfche vaagregt.
VAAGSEL , zie vec fel•
VAAI , zie veeg, bujv. n.
VAAK , bijw. , vaker., vaalst. Dikwijls : den keer,
dien de menfchelijke naaken vaak veemen. WAGEN=

Hoe -vaak is hij hier geweest ? Hij komt des te vaker.
Waar ziet gij haar vaakst ? Bij KIL. vaeck , vaecke ,
vaecken , vake , en va.ken , zoo als in het nederf.

VAAK , z n. , ln. , dess v ks , of van den vaak ; zonder meerv. Geneigdheid tot flapen : vaeck hebben. KIL.
.die nogh den vaek zocht te verdrijven. VOND. Het
gezichte w rdt van ten' ijsren vaak veroovert. Van hier
het verouderde w. valoen , íluime •en : al zit ghij nu en
vaekt. SKI G. Hem en fat tikt vaec en. BIJ$ • 1477;
en vaeckeren , bij KIL. eis elders , ilui neren , en ílaap^
zuchtig maken ,, in : al lang , al lang genoech gevaeckert van de vrede. VLA. IIlr. R-tDitN .Voorts vake- .
i , gen b n tot fllpen , flaapzuchtig , vake-r:ghetd ,
en vakig, hij KIL • Zamernftell.: -->akclpos , vake oosheid.
VAALT , bijv n., en tij;w. , 'water, `vaalst: Bij K'IL,,- ook
vaelt we. Bleek , en roodachtig: biruin ende ick rach , ende fire t ^-, een vael peerdt. DIJBl-L`v.. Het is vaalgeverfd.
Verfchoten : uw kleed be;ifa: taal te wo; den. .liet 'ziet
er al te vaal uit. Van hier vaalachtig,, .vaalheid. Zamenflell.: muisvaal, eiiz. Vaelbru3n. KIL
1/aal, hoogd. fahl , angelf. f a'u , f^alo , feátw ,eng.
fallow , zweed. fal , ijst. farilur , fr. ha illet ,, pallet ,
is verwant aan het lat. pallidus , mmiddeleeuw lat. ba-lius , valius , en aan liet hoogd.. falb , ital. falbo , fr.
middeleeuw. lat. falvas , Javéllus , en reis chien
3Fauve,
ook aan het lat. flavus , en fulvus.
VAALT , vaalte , z. n. , vr. , der , of van de vaalt;
meerv. vaalten. Een mesthoop , meest gebruikelijk in
de zanlenfelling mestvaalt : ja dat fijn afgangh niet alteen tot m2isfe in de voelt giet is. , VIS sc xr t . Men kan
het gevoegelïjk tot vuil brengen.
VAAM, zie vadem.
VAAN, zie %vader en vaargen..
^V^1^.^Ï, z. n., vr., der of van de vaan ,, meerv. vanen . Verklein, aantj e. E igenl ijk , even als fano,
i
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in_ het oudduitscii en opperd. , en het zweed. ƒdna
lat. pannul , gr. 7 ^v' S , iets dat geweven is ., een ftul
doek.. In liet gebrLiik, een ftuk doek , dat, boven aan
Bene f eng vastgemaakt , daarvan afwappert , een vaan-

,

-

del: 't zwenken dei° ontvó uwe vaen. VOND. 911icliend'
yàafl bij vaan óphefena L. D. S. P. Eert feheepsTleugel
Een weelig luchj elde , 'en vloog vast af en aen ,
n vuldé nu het 27I, en kilde dan de vaen. • VONDo.
Zoo veel • krij slieden , . als er gezamenI k onder
Bene vajin optrék k en : drie wanen voetvolk , en eeie vaan
ru4erij liet vei Iei it YA astig wordt .00k . wegens
eenn metalen windwijzer op een huis , enz gbbezigd
.

4

r ftáát éèn koerén antje op den "choorf ten.: n
eene vaan is vier mingelee misfchien , omdat deze,
op de lei van eenen bierfchenker , doo • drie ftreepjes en
uitree ' •e aangeteekend , de figuur van een vaanp dwa
een
- pvel, ho é veel vaanen heet die , biervue
ije vormen .

wel gedrokke fl ? ROTGANS . Lustig, wie de l arfle kop
het, jij of ick , om , een vaen. v. HASS. aanteek. op
Kit Van hier vaandel , enz:.Zamenfiell.. vaenbefckermer , KIL.., .i>aaridrager , vaandrig, vaanj®.naeer,,
vaenleen , bi KIL. , hoogel. fahnleken , , . 'Z wABENSPI G . vanleheyt , een leen , waarmede . -men , oor
,

-

middel der overreiking van eene vaan befchonken werd,
`enz. Gildevaan , kerkvaan, krijgsvaan , ool-logsvaan ,
opróervaan , fcheepsva^ahtjè , fplitsvaanti e , t , envaar -.
fje, veldvaan , vrijheidsvaan , ze'evaan , enz:
Vdan, en-g. vale, fane, deen.,Jane;,. hoogti, fah-.
'

,

tje ital: paenriórt , fp v'etI eire , benderas is verwant
aan het o udd. en opperti. fo , zvv^ed.. fana , . lat.
pannas , gr. -gasvos , een weeffel , een , doek , een windfel ; zie vandén , aan het angelf. . fan , fantje , eng.
fdn,ij , een waaijer , en .misfch en oak aan. b4rnt t , hoogel.
paniér.

VAANDEL, z. n:. , . o^. , des vaandels ,= of van het vaanw
del; meere. vaar delen , en vaandels. , Anders vendel.
Bij KIL. ook vendelin,gh , iaeràdelangh. In tegé-novei w
felling van kos•net , R vlag , vleugel, en-wimiel , zulk eerre vaan., a waaionder eene .lende volt-.
volk optrekt : met olie ende iaandelen. Terwijl hij t

^'a^tndel 'kwaal . "t Blvett1g % .kri fgsgéweer er* flandert ,
A•l^-L

vlagh en vendels. VOND. Daer Nasi'au nu zijn vaeom
del plant. DEZELFDE. Hij heeft het vendel na, den
oever gewendt. HOOFT. Ende de vaendelen opfi`eken.
BIJBELV. Voorts ook nog zoo veel voetvolks, als er
gezamenlijk onder een vaandel optrekt : er kwam op
nieuw een vaandel fpanjaarden binnen. En vult de lege
vaendels weer inet j onsen. VOND. Zamenfrell. : vaandelkoord , vaandelkwatt , vaandelpelotton , vaandeljtok ,
enz. Oorlogsvaandel , oproervaandel , vrijheidsvaandel,
enz. Van vaan.
VAANDRAGER , zie vaandrig.
VAANDRIG., z. n. , m. , des vaandrigs , of van den
vaandrig; meere. _ vaandrigs. Evenveel als vaandrager , of vaanjonker ; uitgezonderd , dat vaandrag.er ook
wegens eenen onderofficier , en waanjonker wegens eenen
adelborst , wien men een vaandel te dragen geeft 4 gebezigd worden kunnen , maar vaandrig enkel een bepaald slag van officieren aanduidt , die fomwijlen werkelijk een vaandel dragen, maar fomwijlen ook niet . hij
dient als vaandrig bij onsregement. 7amenftell.: vaandrigsambt , vaandrigsplaats , vaandrigspost , vaandrigsran2 , enz.
Vaandrig, anders vaanderig, venderig, , vQndrsg,
en vendrik, deen. fiindrik , nederf. fahndrich, hoogcc. ,
volgens ADELVNG, fahnrich , opperd ƒänner, fenrier, in de dertiende eeuw vanere, en banir, zou, volgens ADELUNG, evenzeer van vanen•, hoogd. fahner,
gevormd zijn , als Gcinferich van ganfer ; maar wij
achten dit woord zamengefteld uit vaan en drig, drager, dat eveneens bij HOOFT , VONDEL , en anderen ,
in : blixemdrig , mijterdrig, roedrig , fcepterdrig,
fleuteldrig, flandertdrig, vlammendrig , woldrig , enz.
voorkomt. Zie drig , en roedrig.
VAANJONKER , zie vaandrig.
VAANLEEN , zie vaan.
VAAR , zie vaarfchroef.
VAAR , zie vader.
VAAR , zie var en vaarkoe.
VAAR , zie veer.
VAAR,. ze rr: , m., . des vaart, ,of van den vaar; zonder meere. Angst, ..vrees, de daad van het verouderde varen-, even als geva. ar , zie gevaar. In viezen zin
vindt
-

V
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vindt men dit woord reeds van ouds hert-gebezigd: ti
Biscop u'afe had groeten vaer. KOLIJN. So. dat hi ,J'e
brochte in vare. M. STOK. Om te vrijden van vaar.
VLAER D. REDENR. Hebt gheenen vaer fo lange als ic
bij u ben. v. GHISTELE. Schaamt en vaar weg zijnde. HOOFT. Voorts komt het ook bij HUIGENS , VON . DEL , en anderen, voor; ook in den zin van gevaar:
in vaar "van fch4breuk. VOND. " Voor vaar bezigde
men oul. ook naarheid. Spel. v. f nnen.
haar, deen. far , OTTFRID. , zweed. fara , eng.
fër, fr: fraij eur en efroi , . komt van varen , vreezen.
VAARAAL,^ zie vaarfchroef.
VAARBA'AR , bijv. n. , vaarbaarder , vaar. baarst.
Van varen. Zie, baar. - Dat bevaren worden kan : tst
hoe ver is de Donau vaarbar• ? Wegens het weder , gefchikt , • om daarin te varen : het weder moet nog vaar
baarde' , worden , eer ik op reis ga. Van hier vaar.
baarheid. " ..Zamen ftell.: onvaarbaar.
VAARDER, z. n. , m. ,- des vaarders, of van den vaarder; meerv. vaarders. Een meusch , of fchip , die,
of dat , vaart ; in de zarnenítell.: Groenlandsvaarder;
IKoopvaarder; - Kruisvaarder, Levantsvaarder , Oosti#diesvaardet•, Westindiesvaarder , Zeevaarder , enz.
VAARDIG , bijv. n. en bijw. , vaardiger , vaardigst.
Ook véerdig. Snel van- beweging en werkzaamheid
hij it vaardig in al áijri ,bedrijf. Wat is zij vaardig
net -de ton' ! r-Bene penne eens veerdigen fchrl)'*Ye,1-s. Bij-BEL,V. 41$ biw. , fnell'*k-: maak het eens vaardig af!
Onbele mèrd , en daarentegen wel toegerust , gereed,
oen .tte i c óen : - maakt u =vaatdig ! haard ig ! aan!
vuur 1 sen behoeft nooit naar 'mij te wachten; ik ben
altijd vaardig. De'tonge der t amelenden Zal veerdich
zijn. " " BJJnILV. Met 'betrekking tot den geest , geneigd ,. gewillig : men moet even' vaardig tot vergeven
zijn , ,als een ander , tot beleedig en. Van leven looze
dingen , - gereed , afgewerkt , voltooid : het erenis vaardig. Wanneer zult gij mijne schoenen vaardig hebben?
415 het -befchutfel veerdich Fal weten. BIJBELV. Van
hier vaardigen, in afvaardigen, uitvaardigen, en vervaardigen , vaardigheid , vaardiglijk. Zamenfiell. :
boetvaardig, dienstvaardig., Ik tvaardig , marschvaardig, orivaardig , reisvaardig, wilvaardig , enz,
A3
Vaar,.
,
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vaardig , nederd. fardig, deen.. f-ärd^ig, zweed.

faerdig, hoogd. fertig, opperti. ferig , 1lowK. varig

komt niet, zoo als ADELUNG Wil , regiereeks van va=
ren, maar van vaart , voor zoo veel dit woord fnelheid
van beweging aanduidt.
VAARDIGEN, zie vaardig.
VAARDIGHEID , z. n. , vr. , der , of van de vaardik
luid; zonder meerv. Gefchiktheid , om iets viel „ gemakkelijk, en vlug , te verrigten : hij bezit Bene grote
vaa digheid in het redetwisten. Van vaa dig:
VAAkDIGLIJK —, bijes. , evenzeer als het bijw.,, vaar
dig , fnellijk : hij hielp ons vaardiglijk voort. Sij to
gen veerdicblick over de Jordane. BijBELv. Bij KIL.
vaerdighlick. Van vaardig.
VAARKOE , z. n. , vr. ; der, of van de vaarkoe;
meerv. vaarkoeijen. Verkleinw. vaarkoekje. Het te=
genoveríiaande van eene koe , die-niet kalf is : die vaar,koeij en gev(n mij dezen winter melk , en worden duu
volgti*den zomer gemest. Dit woord luidt bij KIL. verxek.oe , en het is zamengefteld uit koe en varre , var,
óf vaar, eigenlijk , een ifier,' dat ook wel eens op zich
zelf gebezigd vordt, om het tegenovertaande van met
kalf uit te drukken : is die koe met, kalf? Neen , zij` is
vaar.!
vAARS_, z. n. , vr. , der, of van de vaars; meere.
vaarzen. Yerkleinvv. vae`arsje. Bij KIL. vare , verre
verskalf. ook. wel eens verf , , veerze , vaerxe. Eene
jonge koe , die voor bevruchting vatbaar , maar nog
nooit bevrucht geweest, is_: welk eene Moone vaars
Met een gekeelde vr erze. VOND. De, drijejarige veer-

0

,

r

Te. BIJJ ELV.

yAA1S ,' zie vers.

VAARSCHROEF,., z;. : , vr., der, of van de vaarfchroef; meerv. vaarf ldraeven. Van vaar en fichroef.
Het tegenovcrftaande va.1i eene moerfclhl oef', ook wel
eens, even als men aan deze den naam van moer geeft,
vaar geheeten ; met foortgelij k eene ziufpeling op het
onderfcheid tusfchen bet ,manneli3k en vrouwelijk geflacht , als waarmede men zeker {lag van alen ,` die reen
voor de mannetjes der moeralen, of Murena's der ouden, houdt, ' met den ' naam van vaaraal beftempelt :

as : d vaarfehro f wel in de moer

VAART,

V :x A•
• der , of vals de vaart ; meerv.
vaarten. Verkleinw. vaartje. De daad van varen
men voltrok de vort. HOOFT. De vaert [al^efichiedcn
+^ de vaart zijn
eteekent ,
^
tiet kt' d80-• DJBELv.
zijn werk van varen Snaken. Er is weinig vaart, er
wordt weinig gevaren. he vaart is Hecht, er is met
varen t t n g te -winnen. De vart is gefloten, . of open,
verboden , of vrijgeftei . óuii'n gs,evenveelwelketogt,
of reize, i1 elken zin het nog bi j KIL. , zoo vel als
dij M. S rQK. , voorkomt, end welken het in verfcheiden ,;anienft4l.. oefept ; j 4 evenveel welke bezigheid,
ever ais ht idee . „hard, en .Ífait bij oTTrRID, \Toorts
het 'water - v ardoor men vaart : hij woont over de
vaart. , , De- art looit door het dorp. ' Te Vreesya`j k aan
de vaart.: . JJOOFT. 'iguurl. , fnelle voortgang ; loop
eens met eno*. vaart. In dezen, zin wordt het ook mans
Welijk gebezigd : zijjbeletten d en f t room zi j n' Sollen vaart.
VOND. Zatnenfte11.: vaartdzeper , vaart ravea• , va` rtfchouw, enz. .gifvaart , bedevaart , birnenvaa ^t ., bui.
renvaart, dagvaart, Mrvaart, heervaart, he;i2elvarrt,
-kruisvaart , 9.erqrt, ƒ^pheepvoart , fl4dcvaart , trek
vaai$t , u ítl»art., wel at rt, zetvaartt , enz.
de , v•es. ƒeert,
v.meier
d^ , ee
v
j ar ít^ ; aerd
deern. fi5i , Q'TT4- , f4gr f 2 hoogd. fakt', kont
»

,

.

vafl varen,

V/R
9,• fl . o. , , des vaartuigs , of van het
vaartuig; meere. vaartuigen. Verkleinw. vaartuigje.
.Vat ar, n m - t cig. - E enl;jk , allerlei tuig , om 'op
evennyeel .welle wli e te ..varen .; waarom het zweed.
farsug •, ; c g .heden iei. dage paarden, `vagen , enz. bevat Dccli *wij pnder1"cheideri voertuig van y, tua T ;
eq djt - is , 'uren als bet loog4. fakir. eug , Wederf. f r..
tug , en deer . fa^•toij , bijzonderlijk een fehip ,` en vel
" een van de kle^nfte ,foort : ,waar is uw vaarsi. ig ? den
a

.

't houten v4ert1dg1. VOND •

VAAR W4 TER , z. n. , o. , des -vaarwaters , of an het
vaarwater ; nieerv• vaarwateren , of vaarwaters. Van
varen en water. Het water , waardoor uien vaart : liet
is een flecht vaarwater. Dat vaar rata is voor i',; ij te
n,aauu' en ondiep. Dwars in het vaarwater liggen , i4
evènveel , als iemand in het vaarwater zitten, hetzelve
,

,

-

voor . hem vei floppen , ' hein belennnlereii , tegeinlrevenn .
Jn

VA A, V A C.

Intusfchen wordt iemand in het vaarwater .gitten, ook
gebruikt voor maken ,dat hij Reeds op zijne hoede wezen moet , als of h ij door eenes rover, die in zijn vaarwater zat, bedreigd wierd : zij zit hare dienstboden ge-

fiadig in het vaaruwaetr.

Vi^AR WEG zt n. , m. , des vaarwegs, of van den
vaarweg; meerv. vaarwegen. Van varen en weg. Bij
KIL. een weg , langs welken men rijdt , hedendaags rijwf g, in den ZWABENSPIEGEL wagenweg.
,

VAA Et WE L , z. n . , o. , des vaarwels , of van het vaar-wel; zonder meerv. Van 'varen en wel. 'Een affcheids,wensch van welvaren , eigenlijk de gebiedende wijs van,
Jiet* werkw. varen ,, wel 'vareia , zelfiandig gebruikt:
.,

bij herhaling riep zij mj het laatie vaarwel toe. Naeuwlijxs kon ick dat droeve vaerwel 'ui=afpreken. VOND.
Iemand vaarwel zeggen , is , affcheid van hem nemen
en foms ook alle getneenfchap met hem verbreken : zeg

dien valrehen vriend vaarwel! Ook van zaken, wwaarïnede men zich niet meer inlaten wil: bejluit gij nog

niet , der zonde vaarwel te zeggen ?

VAAS , z. n. , vr. , der,` of van de vaas meerv. vazen Verkleinw. vaasje. La,t. vas , 1tal`. ' vafe , fr-. ,
eng. hoo-d. vale. ' Eigenlijk , - evenveel welk vat •maar
h-ier te lande , even als in hët eng. en hoogd. , een min
of meer keurig gewerkte pot , waarmede men een vertrek, eenen bloeintuin, enz. opfchikt: die vaas is eckt
-

Yatansc/i.

VAATSCH , bijv. 'ni. en bijw. , vaatfeker , vaatschst.
Eigenlijk , al wat naar hèt vat Einaakt : het bier is vaatsch.
Lrats , oft naets , ' fnaaecken. KIL. De ' *kroeg is'vaatsch ,
beduidt, er valt niet meer te tippen. ,Voorts is vaatsch
ook laf: welk een 'vaatschï antwoord.! Jlet is - een vaat f che
-

vent.. HALMA. Van vat.

VACANT ;' bijv. n. , zonder vergrootingstrappen. Dit
bastaardwoord is vare het ' fr: vacant ; ontleend , en
wordt gebezigd 'wegens een ambt, dat open•geraakt is,
.en , wederom vervuld moet warden ; anders ledig , open
meevallen : het Bal j eiwf chap is vacant. Ook wegens eene
plaats, waar zulk een ambt is :..dat dorp zal op nieuw
,

vacant worden.

V ACANTÏE , ï. n., vr., der, of van de vacantie ;
gieerv. vacantiels r en vacanties-. ' Basterdw. , naar 'het
fr.

VAc, VAD.

9

fr. vacance , rusttijd voor leeraren van hoogere en lagere fcholen , en voor derzelver leerlingen : wanneer begint de groote vacantie ? Ook voor de raadsheeren van
hooge gcregtshoven , Regeringsleden, enz.:. als de vacantie voor het hof ten einde is. Zamenflell.: vacantie-i
diaeg , ' vacantieti j d.
VACATIE , z. n. , - vr. , der , of van devacatie; meerv.
vacatien. 'Basterdw. , naar het fr. vacation , eerlediging tot een of ander bedrijf, bij MEIJER onledigheid :
wat . krijg ik voor mijne vacatie ? Zanienftell.: vacatiegeld.
VAOHT , z. 'n. , vr., der, of van de vacht; meerv.
-yáèhten. Verkleinw. vachtje. De gezamenlijke , en
nog aaneen verbondene , wol van een laan , fchaap ,
enz. : gaarne (laat het fchaap zijne vacht aan den ficheerder af. Niemant kan 't ingewant , noch ook de vacht,
afwasfchen. VOND. Iemand bij zijne vacht krijgen,
is'," heng bij de lurven pakken. Eene bruine- vacht heb'ban,' is`, bij HALMA, donker van kleur ,zijn. Zameníle l.: ':ham'elvacht , lammervacht, .fchapervacht , en z.
Dit Woord is verwant aan vahs, fahs , haar bij OTTIgIUD• ,- WILLER'. elf TATIAN.
;

VADDE , zie vadze. '
VAL DIG , zie vadzrg.

VADEM , vaam , z. n. , in. , des vadems , of van den
"vadem ; reerv.* -vademen. Eigenlijk , zoo veel als een
mensch, die zijne beide armen wijd uit(Irekt , daarmede bevatten kan'. In het gebruik , bepaal`delijk , eene
lengtetnaü van zes voet : kot is eenen vadem lang. Zes
vademen
ap F r .ten` vadem hout; , een ílapel r, welk
10
gté I en& ibreedte zes voet bedraagt. Een vadem waters , is , water, ter diepte van. eenen vadem. Voorts
was yddem oulings ook , evenzeer als het h000gd. fa,dm , een draad. ' Van hier vademen. Zamenfiell.: vademhout, - of vaarhout , hout, dat bij den vadem verkocht tivordt.
Vadem , - vaam , vries. feem , nederf. f ehz , fe m,
en fadem , .hoogti. Paden , an gelf. faedm , eng. fathom ,
fadoin, ' OTTFRID. ook fadom , zweed. famn , deen.
Javn , komt van het oude vaan , oudd. fahen, ULPHIJ,.
f ahan , deen. ƒaan, zweed. , iis1. f t , angelf. fou, opperd. fachen , in plaats Van 't Welk men thans veelal vangf n, oi vatten, bezigt, en is verwant aan vee,.
A5
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VADEMEN , bedr. w. , gel jkvl. Ik vademde , heb. gevadeind. Meten , hoe vele vadenme i iets lang is : vadena dat .touw eens. Voorts is eene Naald vademen, bij
HALMA en KIL. eerre draad daar door (teken. Van bier
vaderping. zamen tiell. ; omvademen. .
Vademen , vamen , vries. feeimja„ angel(. faedma,
zweed. famna , eng. f adorz , dat bijzonder *k peilen
beduidt, komt van vadem.
VADER , z. n. , m. , des vaders ,. of van den vader;
zneerv. vaderen en vaders. Verkleinw, vadertje.,.: In
de gelneene volkstaal, ja oulings ook bil geachte,fchrijvers .; vaar, gelijk in eene oude berljnnrong der pfalmen:
lieve vaer , tegen God gezegd wordt : wilt mij bewaren,
.lieve vaer , van een foo fellen hoof en febaei-. SOUT.
LIEDEK . . Even als men moer in plaats van maedervindt.
En , gelijk als men oulings moeder in den tweeden naan1val , voor een z. naan1w. , waarvan die naamgal af
liing, niet verbccog ; . blijkens : om onfer tn,eeder bede.
111. STOK. Zire moeder broeders WALE.WEIN ; ZOO
deed merg zulks ook niet ten aanzien. van . vader. Zie
.

.inleiding, bladz. g6. in de aan.teejtd.- Nu is, vader , eigenliik , een teler , verwekker;;. wis. -is de vader -van al

die kinderen ? Ook wel eens van dieren : jnjjn hond is
de vader van den zijnen ; maar toch nie stal flechts van
menfchen. In eene ruimere beteekenis , evenveel als,
voorvader, flamYader: ghij fult tat ee, er vader van menichte. der volckeren worden. BIJ ELV. _ Zoo handelden
onze vaderen geenszins. Ook begroet„' n eenen ftiefvader en fchoonvader met den naam van vader. , en geeft
men denzelven aan : den opzien r van <een - weeshuis,
een armenhuis , of ander gelicht, eo gn, elk, die door
voorzorg, toezigt , enz.. de plaats - kv. » eenera vader
vervult : hij is mij tot eenen vaders. Gods fèlve , die,
snij tot l'haraos vader ge l elt heeft. BII13ELw. Bijzonderlijk noemt men God den vader.deri enfc4en, omdat
hij zoo wel met eene vaderlijke goedheid voor ;hen
zorgt.., tils hij hun het aanwezen geeft;. den vader van •
alles , omdat hij alles voortgebragt heeft ; en den vader
van 5 (zr.^s, uit hoofde van de kinderli 1 e betrekking,
waarin deze bij uitnemendheid tot hem ilaat. Voorts.
eer BIJBEL , i
-is de vader van eene plaats , ,in den STATE
malen derzelver flichter : Mao^n w s de vader van . & thzrr. BTJBELV. De vader van 4 alle die hart en er;-de erge"
{

;
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gehn handelen, is, in denzelfden STATENBIJBEL, in
`navolging van het hebr. , de eerfle uitvinder van die
fpeeltuigen. Een vader van alle , die geldoven , is ,
derzelver voorganger. Gij zijt uijtden vader den Du:
vel, is , gij aardt naar hem, als kinderen naar hunnen
vader. De, vader der leugen, is , de voorftander daarvan. Hem f ierhuis war de vader van regelmaat in de
behandeling der taalkunde , beduidt , dat hij de eeríle
invoerder daarvan was. Een vader des vaderlands , is,
;een teedexhàrtige voorftander van deszeifs geluk. Ove{

]gans ,geeft men den naam van vader aan evenveel wel.ken ouden man : kunt gij nog zoo ver gaan , vader
.

!

I elk een oud vadertje! En aan zulken kloosterling,

a s meta anders h ster noemt; zie pater. Oul. gaf men
aan 'ader. ook Benen vrouwelijken uitgang, en fchreef
dien vaderi s, voor moeder. Van hier gevader, vaderachtig , vaderlil k , vaderloos , zonder vader , vader fchap ,
enz . Zamuenítell. vaderaard , vadererve , KIL. , vader ek , vaderhart , vaderland , vaderlief , vaderd vadermoord
vadermoorder
, vade
, vadernaam
, , ,
tijde
vaderjlagt , vaderstad , enz. dartsvader , armenvader , _ bestevader , biechtvader , binnenvader,
buitenvader , burgervader , gasthuis.vader , grootvader, l^uisvader, kerkvader , la svader. , oudvader , rasphuisvader , . fchoonvader ., fpi"ii Svailei
,iefyader, vporvader, weesvader , .enz
fl
hadcr, . of_ vaar, nederf. vahr, deen, zweed. fader , . angelf. faeder , eng. fatker, KERo. fiater, per f .
it 1. , Cp. padie, fr. pdre , , lat. pater, gr. 7rr ;, .koint: ..gelijk fómmigen meenen ,- van het oude fo. áde ;tweed. ƒida , gr. cpuiiuelw , telen , verwant aan het lat. futuere , aan het deen. Jode, baren,
aan f odrein , ouders , bij UL P IULAS , en aan ons voc
den , nederf. fidene ' TEN KATE brengt :het tot het ouc e naden , ' bezorgen , beilieren. In het moefog.. be.
duidt _rads , of fats , in achtei lasfing, eens bezorger;
zoo is baud faths , een bruidegom , thufundifads , een
overíle over duizend. Zoo dat vader , noorw. , deen.
en zweed. f aed.er , ejgerl .k de opperfle beflierder van
den huize zou zijn, als ziende op het bewind, dat tot'
Jen man , en niet op de voortbrenging , dat tot de ouders te zamen behoort. \VACIJ TER zoekt den oor-,f prong in het kinderlijk flameleti , hebr. ab, chald. en
.
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fir. abba , perz. Adder , gr. a^r^ra , ^ra,r^ra , lat. a-^
ier , zoo veel als papater , zijnde ter flechts een uit,

gang. De Franfchen en Italianen hebben hun papa , de
Hottentotten hun bo , de Amerikanen in de antillifche
eilanden hun babi. Wanneer deze afleiding de ware is,
dan hebben onze voorouders , bij dialektverloop , de
b of p , in f of v veranderd.
VADERACHTIG , bijv. n. en bijes. , vaderachtiger,,
vaderachtigst. Van vader en achtig. Eenen vader
voegende , - betamende : dat is niet vaderachtig. Als
bijw. , zoo als een vader behoort te delen : handel toch
vaderachtiger.
VADERGF , bijv, n. , zonder vergrootingstrappen.
Van vader en gek. Gek naar zijnen vader : wat is dat
kind vadergek ! Ook als een z. naatnw.: het is een regte vadergek. Van hier het verkleinw. vadergokje.
VADERLAND , z. n. , o. , des vaderlands , óf van het
v(yderland ; zonder me'erv. Van vader en land. Het
land van iemands vader , waar iemands vader thuis
hoort , of gehoord heeft , ' e us waar iemand geboren ,
of opgevoed , is : vroegtijdig verliet hij zijn vaderland.
-

indien Jij dies vaderlants gedacht hadden , van wekk
jij uijtgegaen waren BIJBELV . Ook het land, waarin
.

men als burger opgenomen , en ingelijfd wordt , of
is : fij betoonen klaerlick, dat fi, een vadderlant foecken.
BIJBELV . Dat men in ons vaderland mannen vindt.
KLUIT . Van hier vaderlander, vader jandsch. Zamenílell.: vaderlandsliefde.
Vaderland , hoogd. vaterland, deen. fddern-eland ,
is eerst in latere tijden naar het lat. patria ; gebeeld,
even als vad rlander , nog later naar .het fr, patriete ,
om het bastaardwoord patriot fe vervangen.
VADERLANDER, zie 'vaderland:
VADERLIEF , eene onverbogene uitdrukking, wáarede men zijnen , vader aanfpreekt. Van vader en lief,
dat hier achter vader geplaatst, en daaraan verbonden,
wordt: niet waar 2 vaderlief!
Vr.D.ERLIEFDE , zie vaderlijk.
V^ flE i? EIJK, bijv. n. en bijw. -, vaderlijker, vaderlijkst. Den vader behoorende , of van hem afkomftig:
-

de vaderlijke waagt. Iet vaderlijk gezag. De vaderlijke lief,.'e ; in ter enoverílelling van vaderliefde, het

welk de liefde van een kind jegens' zijnen vader aandísidt.
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duidt.. Mijnn vaderlijk goed. Ook het gene aan voor
ouderen toebehoord heeft : hunne vaderlijke zeden en
wetten. Voorts evenveel , als vaderachtig, eenen ader voegende , betamende : hij waakt voor ons met eene
vaderlijke, zorg. Laat die vaderlijke beftrajfZng u niet
,belgen ! Toen floegb zijn hart , en al zijn aders , van
fchrik, en vaderlijke vrees. VOND. Als bijes. , zoo
ais een vader doet , of doen moet : hij behandelt haar
vaderlijk.
bladerlijk hoogd. vaterlich , NOTK i faiferlich
komt van vader. Zie lijk.
VAD1RLOOS , zie vader.
VADERNAAM , z. n. , m. , des vadernaams , of van
den vadernaam ; zonder meerar. Van vader en naam.
net woord vader , als naam befchouwd : apen zoeten vadernaam voeren. k andere beteekenisí'en zegt men : de
naam van iemands vader, of zijn vaderlijke naam.
VADERSLAG , zie. vaderfa;;t.
VAt ERSLAGGT, z. n. , vr., der, of van de vaderiagt; ineerv. vader flagten. Van vader en flagt. Bij
KiL. vaderjlagk. Mansla aan iemands eigenen vader
bedreven , vadermoord . hij is fchuldig dan vader jlagt.
VOND. Om dezen vaderPlagt. VOND. , waar dit woord
te onregt mannelijk gemaakt, doch waarfchijnlijk voor vader/lag gebezigd wordt; welk laatíle minder in gebruik is.
Van hier vaderflagtig, aan vaderílagt fchuldig, bij KIL.
'VADZE, z. n. , m. envr. , vandenvadze, der, ofvande
vadze; meerv. vadzen. Een lui, vadzig mensch, man
of vrouw zij ` is eerre regte vadze. Zulk Benen vadze
,als hij is , zag ik nimmer. Anders ook vadde., Van
hier vadzig. Van r het aloude werkvr. vadden , d. i.
flap zijn; waarvan ook vodde.
VADZIG , bijv. n. en bijes. , vadziger , vadzigs`,
Loom , traag , fleeds half tapende : welk een vadzig
mensch l Wat zit zij daar weer vadzig en lusteloos
Van hier vadzigheid, bij H. DE GR. en HooF.T ook;
vaddigheid. Dit woord luidt bij KIL. vadji h en vaddigh, komt van vadze en het oude vadden , waaraan het fr.
fade, en liet eng. werkva. fale, verwelken , verwant zijn.
VAGEBOND , Z. n. , nm. , des vagebonds , of van den
vagebond; meerv. vagebonden. Een bastaardwoord,
even als het hoogd. vagabunde , stal. vagabondo , eng.
en fr. vaaabond , van het lat. va, abi'ndus , ontleend
Or
\
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om Benen landlooper aan te duiden , die Reeds rónd-zwerft, en nergens t'huis
is.
i
NAGEN , bedr. en onz. w. , gel jkvl. Ik vaagde , heb
gevaagd. Het zelfde als vegen. Zuiveren , fchoonmaken , van iets ontheffen : een lang getivenscht Tlerlósfer
vaegh het rijk van --'s rijks vervloekte plaeg. VOND. Matroos aen 't roeien vaegt de vlacke zee om llri^ti. Poo T,
Van hier vaagrel , veegfel, opveegfel. Zamenfiell.
opvagen , uitvagen , wegvagen. VOND. bezigt het onzijd. , voor fnel doorgaan : eet zwaer t , dat vlamment
door fchilt en harrenas en helm van diamant gevacgt
heeft •
VAGEVUUR, z. n. ó. , dès vagevuurs, of van het
vagevuur; zonder meerv. Van vagen , of vegen, en vuur.
Hoogd. fegèfeuer • , zweed. f klirfeld , fchuijervuur.
Een middelhand van fmarteljke zuivering , waarin de
zielen van vele menfchen bij hun verfcheiden geraken,
-om voor eene eeuwige zaligheid vatbaar en rijp te worden.; door fommige Christenen geloofd en voorgefaan
kannen de levenden de doodè n door gebeden, aalmoe
zen , enz. van de /'marter des vagevuur"s bevrijden ?
VAK, z. n. , o. , des vaks, of van het vak; xneerv. vakken. Verkleinw. vakje.. Eene ledige ruimte , gefchikt
om iets te vatten , of te bevatten ; Bene bijzondere afdeeling van eene kas : wat beduidt dat opene vak in uwe
boekenkas ? Een bijzonder gedeelte van eenen wand,
enz. : welk landfchap zult gij op dat vak laten fcbilderen ? De Trojanen breken een vak uit de vesten. VOND.
Een bijzonder gedeelte der wetenfchappen : het was een
groot man in zijn vak. Gij moet het vak der gefchiedkunde beter beoefenen. Bij KIL. is vack en vackeel ook
een bijzonder deel van een gebouw, eene verdieping,
'en .een gat, even als het hoogd. fach.
Vak , Wederf. fak , deen. fag , hoofd. faeh, is verwant aan het fr. faqtie, en zweed. jaggor , eene tasch ,
en komt van vaan , hoogd. ƒá4en, opperd. feieken ,
dat oulings vatten , bevatten , aanduidde.
VAKEN , zie vlaak.
VAKERIG , zie vaak , z. n.
VAL , z. n. , nl. , des vals , of van den val., 7neerv. vallen. Verkleinw. valletje. De daad van vallen : hij
d et d enen gevaarlijken val. De lt roojn verdoofde ons
dc,r iie g drz sch va; zijnen val. De daad van het,

,,

,
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zelfde va1'len , in den zin van bevallen evalkn
eten heeft bij mij nog geenen vat. , Zal die
hier vel val hebben 2 De daad van vallen, l t c ën r
van inftorten : dat huis ftaat op daen val. Ende e val
'van dat jeli,^e huijs "was groot BIJBELV. ; in den .zin
van fterven : daer den vaal gcfchiet. v. HASs. ; in den
Zin van vernederd worden : ik voorzag zijnen val reeds
lang. . Esther bewerkte den val van Hamaai: Daar 't
.op mijn val word toegelegd. L. D. S. P. ; in den zin
van zwaarlijk zondigen : „de gevolgen Van Adams val.
Zoo hebb' ik nooit een' zwdarën vod te fchl-oomen* L. D.
S. P ; -'in &^ii iin van tot enkuischheid verleid worden
voor haren val was het éen ?beminnelijk fchepfel; *in den
zin van ten ondergaan : den val vanzijn vaderland ove r.
leven. Een voorfpook vara den 'val ,des rijmm. HOOPT:
Eindelijk heeft aval cie fprttaakktindige beteekenis van het
•lat. tyfus , ' in naarríwál en is val , in afval en hemelvol,
hèt geiné valt'; 'en 'in tegenovërí elling van klim , die
i t g +án •eene -gebloemdè ftof, volgens welke de bloe..
ineui hét dnderite 'boven ftaan : als gij het Zoo fnijdt,
ks-i>gt gij voor het ruggelluk niets dan den val. Van
Lier lij K-L. v alligh, geneigd tot vallen en door het
verlies van een pleidooi getrofèn. Zamenfell -: bouw=
val, hemelveil , misvar, miskraam , naamvar, onval,
vddtjval , waterval , zvndeni'al , enz.
dl, hoogel. foli g (Oi ri k b. , NoPK. , enz. fal ,
'komt 'val] vallen•
\TAL ', z • n. , vr, -, der , of 'wr i de val meerti: ' vallen.
Verkleinw. vallëtfe. Een vailend ding van verfchillen' een arm: Een neêrv ller t dei it aan Benen fchoor'f-eeri is.de val e P? Eenë nerterwaarts hangende,,
of vallende, strook rondom het verhemelte van een le-.
rlikarit : die Tal is niet breed genoeg. . Eene` neervallen..
de knip , om ratten , muizen , enz, te vangen : in die
'ral zult g! weinig muizen vangen. -De kat zit in de
val VOND . Overdragtelijk, is, in de val geraken , in
eene ongelegenheid gewikkeld worden, waaruit men zich
niet redden kan , en in eene plaats geraken , waaruit
»sen niet ontkomen kan., En val is zulk eerre ongeie .
gertheid, of plaats : haîfe tafel worde tot eerren fts•ick..,
iït e tot eengin 'ralle. BIJ ÉLV. mij z i:llenze in de val
des 'inhárns zien benepen . Voí^7-b. Eene-oude rat in de
v'a' krijgen, is, een loos en doortrapt mensch om den
.
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tuin leiden. Zainenieli.: valdeurtje, val/Irik,9 ei1zó
Mollenval, muizenval, ratten'al , fchoor/teenval , enz.
Val, valle, hoogd. falle, NóTK. falla 9 0TTFRID.
Jala , zweed. f alla , deen. f aide , komt van vallen.
VAL , z. n. , o. , s des vals , of van het val; meerv. val.

len.' Volgens KIL. oulings evenveel., als geval, enhet
hoogd. fall , in den zin van gebeurtenis ,. omftandigheid, enz.: In welcue beijde vallen, v. HASS. Dit is
eene verkorting van geval, en komt daarmede ván vallen , even als toeval van toevallen , enz.
VALDEUR , zie valpoort.
VALIES , z. n. , o. , van het vales; meerv. valiezen.
Verkleitiw. valiesje. Een mantelzak: berg mijn va-

,

lies.
'Valies , fr. valife , , ital. valigia , . middeleeuw. lat.
vallegia ,, hoogd. f elleffen , opperd. wadfack , van
. kleeding
, gewaad ,ii n welke taal laegoth
'wad, in .het

fa , bef uiten , inf uiten is Anderen fchrijven voor
valies , vellies , als af koniftig van, het lat. vellus , huid,

vacht, waarvan de valiezen of welliezen, doorgaans
gemaakt worden.
VALK , z. n. , .m , des valles , of van den valk meerv.
valken. Verkleinw. valkje. De benaming van een ílaá
;

:

van roofvogels , waaronder ook de arenden , gieren,
havikken , fperwers , enz. begrepen worden : men telt
.des en .twintig .foorten van valken. De benaming van
eene bijzondere foort van dat vogelengef acht : de val-

ken . worden door duiven onder het /lapnet gelokt. Ux len ;r
die hun nesten maecken bij . den valck. D. DECK. :
Spreekt.: elk meent , dat zijn uil een valk is. Zie
uil. Van hier valkachtig, valkenier, valkerij. Zamenftell.: valkenhuis , valkenj agt , valkennest , valken.
obg , enz. Bergvalk., boomvalk , giervalk , muisvalk ,
i-eigervalk , rotsvalk , fleenvalk , flooïi^a t^ , enz.
Valk, zwab. dicht . ook valk ,. valke , nederf. falke,
hoogd. ,_ deen. , zweed. ^a^k, , fp. , erg. falcon , . fr.
faulcon, ital. falcone, komt van het lat. falco , dat.
van talx , ikkel , a!fftamt , en op den krommen filave
'

,

der valken doelt:
VALKENET , z . n. , 0. , cues valkenets,, of van het valkénet; meere. valkenetter. Een ligt ftuk gefchut , ëene
veldf ang : , VIII vaickonetten o,; t ander gefchut op rade-

ren. v. HASS.

ïTal-

j a1kenct, Valckenet, vïtickonet, i oogd. falkonett
fr. Jaulconneatl , is evenzeer van het middeleeuw. lat.
falconeta , ontleend , als liet hoogd. falkceune , dit lietá
zelfde aanduidt van het middeleeuw. lat. falcolia.
VALKENIER , zó n. , m. , des valkeniers , of dan devalkeniep'; meerv. valkenieren, of valkeniers. Een af.
rigter vail valken tot de jagt : de valkeniers reet huliné
valken. Dit woord luidt bij KIL. alekenacr , hoogdl
falkenier; of fal eer , fr. ,Iaucor.nier, en is ontleend
van het middeleeuw. lat. falconariusei •
VALKERIJ z. n. ; vr. , der, of'an de valkerij nicerv41
'valkerijen: De valkenierskunst , of vogelvangst metvalken , en de daartoe noodige loet vn valken en Val
kenie .•s : hij is een liefhebber van de valkerij Hoogd&
Jalkrzerei f . Van valk.
VALKRUID , z. n. o.- r! valkruids , of heí val
kruid; meerv. valkruide a. Van vallenen kruid. Eet plant
^

r

;

-

gewas , waarvan teek zeven foorten telt , dus genoemd;
omdat het ter genezing van builen dient , welke neen
uit eenen val krijgt : trauïso' •ig valkruid , hertshoo 'iii
itlkr- uid , fthorpioeni ^-r valkruid.
VALLEI, - z. n vr., der, of vvt á de vallei; meet,
vallei3en. Een dal : e-de wat hobbelachtich is , dat 'al
tot Bene valeije gemaeckt worden. BIJBE V: Wij trok.
ken door Bene fthoone vallei.
Vallei , eng. vale , valleij, fr. vallee , ital. , fp
kalle, lat. vallis , komt van vallen , in de beteekenis
van nedetwaarts hellen, dalen. Zie vallen: • z ,
VALLEN , onz. W. , ongelijkvl: Ik viel, ben gevallen:
Door zijne zwaarte fnellijk nederwáart gedreven wbri
den ' er is weet eeti appel van dén bóom gevallen. .De
fi`erren des hemels vielen óp • de aerdes • Bijl LV.
Van tegen, sneeuw; hagel , enz.: ér valt vei
Waters. Er ezel een fierke di tw. Plotfélingn uit
eene ílaande , of zittende, hl uding in eene liggènde
overgaan : hij viel van zijn Mand. Doe viel Sautl haestelick ter aerde, fo lancé als hij tikas. BIJBELV. Op
zijn aangeziggt valle>v , is , zich eerbiedshalve voc rovet
werpen, zoo dat men den grond met zijti Bezigt aan..
Toere, of fchijne aan te roeren. O. zijn hoofd, c
Pen. ne*s,óp zijnen arm,enz. vallena,daarnmede iii het alle.rt
tegen den grond, of iets anders, aanbonzen, zto dat
adie ledematen amxn af meer b efchadigd worden6 Voort
,
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zegt neen , .wederkeeriglijk , zich zeep' vallen , zich door!
vallen , zich Benen arm , enz. aan flukken , of uit het
gelid , vallen. Iemand in de armen vallen , is , zich
in deszelfs armen werpen. FIem om, of aan, den hals
vallen , is , hem omhelzen. Iemand te voet vallen , of
aan iemands voeten vallen , beduidt, zich eerbiedshalve
aan zijne voeten werpen ; even als het min gebruikelijke
i'oor hem te voet vallen, zoo als VOND. het uitdrukt,
in : 'k valle met mijn %peelgenooten , eedie helt, te zoet
i u ; oor
iernand op de knieen
in overeenílemming met voor
vallen. In gijn zwaard vallen, is, met zijn ligchaam
op deszelfs punt aandrukken , om daarvan doorboord
te worden : fo i iel hij ook in 't fweert , ende fierƒ.

B1JBELV. Een huis, een muur, . enz. rallen, als zij
in (lort en , of neerploffen : het hu^j s reel op de vof jlen.
BIJBELV_, waar men in plaats van omver vallen vindt
onder fich vallen , in : dan fal de Itadtsmzuer onder fich

vallen , ende 't volck Jalder inklimmen. Ergens in z'al.
len , is , eigenlijk , door zijne zwaarte plotlèlings der-

wijze nederwaarts gedrukt worden , dat men daarin ge
rake : dat het ij/er in -'t water viel. B1JBELV. Overdragtelijk , is , in een land ? allen , zich gewelddadiglijk
daarin begeven : haest u , ende komt ; want de PhiliJ1ijnen zijn in het lapt gevallen ! BIJBELV. 1n iemands
hand of handen , vallen , is , in deszelfs maat geraken
lae° mij in de hant van rnenfchen niet vallen. BIJBELv.
-

hij viel in de handen van den beul. Gij zijt in goede•
handen ge+ allen , in de raagt van een of meer goede
nnenfchen geraakt, welke u geen leed doen, maar uw
welzijn bevorderen , zullen. Ienz and in het haar v allen , is , met hem plukharen. Iemand in de rede vallen , zijne rede door tusfchenfpraak af breken. Vallen
in de flraffe, bij KIL. , beantwoordt aan het hoogd. in
P-afé fallen , fraffchuldig worden. In Bene, of de.,
boete vallen is , tot derzelver betaling verpligt worden.
,

In eene krankheid, in onmagt, in aanvechting, in faap
vallen , -is , daardoor overvallen worden , zoo als flaap

fchrik, enz. in den STATENBIJBEL gezegd -worden op
iemand te vallen : dan falder over u een quaet komen,
ende een verderf falder op u rallen. BIJBELV. Iemand
in den zin , in de gedachten vallen , is , hem te binnen
komen : het wil mij niet in de gedachten vallen, of in,allen , zie dit woord. In het oog vallen, is evenveel,

als
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a1. daarin loopgin. In den /naak ,allen , beteekent
net den algenmeenen fnnaak llroken. In die of die klas
fe rallen, is, daarin gera ngfcllikt worden , of daartoe
behoord. In ongenade ^ allen , daar door getroffen wors
den. In liet : er^der f . allen , ongelukkig , rampzalig wor^
den. Inn het 'let vallen, is, eigenlijk , daarin geraken,
oneigenlijk , verfchalkt worden. In den kzti1 sullen,
dien men oor anderen graaft , in plaats van anderen,
op wier ongeluk neen zich toeleide , zich zelven ongelukkig snaken : hij is gevallen in de groeve, die hij ge^
maakt heeft.. BIJBELV. Met de deur in het huis val'
len , het gene men zeggen wil onbedachtelijk plotfeling
uiten. In de asch vallen' vermorst worden , te niete
gaan : al mijne hoop - eiel in de asch. - In eene rivier, of
in de zee , vallen ., van eene reek , of een ander itroo$
inend water , zich daarin ontlasten. Voorts is vallen
van water gefproken , dikwijls dalen , in hoogte afnernen : het water bgint te vallen. De windt valt, is,
liet tegenoverftaande van de wind^ erhef i zich. Een gem
vel wordt vallende genoemd , als hij nederwaarts Ihelt.
Bij de eerfie veïtooning is dat tre t^: el ge5'allen , heeft
liet niet voldaan. hen kleed valt wel, als het in zijne
helling naar beneden wel om het lijf past, en dus be^
valt, of gevalt. Flet eten Z°alc bij iemand niet, als
het hein niet gevalt , niet f naakt; en vallen , is , in smeer
andere zegswijzen evenveel, als bevallen , geïallen. Elders beantwoordt het wederom aan verloren ;aan : daer
en - is ran de/dee nipt een eenich woarr geve l'len. Pij'
BELV . , waar geheel iets anders bedoeld wordt , dan als
men zegt: er vallen voorde i.Omkomen,fneuvelen: hoe2ijn
de helden. gevallen in 't midden van den firijt l BIJBELV.
Evenveel hoe , fterven : hij kwam te rallen. So wi en.
•de onfe kindre na ons j a'lien. v. HASS. Vernederd,
en van zijnen ftand beroofd , worden : toen die gunfieling ziel , kreeg alles een ander aanzien. Ghij ful gem
wis felick vallen „'oor fijn aen achte. BIJBELV Schie_
lick is Fabel ge=lallen ende i.erhroken. . BIJBELV. Zwaarlijk zondigen , in tegenovertie ll ng vfl (laan, en fl.-ui.
kelen: wie had ooit kuunrmen den(en, dat hij zoo J chan.
deljk vallen zozi ? Zich laten onteeren : zij bezweek
voor zijn gevlei , en iel. Tot iemand vallen , is , ira
den STATENBIJBEL, zijne zijde kiezen: uijt lLr aél zie,

-

-

-

°

-

-

lente tot hem in menichte. Ghi j wilt tot de Chalderr,
a

i'aln
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t,.

vallen. Brjïu tv. Onder cle moordenaars vallen , is 5

eene prooi voor hen worden. Ergens op vallen , is,
zich daarop werpen, als op eene prooi : het ganfche

gezelfehap viel op hem. De ver ftoorder is gevallen op
uwe fómervruchten. BIJBELV. Of zijn verlangen daar
naar uitftrekken : men valt op dat Plag van dingen minder ; of zijne gedachten daarop vestigen :i k i iel er niet
op. Ergens over vallen, is, zich daar aan ergeren:
een ieder valt daarover. Ik zou hem niet kennen , al
viel ik over he'n , beduidt , hij is mij gansch onbekend.
Ergens uit vallen , is , er niet meer onder begrepen bijven : ik viel er uit._ Ergens buiten vallen , is , daaronder niet begrepen worden ' mijn erf valt grootendeels
kuiten de droogmakerij. Te beurze vallen , ten deels
,'allen, zijn bekende zegswijzen. Daar men hout hakt,
vallen (paanders , zie (paanders. Waer jlagen vallen ,
-valt genaeenelijk god buit. VOND. Met vallen en opfiaan kom ik er toch , al wordt mijn werk genadig afgebroken , ik krijg het toch voltooid. Overigens is vallen ook plaats grijpen : er valt daarvan niets. Wat
valt er nu nog meer te doen ? Dat feest valt nu fuist op
Benen Zondag. Uitvallen , uitkomen : het wille , zo&
het wil. .1l, naar het valt. De Abrikozen vallen dit
jaar niet heel groot. In overeenkomst hiermede zegt
Toen : de Méstphaalficbc h€vnnaen vallen lekkerder , dan
de andere. • Hij valt mij zeer lastig. Lange praters
j allen verdrietig. halt u de tijd niet lang ? Omdat
defe weduwe mij moeijelick valt. BIJBEEN. Het krzstensch kruis ziel uwen rugh zoo zwaer niet. VOND.
Eindelijk , is , eene vallende /iemn , eene dalende en verflaauwende; de vallende ziekte, eene bekende krankheid, waar voor de Heer LuBrIrflc echter valziekte wil
-

gebruikt hebben , dewijl de ziekte niet valt , maar wel
de perfoon , die daaraan onderhevig is ; even als men
zegt , jlaaziekte. Van hier geval, val, vthe,

vallei , valtig , vellig.zamenflell.: valbrug , valdeur , , alhoed , valkrriid , valnet , valpoort , valreep,
enz. Aanvallen , afvallen, bevallen , bij 'allen , door'allen , gevallen , . invallen , 2nedevallen , 7J2isvallen , nederrallen , omvallen, ont'allen , opvallen , overvallen,
tegenvallen, toevallen, uitvallen, vervallen, ,,'oorvallen, wegallen, enz.
hallen, hoogd. , nederf. fallen, zweed. falla , deen:
fai
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lalde , angelf. feallan, eng. ƒal/, middeleeuw. lat.
falliare , is verwant aan vellen en jeilcn.
V.ALLIG , s'ellig, bijv. n. , z alligct , valligst. Even
als vellig , in eene regtzaak onderliggende; in welke
beteekenis vellig oulings zeer gebruikelijk was. Zamenflell.: bouwvallig , fchroofmzvallig , enz. Van s allen.
In Gelderland noemt men nog iemand s ellig, die zich
-

in regten niet verweert , en dus van zijn regt vervalt.

STALPOORT , z. n. , vr. , der, of i'an de galpoort;
meerv. z 0lpoorten. Verkleinw. ialpoo/ tje. -Van
vallen en poort. Eene hangende deur, die neervalt , als men den toegang " daarmede fluiten wil.
,

O ulings fchof , en fchofet , van rchui ren. Zie ƒchuiB ij KIL . ook fcho,Ehecke. En voorts ook val,

'Pen .

deur; fchoon KIL. dit woord met vanddetire , oud.deure 9 verwisfelt, en ann eene zamengevouwene deur
toewijst.
VALREEP , z. n. , vr. , der , of van de valreep ; meerv.
valreepen. Van vallen en reep. Eene reep , . welke
langs de zijde van het fchip •nederhangt, aan welke men
zich onder het op en nederklimmen vasthoudt , om niet
te vallen : de kapitein ontving ons aan de valreep. Een
glaasje aan de valreep , is het laatfle affcheidsglaasje.
Bij VOND . xs het mannelijk , in : 7` rnus vliegt den val,

reep op.

•VALS H , bijv. n. ' en bjw. , valfcher , valschst. On
echt , nagemaakt : v alsch goud, zralfche diamanten , z ralfche munt , enz. Ook 'in eenen zedelijken zin : een valfche ootmoed , , valfche vreugde., valfche vroomheid , een
valfche vriend , valfche Apostel, valfche Mesjias , valfche Goden . Bedriegelijk , welke beteekenis valsch inde
opgenoemde gevallen ook reeds heeft , maar welke cie
Benige is , in : een valsch hart. TVelk een valsch mensch 1
Werkzaam , om valfche dingen voort te brengen : het
„

is een valfiche getuige. Valrche munter , valfche munterij , i'alfche tong. Te vergeefs werckt de valfiche penne
der fchrifegeleerden. BIJBELV. Onwaarachtig : Bene
valfche telling, een valsch befluit.. . Gif zult geen nalsch
getuignis heven. L. D. S. P. Gt^. Preekt i alsch van
Ismaël. BIJBELV. Tegen de regelen der kunst wandruifchend : wat zingt gij valsch ! Die fnaar geeft een valsch
geluid. Valfiche pasten maken, het gene overdragtelijk
,

ook van buitenfporigheden in iemands handel en wan-

B3

del
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VAL,

irAN.

del gebezigd wordt. Eindelijk is alsch, hier te lande,
evers als in het nederf. , oo! wel eens grimmig : ik werd
er i alsch onder. Zij we;•dl z';o valsch op ul2i j , dat zij
n2`j dd oogen wel uit het hoofd gehaald zoel hebben. Vaii
hier valschar-rd , i-allchcli j , s dlfchen , bij KIL. , even
als het hoogd. ja4 chen , vervalfchen : Joe wie dranc
-val,%chede KEUR. DEr. ST. 1I. valscr'iheid. Zamenflell.: valschnart , z alschtong ig , alschu or gibheid , bij
'ers.alfchen , enz. DooTvalsch, onialsch,
CA11W1C .
.

,

enz.
Valsch , hoogd. falsch ,

nederf. •, . zweed. fal. k , ijsi.

falskttr , eng. f alfe , ierl. balfa , wallis. ffals, fr. faux ,
ital. falfo, komt met het lat. ,dal! us van jallere , mis
leiden , bedriegen.
V AL S CHEN , zie valsch.
VALSCHFIEID , z. n. , vr. , der , of van de valschheid; nieerv. val°schheden. Onechtheid : de valschheid
*Van die .paarlen is bliir.baar. Bedriegelijkheid.: vergeefs poogde hij mij door zijne valschheid te bedotten.
# in zijn' geest bedrog noch valschheid duld. L. D.
S. P. Onwaarheid : eene bewezene valschheid. In dezen zin heeft het woord een meerv.: die wwaerhei jt i óortbreiglit , mee. t gerechri,eheij t bekent ; .maer een getuijge der 'alshede; bedrogk. BIJBELV. Strijdigheid
tegen welluidendheid en kunst: de alschheid an dien toon
knarst - r ij door de oorgin. De yals.chheid 'an zij ne pasfen . deed een ieder lagchen.
Valschheid, hoogd. falschheit , en : f alscb , zweed.
. f alskhet , en ƒals , pool.. jalsz , boh. faIsjè en falef
komt van Valscha
VALS TRIK , z. n. , M. , des 2 alrtriks , of van den valJirik; m ^erv. valJtri enl. Verkleinw. vajtrikje. Van
ial enn (frik. Een firik , die even als eene val dient ,
ons deze of gene dieren te vangen : er worden valilrik.ken gezet. Over-dragtelijk , al wat dient 5, onj iemand
listigl iI . te verfstrikken : zijn goed is kern ten valJri ^.
sauy feydeP ic5: jal,`e geven, dag e hem. ten valjtric egij.
BIJBELV.
VAL E KK TE , vallende ziekte. Zie . vallen.
VAN , een vE, ze t dat dikwerf den tweeden naamval
eenes ze1fftanIn naamwoords vervangt , zoo als ,
wanneer rn n in pi; : ts van het paleis des J onings ; of
des K orings paleis, 'het paleis van den honing ?egt;
w ,:-q
;

-

,

,

,
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wanneer men den ho rfloet der Koningin met (len hofli oet
der Koningin verwisfelt ; en wanneer men de belangen
des rijks , of des rijks belang en , in de belan:) en an het
rijk verkeert; liet welk zich dikwijls, even als in liet
]hoogti.. ook al meer en meer, laat doen, ja meernlal.en , ter voorkoming vair wanklktik , gedaan worden
moet; zoo als wanneer liet naamnw. eenbezltteljkvoornaamwoord bij zich heeft, in : het is een = riend z an
wij"nl n man , enz. ;. en wanneer er twee of meer tweede
naamvallen zannenloopeii ; zie Inleiding, bi. 96. Ook
wordt het voor een..naamwoord geplaatst, 't welk et-ne
plaats aanduidt, waar eene._beweging aanvangt, welke
zich uit de hoogte naar de laagte rigt : zij zag ''an bo ='en
naar beneden. Hij klom van het aak. /7 den hemel
nedergedaald. Iemand van eersen tgren toeroepen. Iwan
•

-

een paard met iemand fpreken. Van den wagen vallen.
In overeenkomst hiermede zegt men : er galt mij een
flfen van het hart , ik word van eene zware beko ni me-

ring ontheven. of voor een naantwoord , 't welk eene
plaats aanduidt , waar eene tegenovergeflelde beweging
aanvangt : neem het van den grond op. Van ere tar'el ,
van een bord , eren. Den hoed van het hoofd nerven.
Rook ging op vvi n fijnen nezife.. I3IJBELV. Ja voor chn
naamwoord , dat evenveel welke plaats , of evenveel
welk ding , aanduidt, welke eene beweging verlaat:
verwijder u 2an het, vuur! Gaat gij van huis ? Hij we72de zijne oogen ran ons naar den anderen kant. Leg het
v' n u ! Van land /leken. :enen knoop ian den ro fni jden. han Melkanderen. In overeenkomst hiermede
zegt men : vaas leder trekken _, of rukken ; zie
leder. Iets van zijnen hals JJhiiiven, zich daaraan on ttrekken. Het werk gaat kern wel van de hand, hik vordert daarmede wel. Ook wordt rijn gebezigd , om een
punt van tijd, of plaats , waar mede een aft and , eene
gebeurtenis, enz. aanvangt, aanteduiden : ?'er vanhier.
Vijf uren i'nn 41nflerdam. Fan den morgen t©t aen
avond. Fan P schen tot Pink/leren, enz. Ook hier heeft
van dikwijls achter zich a; : ran gisát rrn at te rekenen.
En aan en of aan : van /tonden aan. t7an h 'den . aan,
waarvoor men intulsfchenn beter hiootelijk -ars heden.aa n`,
of van heden &, bezigt,. Zie aan en af. In den STA
TENBIJBEL vindt neen hij herhai hg v n dat, vor r :: n
.

den tijd af, dak': die mij ,ge -oedt hee,' t , an Ja: 1 k
i

q^' s
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was , tot op delen dack. Iran dat ,/ij opginck , euz..
Voorts plaatst men achter vr=ri, de benaming van iets,
dat in eenen zedelijker zin verlaten , of zelfs verwijderd,
wordt : van if mand af ;tallen. Ieww.lal2d v,- ra hei kwade afheerig naaken , of a ffch rikken. Ya' het pad der deti d
a ijke3. Va' s'rces beyi•i/den. Iran het boete, waarin do wereld ligt , zver•losjen , enz. De benaming van
eene plaats , waaruit iets herkomflig is Waantien van
31
eruzalem. Rij is van het land. Van goeden hulize.
De benaming van den tijd, waartoe iets behoort : wijn
'an. het vorige jaar. Leij zijn van gisteren. De arbeid van heden. Het tijdvak , waarin iets voorvalt
pan den zomer was ik bij hem. Taan den a -. ond komt zij
hier. dk heb het u van te voren gezegd. Iets, in welks
bezit , of beheer, men verkeert : Koning vû n'eruza"'
leen. Vryheer van zijnen hals. Vader van- drie k•inde-ren.Iets , waaruitefproten , of. gevormd , i:
een kind van Waardige ouderen. Bij ^ s vara ouden adel.
.Een beker van goud: Een huis van fleen. Een rok- vn
laken, enz. De hoedanigheid van een ding : het is Van
Bene donkere kleur. Een mensch van het beste hart.
Een diamant van groote waarde. Ee . man van jaren,
van verfland, van vernaoEen , enz. Een God van ena..
,

,

.

de. ,bene zaak van gevolgen , van langen duur , van
gewigt, enz. De grootte , en zwaarte, van oen ding,
óf deszelfs ouderdom : wijn van dertig jaren. Een kind
van -zes maanden. Eene koe vara zeven honderd pond.
.Eeneiom vara duizend guldens. Een schip van,drie horaderd ton , van twintig /tukken , van drie roeibanken..
Ie ts , dat eene voorafgemelde hoedanigheid bezit : een
reus van eenen karet. Een kalf vaan eenen Waan. Ecn
duivel van een wij. Een monfier van een dier. Dat
-

gene , waarin eene _ voorafgemelde hoedanigheid huisvest : krom van neus. Schon van gelaat. Bl: nk van
,

kle 'iï. Bont van vederen. Wollig van haar. Klein van
Dat gene , waartoe de zaak betrekkelijk is,
welke door een nevensgaand werkwoord , of iets anders,
aars geduid wordt : ik ken here vn rzfcngezi gt. God vn
geflalte.

•

9a i/ er h :.r e lief hebben. man pnrf>>nn bevalt hit mij
wel. D oan;eilige oevers veegen vrin ondi<<itseh en baldadig fihu;m
VotvD. T oor •aad v n hout. Ovcrrloec
r ft lJ z

Het onderwerp van een ;efprek , eene llalFwr eer/preekt gij van? TT%r'u kwaad wet

clin ,ent.
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sij van mij Zij houdt veel van kinderen. Hij pre-dihte van l)avi(. Liet .Evangelie van Christus. Het
boek van de oorlogen des Heertn. Wat denkt gif daarvan ? Ik kan ei riie van oordeelen. meees daar van
verzekerd. De werk- of beweeg- oorzaak van iets : hij
doet het van weelde. Waerom die timmeringhe des Ca.
fit els var noode moste afterlaien. v. HAs s. Ik beef van
ƒchrik. Zij kon er riet van flaj-en. Wij /tik ► en van den
rook, Ick ben moede van mijn fuchten. BJJBELV. Fan
Wien weet gij dat ? Fan het vuur verteerd. Van nature
ene gd. Het geneest van zelf. Een gedicht van Gelert. De Pfalmen van David. Het woord van' God'.
Een misfda4 van • mij. Het geheel , waarvan een deel
opgenoemd wordt : een van ons. De beste van ,allen.
. Een Plukj e van eenen ap, el. Een teugje van dien drank.
Niets van het mijne. Het geheel , waarvan men iets
afneemt , enz. ï het at van fijne bete, ende dronk van
filinen beker. BIJBELV. Ik hoofde niets van dat alles.
Teat hebt gif van dar verraad bemerkt
Voor het overige is , van gejlachte tot geflacht, door
. alle geflachten henen. Van eeuw rot eeuw , van jaar
tot jaar , van dag tot dag , van uur -tot uur , _enz.,
-

i

door alle . eeuwen , jaren , dagen , uren , enz. henen.

Fan land tot land, van plaats tot plaats , van huis tot
alle landen,
,huls , van deur tot deur , enz. , langs
,
pla .tfen , huizen , deuren , enz. Fan beneden , van bo.
ven , -pan buiten , van binnen , van achteren , van voren,
van ter` zijde , van verre , van nabib , van rondom , van
zijn fpreekw ijen ; •_ .d}e .eve als• honderd andere , bij de woorden,
waarvoor 1.
men ani plaatst , behandeld zijn , of., geene
'bijzondere opheldering noodig hebben. En nopens van
noide , zie noode. P n daag wordt voor heden,
gebruikt. Yan vege is aangaande, nopens, uit.hoofde van. Man mij nentuege is , op mijn bevel , of be_
nel, en voor zoo veel mij aangaat. In van zijnentwevlezen kant , 'van dien kant , s an alom ,
-

,

,,

ge , van uwentwege , van. onzentwege , van hunnentwege,
van harentwege , van 's landswege , van 's Koningswee,

enz. héerscht eene foortgelijke beteekenis. Eindelijk
-bezigt men varnook wel eens als een z. n. , m. , voor
Benen toenaam, omdat vele toenamen hier te lande met
qn aanan gen : heeft hij nog geenen van aatzgenomen ?
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.De oorfpI'ong van vele vannen is -vrij zonderling en
klrichtig.
Van luidt in het hoogd. von, WILLER. vone, Isrn► .
KERO. fona, deen. fra , zweed. fra en fra.n, eng.
from
• , en is verwant aan af, dat deszelfs plaats in eene
reeks van zamen f elliiigen bekleedt , en zijne beteekenis
eveneens aan zulk een geblaas te danken heeft , als waarmede men eene veer van den mond , en meer andere diagen van zich , verwi?dert.
VANDELEN , zie valden.
VANDE N , onz. •w. , gel iikvl. Ik vandde, heb gevang .
Bij KIL. eenen krap Tien bezoeken , maar eigenlijk , eii
hier en daar nog hedendaags , op kraambezoek gaan:
ende daarom gerpaart voor de lekkere tongen der van
tiende vrouwen. , HOOFT. Die fpijst . lasft , ende dekt,
herbergt , bef nekt en wand. F1. DE GR. Van hier vandelen, dat te Bremen hetzelfde beteekent. Zannenftell.
vandbeker., of vanbeker, vandtifd , of vantijd. Het
flamwoord fchijnt van , fan , fanu , een doek, een
windtel , een zwachtel , verwant aan vaan ; zie vaan;
van waar tanen fanden , inwinden., en het vries vandelen , opwinden , zoo als men eenen zwachtel doet,
waaruit de zamenftelling opvandelen , bijeen halen , gefproten fchijnt. Van hier vanding , bezoek , kraambezoek : vanding van vrinden genieten. HooFT.
VANDING , zie vanden.
VANG , z. n. , m. , des vangs , of van den vang; meerv.
vangen. De daad van vangen , in. welken zin het niet
ílechts, even als het hoogd. fan. , bij KIL. voorkomt,
,_ s
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vangen hadden. BIJBELV. ; en in de zamenflell. hartvang , windvang , enz. Een werktuig , om te vangen,
bij KILS eène val hedendaags het werktuig, om eenen
windmolen in zijnen gang te fruiten , of hemt te vangen:
de vang is gebroken. De molen is door den vang, betoekent, eigenlijk, hij . luistert daarnaar niet, figuurlijk , alle beftuur is weg , hij , of het ding , waarvan
men het zegt , is bandeloos. Het gene men vangt : de
vanck des tij rans /'al ontkomen. BIJBELV. ;waar het de-zelfde beteekenis ook in jachtvanck feilt : een bedrieger en ra' f j n ,' aehtvan,k niet braden. Voorts is vang,
zeker deel van het lijf van een rund, waarbij men hetzei9
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zelve vangt , vat , of grijpt , oin te beoordeelen , hoe
vet het is : voel dien vaag maar eens 1 Zameníiell. : ha tvang, jagtvang , v2olenvang, omvang, windvang , enz.
Van vangen;
VANGEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik ving , heb gevangen, Eigenlijk , iets , dat in fnelle beweging is , met
de hai d grijpen , en bemagtigen : als ik u den bal toe,ver,, moet gij hem valgen. Yliegen vangen. Vlooijeaa
vangen, enz. Cp evenveel welke wijze in den loop fluitea: waarom vangt gij den molen niet-? Regenwater
vangen I;' is, -hetzelve ten zijnen gebruike in een vat
4dom. loopen . Rïnd vangen ,. . is , .,tegen deszelfs loop
-

gerigt zijn ,.-zoo dat dezetve ge ui t wonde. Op evenveel welke Wie vermeesteren , en ' in zijne raagt brengen : vogelen , viifchen , hazen , en ander wild , vangen. Stadigh -bang voor vangen, en voor /pannen. VOND.

De .moordenaar werd in eerre herberg gevangen. Dewijle jij eenén kuij-1 gegraven hebben, om mij te vanngeaz.
BI BELVi In zijn eigen net gevangen. L. D. S. P
Voorts is. , iemand vangen , iets , dat voor hem nadeelig, of onaangenaam, is, uit hem krijgen. Iemand is
zijne eigene woorden vangen, op eenig gezegde van heng
een beíltiit gr.6nden, 'dat -voor hem onaangeiTaani , of
nadeelig ; is•.: Iemand heinee en vangen , is J, in Vriesland ,- heng in zijn gefptelk voorthelpen. Wi; zitten hier
niet, o#c -viiegcn te vangen, om met anzen: tiid, en on.bezigheid , geen voordeel . te doen. Een zeiltje - vangti ,,. en -bot vangen , zie bot en _.uil. Van hier gevangenis , Ya ` ^a gems., gcr vangst vinger ; zie
.viiri L . nwn,.fiell::: • yas,ge bus , vangeflok .,
grWan*irrag, KIL. 4anvangen° afv ngets ,• ,bevangen,
ontvangen, opvangen, ver
enz.
Fangcn, nederf. , hoogde fangen, NOTK. fangan,
deen-. fiange , zweeds fa^7go-, eng. f-a^^ g, angelf. f`cugan komt -vals vaan, dat, volgens FI UIJDEC. op M.
STOK. -oulings eveneens met . vangen ver wisíeld werd,
als haan, met f anden. Zie vadem.
VANGENHUIS , zie vanngenflok.
VANGENIS , z. n. , vr..,'• der, of v n de •vangeni.s;
°uieerv. vangenisfen. Evenveel als gevangenis , waar.van het eerre verkorting is.: te houtden oft te hebben vaanaghenisfe in haren htii!J'n. v. FL ss. 'k Heb 's Graven
vangenis -'* wel zeven jr„ren lang. bi'z usurt. Vor n. Zr,

-
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menil ell .: iangenisbraecke
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KIL .

Zie voorts gevangen

2t S.

VANGENS TO K , z. n. , m. , des vangent oks , of van
den vangenfiok; meerv. vangenjiokken. Bij KIL. eene
verkorting van gevangenftok , even als vangenh^'as bij
^s. Van gevangen
HALMA uit gevangenhuis gevormdis.
Een
fok
,
een
blok
,
waarin
men gevangenen
en fok.
met de beenen vastfluit.
VANGER , z. n. , m. , des vangers , of van den van•
.ger; meere. 'vangeren , of vangers. Eigenlijk, al wie,
of wat vangt , in welken zin het bij KIL. voorkomt,
naar. thans niet gebruikelijk is , dan in eene reeks van
zamenftellingen . Voorts bij denzelfden KIL. eenwerktuig , om te vangen , eene knip , of val.; en eene weitasch. Zamentlell.: bolkvanger , eigenlijk een vanger
van bolken , maar bij VOND . en elders , een vis-fchers ,
of zeetrans , overrok , muizenvanger , rattenvanger,
ffieffischvanger , vogelvanger , walvischvanger, enz.
.Hartsvanger brengen wij hier toe niet, omdat het , vol-"
gens ADELUNG , van een vangen komt, dat over hoop
Reken aanduidt , en aan • het lat. pungere , figcre , enz.
vermaagfchapt fchijnt.
VANGST, z. n. vr., der, of van de vangst; meerv.
vangen. Verkleinw. van,stje. 1)e daad van vangen
hoe gaat het met ,de vangst ? . 1's zij voordeelig 2 Het gene men vangt : welk eene rijke vangst ! Wijj hebben met
de vangst haer snajefieit vereert HOOFT . Zameniell. :
haringvangst , kabeljaauwvangst , vogelvangst , visch-*
vangst, ualvischvangst , enz. V an vangen.
VAR , z. n. , m. , des vars , of van den var; meerv.
varren. Bij KIL. varre , verre , . en varninck. Bij
JUNIUS yarning. Een jong rund : hij klonck den varre
de harsrens in. VOND. 'k Zal uit uw huis geen' varren neemen. L • D. S. P. Overdraeltelijk : foo tullen
mij betalen de varren onzer lip,ben. BIJs r.v. Zamen ftell.: vaarkoe , varrej alter , varrebloed , varreno fer ,
varrevleesch , enz.
Far , NOTK . phar, pharre , hoogd. ƒarre , angelf.
Jéar „ hebr. *ID , wend. boran , boh. baran , 't welk tevens eenen ram aanduidt , zoo als het deen. Paar ,
zweed. f ar , gr $otaaov,, een fchaap , en vee
over het algemeen , beteekent.
V M EN, zg n. , vr., der, -of van de varen; zonder
ineerv
,
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meere'. Een bekend plantgewas , waarvan het zaad ,
rondom met vezelen bezet , door den wind ligtelijk
overal heen gedreven wordt : mannelijk en vrouwelijk varen. .Een bed van varen.Van hier het bijv. n. 'aren, dat van
varen gemaakt is: een varen bedje. Zamenílell.: warengras,
warenkruid , varenmos , varenwortel , varenzaad , enz.
.Boomvaren , oorvár•en , fleenvaren , woudvaren , enz.
Varen, hoogd. farn, eng. fern, angeli. fearn, komt van
varen , voor zoo veel het eene fnelle beweging aanduidt.
VAREN , bedr. en onz. w. , ongelijkvl. Ik voer , heb
en ben gevaren. Eene f rijkende beweging maken : met
de hand . over de tafel varen. Zich met zulk eene beweging verplaatfen , zoo cda het oudite van alle voer.
tuigen , eene (lede , nopens welker bewegin g me n daarom nog heden het woord fledevaart gebruikt, en zoo
als ander rijtuig oneigenlijk ook gezegd kan worden te
doen, waarom men deswegens in fommige oorden van
i Duitschland , het woord varen
ons land, even als in
bezigt : de vrachtkar vaert gerust. VOND. Wanneer
vaart de postwagen van Arnhem op Nimwegen 2 Even'
véel hoe, van de eene plaats naar de andere overgaan:
yaerende have. KIL. , beweegbare , roerende goederen ,
hoogd. fakrende habe. STRIJK. , ZWABENSPIEG. farunde habe. Van hier dat vervaren , in Vriesland verhuizen beteekent. Voorts vindt men bij v. HASS.:
want die borchgravve die luden plach te dwingen in de
,pede van Montfoerde te varen woenen. een ijghelijc
zet mit jnen live ende goede varen noenen , waer hi vil.
Ei varen , is evenveel, als ffroomen, loopen , in:
daer de aroom des Tibers door komt vaeren. VotD.
Holle baren bruinen, en vaeren over ,/heen, en woudt , en
Bosch en huizen. ANTONID. ; als gaan , in furifare ,
voorover gaan, bij KERU ; ich faru dhir fora, ik ga u
.voor. IsID. 7`hen uueg fs forran fcolton , den weg,
dien zij gaan zouden , OTTFRID. ; of als reizen , trekken , rondzwerven , in vaerende wijf, eene landloop.
fier, en figuurlijk , een draaijende wind , bij KIL. , en
in het hoogd. land fahrer , 1ahrender bettler , ritter,,
mufikant, enz. ; terwijl de Duitfche handwerksgezellen aan hun gewone rondreizen den naam van fahren
geven, en fare in het eng., fara in het zweed. , en
faran bij ULPHIL. , reizen aanduidt. In overeenkomst
iet deze al erneene beteekeuis van warar, waarin het
bij
,
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hij M. STOK. meermalen voorkomt , vindt men t ij K .
het vaert ghernei; nlicn foo , in plaats van : het gaat
zoo; en Zeggen wij : hoe vaart gij , hij 2 enz. , in den
zin van : hoe gaat het met ii , hein ? enz. Die lieden va:•en daarbij niet flecht , liet gaat hun daarmede wel.
Zoo moet gij varen, zoo moet het u vergaan : hoe zijt
ii j eindelijk gevaren ? VoND. ilchteruit y ren, tegenfpoed hebben. Voortvaren , voortgaan. Welvaart
en welvaren , de toeftand van iemand, wien het wel
gaat. Iets laten varen, is , daarvan aftand doen, hetzelve laten gaan , het laten drijven , zoo als het wil,
zitla daarmede niet meer bemoeijen : ick hebbe mijn huijs

verlaten ., ick hebbe mijne erfenisfe laten varen. Bij ve L V . Laat toch uw werk , o Heer ! niet vaaren ! L. D.
S. P. Intusfchen krijgt die algemeene beteekenis van
gaan , henen gaan , enz. welke men ook in : de vreucht
des lams is henen gevaren. BIJBELV. , in : voor den
drommel varen, enz. , ontmoet , meermalen een nevenbegrip van fnelheid , zoo als die van eenen fterken wind:

getivenschte wint die aere in 't zeil ! VOND. .Kont «hij
de blixemon u jtiaten , da, fe henen varen ? BIJBELV.
Hij voer , hij vloog met een gezwinde vlugt. L. D. S. P.
Van eenen pijl: mijn pijl wil u eerleng noch varen in
het hart. VOND. Iemand in het fchild varen, is, zich
met kracht en nadruk verzetten. In overeenkomst hier
mede zegt men in het hoogd. van loopende hazen, dat
zij fahren , en noemt men het rondloopen van dolle honden derzelver fabrende wuth. En dezelfde beteekenis
heerscht in : hij jklt zich aan, als of er hem duizend
Duivels int het lijf gevaren varen. Ter helle varen.,

ten hemel varen : alfo voer Elia met een onweder ten hein'ël. BIJBELV. ; en men vindt de fporen daarvan in
varinc, fchielijk fi hadden varinc gheten dat. WA.
LEWEIN; in vaardig, en deszelfs ftamwoord vaart, in
liet z. n, varen, en in vaerende wijf, een wijf dat door
de lucht vliegt , eene. tooveresfe, bij KIL. ; bij wien
vaeren , ghevaeren , gefchieden ; en vaeren in yemands
reden voorts is , daarin vallen. Maar de gebruikelijkfte betcekenis van varen is die der beweging van een
tellip in het water : er varen hier dagelijks allerlei
fchepen voorbij. Wanneer vaar de fchuit naar 4m/lerdam? Daer de witte zeilen vaeren, vaeren, maar met
groot gevaer. PooT. Geen roeijfchuijte tal daer door
ya:

,
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Die der reize van beurtfcilipper s ,
die hunne beurt vervullen : wie moet varen p i vaar
off mijne beurt, maar anders t1iet. E n die van te fcheep
reizen over het algemeen : als hij na ? ij riep oude garen.
tIJBELV. Naer 't [utkerla,1t , B1 ezij i , gaet varen.
VOND. Of die der beuefer ► ing van de scheepvaart, als
een middel van bellaan : hij is gaan varen. Ten haring
garen. Moor gemeen matroos , voor bootsman , varens
Of die van een kortftondig toptje te fcheep : f chztitje
'aren , uit wandelen varen , uit fpelen varen , zoo als
uien oulings, meermalen in plaats van fpeleva. ,en fchreef.
Eindelijk is varen `ook nog, op een ig voertuig rijden : doe
mosten fl op w4^hene» garen, M. STOK. In karosfe
door fladt varen. HOOFT ; en bedr . , te fc he e p vervoeren : wie moet die goederen varen 2 Paar ons eens over
dat water! En wederkeerigli?k is , zich moede varen,
zich lam varen , zich door varen vermoeiien , enz. Van
Bier gevaar , in de beteekenis van de daad van varen : is
er nog zoo veel gevaar hier voorbit ? vaart , in de beteekenis van veer, zie veer; vaarbaar , vaarder, vaar_
dig., gaart, varen, z. n., veer , enz. Ja n7isfchien ook
ver , . voor, voort, enz. Zameniteli.: vaarbeurt , vaarghewand , het wand van een /'chip , KIL. , vaar,;las ,
kompas , bij denzeifden , vaarrtuig, vaarrwa`er, vaar-weg, vaarvel , -M varensgezel, varensman, iemand,
die zich geneert met varen -- varenstjd t varensvolk,
enz. 4ani aren , afvaren , bevaren , bijvaren , dooryaren :
,at is ze in weinig meer, dan .tweemaal viiftig jaaren,
in 's jaes•elds zee niet I gevaren dooi gevaaren 1 Moot.
*e.enmaren , iksuaren , ravar•e , omvaren , ontwaren,
opvaren , overvaren , /peleva en , tegenvar en , toeva-

ren , uitvaren , vervaren , voortvaren , yooryaren , wedervaren , welvaren , enz.
Toeren , nederf. [aren , en hier en daar fiirje , vries.
fa.r,!e , hoogd. fahren, middeleeuw. lat. Jerire, is verwant aan voeren , en heeft ziine beteekenisfen van eene
flrijkende beweging maken , en fnell"k voortgaan , aan
,zijnen klank te danken.
VAREN, oulings vreezen ; en bij KIL ook nog , in eersen
•bed-rij-venden zin , benaauwen , verdrieten : dat zal mij
geweldig varen . HALMA . Van hier vaerlick, forghe.
ick. KiiL. , zie voorts vaar, dat hiervan ook affannt.
V.A-.
:
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'VAREN , of fehren , een oud duitscli woord , dat Wai^^
erven beteekende , zweed. , ijs1. Par a Van hier ervaren , en ƒ are , vare , of warding , in het nederf. t.vénveel , als ons vier/chaar, dat ook daaraan verwant is.
VAP`ENSMAN, varensgezel, varensyolk , zie varen.
^T ARKEN , z. n , o • , des varkens , of van het varken
meerv. varkens. Verkleinw• varkentje Eigenlij k eert
jonk zwijn ;' maar in het gebruik een zwijn over het aigemeen : ohreijn fullenje ulieden zijn, oock het vercken.
BIJBELV . Overdragtelijk , eerí nlorfig , of liederlijk
rnensch : welk een anorfig varken van een wijf. Het is
een i-egt. varken. Een handbezem waar is het varken
gebleven ? Te fcheep wordt ook door een varken, een
kleine ligger of watervat verl}aan ; als ook een werktuig van vele fchrobbers aan elkander gemaakt; waar
Van varkenen. In Overijsfel noemt men de pisfebedden
ook varkens. Spreekw. Het varken wasfchen , eerre
moeijelïjke en netelige onderneming aanvaarden : wij
ztdlen dat varken vel wasfckén. Een varken maken
zich vergisten, mistasten, eene feil begaan : gij moet
geen varkens maken. , Van hier varkenachtig , enz. Zamenftell.: va^'kendriver, varkenhoeder , va,kensaard ,
varkensbak , varkensbor/tels , varkensbrood , var.kers^
buik, yarkenfchot , varkenfchouwer , varkenfchrabber,
varkenfchraper , varken reh7 obber ., varkensdarm , varkensdraf , varkensdrek , varkensdistel , vatketisgras
varkenshaar , varkenskinnebak , varkenskrop , varkens"
kost , varkenskot , varkenskrap , varken/lager , varkefsmarkt , varkensmuil , varke.,soog ; varkensoor ,. var=
ns
ru p.
'm
u .. 'ib,
kensboot
, varke
s , va
k reens
zel` , varkensr
i'a,'kensf neer , varkensf naut , varkensfnuit , varkeitsfpek , varkensf t aart , varkens/leen , varkens f t roet , var=
kenstraan , varkenstrog , varkensvel , varkensvenkel,
varkensvet , varkensvleesch , varkensworst , Yarke tezwoord , varkentor , varkenvisch , enz. .f4schvarken ,
akervarken , braadvarken , e=kelvarken , haardvarken,
hoornvarken , mestvarken , muskusvarken , fchotvarken ,
Beenvarken , flekelvarken , flraatvarken, enz.
Varken , nederf. faro en , an golf: faerh , eng.- farrow, hoogd. ferkei, of ferkle n , lat. porcellus , ig
een verkleinwoord van het nederf. varch, dat in de falifche wetten varch, vara, in het vries. bare. in het
lat. porcus, en verre: li idt, en verwant is aan beer,
hoogdo
.
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hoogd. br , aan het lat. aper , en het hoogd. eber,
en aan ons vacr. Dit var en b r , beer , werd oulings
voor menigerlei dieren gebruikt. Zie var.
VARKENACHTIG , bijv. I3. en b1jw. ., var.kenachtirer,
varkenachtigst. Van varken en achittg. Naar den aard,
of het gedrag , van een varken zweemende , of zoo als
een varken : hoe leeft gij zoo varkenachtig P Welk eene,
varkenachtige handelwijze!
VARKENEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik varkeride, heb ge-varkend. Als een varken behandelen , zoo fchrapen en
fchrobben, - als men een varken doet. Bijzonderlijk van
een fehip : als de kiel .roo v lil is , moet zij gevarkenc
worden.
VARKENSCHROBBER , z. n. , m. , des varkenrcy rob..
bers, of van den val'-kenfchrobber; ineerv. varkenfehrobbers. Van varken en fchrobber. De perfoon , die een
varken fchrobt , of een werktuig om zulks te doen , of
om een fchip te varkenen. Ooi varke1jchrabber, en
varkenfchraper.
VARKENSDISTEL , z. n. , vr. , der , ' of , n de var
kensdistel; meerv. varkensdistels. Van varken en distel. Zeker slag van distels , waarvan de varkens vet
worden : gevlakte varkensdistel , f^aaiirche varkens-.
,

distel.
VARKENSGRAS , z. n. , o. , van het varken, sgras
zonder meerv. Van varken en- gras. Een plantgewas
van het geslacht der Duizendknoopen. Bij KIL. wegh
gras.
VAItKENSKO T. Zie varkensfchot.
VARKENSPRUIM , z. n. , vr. ', der, of van de varkensp ruim ; meerv, varken pre imen. Van varken en
pruim. De vrucht van eenera Amerikaanfchen pruimen.
boom , dus genoemd , omdat zij tot voedfel voor de
varkens dient : de varkenspruimen groeijen in trosf n
aan eenera fraai jen hoog en boom,.
VARKENSSCHOT , anders varkenskot, z. n. o. , des
varkensJchots ; of van het varken } fchot , meerv. varkensfchotten. Van varken en fchot. Eene met fchotten afgezette plaats , waar varkens gemest worden ;
ook alle plaat.fen, waar het vuil is: dat huis is eer
regt varkensfchot. Zie fchot.
VAKKEMS.SNUIT, de fnuit van een een varken; zie

verder Yar kenvisch«
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VAIU ENSSTAART , z. n. , m. , des varkensftaarts ,
of van den varkensflaart; nreerv. varn_ensllaa;•ten. Van
varken en /taart. Eigenlijk de taart van een varken;
en , naar deszelfs gekrulde rigting , een gekruld ijzer,
een krasfer : haal den kogel met den varkensJtaart van
uw geweer ! Als ook varkensvenkel.
VARKENSSTEEN , z. n. , in. , des varkensteens , of
van den varkensleen; meerv. varkens f teenen. Bij KIL.
ook krauw/teen , een fteen , waarmede men het vel der
varkens wrijven zou ; maar anders , even als de f angenfl een , een gewaand tègengif,, dat , in de geflalte van eenen
ffeen ,.in het lijf van foummige varkens gevonden wordt,
naar het fp. liedra del porto.
VARKENSTRAAN , z. n. , m. , des varkenstraans , of
van der varkenstraan ; meerv. varken.a tranen. Van
varken en traan. Eigenlijk, _de traan van een varken;
maar bij KIL. is verckenstranen k3'i"ten , fchreijen
zonder tranen te lozen , niet van harte fchreijen.
VARKENSVENKEL, z. n. , vr. , der, of van de varkensvenkel; zonder meerv. Van varen en venkel. Een
pl _.itgewas , waarvan men twee Poorten telt : de kleine
en groote varkensvenkel. Anders ook varkens jtaart.
VAf KENTOR , z. n. , vr. , der, of van de varkentor;
meerv. varkentorren. Van varken en tor. Eene tor,
welke uit hoofde van haren (nuit dezen naam voert : dc
varkentorren worden anders olifantjes genoemd.
VARKENVISCH , z. n. , m. , van den varkenvisch ;
meerv. varkenvis/chen. - Van varken en visch. Eene
bijzondere foort van het geflacht der lipvisfchen, waarvan cenô andere foort den naam van varkenssnuit voert.
VARS C H , zie versch.
lASSAAL , z. n., ln. , des vasfaals, of van den vasfaal meervr vastalen. Eigenlijk , al wie iemands
brood eet , en tot zijn gezin behoort. Bijzonderlijk,
een lid van het gezin var, eenen Koning , of Vorst,
aan wien men in het middeleeuw. lat. den naam van
-pasfis , zoo als naderhand dien van fainiliaris , gaf;
en daar zulke lieden doorgaans met leenen befchonken
werden , een leensman ; maar voorts ook een onderdaan
over het algemeen. Het gezegde vastes is verwant aan
het oudd. weifat, allerlei fpjjze, en aan het zweed.
-

-

witla, velt/la, een maaltijd. Jntusfchen leiden ande .
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ten dat 'as[tis en wasfallus af van ge,sei; en anderen
wederom van elders. Zie de Encijclopedie , in vasfalVAST , bijv. n• en bijti. , vaster, vastst. In zich zelf;
of met andere dingen, naauw en tlerk zamenhangend.
Dus zijn vaste deelera , vaste li gcha merg , min of meer'
ondoordringbare. Vaste 12)i jze is het tegenovërflaan.
de van n oeiibare: die mnelck van rroode hebber, ende niet
vaste Vpi ze BIJBEL V. Vast brood, is digt ineen ge
drongen. Vast laken , linnen , enz. , is digt ineen geweven. Tast koper, mclrnaer, enz., is hecht: fijnel
kendereh zijn áls vast koer. BIJBELV. Die meerdar
marmer vast en dicht verbr. j zeit. VOND. Een vaste
muur is een , die zich niet gemakkelijk omver ramineijen laat : tégen allen hoo gen toren , énde tegen allen
vasten muur. BIJBELV. Eene vaste tad is eene , die
zulke muren heeft : zijn ;oedertierenheit is meer diii
burg en vaste %leden. L. D. S. P. Een veist leg ^r is
een wel verfchanst. Een vast gebouw is een flrk.
Een vaste knoop , een , die flijf ineen gehaald is , en niet*
ligtelijk los gaat, of los gemaakt worden kan op dat
uwvc banden ,,iet vaster gen;deckt ent worden. BIJnELV
De grond wordt , in tegenoverfelling van Benen weeken , of van het water , vast genoemd , in : wij geraakten van den vasten gr ond in een moe -#°as. Ik was blijdé,
.

'

.

;

dat ik den vasten grond wederom onder mijne vvdet e,2 Incl.

Overdragtelijk ,- , is een vast aeflel , een gestel , dat -t Bil
allerlei footen beftincl zs , en daardoor niet gekrenkt
wordt. Bene vaste vrouw , en een vast man , iemand,
wiens gezondheid niet ligtelijk verftoord wordt. Een
i'arte. ta,p , een , die niet afgebroken wordt , en niet
4tèlk, k:af ebroken
worden kan..,^en
^^
eva st
e g^a
^n d
hei'd ,
g
gene beftendige .den vasts geest , een , die niet ligtelijk
verleid wordt , een flandvastige : verniewvvt in bet biring vjtd
van snij eerden vasten geest. .BIJBELv. .sen vast krak®
ndvan
ter is genoe g zaam hetzelfde.
^ .`ene vasteP
hza.
breiden hebben is, gemeenlijk vast went vervaardigen.
En vast ineen is , bij K I L. , digt ineen gedrongen.
Voor met andere dingen naauw en flerk, v&boi
den , of zamenh angend , bezigt men vast , in l dee
raste jterren, die aan het uitflpannfel vastgehecht fch iinen,
Het vaste land, de vaste ktt^t'
, in te^enoverftcl=
ling van een daarvan afgefchei1en eiland. I7aste lucr t
die zich niet verheft. .Eerre vaste kleur, die niet verfchï'e
C .2
L

.
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V
fchiet. Eerre z'iste rots , eene onwrikbare. Een vaste
tred , die niet wankelt of uitglijdt , maar de voeten daar
vestigt , waar men ze neerzetten wil. Vergelijk het gezegde bij vastmaken. In overeenkomst hiermede is eerre
vaste hand, en eene vaste /tem , die geene onwillekeurige bewegingen maakt. .Eerre vaste woning , die aan zekere plaats verbonden is. De vaste plaetfe i er WoïJin,

ge. B IJBELV. Het eene wordt al vaster en vaster aan
het andere. Vaste goederen zijn het tegenoverftaande
van roverende. Ook is een vast goed, een onvervreemdbaar, dat bij uiterften wille vast gemaakt is. Vast geld
is , dat zonder achterblijven, ja op vast bepaalde tijden , inkomt. Zulke tijden zijn vaste tijden , vaste dagen. Hij gaat hier dagelijks op een vast uur , voorbij
Zoo ook bid iemand vast werk hebben , zonder nu of
dan te moeten uitfcheiden, voortdurend, onafgebroken
werk hebben. Liet is vast , dat hij komt beduidt , het
is zeker en gewis. Ii ben vast van begrip , dat hij niet
komen zal , is evenveel als , dat begrip van mij wankelt
niet. Tast zijnde in het geloove is , in den STAT'ENiIJBLL , daarin niet wankelende. Een vast geloof is
een onwankelbaar. En hetzelfde duidt men aan door
,

eene vaste hoop , een vast vertrouwen , eene vaste overtuiging. Een vast verbond, vaste beloften , vaste woorden , vaste redenen, vaste dingen , zijn , die vast en
zeker ve vuld zullen worden. Ee`rs Testament is vast in
de doo , en. BIJBELV. Een vast bejluit , een vaste regel, is een onveranderlijke. Een vaste knecht , is een
befendige. Spreekw., in de gemeenzame] verkeering :

hij rijdt eene vaste fchaats , hij wankelt niet in het
fchaatsrijden , noch in andere dingen. Het is nog zoo
vast niet, als eene muts met zeven keelbanden, men kan
zich daarop niet verlaten. Hij verkoopt al, wat los en
vast is , al zijne roerende en onroerende goederen. Hij
is aan het touwtje vast, aan de zaak , waarmedehij zich
ingelaten heeft, verbonden. Zie voorts vastzijn, enz..
Van hier vastslijk , vastheid , vastigheid , vest , vesten,
vesti,(.en , vesting, enz. Zamenfell.: eerentvest , of
eerendvest, in het hoogd. ehrenvest,\ edelvest , en
jromm zend vest, drie titels van onderfchieidene foorten
van edellieden, waarin vest de beteekenis van vast,
lork, dapper heeft, hemeltast , krukvast , maatwast >
.

gast , ;n slvast , ƒ2agelvast , nootvast , ónvíts1, paalvast , fchi-iftt„iirvast , fpijkervast , toonvast, enz.
., ast , o lllings ook vest ,

KF Ro , OTTFRID. feSto

nederf. , zweed. , deen. , eng. fast, ijst.
hint
tot liet hoogd.
g
fc
^
b fasf n , en ons vanen,
faflur,
Iloogd.

te behooren.
VAST , bijw. , vaster , vastst. Volgens KIL. veel,
zeer , grootelijks ; in welken zin vast , in het eng. gebruikelijk is , en vaste reeds bij STRIJK. voorkomt, ja
terwijl
fast in het hoogd. oulings ook gebezigd werd ;lat.
vashet eng. bijv. n. vast, fr. vaste, ital. vasto,
groot,
wijd
uitgebreid
,
beteekent.
Volgens
ADEZus ,
LUNG is dit bijw. evenzeer aan het bijv . if. vast verWant , als het bijsv. vast; in de beteekénis van naauto,
ligt en fterk ineen : haal dien knoop zoo vast niet toe!
-

Waarom bbldt gij dien zak niet vaster toe ! S amp alles vast ineen. JVat is dat huis vast gcbortwiwd ! Nu bakt
hij het brood nog vaster. Dat linnen is al te vast geve
yen; of in -den zin van onafgebroken : wat flaapt hi j
vast! intusfclhen : dat vastjaynmertomgenade. VOND.;
ik ben er vast mede begonnen.. 1-Jij gaat vas heen,
en laat wil hier , onwankelbaar . , gij grondde
d'aard zoo vast door wijs beleid. L. D. S. P. Mag
-ik mij daarop vast verlaten.. Kan ik er vast op aan?
Ik had het vast 'eiwacht. Hij gelooft het vast ; zeker
en gewis : zij komt vast . Er moet vast iets ongemeens
gebeuren ; .zoo, dat het zeker vervuld worden moet: ik
idloof het u vast; zoo , dat er geene verandering in te
wachten is : ik' heb het last befloten. Alles is vast bep4ald . met Benen naauwen en fterkeu zamenhang : hoe
,,4,t warenzij aan elkan eren verbonden 1 ook.eigen1iIk :
Hem ,jlrengelde aen 't korael van uwen moet zoo. vast.
VOND . Zamenflell.: vastbaken , en eene reeks van
andere zamenífellingen, waarover firaks nader, en bijzonderlijk.
VASTBAKKEN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ijs bakte
-vast , heb en ben vastgebakken. Van het bijes. vast en
bakken. Bedr. , al bakkende vastbechten': gij bakt het
eene brood aan he andere vast. Onz. , al bakkende
vastgehecht worden: het vleesch bakt aan de pan vast.
-

Ook anderzins onderling , of aan iets anders, verbonden worden: het zcl wel vastbakken. Als men vast
e -1
bak-

s.

bargen voor digt ineen bakken bezigt , moet vast Ivan
bakken afgefcheiden blijven.
VASTBINDEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik bond vast,

heb vastgebonlden. Van vast en binden. Al bindende
onderling, of aan iets anders, vasthechten: zij werden

aan elkanderen vastgebonden. Ik bond in*n paard aai
eengin boom vast.
VASTBLAZEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik blies vat,
en. Van vast en blazen. Al blazende
heb vastgeblazen.
verbinden : het oor is aan de flesck vastgeblazen.
ASTBLIJVEN, onz. w. , ongelljkvl. Ijs bleef vast,

ben vastgebleven . Van vast en blijven. Onderling verbonden blijven : de zamengeplakte bladeren willen niet

vastblij ven. Aan iets anders vastgehecht blijven : nu
zal de fpeid wel vastblijven. In hechtenis , of onder
eer; g ander verband , blijven : moet hij neg langer vastblijven? Uwe fchapen ende uwe runderen Pullen vaste
blijven. BZJBELV.
V1 ° T`BOEIJEN , bedr. w. , gelilkvl. Ik boeide vast,
h h ast ebocid. Van vast. en boeijen. Al boeijeude
vastmaken : zij We2•den aan elkanderen vas;geboeid.
Boei hem az= na'den muur 'vast.
VAS TB r AD N , bedr. en onz. w. , ongelijkvl.lk br. ied
vast , h6 k of ben, vast; ebraden. Van vs en braden.
Bcdr. , al bradende vasthechten : braad het vlees cli niet
aan den roosker vast ! Onz. , al bradende vastgehecht
worden : het zit aan de pan vastgebraden.
VASTDAG , zie vastendag.
VASTDOUWEN, zie vastclrukken.
VAST.DRAAIJEN, bedr. v® , gel kv1. I ?draaide vast,
heb vastgedraaid. Van vast en draalfen. Al draai..
'ende vastmaken : draai de jchroef te.r dege vast.
VASTDRJTVEN ,. bedr. en onz. w. , ongelijkvl.4 dreef
vast , /eb en ber, vastgedr. even. Van vast en drijven.
Bedt°. , al ilaaude vasthechten : drijfden nagel ter dege
vast. ' Onz. , al drijvende vastraken : het wrak dreef
+^
fpoe di^z van .
YASTURRUKKEN, bedr. w. , gelijkvl. ik drrikte vast,
heb vasdg :dril t. Van vast en drukken. Al drukkende digt ineen dringen.: druk den grond rondom de plan•
ten vast. Al drukkende ergens aan, in, of op, vastnna%en : druk de kurk niet vast! Het kind drukte. zich,
•

aan
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aan hare borst vast. In deze beteekenisfen kan vastdouen ook gebezigd worden.
VESTE, z. n . , vr., der, of van de vasT e ; nleerv. vasten. Anders versten . Bij KIL. vastene. De tijd , waarop reen zicd. , uit Godsdienftige beginfelen, van fpijs, of
van bijzondere foortert van fpijs , onthoudt : de vaste

is haast ten einde. Of) dat oock de vasten nu voorbij

sas. BIJBELV. Q den ee:= f en dagh van de vaste.
HooFT. Zamenfell.: vasteria ond , vastengebed, vastenprediker , vastenr?.ijze , enz.
Vaste , vasten , vas rcne , hoogd. fasten , opperd. ,
deen. faste, zweed. , OTTFlt.ID . f asta, K zo. fasten , . Past uiige , ene. fase ing , jast , angelf. Jaest , komt
van vasten.
VASTELAVOND , zie vastenavond.
VASTELAVONDEN , zie vastenavond.
VASTLLIJK, bijes. zeker : ick weet oastelick dat gijlieden den tijt nijtkoopt. BIJBELV. Onwankelbaar
vertrouwt gij daarop zoo vccstelijk ? Zoo dat er geene
verandering te wachten is : want het is vastetick be/lo.teri; het fal,gefchieden. BIJBELV. Met eenen naauwen
en ilerkén zamenhang : het eene kleefde vastelijk aan
het andere. Van vast.
VASTEN ; onz. W. , gelijkvl. ' Ik vastte , heb gevast.
Zich van fpijze onthouden : ik heb den ganlchen dag
r

,

gevast. Vastet voor mij , ende en etjet noch en drine et
niet in r•ie dagen BIJBELV . Zich, volgens de voor.

fchriften van deze of gene kerke, op gezette tijden,
van , bijzondere foorten van fpijze onthouden : daar is

magere joep voor hen, die vasten moeten. Men kan
daarnaar wel wachten , maar niet vasten , beduidt,

het Zal nog wel wat aanhouden . Van hier , vaste , vas_

ten , enz. Zamenffell.: vastdag, vastendag, vasttijd,
enz.
Tasten , No T x . ook vasten , UL P HIL . fastan , OT TFRIT) . , -hoogti, fas„en, zweed. , ijsl. fas4a, eng..fast,
angelf. faestan , vries. fes,^je, finl. paalton , wend.
,posten; , komt van het goth. f houden , waarnemen , waarvan aren de fporen in het angelf. aew Jás-.
tan, de inílelling waarnemen, aantreft.
VASTEN, z. n. , o., des vastens, of van het vasten; zonder meer v. Eigenlijk, de onbepaalde wijze
van vasten. De daad van vasten , onthouding van fpijs ,
C4
uit
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uit C-odsdienfiige beginfelen : zij hielden een vasten.
David vastere een vasten. BIJBELV. Voorts beíiempelt men den vastentijd ook wel eens met den naam van
vasten , die dar. vr. is. Zie vaste. zamenílell.: vast endag va:ste'ztijd,. enz. Van vasten.
VASTENAVOND , vastelavónd , . n. m. , des vastenavonds, of van den vastenavond; meerv. vaste, avonden. Van vaste en avond, met eene tusfchenbeideil gev: j g .e N , die bij oude fchrijvers , en ook hedendaags
in de gemeeiizanie verkeering, vaak door Bene L vervangen wordt. Eigenlijk, de avond voor den aanvang
der vaste : die de vastelavont een gans iaer is , geli j c1
hij ons eengin avon `s. D. HEINS. 'L Is toch alle daegh
gien vasielavQnd. BREDF,RO. Voorts de ganfche tusicihentijd tusfchen Drie Koningen , en den aanvang der
vaste , waarin de Roomschgezinden elkanderen plegen
te vergasten : in^ den, vastenavond kom ik u bzoeken. Lij
iemand vastelavond houden , of vast elavonde , is hier en
daar ten platten lande eenige dagen en nachten in den
vastenavond bij hein doorbrengen : ik kom een Poos; e bil
u vastelesvo;ic hofkien , of vastelavonden. Bij KIL. ook
vastelavesid , in het zweed. fastelagen, vries. festeljoon. h oogd. fastetzabend , fasenacht , en , in de tweede beteekenis . fastnachten, zonder lidwoord, of fafe,aucht , . opperel. fafchin,a , beijer. fasfangen.
VASTENDAG , z. n. , ni • , des vastendags , of van den
vastendag; meerv. vastendagen Van vasten en dag.
Anders ook vastd r , , van het werkw. vasten en dag.
,

1

Een dag , waarop men zich van fpijs onthoudt : gij
k tint uwe maan niet beter hert e llen , dan door eens vastenclag te houden. Een dab, waarop men , volgens de
voorfc}iriften zijner kerke, vasten moet : den vastendag

ple ti ,lijk vieren. In des Heeren huys , op den Vastendans. Br,TBELV.
VA S TG AAN , onz. w. , ongelijkvl. Ik ging vast, heb
vasig,gaan. Van vast en gaan. Zich verlaten, vertrouwen : ' an ik daa •op gt^noegzaam vastgaan ?
VA S'i'(I "I EN , heli r. w. , ongelijkvl. Ik gooi.vast , heli
'vastgegoten. Van vast en gieten. Al gietende vertin
den : het is daar aan vastgcgoten.
VASTGRIJPEN, bedr. W. , ongelijkvl. Ik greep 'vast
heb 'vast ezrepen. Van vast en grijpen. Terdege grijpen, aangrijpen: ik greep de leuning 'vast, om jtaan,-le
;
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te blijtven. Voorts is iemand 'astgrifpen, ook `vel
eens , hem gevangen nemen : hij werd vastgegrepen.
VAS T GROEIJE N , onz. w. , gelijkvl• Ik groeide vast,
ben vastgcg oeid. Van vast en groei] en. Al groe ijen^de aan iets. vastgehecht `worden : aan elkanderen va,tgegroeide tweelingen.
VASTHAKEN , beng`• w• geliikvl. Ik haakte vast , heb
vastgehaakt. Van vast en haken. Met eenen , uf meer
dan eenen , haak vastmaken : haak mijnen mantel eens
aan den rok vast. ,,
VASTHANGEN , bedr. en onz. w. , ongelikv1. Ie
hir1 vast , hèb vastgehangen. Van vast en hangen.
-

dat het geen geBeer , derwijze ergens aan hangen , het
toch ter dege

vaar loope , om er af te vallen :

vast. Onz. , op de gezegde wijze ergens aan gehangen

zijn : ik hoop dat het vasthangen moge.
VASTHEBBEN , bedr. w. , onregelm. Ik had vast , heb
vastgehad. Van vast en hebben. Gegrepen hebben : ik
had haar bij den arm vast. Overdragteljk, begrepen,
of diep genoeg in het geheugen ingeprent hebben : hebt
gij het wel vast ? Voorts is , het niet vast hebben, niet
wel bij zijne zinnen ' zijn : hij fchijrt het niet vast te
1

hebben.
VASTHECHTEN , bedr. w. , geliil:vl. Ik hechtte vast,
heb vastgehecht. Van vast en hec.hten._ Door aanhech^ting vastmaken : het is daaraan vastgehecht. Ook
figuurlijk , van onftoffelijke dingen.
VASTHEID, z.' n. , vr. , der, of van de vastheid;
-

zonder meerv. D.at gene, uit hoofde waarvan iets met
denbijvoegelijken naam van- vast , in deszelfs onderfcheidene • zinnen , beftempeld worden kan : de vastheid
van het brood, laken , marmer , enz. De vastheid van
iemands ge/lel, van zijnen geest, van _zijn beflzrit, enz.
VASTHOUDEN, bedr. w. , ongel ijkvl. Ik hield vast,
heb vastgehouden. • Van vast en houden. Het tegen.
overflaande van loslaten : heft den jongen op , ende

houdt hem vast met zitre haat. BJJBELV. Bijzonderlijk
gevangen houden : men hield hem vast, maar de oveni&en werden losgelaten. Onderfleunen : als ri broeder [al
verarmt ziin, fo fult ghij hefja vasthouden. BijRELV.
Van levenlooze dingen , verhinderen , dat iets uit zijen fland wiike: breng een anker in dien muur, om hein
^r hem
h' ^e erUUrek
v_
^^r Rstvvoor
gast t^ houden, tot een^^ ^onti^
ken,
C
,
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ken. Ook overdragtelijk , in íland houden : de nederige van geestti [al de eere vasthouden. BIJBELV. In
aandenken houden , en in acht nemen : houdt vaste , dat
ghij het bloet niet en etet. BIJBELV. Wederkeeriglijk ,
zich door middel van iets , dat men gegrepen heeft, tegen vallen , wegzinken , enz. beveiligen : hij hield zich
aard een bolrit , 't welk wij hem toewierpen , vast , tot dat
wij hein redden konden. Ook figuurlijk : ik hou mij
vast aan 't geen gij hebt gezeid. L. D. S. P. Voorts
is , zich vast houden , in den STATENBIJBEL , zich zeiren lijven, ílerken , bemoedigen , in : want hij hielt
ch vast , als fzende den onfienlicken. En , in de gerneenzame verkeering : zijn Pluk wel vasthouden,
het wel verdedigen , op zijn regt blijven ftaan. Ergens aan vasthouden is , overdragtelijk , zich daaraan verbinden : houdt ghij noch vast aen uwe oprechtieheijt ? BIJBELV. Van de gebiedende wijze van dit
woord komt houvast. Zie houvast. Voorts wordt het
deelw. vasthoudend als een bijv. naarr,w. gebruikt.
VASTHOUDEND , bijv. n. , vasthoudender , vasthoudendst. Eigenlijk een deelw. van vasthouden. Karig,
niet goedgeefsch : het is een heel vasthoudend man. Van
hier vasthoudendheid , karigheid.
VA.S TIG , zie vastigheid.
VASTIGHEID, z. n., vr., der, of van de vastigheid;
meerv. vastigheden. Van vastij; , dat nog in flandvastig overig is. Somwijlen evenveel , als vastheid: daer
fal van des ijfers vasticheijt in fijn. BIJIELV• Voorts
ook al het gene diènt , om zekerheid voor iets te geven:
ik -moet er vastigheid voor hebben;. en vaste goederen
hij bezit geene vastigheden ; of vaste , wel verfterkte
plaatfen : hij heeft de vasticheden der dochter ,7uda afgebroken. BIJBELV.
VASTKETENEN , bedr. w. , , gelijkvl. Ik ketende vast,
heb vastgeketend. Van vast en ketenen. Met ketenen
e :.zij
waren aanvarea
elkanderen vast
^,a9
geketend.
vvastmak en
VASTKLAMPEN, bedr. w. , gelijkvl. lk .klampte vast,
heb vastgeklampt. Van vast en klampen. Met eenen ,
of meer , klampen vastmaken : het zit daaraan va :geklampt. Zich vastklampen , zegt men van een fchip ,
of a : szelfs beftuurders : het Ilollandfche admiraal /chip
% te zich aan het Engelfche vast. Toen brij ons aan
%y care' vastgcklai7;pt hadden, fprQngen u i j over.
j

VAST.-
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VASTKLEVEN , onz. w. , geiijkvl. Ik kleefde ti st ,
ben vccstgeklcelfd. Van vast en kleven. Eigenlïjlk, (100r.
eerre taaije vochtigheid aan iets verbonden worden : het
zal Wel vastleven. Voorts ook andlerzirts met iets zamenhangen : het kind bleef aren mi j ne,. ha's Vastgek j c e } d;
en nog overdragtelijker : ik kleve vast an iiwe getuijgeVis èn. BYJBELV.
VASTKLINKEN , bedr w. , ongelijkvl. .Ik klo:ik vast,
heb. Vastgeklop en. Van vast en klinken. Al klinkeiide
vastmaken : klink den nagel vast in den muur 1 Anders
vastkloppen pn. vastflaan. °
VASTKLOPPEN , zie vastklinken.
VASTKLUISTEREN , bedr. w. , gelijkvl. Ik kluisterJe vast , heb vastgekluisterd. Van vast en kluisteren.
Eigenlijk , met kluisters verbinden : hij zit met den hals
aan den muur vasrgekluisterd. Overdragtelijk , naauw
en onverbrekelijk aan iets hechten : hunne zielen wer-

den door de harte(ijkJie liefde aan elkanderen vastgekluisterd.
VASTKNELLEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik knelde vast,
heb vast ;ekntld. Van vast en knellen. Iets derwijze:
knellen, dat het vastzette : ik heb mijn kleed tusf hen
de deur vastgekneld. Iet (chip zag in den mond der
haven ,vasts ekneld.
VASTKNEVELEN , bedr. w. , gelijkvl. II knevelde
vast , heb vastgekneveld. Van vast en knevelen. Al
knevelende vastmaken : men knevelde zijne handen op
zijnen rtig aan elkanderen vast.
VASTKNIJPEN , , bedr. w. , ongelljkvl. Ik kneep vast ,
hebyastgeknep'en. Van vast en knijpen. Iets derwijze
} ji pen , dat het vastzitte : knijp het linnen met de kni j pérs aan de lijn vast , op dat het er niet afwaai i e !
WAST 'NOOPEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik knoopte vast,
heb vastgeknoo t. Van vast en knoo, en. Met eernenn
knoop verbinden : waar. oen het touw niet beter vaslgeknoopt?
VASTKOPPELEN , bedr. w. , gelijk cd. Ik ko ppelde
vast, heb vast eko geld. Van vast en l op e!en. Al
koppelende verbinden : hei kan er riet af, zooi el heeft
men hein aan haar vastgekoppeld.
eld.
VAS TIJ RUIJE N , onz. W. , gelijkvl. Ik kruide vast,
ben vastgekruid. Van vast en kruijen# Dit woord gei
-

bruikt

4 4,
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bruikt men van het ijs , wanneer deszelfs fchotfen zich
derwijze op elkanderen fchuiven , dat zij eenen onbewegelijken ijsdam vormen : het ijs begint reeds vast te
krui j en.
VASTLAKKEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik lakte vast, heb
vastgelakt. Van vast en lakken. Met lak vasthechten : het zit er op vastgelakt.
VASTLEGGEN , bedr. w. , gelijkvl. IT leide vast, heb
vastgelid, of gelegd. Van vast en leggen. Iets derwijze leggen , dat liet niet van ftand verandere : het boek
glijdt van den lesfenaar ; Gij hebt het niet vastgelegd.
Aan den, band leggen : men gaf bevel, om alle honden
vast te leggen.
VASTLIGGEN, onz. w. , ongeljkvl. Ik lag vast, heb
vastgelegen. Van vast en liggen. In eenen íland liggen , die niet ligtelijk verandert : het(chip lag tusfchen
twee andere fahef en vast. Aan den band liggen : als de
hond niet vastligt, is hij vrij gevaarlijk.,
VASTLIJMEN, bedr. w. , geliikvl. I , lijnde vast s heb
vasrgelrjmd. Van vast en lijnen. Met lijm vastmaken : het is er griet goed aan vastgelif mud
VASTLOOPEN , onz. w. , ongelijkvl. 'Ik liep vast,
ben vastgeloopen. Van vast en loopen. Derwijze loopen , dat men fliiite : als dij dien weg verder volgt,
loopt gij eindelijk vast. I-1 et zelfde wordt ook weder•keeriglijk uitgedrukt door zich vastloopen.
VASTMAKEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik maakte vast,
heb vastgemaakt. Van vast en maken. Evenveel lioe ergens aan verbinden : daerna maeckt hij 't
vast met nagelen. BJJBELV. Maar vast moet van .maken afgefcheiden blijven , als men vast maken gebruikt
voor onwankelbaar maken : ghij hebt de aerde vast ge,naeckt , ende fij blijf /iaen. P IJBELV. Vlaak in uw
woord mijn treden flerk en vast ! L. D. S. P. Voor
duchtig maken : om uwe roepinge ende verkiefinge vast
te naaken. BIJBELV. Voor verferken : die jlad wordt
vast gemaakt. Voor onvervreemdbaar maken : hij
heeft haar erfdeel bij uiterjien . wille vast gemaakt.
Voor digt en ondoordringbaar maken : de bakker
moet het brood zoo vast niet meer maken. Zie vastbalken.

V¢ S TME TSELE , bedr. w., gelijkvl. Ik nm-et%lde
vast,
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vast , heb vastgennetfeld. Van het bijes. •vast en :-: CtJIéles. Door metfelwerk verbinden : is de toren niet aan
de kerk vastgemetleld. Door nmetfelwerk insluiten : het
'was eerre der wreedte jls•affen van den ouden tijd , dat
men iemand tr„ s!chen vier muren vastmetfelde.
VASTNAAIJEN , bedr. w. gelijkvl. Ik naaide vast , heb
vastgenaaid. Van vast en naaien. Met naald en
draad vasthechten : wie heet het daaraan vastgenaaid?
Naai het ier dege vast.
VAST NAGELEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik nagelde vast,
heb vastgenageld. Van vast en nagelen. ,Anders
vast%ijkoren . Met fpijkers , of nagels, vastmaken:
Debora nagelde Sifera aan den grond vast.

VAS I'NRS TELEN , wederk. w._, gelijkva. P- nestelde
mij vast , heb mij vastgenesteld. Van vast en nesIn eenen verachtelijken
len.
1 zin
, e r ^,gens een vast
verblijf nemen : er moet gezorgd worden, dat dat

gefpuis zich hier niet vastnestcle.

VAS FP A K KEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik pa^'te vast, heb
vas gepakt. Van vast en pakken. Iets derwijze pakken,
dat het niet ligt van fland verandere : pak het aa; de.

werk wel vast.
VASTPEKKEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik pekte vast, heb
vastgepekt. Van vast en pekken. Met pek vasthechten:
het is , als o t` hij aan zijnen - Jt oel vast..epekt was ; anders : hij heeft pek aan zijn gat,; zie pek.
VASTPLAKKEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik plakte vast,
heb vastgeplakt. Van vast en pla.'k"en. Al plakkende
verbinden : het is er aan vastgeplakt.
V,STPLEIS1'EREN., bedr. .w. , gelijkvl. Ik pleisterde
►ast , heb vastgepleisterd. Van vast en pleisteren. Met
Bene- pleister vastmaken : het wiekje moet op de wonde
vastgepleissserd worden.
VASTPLUGGENN , bedr. w. , gelijkvl. Ik plugde vast,
heb vaste::L'gd. Van vast en tleggen. Met pluggen
vastmaken : de achterlap is niet behoorlijk vastgeplugd.
STA S TP RANG E N , bedr. w. , gelijkvl. II prangde vast ,
heb vas geprangd. Van vast en prangen. Iets derwïjze ergens op of in prangen, dat het vastrake : gij kunt
het er niet doorkril gen, maar wel vastprangen.
VASTRA KEN , onz. w., gelijkvl. Ik raakte vast, ben
vastgeraakt. Van vast en raken, geraken. In eenen
tauud
,
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íland geraken , die niet ligt verandert : het (chip raa to
vast. Ergens aan vastgehecht worden : o,2ze boe s f-priet
raakte in des anders »and vast. Figuurlijk , in de onm ogelijkheid geraken , om voort te fpelen , voort te fpreken , enlz.: als gij zoo voortdarnt , zult gij welhaast
vastraken. Hij werd met de, zaak verlegen , en begon
vast te raken:
VASTREDENEREN , bedr. W. , gelijkvl. Ik redeneerde vast , heb vastgeredeneerd. Van vast en redeneren
Iemand, of zich , door redeneren , in verlegenheid
brengen : gij redeneert u al sneer en meer vast.
VASTRIJDEN , bedr. en onz. w. , ongelijkvl. Ik reed
vast , heb en ben vastgereden: Van vast en rijden.
Be''r. , iets derwijze rijden , dat het vastrake : laat hij
de koets in dat gedrang toch niet vastrijden ! Ook wederkeeriglijk : hij reed zich tusfchen al de rijtuigen vast.
Voorts is , zich zelven wastri/den, derwijze rijden , dat
men fluite : als gij dien weg inngaai , rijdt gij u zelven
vast . En dit wordt ook , onzijdialijk, door vastrijders
uitgedrukt : aan het einde van dia kraai zult gij vj^strijden.
VASTRIJGEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik reeg Dast', heb
vastgeregen. Van vast en rijgen. Al rijgende verbinden : daar is een draad, om de paarlen daaraan vast
te rijgen.
VASTRIJPEN , onz. w. , gelijkvl. Ik rijpte vast , ben
vastgerijpt. Van vast en rijpen. Door . den rijp er=
g ns aan vastgehecht worden : het zal er aan vastrij
en.
VAS TROEIJEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik roeide vast,
heb vastaeroeid. Van vast en roei1en. Iets -derwijze
roeijen, dat het vastrake : men roeide de boot op de
banken vast. Ook wederkeeriglijk : draagt zorg , dat
•

gij n zelven niet vastroeit !

VASTSCHROEIJEN , _onz.. w. , gelijkvl. .1k fchro'eide
vast, ben vastgefchroeid. Van vast en fchroe **en. Al
fchroeijende ergens aan vastraken : het vleesch zat aan

den rooster vastgefchroeid.

VASTSCHROEVEN, bedr. w., gelijkvl. lkk fchroe fde
vast, heb vastgefchroefd. Van vast en , fchroeven. Ins
.

of met eene fchroef vastmaken: fchroef het ter dege

vast .
-
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VASTSCHUIVEN , bedr. "t. , ongelijkvl ik fcil;oof
vast , heb en ben vastgel hoven.
Van vast ea
fchuiven. Iets derwijze fchuiven , dat het vastrake : zoo doende zul{, gij de lade vas fchuiven. Ook
wederkeeriglijk : het ijs fchuif& zich vast. En in het
damfpel , zoo ich uiven , dat men niet meer fehuiven
kan : hij heet zich vast -efchoven.
VASTSLAAN , zie vastklinken.
VASTSMEDEN, bedr, w. , gelijkvl. Ik fmoeddevast,
heb vastge/meed. Van vast en (meden. Al fmedende
vastmaken : het moet er ,aan vastge!meed worden.
VASTSOLDEREN , bedr. w. , gelijkvl. Ik Joldeerde,
vast , heb vast; efoldeerd . Van vast en folderen. Met
foldeerfel vasthechten : laat het er aan Vastfolderen.
VASTSPELDEN, bedr. w. , gelijkvl 'Ik fpetdde vast,
heb vasigefpeld. Van vast en (pelden. Met eene fpeld
vastmaken : fpeld mijnen halsdoek van achteren vast.
-VASTSPIJKEREN, zie vastnagelen.
VASTSPITTEN, bedr. w. , gelijkvl. 1 fpittede vast,
heb vastgefp`t. Van vast en (pitten. Iets met de punt
van een werktuig , waarmede men het doorboort , ergens aan vasthechten: hij poogde hen; aan den wand
.

.

-

Vast te (pitten.
VASTSTAAN, onz. w., ongelijkvl. -. Ik fond vast ,heb
vastte f aan. V ais vast en flaanò In eenen iland
verkeeren , die niet ligt verandert : het - wil niet
vast( aan. Ook oneigenlijk : die flarcke minne , die
tus%hen hein (hen) beijde tionde zo vast. DER MINNEN
LOEP. Dees gront taet vast. VOND. Die vast ftaet in
fy*n hertee, , B1JBa
' y,.Intusfchen
,
. - blijft 'vast evenzeer
v,^^
. ,/iaat af,^eich eid en , als van vele andere werkwoorden , in : hoe vast laat het dan 2 Het kan niet te, vast /laan.
Hier moet vast fla*an, evenmin aaneen gefchreveu worden, als vaster (taan, in : kan he nog niet wat vaster
(laan ? Van hier. vastflandig , bij KIL. , en Ilavast.
Zie flaan.
VA. TSTEKEN, bedr. en onz. w. , ongelijkvl. Ikjiak
vast , heb vasgefioken. Van vast en deken. Bedr. ,
iets al duwende in eenen ftan .. brengen , die niet list
verandert : u'aaroin hebt, gij dien bloe;nJok Jaar niet beter vastge f t oken P Iets met eea puntig werktuig, dat
a

Men daardoor duwt, vastmaken: die haarlok is niet
be
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l ehoo rli, k vastgel oken. Of het met ee e naald en draad
losjes aaneen hechten : fle^k het maar ,vat vast ! Eindelijk beteekent vasifleken, onz. ergens vast ingeduwd
zijn : mifne fchotn bleef in de ;klei vastheren.
VASTSTELLEN , bedra w. , gelij.kvl. If helde vast,
heb vastg eer esd. Van vast en f tellen. Iets derwijze
plaatfen , dat het niet wankele : de be; ch fal vas>.geJtelt
ijsa op den top der bergt: n BIJBELV . Tegen wankelen beveiligen : krommende keien hebt gbij vastgejelt.
BIiBELV . Over dragtelijk , voor eene onwraakhare waarbeid houden en uitgeven ik lel vast , dat het ondoenlijk is. Vast besluiten , vastelijk voornemen , of bepalen : het blijft dan vastgefteld. Van hier vastJteilirdg,
„

.

:

vaste bepaling : door vast/lelling van dag en uur.
VASTSTELLING , zie vastjellen.
VAS T S TIKKEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik f ikte vast , heb
-vasgefii.t t. Van vast en hikken. Met flikíleken vasthechten : fik het daar aan vast!
;VASTSTOPPEN, hedr. w. , gelijkvl. Ik Jiopte vast,
heb vastgellopt. Van vast en /toppen. Al doppende
vastmaken : oij moet de ruiten ter dage vasttoppen !
VASTSTRIKKEN , bedr. w. , ongel.i jkvl. I. jtrikte vast,
heb vastgefirikt. Van vast en firikken. Al ilrikkende vasthechten : wilt gij dat lintje eens vastjt rzkken2
VASTSTUREN , bedr. w. , gelijkvl. Ik huurde yast ,
heb yastgeftuurd. Van #vast en fluren. Een vaartuig
derwijze fturen , dat het vastrake : als gif zoo yoort.

f uu rt, zult gij het fchip 'vastjluren.
VASTSTUWEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik huwde yast,
heb vastgel tuwd. Van vast en jiuwen. Al {luwende
vastknellen : de pakgoederen moeten ter lege vastgeJtuwd

worden.

VA S TTIMMEREN , bedr. , w. , gelijkvl. Ik timmerde
-vast , -heb 'astg etimmerd. - Van wast en timmeren. Door
timmerwerk verbinden : de loot s is aan het huis vastge-

tirnmerd.
VASTTRAPPEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik trapte vast,
heb vastgetrapt. Van vast en trappen. Anders vasttreden. Al trappende vast ineen, of digt en ondoordringbaar maken: trap de aarde rondom de poten
ast !
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zie v'rsttrap en.
V
VASTVAREN , bedr, en onz..w. , ongelijkvl. I., voer
st , heli en ben vastgevaren.-. . Van etst en varènè
Bedr. , iets derwijze varen , dat het vastcake : éen /chip
yastváren. Ook wederkeeriglijk : hij heeft zich. &ar
vastgevaren. Onz. , al varende Vastraken : draagt

zorg , clan gíj met vaatva .art ! ,.

tTASTVLECHTEN , bedra w. , on elijkvl. ,IEP vlóc
,vast , heb vastgevlochten. Van vast en vlechten. Al

vJe4iteide..vastmaken : het is daar aan ,vas, ^evlocbteti.

4STVRIUEN vl Ik ''roo r vast
Boorde vorst
vastgeworøs V an vest en s ie
aai vastgehecht moorden,.:. iet .. ja1 er a zn vast=
erge
wrrezen . moor de vorst in zijner. iQo _gestuit worden i
.het Cchip ligt eis vastgev'r• aren :
^TASTWAAIJEN, onz. W. , gelijkvl, Ik waaide vat;
ben vastgewaaid: Van, vast en waas *en. Door den.
wind ergens aan vastgehecht = s worden : ei zit een doek
aan gindfche doornhegge vastgewezaide .,
VASTWASSEN, onz. w. , ongelijkvl Ik wies kist;
ben vastgewas/en. Van vast en wasten. Al wastei1de
ergens aan vastgehecht worden : her is er aan vast ewasten. ..
.
VASTWERKEN , beda w. b elukvi Ik 'iye kte tast ,
heb vastgewerkt. Van vast en wei ken. Iets derwiye
bewerken , dat het ergens aan .vast wordé : waarom het
eene..fiet ;aan. /et andere lyast ewerkt ? Voorts is sic&
. iastwerken 1 erwijae, werken , dat men door uitwendige beletfelen
v Fh nderd morde, om daarin voort t e
-, s
s;r
. niet ,, dat het fchi Zich al meer en meer
ysq4t R1 IsJ"heaf: zich , met al zijn gewoel era ge
riet ^ o oeren v s merkt:
S `WEZEN , zie vastzijn.
;

Q

;

VAST VOELEN bedr. w. geliik
vl. Ik woelde vast

,

hei v stgewoel d. Van vast en woelen. Door oin woe-'

jing vastmaken_ : het is daaraan vastgewoeld Voorts
zich vastwoelen , ook , zich door woelen vastwerken;

zie vastveer;-

en, •

VA,StIVRINGE N , b'edr. w. ongelijkvl. Ik bong
vast,,. heb vastgew;•ongen... Van vast en wringen. . Al
wringende vastmaken: hij .zeeft eezzeti verkeerden fleur
tel zn het fo# vastgewrongen.
VST
^
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VASTZEILEN, bedr. en onz. w. , gelijkvl . J zeilde
vast , heb en ben vastgezeild. Van vast en • zeilèn.
Bed . , een zeilend vaartuig vast doen zitten : hij heeft
zijn [chip vastgezeild. Ook wederkeerigl"k : hij heeft
zich vastgezeild, Onz. , al zeilende vastraken : toon zij
op de zui(lerhaaks vastgezeild waren.
VASTZETTEN , bedr. w. , gelijkvL Ik zettede vast,
heb vastgezet. - Van vast en zetten.. In eene onwanikel^
bare íleliing brengen : ik en /al niet wankelen in eeuwighesjt. Want , .HéerëJ gij had mijnen = berg door , Uwe
goetgunfi.gheijt vastgefet. BIJBELV. G'tj'r, oet dien paal
beter vastzetten. Ook van de trekken des gelaats : hij
hielt fijn gef chte-/lande, e . de f ettedet vast. BI f Br t v.
Gevangen zetten : hij werd on3 fchuldén -vastgezet. Iemand in zijne _woorden vangen : i k zettede hem zoo vast
dat hij geen oo -d -meér /preken kon In het fclhak en ,
.

,

.

of dammen , de (tukken van zijne partij bewegingloos
maken : zoo doende kunt g11 z ijnen dam vastzetten.
SAS TZIJN , onz. w. ; ongelijkvl. Ik was vast , benvast
geweest. Ook vastwezen.. Van vast en zijn. Ergens
aan verbonden zijn : de /teel moet aars den bijl i astziJ's^ .

,lan het touwtje vastzijn , zie vast • .lk weet niet waar
het einde daarvan vastfis , ik doorzie den zamen!-..
hang en het beloop daarvan niet. Er zal niet weinig daaraan vastz ij n , er= zal daartoe niet weinig vereischt worden.
w. ; ongell^kv1 Ik zat gast , heb
VASTZITTEN , onz.vast
en zitten. In eene delling zitvastgezeten. Van
ten , die niet ligt verandert : als gij te paard rijden
wilt , moet gij deeren vastzitten. In - zulk eene ílellin g
verkeeren , over het algemeen : er- -zit hem , een *brok in
de keel vast. Het voorjchip vast fittende bleef onbewegel:c . BTJBLLV. G :vangen zitten hoe velen zitten er
nog vast ? In zijne woorden gevangen zijn : hij zat , wel.

haast vast. '

VASTZWACHTEEEN, bedr. W. , gelijkvl. Ikzu'achtelde vast , ben vastgezwachteld. , Van vast en `zwachtelen. Met eengin zwachtel vasthechten : .de ' pleister is er op vastgezwachteld.
STAT , z. n., o., des vats , of van het vat ; meervr _ 'va
ten. Verkleinw. vaatje. Volgens TUINMAN, en KIL.,
eigenlijk , de algemeene naam van al, wat iets vatten,
-

of bevatten , kan , een fchip , een hui eei tempel,
enz. niet `uitgezonderd : cles Ttmptls voote a t.
DAAL

.

1111e k lei j rre raten , . vals de vaten der bekers af,
tot alle de aten der flesf,hen. BIJHLLv. Ja , in
-

Je0
navolging van liet gebruik van het gr. o- euo y
-

,

in den

zelfden S ATEINBIJBEL , ook een kleed : hij fagh den
hemel geöpènt ;~ ende een fektfr"lyát !ot herra nede rdalcnn ,
gelijck een groot linnen laken , aen de ier lioeckeen ge-á
o,id eng Voorts is een vat ,ter eerde, of ter rr,e ,
aldaar , eeti tIk* huisraad , 'dat tot eere gehouden , of tot
de ge ingft tîeiistn :; gebruikt wordt. Een uyt : r.:orii
vat, eeeri Werktuig, ;dat boven andere tot uitra reen ►é
diensten gekozen wordt.. Door aarden Zat en ,
den , figuzirlt; k , broze ligcchamen aangeduid , in : wij
hebben dej-en /eilat i,; aer.flrn '; aten. Het vfOUIrei/ c,le
vro`u
in^^^c^?^l
: lvno ^, , ais het
a^^^ weii;^
vatis
^ de
^ , den
^^^w
ƒ;^ack j^^ y eere ge
Voorts?ende.
heefi ^'l1+t ic vo#:.,ircremelde algemene heteekenis rwog hedendaags in vai ert
u'asfchen, éii • in de zameniT:'li.: -raatdue , J aatwaler ,
d rfn O,at hoos - at , :.'i ti at , ti oe/ at , ; e i. , lig soo
,'at , Zor'tvat , eng. Maar nog veel gebruikelijker is vat,
in de betee.kenis van gekuipte ton : dc goede) en warcm
,gin ` ' aten gepakt Ï .iet ° at 1e/ t, of s.+ l k Be,> deryt
valt uit hee at [iet beroemde at an luid Ibe.r g
Spreek^w. hh , is iet paters l'aatj*e, het is van het bes.
te; `z1e pater. Dat in het vat is zuurt inc ^ , lier zal tent
te', ...tijde wel te.:regt komen. Iemand uit eert b:nder
at2# e^ta n Wim andersdan te voren toef reken
ier kan i'ngeene z gaten gegoten won deh 0
n , N.
:off,a ^de1
G e
e, .n níct, goed gemaakt worden. In hoe veel z'ateft
l Jilf.dat nu ,weI ( . op Welke wijze , en door welTje middelen . zal hij dat nu trachten goed te maken
Daarenboven is 'at ook meermalen zoo veel van het een
.of ander', - als er' in een kleiner of groorer vat gaat. DUS
bedraagt een i at wijn , vier r kshoofden ; een y a bier,
Bene bepaalde hoeveelheid daarvan ; en vindt reen in tien
STATENBIJBEL hofrdert vaten o'ie, en bij KrL. , .at
korens , twee 1eertelen. Van i ier i ac t.sch , vaten, Zaieníte'll. ,, ? aat'lock , vaatgeld , va : ho't ,
fchei ,5 'vaattin vdrjfe r jaatwater, vaati;'tgik, va eben=
der , nederf. ! at< birpde7^^ n hoogd. fas,9 binder , i; i f, 4
vutbinder, .-kuiper vat jpoelfel , KAL. yatf uel e =
.

,

`

-

-

-

,

-

.
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fttiel, vatvuil, dat vuil van het vat naar zich gemok *
ken heeft , en daarnaar fmaakt : dat bier is i atvuil,
enz., dschv at , biervat, botervat , drinkvat , edikvat,
hoos 'at , inkrvát , kaasvat , koelvat , lekvat , oestervat,
of ervat , olievat , reukvat , rijstvat , fpoelvat , iliif.*
fel; at , fli*oopvat , tabaksvat , voedervat , vuilnisvat,
wasch L at , watervat , wierookvat , wijnvat , zeepvat,
Zoutlat, enz.
Mat , in deszelfs voorgemelde algemeene beteekenis ,
,

,

„

in het lat. ' vas , ,ital. , fp. vafo , fr. vale , eng. vesfel ,
Wallis. fettan , OTTFRID. fas,* , KERO faz , in die
van eene gekuipte ton , hoogd. fasz , pool. fata , , deen.
fade , zweed. , eng. fat , angelf. fat , fata, Jaet ,
vries. fet, komt van vattei, bevatten, zie vatten.
VAT , z. n. , m. , des vats, of van den vat ; zonder
meere. Dat gene, waarbij men iets vatten kan , deszelfs greep , handvat, of handvatfel , bij KIL. varfcl

er is geen vat aan. Ik weet er geenen vat aan te krijgen. Overdragtelijk, is , ergens vat aan hebben , daaromtrent iets kunnen ondernemen. Gij hebt geenen den
ininflen vat aan mij , *gij kunt mij- niets deren. Zamen ftell.: handvat. Van vatten.
VATBAAR , bijv. n. en bijes. vatbaarder , vatbaarst.
Anders be^atbaar, bevattelijk, en vattelijk. In het
hoogd. faszlich. Van ra.lten. Zie baar. Dat gevat
kan worden , dat zich ligtelijk vatten , bevatten , begrijpen , laat: die zaak is voor mij niet vatbaar. HALMA. Als bijva. , zoo , dat men het ligtelijk bevatten kan
hij fchrijfs zeer vatbaar en duidelijk. Intusfchen be
zigt men voor dit alles liever bevattelijk , en gebruikt
men vatbaar daarentegen voor al:, wat vatten kan : hij
is niet heel vatbaar, niet zeer vlug van bevatting. Vat..
baar voor goede indrukken , gefchikt , óin dezelve te
ontvangen. Vatbaar voor 'erbetering , daarvoor g-efchikt. Voo)- de eeuwige zaligheid vatbair , gefchikt ,
en rijp. Van hier vatbaarheid, bij HALMA , bevatte.
,

lijkheid, :anders gefehiktheid, en vermogen van bevatting ik bemerk in hem weinig vatbaarheid daarvoor.
.,bilaar de vatbaarheid van het kinderlijk verfland afge.
meten. Zamenflell.: onvatbaar, onvatbaarheid.
VATBAARHEID, zie vatbaar.
VATBINDER , zie vat, z. n., o.
VATEN, bedr. w., gelijkel. Ik vatte, heb ge1'aat. Jr
:
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vaten doen : het bier is gister en eerst gevaar. Oock den
.wijn., ván den goeden helt .ace stes op den oer i an Sicilie gel aet. VOND. Tlaet den ouden wijn in tonnen 1
„

COORNHERT • Voorts wordt dit woord bij KIL. , en in
" STATENBIJ.BLL , met ratten verwisfeld : dat oock
n,

fe lls d plaetfen ontrent de deuce haer niet remeer en kotiden maten. BIJBELV Zoo ook bij ` OND.: gij vorsten
luystert toe , én" wilt dees 'leer.ingh ra'en. En bij 11. DE
G ï ;: omdat de maten niet meer en konden raten. Van
vak,, en ,daarmede van. vatten.
VATSEL., z1ê at te n. m.
V AT9POELSEL , d ie vat`, z n, , o.
VATTELIJK 'zie vatbáàr.
TEN., bedt. w. , gelijkvl. .Ik iI Lede , heb gevat.
TE
Eigenlijk, met de hand grijpen , hij vattede hct
met beide handerf., Doe j7reckte hij fijne hant
wijt , ende vattefc • BIJBELV . Ook met de vingeren
zoo veel, •tls men met drie Tingeren vatten kan. En
net, andere ledematen : vat het met de tanden ! Quam
daer een adder uijt ' door de hitte , ende iattede fijne
bant. BIJBELLA. Of door middel van werktuigen : met
de vork , met de tang, enz. vatten. Voorts , in zich
hebben, zoo als eene hand, welke iets vat, bevatten ,
in den eigenlijkften zin van dit woord : dat rat kan a^
aaien wijn niet ! vatten. Dat oock de verelt jelve de ge.
fchre.^ en'boecken niet en (oude ratten. BIJBELV. Bevatten , in den zin van verftaan : iemands n2eening vatten.
Ik hoop , dat gij het vatten moogt. Die dit vatten kan,
'átt hCt: ' B.IJBELV. Met de ooren , of andere , lede..
maten , derwijze gewaarworden , dat men het hooi e,
;ágev'oé e , enz.: mijn oore heeft een weij nichsken. daervan - gevat, BIJBELV. Patten den flagh ,
-

^

,

daardoor getroffen worden, bij KIL. Door middel van omvatting vasthouden : een edelgefi een -

te in goud of zilver vatten. De flrick ^a'1 hein bij
de vers/ene Vatten . BIJBELV. Ergens aan vatten , is in
den STATENBIJBEL daaraan vasthechten : defe firick..
litskens vatteden d'eene oen d'andere. .iemand vatten,
is meermalen hem vangen , gevangen nemen : er is al
weder een dief gevat. De boofe en -Vattet hem niet. Bij..
BE LV. Oul. was de tweede perfoon vaat: -aaet ons die
cleyne svosfekijns. Rijn. 1477. ,Iemand in zijne voorden Fatten, is evenveel als hem daarin vangvn: jij en
konD 3
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konden here in fi^;n Wor t niet icttet2. $IJEELV . Waai
men ok nog vindt : n71eer e ,rn rijer uijtg iet , end&

,

watt ree doornen , terwijl wi daarentegen hedcndaagsvart
dingen , (iie door vuur aangetast worden, zeggen, dat
zij )UUtI r 1 a;^en ; eene fpreek wijze , - welke wij voorts
ook nopens inenfchen bezigen , die in drift geraken.: gij
1;(Ç ook aa n %onds vuur . Vlam -atten is in vlam geraken. Dei eep vatten is , het fijne ! van een gezegde,,
en z. bclr`r .en en doorzien. - Iets bij de hand vatten,
is aalwangen , oni zich daarmede onledig te houden : ik
d iets bij de hand te vatten , om mijn inkomen te
iergrooten. !eiland bij de hand vatten is , in den.
STAT ENP,iJBi ;L , evenveel , als deszelfs regterhand at;en , heen onderfreunen : Godt' én' ,lal ' den oprechten nu t
-

,

.

-

erwetl en ; hij en watt ook de boosdoenders "niet bïj de
bant. Iemand bij zifnwoord vatten,', is , op de vervulling -van dat woord' aandringen.. Iemand bij zjf n
ZWak vatten, beduidt , zich zijn zwak te nutte maken.
iemand bij den neus vatten,' beteekent , hem ve.rfchal.
ken. Iemand onz den hals vatten ,. hem omhelzen. Ieaancl bi den dop vatten , is , hem pakken , in hechtenis nemen. ZPts bij den ko, natten,' is, het opvatten:
wa ;^- p Xn vat gij geen boek bij den d op Ergens post vatten, is , zici daar plaatfee en vestigen. Moed vatten,
is evenveel als moed grijpen,, of fcheppen. In overeenkomst hiermede zegt men ook wel eens fchrik, afkeer,
en z i asten : fo Wo, de ick beroert , ende mijn * vvleesch
hee, t een groi.'wen get>artet. BIJBELV. Iets vatten, is
ook iets begrijpen , verfhan: hij vat het no„ niet. Ook
in iets bedreven worden : hij zal het jchrij ven wel vatjen.. Onzijdigl ijk , is a :ten , van enten , en verplante
gewa,sfén , beginnen te groeijen : ik weet niet, - of die
boon daar wel Matten aal. Eindel ij k is ergens ot gevat , daaromtrent wel bij de hand, of daarop wel af.
,

a

.

geri .fit , daartoe bekwaam , , voorbereid; volgens An.ELU G , Uit kracht vn de beteekems van zich bereiden ,
welke ffl fa ;on bij OTTFRID. voorkomt; of in
overeenkomst met het hoogti , fich fasfen, zich van verrooiing , a^ n. l-oening, enz. herfellen , zijne tegenwoordigheid van geest hernemen; welk laatfle ons bo-M
verg de gif i g van ADELUNG behaagt, omdat op altes
e'zat zijn, sneer tegenwoordigheid van geest, dan voor-{
Breiding aandu dt. Behalve dit gevat, komt van vat.
ten,
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,e$ , ^at ., en r . vatbaar , vatteli, k ,, .. vat/ei, vaf naam.
.Zamenficil.: aanvatten , bevatten , hervatten , opvatten , vervattend, za9nenv« tten , enz.
Vatten , - KIL., nederf. va en , deen. fade , en fatte ,
-

fi
:

,

zweed. fata, hoogd. fas/en, OTTFRID. faxzon, komt
•van het oude vaan , zie yanget en vadem .
v -.TVUIL , bijv. • n. en bijw. , va1vz.iler , vatvuilst.
Van vat C!1 YUZ1 .. Naar het vat. fmakende : vaYvzuil bier.
Als,bijw. , zoo , dat de vuilheid van het vat er in merkbaar is : dot bier fvnaakt vatvuit. Nederf. vrtvuul,

.ATZAAM , v^tzarner_, vatzaamst. Bij FIAL- A ,, in. 19t ,. omr te vatten , te bevatten , in den eigen]lijken zin van het woord de kerk . is t2.iet atzaam voor
zulk eerre tállooze menigte. IntusfcIhen drukt men dit
hedendaags veelal uit door groot genoeg , ei z.
VECT IT , z. n. , vr. , der ,..o_f vvn de veclht; zonder
meerv. De eigennaam van een hekeed riviertje van ons
land: de flƒ-oom godo van de vecht. FlooFT. De voor'fpellin, e van de vecht. VOND. Zainenftel. : vechtnimf,
.vechtflroom , vcchtzigt , enz.
VECFITACHTIG. , bijv. n .en bijes. , vechtachtiger , vecht`- achtigst. Van vechten en achteg . zie achtig_ .Genegen tot
vechten :.. die . ongen is vreest elrj k vechtachtig. Van hier
. vechtachtigheid.
VECHTEN , .onz.. w. , ongeiijkvl. .Ik vocht , heb gevochten.. Kampen., íirijden : er wordt met vnisteri ger cchten. Zij vochteg als leeswen Zie die hanen eens
vechten 1 Men yoicl4.t - met den degen , met chi t ewrer ,
grit-, zeges eliarnderen voor. ; haard fioden en ai tarn n ,
raam. en glorie , .; vïechren. h (J rz der met onzen Rijn
-

-

-

,

-

;

,

mei, vechten. .VOJ W . 41s hij geti- ochten hadde met de Si j -

riers van Mefopotamien ; BIJrELV . ; in plaats van tegen de Sijriers; want het voorwerp , dat bevochten
wordt, vordert eigenlijk het voorzettel tegen; en met
iernar`d vechten , is zulks in zamenfpanning , in vereeni•ging , met hein doen: de kans begunilight hun, die met
Gods V'el^ heer . vechten. VOND. - Vechten : hand teghen
hand is bij KIL. in c^nen tweeftrijd vechten. ,Pechtender hand wordt als een bijw. gebruikt , voor al
vechtende. Er wordt zwaar gevochten beduidt, er
valt een zwaar gevecht voor. Leven om leven vechten
is derwijze kampen , dat een van beide .fneuvelen moet.
D4
IJ'oe-s
-

woedend vechten , bloedig vechten , moedig rechten,

ripper vechten , zijn b kende uitdrukkingen. Tegen
Je beesten vechten , was oulings 1n de Romeinfche heer`fchappij , in openbare fchouwburgen , het werk van
veroordeelden , die het leven zelden daaraf droegen :
ick , na den nzenrche, tegen de beesten gevochten hebbe,
te ^iljIkeren. BIJBELv. Spreekw.: als twee honden om
een been - vechten , loopt een derde daarmede heen , dikwijls bevoordeelt zich een derde grootelijks met den ftrijd
-Van twistende partijen. 1k wil liever tegen hem eten,
dan tegen hem vechten , ik vecht ongaarne tegen hein •
e en zijne eigene fchaduw vechten , eén ingebeeld leed
beftrijden. Van hier gevecht , vechter , vechterij. Za."
menfiell.: vechtkunst , vechtlast, vechtmeester , vechtpei k, vechtplaats , vechifchool , enz. aanvechten', be•echten , doorvechten , ontvechten, toevechten , yoorvechte , % oortvcchten , enz.
Vechten, KIL. ook vichten, eng. f ght , vries , f uuchten , ' angelf. fichtan, hoogd. fiechten, zweed. féek^a ,
deen. fegte, pool. Mtowac ,.' KEto. fiehtan, +PTTFRID . , fehtanne , IVILLER. , ih den onvolm. tijd vuchton , is niet verwant aan het lat. pugnare, en het gr.
ruxrEUE1V , maar aan veede , en v ij and, en komt daarmede van het oude vijen , haten , befrijden.
VECHTER , z. n. , m. , des vechters , of van den veehter meerv. vechteren , 'en _ vechters. Eigenlijk , al wie
vecht. In het gebruik , al wie tot vechten genegen is,
en .zijn werk dàarvan maakt : het is geen vechter., nocïz
fmijter. Datje niemant en lasteren, geen vechters en
BTJ]3 LV . (hul. werd het voor krijgsman ge2i}n
breikt : verltoz%te" diiie w chters iegen die poorte. BIJs.
1 477. Van hier. vechterij. Zamenflell.: kampvechter,
zwaardvechter, enz.
Fechter , vries. fit^chter-, deen. fegter , hoogd. fe^hm
ter , pool. (echtart, komt van vechten.
VECHTERIJ,' z. n. , vr. , der, of van de vechterij
meerv. vechrer_ijen. Van' vechter. Het bedrijf van
eenen vechter , allerlei foort van ftrij d ; en in den STATENBIJBEL ook krakeel, twist van waar korren krij
en ende vetah:° e .rijen onder ii 2.
' LCH 1SUNS"I', z. ni., vr.•, der., of van de. vechtcir^s^ ; zonder meerv. Van kunst en vechten , dat int
ze zanneufell. , elf die wan vechtmees er en ,°echtfchool,_
,

.
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bijzonderlijk voor fchermen genomen wordt. Dus de
fchermkuiist : hij is in de vcchtkunst volkomen uitge•
leerd.
VECHTMEESTER , zie vecht17!nst.
VECHTSCHOOL , zié vechtkunst.
VEDEL',, z. n. ; vr. , der , of van de vedel, meerv. ve;delén én vedels. Verkleinw. vedeltje, bij KIL. vedelkon. Door zamentrekking veel, even als KIL. Uit zijn
.yédelè^ - vèle vormt. Een bekend muzijkinfrument,
anders viool genoemd; en eene lier : op Orplieus heilge
vei(. ' VOND. Hem alleenlijk de vedel na te dragen.
óbp ' 't - Geluij9 des hoorns , der pijpe , der cijther,,
Ier 'vedele. BIJBELV . Van hier vedelen ,-._ vedelaar , of
Witdler. KIL. Zamenfell. ; vedelhout, wedelhoutboom,
van welks hout men vedels maakt , vede'naar, vedelfpeler.
" . Jedel, vedele , iele , veel, en in de gemeene volkstaal ook wel eens fidel, hoogd. pedel , zweed. 'zoel,
fidla., eng.{ f angelf. fithelé , deen. jedder , en
fiddel, nederf. ook feddel OTTFRID , fidiila, middeleeuw. lat. vit ula , vidula ,. fidelia , figella , fiala
stal. viola,. violino , fr. viole , Y. olon , is v1n den klank
der vi.oöl', of lier , ontleend.
VEDELHOUTBOOM , zie vedel.
VEDEL, z. n. , vr. , der , of van de veder; meerv.
vederen , of vedcrs. Verkleinw. vedertje , of veertje ;
Zoo als veder in veer, en vederen in veren, zamengetrokken wordt. Eigenlijk , eene pluim : eenen vogelde
Tederen uitplukken. Arent groot win vleugelen ende
vep1Ôe4îc44 van vederen. BIJBELV. dls 't blinkend
2i t:,` `dat op der duivin eedren zit; als 't goudJ:baèr vleuglen. ' L. D. S. P. Zoo wijd te boven
aan irt glans , als f aeuw pluim de veder van de gans.
DECK . Op de cherubijne veder. VOND. [Jij gat
tnijnimont te kusten zijne veder. HOOFT , bij wiep dit
woord intusfchen mannelijk is , in : zoo lang zij eenerg
veer van den mont kunnen blazer • even als bij VOND.,
in : maer - aallas haet de flqvei n ij des veders , dat is,
bijzonderlijk , der fchacht , der pen. Op , of in , de
rederen, of veren, liggen, is op een vederbed. Ieni nd in de vederen, of ve; en , zitten, zich tegen hem
ycrZetten, leem havenen. Geene veder, of veer , van
der
,

' `

,

•

-

den „zond -kunn2en blazen , is , zeer. krachteloos , of onver rnogend , zijn. '.Iemand eene veder uit d6n Ilaart
kk'en is , hem een merkelijk nadeel doen. Zoo ligt
(7ls een veer , of een veertje , is zeer ligt 1 Met vreerde vederen pronken, is , zich in het bezit van den lof,
die aan iemand anders toekomt , frellen. Men kent hem
a n zijne veren , aan zijn gewaad. Voorts gebruikt
m_en Veer nog in eene beteekenis, die aan- veder niet eigeil Is , zie veer . Van veder, komt vederachtig, en
bij 1(i L.. vee •en , veren krijgen , van waar gevederd.

Za.nnelufleí1.,: vederbed , vederbos, vederhoed, vederjagt , vederkruid, een plaatgewas met harige en vedcrachtige bladeren , vederklislen , vederligt , vederloos,

v derfrel, vedervol, vederzwadderij , bij OUD. enz.
Ganzeveder ;. fchrij f veder , flagveder , zwaneveder,,
cnz.
Veder , veer , hoogd. feder , NOTK. Eedera, angelf.
(ether , fajther , eng. feather , nederf. fedder en ƒäre ,
vries. fir , deen. fiar, zweed. fjá dèr , isi. fiodur ,
boel. peso, gr. 7r7ov.
VEDEREN , zie veder.
VEl)E IRJAGT , z. n. , vr. , der, of van de vederjagt;
ponder meerv. Van veder en fagt. Oulings vogelvan t , het zij met netten , of anderzins, het zij met
valleen , nopens welke laatfle wijze van vogelvangst men
oulings het woord vliegen , en dat van vederfpel , bezi de : chi jout ute varen met vedeifpele. M. STOK.
VEDERKRUID , zie veder.
VE DERSPEL , zie vederjagt.
VEE , Z. n. , o. , des vees , of van het vee; zonder
meerv . Oulings , even als het hoogd. vlek, een dier:
al wie het vet van een vee eten ral. BIJBELV. Heden daags , in eenen meervoudigeii zin , gedierte : het onvernujtige zee. HOOFT. Het redenlooze vee. VOND.
God flrekt _ aan all' wat leeft een hoeder. Hij fchenkt
aan 't vee gezegend voeder. Dc raaf, enz. L. D. S. P.
Ick hebje geinaeckt de aerde , den Tnenfche, ende het
Vee, die op den aerdbodeln zijn. BIJBELV. Wie flaaf,
wie dier , wil zijn , die jtort bij 't vee zich neer.
LooTS. Bijzonderlijk , het tam gedierte: zet hofjteen,
Vee , en vrucht, in 't wa'er. VOND. Hun vee vermindert niet. L. D. S. P. Het wilt g^'dierte ,, ende alle
kri ij pende gedierte , ende gevlcugelt gevogelte.
BiJ
,

*
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Br^TB LV. Dezen zin heeft het woord ook , wanneer de
dlcii ters aan hunnen Zeegod weiden , vee, • en- eenera
yeei,óedër, toekennen , en de bevoikii1b van dén 'Ocea an , onder dat vee verftaan. Aller bijzonder st,' dat gedierte _, waaraan men anders den naam van klein vee
eéf b ui: vee in berg en da/en: hu rz la t dip r. L. D.
^•. p• Sid n e ossen , ebde fik ne ejelf n , er, de fijn vee. BIJ
i , ' Eindelijk geeft men ook aan llecl,te menfcheri
den naamvan vee : dat beestachtig vee ! .Het is vee van
' 14k Van hier bij KIL. veeghs , al wat aan vee gelukt,
f a to b trçkkelijk is. Zàmenf eil.: veen •ts , • vee,

t

I

bol' e .koekoop*er ,' bij Kit. , veedief, veeelri^► ver ,
yeefo ker,.veefokersj , veegod , 'bij VorTi , veehandel,
'e irz lelaerr, •veeherder,•, `vethoeder , véèhonger , geeuw
honger , veekoor er , veekudde , KIL . , . veemarkt , - veesneester', veerijk , veeflal , vecf lerite, veeteelt , veevoeder , veezZekte , enz . Hoornvee , mestvee, rundvee,
fia gtvee ., enz...
9,ee-;'2 , Kii;•.'^ ook veecri en veegh , hoogd. vlek , OTT
ihu , angelf f eon , fea , eng. lee , zweed. fe',
goth je gr.. , " lat. pecus , ftam t , volgens An E-

r

^/

LUi# a , af van eenig . oud woord uit de maagschap van
het "lat , vivere, leven.; en beteekent evenzeer een levend fchepfel, als liet lat. animal, en het gr.
en .'als . fehcgelih , bij NoTI ._, bezield , levendig , aanduidt. Oul. beteekende dit vee, of veech , niet alleen
pecus`, maar ook pecunia (geld) ; gelijk , bij de Latijiie ., pecunia , ook van pecus , vee , affiamt , naar dien
der voorouderen fcha en middel van ruiling en betaling
bét vee was.
VEEBOL, zie vee.
VEEbE , .zie yeete.
VEEDEBR.IE1', zie veere.
VEEDELOOS , 2ie veete.
VEEDEN ,. zie veeton.
VEEDIEF , z. n. , in. , deseediefs, of van den veedief ; meerv . veedieven. Van vee en dief. Al wie
eenig vee fleelt : er wordt een arme veedief opgehangen.
Van Bier veedieverij, KIL. veediefte, hoogd. viehdeube,
en viehdiebfiahl.
VEEDIG, zie 1'eete.
VEEG, bijv. n . en hij w. , veeher, veeg?. Nabil aan den
dood en daarvoor rijp: dc zieke is zeer veeg. Een' reeg tee.
ken,,
-

-

v

E

ken , (bij OUD. aan eikánder vast yéegteeken) is. een
heiwijs , dat iemand veeg is. Een veeg land is een land,
't welk nabij aan zijnen ondergang is. Zoo.veeg, als
ecne luis op den kam , is , in de lage volkstaal, heel
veeg. Gij zijt nog niet veeg , zegt men , als iemand,
op het_ oogenblik dat men van hem fpreekt, *zich onverwacht aan ons vertoont. Zijt gij veeg 2 vraagt men,
als iemand zijne gewone wijs van doen nalaat. Van
hier reegheid.
Veeg , KIL. veegh , veijgh , vries. vaal , angelf.
faeg, ijsl. , ULPHIL. feigur, zweed. feg , nederf. Jee, hoogdi • fetge,' is verwant aan vang , in het oude
gedicht op Karel den Grooten , nedergeflagen , — aan het
oude faig , volgens FRisc ' een overwonnen, vijand,
en fchijnt iemand , die derwijze gelagen en gewond is ,
dat hij het befterven moet, aan te duiden, en aan veeg,
flag , vermaagfchapt te wezen.
VEEG , z. n. , m. , des veefis , of van den veeg; meerv.
zegen. De daad van zagen , of vegen, en dus, in de
eerfte plaats , een tirijkende flag , houw , of f rede : hij
kreeg eenen veeg in zijn aangezigt. Voorts eent ireek
net eenen doek , bezem , enz.: in drie vegen had zij
de tafel fthoon. Overdragteli`k , eene teug : hij neep
met eenen veeg den kop uit. VOND. Het gene ergens
uitgef reken wordt : ' eentin reeg uit de pan krijgen; het
welk figuurlijk beduidt, ergens in deden , bijzonderlijk, in onguniige oordeelvellingen van menfchen , die
hun werk daarvan maken: ik dacht wel, dat ik ook
eenen veeg uit de pan krijgen zou. Zamenftell. : oor'eeg. Van vegen.
VEEG, z. n., vr., der, of van de veeg; meerv. vegen. Eene feeks : een foute veeg. D. DECK. Zameniteil.: helleveeg. Misfchien voor veegs , bij KIL. veeghs.
VEEGS, zie vee en veeg , z. n., vr.
VEEGSEL , z. n. , o. , des veegfels, of van het veegfel;
ineerv. veegfels,. Al wat ergens van af, of ergens uit,
geveegd wordt ; doch weinig gebruikelijk , behalve in
de zamenfell.: uitreegfel , of uitraagfel ; want dit
woord luidt anders ook vaagfel. Van vagen, of vegen.
VE1 GKRUID , zie vegen.
VEE HONGER, zie eet
VEEL, zie cd 1.
VEEL,,
-

-
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VEEL ,, bi)v. n.en bijw. , zonder eigen trappen van
vergrooting , iin welker plaats enen zich van meer
en , meest bedient. Zie meer. Als bijw.`' dikwijls
bij komt veel bij mij. Bet veel, en telkens ni e t- veel!
Wat reist ghij veel wijt,i eranderen'deuwe wegen ? BIJBE LV. Grootelijks : hijbekommert zich veel daarom.
„

Ik wil daarover niet veel uitweiden. Die fijne oogen
yei•bergt , fal veel vervloeckt worden. BIJBEEN. 4verigens voegt men dit bijw. bij den tweeden vergrootingstrap .van menig woord , om de beteekenis...te verfterken

er is veel meer Iel is veel grooterf. Het galt snij zeel
fmarselijker, enz ja"'òülinizg diende veeel to^, verflei-

' king 'van alle bijv n. en bijw.: viel káum " .viel fehr ,
-

yiel grofs. ST'RIJit. J':l ° fcgno. TYint fil'n lolt
was. OTTFRID . En dus bezigt men reel `te nog heden
daags : veel te veel , veel te weinig , veel te latig, enz.
En veel in de zamerniiell .: veelbemii cj , veeigeacht,
eelgetief ', veelgeroemd , ,. veelligt , • enz. De overige zamen frell .: veelal, * veeleer , veelligt , veelmeer,,
veelmin, zie op derzelver plaats. En over eenveel,
hoeveel, zooveel , f Taks met een woord.
Als bijv. n. wordt -veel tweezins gebruikt. Vooreerst, als een onveranderlijk naames. van, het oflz. gelacht , om eene groote menigte aan te duiden , zonder
,iadere bepaling, waarvan : hoe veel hebt.gij daarmeae
gewonnen ? Ik verlies te veel. Hij beweert veel te reel.
-

Het`'kost T ons al te veela * Zoo veel geef i l daarvoor niet
't h te veèlvoer u , ghij kinderen van Le „si ! BIJBELv.
Geeft d n Lerl:ng nu i eel Vooruit . VOND . Voorts ook

iti etè roo;e menigte van :vooraf genoemde .dingen te
IteXeeke zfefi : ' ,van he /ieb`d:k weinig verdriet, - maar van

'haar zeer veel. Zij kwamen nietflechts met gezelfchap ,
►saar_ zelf met al te veel. Somwijlen flaan de dingen,
tivaarvar veel Bene groote menigte aanduidt , voor dit
woord in den tweeden naamval: hij maakt zijner bui:enfporigheden veel. Dus vindt men in den STATEN•.JIIJBF L : des flofs is zeel. Ick hebl-e's veel. De kindeen Gods haddens machtich zeel. Want dies was vele;
welk laatfie aldaar dikwijls in' plaats van veel gebezigd
wordt , blijkens : die ons lant verwoestede , ende die onxer verfla ,genen vele maeckté.: Het volck brengt te vele.
Yoor fo vele de Heere mij dusverre gefegent heeft. Een
yegelick verfamelde ƒo@ vele, als hij eten mochte , enz.
Soms
1

,

Somwijlen iaat daarentegen dat gene, waarvan„vee!ee
groote menigte aann!ualtl.t, in de ;i v: `r1 1i a1flval a`cnnter dit \oord : 'if, 1 goeds «n ien';a; d hoor 'n. , - Veel

gouds bizitten. PV e zal o: s. zoo eeg' heils doe.'2 zien ?
L. - D. S P.- Dáe,• /te J z ee * olc/gis 1 ais1 r ei Bij-.
I3ELV heel.tils ge tinnen., . \'Or D . Ja u1eL1tna Lflp1aast
meis, de .zaal ., waarvan veel eerre gl ootL. menigte, een
Veeltal a, n i:uidt, even o ivei=bogen clalrhij','als bij een
Z'tert4 , . taf tier, en. bij meer , veel k indc'ren hebben.
heel genoegen /ma 4->en. . te torst , met oo meel' maf; t
bedéeld. t . D. S. P. 'Deer vielen geel ='erwo.reele.
BIJBE.LV. Voorts wordt veel in verfchillennde) beteekenisfen door t an aan de vollende naamwoorden verbon^den. -- kleef van die foort, - ^üidt ee,ne groote menigit'van
Evenreel r welke dingen aan ,. die” tot eene . opgenoemde
Poort beloven. Hij ' at veel van het bi oocl; is een groot
gedeelte daarvan , even als ° hij nam er veel uit , eert
groot gedeelte van het ' gene er in was , enz.
Als namw.
fchrijft
jáft
J veel aan d„ naamwoorden , waarbij men het voegt , een groot aantal
toe , terwijl het enkel in het rneer•v. gebezigd wordt :
vele weldaden bewijzen. Vele landen e beden e •, oesten. Vele fmarten dijden. IJi haide ,•ele kudden. Brj
BE L V. Van, vele dingen kendis te hebben. V'o N D , In
r dit - geval 'plaatst men tusíchen lier z. nn. en el , ikwijls -nog een ~ander 'bijv. naá lnw.: doom LeZe bede en
reemrij.e daden. Gaf he .m vele groote gefchenck^ , n. .B= J-BELv. Somtijds flaat liet ander bijv n. v000rvele: ick
hebbe dergelijcke ti}elc dingen gg e.hoo.'t. B L J B E L V. Wanneer zijn t usfch :n een z , ii. en vele kont , flaat dit
foms daarvoor : z'ele zijn 'des Zeeren w l -laden m a.1r
meestal daarachter : fline barnahertiohe'en zijn ele.
BIJBELV . Want fijnre heer rchappien jal >>eleweren. BIJB.
1477. Ook werd veel oul._ met een meervoudig werkco.
gebezigd : ' Eïs veel va' n den ; volc lsiahel coien (verko_
zen) liever te fleruen , dan .bermet te wormen 1'an onfu'-e-.
re ? e.. BIJB. 14'7. Tntusfchen wordt onder dit vele,
of melen , meermalen een' z. n. verzwegen , en komt
het zelf als zulk een naamw. voor : ?ielen jagen het riet
in. Iet was voor velen een ra adfel. 11ii onti'ir- het
vmn zelen mei' i hon L het aan telen Eíj: f ruiyckelen
-

-

-

.

-

. alle in vele. BIJBELv. Dan heeft het vaak Bellen twee
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dell naamval achter zich : velen der kinderen. ïel'n
uwer. Of voor z i ch : onfer vele hebben o vergetr 'eCI en im
dele . a ke• BIJBELv. Of met van : velen van ons. indien noch vele van die jaren zijn. BIJBELV. Ook zegt
ui en vélen uit hen: vele wijt de volcheren des lants. Bij-

-

V`oorts bekleedt veel, als veranderlijk bijv. n. , de
plaatsvan talrijk , zoo in het enkelv. , als in het meerv. :
-

den $eyen ,. die vele zijn', lult hij hare eifenisfe meerder . maken* • BIJBELV. Het volck der kinderen IsraIs

ss ..,'eié .; dat is veel; zie hier boven; naar f het' vrouw l J J B E L V. ;
-ljke 'iele -kamt voor , in : hare have Wè iele..
en he* .beteekent menigvuldig , of groot ;....i.. P vele vrij-.tnóer ieheyt in het gelooye. BIJEELV. } in overeenkomst
waarmede wij ooi nog wel eens zeggen y ' met vele -góedheid ; maar doorgaans bezigt men liever veel goedheids,
of , real goedheid. Zoo lang veel nu een veranderlijk , of
onver- nde-rljk naain-wóord , blijft, wordt even , hoe ,
en zoo., 1daaraan niet -vierbonden , en fehrijft men : ^er is
even veel, «ls • ik van u ontving. Even velg Inen'chen.
Hoè. veel g oeds.2 Hoe'-v- ele - .genoe ;eens. .-o0 veel , cds gij
misfee suilt. Nu foo vele jaren. BIJBELV. ; maar men
vereenigt eten , hoe, en - zoo , met - het ..bij w. veel
in : evenveeltje , een gebakje, hoeveelheid, hoeveelmaal , : ` de hoe -'eelch , of hoeveel/ t ' zooveehmaal ,
de zooveelde , of z ooveelfie. Echter worden te veel,
yeél te veel, al te veel, even zoo veel, en voor' zoo veel,
` let -aaneengLfchreven = ál is het -, dat. veel .daarin flechts
at ien bij wood voorkomt Spree w. : = vele honden
zijn n dt cid veelheid van vijanden belet alle
jt t l ïi$-f • gele hoofden . vele meen. onder een
g ooit hamtal •van menfchen heerscht zelden
onder'jie id'.r.. Vele handen maken den arbeid l
linge behulpzaamheid verligt men elkanders last. Veel
water vuil maken , groote beweging maken. hele noten
op zijnen .zan hebben ,.' veel te befchikken en te bedillen hebben. Veel te -doen hebben , door bezigheid overkropt zijn. Veel te den ;even , groote moeijelijkheden
baren. Het zegt niet : °ee! , heeft niet veel om het lijf,
en` . het is van weinig wanbelang. .met zal niet veel
worden , of er zal niet veel, van worden, men zal daar-. n ':weinig. slagen. -, Ik zal er niet veel van maken, er over
,

,

heen

been loopeg.. Teel geschrei , we;, Wol, Weinig voof
deel van groote beweging. Ve: e varkens maken dunne
f oe in , als iets onder velen verdeeld moet wv irden is
ieders aandeel niet groot. Er ,gaan vele makke fchaperi
in een hok _ er 'kunnen vele zachtzinnige en iní'chikkelijke lieden bij elkanderen geplaatst worden. Overigens

komt van veel, veelheid , :vee/te , .: velerhande velerlei.
Zamenflell; : veelal , veelbemind, veelbloemig ; tveelborlielig, veedeelig ,veeleer. , veelgatig, veelgo lendom;veelgoderij ,,- yeelgodist , veelbarig , veelhof,k , veelhoekig, veelhoofdig , veeljarig , veeizleurig, . veelligt, . veelmaals,
veelmate , veelmalig , veel nanneri j , veeelmeer , veel-

min , reelmondig , veelnemig ,, veelpootig , yelflachtig , vel,/oortig , veeltakk g ,.. veeltijds eelyer=
wig , veelvoet, .. veelvoe--ig, veely&tidig , veelvraat, . veelveter , hoogti. yielwisfer, lat. polyhistor , gr. -o ui w^
veelwijverij , , veelwoord :g , veelzij dil; . , ye l ij d ,
veelzins , enz. Evenveel, hoeveel, Z ov .;eel , enz.
heel , nederf. ook veel , hoQgd. viel , K .o. fil
fiIU, UL P UIL . file , fclavon. welij , angelf. feal , f ela ,
zweed. fjol, vries. volle, gr. o ui , is van eersen ouzekeren oorfprong.
VEELAL , b jw. , van veel eng <al , . dat de beteekenis hier
even als. in meestal, verfterkt_. Hierom is veelal meer,,
dan veel,, dikwijls , en beteekent het doorgaans : het
gaat veelal zoo , -en niet anders.
VEELEER, bij w: ,, van veel en eer , eerder , welks
kracht hier door.. veel verlerkt wordt. Genoegzaam.
evenveel , als veelmeer. Voor en boven iets anders,
dat vooraf gemeld wordt : ho.'id mijn boek. voor u. en
geef: mik veeleer het uwe . Voorts gebruikt mén veeleer
ook als een t .voegw. Ik Dammelde niet ; o neen ! veeleer
heb ik mij overhaast. Anders is het , in : hij ,kwam
veel eer , dan ik; dat evenmin aaneen gefchreven moet
worden, als: hij ontving veel meer , din ik.VEELGODENDOM , z; n. , o;, des veelgodendoms
of van het veel odendom ; zonder meerv. Van veel en
godendom. Eene menigte van gewaande Godheden ,
die gezamenlijk door een of ineer volken vereerd wor=
den : welk eens eer bewijzen vele dichters niet nog heden
ten dage. aan het Griek ehe en Romeinfehe veelgodendom ! In overeenftem ring hiermede is vicelgóders de
;

.,

k
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godsdieiiftige vereerii'ig v .n een veelgodefidoin : en i'Wei
( oelist , een vereer i daarvan.
; E EL GO1)E RIJ , zie roeelgodendorn.

VEELHEID , z. n. , vr. , der, of vás'de veelheid zonder meerv. Talrijkheid, menigvuldigheid: zie niet oL
de veelheid der be i jz era , maar op derzelver kracht.
Als het font , dat aen dei oever der zee is in véelhe j t.
BTJBFLV . -Groot aantal: fo dat dele veelheijt overgebleVen is:'" BIJBELV.. Anders ook veelfa , opperd. viela
. hooi d.- vielheit. 'Van , véël.
VEELHOEK , z: n. me , des veelhoeks, of van den
meelhoek ; meerv. veelkoeken. Verkleinw. ' veelhoekje.
Van veil en hoek. In overeeiïilemniing iiét driehoek
vierhoek , vijfhoek. ,_ enz. , eene wiskundige figuur ,' 'diè
-

vele hoeken heeft ; en bijzonderljk eene, die er mees=
d an vier heeft : meet de verfchillende hoeken van dien'
veelhoek eérse. Ja evenveel wlelk ding, welks opper-^
vlakte meer dan vier hoeken heeft: het is geene vierkan.:
-tte fcha ns. maar een veelhoek. Hoogde 'vieleck , . naar
het gr. 7roÂv'wV Y. Van hier veel oekig a veelhoeki'
-

heido

EELHOOFDIG , bijv. n. , zonder vërgrootingstrtppen. Van veel en hoofdig. .. Al wat vele hoofden heeft

zïj aanbidden een veelhoofdig'ware 'edrócht. Laag wor^`
fleide .Hetkutes tegen de veelhoofdige - llijdra. Overtdragtelijk , nóèmt men " een beituur ieelhaofdig ; dat
-

doof yi met eene gelijke raagt geoefend wordt. v an
. hier *eèJhoofdi beid:
VEEDKLE VRIG. , bij fr én b jv'. , 4^ón4éí , vetgrootifig
3T ? i h kleurig. 'Dat veel kleuren hfft s ,'in zien,
i1 oude Tèstamnerrt , dr iwelkleurtgé fchemering der á
?pgaande zon aan éetiën rnajcJlzieUze heel. VdLL x:
VE ELLIG T , bijw. , 'pan veel een ligt, w-diks beteeken is
door veel zachtjes aangedrongen wordt. Vrijligt, wel=
ligt , misfchiern : veelligt- komt zij áanflond. Yeëllir
,

,

is hij daero n voor etnien` :' kle j nett tij: vaî u gefcheijdet
geweest. BJJBELV. Yéelliit , dat hij komt; is eerre
verkorting van veelligt - gebeurt , het ,' dat hij ómt'.
Hoogd.- vielleitht,` oud'd. villicht, KrL. heeft ook viilicht; HooF--r viellicht , 't vullicht, alsof men zeide het
viel ligt : en 't viellicht dat gij gooit tot u vent nd ierlelde. - ' Maar zou dit viel nier zeer kunnen beteekenen
èwen =ais in veefgeacc enz.. En dan zou veollgt zdo.
-

,
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veel zijn als zeerligt. Zoo ook we/ligt voor zeerligt,
even als in welwijze , welhaast enz.
VEELMA.ALS , bijes. , van veel en maal , dat hier in
den tweeden naamval ílaat ; zoo als tijds in veeltijds,
.,zins in veelzins. Genoegzaam hetzelfde , als vee/tijds.
Dikwijls , dikmaals : ik heb het veelmaals bijgewoond.
In den STATENBIJBEL veelmael, in : Godtvoortijts veel-

mmael , ende.Qp. yelerleij wije , tot de vaderen gefproken
hebbende. ,Elders ook 'veelmalen ,_ hoogd. 'ielriahl ,
vielmahls. Van hier veeltalig , veelvoudig , dikwijls
,

herhaald.
VEELMALEN, zie veelmaals.
VEELMALIG, zie veelmaals.
VEELMANNERIJ , zie veelwijverij.
VEELMEER., zie veeleer.
VEELMIN, bijw. , van veel en min , hinder , welks
kracht hier door veel wordt verfterkt. Vrij wat minder : roo behandel ik . geenen. vijand , veelmin u. i Men
zegt ook veel minder , maar niet aaneen gefchreven :

hij bezoekt mij 'veel minder , dan u. Ik ontvang veel
minder , dan ik uitgeef. Vergelijk veeleer.
VEELTE , . zie veelheid.
VEELTIJDS, zie veelmaals..
VEELVOET, z. n. , M. , des veelvoets , ofvan den veelvoet; meerv. veelvoeten. Verkleinw. veelvoetje. Van
yeel en voet. Zeker slag van zeekatten_, dat acht armen
heeft, en daarom oudtijds den , naam van Polypus voer-

de, dien men daarentegen hedendaags aan kleine dierplanten van. onze binnenwateren geeft : in de 4driati-

fehe zee vindt men meelvoeten van eene verbazende grootte. Bij VOND. veelvoetvisch ,, in :. als de . veelvpetvisch
zijn vagant in het nat gegreepen houdt. Voorts een bijzonder 'slag van ongevleugelde infekten , door LINNi1Us

Iulus genoemd:
VEELVOETIG , bijv. n. , zonder vergrootingstrappen.
Van veel en voetig. Al wat vele voeten heeft : het is
een veelvoetig dler.
VEELVOUDIG , bijv. n. en bijw. , veelvoudi ; ei• , veelvoudigst. Van veel en rooudig. Anders ook veelvuldig.
Al wat door eene veelmalige opvouwing,veelmalen verdubbeld is : zijn veelvoudig bewijs overtuigt mij nog
niet. Den veelvoudigen lof des Heerera. BIJ$ELV. ,
waar dit woord ook nog gebezigd wordt voor rijkelijk,
over-
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overvloedig : de gramrnoedige is veelvoudich in overtreoinge. Als bijti. is veelvoudig bij verdubbeling : (li
niet en fal veelvoudigh weder ontfangen. BIJBELV.
Van hier veelvoudigheid , veelvoudigii k.
VEELVAAT , z. n. , m. , des veelvraats, of van den
veelvraat; meerv. veelvraten. Van veel en vraat. Een
viervoetig dier met korte pooten en eenen r onden wolfs kop , dat zeer vraatzuchtig is : den veelvraat vindt men
enkel in het noorden van Europa en flzie.
VEELVULDIG , zie veelvoudig.
VEELWETER, 'zie veel. ..
VEEIJWJJVERIJ, Z. n: , vr. , der , of van de veeles ^
-

iserif ; zonder meerv. Van veel en wéj_f.. Een huwelijk
gilet meer dan eene vrouw , akobs veelwijverij. In het
hoogd. vielmeibereij. Dient roet en nevens veclnzan2'zerij , een huwelijk met eieer dan eenen man, om het gr.
7ro2v ya/uta uit te drukken .
VEELZIJDIG , bijv. n en bijw. , zonder trappen van
vergrooting. Van veel en zijdig. Dat vele zijden
heeft : Bene veelzijdige ver chanfifzg. Als bij , van
vele zijdén : het -kan veelzijdig befchouwd worden. Anders ook veelzijds.
VEELZIJDE , zie veelzijdig.
VEELZINS , bijw. , van veel en zins. In meer dan
Benen zin , op meer dan eene wijze : het kat; veelzins
worden uitgelegd. In meer dan een opzigt : gij hebt weel
-

veelzins gelijk , maar echter kan ik u dit niet toeJemlmmen.. °
VEEM, M z. 1i. , vr. , der ; of van de veem ; meerv. veemen. Een onderling verbonden gezelfchap. In dezen
zin bezigde men oulingg in Nederfakfen wegens de ge..
zamenlijke leden van eene regtbank , waarvan elk bijzonder lid den naam van fehmfchippe , en de opperreoter dien van fehmer, feirVer , of
, frcijgr•af, droeg ; terwijl de vierfchaar zelve féhindineye , f ehingedinge , fiehmgericht, eene daarvoor komende zaak fehnnfache, fehmvróge , Mwi'*ge , de plaats , waar men vierfchaar
hield, vonniste, en ftrafte , Minfla— ^te„ en' het ílraffen
verfehrnen , noemde. Zier te lande is veem een der
. twee bijzondere rotten van Amflerdanifche waagdragers, die zich door (Ie bijnamen van klapmiitfcn enbontehoeden onderfcheiden ; en ouliugs was liet een gey.e11

.

fchap over het algemeen : hij komt bij gier gieste a , hij
E2

had
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.had al eenn andere veem. BREDERO Maar als g'u i
de veem der zanggodinnen vlijt. HOOFT. Deen gaaf
hij imbize, en andren dier veemm. DEZELFDE. Een
groote veem ketters. OUD. Voorts is dit woord verwant aan vaam , vadem , en beteekent het eigenlijk eexre
hoeveelheid van deze of gene dingen, welks hoogte en
breedte Benen vadem bedraagt, welke beteekenis het nederf. jekm nog hedendaags heeft , en voorts ook. eene
andere hoeveelheid van- dingen , eene verzameling daar,

:

van , bijzonderlijk `van korenfehoven , ífroo en hooi,
waaraan men de 'namen van fehm en fehmen , of, vol-

gens de gemeene uitfpraak , .feim en feimen, geeft.
Zie voorts vadem. Dit veem wordt ook veen, ven en
, ei?; genoemd,, waarvan veennoot, vennoot , veinnoo„ ;
zie dit laatfie woord.
VEEN , z. n. , o. , des veees, of van het veen; meerv.
veenen. KIL. ven, venne; en bij HOOFT vrouwelijk ,'in:
den fcheepshoplu-ui jden , die voor de ven laag hen , aan te
fchrijven , dat z11 op de ree hadden te koorren. Vol.gens KIL. , een moeras , of moerasfige weide, in welke
beteekenis van weide men ,tinne nog hedendaags in Vriesland bezigt, terwijl vennen het land bij KIL. is , hetzelve tot hooiland fchikken , zoo als men dit ten aanzien van lage moerasfige weiden veelal doet. Dezelfde
beteekenis van moerasfig land , of moeras , hebben in
1lolftein jenne„ in Brandenburg en ijst. , en in het angelf. fenn, in het eng. en zweed. fee; en ongetwijfeld
heeft men Finland dus paar zijne moerasfen genoemd,
waarvan deszelfs- inwoners den naam van foma ontleer
een , die uit ro, moeras , en ., ma , land , zamengefleld
is. Voorts is ven bij KIL. even als het lzedendaagfche
veen en het nederf. /ehn, bijzonderlijk, een moeres , en
alle ander laag , of hoog, land , waaruit turf gegraven
worden kan : het veen geraekt in brant. VOND. Deze
beteekenis heeft het woord in de eigennamen van
4arlanderveen , emflelveen , Jnkeveen , Bakkaveen,
Heerenveen, f oogeveen , Nieuweveen , Roelof 4rendsveen , Rooveen , Ilinkeveen , I addinksveen , »averveen , TVestveen , TTilsveen , Zuidhuzsterveen , enz. ,
even als in die van Venema , J7eenf ira , of Feen jira ,
Van Veen , van der Meen , of van der Feen , van der
Yen , en van de Menne , die het veen, waarvan hij zijnen naam ontleende, bezongen heeft, en het in zijnen
naam
,

-
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eiaam even vrouwelijk maakt , als FroorT in het boven aangevoerde. In, de derde plaats voert veen de beteeke
van zulk ^jk
flijk, als waaruit men eigenlijke turf maakt,,
in tegenoverfelling van flodder , klei , enz. : het veen
der moerasfen. HOOFT. Werd gebagge't -veen en flod•
der. ADRIAAN VAN DE VENNE. Dit veen voert onder deszelfs bewerkers vaak flechts den naam van fuik,
en omgekeerd is fuik bij UL P HIL . fani , goth. fan,.
ital. ,Mango, fr. lange. Alwaarom men moerasfen , en
m.oerasfige weiden , uit hoofde van derz elver iiljkigheid ,
met den naamra van veen fchijnt te hebben beftempeld ,
en de oorfpronke1ijke beteekenis van dien naam in flijk
gelegen fchijnt. Spreekw.: in het veen nie t men - opgeer
-

,

t urf l e. - Zie turf. Van veen komt veenachtig , yeGn_

derij , veepen , veenig. Zamen[lell.: veenaarde, veenader , veenakker , veenarbeid , ` veenbaas ., veenboer,
veenbonk , veenboor , veengraver , veengraverij , veen
grond, veenland , veenmos , veenpuit , veenwerker,
veenwerkf` er, veenzon , enz. Turfveen , enz.
VEENAARDE , z, n. , ir. , der , of van de veenaardë ;' zonder meervr Van veen en aarde. In tegenoverfelling van andere aardfoorten , dat fl ijk , waaraan men
den naam van veen geeft :,. men vindt in de hoogt vee.*
-

,

'

ncn" Bene ' dikke laag van veenaarde boven op het zand.
VEENADER , z. n. , vr. , der, of van de veenader;
meerv veenaderen en veenaders. Va - veen en ader.
Eei ftrook` van veenaarde, welke aderswijze door den
grrnïd*opat : dirars door Iet land liep eene, breede veên,. ader,
V1ENÂkER , t , n ; des veenakkers , of van den
-

veenákke/ ; ineerv. veénákkeren ' en veenakkers.

Ver-

kleinw. veenakkertje. Van veen en akker. Ben {}uit
lands ; wasrop alen het uitgebaggerde veen neerftort,
om het te bewèrken : het dient hein tot een veevak-

kertje 4
VEENBAAS , z. n. , m:, van den veenb aas ; meerv.
veenbazen. Van veen en baas. De eigenaar van eene
veenderij , die, wanneer dezelve groot is , eenen , of
meer dan eenen, onderbaas daarover aanftelt : wij aten
bij den veenbaas.
VEENBOER, z.. n. , m., des veenboers , of van den
veenboer; meerv. veenboeren. Verkleinw. veenboertje.
Eene
E3
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ene verachtelijke benaming van eencm veenman : die
veenboer laat mij niet met rust.
VEENBONK , z. n. , vr , der , of van de veenbonk;
meerv. veenbonken. Verkleinw. veenbonkje. Van veen
en bonk. Eeii brok, veenaarde van verfchillende grootte :. het - drooggemaakte land zit overal toog vol veenbon ken. Oók wel eens,, in overeenftemming met zeebonk,
een veenwerker : vat zien -er die veenbonken uit!
VEENBOOR ,` z. n. , vr. , der , of van de veenboor;
meere.. veenboren. Van veen en boor. Een werktuig,
waarmede men den grond boort , om te zien , of er
veenaarde in zit , en hoe veel : hij heeft het overal met
de veenboor doorzocht.
VEENEN, bede. en onze w..,. gelijkel. Ik veende, heb
geveend. Bedre , van .. turf gefproken , - vervaardigen:
hoe.. vele duizend roeden hebt gij, dit jaargeveend ? Onz. ,
turf maken : hij veent voor mij. Van hier veenderij,
vicenmari , . veenlieden , veenput. Zamenffell.: afveerlë,; , uitveenen , verveenen , verveening , land , dat uitgeveend mag worden.
V EENIG , bijv. n. , veeniger ,: veenigst. Vol veen : mijn
land is al te veenig. Van hier veenigheid.,
VEE NPUIT, zie puit en puitaal.
.
VEENPUT , z. n. , m. , des- veenputs, of van den veen
. ,u ; meerv. veenputten. Van veeven en pret. InVries. land veenpet en pet. Eetje groeve, cie men al veenende
.eielft : uit die veenpatten heb ik menig baarsje gehaald.
TJ E K , z. n. , vr. , der , of van de.. veer;, meerv. veren. Soms evenveel , als veder. Zie` véder. 'Maar
voorts geven de houtkoopers aan ..een bijzonder ilag van
gezaagc hout den naam van veren; en is veer;. een .werktuig in zakuurwerken , floten , enz, dat , wanneer het
gebogen .wordt, eene terug werkende kracht betoont:
de :voer aan dat flot gebroken. Dezelfde be'teekenis
heeft veer in d zam`Zltlell. veerkracht. Drijfveer ,
Rotveer , f enz.
VEER , z. n. , o. , des Yeers , of van het weer ; meerv.
veren. Bij KIL. vozer , vaerde. In den STATENBIJBE L vei jr. Eene geregelde en vast bepaalde vaart van
de eene plaats naar de andere : hoe vele chippers varen
er in dat veer ? Het is een voordeelzg veer. In fonímige fleden, de plaats, vanwaar men geregeld naar elders
vaart: op het fIaaa fche veer te Rotterdam. De plaats,
waar
;

-

;

,
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men geregeld over eene rivier, of een'ig ander water , gezet wordt : hei• i,7sjelmondfche veer. Het 'vei jrr
ya b oc k: BIJE Lv. Zamenftell.: vaerboot , hharfte
y er Zeester , vaerpleijte , vaerfchat , vaerchui - e , ^ al
les bij KIL • , veergeld , veerhuis , veerlieden. , eerloon,
^yeef'man, 'veeƒ jèhip , veerfchipper , 'veerwijf , enz. Van
-

-

varen.

VEERKRACHT , z. n. , vr. , der veerkracht , of van
de veerkracht ; zonder meerv. Van weer en kracht. ' De
terug werkende kracht van eene falen veer,' en , zoo
wen Wil ,~ bok die Ivan . eene andere veer , of vedèr , wel.ke, ook iets . daarvan bezit , en riaarwelke men eene ítadus, genoemd
heeft : de veerkracht si{ er
let' veer
daarom
uit. Voorts het vermogen , dat evenveel welk ander
-

-

ding bezit , om zich van eene buiging ie herife11en s''de

zwaarden der oude Duitfchers waren van alle ¶eerkracht
ontblóoz Overdragtelijk , de vastheid van iemands ge
tel , c f .karakter : hij is ,°nog vol 'veerkracht. Van hier
,eér` krachig. .
VEERMAN , z. n. , m. , des veerrans , of van den veerman;' zonder meerv. ; in welles plaats men vice lieden
gebruikt. Van veer en man. Eigenlik een man die
in een , veer vaart , een veerfchipper : ' 'de veerman weigerde ` het in te nemen. Voorts ook een Veerfchip , auder's ook . beurtman 'genoemd :. ik zag hem op den veerman Jiaan In het hoo d fahrmann , opperd. [erge,
fazch , fárich.
VE1 RTEL' z. n. ^ des veertels , of van het veertol', ` ineety. veertels: Anders viertel en .virtel+ Bij
: ©1 geert , lig. overeènítemming kmet -het middel#uv. lat. ,forto , en n 1erf vèrt ," Grtjen. ` 4 In° het.
zelfde nederf," voorts veerding', 'hoógd. ° v:erdí' g ;,- viet'ing, `efl 'bij ons vierling. In het vries', j'andel, faro-del, in overeenfemming met het nederf. varndeel. ---hi
het + nederf. voorts vertel, veerdel,. vee 1edeel , middeleeuw. lat. ferdella. fertella , fertellits , ftrtala , ZwA BENSPIEG . vièrta:l , hoogd viertel en v'e' theil. - Een
vierendeel van \ evenveel welke 'grootere maat van vaste
en vloeibare dingen : het veertel der beste tarwe. FiooF'r+
Van vier, oulings veer en deel.
VEERTIEN , telwoord , dat tusfchen °dertien en vijftien í}aat : veertien m'an. Seven dagen ende feven dagen ; zijnde veertien dagen. B I JB CLV. Zamen.fcell.
-

-

-

E q.

veer-

e r:?endaagsch , veertienjarig ,

-e c tiJz;lz al , 'e7

tiennzaandig, Veertjenurig.e
^^er ^nwerv. is ^ eer^tte• ..
iaen : zij gingen er met hun veertienen ob af. En in:
snij het in veertietzen , voor in veert icn ; ƒlukken , is
'reertienen een oude gebogene naarnvaI van i'certien, dat
eigenlij k een vrouwelijk z. n. is ; zoo als in : deze cer
tien moet er o bid. Op die veertien volgt Gene neaeiltien. :De:.bree .veertien is en gedeelte van de Noordzee voor den .i7: ollandfchen wal, waar men doorgaans
Veertien vadereLi waters peilt.., Van hier èc,:sende.
meertien , nederf. vecrtei>z , Kit.. viertien , vries.
fjsrtjien , zweed f orton , angelf. . fcou'ertgne , eng.
fourteen , TA T A . florze,^en,,, li'oogd.1 vierzeh en , komtt
v 1n tien en vier , latngs ,.+ even . a1s in Ihhet.nedcrf. ,
veer moet hebben gelald of ten niin te in dit woord,
en veertel, en l'eetttg, .«tls veer ultgefproken' wordt.
VEERTIENDE , . bi)v.R n. , bij Krt,. viertieijle vries.
fjir,tj^ende , eng fourt enth, hoogti. vierzehnie. Vals
veertien. De veertiende man . Lode tik de veertien. In den veertienden jare des Coninx Hizia. Bij_
13 E.t.v. Een veertiende in het piketten beftaat uit vier
., :azen, enz.
VEERTIG , tel voord , behoórerxde' tot : de hoofdget^.11e t
en .viermaal tier, aanduidende : veertig dagen en veertig
nachten. _ Treertig maanden. Hij richtede Israel veerrc1 jaer..^ J Jn 1.'! Vee' t ara , veertin pond. ertig ton , r'rtzg zak , enz -. I- et meerv. is veertigelz . bij
veertic
r. , ge, ^haaXd.. ,ira geer t ^ er verdeed ' .: W ant
•

-

;

,

cigenlijk is het .een z. n. , ï vr.: dQ,e die. veertig ui .►. ^e

veer ug is een raad van veertig perfonyq : hij Zzt in de

veertig. Voorts isde^
^^ veertig zijn , titsrchen cie.
veerttf. en vlj t.gg ,jaren oud zijn. Als inert inveertig era

goor in., veerti
g is veerage .. eens oude...ilukket,. bezigt

gebogen ,e . u,aaiqval van he e elv; ee tsg E n dien
gebogenen náa inval vindt men ook in s : wij waren met
veertigen.. Voorts kont van veerti :" v ef tig ei ,
v.eertzgl
le. Zhr-..-_
acHflell, : veertigJ
daarsch ^Jeerti
g ara
,.
eer i rnzaal. veer. Pgvzaandig ? veertigurig , veertigvouog , enz.
Veertig , KIL. veerttgh , viea•tzgh , vries. flirt^g ,
angelf. Jèowertig eng. j'Qrtij , KE r. o feor yu , - . isiD-

feorzuc , 0TTriu». fiai zvg , 1s zarengefteld uit ;'eer ,
-

vier, en tig, waarover zie. twint
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T, ERTIGER, z. n, , m. , des veer'igers, of van den
veertiger ; meerv. veertigers. Een medelid eener vergadering van veertig perfonen. Iemand , die veertig
jaren oud is. -- Wijn van dien. ouderdom. -- En een
(chip dat veertig flukken gefchut voert : er kwamen twee
veertigers op ons af.
VEJ .TIGSTE , bijv. n. , bij KIL. viertighfe, vries.
flirs^gfie, eng. ƒo„-iieth, hoogd. viert glte, OT.TFRTD.
3arzoguste , .KERO JeOrZUgOS0- Van veertig. De
veertigfile van dat gelid. In 't veertichjle jaer . in de,
e f e. maent, op dençerften der maent BIJEELV•
VEERWJJF,. z: n.,;o.,, des veerivijfs, of van het veerEer e
ijf ;: .meerv, , veerwijven . Van veer en wijf
vro µw , die een veer waarneemt,: het veerwijf , haaldee
ons., in plaats, van oet de pont, met een klein schuitje,
over. n, volgens HALMA , ook wel eens eene helleveeg.
VEEST , z. n. , m. , van. den vees; meerv. veest s Een wind , dien men zachtjes van onderen
.1^oost, Van hier veesten, zulken wind lozen , en geyee ,'. hct .lozen vn zulke winden.
Ps t ,' KIL. vijst, vijstinghe, . vries.. flest, hoogd.
fi git , eng f oste, zzle , fr ves, e , dat ree st s , s
lda!iknabootfend.'
VEE STEN, z i er ve e.t .
V EETE_., ,veede , en bij KIL . ook veijde, vied , z. 'n. ,
vr. ,. der , . of .van. de veete; -meere. veeten. Haat,
wrok v;ijandfchap : die grote vete te legzen ave. 1v1.
.STóij , .die .elders verte fchrijft , in :. wie ten analren doe
.

di o c s v l e;^.evç il5'. VOND :,..daal cu s 1'Cet e, in : Gf

er: ; , 'oll C haat, en veete J1eekt van binr. en , en dan den s
veede,, 1 erf vjJ nadTc ap, erg gnver zoenbre. veede. Nu
verfchilt ' deze ook ten aanzien van het geilácht , bit-.
voedt .eden veede en endeloozc n twist ; en : door o,:
pruenlfchel:jke , veete., . Bid H, OOFT is het te regt vrouwe.
iiIk in : door een' on verzopnlij ke veete , en elders. Feijde -vindt men bij SICKE BENINGA , Chronicel, enz.,
in : wantet alfoo verveerlijcke en f vaer is , toe weten ineorloogh in vei j de. Phede in het /r adrecht van Deventer , in : of de fel ve ook eenige least oft phede op fich had.
de, en elders. Van hier veeden , of veeten, veelike
aken , veedig ., een voorwerp van veere , middeleeuw.
lat. fa^ dafus. Zamenfleli. veedebrief,, eene fchriftelikke
i itiaging yan iemand , weien men vecte toedroeg, veedeE5
i

,
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deloos , veilig voor veete , van eené plaats gefproken,
waarop een veedige niet vervolgd worden kon , en welke men oulings vedeles noemde , veetfchap , KIL. , -- oorveede, in het middeleeuw. ' lat. uryheda , plegtige verzoening der veete , oorveedebrief,, enz.
Veete , veede , veijde , vied, phede , middeleeuw.
lat. faida , feida, deen. feide , nederf. veide , hoogd.'
jehde , opperd. fecht , zweed.- fegd , ijsl. faed, angelf. faehth , is verwant aan vechten en 'vijand , en
komt van iet oude vijen -, .haten.
VEGEN , bedr. vv. , gelijk'vl. Ik veegde , heb geveegd.
Anders vagen. Net tlrijkende flagen treffen : hij veegde hem met den rotting , dat het eenen aard had. ° Door
middel van • zulke dagen met eenen bezem , of borítel,
reinigen : iemand den mankte1 vegen ,` of uitvegen, dat
ook overdragterijk gebezigd , wordt , zie uitvegen. Den
fcboorjteen vegen. De f traaf vegen: Figuurlijk : • cim de
witerf raet te vaegen van het onlg bonden/chuim. VOND.
Al firijkende niet eenen doek ,' eene dweil ,' eenen vinger, enz. , fchooii maffen : het aange'zigt vegen. Lenen
fchotel ,vegen , het gene figuurlijk ook is ,, hem ledig
eten : wij zullen dien fehotel 'met -der haast geveegd heb-.
ben. Zoo is een glas vegen , hetzelve uitdrinken ; zoo
ook den beker vtgen , bij OUD . En:`^wij'zullen hem .(den beker) eens ter deeg vegen , wij zullen een's lustig drinken.
Evenveel hoe , zuiveren , reinigen: iemand de fchoenen, of
voeten, vegen, een gebruik van 'eierlei werklieden, als hun
werk bezigtigd wordt, met oogmerk oen Benig geld, ten
drinkpenning, te bekomen. Een zwaardvegen. Stellet u
net helmen , vaegt de fpiesfen. P I JBEL V. Onreinheid,
of iets anders , al vegende verwijderen : veeg .het zweet
van uw aangezigt. S'ij tullen de a. fche' van den altae)vagen. B I J B E L v. Het is . op , eer iemand zijnen neus
geveegd hèeft, beduidt , in de gemeenzame verkeering,
het is heel fchielijk op. Van hier geveeg, veeg, veeg.fel , veger. Zamenftell.: vagevuur, veegkruid , een
plaatgewas, met zeer takkige (engen , anders ook bezemkruid , enz. Aanvegen , afvegen, doorvegen , ' invegen , of vegen , overvegen , uitvegen , wegvegen , zamenvegen , enz.
Vegen , vagen , vries. feij*e, zweed. feia ,^^noo rd* faegics , hoogd. jegen.
eng. f ci , feigh , ijsl.
vEGI , z, ii. , m., des vegers, of van den veger;
nieerv.
-

r
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meerv.. vegers. Al wie , of wat , veegt. Va11 eencri
perfoon enkel gebruikelijk in de zaumentlell.: fichoo rlieenve," er . zwaardveger , enz. En overdragtelijk is veger , óf vage,. , bij. KIL. iemand , die gefchikt is , om
iets met . wakkerheid te verri ;ten. Maar voorts . een
werktuig , oni te vegen , een bortlel , een fchuijer-, een
-doek, enz. Van vegen.
VUIL , z, 11. , 0. , des veils , of van het veil; zonder
meerv. Bij KIL. veijle. Klimop : dat het veil zich om
.. uw,hoof krinkele. VoND. Zamenftell.: veilblad , veil,

krans,, , enz. fi rdveil , ^enz. .

VE L , bijv. , a. en bijw. ,- zonder' vergrootingstrappen.
`e koop : mijn ; huis is veil.. De s'eerelt is • nu vetl.
VOND . Iets ergens' • yo9r. veil hebben is ,. eigenlijk., het
daarvoor te koop hebben .•, overdragtelijk , het daarvoor

willen geven , 'opof eren .: voor. mijn vaderland heb ik
alles , heb ik zelfs - mijn leven , vil. Van 'hier veilen,
yeslheid. Zarnenílell.,: veijldj•af hei•, bij- KIL. , :veil-drager., uit iragex, ie'm;nd , die pond loopt, o1n ver...,,_fcI,illende goederen; uit •te veilen.
heil, -hoogti.: fçil, ou d.,. vcKe., . zwab. vail, nederf. vele , . deen., zweed. fal,. ijsl. faliir.
BILDRAGER,. zie veil.
,ILE.N , bedr. w. , gel iikkvl.-. Ik veilde , heb geveild.
`e koop aanbieden : dat huis : wordt in de nier,''spapieren gev.,eild.. In het openbaar aan (Ien nieestb^tdenden
verkoGopen :.:.wanneer. zal .dat land, geveild worden? Van
ier , veilbaur , veiler , veiling.. ZamenfIell..:. veildag ,
vei a r ,, - ep z. Opveilen uitveilen , eriz
h nogd. feilen , neder.. velen , deen. . f alle ,
_
komt van veil.
VEILIG 9 bijv. „ n;: , en bijw. , veiliger , veiligst. 1 Voor
ogen; gevaar blootgefleld: hier ben .i+ veilig. Een weg
is veilig., als men daarop geen gevaar loopt.: Een vei
lig geneesmiddel is•, dat men zon,1er hinder gebruiken
kan. Het veiligjie is het. raadzaamíle : .'t is veilighst ,
dat gij den Nasfauwer fluuit. VOND. Gemeenlijk volgt
op veilig voor , maar ook wel eens van : aen zijn eigen
hoert. niet veiligh van den gast. VOND. Het bij'v. veilig beduidt zonder leed : en voerre iu veiligh door de baren VOND . Van hier veiligen, veiligheid, veili Blijk.
Zamen11ell.: onveilig.
VEILIGEN, bedr. w. , gell kvl. Ik. veii'tgde , hert g 'ei
;

•

;

•

-

;
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lag d. Veilig naaken : veijlighen de weghen. KIL. Zamenfiell.: beveiligen, enz. Van veilig.
VEINNOO T , vennoot, z. n. , in. , des veinnoots , of
van den veinnoot; meerv. tieinnooten. Een metgezel,
in edewerker : een flierman en al f j n veil noots. v. HA s s
aant. o) KIL. Elcke zwaert was ghekeert tot Jinen veij
noot. BTJB. 1477. Van hier veinnootf nap , vennootfchap , gildebroederfchap. Van 'veen , ven , vein , anders . ook veem. Zie dit laatste woord.
VEINSAARD , z. n. , m. , des veiîssaards , of van den
-

veinsaard; meerv. veinsaarden. • Van veinz en en aard.
Een geveinsd mensch : welk een veirlsaard l
VEINZEN , • bedr. en onz. w. , gel ijkel. Ik veinsde,
heb geveinsd. KrL. veijnfen , veijfen, venten; eng.
fen , fr. Jeindre. Onz. , Zijne -eigenlijkê .gewaarwordingen en gevoelens vermommen, zich, met woorden,
gebaren , of daden*, uiterlijk anders gedragen , en aanftellen , dan men in zijn hart geleld is en gevoelt : het

veinzen is flomwijlen geoorloofd , ja noodij;. .Die vein-

zend buigen 'voor uw raag t. L. D. S. P. Oock de andere goden veijnsden met hem. BIJBELV . Bedr. , val-.
fchelijk vertoonen : gehoorzaamheid achting, liefde,.
enz. veinzen. Wederkeeriglijk is zich zoo of : zoo veinzen , zich valfchel"k zoo of zoo aanflellen : hij veinsde . zich ziek. In plaats hiervan vindt men in den
STATENBIJBEL zich zoo of zoo veinzen te zijn ,, of te

doérl . die haerfelven v'eajnsden ^•eehtveerdigh te zijn. -Celijck. een die fich veijnst 'te raten. BIJBELV. Van
hier geveins, geveinsd , geveinsdheid , veinsaard, veinzer , .veinzerij , veinzing. Zam.enftell.: ontveinzen,
enz. Veinskunst, enz.
VEINZERIJ , z. n. , vr. , -der , of van ede veinzerij;
meerv. veirzcrijen. Van vèinzer en veinzen. De daad
van veinzen , geveins ,. veinzing : ik liet mij- door hare
veinzerij niet bedotten.. Dies haat ik 't fpoor der fnoo,de veinzerij. L. D. S. P.
VEL , z. n. , o. , des velt, of van het vel; - meerv. vellen. Verkleinw. velletje. Over het algenïeen , al wat
den mensch tot dekking van zijn ligchaam dient. - Dus
bezigt STRIJK. phelle voor kostbare kleederen, is. pfellot bij de zwab. dicht. , en peil in het zweed., eerre
kostbare' zijden sof. Bijzonderlijk, het natuurlijk bekI.eedfel der -ligchamen vn menfchen en dieren: het vel
,
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pan een wilt dier. HOOFT. Zij f roopen hot vel vin de
ribben. V OND . Met vel ende vleesch hiha ghil mij bekleadet BIJBELV . Het zit tusfchen vel en vle'sch. Allerbijzonderst het vel van robben , zwanen , fchapen ,
bokken , kalveren , hazen , honden , katten , en meer
andere kleinere dieren , in tegenoverhelling van de huid,
welke men aan koeijen , paarden , beeren ,, wolven , tijgers, enz. toefchrijft : ende . die - vellekijn want
fi oei fijn handen . BIJBEL 1 477. En men blijft
de gezegde vellen dus noennel, wanneer zij gelooid, en verder bereid, zijn ; ten, minfle in de zamenftèlling ./chootsvel , en in het gebruik van vel bij KIL.,
voor een tuk parkement ; in navolging.- waarvan men
.

foortgelijk een tukpapier ook een vet noemt ; geluk
als men aan een kleiner -ftuk den naam van blad geeft,

omdat men daarop eveneens fchrijft , als men oulings op
bladeren-, plagt te doen. Voorts geeft men den naam
van vel, of velletje, bij KIL. velleken, aan evenveel
welk vlies : de - velletjes uit het vleesch fnijden. Velleken op spet melck. KIL. ; en aan lappen en vodden : het
is een oud vel van een ,lak. Het waren flechts vellen en
tellel , die zij aan het lijf had. Eindelijk beílempelt
men een slecht vrouwmensch met den naam van vel:
welk een onbel'chaajnd vel is dat! Vuil vel, vuile hoer.
KIL.. Spreekw. : in een kwaad vel jieken , ongezond
,zijn. . Ik wilde niet in zijn vel Iteken , ten aanzien van
gezondheid, of anderzins ,. in zijne plaats wezen. Uit
zijn . vel fl)r lingen , zie ' fpringen. Uit zijn vel bersten,
onmat* dik ,en. vet worden. Iemand het vel over de
opren aJø' , zie oor. Van, hier vellelos , vellen , in
o^itvtllen , veilig , villen en vilt. Zamenífell.: velkooper , enz. .`okkevel , dasfevel , ganzevel , geitevel,
hazevel , hondevel , kalfsvel , kattevel , lamsvel,
mollevel , m uizevel , robbevel , fchaapsvel. vo.s fevel, enz.
Fel, hoogd.. nederf. , zweed. , eng. , OTTF.RID.
felt, ULPHIL . flll, angelf. felle , lat. pellás , ital. pelle, fp. pelleja, fr. peau, is, verwant aan vlies, aan
het lat. vellus , en het gr. en komt van het
oude fel^n, zweed, fels , noordeng, feal, goth. fil.
han, lat. velare, bedekken.
VELD, z. n., o., des velds , of van het veld; meerv.
velden. Verkieinw. veldje. Bij verkorting vaiigeveld.
,
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eigenlijk een buch , dat geveld is-; om voor den land
bou`v gefchikt4 te worden ; en vervolgens bouwl .nd :
haal het koren van het veld. Wanneer ghij z'wen arbei/t wijt den velde fielt Inge..' welt hebben. BIJBELV.
Langs veld en wei en woud. L. 1D. S. P. Voorts land,
over a-het algemeen ;, zoo dat niet vriuchtboomen beplant
is : 't geboomte des •velts j vrucht geven, BIJEn LV. ; als dat afgeweid wordt : de velden zijn beklect
met kudden. BIJBELV. ; en dat woest-ligt : met dejleenen des -velts fal - u rerbont zijn , ende hei gedierte des
velts fal met u bevredigt zijn. BIJBELV. ; waar dit woord
dezelfde beteekenis heeft in de uitdrukkingen van allen
flruiick des velts, de lelien des velts, enz. Gelijk als
geld nu in dit alles tegen bosch., of woud , overíhat ,
zoo_ bezigt men het ook in tegenoverftelling van water,
enz. : de zee en 't`velt met lijken zijn bezaeir. VOND.
En in tegenoverftelling van ftad , of dorp : op 't velt
komt vallen voor den Bosch. VOND. Gaet niet uij in
het -velt , noch en wandel; niet op den weck. BIJBELV.
Dikwijls met bijvoeging van ogen . op het open velt ƒtilt
ghij vallen BIJELV . In de flad dus lang 7/it open velt
gebannen. VOND. Eveneens voegt men vlak bij veld,
als men het tegen woud, of berg , overftélt : dit gantfche lant fal rontom als een vlack velt gemaeckt worden.
BIJBELV . dl 't vlacke velt lagh blanck. VOND. Ook
is - veld een bepaald tuk lands : koopt u mijn velt , dat
bij dlnathoth is BIJBELV . Deze beteekenis heersept in
bleekveld , exercitieveld , galgeveld , marktveld , jlagveld , tournooiveld , enz. En veld is ecne landpreek,
-

-

.

.

.

,

die van weerskanten door vijandige legers bellagén wordt:

al/t' tooch het volck uijt in 't velt, Israel te gemoete.
-

BI1BEL-v. Ieren t heze• te velde gaet. VOND. Te velde

komen . KIL . Uitdrukkingen, in plaats waarvan men
gemeenlijk die van -te - veldetrekken bezigt : waer hij te
veld& trekt VOND . Te velde liggen is , tegen over den
vijand in liet opene veld gelegerd zijn : terwijl uw vader lelt te velde , als 's laats behoeder. VOND. Het
veld behouden is meester van het slagveld blijven , veld
winnen is den vijand terug drijven , en , figuurlijk , zich
onder de menfchen uitbreiden : die aanhang , dat gevoelen, die gewoonte wint meer en meer veld. Den vij^
and het veld doen ruimen, of uit het veld/laan, is,
hem dwingen„ om zich uit liet opene veld in eene of
meer
.

.
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meer vestingen te verfchuilen , en , figuurlijk , is ?e;hand
uit het veld flaan, hem eene verdere. verdediging van
deze of gene zaak onmogelijk maken. Iemand het veld
betwisten, is, pogingen aanwenden, om hem , eigenlijk,, of oneigenlijk , te doen wijken. Het veld ontdekken, is, de landitreek, die men voor zich heeft, doorzoeken , om te weten , wat de v and daarvan al , of
niet , bezet Nebbe. Nopens de kracht van veld in veld,apotheek, veldarts , veldbakker, en eene reeks van andere zamenitellingen , zie veldapotheek. Overdragtelijk,

is veld eene gelegenheid , om niet den geest , of anderzins , werkzaam te wezen : welk een ruim veld voor
.Godsdien(ige bef iegelingen. Er opent zich voor uwen
^

ijver een veld dat eenen noesten mo-b id vorder'. Eiradelï k eeft men den naam van veld lan evenveel welke

vlakkegruimte. Deze beteekenis heeft het woord in de
zamenfelling ijsvelden , en bij VOND. , in : hoei.n'tvelt

der lucht oranje. wier. .gefelt uit letteren van vier en
vlammen ; want hier is de. lucht bij hem het azuren ge-

welf, dat zich over den aardbodem fch ijnt uit te ftrekken bij L. D. S. P. 't Wif duitzejirekte vak van 't
hooge jierrendak; . en elders het blaawwwe veld, welken
naam enen anders aan de oppervlakte van de zee , en
ander water, geeft : als gij kloetin2oedigh komt deur 't
blaeuw;>e velt gevaren. DE, GROOT. En beurt zijn rieten pruik. eens uit het blaeuwe velt. VOND. ' Dezelfde
beteekenis van vlakke ruimte oefent veld, els men het
voor den grond vaneen wapenfchild bezigt : een roode

leeuw op een zilveren veld. J7eld van waDenteeckenen ,
of: fchilden. KIL. Vanhier veldachtig. KIL.. Velde ♦
ling, veldsnaar. ZamenLlell. :. - veldajuin, veldunge.
Eer , veldapotheek , veldarbeid, veldarts , veldbakker,

veldbakkerijï , veldbed , veldboon , . veldbouw , veldbouwer , veldcipres , velddistel , velddragon , veldduif,
veldeppe , veldfluit , veldgedierte , veld e c' hrei , veldgewas, veldgod , veldgras , veldhaver , veldheer, veldheerlijk, veldheerfchap , veldhoed , veldhoen , veldhut,
veldkaars , veldkers , veldklaver , . veldkoets, veldkomijn , veldkrekel , veldlatuw : broot met veltlatuuwe.
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veldleeuwerik , veldleger , veldlelie,
veldlied, veldmaar/chalk , veldma; ter, veldmot , veldmuis, veldmusch, veldrauzijk, veldn?mf , veldontdekker, veldoverfle , veldpaap, veldpatrijs, veldpijp,
.

veld-

v

L.

^'eldprediker , veldpriester , velílrnnunkel , veldrok
veldroosje , veldrot , voldi a fraan veidfalade , velde a"
lie , veldfchalrríei , veldfcheerder veldjiag , vèldjlai g ,
'veld/nip , veldfpin , veld pinagie , 'veldJ iocl , veidji uk ,
•veldteeken , veldtent , veldtogt , "veldtrein , veldtuig,
veldtuigmeester , veldtuigwerker , .veldvlieger , veldvlugtig , 'eldvreugde , veldvruchten , veldwacht , veldworm, veldziekte, veidzigt, enz. Bleekveld, exercities'eld , galgeveld , R orenveld , krijgsveld , marktpolei,
fl42veld, :ourriooiveld , enz.
eld, WILLERAM velt, NOTK. felle, OTTI ïRID. ,.
• longobard. , hoogd. feld , angel f. ook f eld , en fachl,
en Jild , vries. flild , eng. field , nederf. , deen. ,
zweed. felt , esthiand. , 1rild , phri*g. &r , i" verwant aan vlek , vlak , en aan het Zweed. fala , eense
vlakte , en komt van vellen.
VELDAPOTHEEK , z. n. , vr. , der , of van de veldaj otheek ; meerv. veldapotheken. Verkleinw. veldapotheekje. Van veld en apotheek. In deze zamenftelling ,
•

.

en- eene reeks van andere , wordt het laatfte gedeelte,
door veld , tot het oorlogsveld en den krijgsdienst betrekkelijk gemaakt. Dus is veldapotheek dé vobrráad van
kelijk
, dien men ten dienste van den veldarts
in het oorlogsveld medevoert : de ganfche veldapotheek

geraakte snede ii 's vijands handen.
VELDBOON, z. n. , vr. , der , of van de véldboon
meerv. veldboonen. Verkleinw. veldboontje. Van veld
en boon. Eene boon van dat flag , waaraan men , iii
tegenoverftelling van tuinboonen , den naam van veldi nonen geeft : paardenboonen , duiyenboonen , en meerandere foarten van veldboonen.
VELDDUIF , z. n. , vr. , der , of van de yeldcletif;
ineerv. veldduiven. Van veld en duif. Een duif, die
baar voedfel in het veld zoekt , anders veldvlieger .. 'nederf. feldfl4 ter , hoogd. f ugtazube en feldtau be , KIL.
velddui 've en vaImdut* ve, lat. palumbus.
VELDE ING , z. n. , m • , des ' veldelings , of van den
vetdeling; meerv. voldelingen. Van rk'eld en ling. OuIings ook. veldenaar. Iemand van het veld : het 'vrolij4
ke gezang der nzj vere weldelingen.
VE LDE NAAR, zie ''eldeling.
VELDGESCHREI , z. n., o., des veldlgefchreis ; of
van het veld efcl^rei; zonder mneerv, . Van yell engeJhreh

V n tá
..

r

fchrei. den gefchiei, of g fc1ireeuW, dat men in iieb
oorlogsveld meer malen aaaiuhèft, als men op den vijandi
aanvalt.: de vereenigd frá Y-i chen en, Hollander', vielet
oncTer het vcldge/ch; ei van Holland! Parijs ! pp e-Ie J la
n iv en aan. Voorts ooi een leuswoord , of uitroep,
waá.taan nfen vrienden en vijanden in den krtg ; ttoor l
bij.. nacht ; oni di.erfcheidt : dat is het woord ; maar wat
. is het veldde/rei ?
VELDGOD, z: n. ni. des veldgods i of van den cldgod; nleer,V. vëldd oden. Van veld en god. _ Even , a1.4
het vr:. veldgodin , eene gewaande Godheid onder wel'
ker befcherming , het bebouwde veld hond : boschgorlen,
.

-

b

-

f troongaden veldgode n ; en veldgodinnen , aan welker
gezelcnapsdames men den naam van veldnimfen gaf.
' EEl^ , zie veldoverjie.
V-E LDH
VELDHOEN , z. ij., o., des ieldhoens ; ofvan het dv l
hoen; meerv. veldhoenzde. n. Van veld en boen, . Eeri
bijzonder flag van vogelen .; waaronder de patrijzen
Jwártets , en andere min bekende foorten begrepen zijn,
bij LirN. aus tetra', en dus rtree1 meer , dan liet ènkcIe perdrijs, dat KIL: als gelijkluidend wil hebben t.ail®
bemerkt : gelijck een velthoen eijeren vergaderas Bij .
.

,

:

.

BEII V..

I1, vil. , de; , of van are veld i'it; meerve
veldhutten. Verklein%v. veldh itie. Van veld en hut.
Eene hot , welke in het veld gebouwd wordt maar irr
zonderheid 20odanig éelie, als in het ool_log$veld he=
clendaags . ,meermalen de plaats van eene tent bekleedt:
de Franfchen behielpen zich met veJdhè tten van ftroj
erf rivet era z
ldlegek
V Elf-jDKOETS le ve
VELDK^W-<KEL, z. Yl. , m: , des ve'd re'éls , of vara
dei veldkrekel; meervr veldkrekels.. Van . veld en krekel. Een bijzonder slag van krekels , dat men onder
dezen. naam van bosch- , huis- , oeve'-= en vijngàard!rekels,, gnderfcheidt : Iet gezang van Mtkvor/cher en
veldkrekels.
k1ELDLE-GER , z n n. , des veldlegers, of vdn be
veldleges• r meerv. vEldlc^gers
. Van veld_en, leger
. B ij3'
f omr.'igen eene legerplaats , die door het . kr"gsvolk in
'et oorlogsveld betrokken wbrdt ; •waarvoor men int U9'
f hen doorgaans ílechts het eenvoudige leer gebruik+`-Voorts een ligt beddeftel , waarvan men zich inx

VELDHUT,

•

'

F

oi^

oorlogsveld bedient, anders ook veldkoets , welk woord
anders een bijzonder ílag van rijtuig aanduidt. In de
laatre beteekenis wordt veldleger , even als het hoogd.
feldbett , door fommigen van ƒalten , vouwen , afgeleid. Zie veld/bef.
VELDMAARSCHALK , z. n. , m. , des veldinarlrfchalks , of van den veldmaarfchalk ; meerv. veldmaarfchalken. Van veld en maarfchalk. Gansch anders ,
dan het fr. marechal de camp , waaruit het ontleend
-is, doch dat aan ons Generaal Majoor beantwoordt,
onder onze oude ftaatsgefteldheid de naaste aan den
Kapitein Generaal , en onmiddellijk onder denzelven
over het ganfche leger gefleld : de velde aarfchalk Hertog van Brunswijk Wolfenbuttel. Van hier veldmaarfchal.„ fchap , de waardigheid van veldmaarfchalk, veldmzarfchalksJiaf, het teeken van die waardigheid. Zie
voorts maar/chalk.
VELDMAARSCHALKSCHAP, zie veldnaaarfchalk.
VE_LDM UZIJK , z. n. , vr. , der, of van de veldmi z/jk; zonder meerv. Van veld en ruzifk. Niet fleclits
allerlei eenvoudige boerenmuzijk, die men met eene veldfluit , veldpiip , veldfchalmei , enz. maakt ; maar ook
zoodanige , als in het oorlogsveld gebezigd wordt ,
l ri gshluz-ijk : er werd eene treffende, en: wel uitgevoerde , veldrnt zijIe aangeheven.
VELDNIMF, zie veldgod.
VELDOVERSTE, z. n., m. , des veldoverflen, of van
dén veldover fle ; meerv. veldoverflen. Van veld , oUi.
feld , oorlog , oorlogsveld , en over ie. Al wie in het
oorlogsveld het bevel over een bijzonder 'leger voert : de
Koning gebood dien veldover/ie, zich 7net hem te vereenigen. Anders veldheer , van veld , voor oorlog, en
heer , dux ; derhalve dux belli; waarvan veldheerlijk ,
veldheerfchap , enz.
VELDROOSJE , z. n. , o. , des veldroosfes, of van het
geldroosje ; meerv. veldroosjes. Van velden roosje. Een
plantengeslacht, dat gedeeltelijk tot de kruiden , gedeeltelijk tot de heesters behoort , en drie en veertig foorteln
bevat : harig veldroosje, breedbladig veldroosje. Kaapsch
veld roos J e , enz
VELDSCHEERDER, z. n. , m. , des veldfcheerders ,
of van den veldfheerder ; meerv. veldfcheerders. Van
veld en fc41eerder. In liet hoogd. f eld, f cherer , zweed.
feits-9

v
fiht'ae7 , . bij KIL. veMfrierer, hëdendaigs ook ver

kort Vel(1 1Checr. Een barbier, die de foldaten in het
veld fchcert, en, even als andere barbiers, tevens als
wondheeler wordt gebruikt : wij hebben bij ons
mcfJt /iechts ec '2î2 'veidfc/;eerder.
VELDSLAG , . z. li. , rn. , des veidjiags , of van dei
'eJdj7ag; njeerv. veidjiagen. Van veld en Jlag. Eea
Ilrijd in het oorlogsveld, waarbij de wederzijdfche 1e
gers alle krachten tegen elkanderen infpannen : tuz zo

,'ele 1leinè gevechten kwam het eindelijk tot eenen veld.
flagel Wij hooren , dat Ef;'aim den vltJ1agh heejt ver

loren. \TOND . .
VELDSLANG , zie veldfluk.
VELDSTOEL, z. in., fl1., des veldftoe?s,bf 4ïJ
veldfloel; meerv. Velditoelen. Verkleiiiw. • idfioelij.
Een ftoel , die zich zamen vouwen laat , en waarvan
flien zich iii het oorlogsveld bedient: er flonden vcld
Poelen voor ons geplaatst. .
Veldftocl, hoogd. Jeia77uhl, zweed. faelflol, ihid
âeleeuw lat. fatdeftolcz, van waar het fr. fauteuil,
en faldejloliurn , Jaldiliorium en /aldao , komt, volgens fommigeri , niet van veld cii floel, maar even a1
veldleger , veldkoets , en het hoogd3 feldbett , van ƒai-

VELDSTUK , z ii. , o. , des veldjiuks , öfvan het
fluk,' meetv.. eldfIakken. VerklLinw. veldjtuk;e. STari
veld en. ftuk. Een fluk gefchut , waarvan men zich iii
het veld bedient , en 't welk zich door Zijne ligtheid , en
:Forns ook 'door Zijne langwerpigheid., onderfcheidt
Welk laatfle geval men het eene veld77ang noemt eJ
, regemeflt had t'ee ield/tukken , en de /,enocdigck kaflontziers
.
•
TELDTEEKEN, z. ii. , o. , des vië, of
het veldteeken ; meerv. veldtcekens. Van veld en teeken.
Een teeken aan kleeding , zîdgeweer, enz. , waaraar
men de krijgslieden der eene mogendheid in het oorlogs~
veld van die der andere onderfcheidt : uit ziJï veldte
ken ïag ik, dat h1,1 tot ons behoorde.
VELDTOGT , z. U. , M. , des veldtogts , Of vat dén
veldtogt; meerv. veldtogten. Van veld en togt. De
gezamenlijke verrigtingen van een leger gedurende een
aanhoudend verblijf in het oorlogsveld: de veldtogtin
dit jaQr is voor hen oven roemrijk, als vor/ped g<;
De
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,pen veldtogr o-benen, is, dien aanvangen. Dat gevecht
befloot den veldiogt van het gezegde jaar.
VELDTR EIIJ , z. n. , m. , des veldrreins, of van den
veldtrr-ein; zonder meerv. Van veld en trein. De gezainenlijke naheep van een leger in het oorlogsveld , befaande uit het gefchut, en de voertuigen voor krljgsbelioeften , en verdere noodwendigheden , met de daartoe
behoorende paarden en manfchappen : hij heeft bij den
veldtrein dienst genomen.
VELDTROS , z. n. , m. , van den ve ldtros; zonder
nneerv. Van veld en tros. Veld- of krijgspakkaadje . en
de daarbij voegende perfonen : de veldtros van zijne 1J?aj e jteit is hier aangekomen.
VELDTUIG , z. n. , o. , des veldtulgs , of van hetveldtuzg zonder meerv. Van veld en tlu?g. Het geich ut

met deszelfs toebehooren , waarvan zich een leger in
liet oorlogsveld bedient : zij verloren bijkans al hun
veldtuig. Van hier veldtuigmeester , de opperfl e hevel.
hebber over het veldtuig van een leger. I1`eldtuigwerker , een vuiler van kardoezen , bomben , enz.
V.ELDTUIGMEESTER , zie veldtuig.
V EL DTUIGWERKER , zie veldtuig,.
VELDVLIEGER, zie veldduif.
VELEN , bedr. w. , g liikvl. Ik veelde,, heb geveeld.
Dulden ., verdragen : ik wil het nier langer velén. Nac/n ,.
die 't licht niet velen maag. H. D uLL. Zamenftell.:
vervelen , lastig vallen. V b LERHANDE , even als velerlei , menigerlei , menigerhande , en menigerflachi e , menigertiere , bij de ouden,
van vele , van menige , foort , en zamengefteld Uit hande ,' foort, en den tweeden naamval van het enkelvoudige' vrouwelijke geflacht van veel. Wordt hierom even
min verbogen , als allerhande , eenerhande , enz. fchoon
men het gemeenlijk eveneens voor een bijvoegelijk naainwoord houdt Zie voorts allerlei, waar men nopens het bovenzemelde han'le, en lei in vele; lei , al het noodige vindt.
VELERLEI , zie velerhande en allerlei.
VELG , z. n. , vr. , der , of van de vel,gl ; meerv. vel.
gen. Verkleinw. velg je. De buitenfle omtrek van een
rad : de velg van het achterf le wiel brak aan fl!.ikken.

Hare velgen waren vol oogen ronsom , aen die vier raderen BI BELV. Zamen ilell.: radvel, '.
Vei, hoogd. felge, nederf., Been., f alge, eng. fellij, ital.
.

yol-

0^j

VEL, VEN.

yolga , komt van velgen bij KIL. , hoogd. felgen, omkeerera,
on draaijeu , dat verwant is aan het stal . volgere , eng.
,vallow , angelf. walwian , zweed. faella. hoogd. valzen, lat. *rol ere , en aan wiel.
VELLEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik relde, heb gepeld.
Doen vallen , van boorren , die omgehakt worden : als
een het timmerhout velde. BIJBELV. Van menfchen ,
die verlagen worden : en velleen 1 ill'zoo meniai h mensch.
VOND . Geveld in 't bloedi<r zand. L. D. S. P. Ick
ƒal uwe menichte vellen door de /weerden der helden.
BIJBELV. Men velletfe en flouchfé bi hopen , dat is , veldefe WALEWEIN. s erlighen man ter eerde velden.
M. STOK . Voorts is eenen muur vellen, dien omver
,

.

halen , of werpen

:

men fozide vellen clufen , en cellen,

,cloosters , cappellen. ANNA BIJNs. De l„ieken, het geweer, rellen , is daaraan eene horizontale rigting geven.
Van hier oul. eene vrouw vellen , met geweld neerleggen:
tnenighe vrouwen en dochteren hebben fij daer «hevelt erg
ghefchofeer•t. Houw. Iemand het hart vellen , hem neergagtig maken, in : f orgh , hoe be'angt ghij mij , hoe con#
ghi1 mij 't hert vellen. CONST. TH . JUW. Eenera
tuist vellen, 'bij KIL. , denzelven beflechten. Een oordéei, een vonnis , vellen ., hetzelve ftrijken , doen val..len : die dit vonnis vellen zou. VOND. Eindelijk is velden
oft Vellen met noten , bij KIL. , daarmede teker fpel fpelen.
Van hier velling. Zamenftell. : wedervellen , omveïlen , enz.
zwèed.. faelta,
Vellen, KIL. ook velden, eng. f
D T V i IP, fallan, hoogd. f allen , is
.NóTK. f
bet bedrijvende van ivijnen . daaraan naauw verwant.
-

:

VZTiLJES , zie valáts.
VJVLLIG , zie gallig.
VELUWE , z. n. , vr. , der , of van de veluwe ; zon
der nleerv. De eigennaam van een bekend deel vara Gel-

derland : o? de dorre Veluwe. Hij zal voortaen de Ine..
luw - niet meer vegen. \TOND. Dit woord is blijkbaar
het tegenoveriaande van Betuwe , en zoo als dit batig,
vruchtbaar,land beteekent,zoo moet het andere opvruchtbaar land aanduiden , en zamengelleld zijn uit at we, or1_
we, een veld,of beemden ceel,i el,iaal,ílecht.Zielandouw.
VEN, zie veen.
VENDEL, zie vaandel.
VENDU, zie verste.
VENETIE, z. n. , o. , van het venetie; zonder meerre,
-
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VEN.

D e eigennaam van eene Italiaanfche koopliad, weleer
de hoofdplaats van eerre magtige republiek : het oude
,UeneTáe, ' De g. z2memi jke ei'af2djes , waaruit hot p'choowe I Tenetie be jïaat. Ook wel eens de republiek, waarvan Venetie weleer de hoofdilad was : de Yonifiche repbliek behoorde voorheen tot henétie. Van hier pene•
t aa fz , Venetiaanseh. De ftad ontving haren naam van
de Veneti , of Iteneti , die haar bouwden , * en bevolkten.
VENIJN , z. n. , o. , des ienájns, of van het. venijn
zonder meerv. Erft , vergift : met i ijcrich venijn van
Jiangen des fiofs. BIJBELV. hoe woedt dit venijn.
VOND. .Dit doodelijk venijn. D. DECK. Van hier ie
tijnig. Zameníleli.: venijndrank , vent venijnge ing, venijnmenger, Te/2ájnnzenging, Drakenvewijn, Slangenvenijn , enz.
Venijn , eng. veno9n , fr. venin , fp. veneno , ital.
ook ve eno , en velend , komt van het lat. vcnenunz , dat
ook in eenen goeden zin voor een geneesmiddel werd
gebruikt.
V1 V IJ IG, bijv. n. en bijes. / renijnzger , venijnigst,
Met venijn bezwangerd : een venijnig . dier. Venijnige
kruiden. Overdragtelïjk , bits , kwaadaardig : zij heeft
Eerre venijnige tong. Teat keek zij ons venijnig aan,
Van hier venijnigheid.
VENIZOEN , Z. n. , 0. , des venizoens , of van het venizoen; mee rva• venzzoenen. Anders ook veneznen. » Een
oud bastaardwoord , van le t= r venaijbn ontleend, nr
allerlei wildbraad ter jagt eWngen , aan te duiden
ic lel ii doen gbe;en thesen e: enijoen , tam en wild.
Ghe 'en hein i-isfc /ie en veni'ocn._ Ii E.r.4
\ ALEWE r
rovr. Zamenftell. ; venizoenpastei. ILiLïiA, Ikt
ft ;.mwoord is het lat. renaari.
ENKEL , z. n. , vr. , der , of van de venkel; zonder
meerv. Een bekend plantgewas : tamme, uwilde, venkel. Ook het zaad van dat plaatgewas : er is renkeIin.
Zamenflell.: venkelolie, p-e,rkeltr.fter. , veyakelzaatIP , enz.
Venkel, nederf. l enk-ool, hoogd. jenchel, oudd. fzn:zfha(, boh. f erii kl, zweed. j end, cel , end. fetlnel , an•
gel ► . fijnel, fr. jer;noiiii, ital. finnochiQ, íl). funcho,
middeleeuw. lat. funcuk'm, komt van het lat. fooriita
T.

,N NOT, zie reino.ot.
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VENS TERE. , z. n. , o. , des venfiers , of van hei zeen t r;
meerv. 1 enfleren en z?enj ers. Verkleinw. venflertje.
Eerre op ciling in den wand van een huis ; of vertrek,
waardoor het daglicht daarin fhraalt : Michc-it 11et Da,id door een veil/Ger neder. BIJBELv. Door .'t , ver flei
van zijn hol VTOND. Die aldaar hadt zitten kras,en
aan 't i'enJier. HOOFT. Intusfclleil elders vrouwelijk:
na dat heel Eurole tuit de venfter gelegen hadt. HioorT.
.

-

.

jTatuur j éhiep geene y enf er in- der boezem.. V or D.
Door de eenfles vaan fijn oogh. FIU1GENS. En zoo
-

wordt het ook bij oudere lchrijveis, -en in den STATENBIJBEL , veelal gebruikt, in overeenkomst met het lat.
fene(tra , waarvan het afftamt. Voorts bezigt men ren-

fier ook dikwijls voor een . venf}erluik , waarmede men
een veil fier van buiten fluit : dat f enf er zal Yan bo i-en
nederkonen. Door een henripen vetJter kijken , is
opgehangeln worden. Zameiif :ell.: e;;f eibank ,en ¶ erf/i erbePlag , ; er- f erblin(I , a ennitergat ,
fle^ò e rd , 1^I^..
-

senflergk's , reiijtergordijn , venf ergi°endel , v'e7 Izer_
horde , KIL . , . i enlierknip , yre72fi..erkoord , i erlt erkl-usis ,
ven ji crk usfé , sent er•kwast , venierliedeken , KIL. , renf eilood , I ef !1'erluik , venf l ermuzijk , venf T ergen , , z1'cnf lerraam , venjterl-oede , venfi erruit , venjl ertr alse , venflerwerk , venjierziek , enz. Dak venter , kamerl enj L er ,
keldervenfier , t r•alievenf t er , enz. .
Ven/ier , vries. , nederf. finfler , zweed. fionfler ,
hoogd. fenjler „ WILLERAIVI . venfiro, wallist ffenestr,
epirot. fnie tra , fp. hinie/Ira , finief ra., fr. jendtre ,
' feneltra
fene/lra
., dat aan het
, ..komt vai. het lat.
stal.
gr. omye& s , fchijnen , , en het gotb . en ijsl.. fon , licht,
verv^aant. kan zijn.
VENS TERMUZIJK , z. n. , vr. , der , of an de venfiermuzijk ; zonder meerv. Van i enfl er en mu * *k . De
muzijk van eenen minnaar voor de venfleren zijner be
minde , doorgaans gepaard met het zingen van liederen,
waaraan KIL. den naam van venflerliedeZ'.ens geeft : onder eere fraai j e veJ2Jlerrnuzijk boezemde hij zijne verliefde klagten unit.
lENSTERZIEK , brv. n. en bijes. , zonder trappen
van vergrooting. Van ven Ier en ziek. Zoo ziek als
een kranke, die voor de venfleren zit , om deel tijd met
de befchouwing der voorlbi gangers te korten : hij is
,

,

„

,
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jent erziek , en niet deuurziek , doorziek. HALMA. Van
hier venj erziektQ.
VENT,.: z , `nó m• , des yents , of van den vent ; meerva
genten, Verkkinw. entje. Bij K1' . ook veijn, en,
even als het vriefche vezr.-t , een jongeling In andere
ooiden des lands eerj karel: wat voer eer vent is dot P
Gemeenlijk in éénen verachtelijken zin , zoo als in
daer quam deel ' dagen een vent bij mij , die 1nij maectc

ver/7oort. CO NST.
1

,

Til. JUWEEL.

JVent , hoogd. fant , bij W ACHT . feut , ital fante
goth f anta. Alles in de- heteekenms van eenen voetknecht.
¶ENTE', z. n., vr. , der, of van de rente; zonder.
ineerv. Een oud bastaardwoord , dat uit het fr. overbenomen is , en' daar ook verste luidt. Eigenlijk , ver.
kooping' over het algemeen , maar wordt inzonderheid
gebruikt voor verknoping, of opveiling', bij enkele {luk-.
ken ,` ` ©f ' deelen : verte houden KAL. Ter venae f effen.
IT. HAss.` Van hier venten , enz. Zamenfeil.: vetteg oed , KILO --- Intusfchen gebruikt neen hedendaags voor
vente" veelal vendu , naar het ital vendita gebogen,
van waar de zamenilell, : vendumeester. filet f amwoord van een en ' ander is het fr. vendre , lat wende,
r, vèrkoopen.
VENTEN bedr. w. , gelijkvl. Ik ventte, heb gevent.
Bij Rukken uitveilen : overal loopera ZIJ met hare visc1
rond, ©fn ` ze ;é .'enten vare hier gevent , vestbaar,
verkoopbaar : ventbarc , goederen: HOOFT. Zamenhelle : ventjagen, enkel in de onbepaalde yijze gebr.ui1eli3k, voor met een ligt vaartuig , en met den groot,í en fpoed tusfchen de fchepen der visfchers , en eene of
fineer inarktpla itfen heen eik weder varen , om de ^évanene visch,00k andere koopwaren,op de marktte brengen:
hij geneert zich met ventjagen; gn overdei ggtelijk met e tvenveel welke dingen rond loopen , om ze ítukswijze te ver @
knopen; vestjager, iemand, dieviscK; of andere koopwaren, met een ligt vaartuig, terg markt brengt, of met andere
dingen te koop loopt, ventjagerlj , e.^'z. Uitventen, eni g
VEl -INJAGEN, zie venten.
YEN TJAGER, zie venten.
z. n. , vr. , der, of vaM de ven s; meerva
VENUS,
venus/en, De eigennaam van Bene dv^ aalfles , die neen ,
wanneer zij des avonds flonkert met den naam van dc
,
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VEN, VER.

j,,,, v®ndjler , en , wanneer zij zulks des morgens doet,
net dien van de Morgenier , beíletnpelt : de loopkring
Iran genus is veel nader aan de Zon, dan die van onze
planeet. Voorts bij de Rorneinen , en in navolging vair
hen ook in onze Dichterlijke taal , de Godin der liefde:
de bruiloftstoon valt Venus ook te lang. VOND. Bijzonderlijk gebruikt men Ventis veel in gezegden , die tot
onkuischheid betrekkelijk zijn, zoo als in : een flaafvan
Bacchus en Venus. Peel vn Venus houden , enz. Eindelijk geven de fcheidkundigen aan het koper den naam
van Venus , even 31s aan het lood dien van Saturnus,
enz. Van hier veneriek , venerisch. Zamenf ell.: i vevusbekken , zeker flag van kaarde.nkruid. Venlisd i enst ,
venusdier , venuskwaal , venusfpcl , ven,usster, vencistempel, venusziekte, enz.
VENUSBEKKEN , zie venus.
VER, bijy. n. en bijw., verder, verst. Bij KIL. en
anderen , ook verre , varre en verde. Als bijw. , in
Bene groote verwijdering , op eenen grooten afíland :
drijft verde van dit graf het quistich dertel wijf. VAN
^IAs s - Hij fal hem fchelden , jo ƒal hij verre wechvlic alen. BIJBELV . Ik fchikte een weinig verder van herja
af. Hij zit het ver fie van ons. Ook , overdragtel k ,
van dingen , die door eene groote tijdruimte verwijderd
zijn : ghij , die den boo/en dach verre Jlellet. En van.
evenveel welke andere zedelijke verwijdering: zo verr'
als 't oost vn 't westen is gc legen , zo verr' doet God,
die rijke bron van' zegen, ons misdrijf weg. L. 11
R. van verre is van op eenen grooten zedelijken,
of , anderen , afftand : d Heerel waerom Jlaet git van
yérre R BTJBELV., Iets van verre befchozuwcn. Verre
fiende, is , bij KIL. , dingen ziende , die zich op eenen
grooten affiand van plaats , of tijd, bevinden. Te ver,
veel te ver , al te ver , is , op eenen al te grooten , of
veel te grooten , afftand. Ver beneden , boven, buiten,
enz. , is op eenen grooten afftand beneden , boven,
buiten , enz.: ver beneden zijne waardigheidgeplaatst.
Pr boven oude en jonge wijzen. VOND. Songs wordt
de afftand door een bijgevoegd naamw. bepaald : geen
mijlen verre in 's weerelts zee. VOND. Het ligt no
,
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drie uren verder. Eeni e weken verder in het jaar.

hier wordt de grootte, ot kleinte, van 'den afftarlá door.eken, ure. en mij/en aangeduid, en beekent verder
5

weel

tinel op eenen meerderen affland van een onc erfeldpunt,
maar ver enkel op zul eti of zulken afftand van hetzelve. En eveneens is het met er gelegen in : hoe ver

Waart gij gegaan ? Hij is zoo ver gevorderd. Dus ► er
de wij met lust en vree gekomen zijn. V. HASS. Voor
fo :iele snij de Heere dus verre ge,eeenr heeft. BIJBELV.
Tot dus ver heeft biij mik vel gediend. In zoo ver ik, op
he,n vertrouwen kan. hoor zoo ver mij zulks behagen
zal. Voorts is liet hier- of daarin niet ver brengen,
daarin geene groote vorderingen maken. Iets verre weg
ooijen , -zich daarvan heel vreemd houden. Verre van
mand doen , is , ini den STATEI BIJBEL, van hem
verwijderen , vervreemden : ghij hebt vrient ende metgefelle verre van mij gedaen. .herre van iemand gaen,
is , zich zelven van hem verw ijderen : hoe veel e meer
gaen fline vrienden verre van hem. BIJBELV. Dezelfde beteekenis heeft verre wijeken , aldaar op meer dan
eene plaats. Verre. wechdoeri , is , er geheel verbannen:
indiender ondeucht in ,uwe ham is , doet die verre vech.
Verder is nog langer : daaraan was niet verder te denken. Nog al meer : wat wilt ; ij verder van snij ? Voor
liet overige .: verder , flaat te weten. l„ heb verder beflwen. Zarnenflell.: veraf, verafgelegen, verafgelegenheid , vergele en , vergelegenheid , verrekijker,

veruitgebreid , vcr°ui&keftrekt , veruitziend , vej•ziend , verzigt , enz. Als bijv. n. is verre op eenen
grooten afftand geplaatst , fterk verwijderd: het moet
uit eerren lande komen , als het behagen Zal. So bleven f j jlaen in eene verre plaetfe. BIJBELV. , waar. fich
vetre gouden zich verwijderd houden , fich verre maken , zich verwijderen , en verre zijn , verwijderd zijn,
beteekent. Voorts is bijzonderlijk , dat zij verre, en
het zij verre , daar en elders eene uitroeping , waarbij
men wenscht dat iets geene plaats grijpen moge : hetzij
verre , (lat i, zulks doe 1 Dat zij verre 1 ghij en ƒu7t
niet fter!;en. BIJBELV. Eveneens is het gelegen met:
dat zij verre van mij , ons , enz. Dat late mijn Godt
verre van mij zijn, van fulcks te doen! BIJBELV. Ver
re van mij alle zoodanig bedrog ! Maar in : verre van
u te vervolgen , bemin ik ru , wordt zijtule achter i erre
-
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verzwegen. Ver van den r egten weeg , is , liet fpoor geverre
. `cn :e
re netij', is, zoodanig een, aan
heel blister.
,vies . mn door geene naauwe betrekkingen van bloedver-
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xrerwanntfci ► ap verbonden is , de verre toekomst beduidt
het gene de tiid lang na zeker tij.litip voortbrengen , of
baren , zal. J' ca ;r•e uitzigten zul uitzigten over veraf
zijnde gen tenisfi n; maar eert zer iiitzi ,t is ook el
gennliji; een onbeperkt eng verreikend : men heeft van dien
berg een rer zei tzi t. Overigens is rer•der meermalen
voortdurei Jd , volgend : alle „ crde; e ov;e2•wegingen. Ik
o;^tweeI hurre Vej fiere vragen. Van hierverheid , i'erte.
Ver, i ei re , °arre, verdc , nederf. Jeer , fe^•r , Jern ,
fecren , fe&;-n,. opperd.. ferren , fers , . fer ; I ER o fe'r• ,
fern , . OTTFRID. ferro , jerron , ULPHIL. ftiii^ra ,
zweed. Ijarranr, fiarre , fjar, -vries. fier , angelf.
f-eor., eng.. far, hoogd fern, is verwant aan het gr.
ro o) lat. ,^orro , aan ons 00r en 7;oort , aan het- onfcheidbare voorzetfel ier , en aan z aren , van welk ale
les de beteekenis uit den klank voortgefproten is.
VER, een onfcheidbaar voorzetfel , buiten zamenflel ling
niet -in gebruik., en aan de werkwoorden , waarbij het
gevoegd wordt , zoo naauw verbonden , dat het zicht
in geenen tijd daarvan i'cheiden laat , en die werkwoorden het gewone ge in den verledenen tijd niet aarinea
men , en te in de onbepaalde wijze. zoo wel voor rer,,
als voor het overige der 7amcnfIelUng , komt.
Door middel van dit voorzetfel ;gorden er vele werkwoorden van naamwoorden gevormd ; zoo als 3eraangenarnen, ve; bijster-en, verbleeken b enz. , van de bijv.
n aamw. aangenaam , • bijster , bleek , enz., ; of 3ergl aen, vergoden , vergzulden , enz. ,, van glas , god . goud,
gold , of guld , enz. deze werkwoorden , hebben
eenige de kracht van eene overberen g in g , :of een en over.
gang , uit eenen worigen toelland , tot zulken , als het
naamwoord aanduidt. Dus is re aange:ramen aangefiaam maken , verbleeZ'en bleek worden. En zoo is het
met alle andere gelegen , die van hi}voegeli;ke nJaamn^v.
gevormd zijn. Maar onder die gene, welke Wren van
zelfftandige naames. vormt, brengen eenige liet ding,
waaromtrent zip gebezigd worden, Ïeclhts in eenre betrekking tot de zaak, welke door liet naamwoordaan ge
duid wordt. Des is z c'r xu leen , flechts met goud overtrekken , z'erharen , van haar verwisfelen , ver fch i
Jen, met fchanfen dekken , i eitollen , door cie betaling
van tol daarvan onthefi n.
y
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woorden ; Zoo als in veraarden , verachten, verademen , enz. In deze gevallen duidt het ooE veelal , even
als in reraangena ,Zen , enz. , eene verwijdering van eenen
vorigen toeífand aan. Dus is veraarden , van zijnen
aard afwijken , verarbeiden , onder andere beteekenis
fen , van de Bene plaats naar de andere overbrengen.
En foortgei jk eene verwijdering van eenen vorigen toef± nd laat zich opmerken in verbakken, verbedden, verbidden , enz. Ja elders firekt dezelve zich zoo ver uit,
dal. ver de kracht van weg ontvangt ; zoo als in verbanwen , i'erdrijvven , verdagen , enz. , of dat er eene geheele ontvoering aan een vorig beftaan aangeduid wordt;
iets , dat verarbeideri en verbakken meermalen even zeer
doen , als verbranden verbrasten ; verbrouwen , verbruiken , enz. Eldersbrengt er wederom eenentrukkingt
van iets aan 'deszelfsbeí^emming
^ de
door
me d
welke zoodanig iets daarvoor, o ibruikbaar en Worven
wordt. Dus is het gelegen met verbreken, verbroeijen , verdraaiien , verdwalen , enz. Maar elders wordt
liet werkwoord , waarvoor men ver plaatst , hier door
f]echts tot eene geringer verwijdering van den toetland
van een ding betrekkelijk gemaakt; zoo als in verbuigen, Toms ook in er•draaijen, verkeeren, verplooijen ,
verwrikken, enz. En elders tot eene misvatting, of andere averegtfche handeling. Dus is verleiden , verlokken, vervoeren , tot misttappen brengen , zich vergapen , verkzj ken , verloopen , verrekenen , verfpreken ,
enz. zich in het gapen , kijken , enz. misgrijpen. In
verarbeiden heeft ver dezelfde beteekenis ,, of die van te
veel ; die het in meer andere woorden oefent , zoo als
i n ver voor te veel fchatting opleggen , veri.ijfelen , voor te veel twijfelen , wanhopen. In verleggen, voegt het bij leggen fomwijlen die van gemis,
verlies , welke ook in vergeten enz`. heerscht. Verbieden,
i erleeren , enz, zijn het tegenoverífaande van bieden,
of gebieden , leergin , enz. In verfchrijjj'en en verlezen
is de beteekenis . van ver zeer onderfcheideii ; immers
ve; fckrij ven is iets , dat men reeds , doch kwalijk , gefchreven heeft , nog eens fchrijven. In dezen zin zegt
men nooit verlezen, maar herlezen. In verbinden, en
duizend andere woorden, laat de kracht van ser zicli,
bezwaarlijk omfchri vers; waarom wij ons met de firaks
te dQene opgave der ueteekenis van die woorden verge9.
,
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nnoegen moeten ; even als met die van vermits , en and
te voeg• en bij-woorden , aan welker hoofd men x. er
aantreft ; en met de reeds gedane opgave der beteekenis
-van om er. O ul. werd het onfcheidb. voorz. ier ook
voor be gebezigd , als : verdenken , voor bedenken ,
z'erdwelmen voor bedwelmen v erdwingen voor bedwingen, enz.
Eindelijk maakt ier , even als be g ge, eni ont , voor
liet zakelijke deel van een werkwoord geplaatst , met
weglating van den Taart , dat worteldeel tot een zelfnaamwoord
van het onzijdige gef acht , van g&
g
b
l}arrdfg
naam
lijke waarde , als de onbepaalde wijze van het werkoord ; zoo als in verband, vergrijp , verloop , enz.
Ver,. hoogd. , nederf. ook ier , fr. ver , in veroulller,
par , in pardonner , lat. per , in penre., middeleeuw. lat.
fior , foris , in forkannire , forisbannire , oud fi . four ,,
in fourvo**gr, oud opperd. juri, far , ror , angeli.,
eng. for , zweed. fir , goth • j ra , is naauw verwant
ta,n het bijv. n. en bijw. zei, en aan voor voort en
maren, en heeft zijne beteekenisfen eveneens aan- zijnen
klank te danken.
VERAANGENAMEN , bedr. w. , gelijkvl Ik veraangenaamde , heb veraangenaamd. Van het onfcheidb.
voorz. ver en aangenamen , van aangenaam. Aangeniaam , genoegelijk, maken : mijn leven wordt daasdocr
•yziet weinig veraangenaamd, en vervrolijkt. Van her
¶eraangenaming.
VERAARDEN , onz. w. , gelijkvl. Ik, veraardde , ben
eeraard. Van het onfcheidb. voorz. ver en aarden.
In geaardheid afwijken , verfcbiller , verwijderd zijn,
of worden , van aard veranderen : van 't voorbeeld der
ouderen — van God en trouw eeraard. VOND. Veraert van d'oude en goude tij t. MooN. Die jonge telg
veraardt van haren edelen flam. De menfchen zijn te
wijt van deught veraert. VOND. .biet vertaalde duitsch
moet niet veraarden naar 't latijn , maar zijn fpreekvijzen behouden. HooFT. Voorts ook als het op zich
zelf, en zonder bepaling waarvan , voorkomt, verbasteren , ontaarden : die aardappelen veraarden reeds ge'veldiga. Van hier eeraarding.
VERACHTEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verachtte, heb
veracht. Van het onfcheidb. voorz. ver en achter.
1 iet te enoveraaande van achten, met wanachting be.
,

,

,

,

'

,

-

£chou

eiioLl e. n en bejet,enen : Zij crachtett alle vo

,:en , die zij niet haten. So j ons ende ver-

ac/2teden ons. BIJBELV. Zijn {goedheid zal de hulde
niet erachten- van 't fi^!CII-l^-ctid ha. . L. D. S. P. Van
hier verachtelijk , icrachter , 1- erachtin vr , verachtzaain.
Zainenífell.: verachtensnvicardig. - Dit woord luidt bij
KE e,o {arhacton , OT TF RID. abachten. WILLER,AM. en
IKc Ego gebruiken in plaats daarvan ook farmanen , vel•rna;:en , met eene kwade meeniilg , of eenen kwaden
d .1n k , befchouwen en bejegenen.
VERACHTELOOZEN, bedr. w. , gelijkvl . Ik verachte
teloosde , heb verachteloosd. Van ver en achteloozen,
dat buiten zainenftellin; niet in gebruik is. Verroeke-M
loozen : wilt dien schat niet - dwazelijk verachteloozenb
PooT. Foor verachteloosde eerbaarheid is ook geen verte
gifj`enis HOOFT.
VERACHTEREN, onz. en bedr. w. , gelijkvl. Ik ver..
achterde , - ben en heb verachterd. Van het onfcheidbé
voorz. ver en achteren, van achter. Achterlijk worden,
ten achteren geraken , zoo eigenlijk , als oneigenlijk:
zijne zaken verachteren geweldig. Toefiende , dat niet
ijemant -en verachtere van de genade Godts. BIJBELV.
Oul. werd liet ook bedrijv. - gebezigd : die den peijs
verachtert, enz. Houw. Van hier verachterin,Z.
VERAC H TZAA M , bije;. • n. en bijes. , verachtzamer,
i gebruik voor aan verachting
erachtzaamst Oulings in
v
onderhevig : daer ick een arm ende verathtfaem man ben,
BIJBELV . Van verachten. Zie naam.
VE RADELLIJKEN , bedr. w. , gelYjkvl. Ik veradellijk=
le, heb veradellij .kt. Van het onfcheidb. voorz. ver
en adellijken, van adellijk. Adelen , adellijk maken
hij werd om zijnen edelen heldenmoed veradellijkt. Van
hier veradellijking.
VERADEMEN , onz. w. , gelijkvl. Ik verademde , heb
verademd. Van het onf.cheidb. voorz. ver en ademen.
Door eens: geregelde adealing uit den toeftand van ademloosheid in eenen anderen overgebragt worden : laat
mij toch eens verademen ! Van hier verademing , herflel
uit ademloosheid , benaauwdheid , . enz.: dat was Saal
eene veradennnnge , ende het zvert beter 'net hem. Bij'
.

.

BELV.

VERADEMING, zie rerade°nen.
VERAF, bijw. , van het bijes. z'er en af. Het tegens
overti

tveriaande van nabij , en genoegzaam hetzelfde als
yer , verre, op eenen grootels a flaild : cie 11ad li t ,10
veraf. Die verre af is , [al door de geste Herven , ende
die naebij is. BIJBELV. Zanneifflell.: verafgelegen.
VERANDEREN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik verandel•de, heb en ben veranderd. Van het onfcheidb..
voort. ver en anderen. Van ander. Bedr. , anders

maken , of tegen iets- anders verwisc,clen : dat kleed moet

daar nog wat veranderd worden. Men fchoer herpa , ende men veranderde fijne kledderen. BIJBELV. Za{f tivelhaast .mijn droeven galm veranderd in . een zegep alm.
L. D. S. P. Toen zij van vorm verandert vert. VOND.
Ook wederkeeriglijk : een: láps veranderde hij zich van
eenen vriend in eenen vijand. -Doe veranderde fich de
glans des Conincks. BJJBELV. Onz* , anders worden
het weder veïandert. De traenen bigglen langs veran_

derende wanen. VOND. 't Woord, dat eenmaal van
,,níjn lippen is gevloten, zal nooit veranderen. L. D.
S. P. In den Mo genflorbt bloeijt het, ende 't verandert.
BIJBELV. Voorts zegt men , zonderiing genoeg , van
iets , welk men met iets anders verwisfelt, dat men daa<< o-

van verandert : van gedachten , van bejluit, van kleeding , van plaats , van huis , van heer , van dienstboden , veranderen ; en , in de laatfle gevallen , meerma
Jen b1ootelijk veranderen:
De winst verandert met den wint.
D'e'n mist het geen een ander vint. VOND.
Mijn knecht blijft , want ik verander niet gaarne. E4in*
delijk is veranderen dikwijls ontilellen : daar verander
ik van. Van hier verandering , veranderlijk , eerar;
derlijkheid. Zamenfell.: onverandetlijk.

VERANDERING , z. n • , vr. , der , of

van

de veran-

dering; meerv. veranderingen. Verkleinw. verande.rinkj e. Van veranderen. De daad van veranderen:
alle wereldfiche dingen zijn aan verandering onderhevige
Daar alleen uw z2iver wezen nooit verandring heeft te
1-'ree.zen. L. D. S. P. Bij weleken geene veranderinge
en is. BIJBELV. Bijzonderlijk verwisfeling van het eene
met het andere : ikhoud , in het funk van dienstboden,
van geene verandering. Staatsomwenteling : en vermengt u niet met hen, die nae veranderinge /iaen. Bi jBEL. Maandl orden : zij heeft de verandering. Zame els, : gelaatsverandering, taakverandering, enz.
VER.

VERANKEREN , bedr. v-. , gelljkvl. Ik veranketd .
heb verankerd. Van liet onfcheidib. voorz. ver en ankeren , van anker. I!-Iet zoogenoemde ankers bevestigen : gij moet dien muur beter laten veran'eren.
VERANTWOORDELIJK; bijv. n. en bijw. , verant4
woordelijker , verantwoordelijkst. Dat zich verant
woorden laat , af op eene wijze , welke zich Verantwoorden laat : handel f eed& veeanttivoordelij k ! zulk een
bef uur is niet verantwoordelijk. Tot verantwoording
verpligt gij blijft daarvoor fleeds verantwoordelijk.
Van hier 'verantwoordelijkheid. Zamenfell.: onverm

antwoordelij k.

VERANTWOORDEN; bedt eil onz. w. , gélijkvl. .tk
yerantvoorddè, heb verantwoord: Van het onfeheidb.
-toorz. ver en antwoorden. Bedr. , eigenlijk, door het
geven van antwoord op gedane vragen boven alle verder
onderzoek verheffen : hoe zult gij dat verantwoorden?
,

.

Hij heeft zich uitnemend verantwoord. Sa verantwo rde
ick mij %leen met des te beteren mo dt. BIJBELV. Door

ontwikkeling der redenen van het verrigte , of door het
afleggen van rekening , aan verdere verpligting daartoe
ontheffen : vet antwoord uw gedrag in dezen. Ik wensch-

te, dat ik die penningen reeds verantwoord had. Ont.
Vangst en uitgave werd behdorlijk verantu'dor d. Onz. ,
net eene of andere verantwoording onledig zijn : de
gaarders verantwoorden elke maand. Dewijlele hij ver;
antwoordende feijde. BIJsELV. Voorts is : het geldt
verantwoordt alles , in den STATENBIJBEL , verfchaft
ul het noodige daartoe. Wat te verantwoorden hebben,
zich zoá gedragen , dat men zulks bezwaarlijk- doen
kan. De zieke Beeft het zwáar te verantwoorden , loopt
gevaar van flerven. Eindelijk is furantwltrten in den#
ZWABENSPIEGEL verdedigen. Van hier verantwoorde.lijk , verantwoorder , veran:voording.
VERARMEN , bedra en onz. w: , geli jkvl. .T verdrm-.
de, heb en ben Verarind. Van het onícheidb. v-)orz.
ver en armen , . van arm. Bij KIL. ook verarmoeden.
Bedr. , arm , of armer, maken : die gift zal mij niet
verarmen: Jillo vert Israël /eer verarmt. BIJBELV.
Dat gierigheid den vrek verarmt. SPIED. — Onz. , aren ,
of armer, worden: die zijne {hulden betaalt verarmt
niet. Op dat ghij nieten verarmet , ghij ; 'ende uu
Auijs. BIJBELV. Van hier verarming.
•
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VERAZEN , zie aten„
VERBAALMOND { N , bedr. wv. , gelijkvl. Ik verbaal
.,nondde, heb ve; baalmond. Van het onfcheidb. voorzo
yey en baa-i ouden, dat nog in de Baronij van Breda
gebruikelijk is. 1)oorbrengen ; inzonderheid het goed
'van eersen onmondigen , die onder voogdij flaat : vo.,' t
wil wij , dat niersant des anders Boet verbaelfnonden
koch verbeuren en mQgh. v. FIASS. Van hier ve. baalmonder , doorbreier , verfpiller : verbaelii onder de.
goeis. KIL..
VERBAASD, zie verbater^#
VERBAAUWEN , zie verbouij)ererêr2.
VERBAAUWEREREN , zie verbouwerere^t.
VERBABBELEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verbabbelde,
heb verbabbeld. Van het onfcheidb, voorz. ver en bxb
gelen. Al babbelende toevoegen : zij verbabbelt alles
aan mij. Al babbelende ruchtbaar maken : gij moet
het niet verbabbelen. Tere onderwerpe van gebabbel
maken: wad verbabbelt gij daar ? Al kabbelende doorbrengen , verf ijzen : zij verbabbelt al haren tijd.
VERBAGEN, KIL. verbaeghen, en volens hem in het
vlaamsch verbazen; maar in den TnU,THONISTA is Verbbager een fnorker, en verbagijn,, fnorkerij; dus moet
yer,bagen , fkiorken , pogchen beduid hebben, van bui-gen , dat in den TEUTHONISTA pogehen aanduidt, en
verwant gis aan, baech , verhoovaardiging , in de MATE
DEP SOND. , aan het latere boeg, roem , van waar bom
g en o, aan bogchel , bag , bagge , big , bigge , buik,,
bak,. rug, . en meer andere woorden , van welker beteeke'nie en. de oorfprong in Bene opfpanriing, zwelling,
en daaruit ontfaande rondheid ,' te zoeken is.
..TE.R BAKKEN, zie het onfcheidb. Voorz. ver.
VERBAND, z. n. , o. , des verbands of van het gem+
band; - meerv. verbanden. Verkleinw. ve bandje. Vak
het onfcheidb. voort. ver en band , van banden , zinden,
door weglating van den ftaart van dit woord ; zie ver. De
daad van verbinden : door verband van per/ oon en goederen. Onder verband liggen, is verbonden zijn $ niet
vervreemd mogen worden. ' Ergens verband o * leggen,
is hetzelve tegen vervreemding verzekeren. Onder een
firikt verland ,staan, is onder een ftreng bedrang ver-*
keerera, tot ipgetogenheid werkzaamheid, enz4 ver=
„

j ligt worden. .Dat verband viel hem te zwaar-.. dat
G
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E I..

bedwang mishaagde hem. Voorts is verband zatnenm
hang : de ganfche natul; r flaat onderling in het /choonst
verband. IA ontdek geen verband daartusfchen. Geregelde rigting : plant alles in het regte verband. Eindelijk is verband een bekend heelkundig kunstwoord:
wie heeft dat verband gelegd ? Een verband ligten. H ij
laat zich voor elk verband betalen.
Soo de wond is , foo 't verband,
Soo de fond' is , foo Godts hand. G. v. DoRP.
Zamenilell.: verbandbrief, verkandhuis , verbandkainer , vcrbandjchr•i, f t , en z.
VERBA.NNEI4ING , z. n. , m. , des verbannelings , of
van den verbanneling ; - rneerv. verbannelingen. Van
verbannen. Al wie uit een land , of eene ftad gebannen is , of onder eenen kerkelijken ban ligt : de gekroonde
,

verbanneling fineekie barrevoets en blootshoofds om genade.
VERBANNEN , bedr.' w• , gelijkvl. Ik verbande , .
heb verbannen. Van het onfcheidb. voorz. ver en
bannen. Door eenen regeerlijken ban van zeker regtsgenehet'
men i ntusfchenn veelal
gebied verwijderen,
hij werd voor' eeu
door het enkele bannen uitdrukt : hik
wig uit het land verbannen. Overdragtelijk , verwiideren en verwijderd houden : angst en kommer
verbannen alle vreugde uit zijn hart. Uit 's Konings
nabijheid verbannen. Verban mij niet, in gramfchap,
uit uw ooggin ! L. D. S. P. Een hemel , waaruit zelf
de Godheid haar verbant. LooTS. Met den kerkelijken ban treffen : gejladig verbanden zip , elkanderen. In
den STATENBIJBEL , Gode op eene bijzondere wijze

toewijen : fal den .Here heïlich zijn als een ve► bannen
acker. Door zulk eene toewijding , ter uitroeijing , of
ten dood , beftemmen : 5'ofua verbandefe met hare
Derwijze behandelen , als de Israellers verbannef
ne plaatfen en menfchen plagten te doen : vat de KoninyYen van 2s f j r•ien allen landen gedaen hebben , die,
verbannende• In denzelfden STATENBIJBEL is zich terbannen, zich voor zulk eene behandeling blootflellen
dat Phil lieden u wacht van 't verbannene , op dat ghi,
u misfehien niet en verbannet. Oul. was het verled.
deelw. nok verband , dat nu alleen verbannen is. Van
bier verban , KIL. -- verbanneling , verbanning , hed'en
daags in plaats van verban gebruikelijk.
V E RB ARN E N , zie verbernen.
-

„
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7Èï .BAS `Eli, bedr. W. , gelijkvl. I verb ste , heb vr
Van het onícheidb. voorz. vr en basen. Door
gebas verjagen ; van honden bt^fproken. Oi^ei~enlijk :
hier vil de grootvorst d'o perr, aoht en haren hoogera
tr•óon veebas, en. VOND.
VERBASTEKEN, onz. w., g^Ii kv1. 7k verhasterde
ben verbaster d. O ulin gs vtrba staarden. Van liet oeifcheidb. voort. ver en basteïen , bas:aarden , van bastaard. Eigenlijk , bastaard worden. In het gebruik , van.
aard en hoedanigheid verminderen : de vr uchte werhasieren al neer en meer, Verbastaerde rarcken eenes vre emden
BIJBEL V. Ve,-kastsren in deugd. VOL
wijnlocks
L E N fO V . Van •hier verbasterd ,. verbasterdheid , vet-bastering:
VE R BAZEN , bedr. w. , geIijkvl. JJ verbaasde , heb
verbaasd. Van het onfcheidb. voorz, ver en bazen,
dat men nog hedendaags in Vriesland wegens het ijlen
der kranken bezigt. Eigenlijk, doen bazen, ijlhooff
dig maken. In het gebruik, door iets vreemds en tref.
fendls bedwelmen : het yerrbaa'de en vaïgomde ons allen:
.Ende bei on verbaest ende deer teanp st te worden. Bij.
BELV. 's Heerera f em - verbaast r:aur. L. 1). S. P.
Pij zit verhaest , en weet WWTet, wat hein ftrt t'zy^nva:r
den. . VOND. l rbaasd zijn, wordt niet ziJ;J ve -b^r.ze,
en verbaasd l a in , ver te i sfeld : hij verbaasde Z c :^aar.nver. Hij Jtv'ff„ ], er ve. baard vat'. En dan (tcnd Frij .
gier ver pest een zijnen 1 ou;v. VOND. Oul. WerA liet
pok ót*z ijd. gebezigd : maat dat de- wereld vert 'jast en
ƒUƒ$. Som; v^. CH Y rha^er% ! wordt ais eèn tctsíchL:1,wE^ord -gebraakt :.wil, vt-r.'la^end ! wat wordt gij go
Ook be.zigr men , 111 plaats Jaarvan , verba%,•sol ; , r
te onregt; fdioon mcn. Zelfs bij VOND. viiitit : ;vat v r
een verbaest gerucht. Van hier verbazing . Het deel tier.
verb rd . wo-grit als bijv. n. gebruikt , en is het llarn.
woord van verbaasdheid, en z;.
VERBEDDE 1, bedr. wv. , gel ijkel. Ik verbedrlede heb
verbed. Van het onfchhei(1b. voort. ver en bedden
van bed. E igenlijk van het eene . bed op het andere
brengen , en voorts ook van een bed nemen , en als
herzelvé opg fchud is , wederom daarop brengen : de
zieke is nog niet verbed. Zamenilell.: verbeddenfti d ,
ver be ádtn •, , ent..
VERBEELDEN, bedr. w., gel ijkvla Ik verbeeldde, cpb
.

,

,,

,

.

;

;
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verbeeld. Van het onfcheidb. voorz. ver en beelderts
Bij KIL. , van beeld , van gedaante , veranderen. Hedendaags , in beeldtenis vertoonen : wat i moet dat toch
verbeelden ? Voorifellen , over het algemeen : ik kan
het mij levendig verbeelden. Inbeelden : wat verbeeldt

gij u wel? Hij verbeeldde zich , dat hij alles reeds fe
boven was. Van hier verbeelding , afbeelding , voor~
f ellin g en inbeelding. tarn enftell .: verbeeldingskracht ,
,

vermogen , om zich afwezige dingen zoo levendig voor
te ílellen , als of men ze voor oogen had : geheugen en
verbeeldingskracht zijn voor ons onontbeerlijk.
VERBEELDING, zie verbeelden.
VERREELD1NGSKRACFIT, zie verbeelden.
VERBEEST, deelw., van het buiten gebruik tijndever.'
beesten, figuurlijk, tot 'een beest maken , of worden:
weest niet foo verbeest'. CAMPH . , bij wien ookverbeestheid en verbeestigd voorkomt. De wijfe verdwaest, de
hee^tighe verbeest GE S C H IE It .
VERBEID , zie ve? beiden.
VERBEIDEN , bedr. war. , gelijkvl. Ik verbeidde , heb
verbeid. Van het onfcheidb. voorz. ver en beiden.
Afwachten : be/looten wij , dat zij mijn' weerkomst zore
verbeiden. HooFT. D'een en wou d'ander doen niet
verbei` en HOUWAART. J7erbeid den Rond, die'bvider
yei j d
lot vervult. L. D. S. P. So hij vertoeft, bei
BIJBELV . Ook als onz.: of wilt ge hier
hem
verbeiden. VoND. lJillen wi een luttél ver1vachten en verbeiden. v. HASS. Hij verbeijdde noch
[even andere dagen. BIJBELV.. Van hier verbeid,
evenveel als verbeiding : Ponder ienich verbeit van
enicherhande brieven. v. HASS.
VERBELGEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik verbolk , heb
-veybollen. " Van het onfcheidb. voorz. ver en belgen.
Bij KIL. en elders , evenveel als belgen. Die ick ver4
bolgen hadde SPEL . V. SINNE. Doch thans niet gebruikelijk , dan in het, deelw. verbolgen , dat als eest
bijv. n. gebruikt wordt ; zie dit verbolgen. Oul.
werd verbelgen ook als een zelfít. naamw. gebezigd
in een ver belghen (aanftoot) der quaetheit. BIJBEL-.
-
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VERBERGEN, bedr. w., ongellikvl. Ik verborg, heb
verborgen. Oulings ook gelijkvl. Ik vej bergdo, heb
verb4rrd . Van het ouufcheidb. voorz. ver en bergen.

Eigen

r..

lol

;igenlijk, al bergende van onder de oogen van anderen
verwijderen , of zoeken te verwijderen : groei in de aer
BIJBELV.-de,nvrbghti,ljpsern.
Voorts ook aan evenveel welke navorfchingen van anderen onttrekken , of zoeken te onttrekken : dooi• eijgene liefde mijne misdaet verbergende. B1 JBE L v. En hem
yerge efs mijn zonden wou verbe'gtn. L. D. S. P. Iii zonderheid door ftilzwijgen : i : verberg mifn flille wenhen voor de menfchen. L. D. S. P. Verb: rgx mi riet
.yoor mij de fake , die ick u vragen fal. BIJBr;Lv. ;
waar men meermalen vindt : iets van iemand ver bergen ,
in plaats van : iemand iets verbergen , of voos ie,•nzand ;
Zoo als in : waerom (oude dan wijn vader deze fe van
rijij verbergen ? Voorts is zijn aasrgezigt, zijne oogpre,
pf zich , van , of voor, iemand , of tets , verbergen,
aldaar , zijne gunst daaraan onttrekken , of onthouden;
waar zijn aange: igr ergens van 'b!etibergen is ook wel
eens b.lootelijk, het niet gadeflaan, of niet in gedachten houden. Dus is verbergt t w aengeficht van mijne
fonden, door L. D. S. P. te regt omfc hreven : verberg , o God ! uw glansrijk aangelicht van mij ne/chusld !
vergeet mijn overtreeden ! Van hier verberger , verberging, en het deelw. verborgen , dat men als bijv. n.
gebruikt ; zie verborgen. ,.
Verbergen , hoogel. ook verber en, bi OTTFRuD.
en NOTK. reeds ferbergen. Intus chen bediende men
zich oulings in plaats daarvan vaak van het eenvoudige
beren , of van verbaren , het tegenoverstaande van openverheden
.gebruikt meaa^ g
, in het
irárc,^. In het nederf..

vries. weiberg fee , weijtopj e.
VER.BERGING, z. n. , vr. , der , of van de verbering; , zonder meere. De daad van verbergen , en in den
ATENBI^
^r
,T sEL ook eene fchuilplaats , of een bedelkfel;
blijkens : datfe o, ftaen ; ende u hel, en , datter verber g nge voor u zij. De woleken zijn hem eene verbergin.
••
ge , dat h:1 niet en fiete
VERBE RNEN , -ve rb irnén , bedr. en onz. w. , gel^ikvl.
j4 verbernde, heb en ben verbernd. Van het onfcheidb.
voort. ver en bernen , barnen, branden. Bedr. , verbranden : u ende uwes vaders huijs met vijer verbcrrien.
BIJBtLV. Onz. , met zijn; verbrand worden: het ver,ber•nde gancch en al. Verbranden is meest in gebruik.
Van hier verberning.
VER..
G3
.
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VERBETEREN, brdr. en onz. w. , gelijkel. Ik ver"
beterde , heb en brn verbrtcrd. Van het olnfcheidb,
voort. ver ei, be.:eren. Bedr. , uit eenera flecliteren toeftand
i11 eenen beteren overbrengen : een huis , een schip , en
kind,
land , ve; begeren. In den zelfden zin zegt men ook zic4
A

ve beteren: ik heb mij met dat nieuwe huis veel verbeterd. Maar voorts is
ve: b -teret ook , zich vare
zedelijke gebreken zuiveren. Zijn geelra_ ve be erin,
is zich beter gedragen. Eersen misflag verbeteren, denz(10ven in liet vervolg vermijd~n , ot vergoeden. Die
f.t4t v7 ere, t z ch zelve, houdt van zelf op. In den
S -i AT F t' L I J nE r_ IS b "•er, ben verbeteren en verbeteren
-

zonder Vierden naa w.M , als onz. , de breuken van een
gebouw foppen. Voorts is v rbeteren, onz. , in betere
om f andlghederr geraken : ik vrees dat gij bij die rutlig weinig ver bet, ten zrf !t. beter worden : de tijden
vcj be` er en niet. Van hii. r 'rerb-°teraar , vei betering ,
vf rbetérlij
Zamen ell.: u: rbe. y h1i , enz.
'E R I ^E i`ERING , z. p• , vr r , der , oef van <le v, rbete^
,ira ; Ineerv. ve; b. tfri,1l en. De daad van verbeteren:
tie2 b tering van hei; t en wandel. malle v^ randering is
( ( tiF i rbetei ing. .1)ac de ve- besef i i e eten de n^ueren
i ai s oenen. Bi ^r,r.v.
'
J
Ine booeti tng
eerst ierc t , ing r')11(/ in z(gep f cal.•
a 't zingen vara
U
IVid vervjn, ,r, het Jp(iok vei haal. Loo z•s. Onder
vc; betcr• ng is eene uitdrukking , waardoor men
ziin gevoelen voor verbetering vatbaar verklaart : mij
dun := , q,,ider i' rbeterring, des hei zoo b'-hoorde af t,
looze ; Zanleni ie11.: zeiJsverbetering , enz. Van vc„^
be ereti,
1; '3 -; ` ` N, bede. W4 , gelijkel.. 1k ver!,-eu^•de , heb
verbeurd. het onnfciheidb. voort. ver en b erenes
Van zijre pldd.4 beuren , hefren , of drageti : daar is
ecn veî bei1ren eau: • fJAI,I A. Zich kwijt vlaken door.
een bedrijf dat met dL wegneming van liet verbeurde
gef r^ft wordt : li;' esp go[ d; verbeuren. ITei bet ,?-en fjr.
p(;or eri,e * jti leen. KIL. , die dezelfde beteekenis aalt
vebreueken , vei brol e;? geeft. £r is niets aan ver.
^eurd, men wordt nooit g ftraft , hoe men, daarmede
ook handelt, men kan daarmede naar welgevallen bandelen . 4' wat de Vors v -rb urt b-- taelt de god Gemeente. VOND. Iets ves b.:zurt cken s l)ij i tr_. , en lie.dendaags is iets verbeurd vc^ l ten, het ter ftraf voor
-
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eenig misdrijf aan den eigenaar ontnemen. Van hier
verbeurbaar , verbeztring , verbeurte. Zamenílell. :
verbeurdinaking , verbeurdverklaring.
VERBEURTE , z. n. , vr. , der, ot van de verbeurte; zonder meerv. Van verbeuren. Versies van iets,
uit hoofde van eenig misdrijf, dat niet wegneming daarvan geftraft wordt : de wet bedreigt haren overtreder
bok met verbeurte van eer en go,nd. Onder, of op, verbeurte van iets ve; bieden, is onder , of niet , bedre ging van des zelfs verlies.
VERBIDDELIJK, bijv. n. , verbiddelijker, verbidde li 'first. Van ver bidden. Al wie zich verbidden laat
Ood blijft voor een o reg t berouw verbiddeli 'k. Geen
monarch was ooit verbiddeli 'ker^dan
hij.h ier
Van
ver- hiddeléjkheid. Zamenílell.: onverbiddelijk , onverbidelijkheid.
VERBIDDEN , bedr. w. , ongelijkvl, Iz verbad, heb
verbeden. Van het onfeheidb. voorz. ver en bidden.
Door bidden vermurwen: vruchteloos poo..^de zij hem te
verbidden. 11l!o vert Godt ra delen den lande verbeden BIJBELV . Al biddende terug wenfchen : verb dt
u zonen niet , noch quel u in hun ploot. VOND. V an
hier verbiddeli j k , verbidding.
VER BIEDELIJK, zie verbieden.
VERBIEDEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik verbood, heb
verboden. Van het onfcheidb. voorz. ver en bieden,
in den zin van gebieden. Het tegenoverflaande van gebieden, door een ílellig gebod fluiten , weren ; met de
verbodene zaak in den vierden naamval , en den perfoon } ` die daarvan terug gehouden wordt , in den der.
den :' ik - verbisd u alle warme d?an den. Wij 'hebben 't
- hem verboden. BIJBaLV. Of met een verboden bedrijf
in de onbepaalde wijze: verbied hun toch dat fchreeuwen ! Hoewel het traenen en de rou verbien te mei/en.
VOND. Verbiedt . den .Keijfer fchattinge te geven. BIJ_
MELV., waar. de verbodene zaak ontkennender wijze
voorgefleld wordt, in :'doe verboodt hij . fijne difei` elen,
dat fij niemant (eggen en foilden. 'en fpreektrant ,
welke iln het hoogd. zeer gemeen is , en door AnELUNG afgeleid wordt uit de .beteekenis van gebieden,
*welke verbieden oulings had; gelijk als het voorts ook
ontbieden, dagvaarden , beteekende. Voorts is ver♦
deden i^manden het hzyijs, bij KIL., en ook hedendaags,
.
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jera,nd het huis verbieden, hem deszelfs betreding ver
bieden. Verboderie waren zijn die gene , welker invoer
door de overheid wordt geweerd. De rne,,sch tracht
alvid naar het verbode-ne , is eene navolging van her lai.
^Jitirnur in v etitirin , enz, , welks waarheid , of onwaar.1^eid, zich hier evenminbefisfen laat, als die van verboden genot is het aangenaam /te, en meer dergelijke
gezegden. Van hier verbiedelijk , die zich door verbieden terug houden laat, verbreding, verbod. Zamenf ell onver biedelij k , enz.
Verbieden luidt bij ULP HIL. faurhi'fdan, slat -bene
1-en aanduidt. Bij OTTFRID. is het ,z; bifan, angelf.
. forbeodan , eng. forbid , zweed. forbjud.,a ., hoogd.
verbiethen , nedorf. verbaden, verbeden , verbeen , en
het deeles, verboden is in riet vriesch ferbeen.
VERBIJSTEREN, bedr. w. , gelijkvl Ik verbijsterde,
heb verbijsterd. Van. het onfcheidb. voorz. ver e
bi j sterera , van • bijter. Bijster maken , in verwarring
van zinnen brengen : overrompelt lant , en Jiaten aen 't
n,verbi/stren en verwarren. VOND . Voor dat hem God
verbijsterten ves chrikt. L a D. S. P. Israel is ee,.
verbijstert lam. ^BI.jBJ :LV. Gij v-erbijstert mij telkens.,.
l^elpt mij telkens in de, war.. Bij KIL. ook geheel verwoesten ; hoedanig iets, doorverb jstcringb.eoogd fchijnt
in : tegen 3eru rare, te #rijder , ende eerre verbijsterin-.
ge daerin te maken. BIJBELV. Voorts was vcrbijste
:rer oulings ook verdonkeren : zoo..dat mits dien veel
.
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weeskinderen hare goede verbijstert gijn , ende noch dagelicx ofhandich gemaect worden. v. HA ss. Eindelijk
Is een verbijs vert mnunck, Bi} KIL. , een munnik, die de kap

op den tuin gehangen heeft. Zie tuin. Van hier verG ij sterdheid , verbijstering. Uet vindt zijnen oorlprong
in het oude bijzen , aest care..
VERBIJTEN, bedr. w. , ongelijkvl. Ik verbeet, heb verheien. Van het onfcheidb. voorz ver en bijten. Ou-.
lings , volgens KIL. , b `bijten , beknabbelen , af bijten,,
en doodbijten. Hedendaags, enkel, wederkeeriglijk,
zich bedwingen . door op zijne lippen te bijten , of anderzi' s : veïbi1ten f ch ƒelven. KIL. 1 verbeet mij,
om niet tegen hem uit te varen. Somwijlen echter ook
wel eens , even als =iet hoogd. verbeászen, iets anders
^ ^ ^ gen
^^
a
hou den: de q
,.^ed^^
ii:get er
n u, gter^z^,
zucht, die gif verbijt,
Jurf verbeet ;ijver. lach. Staart verbijten. IIoQT.
^^
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j7erbijt zijn woede en wrok. J. D. MARR. De fpraa,
verbi z en , voor zwijgen , komt bij HoOFT voor.
VERBINDEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik .verbond, heb
verbonden. Bij KIL. ook verbanden, in overeenflemming met verband. Van het o7fcheidb. voorz. ver en
binden. Een ding anders binden , dan het gebonden
was : verbind uwe koufenbanden. Ik laat dat boek verbinden. Van een heelkundig verband voorzien , ten
aanzien van eenen gewonden : de gekwetfien waren grog
niet verbonden. Hij heeft geflagen , ende hij fal ons
verbinden BIJBELV . Of ten aanzien vandeszelfs w.onden : etterbuijlen , die niet uijtgedrucict noch verbonden en Zijn. BIJBEL V. Of ten opzigte van het gewonde deel : hij kon . zijnen verbondenen arm niet roeren.
.

:

Figuurlijk , iemands fniarten verligten , wegnemen
enz.: het krancke en heelgit ghij niet , ende het verbro-

Jene en verbindet ghij niet. B JJBEL V. Hij , hij geneest
der droeve wonden. Zij worden door zijn' hand vet.
bonden. L. D. S. P. Voorts is verbinden verfcihek1ene dingen tot een geheel zamenvoegen : eene groe van
wel aan elkanderen verbondene figuren. Water en olie
laten zich niet met elkanderen verbinden. Hoe uel verbond Newton Wisku ide en Wijsgeerte onderling ! Of
blootelijk bijeen voegen : het eene denkbeeld aan het andere verbinden. Door den huwelijksband zamenhechten : zjjt gij aen een wi j f verbonden , en roeckt geen oritbitdinge. BIJBELv . Door vriendfchapsbanden : dal de
miele ',`onathans verbonden Evert aen de ziele Davids.
BIJBELv. _Door , zamenzwering, of andere verbintenis,fen ivaerom hebt ghijlieden t'famen u teen mij verbonv
.^ ic
l^ aan. God verbind.
L. D.
de,,. . B^[JsELV. :^,, deie
S. P. Den zetel van Kasiilje den's Tijbers floer verbont.
Zich ergens toe verbinden, is , vast beloven,
of affpreken, dat men zich daartoe begeven zal : zij

VOND .

verbond zich tot mijnen dienst. Hij verbindt zich niet
tot aflosfing. lhelcke haer felsen met een vervloeckin-

e verbonden hebben , noch te eten , noch te drinc,:en.
; waar zich verbinden elders uitgedrukt wordt
door hare ziele verbinden. Lijf en goed verbinden , is
hetzelve voor de vervulling van het afgesprokene , of
beloofde , aanfprekelijk fellen. Zich voor iemand ver-binden, is, beloven, dat men iets voor hem doen zal,
of voor heng bor g blijven. Iemand v e rt,, in r en , is, fomEIJBELV .
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wijlen , herra eene vaste belofte doen afleggen. Fliertoe
behoort verbinden met eed. KIL. 1Iem door wei'daden verbinden, is , hem daardoor aan zich verpligten.
En in meer andere gevallen beantwoordt verbinden aan
verpligten : dankbaarheid verbindt mij daartoe. Het is
voor ii niet verbindende. Van hier verband , 'verbinding , verbindtenis , verbond, en z.
VERBINDTENIS , z. n. , vr. , der, of van de verbindtenis ; meerv. verbittdtenisfen. Van verbinden. Za-'
:

menfpanning : jij maekten. eene verbintenisje tegens hem.
Plegtige belofte fijne ziele spet eene verban..
tenisfe verbindende. BIJBELV. Huwelijksvereeniging
welk eene gelukkige verbindtenis ! Zamenhang : ik zie
geene de minjie verbindtenis tusfchen het eene en het andere. Vaste verfpreking : dat flrijdt tegen uwe ver.bindtenis. Zamenílell.: echtverbindtenis , huwelijksi'erbindtenis , en z.
VERBITTEREN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verbitterde,
heb verbitterd. Van het oinictheidh. voorz. -ver en bitteren , van bitter. E igenl i3k . en oneigenlijk, bitter
BIJBELV.

:

maken : vrees voor den dood verbittert alle zoet des levens. Gram, toornig maken : den Heer der Heeren —
verfmaad , bedroefd, verbitterd, en getergd. L. D.
S. P. Sij en wordt niet verbittert. BIJBELV. Ook wederkeeriglijk : hij verbitterde fich tegen hem , ende hij
fl iet den Ram. _ B I J B E L V. Van hier verbittering. Het
deelw. verbitterd wordt als z. n. gebruikt.
VERBITTERD , bijv. n. en bijw. , verbitterder, verbitterdst. Eigenlijk , een deelw. van verbitteren. Vergramd : hij bad voor zijnen verbitterdJe# vijand. Als
bijes. , op eene hatelijke wijze : hoe verbitterd viel hij
op hem aan. Voorts ook wel eens , eigenlijk , of oneigenlijk , bitter gemaakt. Van hier verbitterdheid.
VE RBLAKEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verblaakte, heb
verblaakt. Van het onfcheidb. voorz. ver en blaken.
Bij KIL. , blaken, blakeren, verzengen.
VE R BLEF KEN , onz. w. , gelijkvl. Ik verbleekte, ben
verbleekt. Anders ook verblikken. Van het onfcheidb.
voorz. ver en bleeken, van bleek. Bleek worden : hij
verbleekte op dat Bezigt. Zij weet van vetbleeken noch
,bon ver, , HALMA, gemeenlijk, van bleeken, noch biozen. of blikken, noch blozen, zie blikken. Van hier
,'Thlecking. 0 ui. werd het ook als bedr. gebezigd,

VEa.
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voor bleek maken : wiens haijrkens Tagtis gouden fi ƒ' no

fil verbleeclkt. PERS. Verbli, ken werd oul. mede tie-

drijv. gebezigd : u ruiters wa - e;glans verblickt ons teer

gezicht VLASRD. RE OERIJK . Ook onzijd.: foverblie.
ten die bergen daeraf . BIJB. 1477. Van hier verblee ging.
*VERBLIJDEN , bedr. w. , geiijkzvl. I^' verblijdde, heb
verblijd. Anders ook verbli/en. Van het onfclleic1b.
voorz. ver en bil/den, van bli jd , blifde, blij. Biij
maken : die * tijding moet hen allezins verblijden. Verblijd ons naar de maat van onzen druk. L. D. S. P.
ITerblijdende hem gro.o;.hcx. BIJBEL V. Het wederkterige zich verblijden , is , verheugd zijn : #verblijd ti niet
.

Qver eens anders leed. In hem verblijd zich ons gemord.
L. D. S. P. Ye1•bli dt u alle ,rijdt. BJJBELV. rAnders 'verblijd zijn: daerom is mijn herre verLlilVit. Bij$ f: LV. De Koning is , o Heer! verblijd. D . 1) . S. P.
Oul. zeide men ook verblijden, voor zich verblijden.
Van hier verblijding. Het deelut. verblijdend wordt
als een bijv. n. gebruikt.
VERBLIJF, z. n. , o. , des verbli fs , of vnn het ver
blijf;' nieerv. verblijven. Verkleinw. verbiij fje. Van
verbli; ven. De daad van verblijven : gedurende mijn
vt-rlhlijf onder u. Plaats, vaar men verblijven kan:
-

men Ja/der geen oterblil f meer hebben in eetiu'i ch- ij t.
BIJBELV . Plaats van dadelijk oponthoud : doe hij te
Mahgnaim Jijt; 'verbl jf hadde. BIJBELV. Bij'tverbli,f
. der gelieven VOND . Zanlenftell. : verblijfplaats
plaats , enz.
Nachty rblij f , enz.
VERBLIJVEN , bedr. en onz. w. , ongelijkvl. Ik verblief, heb en bete verbleven. Van lest onfcheidb. voort.
vert en blijven Onz. , meer bij. aanhoudendheid blijven , dan door blijven wordt aangeduid : ik ver, blijf uw
gehoorzame dienaar. Dat ick fal blijven , ende pret u
alle fal verbl4ven. BIJBELV. Zich ergens derwijze ol houden , als of , men er gehuisvest ware: moet ziJ den
Qro fii-aat verbl jV.,-n ? Waer dit vtrb1 ven , heeft M o o N. ,
voor nagelaten, nagebleven. Bedr. , is iet.; aan iemand
'vorblijven , zich daaromtrent op hem beroepen : dat
verblij ik aan mijnen man. Van hier verblijf,, verblij vi ng.
VERBLIK KEN , zie verbleeken..
VERBLIND, bijv. n., verblinder, vetb'1.nr'st. E igen
l
yang verbi/tiden. ' Bliiiu gemaakt;
q.
.

.
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zonlcerlijk in de figuurlijke beteekenisfen, waarin men
verblinden bezit : wie zag ooit verblinder natie? Van
]hier verblindheid , de ílaat van eenen verblinden : verblindheid rler oogen, verblindheid des harten.
VE RBLINDEN
RBLINDEN , bedr. W. , gelijkvl. Ik verblindde, heb
verblind . Van het onfcheidb. voort. ever en blinden,
van blind. Blind maken :' zoo als de middagzon haren
aan/chouwer verblindt. Men verblindde Zedekia's oogen.
BiJBELV. Figuurlijk : het gelchenck verblindt de oogen
der wijten. BIJBELV. Iemand verblinden , is , hein
liet gezipt der waarheid benemen : gij laat u door allerlei d^ ogrnedenen ve bli,iden. Iemands zinnen verblinden , is , eene verkeerde plooi aan zijne geaardheid geven : in dewelcke de geest deler eeuwe de/innen verblindt
heeft BIJB^LV . Zoo ook iemands hart verblinden.
Van hier verblinding. Het deelw. verblind wordt als
bijv. n. gebezigd.
VERBLINDHEID , zie verblind.
VERBLINDING, z. n . , vr. , der , of van de verblinding ; zonder meerv. Van verblinden. De daad van
verblinden : het blikremv,iur trof hem met eene kort.

fiondige Yerblindinz. .Door verblinding van het oog des
reg:ers. De gevolgen van verblinding, de iaat van
eenen verblinden , vooral oneigenl k : welk eene verblinding!
VERBLOEMD, bijv. n. en bijes. , yerbloemder, verbloemdst. Eigenlijk, een deelw. van verbloemen. Figuurli;k: eene verbloemde (preekwijze. .Hij fprakdaarvan flechts verbloemd. Van hier veïbloemdelijk, verbloemdheid. Zamentlell.: onverbloemd.
VERBLOEMEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik 'verbloemde,
heb verbloemd. Van het onfcheidb. voorz. veren bloev2en , van bloem. Eigenlijk , met bloemen optooiien ,
opfmukken . Figuurlijk, verfchoonen : zij wist haregebre•
dig ,te verbloemen. Mier geit verbloemen , gunst , noch
glimp. VOND. Bewimpelen : de waar heid verbloemen.
Dat ver•geefsch zijn gruwelen verbloemt. VOND. Van
hier verbloeming. Het deelw. verbloemd wordt als
bijv. n. gebruikt.
VERBLUFFEN , bedre w. , gelijkvl. Ik verblufte, heb
verbluft. Van het onfclieidb. voorz. ver en blaten,
dat in Vriesland wegens een fpel gebezigd wor,it, waaraan enen elders den naam van pogchc;; geeft. Door eerre

feher-a
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fcherpe ., Bene hooggef etude , aanfpraak , of iets des.
gelijks , beteuteren , ter neder flaan , enz.: day meisje

wordt in huis verbluft. Een die 1•egt/chapen is wordt
niet zoo ligt verbluft. VOND . BefePamen : dees wenk
verbluft den tweeden 4Irxander. MOON. Van hier
verblufingVERBOD , z. n. , o. , des v rbods , of van het verbod;.
Zonder meerv. Van verbieden. De daad van verbeden : door verbod van den invoer. Daar 't verbodt van
touwen' op oogde. HóOFT. Ziet verbodt van de veelheit
dier vróuwew. VOND. De woorden door middel waar*
vrau iets verboden wordt : hoe luidt dat verbod? Zamenftell.: verbodsdag een dag van Godsdienstoel es
ning, waarop alle nering en hantering verboden is.
-VERBODEMEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verbodemde,,'
heb verbodemd. Van het onfcheidb. voorz. ver en i o_
domen, van bodem. Verfchepen , de waren van derf
eenen bodem (féhip) naar den anderen overbrengen.'
Voorts ook van eenen anderen bodem voorzien : het vat
moet verbodemd worden. Van hier ve)bodeming..
VERBODSDAG , zie verbod.
VERBOEREN, bedr. w. , .gelijkvl. Ik verboerde, beu
'verboerd.. Van het onfcheidb. voorz. ver en boeren.
Al boerende verteren : hij heeft al zijn 'eldje verboerd..
VERBOERT.EN , bedr. w. , gelijkvl. Ikverboertte, heb
verboert. Van liet onfcbeidb. voorz. ver en boerten..
Al boertende doorbrengen , verfpillen : . ' verboert uwen
koeteîijkdn tijd luer toch niet langer 1 Van hier verboer,

r

VERBOLGEN bïa v.. n. en bijmm. , verbolgener , ver•
een' de van varbclgen. Opgr.•
^en1i
J kclw..
zwollen : de . ' zee u f fond heel verbolgen. O verdr-agtel iik ,
vol gemoedsbewegingen : mijn zangheldin, die Godde_
lijk verbolgen , verrukt wordt. VOND. Vergramd
wees,. groote God ! op hen verbolgen. L. D. 5. p,
..l?aerom siert de Koningh toorni rh , ende [eer eerbolgen. .. BIJBELV. Van hier verbolgenheid , opzwelling:
doe ftont de zee flille van hare verbolgentheijt. BIJ_
.uti,v. Gramfchap : flag op flag van Gods verbolgenkeid.

•. D. S. F.
VERBOLGENHEID, zie verbolgen.

YE RBOND , Z, n. , Q., des verkonds of var het ver.:
éeud

t.:

h o rd ; nieerv. verbonden. Van ver en bond , ta
bind-en , dat ou litngs evenzeer honden moet hebp
ben geluid, als banden, van waar verband; zie dit
woord. Eene overeenkomst, waarbij van weerskan ten bijl and, of iets anders wordt beloofd: alfo ^naec^ten ƒj een verbona te Bei f ba. BIJBI LV. 'i Fe bont
beulin• gemaakt HOOFT . Zoo leit hei verbont in Eiuk..
ken. VOND. Gods verbonden met verfchillende men=
fchen , of .gellachten zijn toezeggingen , die hij op bepaalde voorwaarden daaraan doet : om des verbonts wil.
Ie , dat hij met David gemaeckt hadde. B i 1 E h; L V. '
J7erbond , gemaakt met .4braha.n , beve s ti.i t hij vart
Jtain tot f iaen. L. D. S. P. Dus behelst het oude verkond eigenlijk de toezeggingen , die van Gods vege bij
de Mozaifelie wetgeving gedaan werden , op voorwaarden , tot welker nakoming het volk van Israël zich pleg .
tigliik verbond ; het nieuwe .verbond, de toezeggingen
der -Evangelieleer, op voorwaarden, tot welker vervulling
de Christen zich bij doop en avondmaal verbindt; .maar
-voorts ook het tijdvak, waarin men onder die toezeg=
gingen leeft : in de dagen des Nieuwera Verbçnds. Dè
•boeken des -Nieuwen Verffonds zijn die gene , welke tot
dit tijdvak behooren. Zamentlell .: verbondbreker , verIondbr. eking, verbondma^er, verbondmaking , verbondsbeker , vei bondshoek , ve; bondsbrei. k , vPerbonds brief ,
yerbondfchendtr , verbondfchrift , verbondseed , verbondsgod , -ve,bondskist, verbondsmaal , verbondsoft r
.vcrbondsiaf rl; verbondswet, enz. JV rkverbond , eil z.
VERBOORDEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik roe? toord !e,
heb verhoord. Van het onfcheidb. voorz.. ver eit ' oorden. Van eenen nieuwen boord voorzien : de hoed meet
verboord worden. Een fchip verboo' den.
VERBORGEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verborgde , heb
ve rborgd. Van het onfcheidb. voorz. ver en borgen ,
-van borg. Bij KIL . en elders , waarborgen , vooriemand
instaan , of door verleening van onderpand verzekeren
of als goe Maan ver borgt. Moo N. Voorts is verborg eng
bij en zelfden KIL. evenveel als verbergen.
VERBORGEN , bijv. n. , verborgener, verborgenst.
Eigenlik een deelw. van verbergen. Aan nafporende
oogera, of andere navorfchingen , ontto¢en : fij hadd . n
BIJBELV . Waich ,
Jpenen-in de verborgene plaetfèn
reinig,mijn gemoed van mijn verk rgen zonden,L. D. S. P.
Tien.
.
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j`erhorghen ligghen. KIL. In het verbo, Bene , IS , op
Bene verborge> e plaats : datje afq ani in het veÏuo; genl^
hes 1 erchs. • bJJI Er.v. Of bed-ei ielijk : niet
.
iet opentlic
mees• als i n 't ve; bo; gcn. BIJ31LV. Van hier ve; boy•.

genheid.
VERBORGENHEID, z. n. , vr., de,', of van de ver.*
horgenheid ; meerv. verborgenheden. Van ve1•boÎgen..
De íhat van verholenheid. voor nafporende ooggin , of
andere navurfching^n : de ve: borlenheid der plaats. Iets
verborgens : tiet, icï legje u eene verboygentheijt. BrpBELV. Verborgenheen , die 't volk van ouds af zag.
L. D. S. P. In de Godgeleerdheid, een geloofsftuk,,
dat voor de menfchelijke rede onnafpeurlijk , ja onbe.•
grijpelijk , is : de verborgenheid der Drieeenheid. Eert
'geheim leerfok van een oud of ïiec endaagsch genoot.
fchap , dat enkel aan ingewijden wordt medegedeeld: de
verborgenheden der Kabii en. Ik jla 't vc^•helderd oog i n
haar ves-bor renheen. L o o T S.
VERBOUDI? N , verouderd bedr. w. , gelijkvl. Ik nero
boudde, heb i'erboud. Van het onfcheidb, voorz. ver
en bouden , van bout!, anders balel. fto ut , roekeloos,
en genegen tot kwaad doen. Bi KIL. evenveel, als
verjtouten , fout maken : omme ie verboudene zine lies
den
1T ALEW EIN. Ook wederkeeri2l iik : de ve,^ "Zoude
hem , zich , M. STOK. ,Ende als zo mi vei bouder LOD*
-

.

-

V. VELT11.

VERBOUWEN , bedr. ter. , gelijkvl. Ik verbouwd„, hel
ve; •bouwd• Van het onfclxeidb. voors. ver en ho.11wen.
Al bouwende uit zijnen vorigen toeffand in eenes anderen overbrengen : ik laat mijn huis verbouwen. Al
bouwende verteren : wat, is er een been aai dat huis ver-.
boriwd. Jlij heeft al zijn geld verbouwd. Van hier vei•..
bOuwin.
VERBOUWEREREN, bedr. w., gelijkvl. IC, verbou.
vereerde , heb verbouwereerd. 'Van het o rn fc h e. i d.
voort. ver en bouwwereren. Bii K T r... ^,•P.-h^^ f1 s•PZ en. O uthutfen : ik ben er geweldig Ivan verbor%we7-ee;-d, Antla rs
ook ves•baaulppes•eyen , V:-., li het vero l d er 2 v r baauu'en ,
waarvan liet zel fíf. D. verbna! ;'i1.' r 11()f- bij OUD. voorgmt : tot vert ?a P<Wi ng der geven, die en z.
VERBRABBFLFN , bei,-. w, eli.ri;vl. Ik ver raa ee_
de, heb verh;'abf,ld. 'Val) t cfcei'!b. voorz. ver
-
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en krabbelen. In Yerwarrirng brengen : i ' ver krabbelt
g1
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a lles. Met gebrabbel opvullen : hebt gij dat geheete

vel papier verbrabbeld ?
` ERERADEN, bedr. en onz. w. , ongelijkvl. Ik ver
bried, heb en ben verbraden. Van het onfcheidb. voorz.
ver en braden. Bedr. , al bradende verteren : gij vei*"
braadt u gansch en al bij dat vuur. Onz. , al bra..
den,de verminderen : waarom laat gij dc boter daarvan
verbraden ?
VERBRANDEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik verbrandde , heb en ben verbrand. Van het onfcheidb.
voorz. ver en branden Bedr . , door vuur verteren
het kaf met onuijtblusrcherick vijer verbranden. Bij.
BELV. Gelijk het vuur een woud verbrand. L. D. S. P.
Verzengen : verbyant haer buit van hitte. VOND.
Onz. , verzengd , of door vuur verteerd , worden :
waarom laat gij dar gebak verbranden ? Geboomte, loof,
,en Tammen , verbranden. VOND. Door de zoii getaa.nd worden : wat is .uw gelaat verbrand! O ul zeide
men ook verbernen. Van hier vers randheid, verbran-.
ding.
VERBRASSEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verbraste , heb
verbrast. Van het onfcheidb. voorz. ver en braslen.
Al brasfende verteren : hij heeft al zijn goed verbrast.
Zich verbras/en aan iets , te veel van iets gebruiken:
.

gij zult u daaraan niet vcrbras[en. Wat dronkert ofte
vraet heeft zich als doe verbrast aan ekel , ooft , enz.
SPIED. Voorts is : ik ben verbrast, bij KIL. en HAL.
MA , ik heb te veel gegeten. Van h igr verbras f ng.
VERBREEDEN , bedr. w. , gelijkvl. 1 k verbreedde , heb
verbreed. Van - het onfcheidb. voorz. ver en breeden ,
van breed. Breeder maken : de weg wordt verbreed.
Van hier verbreeding.
VERBREEKBAAR, zie verbreken.
VERBR EIDEN , bedr. w , gehjkvl. Ik verbr eidde., heb
yerbs eid. Van het onfcheidb. voort. ver en breiden,
van breed , oulings evenveel , als bi eed. Eigenlijk ,
niets anders, dan verbreeden, breeder maken In het
gebruik , al verder en verder uittrekken , bekend
ruchtbaar maken : eene inare verbreiden Jiee ds word dit;
door mij verbreid. L D. S. P. Dit woord is verbre jt
geworden. BJJBELV. Van hier verbreider, verbreiding,
verbreidfler.
-

-

•

AVE RB REIS ,, z. n,, o., des verbreks , of van het . over•
brek ^°
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trek; zonder meere. Van ver en been. Verbreki{lg
dit verbrek van hun beroep aan den Koning. HOOFT.
VERBREKEN , bedr. tiv. , ongelijkvl. ik verbrak , hck
jerbroken. Van liet ©nfchei db. voorz. , ver en breken,
Waaraan ver meer nadruk bijzet. Ganfchelijk breken:
de armen der Godtloo zen Pullen verbroken worden. , :dij-'
ELV. Dan ligt hun boog verbrokene allerwegen. L. D.
S. P. .bene wet verbreken , is , van den wetgever ge-^
fproken, dezelve vernietigen ; maar, van anderen, de=
zelve fchenden , niet opvolgen : Pij hebben uwe wet vcr
koken. . BIJBELV . , In denzelfden zin zegt men ook
éenen `reed verbreken ; een traktaat verbreken , enz. Van
dier yerbreekbaár , dat verbroken kan worden : verbreekflei , verbrekelijk, verbreker , verbreking. I Iet
deelw verbroken wordt als een bijv. n. gebruikt ; zie
verbroken.
VERBREKING , z. ii. , vr., der, of van de verbreking;
meer verbrekingen. Van verbreken. De daad van verbreken.: door verbreking van den band. Hij is aan
verbrekirip.,i van eed en pligt fchuldig.. In den STATEN.BiJBEL ook eerre ge.heele vernieling : daer is verwvoestinnge , ende verbrekinge , ende honger , ende fweert. Bij
BE L V. amer fte11.: eedverbreking , wets erbre, irli , en z
STERBREUKEN, , zie verbeuren.
. . .
V RB RIE VEN , bedr. w. gelijkvf• Ik verbriefde , heb
yerbriefd.. , Van het o nfcheidb. voorza ver en brieven.
Door middel van .een' brief ,doen weten : en brengen í
tenen , dié u fel verbrieven des troestes prophetien.
SPFJ..y., SiIr. Dit woord is verouderd;
VERBRIJZELEN ,, bedt. W. , gelijkvï. Ik verbrijzelde
,heb verbrijzeld. Van het onfcheidb. voorz. ver ert
irfjzelen , van het oude /rijzen, breken., , verbreken:
Tót gruis vermorzelen : ik heb die Jléenen laten verbr'
i
zelen• . Overdragtelijk , door druk .of fmert ter neder
gedrukt door 't leed verbrijzeld. Een verbrijzeld har;
Vernederd, gedemoedigd. Van' hier eerbrij teling. Zie
brijzelet.
.VERBRODDEN, beer.. w. , . gelijkvl. ik verbrodde, heb
verbrod. Van het onfcheidb..vo'orz. ver en brodden.
tets al broddende voor, deszelfs beflemming onbruikbaar
maken; in de war helpen : gif hebt het werk verbrod.
tiebke* zijne naaken verbrod.. liooF T o hij hem , het
-
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-
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fltiek verbrodt . J. D. DECK. Van hier verbroddc`3 j
verbrodding.
VERBROEDEREN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verbroeder.
de , hL b verbroederd Van het onfcheidb. voort. ver
en broederen, van broeder. Tot broeder maken , in
eene broederlijke betrekking brengen : twee volken onderling op 't naauwst verbroederd. Zij verbroederden zick
met elkanderen. Van hier verbroedering.
VE RBROEIJEN , bedr. en onz. w. , gelijkvla Ik verbroeide , heb of ben verbroeid. Van het onfcheidb .
.

voort. ver en broeijen. Bedr. , door broeijen beder-

ven , te veel verwarmen : gij verbroeit Luw kind. Zich
zelven vei b„ oeij en. Voorts is laken , in al te heete verf
verfchroeijen , bij KIL. hetzelve verbroeijen. Onz. ,
door broeijen bedorven worden : het hooi is 9erbroeid.
-

,

VERBRUID „ bijv. n. , bijw. en tusfchenwerpfel. Eigenlijk een deelw. van verbruijen. Als bijv. naamw,
hecht , leelijk : hij kreeg eene verbruide fnede door zijn
aangezigts Als bijw. vertlerkt het een biiv. n. waar•*
bij het komt : i (> vind het verbruid koud. Als tusfehenwerpfel vormt he t eene uitroeping van verbaasdheid
verbruid! is dat logpen!
VER IiRUIJEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verbruide , heb
verbruid. Van het onfcheidb. voorz. ver en bruijen.
^cierven t dat verbruide het gan%he werk. Het. hij
iemand verbrui fen , is , hem misnoegd maken : vreesfe-'
lijp heb ik het bij haar verbruid . Het deelw . verbruid.
Zie hier boven.
VERBRUIKEN , bedr. w. , gelijkvl. 1 verbruikte, heb
verb;ruikl. Van het onfcheidb. ver en beruiken, Door
getu t uik verteren : de timmet man heeft al de fpt*j*kers
reeds verbruikt. Bij KIL. ook misbruiken. Van hier
verbruiking.
VE R B UFFELD , deelw. van het niet gebruikelijke verb'ij elen, tot eenen buffel , figuurl. , tot eenen lompert,
weetniet , flechten , maken , of worden : en in fijn f
als verb'ifelt6 CAMPHH.
VERBUIGEN , bedr.' w. , ongelijkvl. Ik verboog , hek
verboien. Van het onfcheidb voorz. ver en buigen.
Al buigende uit zijne rigting brengen : dat ijzer laat
zich niet verbuigen. Voorts bezigen onze taalkenners
dit woord , in plaats van het basterdw. declineren, nopens
de veranderingen der naamw. en voornaan w.: het voornaram
,

v

È:

at»w'brd wat laat zich niet verbuigen. Van hier ver
uibaar,, verbuigelijk , verbuiging. En van het deelw.
j'erboen , de zamenfieli. : onverbogen , zoo als van verbuigbaar en verbuigelijk , onyerbui&bacr en of2verblIi•gelijk'
VERI3UISI' , bijv. n. , zonder vergrootingstrappen. Bij

ziekeljk , van 's daags te voren te veel te heb
ben gedronken.
VERBULDEREN , bedi. .w, geli3kvle i verbtè'd6d'e,
heb yerbulderd. Van het onfcheidb. voorz. vereiibu1
dère. Door bulderende woorden ter nederfiaan : dae
mede worden allo goede mans vrbuldert v HASS
VERBURGEREN, bedr. en onz. W. , gelijkvl. ik verurgerdt^, heb en ben verbur,gerd Van het onfcheidb
voorz 'er en btirgere'no Bedre, tot den burgeilijken
omgang befchaven : ik zal hem wel wat veibureren.
Onz. , befchaafd worden:, de, lan:rna eerst ôo ruw,
gelijk zijn he:de en velt , verburge de , enz.',MooN
VERCIJFEREN ; bedr. w. geljkvl. Ik vercifferd , he
voorz ver en cijferen Al
to
)ercjferd Van henfcheidb
cijferende dooibrLngen, verflijten zichebalmijn' ttjdverc
ijferd Zich in het cijferen m.,. , averegts cijferen
dan moet ik mtj vei c:jferdhebbei Van hier verc:;fer:ng.
VERDACHT , bijv n en bijw , verdachter , verdachtst <
Eigenlijk een deelw van verdenken Dooi kwade vernioedens gedrukt hij maakt zich zeer verdacJit liet
Ziet er Vrij vérdacht uit. !emand verdacht houden , is;
hem ver-denken'ó Van hier in verdacht komen , in verdenking Voorts is verdacit bij KIL ook uitgedacht
en oveilaeht , en in het gemeene leven , bedacht :kwa
da4r ni"ët. op verdachte Van hier het Vlaamfche verdachtet,gedenken, bij KIL. - ci, verdachtig;
ergdenkend, bij KIL Zamenftcll oflvei dacht
yERDACIi1'EN, zie verdacht.
STERDACHTIG , zie érdacht.
VERDADKJEN , bedr w , oeli3ksI 1k verdadigde,
heb verdadigd. Van het oiitcheidb. voorz., vr en
digen Hier en daar in plaats van virrIedtgn in ge
bruik: verdadigdè 't gemeeîe beste. VOND. Oiil. ook
4'erdaden : die' met der reden best fijn recht v erdade ri
&iui, HOOFT. Van hier verdadigiî'g. Zi voorts 'ededigen..
VERDAGEN, bedre en onz. w.; gelijkvl. Ik erddig
Ji
HÂLMA

,

de, heb verdkagd. Van het onfcheidb. voorz. ver' en

dagen. Bedr. , bij KIL. evenveel, als verdaghvaerden , daghvaerden , daghen , oproepen , om ten dage te komen : verdaeghde deur hare boden den Hertogh haren
-man tot Romen voor den Paus. VEL. — Onz. , eenen , of
meer dan eenen , dag overblijven , in overeenftemming
reet vernachten , dat intusfchen veel gebruikelijker is.
Nog zegt men : mijn hart verdaagt er van , fpringtop
van blijdfchap , is er vrolijk, opgeruimd van.
VER.DAGVAARDEN , bedr. W. , gelijkvl . Ik 'erdagvaardde , heb verdag raard. Van het onfcheidb. voorz.
ier en dag1^aarden. Bij KIL. en HAL MA evenveel , als
dagvaarden, ter dagvaart doen komen : wie (oude mij
•erdaghi aerden ! BIJBELV . Befcheiden , over het algemeen : verdaghvaert d'oorlogsbinde. VOND. Van hier
bij HALMA verdagi aardiging., fehoon de regelmaat der
taal verdag^'aarding vorderde , en men hedendaags. enkel dagvaarding en dag raai den , gebruikt.
VERDAMPEN, onz. w. , gelijkvl. Ik verdampte, ben
verdarnpt. Van het onfcheidb. voorz. ver en dampene
In damp vervliegen : al het water is daaruit verdampt.
Van hier verdamping.
lERDANSEN, bedr. w. , gelijkhl. Ik verdanjle, heb
rerdanst. Van het onfcheidb. voorz. ver en danfen.
Al danfende doorbrengen : hoe veel gelds hebt gij verdanst ? Zij verdanst haren tijd , hare gezondheid , en,
al, wat haar dierbaar wezen moest.
VDR1)ARTELEN ,, verdertelen , bedr. en onz. w. , ge1ijkvl. Ik verdartelde , heb en ben verdarteld. Van het
onfcheidb. voorz. ver en dartelen. Bedr. , in dartelheid verkwisten : hoe menig kostelijk uur wordt er niet
in ijdele- ledigheid verdarteld ! . Dartel maken : gij verdartelt den ,longen. De fnaer en pijpen verdertlen lijf
en geest. VOND. Onz. , dartel worden : hij is geheel
verdarteld en verwilderd. Van hier verdarteling.
VERDEDIGEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verdedigde,
heb verdedigd. Van het onfcheidb. voorz. ver en deePgen. Trachten te befchermen en zulks dadelijk doen
hij helpt zijn vaderland verdedigen. Ook oneigenlijk:
die plaats van uw gedicht laat zich niet verdedigen.
Evenwel fal ick mijne wegen voor fijn aengefichte verdedigen. B rjniiv. AJs wede wederkeeri^lijk : zich met

► efcheiden e d verdedigt# L. D. S. P. Van hier zverdedigbaar , i erdediger , verdediging , verdedigtIer.

Zamenftell.: verdedig/chrift, enz.
Verdedigen luidt anders verdadigen , KIL. verdei
dinghen , nederf. verdegedingen , s>erdedigen , eerde.
gen , degen , opperd. verthudigen , verzadigen , hoogel.
vertheidi.gen. Oul. bezigde men ook i erdeden , waarvan verdedinge, bij BREDEro , ALDEGONDE en ande-

f

ren.
VERDEDIGING , z. n. , vr. , der , of van de verdediging; meerv. verdediging-en. Van verdedigen. Oul. ook
verdeding. De daad van verdedigen : door de dappere
verdediging der fiad. Eene rede , die ter verdediging
dient : rni1nen mont foude ick reet verdedigingen vervullen BIJBELV . Een ander middel tot verdediging :
hunne laatfle verdediging leffond in dat bolzerk. Za
menfiell : verdedigingsmiddel, verdedigingsrede , enz
Zelfsverdediging, enz.
VERDDELEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik rrerdeelde heb
verdeeld. Van liet onfcheidb. voorz. , ver en deelen.
Ook s•erdeilen. In deelen fcheiden : hij z'erdeelde zijn
leger. David verdeijldefe in verdeelingen. BIJBELV.
Splijten : een gehoorende varre, die de klaeuwen verdeelt. BIJBELV., waar zich verdeelen, voor zijn volk
in deelen fcheiden gebezigd wordt : hij verdeelde fich
tegen haer des nachts. Voorts oneenig maken : de
gemoederen werden verdeeld. Verdeel' en heersch 1 Oulings ook veroordeelen : ghij en feit den menfche niet
uit onrecht verdeilen. v. H ASS. Van hier verdeelbaar , verdeeld, s'ardeeler , verdeeling , i'erdeelfier.
.

VERDEELING , z. n. , vr. , der , of van de verdee^
ling; meerv. verdeelingen. Van verdeelui.' Ook rerdeilin , De daad van verdeelen : door de verdeeling
van Polen. Verdeeldheid : . eene heillooze verdeeling der
gemoederen. Een deel: elcke verdeelinge was vier en
twintich drijfent. BIJBELV. Zamenilell.: geldyerdee^ling, landrerdeelirfg, enz.
VERDEK , z. n. , o. , des verdeks , of van het verdek;
meerv. , r erdekken. Van het onfcheidb. voorz. : ier
en dekken, met weglating van den (aart. Zie ver,.
Het dek, van een fchip : het meeste tolk op 't verdere.
HOOFT. Op 't verder; van 't /chip ska delen. Z ORGDR Ac^.
H3
Dekt

V
rjekfel : tiet aen ' jerdeck der lijven. J. D. DEci
Zamenftelh : /cheepsverdek.
VER-DELGEN., bedr. w , gelijkvl. ik vercic194e , heb
,evdld Met den grond gelijk maken : ick fal uwe
fleden wvdelgen. BJJBELV. Doen fileven: bj erdeigt
€lk, dien hij frhzildig iind. L. D. S. P. VOND
bezigt het onzijd. :4et bosch 'erdeld zoo kaal, dat
het ge ogelte in 't lest erhiisde. Van hier çr4Jger,
ierdel iig.
Verdelgen , KIL. ook i'erddlighen , hoogd. vertilgen,
ingeIf. fovdiligan , NOTK. fertilgen , komt van i'et
onfcheidb. voorz. , en de/gen . dat aan del, d'll uig,
verniaagfchaapt fchijnt.. Zie di/ing , en uitdelgen.
VERDEMOEDIGEN, bedr. w. , gelijkvl. ik verde.
rnaedig4e , heb verde'voedi.d. Van het onfcheidb.
voorz. ver en dernoedgen. Bij KIL. evenveel , als
,erootmoedfteit , dernoedig maken : ik wil hem ruog meer
'erdemoedigen Zich verdemoedigen , is, zich met
ootmoed vernederen : hij heeft zich jr God e;demoe
di91. Van hier ,ercJemoedigin.
V ERDENKEN 2 bedr. w. , ongelijkvl. Ik veïdacht,
heb eerdacht. Van het onfcheidb. voorz. , ver en
ck,iken1 Bij KIL. uitdenken, verzinnen, bedenken
In liet hedendaagfche gebruik , met een-kwaad vermoeden achtervolgen: waarom 'erdnkt gij mijne trouw ?
Iemand ergens van 'erdenkn , is , daaromtrent een
kwaad vermoeden op hem hebben : hij wordt ran,
rnerzeed verdacht. Van hier verdenking. Het deelwo
,rei-dacht wordt alsbijv.
n. gebezigd. iemand ver
wl
denken , voor verdaçht houden , was den ouden onbekend. CAMPH. heeft : hoe diep irdenckt fich ons
gewoed in uwe gocJlijçizeden , d. 1. hoe zeer verdiept
zich ons gemoed in gedachten en gepeinzen over uwe.
volmaakthêden. .
VERDER, zie ver, bijw. en buy naamw.
VERDERF , z. n... o. ,jes verderfs , of raî het i'er
daf; zonder meerv. Van het onfcheidb. voorz , ver,
en deren , met weglating van den fraart , zie tei0
Vernietiging van allen welfknd en alle geluk, volko
men bederf: hoe zie ik hen ten ,eƒ-di- e 'nellen. So
fu'l ick oock in ulieder vcudcrf lacl. hen. BIJBELV. , waar
he 'voorts ook voor leed gebezigd wordt, in: loo henz.
vrèif ontmoetde cp de, wegh, dien gij fii4 gap;
en
1

lig
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en elders. Voorts wordt liet voor dood gebrililkt: die
(1 leven v lost ' an 'L vez -de7 f . BIJBELV . , zal 't woest
verde1 f uw t1 oi.'zv ier-• bz•eiden. L D. S. P. En voor
de eeuwige verdoemenis : lvelcker eijnde is het i es derf .
BIJBELV. Zamenftell.: zielsrey•dey f.
VER DERF-LIJK , bijv. n . , zerd'ez Telij er , verder feliik s t . Van ej des f. Zie lijk. Aar, verderf onderhevig : wart diL verdee felicke 7naoct on'erdt ï jfelikheijt
aerdoen . BIJBELV. Verderf aanbrengende : wv(1ti een
i•errde; fcli ikke drank. Die leer is allezins rerdei j eli f k.
V an hier rendes felijkheid. Zamenftell.: ony er'dc: f elfijk,
onves•dei feli j kheid.
^VERDERTELEN, zie i-es•dartelen.
VERDERVEN, bedr. en onz. w. , ongelijkvl. Ik ver•dof,
f, heb en ben i es•dorven. Bedr. , verlioreii , vernielen ,
uitroeijeil: bouwt delen boom af, erfde :erd.ï; t hein.
B r J BF LV. Uw heili dom verdort enen T el `•eeul. L. D. S P.
Onbruikbaar maken : alle jzocdc fliicÄeii lc rats lult gh j
reed eenera vez des•zen BIJBELV . Het i e,-dr; en is zich
hecht gedragen : fj zverder-•j enn 't , ende b; d?•ij - en grogswelick onrecht BIJBELV . De zrez•der• ende hand is Bene
kabaal , die 's lands welzijn heimelijk ondermijnt : cie
verdervende hand ft;hijnt nog fleeds evenzeer te woeien.
Voorts is verderven dooden : de fund97loet quam , cv de
4 ev•des ffe alle. BIJBELV. Van ierden en , van doen
fle;*^'ené L. D. S. P. Onz. , onbruikbaar worden:
welcke dingen alle vei dei-ven doo l- hetgébr ijk. BrJBELV.
Van hier verderf, oul. verdey:feriis , verder.. er , verderving. Het deelw. rez•dor en wordt als een bijv.
-
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naamw. gebruikt.
Verderven , hoogd. verdes•ben , nederf. overday. f en ,
zweed. j orde; f a , vries. J ei dj i cri e , lat. , pea•deye ,
komt van het aleMan. de; ben , angeli. dessen, zweed.
del fvac , dat even hetzelfde beteekent , en waarvan het
damwoord in darvn, bij OTTFRID. eis anderen fcbaden , te zoeken is.
VERDERVING , z. n. vr. , der , of van de verderving;
meerv. vverdcr •v7ngen. Van ier der•sen. De daad van
verderven , in eenera bedrijvenden zin : tot dat de verder-ringen fellen voorbij zijn gegaen. BIJBELv. En in eenes
onzijdigen zin: dat in 't naere graf uw Heilige verdes•ving heb' te zvreezen. L. D. S. P1
VERI 4-

-
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VERDTC;FTTEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verdiehUtc 9*
h verdicht. Van het onfc heidb . voorza , ver en
dichten . Uitdenken , verzinnen , bijzonderljk in eenera
kwaden' zin , van iets onwaarachtigs : die allerlei grok-

-

lev vevd-chten. Dewelcke hij uijt Tin hei te verdicht
b dd-J• BIJBELV. Van hier verdichter , verd;ch^ing,
vc7•dichtlel,
VER U,IG 1 UTSEL , z. n. , o. , des verdichtfels , of vare
het verdicht fel ; meerv. verdichtfelen , en - verdichtfels.
-

-

Van verd chten. Iets , dat verdicht, valfchelijk verfierd , wordt : dien fal men Benen meester van fchartdelicke verdichtIelen noemen, BIJBEE,v. Het verkleinw.
is verdic/it/elje.

VERDIEND , bijv. n. , zonder trappen van vergrooting.
Eigenlijk een deelw. van verdienen.. Door dienflen
verworven : zuur verdiend geld. Voorts is verdiende..
eer, fchande , fli-af. enz. , zoodanig eene , welke men
zich door ziin gedrag waardig heeft gemaakt. Zamen..
ftellt : onverdiend, enz.
VERDIENEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verdiende , hei..
verdiend Van het onfcheidb. voort. ver en dienen.
Door dienflen verwerven : wat hebt gij verdiend? Zij
verdient flechts den kost. Voorts is iets verdienen, daarop aanfpraak - verwerven , of hebben : hij heeft allen
dal.'tk verdiend. Verdient den krans van Febus lauwerIoo1n.. VOND. Of zich voor iets , als voor eene regtvaardi.ge fraf, bloot (lellen : zij hebben den dood vet-diend. Indien de onrechtveerdige Jlaaen verdient heeft.
B 1 JLE.-,v. Verdienen de /ira, f c. KIL. ; bij wien verdienen voo tS is met diensten vergelden,. Van hier verdie e. iI t d eiw. verdiend wordt als bij v. n. ge-.
.lru i :t.
T, R t. NS TE , z. n.. , vr. der , of van de verdien[le ,
nneerv.. verdien/ten. Oul. ook verdient. , van verdienen. Eigenlijk, al wat iemand zich door, dienfen verwerft :. hunne verdienflen zijn des w.intersger.ing. Voorts
bedrijven , of hoedanigheden, waardoor men zich iets
goeds of kwaads Waardig maakt : naar. verdienjie be-.,
.

-

bond, .b vordd rd , worden. Indien ghi j hem nae de verien . e. T ° ner handen gedaen hebt. B I J BE LV. Zij wis-,
ten e,e.n. merk elijle verdient] e bij te brengen. HOOFT.
4skaen zal nimmermeer uwe groote verdient vergeten.
óN D. Hem /elven gheen v&rdienten goeds toe te r riven.
j
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VAN HAS s . Een man van verdionften is iemand,
wiens hoedanigheden en daden hem regt op de achtin g
van anderen geven. .Niet uit verdient en , maar uit gevade, is, in de Godgeleerdheid , niet uit hoofde van
eenig regt van aanfpraak. Christus verdienlien zijn deszelfs edele handelingen. Van hier verd^enjleljk , ver dien f 1 i .
VERDIENSTELIJK, bijv. n. , verdien/ieli jker , ve: •.
dienflelijkst. Van verdievf e. Anders ook verdic njtizg.
Van perfonen , vol verdiensten : het is een verdient leiij

span. blij heeft zich zeer verdienjielijk bij den ! qat
gemaakt. Van zaken , iets goeds verdienende : welfik
een verdienfielijk werk. Van hier verdienjIelijkheid.

Zamenfiell. : onverdienielijk , enz.
VERDIENSTIG, zie verdienjlelijk.
VERDIEPEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik roerdiepte , heb
verdiept. Van het onfcheidb. voorz. ver en dieten,
van diep. Dieper maken : de haven wordt verdiept.
zich ergens in verdiepen, is , diep daarin doordringen;
verdiep u niet in het ondoorgrondelij, e ! Zich in fchiil^
den verdiepen , is , al meer en meer fchulden maken.
Van hier verdieping.
VERDIEPING , z. n. , vr. , der , of van de verdieping;
meerv. verdiepingen. Van verdiepen. De daad van
verdiepen : door verdieping der grachten. Als rede elke reeks van vertrekken , die gezamenlijk op eene gelijke
hoogte boven de bene.denile reeks van vertrekken van
een huis gevonden worden : ik klom van beneden naaide eerJte verdieping Laat er nog eene verdieping op
zetten. Bij dit gebruik van het woord keert men een
huis , als het ware , het onderfe boven. Voorts
gebruikt innen verdieping ook wegens andere, gebouwen;
zoo als Noachs ark : gij fultfe met d'onderfte, tweede
en derde verdiepingen maken. BIJB1 Lv. En men geeft
aan een mensch van weinig doorzigt en. nadenken wel
eens den naam van een mensch van weinig verdieping.
.die tot zoo hooge dingen niet verdiepings genoeg hebben.
OUD.
;VERDIJEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verdijde 5 . heb
verdijd. Van het onfcheidb. voorz. ver en d1_
en. Iets verzweren , om het niet te doen :
heb het voorlang verdijd. Iisfcllien eene verb asre1 ng yan het basterd vermaledijen. , lat. m.aledicC4 e d
-

-

draegt ni1 't vermaledi1den. VOND. Of mogelijk i
fier voor het oude ver^ijen, verloochenen.
VER DIKKEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik verdikte ,
heb en ben verdikt. Van het onfcheidb, voort. ver en dikken , van dik. Bedr. , dikker maken : vleeschnat door
een ei verdikken. Onz. , dikker worden : de eter verdikt. Oneigenlijk , toenemen : och hoe doet 't aen/ïen

ziwvs perfoonns ons hert ve.,= gruicken, ons bliffchab verdik*
ken ! CONST. TH. JUWW Van hier verdikking.
VE ED ING , z. n. , o. , d.s - verdings , of van het ver-

ding; meere. verdingen. KIL. verdi,nghe. Van het
ontcheidb. voorz. veer en dingen , met veglating van
den itaart , zie ver. beding , verdrag ,overeenkomst
zij trofen onderling een billijk verding. Intusfchert
gebruikt men dit woord hedendaags even weinig, als
verdingen , dat bij KIL. de beteekenisfen van bedingen,
verdragen , en verpleiten , heeft : zijn geld verdingen,

litibus confumcre pecunia,tn.

VEEDINGEN, zie verding.
VERDOBBELEN, bedr. w., gelijkvl. Ik verdobbelde,
heb verdobbeld. Van het onfcheidb. voorz. ver en dob^
helen. Met dobbelfpel doorbrengen : hij verdobbelt al,
wat hij in de wereld heeft. Voorts heeft verdobbelen en
verdobbeleren bij KIL. de beteekenis van verdubbelen.
VERDOEMD , bijv. n. en bijw: , verdoemder, verdoemdst. Eigenlijk een deelw. van verdoemen. Tot
evenveel welke f raf veroordeeld ; en voorts , als bijv.
naames. , zeer ondeugend : verdoemder" poets heeft men
snif nooit gefpeeld. Als bijw. op eene zeer ondeugende
wijze : men heeft mij verdoemd bedrogen. Ook bezigt
men dit woord als een tusfchenwerpfel: verdoemd! wat
is dat liegen ! Ja , als z. naamw.: de rampzaligheid

der verdoemden.

VERDOEMELIJK , bsjv. n. en bijw. , verdoernelijker-,
verdoemelijkst. Van verdoemen; zie lijk. . Voor verdoemén bloot ftaande , en zeer ondeugend : welk een ver—v

doeméljk bedrijf! Hij heeft mij verdoemelijk opgeligt.
Van hier verdoemelijkheid.
VERDOEMEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verdoemde,
heb verdoemd. Oulings ook verdammen. Tot ftraf
verwijzen: ende niettemin werden verdamt in fulcker
tneerc'ere ho"te. v. HASS. De Meer verdom de lippen
Viezer v E jErs ! L. D. S. P. inzonderheid tot dc
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r ampzaligheid der boosdoeners in een ander leven ver»

oordeelen : die niet en fal gelooft hebben , Jal verdoem;
worden. BIJInELV. Voorts ook, in den mond van hei
ruwe gemeen , iets verzw eren . om liet niet te doen :
dat verdoem ik . Van hier ve, (l9emel1jk, verdoemenis,
verdoemer , verdoeming. Iet uceiw. verdoemd wordt
als bijv. n. , bijw. , tusfchenwerpièl en z. n. gebezigd.,
Zamenirell.: verdoemensuaa •dig.
Verdoemen , verdommen , ver dammen , hoogel. ver
dammen, OTTFR1D. f , NOTK. ferdamon ,
TATIAN. fortuomon , zweed. J ordómna , komt van het
onfcheidb. voorz. ver en doemen , hoogd. dammen,
TATIAw. tuoman , eng . da,nn , fr . damneg' , lat. dtm
nare , verwant aan het oud opperd. duoren , tzromen ,
ULPFIIL . domjan , antielf. demai, , ijsl. damma , zweed.
dom,, rigten , aan het gr. &i , aan het oude doerzr ,
opperd. domp , duom , tuom , nederf. •, zweed. dom;
zie doemen ; en daar rigten oulings veelal liet werk der
oppergebieders was , ook aan liet lat. domir s, enz.
VERDOEMENIS , z. n. , vr. , der, of van de verdoemenis; zonder meerv. Van verdoemen. De slaat der
verdoemden , derzelver rampzaligheid : foo en is er dan
nu geen verdoeineriisfe voor den genen , die in chri jt o
yeft^ zijn BIJBELV . Zarnenflell. : verdoe nenisw..a/dik.
VERDOEMING , z. n. , vr. , der , of i an de verdoeming
meerv. verdoemingen. De daad van verdoemen , vooral in Benen Godgeleerden zin. NOTK. ferdainnuvga,
hoogd. verdammung. Van verdoemen.
VERDOEN , bedr. w. , ongelijkv. Ik Yerdeed , heb
verdaan. Van het . onfcheidb. voorz. ver en doen.
Wegdoen , te niete doen , om hals brengen : ick fal
ook de dreckgoden verdoen. BIJBELV. Zij heeft zich
erdaan. Zijn kind verdoen. Verkwisten , doorbrengen.: hij heeft al verdaan wat hij in de wereld
had. Herdoen : dat moeten wij Trog eens endoen.
Voorts is iemands verdoen zijn gerijf,, zijn gebruik:
daaraan._ heb ik tot mijn ,„ genoeg.
endeg. Van hier
verdoenli.^. ' , kwistzuchtig , els z'erdoenlij(heid , kwist-.
-

.

zucht, bij KIL.

VERDOFFEN , onz. w. , gelijkvl. 1k eerdo rte, ben
verdoft. Van het onfcheidb. voorz, ver en do fen ,
van dof.. Doffer wor den : he, gel,-d d +'crd o✓ t ;n rkl ij .
^j
hier verdo.' g.
VER-.
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VERDOLD , eigen11'k het deelw. van 'erdolle' , voor
dol worden : hoe zijdij dan verdolt. T. P. PERS.
VERDOLEN, onz. w., gelijkvl. Ik verdoolde , ben
Z'erdoold. Van het onfcheidb. voorz. ser en dolen.
Door doling aan zijne beftemming ,onttógen worden:
daar hij niet opdaagt, vrees ik , dat hij verdoold zal
zijn. Voorts is ergens in verdolen , door de menigvuldigheid daarvan in verwarring gebragt worden : ik
verdool in al de kinderen , ik weet ze niet van elkanderen te onderkennen. Anders ook zverdwalen , en wel
van eene zaak : waartoe verdwaalt uw lot ! VONDj
Van hier verdoling. Het deelw. verdoold wordt als
bijv. n. , gebruikt.
VERDOMMELEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verdommelde , heb verdommeld. Van het onfcheidb. voorz.
yca• en dommelen. Verbergen , onkenbaar maken : door
de oudheidsduisternis vei dommelde fchriften. OUD.
Zaken onder de fchorfe der wet verdomme/t. DE
ZELFDE.
VERDOMPEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verdompte ,'
heb verdompt. Van het onfcheidb. voorz. ver en
dofnpen. ' Uitblusfchen uitdooven : de verflanden der
hechte eenvoudige menfchen als met eenen rook yerdornpen. AL D E G.
VERDONKEREN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik
verdonkerde, heb, of ben verdonkerd. Van het onfcheidb. voorz. ver , en donkeren , van donker. Bedr.
donker maken : die gordijnen verdonkeren de kamer al
ie veel. Onzigtbaar maken , wegmoffelen , verdonk:rernanen , zoo als men wel eens zegt : zoekt gij de
waarheid te verdonkeren P 4/Je bewi/sftukken waren
- erdonkerd. Onz. donker worden : de lucht verdonkert. Van oogen , of gezigt , dészelfs fcherpte verliezen : • mijn gezágt begint te verdonkeren. Daerom is
mijne ooge door verdriet verdonckert. BIJBFLV. ; waar
dit elders doncker worden luidt. Van hier ,erdonke-

raar, verdonkering.
VERDOOLD , bijv. n., verdoolder , verdooldst. Eigenlijk een deelw. van verdolen. Door doling vervoerd : hij zocht het verdoolde ,schaapje langs zeld en
weg. O verdragtelijk , verdwaald : jammerlijk verdoolde f lerre1.'n ren ! Ook wel eens als z. naamw 4 die verdQQlde. !

Van hier verdooldheid.
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RDOORD , zie vt;•dooren.
VERDOOREN , onz. w. , gelijkvl. ' Ik verdoorde , bcn
verdoord. Van het onfcheidb. voorz. ver en doorgin,
van door, dwaas. Zot, dwaas worden , zijn : du
zeit dat h*1 verdoorde , toen hem de lust bekoorde.
HOOFT. J7erdoord liaan en s'erdoord zijn komt dik.
werf bij L. v. VELTH. voor.
VERDOOVEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik serdoofde , heb en ben verdoofd. Van het onfcheidb. voorz,
ver en dooven. .Bedr. , doof maken : gij verdooft mij
door uw gefchreeuw. Van iemands item , dezelve on'hoorbaar maken : dat gedruisch verdoofde de Jiem des
ledenaars. Van vuur , licht , en kleuren , derzelver
glans en kracht wegnemen : dat f chitterende rood had
een weinig verdoofd moeten worden. Ook oneigenlijk:
,

kun brandend ij vervuur laat zich niet i•erdooven. On,
tijdig , onhoorbaar worden : het geluid verdooft. Verliaauwen : de glans des lichts verdooft. Maar alle
zichtbre flraelen verdooven bij den glans der koninglijko
deugt. I oOGVL. Van hier verdooving.

RDORD , bijv. n. , bijw. , en tusfchenwerpfel. •Eim
VERDORD
genlijk , een deelw. van verdorren. Als bij v. naamw. ,
geweldig groot , fferk , treffend , enz.: het is waarlijk

€ene verdorde reis. Zij gaf hem Benen verdorden leek.
Als bijw. zeer : het is een verdord leelijk mensch. Als
tusfchenwerpfel duidt het verbazing aan : verdord
welk een visch. Alles, in het gemeene leven.
VERDORREN ,. onz. w. , gelijkvl. Ik verdorde , ben
verdord. Van het onfcheidb. voorz. ver en dorren.
Bof` worden : fijn arm[al t'eenemaal verdorren. BIJBELV.
vertak , troosteloos op haren tak verdort. VOND. Van
hier , verdorring , en , van het deelw. verdord , xer.
dordhed. Zie voorts nopens dit deelwoord hier-

boven.'
,EERDOSSEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verdoste , heb
Yerdost. Van het onfcheidb. voorz. ver en dosfen.
In een versch pak dosfen : zij erdos e zich ten eenen,nale. Ik heb het kind nog niet verdort. Van Bene
nieuwe uitrusting voorzien : men verdoste hen van het
hoofd tot de zoeten. Van hier serdosfing.
,VERDOUWEN , bedr. w., gelijkvl. Ik verdouwde,,
heb verdouwd. Van het onfcheidb. voorz. ver, en
doUWC2 . , A1 do uweiide van zijne pl acts brengen: ver-

jouw
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Jouw het een weinigje. Van (ijs gefpr®ken , verte
ren: hoe kunt gij al dat vet verdouwei 2 \ an onaange.
name bejegeningen , verkroppen , verdragen : ee,2eri hoog
yerdouwen. Zij kon dat gezegde tiet verdouwen. Van
hier erdmwelijk , verdoziwing
VERDRAAGZAAM , bijv. ii. n bijw. verdraagza
iner , verdraagzaamst. Van verdragen;' zie zaam.
Geneigd , om te verdragen, te dulden: te onreg: noern
men iemand wel eens lijdzaam , ir plaats ran verdraag
zaarn. Hij ging zeer verdraagzaam met hen om. Van
hier verdraagzaamheid* Zamerifteli. : onverdraagzaam ..
VERDRAAGZAAMHEID , z. n. , vr, , der. öf van
de verdraagzaamheid; zonder meerv. Van verdraag
zadm. Geneigdlieid , om te verdragen, te . dulden:
hij oefem fócratei verdraagzaamheid jegens Xantippe.
In de' Godgeleerdheid, eëne duiding van anders den.
kenden in den fchoot van zijn Kerkgenootfchap : de
Remonjtrantfcbe verdraagraamheid.
VERDRAAID , bijv. n. en bijw. vedraaider ,
draaidst. Eigenlijk, een deelw. van verdraaijen.
In kromme bogten gewrongen , zoo eigenlijk , als in
eenen zedeljken zin: dcer en is niet i'erdvceijts nochte
,,-'erkeerts in BIJBELV. ;waar een krom ende verdraeif t
gejlachte een ondeugend en boosaardig is. Voorts is
verdraeijt vat finnen, bij KIL., iii zijn verfland ge.
krenkt,. of in zijn overleg verbijsterd. Die coninc Jton
mi al verdraif:. L. V. VELTH. Van hier verdraafrt
held. Zamenftell. : onverdraaid.
VERDRAAIJEN , bedr* en onz, w. geljkvI. Ik
draaide, heb en ben verdraaid. . Van het onfcheidb.
voorz. ver en draaijen. Bedr. , al draaijende on
bruikbaar maken: het flot is verdraaid. Uit het regte
verband draaijen : gij zult uwen arm ierdraaijen. Ook
oneigenlijk: iemands woorden verdraaijen Heen e it
weder draaijen : wat vei draaide zij hare oogen 1 Onz.,
al draaijende uit zijnen ftand geraken : de weerhaan
,verdraait geftadi. Van hier verdraaijer,, verdraaijing
Eet deelw. , verdraaid wordt als bijv. n. gebruikt.
VERDRAG , z. n. , o. , des verdrags , of van het verdrag;
meerv., verdragen. Van het onfcheib. voorz. ver
en dragen, met weglating van den ftaart, zie ver;
ene wederkeerige bewilliging in het een of ander:
-

v
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ifl gens g t verdragh. HOOFT. J7erdrag4 rnaecken. KIL.
.den verdrag fluiten , treffen , aangaan. Een geregeld
fchriftelijkk opflel van zulk eene wederkeerige bewilli-

ging : volgens het negntiende a"tikel van het verdrag.
'Voorts bij KIL. Verdraagzaamheid , onthouding, op
houding , uitflel : En op fijnen lesten dagh , badt hij
Godt om Gort verdragh. GEscH. En hedendaags is
rnet verdrag bedaardeli k : gij moet het met verdt- ag bei
merken. Zonder verdrag is haastig, zonder uitdel.
Zamenftell.: krijgsverdrag, 'Vredesverdrag , enz.
VERDRAGEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik verdroeg,
heb verdragen. Van het onfcheidb. voorz. ver enx
dragen. Van de ' eene plaats naar de andere dragen:
zie eens , hoe die kat here jongen verdraagt. Dulden „
.net geduld ondergaan : ik kan die pijn niet verdragend

Verdraagt gij die tegenf traak ? Wie ƒal den dach jij..
ter toekom(le verdragen'? BIJBELV. Ik moet zijn tucht
yerdraagen. L. D. S. P. Zij kunnen elkanderen niet
Wrdragen , is , zij gaan Plecht met elkanderen om`
kh onderling verdragen is , zich door eenig verdrag
smet èlkanderen bevredigen. Een verdrag aangaan á
noch gaat ghij met .d'arbeijtslfen I'erdf agen. A. v. D.
MIJLE. Voorts is verdraen, bij KIL. , nalaten, en
verdraghen iemanden derf e<"d , hem van de daar door
opgelegde verpligting ontflaan. Van hier verd'•aagi
baar , verdraagzaam , vet d aagzaamheid, verdragtclijk , verd.ragtelijkheid , verdraging , enz. In de beteekenis van dulden luidt dit woord bij KERO fartrazweed. fordraga
gan bij OTTFRID. f
hoogd. vertragen, angelf. drogan , en bij ons ook wel
eens dragen.
VERDRAVEN, bedr. w. , geli"kvl. Ik verdraafde, i
heb verdraafd. Van het onfcheidb. voorz. ver en
draven,. Hiervan bezigt men naauwelijks iets anders
dan de onbepaalde wijze vergraven, door draven laten winnen, aan hem , die het hardfle draaft, ten gefchenke geven : eene zweep laten verdraven; en het lijcdelijke verdraafd worden : er werd eene gouden zweep
,erdraafd. Hoe vele tweepen zijn ''er verdraafd ? Ook
zegt men, in den zelfden zin, verharddrayen. Van
hier verdraving.
VERDREVELING, z. n., m., en vr., des vredreve-linns , of van duts yer'dreysling ; der Verdrevtli,ng , of
van
-

,-

,
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Vara (le verdreveling; meerv. , verdrevelin én. s p at
verdrijven. Bij KIL. verdreveiier. Een nmensch, die
ergens uit verdreven is , een vlugteling , een balling:
de verdrevelingen werden terug geroepen.
VERDRIET, z. n. , o. , des verdriets , of van het vereyr:et ; zonder meerv. Van liet onfcheidb. voorz ver -,
en liet ongebruikelijke drieten , met weglating van den
fiaart; zie ver. Hoogd. verdriefz, en verdruff , NoTK.
uf druzzi , nederf. verdrrit en drót. Zielskwelling , hartzeer : hij ;doet mij veel verdriet aan. Geheel Etiró»e
tot verdriet VOND Ik zal mijn mond niet opdoen in 't
verdriet. L. D. S. P. Dit werd iet deed hen Z^itvaaren. HOOFT. Iemand in het verdriet brengen, is hem
in het ongeluk storten : of de Fortuin ►Sinon in dit verdriet bragt. VOND. Out. , werd het meerv, ver drieten ook gebezigd : ik hebbe verdrieten aan mijn leven;
BIJB. 1 477. Van hier verdrietig , verdrietzaarn. KIL.
Zamenftell. huisverdriet , zielsverdriet , enz
VERDRIETELIJK , bijv. n. en bijes. , verdrietelij
ker , verdrietelijkst. Van verd •ie'en , zie lijk. Verdriet ademende , hartzeer gevoelende , en aan den dag
leggende : zij wat den ganJchen dag door verdrietelijk.
Als bijes. , op eene wijze , die een gevoel van verdriet
openbaart : wat zag zij er verdriètelijk uit. - Voorts
ook, even als verdrietig, hartzeer verwekkend, me4
devoerend : het is eene verdrietelijke zaak. Van hier
verd rietels jkheid.
VERDRIETEN , onperf. w. , ongellikvle Het ver^
droot, her heeft verdroten. Met hartzeer bezielen
kwellen : het heeft mis lang 1 erdroten. Het verdroot
3ona met groot ve:•cl iet BIJBELV. Voorts gebruikt
men dit woord in den derden perfoon ook wel eens
perfoonlijk : zulk een leven verdriet mij. En VOND.
fc'hreef eens : de voerman van 't gefpan des lichts verg
droos dees Jira1; het welk echter evenmin nagevolgd
worden moet , als : terflont beroude Godt dien eedt, bij
denzelfden VOND. Van het deelw. verdroten komt
de zamenflell.: onverdro`on.
Verdrieten, hoogd. wrdrieszen , nederf. verdreten
OTTFRID . firthriezen, ULPI IILL . Usthriutan, NOTK.
irdriezen , pearieten , komt van het onfcheidb. voorz.
ver, en een veroud erd drieten, droten, van waar het.
nederf0 drot , verdriet > verwant aan het zweed ! trost Ir
^J^I
.
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js1. thrát, moede, amechtig , en het zweed. trijta,
verdriet verwekken , trotta , vermoeijen , fortreda , bezwaar verwekken , fortret, bezwaar , enz.
VERDRIETIG , zie verdrietelijk.
VERDRIJF , z. n. , o. , , des verdrijfs , of van het verdrijf ; 'onder meerv. Van het onfcheidb. voorz. ver.
en drijven , met weglating van den ílaart ; zie ver.
Enkel nog gebruikelijk in de zamenflell. tijdverdrijf.
VERDRIJVEN, bedr. w. , ongelijkvl. Ik verdreef, heb
verdreven. ' Van het onfcheidb. voorz. ver en drijven.
IHoogd. vertreiben , O T T F R ID. - fl rtriban , NO T K. fertriban , ISIDOR . ardriban , vries. ferdriuwe. Weg.
drijven : hij werd uit zijn vaderland verdreven.
's Lands verdrijven voor uit deii -lande. Die Godt
verdreven heeft van het aengeficht onfer vaderen.
BIJBELV . Het volk , uit Isrels erf verdreven. L. D.
S. P. Oneigenlijk, doen verdw ij nen : de donkre wolken
aen 't gewest der lucht verdrijft.. VOND. Een gezwel
verdrijven. Verdrijven de draght. KIL. Verdrijven
den tijd, is , .bij KIL. denzelven doen voorbijgaan. De
koorts verdrifven, pain verdrijven , is , die dingen doen
ophouden. Hartzeer verdrijven , is, hetzelve wegnemen : verdrijft hunn' rouw , en/tilt hun . pijnen. L. D.
S. P. De muskadel verdreef de zorgen. POOT. Van
hier verdreveling , verdrijfJler , verdrïjver , verdrijving.
VERDRIJVER, z. n. , m. , desvetdrijvers, of van
den verdrijven ; meerv. verdrijveren en eerdrijvers.
Van verdrijven. -. Al wie iets vérdrijft : de heldhaftige
eerdrijver der kananiten. Bijzonderlijk , al wie zich.
geneert , met iets te verdrijven , welke kracht het woord
in rookverdrijver oefent. Zam-enflell.: leedverdrijver , fpookverd^•ij wet , enz.
VERDRINGEN, bedr. w. , ongelijkvl. Ik verdrong,
heb verdrongen. Van het onfcheidh. voorz. vr en
dringen. Uit zijne plaats dringen : het eene paard verdrinkt het andere. Al dringende benaauwen : ik zag
mij door de menigte .verdringen. Er was zulk een toeloop , dat men elk anderen verdrong. Meester , de fcharen drucken ende verdringen u. BIJBELV . Het groot
aantal der Hechte boeken verdringt dat der goede, is
evenveel als ontrukt het door den drang aan zijne be.ftemming. dan het hof verdrongen *porden, is, door
1
art
,

-

V

2 30

E

r, #

anderen van eereposten beroofd worden. Van hier vcrdringing?.
'VERDRINKEN, bedr. en onz. w. , ongelijkvl. Ik verdronk , heb verdronken. - Van liet onfcheidb. voorz.
ver en drinken. O ul. ook verdrenken. B-edr. , drinkende doorbrengen : hij heeft al zijn geld verdronken.
Drinkende verdrijven : toen ik al mijn kommer in
uwen koelen wijli verdronk. PooT. In eenig vocht
doen likken : eenen hond 'verdrinken. Het fal heer.
ende weder gedreven ende verdroncken worden. B I j1ELV. Sue verdrencten fi twee hondert loden. BIJB.
f477• Ook oneigenlijk : men at er en verdronk
de zinnen in de kan. VOND. En wederkeeriglijk : hij
.

suilde zich verdrinken. Afag zich gerust verdrinken in

.Rijnfchen daeu. 4NTONID. Met vocht overílroomen :
de zee verdronk het ganfche land. Ilerdrenken al den
Duitfchen boom. VOND. Een bracke tranenvlocd ver.
drinckt haer droeve wangen. WESTERB. Onz. , inn
eenig vocht flikken : zij viel in zee en verdronk. .Dus
verdrenkeder meer dan hondcrt der meester viande. M.
STOK. Ook oneigenlijk : dat dee mijn lochte geest als
in mijn oor verdrinken. SIx v. CHAND. Door vocht
overllroomd worden : is al dat land verdronken. 2 Het
aangezicht ziet doots., en d'oogen diep verdroneken in
traanen zien geen licht. VoN D . Van hier verdrinking.
.VERDROOGEN, bedr. en onz. w. ,„ gelijkvl. Ik verdroogde, heb en ben verdroogd. Van het onfcheidb.
voorz. ver en droogene Bedr. , droog maken : 't nagt1raaken verdroogt de hersfenen. HALMA. Uwe rivieren fal ick verdroogen. BIIBELV. Onz. , droog worden : op de bedden van lijn gewas fal hij verdroogen.
BajBELV. Van hier verdroo;ing.
VERDROOMEN, bedt. w. , gelijkvl. Ik verdroon'de,
heb irerdroomd. Van het onfcheidb. voorz. ver en
doornen. Al duttende , fufl"ende , doorbrengen : gij
verdrroornt zoo menig uur.
VERDROTEN , zie verdrieten.
VERDRUKKEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verdrukte ,
heb verdrukt. Vaan het onfcheidb. voorz. ver en drukken. In eenen oneigenlijken zin drukken en trappen
irrees Telij k worden zij door hem verdrukt. Zij, die uw
yolk verdrukken, doen voor hun n2a. t uur erfdeel bkken• L. D. S. D. .Andy's dal] voorheen druIken : gij
moet
)

-

.gét dat blad laten verdrukken. Al drukkende verbruiken : is al dat papier reeds verdrukt ? Van hier
''erdrukker, verdrukking. Het deelw. verdrukt wordt
z.ls een z. n. gebruikt : hij is de redder der verdrukten. Dat elk'Verdrukt' uw bYj/land eens erlang. L. D. S. P.
VERDRUKKER , z. n. , m. , des verdrukkers , of wan
den 'yerdrukker; meerv. verdrukkeren en verdrukkers,
van verdrukken. Al wie verdrukt . bevrijde wij van
de hant des verdruckers. LZIJBILV. Zanlenílell, : volks.*
'verdrukker.

VERDRUKKING, z. n. , vr. , der , of van de ver-

drukking ; meerv. verdrukkingen. Van. verdrukken.
]De daad van verdrukken : het volck des lants plegen enc•
Zeel yerdruckinge. BIJBELV. De staat van eenen ver.
drukten : in mijne verdrukking hebt gij mij opgebeurd.
Spreekw.: de palmboom groeit onder de verdrukking,
menig een neemt onder een drukkend leed in welvaren
toe. Zamenfiell.: volksverdrukking.
VERDRUKT ,- zie verdrukken.
¶DRDRUPPELEN , onz. w. , gels kvl. Ik verdru ,pel
de, ben verdruppeld. Van het onfcheidb. voorz. ver
en , druppelen. In druppels wegvlieten : en uw ver.
dru pelt zweet. H. DULL.
STER UBBELEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verdubbelde,
heb verdubbeld. Bij KIL. ook verdobbelen , ver:lobbeleren. Van het onfcheidb. voorz. ver en dt bbeien,
van dubbel. Eigenlijk , dubbel maken , met nog eens
zoo veel vermeerderen , of een tweede ding van dezelf..
de fóort bij iets voegen : de prijs daarvan werd verdubS'eld. Voorts -ook ' onbepaaldelijk , vergrooten , verfler.^
ken : ° zijnen ijver verdubbelen. 'Ruk rfpoedig aan ! Timer *
dubbel uwefchreen. L. D. S. P. Een (chip verdubbelen , beteekent een dubbelen huid om hetzelve leggen : welke fchepen , voor van de lieven, tot achter aan
de fokkerust, met een ijfere borstlap moeten verdubbelt
zijn. ZORGDRAG, Van hier verdubbeling.
VERDUFFEN , onz. w. , gelijkvl. .fit verdz fte, ben
verduft. Van het onfcheidb. voorz. ver en driffen.
Duf worden , verwelken : zal al uw vrolijckheit ver
du.fen. ANSLO. Ben ic een, die verdusft van hoogerf
ouderdon, dus kindsah jta en verfaft. VOND.
VERDUIDELIJKEN, bedr. w., gelijkvl. Iz verduidelijkte, heb vcrduid.Qlijkt. Van het Qflfthcidb. voorn.
er
1&
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over en duidelijken , van duidelijk. Duidelijk makenT
ophelderen : kunt gij het nog nies vat meer verduideltjes
ken ? Van hier verduidelijking.
VERDUISTEREN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verduisterde, heb verduisterd. Van het onf eheidb. voorz. ver
en duisteren , van duister. Duister maken : een ver

trek verduisteren. Van glans berooven : defonne wierf
verduijstert. BIJBELV. Iemands gezigt van deszelfs
fcherpte berooven : die bril verduistert mijne oogen.
Als niet nevelen-Omringen : en, wist me , door dien mist
verduis^ert, niet te vinden. VOND. 411e blijtfchap isr
verduijstert. BIJBELV. In zijn verfland verduisterd..
L. D. S. P. Onzigtbaar maken , behendiglijk uit den
weg ruimen, verdonkeren : alle bewijsflukken waren
verduisterd. Ook wel eens onzijdig, , duister worden:
het licht falverdu * *steren in fijne tente. BIJBELV. Vans
hier verduistering, de daad van verduisteren in al de
opgenoemde beteekenisfen. Zamenftell.: maansver.

Buistering, verf andsverduistering , zonsverdulserzng,,
enz.
VERDUISTERING , zie verduisteren.
VERDUITSCHEN, bedr. w. , geljkvl. Ik verduitsen-.
te , heb verduitscht. Van het onfcheidb. voorz. ver erg
du itfchen , van duitsch. In het duitsch overbrengen ,
of in het Hollandsch vertalen : 'verduitsch mij dat woord
eens. Van hier verduitfcher , verduitfching. Van het
deelw. verduitscht komt de zamenllell. : onverduitscht.
VERDUIVELD , bijv. n. , bijw. en tusfchenwerpfel,
verduivelder, verduiveldst. Eigenlijk een deelw. van
eerduivelen , dat bij KIL. de beteekenis van dol worden heeft. Bij KIL. dol , razend. In het hedendaagfche gebruik , affch»welijk , verfoeijelijk : welk een ver-

duiveld bedrijf! Een verduiveld wijf. T. P. PERS.
Hij heeft mij verduiveld voorgelogen. Als tusfchenwerpfel, is het eene uitroeping van verbazing : wel,
verduiveld! wat is dat een za!
VLz RDULD , zie verflullen.
VERDULD , zie geduld en verduldig.
VERDULDIG , bijv. n. en bijw. , verduldig?Fr , verduldigst. Van een verouderd verdulden , verduldi 'en,
van verduld, voor geduld, bij H. DE GR. en anderen
voorkomende. Evenveel, als geduldig: _ ghevet Go l al
op, en zijt verduidiih. Ho-uw. Ze geduld. Van
hier
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Ijler tierduldigheid , geduld : ende fijn pijnlike haerde
pasfie ende verduldicheit. v. HASS. I/erduldighlick,
KIL. , bj wien men ook verdulden vindt. Zazneníiell. :
onverduldig, onverduldigheid.
VERDULDIGHEID , zie verduldig.
?VERDULLEN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik verdulde , heb en ben verduld. Van het onfcheidb. voorz.
ier en lullen, van dul, dol, razend. Bij KIL. be .
drijvend , razend maken ; in 'welken zin men bij M.
STOK. vindt: wanen fi verdullen ende verriefen ? willen zij ons dul en razend maken ? Oul. ook bedriegen:
die vrouw was harde blijde adat Ai den coninc hadde ver duit.. SEGHE . Onz. , razend worden. Van hier bij
KIL, verdult,- razend, dat hedendaags als een bijv.
-

bijti. en tusfchenwerpfel gebezigd wordt , in be..
teekenisfen , die zich niet bepaaldelijk omfchrijven laten : dat verduldé geld. Hij -heeft verduuld veel geld.

èl $/*erduldl wat heeft hij een' neus!
VERDUNNEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verdunde , heb
verdund. Van het onfcheidb. voorz. ver en dunnen.
run maken : gij moet mijn bloed wat verdunnen. Van
hier verdunning.
VERDUREN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verduurde , heb
verduurd. - Van het onfcheidb. voorz. ver en duren.
Doorhaan , uitharden : wie kan die pijn verduren ! tij
heeft vele gevaren vsrduuurd. - In duurzaamheid evenaen : hetzal mijnen leeftijd wel verduren. Die den tijd
verduren. L. D. S. P. Dat is een kroon , die gouC
- ^en diamant verduurt. VOND. Van hier verduring.
VERDUTTEN, bedr. en , onz. w. , gelijkvl. Ik verduttede , heb verdut. Van het onfcheidb. voorz. ver
en dutten. Door dutten , ligt flapen , doorbrengen:
gij heeft al haar' tijd verdut. Bij KIL. ftomp maken;
onz. , ífomp worden , en onzinnig worden , of zijn.
Van waar , bij hem , verdut , krankzinnig.
VERDUWEN , zie verdozi uien.
VERDWAASD, zie verdwazen,
VERDWALEN , zie verdolen.
VERDWAZEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik verdwaasde, heb verdwaasd. Van het onfcheidb. voorz.
Ter en dwazen, van dwaas. Bedr. , dwazer maken:
ende hare wetenfchap verdwaest. BIJB£LV. Onz., bij
13
KIL.,
-

'3+
KIL., dwaas worden. Het deelw. verddt isd wordt a10
bijv. li. , en ook wel eens als z. n. , gebezigd.
VE RD WELMEN , voor bedwelmen , zie ver.
VERDWIJNEN , onz. w. , ongelijkvl. Ik verdween,
ben verdwenen. Van het onfcheidb. voorz. ver en dwij..
reen. Bij KIL. ook verdwenen , verfwijnen , verfwinden. onzigtbaar -worden : zoo haast ik hem zag, verrlween hij. Dat. #ij uit :elks oog verdwijn. L. D. S. P.
i 'afgaende mae n , ter .vlagt haer horens kortende , verdween. VOND. Alle beftaan verliezen : die dikte zal
wel verdwijnen. 1Viemant brengt den tij: terug , die
yens verdween . PooT. Verdwi/nende ne velen. Schoon
't misgebruik der beelden is yerdweenen. VOND. D

wolk van zwarte, duistcrnjs ter goeder ure doen verdwif ..
men. H . SCHIM . Bij KIL. ook uitteren. En verdwijnende koortfe is .bi Jem eene uitterende koorts ; waar
v •^dwzinen bedrijvend ,is, zoo als het oulings meermalen gebezigd werd. Van hier, bij KIL. yerdwijnigh.,
vergankelijk , en verdwijning.
VERDWINGEN, voor bedwingen , zie ver.
VEREDELEN, bedr. w. , gel"kvl. ik veredelde, hel
veredeld. Van het onfcheidb. voorz. ver en edelen,
van edel. Edeler maken , in aard en hoedanigheid vergbeteren : tracht u al meer en meer te veredelen. Hei#
enten veredelt den boom. Veredelt haer weerdij met ot,
waerdeerbren lof. VOND. Ook wel eens tot den ade1m
(tand verheffen ; doch hier voor is veradelijken: gebruikeliiker. \V= n hier veredeling.
VEREELTEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik vereelt.
te , heb of ben vereelt. Van het onfcheidb. voorz.
,Lr en eeltera , van eelt. Bedr. , met eelt bedekken:
z ijne handen door zwaren arbeid vereelten. Oneigen.
lijk, hard , gevoelloos maken : hij heeft zijn hart ver.
eelt. Onz. , met eelt bedekt worden : mijne voeten be..
Binnen reeds wederom te vereelten. Hard , gevoelloos
worden : zijn Femoed fcht*I*n^ immermeer te vereelten.
Van hier vereeliing.
VVR'ENEN, zie vereenigen.
VERFENIGEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vereenigde , heb verenigd. Van het onfcheidb. voort. -ver
en eer y en , van eengig. Bij KIL. ook vereenen ,
.

;

't welkt men hedendaags ook nog dikwijls gebruikt.
Een maken: d-e èeide leers werden voreeniid. Stem

en
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fzarar , met wenden , draai] en , en met veeren , vereenigd rolden door elkaar. PLUIMER. Vruchteloospoog.
de men die Ker•kgenootfchappen te vereenigen. In bedoeling en werking verbinden : razen vereenigt zich or
ons te kwellen. Te woonen met vereenigde gemoederen in
'S Heeren htuis. L. D. S. P. Heeft zijne harp vereerligt neet lofgezangh. VOND. In een huwelijk paren:
vereenig hen door den trouw. Ook onz. , gepaard worden ;: aer twee versenigen , daer f trengelt en verbint de
llefdé tien aen een: VOND. Wederom bedr. , bevredigen : twee , vereenigen. Zich met
iemand vereenigen , of vereenen, wordt in verfchillende beteekenisfen gebezigd : , hij wil zich met dept
Godt der Goden niet , vereenen. H000vL. Van hier
vereeniger, vereeniging , vereenig/ier.
ITEREEREN . bedr. w. , gelijkvl. Ik vereerde, heb ver.
eer•d. dan tiet onfcheidb. voorz. ver en eeren. Gepoegzai t4 evenveel, als eeren , met eerbewijzingen be.
e enen : God vereeren zoo als het betaamt. Vereert
enn , ,ende ontjiet u voor hem , al gij ziet Jsrael.^. Bij£ZLV. -- Ho oger in eer verheffen : vereer•,mik flceds met
rw gezelschap. Waerme `le Heer der- Heeren dees overfchoon Natuur belieft heeft te vereeren. Z. HEI jNs.
Ten gefchenke geven : zij heeft mij dat vereerd. Van
hier vereerder , vereering. Zamenftell. ; ver-eerenswaar4
:

,

.

•

big, enz.
VE REERING , z. n. , vr. , der , of van de vei•eerYn ;
rneerv. vereeringen. Verkleinw. vereerinaje.. Van
yereeren. : De daad van verteren in deszelf f verfchillende héteekenisfen : eene pligtmatige vereering des Allerioogflen. Door een gejtadige ve;•eerirag van mij met
uwen omgang. Vereeri;ng van het een en ander was van:
een gewettscht gevolg. Het gene vereerd , of gefcihoi-ken., wordt , een gelchenk : hij heeft eene vereering'gekregen. Men Jchonk het mij , • als eene vereering. .De
Koningen van Scheba ende Sebg Pullen vereeririge toevoeren. BIJ BELv. Bijzonderlijlt iets , dat ter belooning
van gedane dienoen op eene vereerende wijze gefchonken wordt : dat een zegelijk Schepen ofte khaadt on Per
jladt mede tho rade /al gaen, hebbende fsjn behoorlijke
vereeringhe , 6ft fladtgel t. v. H A s S.
VEREEUWIGEN, bedr. w. , gelijkvl. ik vereeuw igde,

J4
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heb vereeuwigd. Van het onfcheidb. voorz. ver ei
eet/wigen , van eeuwig. Eeuwig maken , in een eeuwig
aanwezen , of aandenken , doen zijn : men bouwt het:
zoo vast, dat men het fchijnt te willen vereeuwigen. Hij
heeft zijn wondren en zijn raad vereeuwigd onder Isrels

zaal. L. D. S. P. Hij heeft zijnen naam daardoor,
vereeuwigd. Van hier vereeuwiging.
VE REF 1 NLr N, bedr. w. , gelijkvl. Ik verefende, heb,
vereend. Van het onfcheidb. voorz. ver en effenen ,.
van effen. Ook verevenen , van even. Effen maken,.
in eenen oneigenlijken zin : een gefchil verefenen. Zij.
ne zaken met iemand verefenen, is, met hem afrekenen. Van hier vereffening, ook verevening.
VE R EI S CH , z. n. , o. , des vereifches , of van het ereisch ; zonder meerv. Van het onfcheidb. voorz. ver.
en eifchen , met weglating van den ífaart. Zie ver.:
Vordering : naar vereisch van zaken en tijden. Na.
vraag : er komt geen vereisch naar. HALMA.
VEREISC UIEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik vereischte , heb
vereischt. Van het onfcheidb. voorz. ver en eifchen.
Bijkans evenveel , als eifchen , vorderen : dat werk zal

veel tijds vereifchen. Voorders wort in de uijtdeelders
verei j scht. B J JBE L V. Vereischt zoo trots een dicht , als,
vit - .Flacciis kon bereiken, VOND. De vereischte be'.
kwaanaheid•
VE REIS C H TE , z. n. , o. , van het vereischte; meerv.'
vereischten. Van vereischt. Het geen vereischt, of ge-_
vorderd wordt : een noodzakelijk vereischte.
VERENGEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verengde , heb
verengd. Van het onfcheidb. voorz. ver en engen ,
van eng. Enger maken : een kleed verengen. Zal de
grenzen niet mooghen verengen. HOOFT. Ook weder..
keerig : daar verengt zich het pad. Van hier veren.
VERERGEREN, bedr. en onz. w. , gellikvl. Ik verer.
gerde, heb en ben verergerd. Van het onfcheidb. voorz.
ver en ergeren , Van erger. l3edr. , erger maken : gij
verergert het, in ffiats van het te verbeteren. Onz. ,
erger worden : de kranke fchijnt te verergeren. Van
hier verergering.
VE K E TE N , bedr. w. , ongelijkvl. i veras, heb vereten. Van het onfcheidb. voorz. ver en eten. Al
etende verteren: hoe veel verccj men daar gemefnlijk 2
Met
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Met eten en drinken doorbrengen : hij heeft al , wat hïj
had , .eereten , of verfpeeld. Verflinden , in eersen oneigen lijken zin : indien ghij malcanderen bijt ende ver
.eet. BIJBELV.
-VERE,TTEREN, onz. w. , gelijkvl. Ik veretterde , ben
veretterd. Van het onfcheidb. voorz. ver en etteren.
In etter overpan: dat, vuile vleesch moet eerst nog ver.
ètteieen. V an hler verettering.
VEREVENEN, zie verefenen.
VER1 VE^NÏNG , zie vereffenen.
-

VERF , verve , z'. n. , vr. , der , of vaH de verf meerar .'
eers'en.' - Verklei,nw. verfje. Eene zelff andigheid ,
welke 'aai dé dingen die daarmede befmeerd , of daarvan: dobrdtr'ongen , zijn , zekere kleur bijzet : het is
bruine verf. Het purper is de kostbaarfie van alle verwen. De verf vergact, de deught Zal eeuwigh blijven.
VOND. Een bloem, die., Eerlijk., lagchend, frisch,
.met eloends. verw en glansfen is omtogen. L. D. S. P.
Ook weleens de natuurlijke gedaante van een mensch
nu moeder- is niet doof, zij krijgt haar verf. VOND.
Van' hier verwen , verwig , enz. Zamenftell. : verfbord ,
''erfdoos , verfhout, verf ketel , ve; fkooper , verfn-zolen,
verfpot , -sierf f chelp , vei ff iof, ve rfwaren , verfwinkel.
,Voodverf, olieverf, purperverf, waterverf, enz.
Verf, Ki i. ye;•ve ,; verve, varve , hoogd. farbe,
Pool . f arba , zweed. . faerg , oudd. far , var , varwe
en variwa , IS ID . varauua , Na T K. fareuua , KERo
farautii, ~ OTTFRID. farauui.
VERPLAAUWEN- 5 onz. w. , gelijkvl. Ik verfaauwde, ben werflaauwd. ' Van het onfcheidb voort. ver
B ij ^
KIL.
ook
en fl^au'W en :2 van , flaarsw.
flauwen
, oulings flouwen , verflouwen. Flaauwer , langzamer , trager , en lusteloozer, in zijne bewegingen worden : hij
verflaauwt in dat werk. 't En zal mij al niets fchaen,
riet deeren , niet doen flouwen. D. DECK. Het bootsvolk hangt den riem op zij. Geen nzaets verflouwen.
VOND. Zwak, magteloos worden : wilt niet verflouwen.
C. v. GHIST . Op dat ghij niet en verflouwt ende befwijckt in uwe ziele. BIJBELV. Strak begon mijn aanzien te verflouwen. VOND. Laat uw ijver toch niet verlaauwen. Van hier verflaauwing.
YERFOEI,JELIJK, bijv. n. en bijeg., verfoei1elijker,
15
ver-.
;

;

-
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verfoeilelijkst. Anders verfoeijenswaardig. Dat ver.
foeiiing verdient : welk een verfoeijelijk gruwel/luk! Hij

heeft m j verf oei j elij k behandeld. Ende wierden gaavtsch
yerfoeijelick rna hare boelerij BIJBELV . Ook wel eens
ais tusfchenwerpfel : wel, verfoetf Blijk 1 Welk een (nood
verraad ! Van hier verfoeijelijkheid.
VERFOEIDEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik ►erf velde, heb
*ve, foeid. Van het onfcheidb. voorz. ver- en foeijen ,
van !oei. Iets met eenen afkeer , dien men foms door
.

den uitroep van foei ! foei ! aan den dag legt , bejegenen : een fchaersch Epha dat te verfoeijen is. BIJBELV.
'k kerf oei en haat de valschheid. 'k Heb , o Heer../ . eert
gruwel van bedriegerij en logen. L. D. S. F. Van
hier verfoeijelijk, verfoeijing, verfoeifel, voor een ver foeijelijk ding. BIJBELV. Zamenfiell.: Verfoeijens'
waardig. .
VERFOEISEL , zie verfoesjen.
VERFOELIEN, bedr. w. , gelijkvl . ik verfoeliede, hele
verfoelied. Van het onfcheidb, voorz. ver en foelien,
van foelie - Eenen fpiegel met nieuwe foelie bekleeden
,die fpiegel moet verfoelied worden. Van, hier verfooliefel, de foelie van eenen fpiegel, het metalen mengfel.
,vaarmede men denzelven van achteren bekleedt.
VL:RFOMFOOIJEN , bedr. w . , gelijkvl. Ik verfomfioolde, heb verfomfooid. Van het onfcheidb. voorz.
ver en fumfooi;en Bij HALMA, verhoetelen, beder^
ven : hij heeft het verfomfooid. Gij mist uwe kleedtren zoo niet verfomfooijen.
VERFOMIVIELEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik v rfommtl-s
de , heb verjon;meld. Van het onfcheidb. voorz. ver
en f ommelen. Anders ook verfrommelen. Iets door
1reuken , die uien daarin brengt , afzigtelijk maken
gij verfomme-lt uwe kleederen geweldig. Van hier yer•
fommelinze
VERFRAAIJEN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik 'vers
fraaide, heb en ben verfraaid. Van het onfcheidb.
voort, ver en fraatI**on, van ƒi-aal*. Bedr. , fraaijer
raken : dat verfraait uwen tuin niet weinig. LoetYu:

.

:

pijn met ei'elblaen zijn geduchte flapen jîeren.
te olijf Minerf ve' freijen. POOT. Bij Kir., ook vervrolijken: azijn hert moet fich verfraijen GONST. TH .
.

JuwEEL. ïeinácfa wijn die verfraeijt 4e: htrt. VAN
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1:TAS5. Onz. , fraaijer worden : mij dunkt , dat zij
verfraait. Van hier verf •aaijing•
VERFRISSCHEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verfrischte ,
heb verfrischt. Van het onfcheidb. voorz. ver en
frisfchen, van : frisch. Frisfcher , lustiger, maken:
die, drank heeft mij #Verfrischt. Van hier ver f risfching.
biet deelw. ver f risfchend wordt als bijv. n. gebruikt:
die drank is nog verfrisfchender voor tnij. HOOFT heeft
ook vcrfresf/ hen. gebezigd : verfresfchen den heten mid•
Ogsbran4
VERFROMMELEN , Zie overfor1melen.
,VERGAAN , onz. w.., . ongelïjkvl. Ik verging , ben ver gaan. Van het onfcheidb. { voort. ver en gaan. Van
zijne plaats. gaan : ik verging een weirnigje. Afloopen,
eenen uitílag hebben : 'hoc is di`e zaak 'vergaan .? Het is
here daar flecht vergaan. Weggaan , verdwijnen : dat
gezwel zal :wel vergaan. Er ontiond een gedruisch ,
aft nni r 'h#oren •en zien verging. De lust vergaat snij
,

gansch..en al. •..„dij ¶lieght de werelt zelf voorbij , era
drn dak vergaen en wasten. VOND. Te niete
-gaan . omkomen:, als alles hier vergaat. L. D. S. P.
Ets lacht ; zoo -Ytj . P ergaen. VOND. Spreekes.: on.kruid vergaat niet , ondeugende voorwerpen komen
-

. Bigt

;

rliet , ..ligtelijk om. Van hier vergangbaar , vergangen;,
enl.z.
;VERGAAUWEN , bedr. W. gelijkvl. Ik vergaauwde ,
heb wergaauwd•t Van het onfcheidb. voorz. ver en
.gaauww. Door .gaauwheid verfch.alken : hij heeft mij
'vergáa spd dij= ke mij; te gauw geweest. Van hier ververgankelijk,a

-

raauw:ng.

VERGADEREN 9 . bedr. en onz. w. , geliikvl. Ï 'vergaderde ,- heb en ben vergaderd. Van het onfcheidb.
voorz. #ver en gaderen. Anders ook vergaren Bedr. ,
bijeen verzamelen : vergacderen den raed. glij vergadert de wateren der zee als op eenen hoop. BIJBELV.
Yergadrend , door zijn il vermogen , het volk. L. D.
S. P. Oirz. , .bijeen komen: de raad zal morgen ver-

,

gaderen. blij doet de watren brtiisf tiend zwellen, en
t'zaam vergadren. L. D. S. P. Of waer dees gunst
te groot, dat wij bij wijl vergaeren? VOND. Bijzonderlijk tot bijslaap: na 't vergaeren wort d'eene moeder.
VOND. Wat vroa jeu legren gaen, of met een man vergaren. W&sTZU. 0t om te trouweli: al: twee gelieVen
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peis , eens van tiert , dus fcheiden , eer ze zijn Ye ga t.
POOT

. Naer een foet gekijf , vergaderde 't gemack en

't f;raei., als man en wijf. HUIDGRENS. Ergens aan
vergaren , is zich daarmede inlaten : ik vergaar daaraan niet. Oulings ook , daarmede handgemeen worden : doe vergaderden 's Graven liede bider vere an de
vianden. M. STOK. Voorts ' zeide men oulings van
eenera í rijd , dat hij vergaderde, , als hij eeriep aanvang
iiam : in 't vergaderen van den firidé. J. v. HEELLI.
4lstie fi`rijt vergadert was. M. STOK. Van hier vergaarder" , vergaarfel , vergadering , vergaring. za
menfteil.: vergaderplaats, enz.
VERGADERING , vergaring , z. n. , vr. , der , of
van de vergadering. ; meerv. vergaderingen. Verkleinw. vergadering e. , Van vergaderen. De daad van
vergaderen : door de vergadering van aardfiche Matwe
ten. Bij. /laat de vergadering , de bijeenkomst van gewape.eden. Een gezelfchap van vergaderde lieden : vergaederinghe van volk , vergaederinghe der (gaten , „vergaederinghe om ghemeijne jaecken. KIL. Ik hate de
vergaderinge. der. boosdoenders. BTJBELV. 'k Zal heten
met .. blijde klanken in zijn vergadering -danken. L. D.
S. P. Vergadering houden , is ,. in eene vergadering
zamenkomen. .bene vergaring van vuil in iemands in.
gewanden , is , eenti verzameling , eene -ophooping.
Zamenftell.: kerkvergadering , raadsvergadering , f a7
tenvergadering , volksvergadering, enz.
VERGADERPLAATS , z. n. , vr. ,- der , of van de
vergaderplaats ; meere. vergader plaatfen. Van ver.
gaderen en plaats. Éene plaats , waar men vergadert
waar zal de vergaderplaats van' het leger zijn .2 Bijzon.
derlijk , eene plaats. van Godsdienífige • vergaderingen
—

-

ftj hebben alle Godts vergaderplaetfen in den lande verbrant• BIJBELV.
VERGALLEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vergalde , heb
vergald. Van het onfcheidb. voorz. ver en gallen , van
gal. Van gal doordringen , bitter maken. Oneigenlijk:
hij vergalt al de genoegens van mijn leven. Eigenlijk,
is , visch vergallen, dezelve door een onhandig uitnemen van de gal bitter maken. En de bot is vergald,
-

beteekent , figuurlijk , de zaak is verbrod. Van hier

ve rgalli ng.

VERGALQPPEREN, wedeik. w., gelijkva, Ik verga'op

V 1 r,: '4'
poppeerde mij , heb snij vergaloppeerd. Zich uit over.
haasting door eenig averegtsch bedrijf benadeelen : gij
hebt u deerlijk vergaloppeerd. Van hier ve •galQppersng.
VERLANGEN , bijv. n. , zonder trappen van vergroo•
ting. Eigenlijk een oud deeles. van vergaan , waar.
van men eveneens ik verging, ik ben eergangen , vorm_
de, als van gaan, ik ging, ben gegangen. Zie gaan.
jongstverlopen : in de vergangene week. ' Op 't vergan^
ghen jaer binnen Utrecht op fijnen naem ir, druck wtge.
gaen. v. HASS.
VERGANKELIJK , bijv. n. , vergankelijker, vergan.*
helijkst. Van vergaan. Dat voor vergaan vatbaar is:
dat ik svete , hoe vergankelijk ik zij. BIJBELV. Van
kier vergankelijkheid. Zameníiell.: onvergankelijk ,
onvergankslij kheid.
VERGAPEN . bedr. w. , gelijkvl. Ik vergaapte , heb
vergaapt. . Van het onfcheidb. voorz. yer en gapen.
Wederkeerigljk , zich te ílerk aan iets hechten , te
hoog , als met eenen opgefperden mond , daarbij op.
zien. Vergaap u toch aan geen ijdelheid ! Voorts is
zijnen . mond vergapen denzelven, al gapende, zoo
wijd opfperren , dat hik uit het lid geraakt, en zich
niet wederom fluiten laat. Zijnen tijd vergeeuu'en en
vergapen, denzelven in Bene vervelende ledigheid door..
,brengen. VERGAREN , zie vergaderen.
VERGARSTEN, onz. w. , gelijkvl. Ik vergarstte ,
kis`. vergarst. = Van - het onfcheidb.. voorz, ver , en
warsten , dat . aan • het hoogd gáhren , gisten , verwant
hijnt te'` moeten worden geacht. Bij Krt, garífig
?vorden. Van hier , bij denzelfden KIL. vergarst ,
garftig, en vergarstheid , garfligheid.
VERGASTEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vergastte , heb
vergast. Van het onfcheidb. voorz. ver en gasten,
van gast. Als eenen gast, wiep men genoegen en eer
aan doen wil , onthalen : hij vergastte ons op baars.
Ik wilde hen eens vergas en. Van hier vergassing.
VERGEEFLIJK, bijv. n. , vergeeflijker, vergeeflijkst.
Van vergeven. Dat vergeven -worden kan en mag : de
misdaad van den eenen [chijnt mik vergeejlijker, dan
die van den anderen. Vergevensgezind: een Christen
moet altijd vergeeflijk zijn. Van hier vergeeflijkheid.
\T ER..
,

,
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VERGEJFS , bijes. Zonder gewenschte gevolgen $
vruchteloos : vergeefs door gout bekoort. VOLLENH.
Vergeefs ! helaas .' vergeefs ! gij antwoordt niet. L.
D. S. P. Te vergeefs ieren fij mij. BIJBELV. Dit
woordt luidt bij NOTK. fergebons, zweed. f órgáfyes ,
hoogd. vergebens KIL. verghevens , en komt va*
vergeven.
VERGEEFSCH , bijv. n. , vergeeffcher, vergeefschst.
Van vergeven , even als vergetjs. Vruchteloos ijdel:
gij doet vergeeffche moeite. En brengt niet meer ver.*
geeffchen offer. BIJBELV.
VERGEET , z. n;, o. , oul. voor vergetenheid gebed.
zigd : gedompell in een grondeloos vergeet. HOOFT.
VERGEETACHTIG , b v. n. , vergeetachtiger, verft
geetachtigst. Van vergeten. Zie achtig. Ligt vergetende : gij zijt al te vergeetachtig. Van hier verd.
geetachtigheid.
VERGEETAL t. n. , m . , des vergeetals , of vat
den vergeetal; meerv. vergeetallen. Van vergeten en
,al. Iemand , die alles vergeet : het zijn beide evengroo.*
te vergeetallen.
VERGEETBOEK, z. n. , o. , des vergeetboeks, of vat
het vergeetboek; zonder meerv. Van vergeten en boek.
Een denkbeeldig boek, waarin men datgene, als het
ware , op chrij t , dat men vergeten zal ; zoo als in een
memorieboek datgene , dat men in aandenken houder
wil: hij geraakt bij haar in het vergeetboek.
VERGEE TVLOED , z. n. , m. , des vergeetvloeds , of
van den vergeetvloed ; zonder meere. Van vergeten en
vloed. In de oude fabelleer, een vloed in het rijk der
dooden , die , daarvan drinke de , hun vorige leven vergaten : /Iraks dronk hij uit , en iijgifchen vergeetvloed
Let/ie.
VERG EKKEN, bedr. w. , gelijkvl. Van het onfcheidb.
voort. ver en gekken. Voor gek houden : en wijze lui
!ergekt. SPIEG. Gek maken: ter dat mijn crancke
breijn fich t'enemael vergeckt. HOOFT. Ook onzijd.,
voor gek worden. Ergens op vergokken , verlieven.
,VJRGELDEN , bedr. w. , ongelijkvl. ik vergold, heb
vergolden. Oulings ook gelijkvl. Ik vergeldde, heb
vergeld. Bij OTTFRID. fargeltan, ULPHIL. usgeltan,
&o. firksisan, hoofd. yerrs1tctj, Vanbetonfcheidb.
Yoor2.
-

,

,
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goor. ver en gelden , van geld. Met geld betalen,
goedmaken , beltrijden : dat kan ik niet langer vergclden. Hine conde nu den colt niet verghelden. M.
STOK. , volgens de beste lezing. Beloonen : hoe zal ik
dat naar behooren ver gelden. flerhaelde een ander,
h oe 4p®l zijn fmaet eergelde, VOr D. Die mij ver go d
asaar mijn gerechtigheid. L. D. S. P. G,1 Jtil e(r^en
jgeljken vergelden na fijn werk. BIJsELV. Van hier
ver eld, KIL. , eergelde;', vergelding.
VERGELIJK9 z. n. , o. , des vergelijks , of van het ver` el•k; rneerv. 'ergei ken. .. Van het onfcheidb..voorz.
zin van gelijk , efedr ijvenden
yer en gell ji ken , in denbveeden
, : maken , met af kapping van den ílaart , zie
ver. Een verdrag , eene overeenkomst , ter wegne^
ming of voorkoming van gefchil : er werd einde.,
lijk een goed vergelijk getroffen. Bij HALMA ook ver-.
géldin .IJKELIJK , bijv. n. , zonder vergrootingstrap.
VERGE

,

pen. Van vergelijken. Zie lijk. Dat vergeleken wor.
den kan : is het daarmede wel vergelijkelijk.2 Zamenílell.: onvergelijkelijk.
VERGELIJKEN, bedr. w. , ongelijkvl. ik vergeleek,
heb vergeleken. Van het onfcheidb. voorz. ver engelijken , van gelijk. Twee, of meer dingen, ter ontdekking van derzelver onderlinge gelijkheid , of onge.
lijkheid , nevens elkanderen - befchouwen : vergelijk het
eene handfchrift met het andere. Napoleon met Caefar
vergelijken. Een ding, als het evenbeeld , of de wedergade , van een andér, daarnevens plaatfen : hij ver..
geluk haar met Lucretia. Waerbz^ fal ick dit gc./lachte ver. gels ket3 P BIJBELv. Wederkeeriglijk , is , zich
on erling 'vergelijken , een vergelijk met elkanderen tref.
fee. Voorts is vergelijken bij KIL. ook nog vereffenen , vergelden , beloonen. Van hier vergelijk , vergelijkelijk, vergelijking.
VERGELIJKING , z. n. , vr. , der, of van de vé elijking; meerv. vergelijkingen. V an vergeli eken. De
daad van vergelijken : laat ?72ij eens eerre ver gelij kin maken. .Hij vergelijking. In ve; gejij . ing met, of van,
iets, i s, onder befchouwing van deszelfs gelijkheid,
of ongelijkheid. Met, of bij, iemand in geene vergdfjkinj ,misen, is , brem geenszins eve ArQAO Zonder
ver»
;

,
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,vergelijking , is , zonder iets in meer dan eert bijzonder
luk , waarvan men (preekt , met iets anders te verge1ijr
ken. Trappen van vergelijking worden in de fpraakkunst anders vergrootingstrappen genoemd.
VERGEN , bedr. w. , geljkvl. Ik ve rgde , heb gevergd.
Met de zaak in den vierden , en den perfoon in den der..
den , naamval. Iemand eenen dienst, of iets anders,
afvorderen : gij vergt mij waarlijk te veel. Ik durf het
u niet vergen. Zamenfell.: af vergen.
VERGENOEGD , bijv. n. en bijes. vergenoegder ver
genoegdst. Eigenlijk , eer deelw. van vergenoegen.
Wel te vreden : hoe vergenoegd ziet hij er uit 1 Zijre
'ergenoeght met het tegenwoordige. BIJBELV. Van hier
vergenoegdheid. Zamenftell.: onvergenoegd, onverge^
,

,

-

noegdheid.
,VERGENOEGEN , bedr. w. , gelijkvl a Ik vergenoeg.
de, heb ve;gcnoegd. Van het onfcheidb. voorz. ver
en genoegen , van genoeg : dat kan aszij niet vergenoegen. Vergenoeg u daarmede ! Laet u vergenoegen met
uwe befoldingen. BIJBELV. Van hier vergenoeging ,
'vergenoegzaam. Het deelw. vergenoegd , zie hier boven.VERGENOEGZAAM, bijv. n. , vergenoegzamer, ver
genoegzaamst. Van vergenoegen. Zie zaam. Ligt te
vergenoegen : zij is van ee'nen vergenoegzamen aard.
Van hier vergenoegzaamheid. Zamenftell.: onverge-.
noegzaana , onvergenoegzaamheid.
,VERGE TEL , bijv. n., van vergeten. Bij KIL.
evenveel als vergetelijk. Van hier vergetelheid.
VERGETELHEID, z. n., vr., der, of von de vei
etelheid; zonder meerv. Eigenlijk, vergeetachtigheid.
In het gebruik , een ophouden van alle aandenking : in
de vergetelheid bedolven worden. Anders vergetenheid ,
out. vergetenis. Van vergeten.
,VERGETELIJK , bijv. n. , vergetelijker vergetelijkst.
Van vergeten. Zie lijk. Tot vergeten geneigd , vergeetachtig : hoe kunt gij zco vergetelijk zijn. Zamen.
helling onvergetelijk , . dat niet vergeten worden kan.
Van hier vergetelijkheid.
\7 ERGETELIJKHEID , zie vergetelijk.
VERGETEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik vergat-, heb vergeten. Iets uit zijn geheugen, uit zijn aandenken , laten
-

,

V
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ten glippen , het daaruit verliezen : ik had het hiiast vr geten. En toen ze ging , vergatze f chier den boogli e.*1
koker. VOND. Iets uit onachtzaamheid laten liggLTu ó
altijd vergeet gij het een of ander. Ierland niet i::
waarde houden : de nooddri ftige en /al niet voor altoo.
vergeten worden. EIJBELV. .lch! 4ller ziel heeft mi
vergeten! L. D. S. P. 7c joude vergheten zijn , ghe^
lijc de Jieeters die verfleien zijn. CoLJJN V. Rijsi..
LE. Zich zelven vergeten, is , tegen zijne belangen .,
en zijnen pligt aan handelen : hoe hebt gij u zoo k^^nrx ^
vergeten ? Terwijl alle anderen , hier ledigh , zich vt rgeeten. VOND. Zijnen aard vergeten, is daar tegen
handelen : dat de zee hetrr aert vergeet. VOND., edit`
in plaats van dies hem de min bijkans het vliegen let rt
vergeeten, volgens I IUIJDEc0P., had snoeten fchrijvcrn
doet vergeeten. uien moet vergeten en vergeven , de:
anders misdrijven niet Hechts vergeven , maar ook nir,
zijn geheugen wisfchen : vergeet , uitgunst mijn 'hand
lijk overtreeden. 1.0. D. S. P. Van hier vergeetach3
tig, vergetel, vergetelachtig, vergetelijk , vergete
nis , verreter , vergetig. Zameníiell.: vergeetal, vergeetboek , vergeetvloed; van het deel kv. verg eten kon r,
vergeteriheid -, en de zanmenfell.-: eervergeten , God ._ vergeten, pligtvergeten.
Vergeten , vrief. feijttte,. hoogd. vergesfei ,
LERAM. vergezzen , K$RO erken an , OTTFRID á
irgezzan,, NOTK. irgezen , ergezen , angeli'. forgt',i
tan , eng. Jorget, zweed.. Jorgä'ta , komt van het on-&
fcheidb. voorz. ver , dat -hier;eene óntkennende kracht
heeft ,-.. en geten, , zweed. gata ,. ijsl. gata , ange13'^
gijtan, zich herinneren ,) bedenken , verwant aan otn ^.
gist n , én geest , en aan het angeli. ondg. jtatj , ver
:

-

-3

faan , erkennen.
VERGETENHEID , zie vergetelheid.

VERGETENIS , zie ver
VERGEVEN , bedr. w. , ongelÍjk vl. Ik veeg a f, fiL!^
Vergeven. Van het on(cheidb. voorz. ver en geven,
Met de zaak in den vierden , en den perfoon in de:
derden , naamval , iemand iets derwijze ten goed
houden , dat men hem deswegens niet fitaffe, verg
volge , bate, enz.: uwe fonden zijn u Vergeven. _ .i
BELv. Vergeef mijn fchuld ! Vergeet mijn eVt!daqi.
Le D. $. P. ik kecrd; fèdert flus, ver ee, hit 1if
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't gezicht niet van de zoelte baren. VOND., waar liet
zulk een uitroep is , als neen in de zamenleving wegens allerlei kleii.i beden bezigt , die anders euvel zottden kunnen worden opgenomen,, ja als men wel eens
in plaats van een enkel neen! gebruikt : was het zoo
niet ? Vergeef mij ! het was zoo. Voorts weggeven,
begeven : wanneer zal dat ambt vergeven worden ? Ra
2•e hand is reeds vergeven! Nog eens geven : de kaart
?roet vergeven worden. Kwai)k , verkeerd geven : de
kaart is verszeven. Oneigenlijk, een ding verbrodden:
he f1- el , of cie kaart , is z ergeven , de zaak is verbrod f
Eindelijk , door vergif in levensgevaar brengen , of
zelfs duoden : zij 'werd befchuldigd van haren man te
hebben vergeven. In dezen zin luidt het bij KIL. anders verghif ten ,verhiflighen. In de eerstgeinelde
beteekenis. is het i n het hoogd. vergeten, eng. forgz^ forgivan , OTTFRID . firgeban , fr. parve an gelf.
donncr, t middeleeuw. lat. perrdonare. Van hier ver.

gee f ij k , - . vergeefs , vergeefsch , verg ever , verg evig,
vergeving , vergif , vergri f, fenis , vergif , vergiften ,

ver giftig ,vergiftigen , ^ enz. Het deeles. vergeven
dient als bijv. n. en bi w. , in de) gemeenzame 'verkeering , tot aandrang van de beteekenis der woorden,
waarbij men het voegt : welk een vergeven , gaauwdief !
-

Hij heeft mij vergeven bedrogen.

VERGEVEN, deelw., zie vergeven.
VERGEVING , z. n. , vr. , der, of van de vergeving;
zonder meerv. Van vergevers. De daad van vergeven,
in al de opgenoemde beteek enisfenl van dit woord : bij
u is vergevinge. P I J nE L V. Door de voorba,•i e ver-

g eving cl er bediening. De vergeving der kaar. Vergeving , vergiftiging. Zamennitell.: anzbtyerg-cving ,
jchrrldvergeving, enz.
RGEWISSEN, bedr. w., gelijkei. Ik vergewiste,
VERGEWISSEN,
heb vergeti3 -ist. Van het onf cheidh. voorz. ver enge
wris fen , van gewis. Gewis , zeker , maken , verzekeren : (le raak fchijnt mij nog niet genoeg vergewist.
Men verpewv^ste mij daarvan volt omenlijk.
VERGEZELLEN , zie vertellen.
VERGEZELSCHAPPEN, bedr. w. , gelzikvl. Ik ver
gezelfchate, heb i eTgezelfchapt. Van het onfcheidb.
voorz. ver en gezelfehappen , van gtzeljc hap. Verzel
len : hij vej ge elt^hapt mi tot us ster. .^ n vergezel fchaj$
,

-

phapt man en moeder te gelik. Volvr,. Hen vergC
f tot in 4/i n fopater van Rereen. BIJBE Lvo
liet goede is doorgaans van eeneg kwaad vergezclfchapte
Van hier yergez cl, cha; ping.
VERGIET EN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik eergoot , t e
vergoten. Van ver en gieten. Anders gieten , cdaii
voorheen : dat gefchut moet vergoten worden. Iets dei wijze gieten, dat het wvegvloeije : hij vergoot al liet ,^ter uit de kruik. Tranen vergieten, is , dezelve doen
.vloeijen ik zag haar Benen vloed van tranen verg$etL1:nb
4anfchouw ,- de traanen beeken , die ik vergiet. L . 1) .
S . F..Bloed vergieten , is, hetzelve forten : hare voen 3ijrJ fne^ y om biset te 'vergieten . BIJBELV. Dat r
zuick een - groote plas van bloet vergoten werd. VOND.
Van • hier, vergi,eter, vergieting. Zámeufteli.: vergicttest , zeker bekend keukengereedfchap Ï; zie doorjia, .
.

-

BdoedvergietÈr, bloedvergieting.
VERGIETTEST ," zie 'ergieten en doorgag.
G Fr,..s .` n. , Ö . •, des vergi fs , of van het vergif ,
zonder ., .Van het onfcheidb. voorz. ver en gif , van
evø:nt wegLating van den Haart, zie ver. Gil"„
wt r i ter ' t: dat d oodeli: 'k - ver . O n e i e n 1 i k. 't
.iyérifdt weedragtzaaijers. 't hergif vara zijn vr
'eert vs flgnt. D. DECK. Het vergif der hovoardije0
iióNb Volgens , KIL . oulir gs ook ver evin g van mis •
+t3;iyven. Zamenftell.: ve rgifboom , vcrgifinenger,,
vyergif menging , vergifinengJler, enz.
.R FF2N1S z n. , vr. , der , of van de 'ergl} e'
"
r,. par , enisfen. ' Van vergeven. O ulings , in gem
" rnn git : dief e ; moirt , crasht , vèrr•aet , over g hij
P an verraderij , en roan moert ,
>'an verghifenis. v_ MIERis. Heden daags vergeving
van misdrijven : hare ootmoedige fineekingen os ver
gifenss. En zijn hrjlrifder me ergifnis beger.adigte
MOON. ' Vergifenis, die zij hem vergunde. Hoo r
, zamenftell.: f chuldvergifenis , enz.
VERGIFT , z. i1. , o. , des vergi lts , of van het ivero
*Wt; meerv. 'vergiften , dat van verf ehillende foorte
gebezigd wordt. Van ¶ergl f , door hijvoegin gp va
eeie T., tot verIigtin der uitfpraak, zoo als gift vat
,gif: Evenveel , als eergif , gif, en gift ver , ej
beproefde Vlithridates allerlei vergiften, om , ic/ he
• tiener en ,die b laeu vergif uiihii che , 1 s

Kn
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en vier. VOND. Van hier vergiften , vergiftig , enzd
Zamentlell.: adderenvergifa , dl akervcrgift , flangenvergift„ enz. vergijtmenger , vergi f^mengfter ,
enz.
VERGIFTEN , bedt. w. , gelijkvl a Ik vergiftte, heb
vergift. Van vergift. Met vergift befinetten : eene,
bron vea•gifien. En met vergifte heken. VOND. .Ils
vergifte Hangen. L. D. S. P. Bij KIL. ook vergeven , door vergif dopden.
VERGIFT IG., bijv. n.. vergiftiger, vergiftigst. Van
vergift. Zie ig. Met vergift befinet : het is een ver
giftig plantgewas. Daerom fal het oordeel als een vergiftich kruijt groenen. BIJBELV. .eiton dus vergiftigh
en hoogmo edigh. VOND. Figuurlijk, bits en gevaarlijk : gij heeft eene vergiftige tong in den mond. ` Van
hier vergiftigen , vergiftigheid, vergif tiglijk , enz.
VERGIF TIG EN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vergiftigde,
heb vergiftigd. Van vergiftig. Bij KIL. vergiftén ,
vergeven. — In het hedendaagfche gebruik , vergiftig
maken : eenen drank vergiftigen. Vergiftigde pijlen.
Van hier vergiftiger , vergiftiging , vergiftigfler.
VERGISSEN, wederk. w. , gelijkvl.. Ik vergiste mij,
heb mij vergist Van het onfcheidb. voorz. ^ ver en
mi ' in
mi 'bedriegen
: ik heb
Zic h al gistende
ch
^
g
^
gis/en. Z
ne rekening vergist.[Jij heeft zich leerlijk vergist. Hik
heeft eenen verkeerden flap gedaan. Van hier vergis-

-

.

flng.

VERGLAZEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verglaasde , heb
verglaasd. Van het onfcheidb. voorz. ver en glazen,
van glas. Tot glas maken : zand laat zich door
z'Uur netglazen. Met eene glasachtige korst overtrekken : die kruik is Hecht verglaasd. Van .hier verglaas-4
/el , verglazer , Verglazing.
VERGLIJDEN, verglijen; onz. w. , ongelijkvl. Ik vergleed, ben vergleden. Van het onfcheidb. voorz. ver
en. glijden. Van zijne plaats glijden : het is een weinig
vergleden.
VE EtG LIMPEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verglimPte , heb
werglimpt. Van 'het onfcheidb. voorz. ver en, glimpen.
Een' valfchen fchijn aan iets geven , en daardoor onkenbaar maken: har ren naam te i erglimmpen. O UTD.
VERGODEN, bedr. w., gelijkvls Ik ergeodde, heb

vca•goed, Van, het onfclieidb, voorz. ier en goden,
van
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,va n God. Tot eenera Heidenfchen God ver1lefren :
ïnen erhaalde , dat Romulus na zijnen dood ; ergood ,
,en ten hemel opgevaren , was. Met de hoogstmogelijke
lofti itingen vereeren : hij werd hemel hoog gerezen,
ja Zergood. Van hier 3ergoding , godendom .. bij
VOND., in : en of hier iemant ian den he7J2elrat wo^s
klaegen om 'shel:s s ergodendom , dat intusfchen niet
gevolgd worden moet.
'VERGOEDEN, bedr. , w. , gelijkvl. Ik s►ergoeclde,
heb vergoed. Van het onfcheidb. voort. ver en goeden, van goed. Eenig leed , of verlies , ' door fchadeloosftelling , wederom, goed maken : ik zal u die fchade vergoeden. Van hier vergoeding..
VERGOEDING , z. n. , vr. , der , of van de z ergoe.ding ; meerv. vergoedingen. Van vergoeden. De daad
van vergoeden : • door il ergoeding van al haar leed.
Het gene tot vergoed i ng dient : zij ontving Bene tref..
ke vergoeding. Zamenflell.: fchavergoeding , enz.
felij ke
,VERGOELIJKEN , bedr. w. , gelijkvl. lk vergoelijkte,
heb vergoelijkt. Van het onfcheidb. voorz. ver en goe.
lijken, van goelijk. Goelijk maken , van -een goelijk
voorkomen voorzien : vruchteloos poogde neen het een
en ander te vergoelijken. Van hier verboelijl ing.
VERGOOIJEN , bedr. w. , gelijkvel. ik vergooide , heb
vergooid. Van het onfcheidb. voorz. ver. en gooijen.
Van zijne plaats gooijen : de kinderen vergooit'* en het ge.
fiadig. Iets derwijze gooijen ; dat het te zoek gerake :
gij hebben het' vergooid. Weggooijen , wegdoen : ' neen
moet geen; 'oude /choenen vergooijen , eer men nieuwe
heeft. Zie fchoen. Door het gooijen met dobbeIftee..
ven verloten : 'er zal een, os vergooid worden.. Zick
vergooijen is zich verwaarloozen ., zich door fecht
gedrag bederven. Van hier verg.00ijing.
VERGOUDEN, zie vergulden.
i.TERGRAMMEN, bedr. w., gelijkvl. Ik vergramde,
heb vergramd. Van het onfcheidb. vonrz. ver en
grammen , van gram. Gram maken : dat zal hen
nog meer ver, rammen. Ya, wij , en onze zadren te_
Yens vergramden God, den God des levens. L. D. S. P.
Ook wederkeeriglijk: die fich tegen hem i erg ramt ,
Jondgt tegen fijne ziele BIjBELV . Van hier i'era.raining , en, van het deelw. z ergraind , ver gramdhcid.
K i
VER,

-

-

,
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VERGRAZEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vergraasde , hei
ver•gr aajc . Vaii het onfcheidib. voorz. ver en grazen,
van gras. In ander gras overbrengen : ik wil mijn vee
eens vetgrazer. .
VE GRIj N F,N , wederk. w. , gelijkvl. I ergrijnde
mij , heb mij z ergrijnd. Van het onfcheidb. voorz.
ve;: en gri;nen Zich al grijnende in zijne gezondheid,
of, zijnen groei , benadeelen :. dat kind svergr int zich
-

:

zei.

VE RGRIJP , z. n. , o. , des. ré gr ij ps , of van het s'ergrij) ; meerv. vergrijpen. Van ver en grijp , van
grijpen , met weglating van den ftaart. Zie ver.
iVl isitap , averegtsch bedrijf: ik kan 't vergrijp der
bonzen niet gedoogen. L. D. S. P. Dan dat vergrijp
is M214 ge.chied. D. DECK. Vergeef hem dit vergrijp.
-

VOND.

VERGRIJPEN, . bedr. en tiyederk. w. , ongeliikvl.. Ik
ier greep , of vergreep mij , heb ver grepen , of mij verg$•e.en. Van het onfcheidb. voorz. ver en gz•ij' en.
Wederk., zich te buiten gaan : hoe hebt gij u zoo kunven vergt` en ? Bijzonderlijk , door zich onbevoegdelijk van vreemd goed meester te maken : vergrijp t0
nooit aan eens ar:d^rs goed! Door iemand onbevoegdelijk leed te doen : ik zal mij nog eens aan hem i^e grij'
jen. In dezen zin zegt men ook zijne handen vesgrij
pen. vergrijp 'iwe harden niet aan dien guit. Bedr. is
ie;groli- en anders grijpen , dan voorheen : ik z'erpreep
den fto1, om hem Meter te treffen. Van hier vergrijp,
g 1p
VER G RIJ PING , z. n. , vr. , der , of van de vesg^•ij .pin •; meerv. ve grif t :ragen. Van ier. rijpen. Evenveel als vergrijp : ende geen ve gz•iapinge , noch mis-}
daet , in hem ge'ronddn en viert. BIJBELV.
VEIWRI1^ 1^1 EN, onz. w, , gelijkvl. Ik z ef grimde , ben
ier lrin d. Van het on{'ciheidb. voorz. ver en grimmen.
Zich grimmig , en woedend , aaníl'ell: n : /ij vezgrimden
t en hae^•. IJBELV. Ook met op , de draeck vergrrimde op de i rouwe. BIJB LV.
VER , onz. w. , gelijkvl. Ik 9 eigroetjde,
ben vergroeid. Van het oufcheidb. voorz. ver en
groei/en. Onder bet groeijen verdwijnen: dat zal wel
ier roei/en. Van hier fei,groeiiing.
-

-

-

e

-
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1 I\. IkOOT N a bedr, w, gelijkva. ik vergrootte,
heb

•

VER.
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hib v e?g,00^. Van bc:t onfcheidb. voor „-er en groote r` , van groot. Grooter maken : zijn huis wordt
,er-groot. lli j z'es g; root zijn gebied door gefladige o e1'lvi n ni7gcn : Groo ter doen fchijnen : ons verlies •werd
door den y i. qnd 'e;; root.. Ien2ands 7?2isdaad vergrooten..
Van hier i ergrooter , 3 e g; ©otin , zamlen els.: i,e;•gr oofglas , enz.
VERGROOTGLAS , z. n.. , o. , in het i'ergroofglas;
nmeerv. ier root jlazen. Verklein^V. i ergsrootelaccsjc.
. Van 'erg rooten en glas. Een glas ,'t welk de voorwerpen , ; die men daardoor befehou`vt, vergroot : de 7211! te
,,

uitvinding der i er p•ootglazeen. Iemands gebreken door
een s ei grootglas .bcfchquwwen , i s , dezelve grooter achten, dan zij wezenlijk ziju.

VÈRG]:OVEN , bedr. W. , .gelijk.vl. Ik vergroofde,
heb z er°groofd • Van liet onfcheidb. voorz. zver erg

groven , van grof. Grover maken : de bril vergrooft
het [chrift. Van bier ergrori g.
VERGRUIZEN , bedr. tiv. , g2lijkvl. Ik^•ergy'uisde ,
heb 1es:gruisd. Van het onfcl]^cidb. voorz. 'er en gr-i„ zen, van gruis. Tot gruis maken : al het glaswvr ; k
. erd vergruisd. Dat ga:2scli en al i er {; ruisd w zs erg ; el fdaagen. L. D. S. P. Van Lier vez•g7•zrizin` .
VERGUIZEN , bedr. w. , gelijkel. Ie erreisde, heb
vergi,-.isd. Van het ornfcheinb. voorz. ter en het on'gebruikelijke gleizen. Grootelijks befchimpen en fniaden: hij zag zich ran alle kanten befch rept , cfa, aad ,
^^ an het
verouderde
^n •^ey
gussd.
^ ^seis
g i^i, ,e b'.^
is
veel
krachtiger
van beiesguizen
Dit
KIL. guijfe.
•

-

-

-

teekenis dan ons .gémeene woord beflpotten , en beduidt

,eigenlijk zulk eetie befpotting, welke met liet optrekken van den neus, het opspalken van den mond, en
diergelijke teekenen van de grootfee verachting gepaard
gaat. Van hier veiguizing.
VERGULDEN , bedr. ti\T. geIi kvl. .T rergz i ede ,
heb verguld.. . Van het onfctheidlb. voor.. z er en gulden; oulings ook z errgol%den , dat nog bij KIL. VOarkomt. Met een dun bekleedfel van goud overtrekken
s•es ful veren , of vey orden. v.. H A s s . .'en boek op
face, vergulden. Oneigenlijk , zijn vergulde i'oorden,
opgefinukte. Ergens mede t-lergirld zijn ,zich daarmede
.opgefchikt achten , daarmede zeer in zijnen fc h, ilk zijn.
,

,

E n veigul eaa wordt voor optieren gebezigd, in : d,

rch^

v
r echten, wel verguldt met beter glans van eer ANSL4
,Srhoofa 't laak en zij vel gt& dt niet veel geronde fpijzen.
SIx VAN C HAND. lliefz verguldt dit noch glimpelijle
.

tn/t eene voov îede. VOND. Voorts bezigt men het in
p aa ts van . niet gouden zonneflralen befchijnen : daer
d dagti .Batavie veigult net de eerfie 1/raden VOND.
'1 Moi geni oot vergulde noch geen kim. MOON. D'al.l: oestc, er de zon ve; gult der bergen top. PooT. Wan-

-

veer de d'iges•aat , met rozen opgehult , in 't fijn oranje
kloet de kimmen laadt vergalt. Eindelijk is vergulden
niet eene goudgele kleur bedekken : de boterbloem verg /1l11 de wei op haf en tredt. VOND. Van hier vei gulLid ., vesgl, kling , verguld/el. Za rnenflell.: verguldkLys in eenera boekwinkel , enz. -- oververgulden ,
enz.
V R_Gi7L.DSEL , z. n. , 0. , des verguld/els , of van
het verguldel ; nieerv. verguld/els. Van vergulden.
Iet dunne goud , waarmede iets overtogen is : al het
-

gr:-ld/el is 'er a fgefletsn.

' * ft UNNE N , bedr. w. , gelijl vl. Ik vergunde , heb
^, eralind. Van het onfcheidb voorz. , ver en gunnen.
O u1ings ook vei jonnen , seronnen. Toeliaan , gunnen;
plet de zaak , die vergund wordt , • in den vierden,
naamval: iem'rad het burgen -egt -ergunnen. Vergun
?ni j 00 een druppel nat VOND Inez ara mijn ziel een
beter lot. L. D. S P. Of, als het eene daad is , in
de onbepaalde wijze : vergun mij , u te dienen ! Of met
eerre omfehrii-ving : velgunme, 'dat ik leve en jiei ve reine
maeght. VOND. Bij KIL. , ook misgunnen, benij"
jen , evers als i•ei onnen , in : li hebben onrecht, dies ons
In wille niet , dat hijs u
a.veronrlen WWALEwEIN
veront. ' E RGUUT , Van hier vergunning.
VERHAAL , z. n. , o. , des verhaals , of van het ver•haal; mmeerv. verhalen. Van het ornfcheidb. voorz.
G'er en balen , met weglating van den flaart , zie ver.
Eerigt , opgave , verflag ; door een ge - z - ouw verhaal van
.

-

-

.

.

^.

,iet gebeurde. Om in orden te flelien een verhaal van
de ain en, BIJBELV . . Flerfiel van krachten, van ge-

3edene Verliezen , enz.: hij kan tos gee;u verhaal konten.

Is dart'' gccn verhaal op te krijgen ? Dr is geen verhaal
off hein.
V j.RHAAS TEN, bedr, w,, 'gel ijkv 1. Ik verhaaste,
j 1 e-jjjq t, Vn liet onf cheidb. voorz. •er en haas..
•

tQ ,
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ten. Met haast doen aanvangen , voortgaan , of afloopen ; beipoedigen : iemands dood verhaasten. Zich
verhaasten , is , fpoed maken : doe uw werk met verdrag , en verhaast u niet. Van hier, verhaasting.
VERHABBEZAKKEN , bedr. w., gelijkvl. • Ik ver
habbezak: e, heb verhabbezakt. Van het onfcheidb.
voorz. ver en J;abbe'za,k ken. Verbluffen : gij moet
hem niet verhabbezakken. Inde gemeenzame verkeering.
V ERHAGEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verhaagde , heb
verhaagd. Van het onfcheidb. voorz. ver en hagen,
van haag. Met Bene haag omtuinen ; bij KIL. en
PLÀNTrIJN.
VERHAKKN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verhaakte, heb
yerhaakt. Van het onfcheidb. voorz. ver en haken.
Anders haken , dan voorheen : gij moet uw jak yerhaken. •
VERHAKKELEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verhakkelde, heb verhakkeld. Van het onfcheidh. voorz. ver
en hakkelen. „Bij KIL., iets aan deszelfs vorige befiaan ontrukken, door het in kleine ftukjes te hakken.
Figuurl. , is verhakkeld gehavend , ontredderd : die voor
den preebJ2oel zaten verhackelt en vei fchet z rt. J. DE DECK.
VERHAKKEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verhakte , heb
yerha^t. Van het onfcheidb. voorz, ver en hakken.
Anders verbouwen , verkappen. Iets , al hakkende vara
deszelfs vorige aanwezen berooven : hebt gij al dat
hout verhakt? Ecnen hak verhakken , is , denzelven
herhalen. Verkeerdelijk hakken : gij hebt het vleesch
verhakt. Zich verhakken , is , zich in het hakken
misgrijpen. Lenen weg, toegang , enz. verhakken is,
denzelven door omveràehakte boornen ve'rfperren : de
vijand had den eenigen toegang to.' hen verhakt. Van
hier verhakking.
VERHAKKING , z. n. , vr. , der , of van de verhakhing; meerv. verhakkingen. Van ve''ha i- kcn. De daad
van verhakken : door verhakiing van den weg. Het
omvergehakte hout , waarmede men eenen weg verfpert : wij vonden 'er Bene ondoordringbare tiverhakk„',g,
Hoogd. verhack , verhau.
VERHAKSTUKKEN , bedr. w. , geli^kvl. Ik vef-hukJlukte, heb verhakflukt. Van het onfcheidb. voorz.
ver en hak/lukken, van hak/luk. Eigenlijk, van nieuwe
,

akttukkei voorzien. Bij KIL., ook vethielen , ver- verK5
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y er encn. In liet gebruik , evenveel hoe , verftellen :
verhakfluk dien kruiwagen eens voor mij ! wat is daar
te verhakfiukk-en ? beteekent, wat is daar te doen'?
VERHALEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verhaalde, heb
verhaald. Van het onfcheidb. voort. ver en halen.
Van zijne plaats halen : verhaal het een weinigje. Op
nieuw halen : hij en laet mij niet toe, mijnen adem te
verhaelen. BIJBELV. Ilerhaelen den aesfem. KIL. Zich
verhalen, is , zich een weinig rust geven : verhaal u
eens , en drink niet te haaflig. Zijne krachten verhalen is , dezelve herkrijgen , herwinnen „ herftellen.
Iets ergens op verhalen is het door aantasting daarvan
vergoed krijgen : daarop zal ik mijne fade verhalen.
Ik zal 't op u verhaalen, zo 't qualijk uitvalt. HAL•
DIA. Eindelijk is' verhalen , vertellen , berigten , opgeven : vcrhaelen een reden , KIL. Verhael mij evenwel
al d'overige elende. VOND. Wie kan zijn wonderdaen
verhaelen ? L. D. S. P. Oul. bereekende het ook
achterhalen. Van hier verhaal, verhaalfles•, verhaler,
verhalin, , enz.
VERHANDELEN , bedr., W. , gelijkvl. Ik verhandelde , heb verhandeld. Van het onfcheidb. voort.
ver en handelen. Eigenlijk , door de handen laten gaan. In het gebruik , tot het onderwerp van
een gefprek , of gefchrijf maken : wat rédenen zijn
.

•

-

dit , die gij wandelende onder malkanderen yes-hand elt ? B I J B E L V. Uit het gene wij hier boven verhandeld hebben volgt. Uit zijne handen in die van een
ander laten overgaan , overdoen , verkoopen : ik heb
het aan herra verhandeld. Van hier verhandelaar ,
vcrhandelin
VERHANDELING , z. n , vr. , der , of van de vesrhandeling; meerv. , verhandelingen. Verkleinw., verhandelingje. Van verhandelen. De daad van verhandelen:
door verhandeling van die koopwaren. Een opfiel,
waarin iets , verhandeld wordt : die verhandeling is hoven allen lof. Zamenflell.: verhandelingfchrijver ,
enz. Pri fsverhandeling, ent.
VERHANGEN, bedr. w. , ongelijkvl. Ik verhing,
heb verhangen. Van het onfcheidb. voort. ver en
hangen. Anders hangen, dan voorheen: verhang die
j hild s•ij. De hekken z f n verhangen, 'er zijn andere
naat

ï ^. ^•
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aatregeien genomen. Wederkeeriglijk , zijn leven
,door middel van eenen firop eindigen : gaf bevel aen
fijn huijs, ende verhingh fich. BIJBELV. Spreekw. :
zich in f udas j rop verhangen , zich zelven door vuige eigenbaat ongelukkig maken. Oneigenlijk.: zich
aan iets verhangen , zich te veel aan iets overgeven.

Verhangt uw ziel aan Ichoone vrouwen

.

VOND.

VERHANSELEN , bedr. w., gelijkvl. Ik verhanf'elde ,
heb oerhan; eld. Van het onfcheidb. voorz. ver en
han`elen. Verflellen : oude kleeder•en verhanfelen. Verkoopen , verkwanfelen : hij heeft zijn paard al weer

vêrhanfeld.

VERHAR.DDRAVEN, zie. verdraven.
VERHARDEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl Ik over
Van het onfcheidb. voorz. ver
hardde , heb verhard.
en,/ arden. Bedr., hard maken : ijzer wordt door vuur
verhard. Overdragtelijk, voor aandoeningen of berouw Ongevoelig maken : ick fal Pharao's he' te verharden. BJJBELV. En blijft verhard in 't kwaade.
L. D. S. P. Onz. , hard worden : hij verhardt tegen
alle - ongemak. In boosheid verharden. Van hier verharding.
VERHARDZEILEN , zie verzeilen.
VERHAREN , onz. w. , gelijkvl. Ik verhaarde , ben en
heb verhaard. Van het onfcheidb. voort. ver en haren,
van haar.. Zijn . haar verliezen , en wederom ander
krijgen , van haar verwisfelen : de hond vel haart. Voorts
is verharen bij KIL., door de hitte of koude der lucht
getroffen worden, en . weggaan , vertrekken : die dede
verharen den menjche wt des Paradijs waranden. v.
IIASs. Wamt anders zal hij van droefheift ten grave
verharen. CorisT. TH. Juw. Mijn dunckt, hij komt
hier gaen , dus -wil ie watt verharen. VLAERD. REDEVR .
Bij KIL., ook verhaer den , dat nmisfchien de oorfpronkel *ke fpelling is , zoo dat ver ha en , in de laatstgeInelde beteekenis , evenveel zij , als van haard verwisfelen , verhuizen , verkasfen.
VERHEEREN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verheerde, heb
vorheerd Van het onfcheidb. voorz. ver en heerera,
van heer. Bij KIL. ook verhecrfcbaf pen, vermeesteren., te onder brengen: wee het land, dat door een
yijandeliik leger verheerd wordt! Tfog ens de verheerde
al, huts en dorp, btrgh en dal. M. SToi . Toen
.

-

-
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riep

V.
•iep ik , door mijn rouw verheerd. L. D. S. P. Van

hier verkeerder, ver/zeering. Anders ook verheerfchen.
Het voorzetfel ver heeft hier eigenlijk de kracht verineerderende beteekenis van over, gelijk ook - i:n vei•la,

den , vermeesteren , verwegen , verwinnen.

VERHEERLIJKEN, bedr.. w. , gelijkvl. Ik verheerlij kte , heb verheerlijkt. Van het onfcheidb. voort.
ver , en heerlijken. Van heerlijk. Heerlijk maken,
tot heerlijkheid verheffen : die fal mij verheerlijken.
BIJBELV. In hem wort Hippokraet, het licht der Artfenije , verheerelijkt. VOND. Vereeren , groot maken,
roemen , prijzen : verheerlijk 't opperwezen. L. D. S. P.
Ergens mede verheerlijkt zijn, is , daarmede verguld,

ingenomen , zijn, Van hier verheerlijking.
VERHEERSCHE1T, zie verhoeren.
V ERHEFFEN , bedrs en onz. w. , ©ngelijkvl. Ik verhief, heb verheven. Van het onfcheidb. voorz. ver
en heffen. . Opheffen, doen rijzen : zijne fiem verheffen. Die , daar zijn etend hein treft , zijne ziel tot u
verheft M L. D. S. P. herheft «hij over ons het licht
uwes aanfchij ns. BIJ BE LV, Men hoort een v®lle zee
v.ef heffen haar geruisch. VoND. In rang en aanzien.
bevorderen : vruchteloos zochten zijne vrienden hein nog
al meer te verheffen. Door mijn hand op frons troon
i'erhev€n. L. D. S. P. Verkiezen : gansch Galaad
verhief hierom 's Lants balling tot 's Lants hooft'. VOND.
Roemen , prijzen : hemelhoog verhief men hem. Uw
dapperheen aan 's hemels boogen verheffen. V OND. Zich
verheffen, is, zich met hoogmoed en waan vervullen : verhef zs zoo niet bij u zelven ! Tot dat hun hart
zich dwaas verheft. L. D. S. P. Zich zelven roeinen : hoe walgelijk is het, dat hij zich telven zoo verhef
heft! Om hoog flijgen : de luchtbol verheft .zich al meer
en meer. Wanneer hare baren haer verheffen , /o jlilt
ghijfe. BIJBELV. Oneigenlijk. Mijne ziel verheft zich
hemelwaarts! HOOFT. bezigt hier voor ook enkel verheffen : waar door uw } moed . verheft. Oprijzen z flaet
O' , Heerei ! in uwen toorn verheft u ! BIJBELV.
Zich vertoonen : midden in den fraei gevoegden
ring verheft zich een godin. HOOFT' In werkzaam'beid, of werkenskracht, toenemen: het oproer verheft
zich. Zoo de kc-arts zich niet te zeer verheft. Dit
zelf%
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zelfde wordt door het onz. vsrhe fen uitgedrukt; de
koorts begint te verheffen. Van hier verhe/ng , verheveling, en bij KIL. verhef. Het deelw. verheven
wordt als bijv. n. , en bijw. , gebezigd. Zie verhe
ven.
VERHEFFING ,• z. n. , vr. , der , of van de verheffzng; meerv. Tlerhejfingen. Van verhefen. De daad van
verheffen , in al de opgenoemde beteekenisfen : door
verheffing van zijne fiem. Zijne verheffing baatte hem
weinig. Een ijdele verheJ%zng van zich zelven , enz.
Zamenflell.: flaatsverheffing, fleniverheffing, zelfsverheffing , zielsverhejang, enz.
-VERHELDEREN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik
verhelderde , heb , en ben , 'verhelderd.; Van het onfcheidb. voorz. ver en helderen , van helder. Bedr.
helderder maken : dat wasfchen heeft de glazen vrij
; wat verhelderd. Onz., helderder worden : de lucht
verheldert grootelijks. Van hier verheldering.
,VERHELEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verheelde heb
verheeld. -Oulings ook ongelijkvl. , ik verhal , heb
•verholen. Van liet onfcheidb. voorz. ver en helen,
van heel , 4chterhoudend , ftil.zwijgend. In het hoogd.
,erhehlen, WILLERAM. verhelan , OTTFRID. firhe«.
'lan. KEno. farhelan , middeleeuw. lat. forifcelare.
Door fliizwijgen verborgen houden : hij het niets
yoor mij , verheeld. Uwe trouwe en verhele ik niet in
de groote gemeijnte.: BJJBELV. Van hier verheler,
eerheling. Het oude deelw. verholen wordt als een
bijv. n. gebruikte
,VERHELPEN , bedr. w. , oi gelijkvl. , Ik verhielp,
hob verholpen. Van het onfcheidb. voorz. ver, en
helpen. -Iets door zijne hulp uit eenen slechten toefland
in eenen beteren overbrengen : ik poogde het wel een
weinig te verhelpen; maar vergeefs ! Iets kwaads door
zijne hulp wegnemen : de gebreken des ouderdoms la,

-

ten zich niet verhelpen. 'Er is geen verhelpen aan ,

is , het laat zich niet verhelpen. Van hier verhelpitfg.
VERHEIVIELD , bijv. n. , zonder trappen van vergrooting. Eigenlijk een deelw. van verhemelen s bij KIL.
verwelven ,, eni in een gewelf verbergen. In het gebruik , van eenen hemelrellen aard: v- rhemelde he/`pze-

gelingen. Boe tintelde haar verhemeld oog. De verhemflde gef lal:e van den opvarenden ezus.

V E ?.

VERHEMELEN, zie rerhemeld.
VERl IEMELTE , z. n. , o. , des verhemeltes, of van
het verhernelce; meere. verhemelten. Van verhemelen ,
bij KIL . verwelven. fl ij denzelfden KIL. een gewelf.
Hedendaags , het gewelf des monds : mijne tong kleeft
aan mijn zerhemelte'. Anders ook gehemelte. De
hengel van eene koets , eene ledekant , .enen troon, e
meer dergelijke. Zie hemel.
VERHE NGEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verhengde ,
heb verhengd. Van het onfcheidb. voerz. ier en hengen. Bij KIL. evenveel, als gehengen : God verhengt
dat. v. HAss, Veroorloven , vergunnen : uwen liue,
en feldi gheen leckerheit verhenghen. GULD. THIR.
Van hier bij denzelfden verhenghenisfer
VERFIEUGD, bije. n. en bijw. , verkeugder , ver.
heugdst. Eigenlijk, een deelw. van verheugen. V er..
blijd ; u looft hts in de ziel verheugd. L. D. S. P.
Verheugt op 'saertrijks kruin te treden. H. ^Cilim*
Van hier verheug dheid.
VERHEUGEN , bedr. w. , gelijkvl. A verheugde ,
heb verheugd. Van het. onfcheidb. voorz. ver en, heugen, om hoog heen ,. opbeuren , verblijden , vrolijk
maken : den wijn, die het herte des reen, fchen verheugt.
BIJBELV . Laat uw knecht zich weer verheugen. L.
D. S. P. De kraemgodesfe zerheuge u met een jonge
fpruit VOND . O ul. fchreef men -ook verhogen: Bij
KIL. ook onz., verblijd worden; zoo als verhoghen ,
in : die liede fouder bi verhogken. M. STOK. , het
welk intusfchen ook bedr. gebezigd werd: daer merg
fine droeve herte bi verhoge. FERGUUT . Ei wart verhoghet harde zere. WALEWEIN. In plaats waarvan
het elders is : doe wart Lhalewein in hóghe; in overeenkómst met : het , wart . gefont , en in hogen , ende
blide. FER GUUT ;' en met : dies fi bat waren in hoghen , dies f Gode danken. mogken. M. STOK... Van
verheugen komt verheuging. •• Het deelw. verheugd,
zie hier boven. Het deelw. verheugend wordt ook wel
eens als bij v. n. , gebruikt , voor heugelijk : verheu.
-

-
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Bender tijding ontving ik nimmer.

VERHEVELING, z. n., vr., der, of van de verheveling ; meerv. verhevelingen. Van verheffen. Al,
-

waty jich boven in den dampkring des aaaxdbodems be.
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Vin dt , en onweerswolken , waterhoozen , fneeuw-,anken , enz. vormt : eene wijsgeeri e liefchouwing der
verhevelingen. Zamenftell. : luchtzer-heJeling , enz.
VERHEVEN,' bijv. n. en bijw.. , verhevener, z'erhev enst. Eigenlijk een deelw. van verheffen. Boven de
oppervlakte .= van een ding uitkomende : verheven werk,
van goudfmedeii , beeldhouwers , enz., IiIL. Opwaarts gerezen : alle hooge endeverhevene cederen 'ça,;
Libanon. BIJBELV. Hoog boven andere dingen uitílekende : een verhevene geftoelte. flls een verheven Wager in
fijne inbeeldinge. BIJBELV. Op eene hoogte geplaatst
het flaat daar verheven .,te prijken. Bij biij,t de hooge
gefetene neder , de verhevene f tadt. BIJBELV. Uit uw
verheven heiligdom. L. D. S. P. Figuurlijk, op het
toppunt van eer - geplaatst : zingen : God is hoog
yei'heven ! L. D. S. P. Hoogzwevend : wet e verhevene bef regelingen ! Edelaardig , , grootmoedig : eene
ver,hevene ziel. .bene verhevene uitdrukking , een ver
hepen flijl, enz.. zijn ,_ die zich boven de gewone wijze van afpreken verheffen. ' Het bijw. erhe ► en is , figuutlijk , in eenen verhevenen fpreektrant : grootsch en
erheen beantwoordde hij die aanfpraak. ' Verheffen,
zoo ook erhes er , komt eigenlijk van het oude hefgin,
beven , dat iets hoogs en heerlijks beteekende , gelijk
ook in ons hemel; en van hier het engelfche heaven.
. Van hier verhevenheid.
VERHEVENHEID., z. n. , vr. , der, of Van de verhe•
eenheid ; meere. verhet enhe&n. Van eerheren. Iets,
dat boven de oppervlakte van een ding uitfleekt : uit die
'erherenheid za 1 een -gezwel ,voort/pruiten. tDe eigenfc.ap van verheven.te zijre, zoo eigenlijk , als oneigenlijk : die berg is, uit hoofde van zijne verhevenheid , op
eenen grooten affland zigtbaar. De verhevenheid van
zijnen rang, van zijne ziel, van zijne taal , enz.
VERHIELEN, zie verhak/tukken.
VERHIJLIKEN . zie i erhuwelij ken.
VERHINDEREN, bedr. w., gelijkvl. Ik verhinderde,
heb verhinderd. Van het onfcheidb. • voorz. ier en
hinderen. Beletten, door hindernisfen terug houden :
ik werd verhinderd, on het af te maken. Verhinder
zijne gruwel jtukken. L. D. S. P. Van hier verhin derirlg.
VERA
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VERHIT , bijv. n. , verhitter , verhitst , E;genlijk eei
deelw. van verhit ten. Door beweging, door vuur,
of anderzins , heet gemaakt : hiel uw . s erhitte ligchaam
toch 'oor geene koude bloot ! Als fij verhittet zijn , fat
ick haren drçinck olp,rettcn. BIJBELV. Oneigenlijk , door hartstogten , begeerten , Ienz. ontvlamd:
daar zij , i'erhit van toorn mij haten. L. D. S.
P. eerhit o bloes, en rnoort. VOND. Van hier ver.
hitheid.
VERHITTEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik rerhittede , heb
verhit. Van het onfcheidb. voorz. ver , en hitten,
neeten. Heet , hittig , maken : hoe wordt de lucht
thans door de zon re, hit. Tot dat de wijn haer heeft
verhittet. BJJBELV. Verhit u .tiet . te zeer. Van hier
verhitting. Het deelw. verhit , zie -hier boven.
VEHOEDEN, bedr. w., gelijkvl. Ik verlíoedde , heb
s erhoed. Van het onfcheidb. voort,. ver en hoeden.
. Door hoede en toeverzigt voorkomen , beletten : ik hoop
het te verhoeden. Dat God genadiglijk verhoede ! . Bij
KIL. ook beíchermen , hoeden. Van hier verhoedzng.
. Zame nfell.: onrerhoedsch , enz.. .
VERHOEREN , verhoereren , bedr.:- w. gelijkvla ik
verhoerde, heb verhoerd.. Van het onfcheidb. voorz.
vei• en hoeren , hoereren. Met hoereren doorbrengen,
verkwisten : hij verhoert niet flechts zijn goed , maas
ook zijne gezondheid. In het hoogd. eerhuren, vries.
ferhoerkje ; en _ bij OTTFRID , is- : firhuaran hoe.
.reren.
VERHOE TELEN , bedr. w., gelijkvl. Ik verhoetelde,
- heb "erhoeteld. Van het onfcheidb. voorz ver en
hoetelen. Verbroddelen : hij rerhoetelt al, wat men
hem in handen geeft.
VJRHOFSTEDEN , bedr. w., van ser en hofftcden,
van hof/lede, wordt door J. DE DECK. gebezigd, in
den zin van', door het houden van eerre buitenplaats,
doorbrengen :
Wanneer de kooplien meer verhoffle8n en verrijden,
Verbrasfen en verkleén, dan tasch of kas kan lijden.
VERHOLEN , bijv. n. , verholener , - verholenst. Eigenlijk een deelw. van verhelen. Verborgen , bedekt:.
s erholene lagen leggen. liVant fij is verholen voor de
#ogen aller levendi&en, T j nE L v. Niets as ran mij
-

-

-

-
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voor (1 1 erholen.L, D. S. P. D t God ontdecken wilt,
fainietverholen blij en. LAN'DJU WEEL. Van Bier t erholenheid. Zamenfell.: ons•errbo/en, enz.
,

VERHONGEREN , bedr. en onz., w • , gelijkvl. Ik
verhongerde, heb, en ben ve; hongerti. Van liet on .
fcheidb. voort• ver en hongeren. I'► eddr., door honger
benaanwen : verhongeren een Jt6d. KIL. Onz., van.
honger omkomen , of zwaren honger lijden : eer verhongerde" wolf. 't Rijck , dat verken , verhonger,,
griam om raet. VOND. Van hier verhongering.
VERHOOGEN, bedr. w., gelijkvl. Ik verhoogde , l^A
verhoogd. Van- het onfcheidb. voorz. ver en hoagenn.
Oulings 'evenveel , ais . ver•herigen. Zie dit t^^uurd.
Hedendaags , hooger maken : eenen dijk ver•hoo; c.^i.
Verhoo „t de bare, bG°/•ci; dt den weg. BJJBELV. t) ver
dragtelijk , in eer en m-1 ► L doen klimman : die , ais aller
op^e^•voo d deez' vetnyedert , dien verhoogt. L. D.
j en d via hhij
verhoogde hi
w i ldehoog
i^
S.P. D h.'n hij
wilde, verrlederdr, hij. 131JBELV. Roermen, p.yij: eii
Godfgroote daen ve hooge i. L. O. S. P. Vermeerderen , ve rgro o te n : z f n bo, d v rhoo en. Den prijs verhoogen. Ik zal Usa n2a vcn gogen. L. D. S. P. Dus
verhogede , ende breidde diá hertoge fnen name. J. v,
HEELLI . Van hier veir.hooger , verhooging , verhoogfel, KIL. -- verhoog er.
,

VERHOOIJEN., bedr. w. , gelijkvl. .1k verhooide, heb
yerhooid: Van hét onfcheidb voorz. ver .en hooágen.
Omkeeren , en uit een re de ,als hooi : gij hebt het
antf^/d ,berd verte otd -.' ,ALMA, Perhoi/en ende verflroi efs; ~ uit-elkander werpen , ' bij KIL.
VERHOOR, z. n. , Q. , des verhoors , of van het ver.@
hoor; ` reerv. verhooren. Van het ojnfcheidb, voorz.
'ver en hoorets, met weglating van den flaart. Zie ver.
De daad van verhooren. Bijzonderlijk eene geregte
lijke aanhooring van befcliuldigers , gedaagden, en getuigen : hij is nog in geen verhoor geweest.
VERHOORDER, z. ii. , m. , des verhoor ders , of van
den vu-hoorder; meere. verhoorderen en verhoorde,•s.
Van verhooren. Al wie. verhoort : wie was de ver.*
hoorder.. dor g4vange2en 2 ' Verhoorder der gebeden4
L: D. `S.. P...
VERHOOREN;, bedr. w., gelijkvl. Ii vej hoorde.
L

he
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heb verhoord. Van het onfcheidb. voorz. ver eis hr'oren. O iir g,s , evenveel , als het enkele hoorn : ais
nu de f trit(•s oorhooi den , dat 9zulius met fo groter
2nenie/de win volck • quam. v. HAS s. Alfe das vol:
d:kt verhoort. . M. STOK. Geen geluid ontwaar worden : zwe ,l1en fle alle , die daar waren, alle die Coninc
dit oerhorde. FE R G U U i . Hedendaags , gunf ig aanhooren : wil der droeven klagt verhooren., L. D. S. P.
Figuurlijk : de aerde ral het koorn verizooren , mitsgaders den most ende de olije , ende die fullen Israël
verhoor en. BIJBELv. Voorts befchuldiger.s , gedaagden, en getuigen , gereg; telijk aanhooren : hij is voor
het regt verhoord. Oul. werd het ook met eenen tweeden naamval gebezigd : Ende hi ,/el dijn: verhooren.
Bit. DIONIS. Van hier 'verhoor , verhoorder , verhoorig , tot verhooring genegen, bij KIL., verhooring.
Van het deelw. verhoord komt de zamenflell. onver
hoord.
VERHOORIG , • zie verhooren.
VERHOOVAARDIGEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verhoovaardigde , heb „'erhoovaardigd. Van het onfc`beidb:c voorz. ver en hoovaardigen, van hoovaardig.
' Hongin oedig maken , doorgaans wederkeeriglijk : hij
verkoovaardigde zich daarop.
VEEHOPEN , bedr. w. , gelijkvL Ik verhoopte , heb
verhoort. Van het onfcheidb. voort. ver en hopen.
Met hoop te gemoete zien : ik verhoop het beste daarvan. .Durft gij iet anders noch verhoopen? VOND.
Tot dewelcke onfe twaalf geflachten verhopen te komen.
I3TJBELV. Vair het deelw. verhoopt, komt de zamenell.: onverhoopt.
VERHOUDEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik, verhield,
heb - verhouden. Van het - onfcheidb. • voorz, ver en
houden. Wederhouden , beletten : die bisfcop Coenraat
verhilt deren begonnen fir**t. v. HASS. Zich aan
iemand verhouden , is , zich aan hem houden, het
.een , of ander , juist 'van hem verwachten , of vorderen ; te dien opzigte verhoud ik mij /reeds aan u.
Van hier verhouding.
VER11OUWEN , zie verhakken.
VERHUIZEN, onz. w., geiijkvl. Ik verhuisde, ben
verh 'isd. Van het onnfclheidh.. voort. ver en huizen,
van bus. In Vriest. vervaren. Zie varen. E i genlijk ,
-
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lijk, uit het eerre huis in het andere-trekken , vat woning veranderen : ik moet in Mei verhuáten. Zijn ver*
blijf verlaten : ik zal hem fpoedig doen verhuizen.

Verhuist jupij*n reet al de goon, en vaert hij ui r de,t
hemel. VOND. Sterven : toi dat hij eijnrelijck des le=
ovens vaentje Jlri ckt , en hier van daen verhuist.
\VESTERB . Dat ik eens eerlicriáe uit 'slichaems tent.
VOND. Tot dat de ziel zich tot verhuizen fpoeit.
JONKTIJS . Van hier verhuizing. Zanienflell.: ver-i
h uisda? , . verhuistijd, enz.
VERHUIZING , z. n. , vr. , der , of van de verly i.
zing ;meerv. -verhuizingen. Van verhuizen. De daad van
verhuizen : zijne verhuizing berooftsnij van eenen goe^
den nabuur. De verhuizing der zielen van het eend
ligcbaamn in het andere. Zamenfl ell.: zielsverhuizing,
enz.

VERHUREN , bedr. w. , gel"kvl. Ik verhuurde , heb
verhuurd. Van het onfcheidb. voorz. ver en huren.
In huur geven : hik verhuurde dien aen landtlieden.
BIJBEL V. 'Zich verhuren, is , zich tegen een bedoe.
gen loon tot de diensten van eenen knecht , enz. verbinden : zij heeft zich aan -ons verhuurd. Van hier
verhuurder , verhuring, verhuurfter. Zamenftell.
verhuurkantoor , verhuurtijd , enz.
VERHUTSELEN, bedr. w., gelijkvl. Ik verhut[elde , heb verhutfeld. Van het onfcheidb. voorz. ver
en hutfelen. Al hutfelende' van zijne plaats brengen.
VERHU WELIJKEN , bedr. w. , gelijkvl
Ikwerhuwelilkie , hob verl^uuelijkt. Van het onfcheidb voort.
ver en : huwelijken. Door ,,een huwelijk verbinden i
zij werd •aan haren neef verhuwelijkt. Figuurlijk,
ten naauwfte vereenigen : foo was de nuttigheit verhij
lickt aen de Reen. HUIJGHENS. Orn haar met een
ander man te mogen 'verhijlicken. VEL. CHR. v. H.
Van hier v- rhuwelij£ing.
VERJAGEN , bedr. w., gelijk en ongelijkvl. Ik verjagde,
verjoeg,heb verjaagd.Van het onfcheidb.voorz. ver en jagen OTTFRID . firjagen. Van zijne plaats jagen: gij
worden niet gebooncï, geplaagd , veracht , verdrukt,
vervolgd, verjaagd. L. D. S. P. Een gjegelick is
als een verjaegt rhee. BIJBELV. Van hier eerjager,
verlaging.
VERJAREN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik, verjaar
L ?.
dey
.
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de, heb en ben vervaard. Van het onfcheidb. voc r;a
ver en j:-!ren, van jaar. Bedr. , iemand met zijne
verjari a , of met het beleven van zijn' geboorteti a geluk werl fchen: wij kwamen hem verjaren. Bij Kir,.
een jaar lang uitftellen. Onz., een jaar, of eenen onbepaalcden tijd, uitgefteld worden. Verjtzeren ende verdaeghen -, is , bij denzelfderi KIL. , eenige, dagen boven
het jaar verfchoven worden : foo die verjaarden ende
verdaagden. v. HASS. Voorts is verjaren , jarig worden , z"*n' geboortedag beleven : , ik ben gisteren verjaard. Derwijze verouderen , dat 'er geen regt meer
op is : de fchuld is reeds verjaard. Van hier ve, jartng.
Zamenftell. : verjaardag.
VERIJDELEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verf Welde ,
heb verijdeld. Van het onfcheidb. voorz. ver en
ijdelen , van ijdel. IJdel maken : waarom wort glij
ijdelheijt
dus door
verijdelt 2 BIJBELV. Te leur itellen : maer zijn verijdelt geworden in hare overlegginge. BJJBELV. Verijdel hunnen wensch. Van hier vei i f deling. HOOFT bezigt vers^deltuilen, en VOND. verijdeltuiten , voor verwaarloozen :
Maagden , die de min uitfluiten,
harre jeugd verfijdeltuiten. VOND.
VERIJDKLTUIJEN, zie verijdelen.
VE RI, DELTUITEN , zie #verijdelen.
VERIJZEN , onz. w. , gelijkvl. Ik verijsde , bis;
verijsd. Van het onfcheidb. voorz. ver en ijzen ,
van ijs Bij KIL. in ijs overgaan , vervriezen.
VERJONGEN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik verj ongde , heb en ben verjongd. Van het onfcheidb.
voorz. ver en jongen. Bedr. , jong maken : dat ge.toegen zal hem verjongen. De lente verjongt het gelaat des aardrijks. Jonger doen fchijnen : dat huljel
verjongt u merkelijk. Onz., jonger worden , of
fchijnen : hij verjongt alle dagen. Van hier verjonging
VERJONNEN, ze vergunnen.
VE RKAARDEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verkaardde,
heb verkaard. Van het onfcheidb. voorz. ver eii
kaarden. Door het kaarden aan een vorig beftaan
onttrekken: hebt ,gij die wol nog niet verkaard? Wederom kaarden: die wol moet verkaard worden.
VER KABBELEN , bedr. w., gelijkvl. Ik verkabbel.

.
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ge , h e b verkabbeld. Van liet onfcheidb. voofZ. ver
en kabbelen. Al kabbelende uitbrokkelen : dat . stater
verkabbeit den oever hier en daar geweldig. Van hier

verkabbeling.

VERKAKELEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verkakelde,
heb verkakeld. Van liet onfcheidb. voárz. ver en,
kakelen. Door gekakel aan anderen niededeelen : de
hen verka elt fleeds , dat zij een Li gelegd heeft. Gij
verkakelt alles. Al kakelende doorbrengen : zijnen

zijd. verkakelen.
V1 RKALEFATEREN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verkatlefaterde_, heb ve rkalefaterd. Van het onfcheid. voort.
. ver en kalefateren. Bij KIL . verkalefaten. Door
kalefateren in eenen anderen toestand brengen : ik laat
272ijn (chip verkalefateren. Aan kalefateren • te koste
leggen : hoe veel hebt gif dezen zomer wel verkalefate2•(l ?
► E lUCALKEN , bedr. en onz. w. , gelijkel. Ik verk1:alkte,heb en ben verkalkt.V an het onfcheidb. voorz. ver
en kalken. Bedr. , in kalk veranderen : de fcheik s digen wetsai vele dingen te verkalken. Onz. , in kalk
overgaan : de fleem verbrokkelt en verkalkt`gansch en al.
Van hier verkalking.
V E RKALLEN , bedr.. w. , - gelijkvl. Ik verkalde , heb
verkald. , Van het onfcheidb. voorz. ver en kallen.
Al kallende aan ,anderen mededeelen : zij Kerkalt al,
wat zij , weet . Den . Zachter eis. moet men niet versallen. S$.GHELITN .. OuUng ,., -bepraten ,,over het alge..
in►ee , ' . , at dhur^ _ bij o fe cm ie uwen ediprit-ferden c&Lftakver alt ende . er jprciken is g weest.
TJ J4%4RL' ZSJPJSA npi v rkallerr, _ is , denzelven
al , allcndé verkwisters ZáGk vorkallen , -is , zijnen
mond miskallen.
.V 1 RKAMMF N, bedr.. w. , geiijkvl. Ik verkamde, heb
,verkamd.. Van het onfcheidb. voort. ver en kampmen.
Anders .kammen , dan voorheen : zij verkamt het haar
gansch. en al.
\ ERKANKEREN, one. w. , gelijkel. Ik verkankerde, ben verkankerd. Van liet onfcheidb.. voort. ver
en ; kapketen.. Door kanker verteerd worden : zijn
aangezlgt -is reeds half verkankerd. Die boom verkap-^
kort -geweldig. Van hier .verankering.
VERL3
.
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VERKAPPEN, zie veerhaken.
VERKAPPEN , bedr.- w. , gelijkvl . Ik verkapte , hcb
verkzjt. Van het olnfclheidb. voorz. ver en happen.
Anders kappen , dan voorheen , of op nieuw kappen:

gij moet u door wijnen- kapper la en verkatpen. Vaii
hier verkapping.
VERKASSEN, onz. W. , gelijkvl. Ik veraste, ben
verkast. Van liet onfeheidb. voorz. ver en kas/en ,
van kas. In den gemeennamen fijt , evenveel , als verhuizen; eigenlijk, van de eene kas in de andere kruipen : ik deed hem oogenblikkelijk verkasten.
-

VERKAVELEN , bedr. w. , gelijkel. I verkavelde,
heb verkaveld. Van het onfcheidb. voort. ver en kavelen. Nog eens kavelen , en door kavelen bederven:
dat hij zoude 'toelaten , dat - hare eere moesten verkavelen. SCiiRIEcK. Van. hier verkaveling. Zie kavelen.
VERKEERBORD, z. n. , ' o. , des verkeerbords, of
van het verkeerbord; meerv. verkeerborde ;f, \%an verkeer sn en bord. Een bord , waarop men verkeert , het
verkeerfpel fpeelt : er is eerre fchijf van het verkeerbord te .zoek.
VERKEERD , bijv. n. en bijw. , verkeerder ,verkeerdst.
Eigenlijk , een deeles. ' van verkeeren. Het tegeno verfaande van echt , juist , regt : het fchoot snij in de
verkeerde keel. Hij (j eelt verkeerd antwoord, zoo eigenlijk , als oneigenll , van iemand , die ongepastelijk
,antwoordt . .fiets verkeerd aangrijpen. Op eerre verkeerde plaats : gij zoekt verkeert een kruit , dat elders
-liefst. wil fi i uiten. VOND. Ik trad f hier' op verkeerde
paen. L. D. S. P. -Ondeugend : een verkeert man fat
krackeel inwerpen. BIJBELV. Van hier verkeerdelijk,
verkeerdheid.
VERKEEREN, bedr. en - onz. w, , gelijkel: Ik verkeer de , heb verkeerd. Van het onfcheid. voorz. ver
en keren. . Bedr. , véranderen : de blijdfchap is in
ro k. w verkeerd Mijn duisternis verkeert g' in 't heil7•ijkst licht. L. D. S. P. In eene riete j rui$ verkeert
te worden. VOND. Uit de behoorlijke , of gewone rigting ., in eene tegenoverftaande onbehoorlijke , of ten
uiinfte ongewone, brengen: da orde der natuur ver-

-

,

-

keerenn. Gefchenken verkeeren het heilige regt. Den
' rasel eest , d e 't volk verkeerde. VOND. Den wech
dcr
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der fachtsnoedigen verkeeren. BIJBELv. Onz. , veran••
derd worden : zijn kleet in bont , en d'arm verkeert in
pooten. VOND. De harten der Egijptenaren verkeer-

den toen. L. D. S. P. Jee kans des oorlogs ve. keert.
iJ t kan verkeeren zei Brederoo. Omgang iiiaken , of
hebben : waarmee men ei•keert , daarmee wort men ook
geëerd. De wolf fal met het lam verkeeren. BJJ.BELV.
Verblijf hebben , of houden : als fij in Gal lea verkee ^,

den. BIJBELV. Wie zal in uwe ten verkeeren. Over

een meisje verkeeren , is, haar vrijen. Ergens order
zoo , of zoo , verkeeren , is , zich daaronder zoo , af zoo,
gedragen : hoe verkeert zij onder haar lijden? Ergens onder , of in , verkeeren , is , zich daaronder , of
in , bev'inden :: zij verkeerden onder de zwaar /te verdrzukking. In flavernt*j* verkeeren. Eindelijk is verkeeren het verkeerfpel fpelen ; maar in dezen zin gebruikt neen het naauwelijks anders , dan in de onbepaalde wijze : hif i: ongemeen afgeregt op het verffeeren. IIALM4. Van hier verkeerder , verkeering , verkeerij e , het ' verkeerfpel : een verkeertj e spelen. Zamenilell.: vefkeerbord , verkeer) el , enz. Het deelw.
verkeerd , zie hier boven.
V1iRKE i RING , z. n. ,. vr. , der of van de verkeering ; meerv. verkeèringen. Van verkeeren. Hoogd. verkehr , nederf verkeer De daad van verkeeren. Bederf : dan tot verkeerirg der toehoorders. BIJBELv.
Verdraaijing : door verkeering van `het reg t. Veran dering : hij hoopt op cent fpoedige verkeering van den
kans. , V erblijf: g edurende zijne verkeering in deze
Jtad.' Omgang : h ebt gij ooit verkeering war gehad ? ` 'erkeering over een meisje maken , is , haar
vrijen : hoe lang heeft hij reeds verkeering over haar
gemaakt ? Zarnenílell.: kansverkeer ing, re verkeering, enz.
V] PUKEN, zie rken.
VERKENNEN, bedr. w. , gelijkvl. 1: ; ver:'ende, heb
verkend. Van het onfcheidb. voord. ver en kenenen.
Iets in zijnen aard , in zijne gelleldheid , opnemen:
wij poogden het b^merkie land te i e; `-ennen. Den
vijand vei kenren , basterdw. îecogroscerera. Van hier
verkenbaar , verkenn'r:^ . Zamenfh ll.: verkennin smiddel, verkenningsteeken , en?.
VERKERVEN, bedr. w. , oA igelijkvl. Ik verkorf, heb
verL4
.
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vcr,orPcf2. a n het onVci b. v on rr ^. ver cii I°rven.
Avreregts behandelen : hij heeft het b j mij verkorven
het fiere hij deed avcregts g edaan , zich ;lechit gedla^
gen misdaan. AIdz's bli f t Gods getrozi, fchoon wij
In? /nood s erf, erven. POOT.
VhKETTEREN , bedr. w. , ge1ikv1. Ik verketterde,
heb verke► terd. Van het onfcheidlb: voorz. ver en
ketTerett , van ke ster. Tot eenen ketter maken , als
eenen ketter affchhilderen, van ketterij befchuldigen
zoo haast hij het oude had verliet, begon men hem te
verketteren. Van hier verkettering.
VERKEUVELEN , verk_,stelen, bedra W. , gelijkvl. Ik
ver kvulvelde , heb verkeriveld. Van het onfcheib. voorz.
'ver en keuvelen , kevelen. Door gekeuvel verkwisten:
wat vefrkeuui'elt gij uwen tijd met ëlkarldertnr ! Al
keuvelende nededeelen : zij heeft alles aan mij v r1 euveld.
\.JERKIELEN , bedt. `v. , gelijkvl. Ik verkielde, heb
ver kield. Van liet onfcheidb. voorz. ver en kielen,
van kiel. Bij KIL. oserbodemen. Van eeneandere kiel,
eenen anderen bodem voorzien: hij laat zijn (chip
verklein.
VERKIELEN, zie i°errkoren.
VER-KIELEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik verkoos , heb
ver'. ozen. Van het onfcheidb. voorz. ver en kiezers.
}epen : iem j d % o t Ko i;ing verkiezen. Hij verXoos j fiien knecht Da 'id. BIJ1ELV. Begeeren, verlangen , wentclieri : verkiest gij ook t'huis gebral te worden 2 Zi/Ik en nara verR'ies ik riet. .Het eerre voor , of
boven , liet andere verkiezen , is , daaraan de voorkeus
gev u , bet ho„ ger achten : de igd ;loet voor , of boven,
jchoonheid verlt zen ij o den. Van hier verkiesbaar,
werk e ij k , e, ki zer , verkie.^ing. Zamenftell.: verki Jsdasr enz.
' E KIÈ ZING , 7. n . , vr. , der of van de verkietiir'g ,;
r neerv. verkiez ma •en. Van verkiezen. De daad van
verkiezen : cle ► rkie `rg win eenen Burgemeester. Bijzondere e -liklei d (ti) ier een of ander : ieder heeft
z j; e v!r ie ?g- Da f is ;ai ;e verkiezing , het voorw et-) , ir^arO1) ik bjz rader ily^^ Ád ben. In de
Godge'eurd"eipi i ver°iezir1;° een Goddelijk heiluit-,
om deze en gene menfcbeÉi boven anderen te behou;
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den : Bogerman wilde niet , dat de verwerping aangetast wierd , voor dat de verkiezing omvergeworpen was;
en dit vond Episcopius bezwaarlijk. Zamenflell.:
verkiezingsdag , verkiezingsleer , verkiezingsmaaltijd,
enz. vroedfchapsverkiezing , enz.
V.;RKIJKEN , bedr. w. , ongelijkvl. 1k verkee1 , heb
verkeken. Van het onfcheidb. voort. ver en kijken.
Aan . de bezigtiging van iets te koste leggen : wat hebt
gij aan die wasten beelden verkeken ? Zich ver;.,ijken,
is , zich in het kijken misgrijpen , averegts kijkei : ik
heb mij verkeken. Zich ergens aan verkijken , is , het
te lang , of te fterk bekijken : verkijk iu niet aa;; haar
optooifcl. Zijnen tijd verkijken , is , denzelvcn met
kijken doorbrengen. ° De kans is veeeken ,. beduidt,

men heeft de kans slechts bekeken , zonder ze te benuttigen.
VERKINDi REN, onz. W. , gelijkvl. Ik 1,verkinderde ,
ben ver?inddrd. Van het onfcheidb. voorz. yer en
kinderen. BRAr D T b ezigt het woord in den zin van
kindsch i vor den : want de orde moeten- weer v^ îkinderen . J. Dn DrCKER zegt: merk, hoe de wzjsheit Gods
vareindert .
VERKLADDEN , bedr. w.', gelijkvl. 1k verkladdede ,
heb verklad. Van. het onfcheidb. , voorz. ver en
kladden. Al kladdende onbruikbaar maken : waarom
al dat papier. verklad? Door geklad bederven : hij
heeft zijns mees, er v werk verklad. S
,

1

VERKLAGEN, bedr w., gei ikvl. I ver laagde , heb
verklaagd. Yaii'het onfcheidb. voorz. ver en klagen.
1efchuldi-en : hik werd ' wegens dievertj verltilaagdb
rD®ch we',w,.án : snij verklaegen van misdaet. VOND.
.die hem j 'den ,regter verklaagde. Ouliugs ook met
oor : die ' háer ve ; claeghde voo onf en Godt dach ende
nacht. I3IJEEL V. Van hier verklaa er , verklager,
verklaging.
VERKLAPPEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verklapte ,
heb verklapt. Van het onfcheidb. voorz. ver en klappen. Iets al klappende aan den dag brengen: zij heeft
aalles verklapt. Menige deug eniet verklapt zich zelven.
Van hier verklapper , verkl tipping , verklaptter.
VERKLAREN, bedr. w. ,- gelijkvl. Ik verklaarde,
h_,b verklaard. Van het onfcheidb. voorz. ver en kla_
ren. Klaer en helder maken: verklaeren het gheficht.
L 5KIL.
,

.
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Zoo ras her licht de lucht verklaert. VOND.
Uw gunst, o God ! verklaert mijn zwak gezicht. L.
D. S. P. Overdragtelijk , duidelijk , verilaanbaar,,
maken : eenen droom verklaren. Taan derlwelcken wij
hebben vele dingen , ende fwaer om verklae,'en. BIJBELv.
Bel=end maken , vermelden : verklaert ons nu , Om
wiens wille ons dit quaet overkomt. BIJ BEL V. Waar
KIL.

z' 9o. get elan bij 's 1keren. tro ,ewe fchaaren , al juigche' d zijn gerechtigheid verklaaren.• L. D. S. P.
Min of meer plegtig uiten : iets onder eede verklaren.
-

-

Ik verklaar u, als een eerlijk maft ; op mijn woord van
eer , enz. Plegtig aanzeggen : merti.we oorlog begint,
zonder verklaard te zijn. Iemand fchtoik, of onfhuldig , verklaren , is , herre in eene geregtelijke uitfpraak , of anderzins , meer of min plegtig , daarvoor
erkennen : verklaar hen M^Idig! Van hier verklaar
-bar,vekld ing.
VERKLARING , z. n. , vr. , der, of van de verilaring; meerv. verklaringen. Verkleinw. verklaringje.
Van verklaren. De daad van verklaren , in de verfchillende beteekenisfen van dit werkw. Dus verhelderin ; : tot verkla: ing van zijn gezrgt. Opheldering,
uitlegging : de verklaring van dis Konings droomen.
Vermelding : eene volledige verklaring van het gebeurde.
Verzekering : zoudt gij daarvan wel e ene ver klaring
willen afleggen ? Aanzegging : erklaring van oorlog.
Geregtelijke uitfpraak : zijn lee werd door die verkiaring van zijne onfchuld eenigzins vergoed. Zameniell.: bijbelverklaring droomverkk ring , oorlogsverklaring, /'chuldi;ver larin,; , vrijverklaring , enz.
VERK.LEEDEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verkleedde,
heb verkleed. Van het onfcheidb. voort. Over en kleeden. Anders kleedeis , dan voorheen : eer zij .zich verkleed had. Door kleeding vermommen : een verkleede
f'Pion. Aan kleedingte koste leggen : zijverkleedt al,
wat zij wint. Van hier verkleeding,.
VERKLEEFD , bijv. n. , verk'eefder , verkleefdst.
Eigenlijk, een deelw. van het ongebruikelijke verkleVen. Gehecht , door g negenlhcid verbonden : zij
fchi jn meer aan hem ve; kl, e `d , dan hij aan haar.
Van hier verkieefdheid.
VERKLEINEN, hedr. w., gel .jkvl. Ik verkleinde,
heb verkleind. Van het on cheidb. voort. ver en
klei-
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kleinen , van klein. Klein maken : een getal vestkleiazen. Verklei f nende den Epha , ende den fikel ver grootende BIJBELV . Kleiner doen fchijnen: die bril
verkleint de voorwerpen. hoe zeer men dat ongeluk
ook verkleinen moge. Verkleinende uitdriik hingen.
In eer en roem verkorten : verk!ecnde 't godendom,
gaf 't 2eiiZCfldOlfl de kroon. VOND. Van hier verkleining.
Za,menflell.: verkleinglas , verkleinwoord, enz.
VERKLEINWOORD , z. n. , o. , des verkleinivoordf ,
of van het verkleinwoord ; meerv. verkleinwoorden.
Van -verkleinen en woord. Een woord , wa=n.rcmmede
men iets verkleinenderwiJze voorfielt : het verkleinwoord
.

van hond is hondje.

VERKLEUMEN , onz. w. , gelijkel. Ik verkleumde,
ben verkleumd. Van het , onfcheidb. voorz. ever en
kleursen Bij KIL. , ook verkloemen', verklornen ,
nederf. verklarnen , klam , ftijf van koude worden:
draag zorg, dat gij niet verkleumt ! Van hier verkleumd , i ijf van koude, verkleumdheid , verleu;niag.
VERKLEUREN , bedr. en .. onz. w. , gelijkvl. Ik
verkleurde , heb en ben verkleurd. Van het onfcheidb.
vóorz. -ver en kleuren., Bedr. , ' anders kleuren , dan
voorheen : 'van ' hoe menig Europisch gewest moet de
landkaart niet gejladig verkleurd worden! Onz. , van
kleur veranderen=:. hij verkleurde op dat zegger. Alle
-kkéur verliezen : zal die flof niet verkle^iren ? Van hier
verkleuring.
VE KL' IKKEN', bedr. w. , gelijkvl. Ik verklikte, heb
r, rl=kt. ` Vai'' et - óntehei b. voorz. ver en klikker.
Q j eei -t eik w ijze"'verklappen : de Jiutkers werden
.

vesrkl kk. Verklikkende al wat beurt en met gebeurt.
-

V'ÔND j Van hier Ver likker ,. verklikking , verkliktier.
PERRKLIKKER; verklikkertje , zie voorjlag.
VERKLOEKEN ' bedr. w. , gelijkvl. Ik .verkloekte,
heb verkloekt. Van het onfcheidb. voorz. ver en kloeken , van kloek. Kloek maken : de fnelle niet en tal
ontvlieden ,'ende de (lercke fijne kracht niet verkloecken.
3IJBELV. Om mijn lichaam te vercIoeken. GEscniER.
:zich verkloeken , is , moed fchehpen : hij verkloekt
ic, h zelven. - Durf eng lijk zich verkloeken , haer dootfchen - geest in 't rijk der fchin^i7ien op te zoeen.^`
VOND. Voorts is iemand verkloeken: hem. door
kloekheid verfehalken , of lietn daardoor eenig voordeel
-
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2 fwinnen : ik laat fl2i7 niet liet verkloeken. So hebben
jij die burgers veï/eloec,kt met busten. v. HASS. aanteek. op I;:1 L. -\' an hier verkloeking.
.VERKLONGELEN , bedr, w. , gelijkvl. Ik verklongelde , heb ve.; klongeld. Van het onfcheidb. voorz.
ver en klongelen. Aan nietigheden verkwisten : hij
verklungelt geld, - goed en tijd. Van hier verklonge
1ing , verklovgekr, verklongeljter.
VERKLOOTVEGEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik ver
klootveegde, heb ve rklootveegd. ' Van het onfcheid.b.
voorz,. ver en klootve;en, in Overijsfel voor pluimfhrij
ken gebruikelijk ( namelijk het kleed vegen , de pluimen daar alflrijken ) , vleien. Iets verUdooty>egen , is,
derhalve ., het doen of zeggen van iemand aan eenera anderen overbrengen , om bij 'dezen eenen plasdank- te
bèhalen. In ( vgrijsfel en Twent zegt meu ook
klo*otvag en , verkloot vagen.
VER :NAGEN, -bedr. w. , gelijkvl. Ik verknaagde ,
Van het onfcheidb voorz. ver en
a,4` 'verknaagd_
`í&nagen. Al knagende vergruizen , verteren : de hond
heeft reeds, het ganfche ,been verknaagd. Ook oneigen-.
lijk : zij wordt doof het grievend/Ze hartzeer verknaagd.
Hij- verknaagt zich van hartzeer FIALMA .
VE RKNAPF N ,' ,. bedra W. , ` gelijkvl. Ik verknaapte ,
.heb verkknaapt} Van het onfcheidb, voorz. ver en
knar en , van knaap Bij KIL., als knaap , als knecht ,
dienen : dijenen , ve' knal{en , ende waernemen. v.
HAss. Verschalken , bedriegen : ick ei wil , o lief, u
vlet gheen bedroch verknaapen. CONST DER MINN.
In (-'jveri'„Ofel wordt het , gebezigd 1n den zin van aflosfen elka nder verknapen. «.
VEaKN E C 1TE,N ) edr, w. gelijkvel. Ik ve^•knç htte", heb vet nee t; - ,Van het onfche db. voor , yes e
knechten , van i necht. 'Dienstbaar maken , onderwem
pen : :k heb elkeen . apin '`mijnen spil ,verknecht. SCHIM.
VERKNEEDEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verkneedde ,
heb verkneed. Van het onnfcheidb voorz. ver en
kneeden, Anders kneeden , dan voorheen : het deeg
moe rog eens verkneed worden. Ook oneigenlijk:
eene fclz' :7 /lofe verkneeden, en omwerken. Van hier
vrkr edzn Y.
V E RKNEUZEN, bedr. w., gelijkvl. Ik verkxeusde,
heb ver kneusd. Van het orlfcheidb. voorz. ver en
k neu-
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kneuzen. Al kneuzende vermorzelen : zijn hoefdl i;'as
door den val geheel verknezisd. Van hier veï-kneuzing•
VERKNIEZEN, zie verknijzen .
VERKNIJPEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik verkneep,
heb verknepen. Van het olnfcheidb voorz. ver en
knijpen. Nog eens knijpen ;. doch meest gebruikelijk
in zich verknijpen , zich kn jpeii , om zich in te houden : ik zat mij te verknijpen.
VERKNIJPING , z. n. vr. , der , of 'ven de ver 'f;ij ping ;
meerv. verknijpingen. Van verg;nfjpen. Knel , verie el1
ik geraakte daar grootelijks in de verknijpirg.-heid:
VERKNIJZEN , onz. en wedenk. w. , gelijkvl. Ik
verkvijsde , ben en heb verkni1sd. Van het onfcheidb. voorz. ver en knijzen. O©k verkniezen.
Onz., door knijzing verteerd worden : zij ,, iiijnt al
meer en meer . te yerkni zen. % eclerkeeri ii k , zich
zelven geweldig kwellen : hij ver knz,'st zich klaarbli j
kelijk. Van hier verknijzing.
VERKNIPPEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verknipte , heb
verknipt. Van het onfcheidb. voorz. ver eïi knappen.
Iets al knippende van zijn vorig beflaan herooven.: hebt gij' al dat pc ier reeds wederom verknipt?
Van hier verknipper , verknipping , verknipJler.
VERKNOCHT, bijv. n. , verknochter, verknochtst.
Eigenlijk , een ee1w• , van vLrknochten , verbinden.
Verbonden : door 't huwelijk verknocht. HALMA. Gehecht , `'door genegenheid verkleefd : hij is grootelfjks
aan rî i j verknocht: , Van hier verknochtheid , verknoch ti* g; HA rAders wordt verknocht ook als een
ti
oudt. ondeel v .'yVfl :Ve .1Woop en -befchouwd , •'t welk
.
lh Yvl. was:
V RKNOCFTEN , ' bedr. w. , gelijkvl. Ik verknocht.
te , heb verknocht. Van ;ver en knochten , hetzelfde als
knoopen. Verbinden : die hare trouw aan zijne trouW
verknocht VOND . Die kracht , die mijn. gebeenr met
F. v..DoRP.
T
VERKNOEIJEN , bedr. w= , gelijkvl. Ik verknoeide,
heb verknoeid. Van het onfclheidb. voorz. ver en
knoeijen. Door geknoei bederven : gij verknoeit al,
Wat gij onder handen krijgt. Aan nietigheden ver(pillen: gij v rknoeit uwen kostelijken tijd. Van hier
verknoei ^zn; , enz.
VERKNOLLEN , bede•. w. , gelijkvl. Ik verknolde
hel;
€

•

.

-

,
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heb verknold. tiran het onfcheidb. voorz. ver en knoIlen. Verbrodden , verknoeijen : zie toe , dat gij 't
niet alles verlei olt ! 11'lisdoen : het kind heeft •het verknold. Van hier verknolling.
VEPk.KNOOPEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verknoopte ,
heb verknoopt. Van het onfcheidb. voorz. ver en
knoppen. Zoo knoopen , dat men het niet weder losmaken kan : het touw is verknoopt. Anders knoopen,
dan voorheen : de knoop is losgegaan , gij moet dien
verkno©pen Bij KIL., ook met eenen knoop verbinden;
.

vercnoopt door Irouheijtsbanden. v. D. MYLE.
.Dab hare e^ r(e jeugd aan mijne jeuprrd verknoopt. TOND.
Dees wet v: rkno'pt den prins. HOOFT.
VERKOELEN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik vrkoelde , heb en ben verkoeld. Van het onfcheidb.
voorz. ver en koelen. I3edr., koel naken : die drank
heeft mij 'verkoeld. In het water doopti , ende mijn tonge verkoele BIJBELV . Moskovisch ijs noch fneeuw
verkoelden noit den gloet van zijne ontteeke borst. VOND.
Ook oneigenlijk , iemands drijt verkoelen. Oul. , werd
het ook voor rust aanbrengen gebezigd : die den -vader
ghehoerfaam is , bi fal die moeder vercoelen. BIJB.
1477. Onz. , koel worden: de lucht begint te verkoelen. Mijn bloet verkoelt. VOND. Ook oneigenlijk:
afwezen doet de liefde verkoelen. Van hier verkoelen.
Zamenf ell.: verkoeldrank , enz.
VERKOELING , z• n. , vr. , der, of van de verkoeling; meerv. verkoelingen. Van verkoelen. De daad van
verkoelen : het is een uitnemend middel tot verkoeling
-van het bloed. Overgang , tot koelte : ik be )eur geene
verkoeling in de luchM. Ook oneigenlijk : door tyerkoeFiguurl. :

.

,

Zing der genegenheid. Wanneer de tijden der verkoelinge fullen gekomen zijn. BIJBELV.. Zamenfell.: verkoelingsmiddel, enz. Bloed^yerkoeling, euz.
VERKOKEN , bedr. en onz. vw. , gelijkvl. Ik verkookte, heb en ben verkookt. Van het onfcheidb. voorz.
over eikt koken. Bedr. , al kokende verteren : het moet
tot .op de helft verkookt worden. Onz. , al kokende verteerd worden : het water verkookt gansch en al. Vare
bier verkokin .
VERKOLVEN, bedr. w., gelijkvl. Ik verkolfde , heb
verkolfd. 1 Van het onfcheidb. voorz. ver en kolven.
Al kg1vende verteren : hij verkolft al wat hij heeft.
Op

175

V E R.

Op nieuw afkolven; die partij ?voet ver 'oljd worden.
Voorts is , eenen zilveren bal laten eerkolven , daarom
laten kol ven.
VERKOMEN , onz. w. , ongelijkvl. Ik verkwam , bets
verkorven. Van het onfcheidb. voorz. ver en komen.
Zich herftellen : begint zij reeds van hare krankheid te
verkomen ? Hij verkwam allengs ovan dien fichrik.
Voorts is er op verkomen in betere omiiandigheden geraken : het is mij aangenaam , dat hij er opverkomt.
VERKONDEN , zie verkondigen.
VERKONDIGEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verkondigde , heb verkondigd. Van het onfcheidb. voorz. ver
en kondigen , van kond. Oulings ook ver oriden.
Kond doen , bekend maken : hij verkondigt eene goede
tijding. Oen toi u te (p reken, ende u defe dingen te
verkondigen. BIJBELV. Den hoo) 'er roean van uw barmhartigheid verkordigen. L. D. S. P. Van hier ver on.
diger , 'verkondiging , 'verkondig f tea•.
VERIEONDIGIN G , z. n., vr. , dr ,, of van de verokond`iging; meerv. 'verkondigingen. Van verkondigen. De
daad van verkondigen : de verkondiging van goed nieuws.
Oulings ook verkonding , van 'verkonden : dit is de verkondin!re, die gij van den beginne gehoort hebt. BIJ BL LV.
VERKONDING , zie verkondiging.
VE KKONDSCHAPPEN, bedr. w. gelijkvl. 1k verkondfchapte , heb verkond Va i het onfcheidb.
voorz. ver en kondfchappen. Verwittigen : ik zal er u
van verkondfchappen. HALMA. Vap hier ^erkondfchap:ping.
VE .KONKELEN, bedr. w.-, 'gelijkvl. Ik vert onkelie
de, heb ver/on eld. Va u het onfcheidb• voorz. veren.
konkelen, van konkel, dat_ oulings aan kinkel gelikílond, en voor verdraaijing , verwarring , gebezigd
wend, en dezen zin nog„ heeft , als men zegt: ik zit
daar mede teelijk in de konkels. Bij Kir . , verdraaijen,
in de war brengen , en verftoppen : verkoncke't in de
blaefe , verkonckelde blaefe. KIL. Door konkelarij verfpillen : zij heeft alles ver: onkeld. Van hier verkonkelinj .
VERKOOP , z. n. , m. , des verkoops, of van den verkoop ; meerv. verkoopen. Van het onfcheidb. voorz, ver
en h o p. De daad van verkoopen: ik denk den verkoop
mede bij te wonen. Ik moet van koop en 'vierkoop leven.
VER.-

)

,

,
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VERIKOOPEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik verkocht , heb
verkocht. Van het onfe?heidb. voorz. ver en koopes.
f
OTTFRID.°h
KERO
TfA TI^AIon.
l oL^ en , T^
N.
ai^fen , I^ERO
r^rc
farchat.-fan , hoogd. verkar. f en , vries ferkeepje. Voór
geld , of iets anders , overdoen : ik heb het bij openbare veiling verkocht. Sij maeckt • fijn lijnwaet , ende
verkoop.` het BIJBELV . UW uitverkoren lchaaren -verkoopt g'aan hun geweldenaaren. L. D. S . P. Van
.

hier verkoopachtigh , KIL . , .verkoopbgar , verkoopelick ,
KIL . , verkooper, verkoopins , v^-rkoop f ter. ZamenRell.: bo. kverkooper, f ruitkooper , zielverkoop r , be-

ter cedelver.^ oopLr , enz. l7cr1 oopdcag , ye,~koeptzjd ,
enz,
VERKOOPE R, z. n. , m., des veraopers, of van den
verkooper; meerv. verkcoperen en verk oopers. Van ver
knopen. Al, wie iets verkoopt : de verkooper moei er
een - jaar lang voor infiaan. Bizonderljlz, al , wie
zijn werk van verkoopes maakt. 1 amenffell.: boekverkooper , fruitverkooper, ziclverkooper , of cedelverkooper, ent.
VERKOOPING, z. n. , vr, der , of van de verkooping;
meerv. verkoopingen. Verkleinw. verkoopingje. Van
verkoopes. De daad van verkoopen ; verkoop : na verkooping vin zijne vastigheden. De bijeenkomst , waarin iets verkocht wordt : hij was ook op de verknoping.
Zameniell.: verkoo sngsmaal i d, ent. Boekverkooping , landverkooping , veenva rkooping , enz.
VERKOPEREN , bedr. w. , gelijkvl. I verkoperde,
heb verkoperd. Van het onfclieidb. voorz. ver en koperen, van koper.. Met koper bekleeden : het fchip
moet op nieuw vc rkoperd worden. lsMIet eene koperkleur
dekken : ik zal dat beeld laten x erk peren , of bronzen.
VERKOREN , bijv. n. , zonder vergrootingstrappen.
Eigenlijk , een deeles. van het ongebruikel ke ^verkieren , verkiezen. Uitgelezen , uitgekipt : de verkorene

,laatsleden. 't Volk, door hem te 'voren, tot zijn - erf
verkoren. L. D. S. P. Leie daartoe verkoren is , dien
[al ick tegen haar bejellen. BIJBELV.
VERKORSTEN , bedra w. , gelijkui; Ik verkorstte,
heb ver korst . Van het onfcheidb. voorz. ver en korsun. Met eene korst bedekken: het aardrijk v'o'd:
door de zon verkórst.
VER-
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VE RKORT, zie verkorten.
VERKORTEN, nedr, w. , gelijkvl. Ik verkorité, heb
Perkort. Van het onfclleidb. voort, ver en k ortt n.
Korter maken : een tot w verkorten. Dat opficl kam'

merkelijk verkort tinorden. Gij hebt tte dagen fijner
de ugt , verkortet. B i J BE L V. D'Almagt hèefs mij neer
•oen bukken , ja mijn lepenstijd vcrko i't. L R D. S. Ps
Benadéelen : ik zoek u niet te verkorten. Gij verkort
uwe gezondheid. Daar zij dus mijn roL rn ver4-o;•ten.
L D. S. P . En deze fchant ; waer 4ne ze ons huwweli j
verkorte ,-•is rra vergecten. VOND. Voorts is een werk
serkorten, . een kort begrip daarvan maken : Wagenaar
is op meer dan Bene wijze verkort . Van hier verkort 4
bij KIL. nadeel : verkort doen, tekort doen Kii.. Vr

.korter , verkorting, verkortj'el , vérkortJ1 r. Zamen.
il&l.: verkori fchrzft , enz.
\ E RKK ) D , bijv.- i1. en bijw. , verkouder , verkoudst:
Eigénlijk , een. deelw. van verkouden. Gemeenlijf:
verkouden , ve;•koztuwen . Door koude bevangen : hi
is zoo vrrloud , dat hij naauwelifks tesen kan.
Oulings ook onbekwaam tot mingenot : dat hi ^^a^•cout ° wai••e Plan nattere , ende finalic gedis o (eert . dau'
hi met. fijnen wi j ve niet en mochte ht bben gejèiJchap
vlei^^fchelic. V. .HASS. Van hier vetkoudheid.
VEF.KOUD.EN, zie ve'koud.
VERKOUDEN, bedr.. en onz. w. , ge1iikvl. I*\ tier1buudde hsb en-ben vcrkoud. Van het onfchei lb. voort. ver
en kouden., -. .-Bedr. , . koud maken, verkoelen : de avond-.
,Iucbt. ;U ve k©udeo. .41: de tijd wil heten , of ver-.
óui'en.:. ► r G.x£Lá Onz. , koud worden : dek u wel
toe , dm iifcát te„ PeiJkuden. Verkoelen , verdaanwen
wil zien 4e» ijver -dagelijks verkouden. Soo J il de lief
del van ,ten V' 'koudeni BIJBÉLV. Het deelw. ve^•koud, zie hier` boven.
VERKRACHTEN, bedr. w , gelijkvl. Ik ye:~kachtde,
heb verkracht. Van het otuf ciheidb. voort. ver en
kraéhten , van kracht: Oulings ook vercïichten. Met
kracht en geweld meester worden, gewelddadig behandelen : ?orel:h vert in Egi; ten gebracht. Dce li er
fin broeders hadde vercracht. v. HAss. Door eënei
diepen flaap betoverd en verkracht. VtNo. Schoiferen: al- wat vrouwelif k was, werd j am-merli/k v^rkrach `ó
;

,

-

kie onreijn was door affirjer nge hebsenfo in vert

kra ht¢

kracht. BIJBELV. Evenveel hoe ookfchenden: 's tandd
vrijheid verkrachten. WAGEN. Eed en pligt ver-i
krachten. Trouw en 1ligt verachten , en 't recht o
goud verkrachten. L. D. S. P. Van hier eerkrachter , verkrachting.
VERKRACHTER, z. n. , m. , des verkrachters , of
vair den verkrachter ; meerv. verkrachteren en ver
krrJchter s. Van verkrachten. Al wie verkracht, fchof.
feert , fchendt . de fnoode verkrachtÈr van die fchoonc
maagd. Een verkrachter der Goddelijke en menfche.
lijke wetten. Zamenfell.: eedverkrachter, pligtverkrachter , 1-rouwe,iverk rachter, u'etverkraehter , enz.
VERKRAN KEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verkrankte,
heb erkrankt. Van het onfcheidb. voorz. ver en kranken. Eigenlijk krank maken. Figuurlijk, benadeelen s
en verkranckt u lijf noch eere. GESC H.
VERKREUKELEN , zie verkreuken.
VERKREUKEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik verkreukte , heb verkreukt. Van het onfcheidb. voorz.
ver en kreuken. T edr. , al kreukende bederven : verkreuk het pa,pier toch niet / Onz. , door gekreuk min,
of meer, onbruikbaar gemaakt worden : draag zorg,
dat het niet te veel verkreuke. Van hier het voortdurend werkw. verkreukelen , dat bijkaf is hetzelfde beteekent , verkreuking , enz.
VERKRIJGEN , bedr. w. , ángelijkvl. Ik verkreeg, heb
verkregen. Van het onfcheidb. voort. ver en krijgen.
Deelachtig , magtig , worden : hij verkreeg eer en aan
z en. Vrolickhei j t ende bli j tfchap Pullen ftj verkrijgen.
BIJBELV. Door moeite en arbeid verwerven.: hij poogele eersen g' ooien naam te verkrij en . Om dat mi j ii
hans geweldich veel verkregen . ha de. * BIJBELV. Van
hier verkrijg , verkrijgbaar , verkrijgelij k , verkrij
ger, verkrijging, enz.
VERKRIMPEN • onz..w. , ongelijkvl. Ik verkromp,
ben verkrompen. Van het onfcheidb. voorz. ver en
,krimpen. Ineen krimpen , wegkrimpen : zal die f of
niet te veel verkrimpen , als zij gewasfchen wordt 2 Van
hier ver krimping.
VERKROPPEN, bedr. W. , gelijkvl. Ik verkropte, hebyerkropt+ Van het onfcheidb. voorz. ver en kroppen.
Oul. verftoppen: machtige flroomen verkropt van het
filik. Ouid Met eersen gevulden krop bezwaren: die
-

,

,

-

W Ë

ijs erk rD mik , HALMA. IJoor aandoen ragen opgea
Vu1d en bezwaard zijn : zij jchijnt verkropt van droeg
beid. Door den krop douwen , verflikken : het dief
kon dien brok niet verkropptn. Ook oneigenlijk : met
moeite verkrop: c ik dien Jrnaad. Hij moet zijs t i d
ve► kroppen. L. D • S. P. Van hier verkropping.
VERKROTTEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verkrottède,
heb verkrot. Van het onfcheidb. voorz. ver en krot;
ten. Al krottende doorbrengen : hij verkrot zijnedier°á

barnezondhe d.
VERK UIJEN, -bedr. eh onz. W. , gelijkvl.. ..1k 'ier^
kruide, heb en ben verkruid. . Ook ongelijkvl:.* Jk vr
krooi , heb en ben ver&; roo * *gn , of ik 'yt rkrood , heb eii
ben -werkroden. Van het- onfcheidb. voorza 'eren kruJi
jen. Bedr. , van de eene plaats naar de andere krui
jen : ik laat dat puin se rkruijen en o ;ruimen: onz,,
van ijs gefproken , al kruijende van plaats veranderen 2
het ijs begon te verkrui fen. Van hier verk rui j itg.
VERKRUIMELEN ,. bedt. w. , gelijkvl. . verkrui"
melde , .heb verkruimeld. Van liet onfcheidb. vootzb
ver en kruimelen. Al kruimelende van vurig beftaa
berooven : het kind verkruw elt al het bi 00rli
VERT RU1PEN , onz. w. , ongelijkvl. Ik verkroop , vetJ
verkropen. Van het oinfcheidb, voort. vet en krui'
pen. Al kruipende van plaats veranderen : het lijf t?4
kroop nog, toen de taart er afgehakt was. Van hier
verk ruipi n ; .
VERKUIJERINC , z. n. , vr. , der , of van de'e1'ku1s
meerv , verkuijeringen: Verkleinw. serkuf je-i
j
ringja. , Van liet ongebruikelijke verkuijeren. Ver*
kwi king van zich . zelven dooi te kuijeren : ! dat Wat
Bent aangename -verkuij ering.
VERKUILEN , bedr. w. , gelijksl. Ik verkuilde, , heb,
verkuild. Van het onfcheidb. voorz. ver en kuileni
Van den eenen kuil in ' den anderen overbrengen
zult die aarda11 j.elen'- in het voorjaar moeten verkusleno
Van hier verkuilin,g.
VEI .KUI.PEN , bedar. w. , gelijkvl. Ik verkuipte heb
verkuipt. ' an het onfcheidb. voorz. vet en kuipett.
Anders kuipen dan voorheen ik wil dat vat laten vit s
kuipen.
VERKUISCFIT . biiv. n. , zijnde het verled: deel*, vat1
iet w, wrkui f chen a van kuifenen, zuivexem, reini en 4
ot,
,

-

;
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met°kuáscht. is derhalve eigenlijk zuiver , zindelijk, uitte
gelezen , fraai ;en bij overdragt , ergens op geteld , metiets in z j.n fchik , vereerd : ik ben daar mede niet verkuzscht. Egter ben ik niet verkuist met het grooteljks
uitdijen van dit werk. TEN KATE. Als of God daermeda
verkuist .Vare.1 O ui -• SCHIM bezigt erkuijchen ,
voor kuisch worden 1 en kuisch maken. Zie gekuis. hv.
VE RK.0 S SEN , bedt: W. , gelijk-vl. ik verkuste , heb
verkust. Van het onfcheidb. voorz. ver en kusten.
Al. kusfrnde krenken , of verliezen : de, eer verkusfen.
VOND.
'VERKWANSELEN, bedr. wr , gelijkvl. Ik verkwan.:
felde„' heb verklwanfcld. Van het onfcheidb. voorz.
ver en "*watitelen.' • Bij I AL. verquantfelen. Al kwanfelend verfpillen : hebt gij al uw fpeelgoed reeds wederom verkwan f eld ! Foor 't geer] verquaníelt word aen bloo-te ftiiiisterj. J. DE DECK.
VE R. K WAPSEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verkwa l e ,
heb verkwapst. Van het onfcheidb. voort. vr en kwap .
feut, -van. kwaps. Bederven : fplj*zen, die de maat
verkwa fen. DE - B-RUNE•
VERKWIJLEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verkwijlde , heb,
verkwij ld. Van het -onfcheidb. voorz. ver en kwijlen;.
Door gekwijl bederven, verfpillen: gij verkwsjlt uws
beste fappen. Gij moet uwe gezondheid zoo niet yerkwijlen. y
%'ERK WIJNEN, onz. w. , gelijkvl. Ik verkwijnate, ben
verkwifrd. Van het onfcheidb. vootz. ver en kwijnen.
Al kwijnende ten verlierve gaan : als het gras, da t
haast vei kwijnt. L. D. S. P. De boom verkwijnt.
Mij dunkt zij verkwijnt al meer en meer. Van hier
verkwi j reine.
ITERKWIKKEN, bedra W. , gelijkel. Ik verkwikte, heb
verkwikt. Van het onfcheidib.- voort. ver en. kwikken.
KIL. ook verquickerea. Verfrisfchen , laven : die teug
verkwikt mij. Ook oneigenlijk : die z to de flaeuwe« ziel
verquikt. VOND. Van hier verkwikbaar , verkwikkelijk , verkwikker , verkwikking. Zie voorts kwik.
VERKWISTEN , bedr. W. , gelijkel. Ik verkwistte , heb
-verkwist,. Van het onfcheidb . voort.. . ver en kwisten.
Kwistig doorbrengen : gif serkwist uwen dierbaren tijd
wan beuzelingen. Gezondheid, geld, goed, enz. ver-k
kis;en, Van hier yerkwistcr , ver/wis;inga Dit
woord
;

,

,
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woord luidt bij. FIAtM.1 ook vergua kelen.. KIL. Verwuacd clen , ver qua er
Vkr BLAAT , z. n. , -o. , dcs.- ior^laa's , of vare hst verlaat; rneerv. verlaten..- -. Verkleinw. verlaa je. Van
liet onfclieicïb. v orz. ver en laten , met afkapping
van den flaart. Zie ver.. , Eene fi .iis , waardoor men
fchepen van lager w.ater .in hooger, of van, hooger in
lager , verlaat -, over j,43^ .,pan.: omtre y t het .vcrlaat.
iJOOFT . ,Gij iet bij fi^^f ... ing t tie. liet al heirrilifk
epen. VOND. Voó ts is ve rkef - o1`t flagh del•.voghew.
een
iAer
Yvoggelhok
^ dat door middel
-I^^L
,
Jen ,.bJ^
den
Ivan :een . deurtje .gemeenfc,) p.. met_ reen groQter heeft, en
waarin• -n^er^- vogelei <iaaruiI.^?at,over
. ^... ^aan, - En bijJderf
zelfden KIL,. is het. Even vei ,-als aflaat. . Zie- aflaat.
O ul. werd het ook , gebe^ïgd. ygor vertrouwen, : en flel
E?p menf^hen ,geen verlaet.^^ & pE. DECK. Vare hier to.
;

,

-

verlaat.
VERLAAUWEN , onz. wti•. ,° : gelijkvl. Ik verlaatuwde
ken vet lae uwd.. YYar - . het _ onf lieiclb voort: ver en
laauwcn , Van laaus . I nauwer worden : laat den
drank nog wat ,verlaauwen ! Ook oneigenlijk : hij
fchi j nt r erk^lïJ k te ver•laauuenn.
VERLADE N,be 1r.w.,geljkvl. ik vef•l adde,otli. verloed ,
heb verladen..A Van het onfcheidb. voort. ver en laden.
Van het eene fchip , enz. in het andere. laden : al het
,

-

;

goed roest vet•ladetir wordt t ^ , Anders laden , dan voorheen : ik u ij., mijn.: ge ve r: ces verladen. Met last bezwarefl., overladen::. mar geviel 't , dat ,een man verla,

-

den A. vórde . van -den naderen , ende vair garen mit
riste. . v. -,jlASS. .Als men dan eenigh dij nc Ponder be1,eer'te, of minne be, f t , . men esJrer• corts mede verladen.
VEILT.. VAN BoETIUs. Hier heeft ver de beteekenis
van over. Zoo zegt ook POOT : wie• zag ooit Zoon dus
met zijn Vaders toorn verladen ? Zie 1.verheeren.
VERLAGEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik verlaagde, lrèb en ben verlaagd. Van het onfclleidb. voorz.
'ver en lagen. Bedr. , lager maken : ik wil dezolderirng
spat verla!en. In rang en aanzien doen dalel: als gij
o niet anders gedraagt , zul gij al meer en meer. ver.
laag-d worden. Wederkeeriglj k , zich zelven- in lageren rang en aanzien plaatfen : Czaar Peter verlaagd.
zich tot trommcl/lagerr der bende van Le Fort. Zich aan
ia^gheden fch uldig maken: á j verlaagt u door die vlei,
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jerif. :nji KIL. ook belagen , door- lagen verontrusten
dae • wart hij tot DoƒWr'echt verlav ht van die van Kuuc.
v* HA5S. — Onz., lager worden :he water verlaagt varn
dag toot dag. Vare hier 'verlaging.
. VERLAK , z. , n. , o. , des • vérláks , of van het verlak;;
zonder meere. Van ht onfcheidb. voorz. ver en lakJ e# met- weglating van den ítaart. - Zie ver. Anders
^?c/jakfel.• Het mengfel, waarmede erfchillende goede•
ren verlakt worden : het - vet•Iak. gaat er af. Ons in
land h "verfak evenaart het .Eng, Jche.
VER TA'KKEN, bedr. w , gelijkvl. Ik, verlakte, heli
'ff laks. Van het onfcheidb. voó'rz. ver en lakken.
M et verlak bekleeden : wat heeft ' men die katidelaren
Acht ve, la t E Oneigenlijk bedriegen ,: gi, x'ilr mij niet
tieer veilakken in den gemeenzalmen fpreektrant getruikel"k '' Ook bij Hoeve r. Van hier eerdekker , ver-'
lak k ng , verlrkfel.
VERLAKSEIJ , zie verlak....
VRL4MMEN,, bedr. en onz. w., geljkvl. Ik ver,
karnde , heb en bei verlamd; Van het onfcheidb. voorz,
ver en lammen, van lans. "-' Bedr. , -lam :maken : hij
jwas door de uitge,`1ane pijni.gi sg- verlamd let- gefchut
¶es la men, is, deszelfs affuit, of relpaard ,-eerminten. iemands gefehrijf verlammen , is ,• >he zelve door
verminking van kracht beroóv-ën.- Onz. , lani *orden:
vviii a' •m fchgnt te eerla n nen. Van hier vërlamming.
Van het deelw. verlamd komt verlamdheid.".` .:
VERLANDEN, onz. w. , gëlijkvl. ,Ik verlandde, ben
verland. Van het onlcheidb. voorz. veer en landen,
van land. ! Bij RIL. land worden : die kreek is geheel
ve,iand. Bij HALMA, van het eene land naar het an-9
dere v :rh uiten : de oo;•Zog kan gan feke volken loer verlenen-. Van bier ver landing.
VERLANG , . Z! n. , o. , des verlangs , of van het vep
,lang ;. meerv ver las en. Van het onfcheidb. voorz é
ier en loc en , met weglating van den ílaart , zie ver.
1.nders belang , aangelegenheid : maar deze plaats was
Wet eenige andere van geen groot verlang. HOOFT.
j aer on licht geen groot verlangh aan. KIL. , bij wies
dit woord oc,IC nog de beteekenis van eene kleine wijle
ida , en die van ewi t , • en berekening van gewis;,
f waarde, heeft.
VLRL4'NGLN, bede. ea onz w 4 , gehkv1. Ik v^
-

-

-

!

,

,

-

.

largg

air E u.
y4ngde , heb vtrlangd. Van het onfcheidb. voort. ver
en langen , van lang. Bedr. , lang maken : een kleed
•verlangen. De tijd zijner gevangenis werd verJan.'d ,
.of verlengd. Want ii, dezen zin is verlerigrn gebruikeqw

lijken , even als in den onz. van langer worden ; maar
nwn bezigt verlan,ren , als deze laatíle beteekenis over. gaat tot een reikhalzen , of ander uitrekken van zich
zelven , uit begeerte naar iets : die verlangen nae de
dopt 'maer. fij. en is fer niet. BI J BE L V. Reeds verlanen uwe knechten. L. D. S. P. 'k.herlang met /chrrick
Ycrla
hen , oft verlanghenisfe
' ,ende,. VOND.
•nsur
^
^
hbs ,.;:K f000lrT en anderen bezigen het onperoo ilij : klleenlijk verlangt snij te weeten. Mij ver•knÉt zeer rader 't goedt. be, fluit. VOND. Van hier verlangen, , Fz. n ,, verlanghenisfe , KIL. Verlanging.
VERLANGEN , z • n. , o. , des verlangens , of van hei
verlangen. ;, meerva verlangens. Eigenlijk , de onbepaalde wijze van verlangen. Het gene men verlangt:
hij kreeg das wezenlijk zijn verlangen. De daad vare
verlangen , re khalzing , begeerte : jt ont reeds een menig'té net uitge/kekt verlangen voor Ifstempeldeur. HooGVL.

De 'dienstmaagd op haar vrouw ziet , met verlangen , osn
naare gunst t'entfangen. L. D . S. P. Het verlangen
harer zielen. BIJBELV. Het verlangen dubbelt zijnen
draf. HoorT. Zarnenfieli.: zielsverlangen , enz.
VERLANGING , zie verlenging..
VERLANG S T , z. n. , vr. , d er , of van de verfangst;
Zonder tneerv. Van verlangen. De daad van verlanen : is vsn verfangst naar uwe gunst bezweken. L. D.
S . P. r
VERLANTERFANTEN, bedr. w. , gelijkv 1. • Ik verJante jsntte , ..heb verlantei font. Van het onfcheidb.
voort. ver en lancet fanten. Al lanterfantende. door.
brengen : hij heeft den ganfchen namiddag verlanterfant. ..
STER LAPP %N , bedr. W. , gelijkvl. IK verlapte , heb
verlapt. Van het onfcheidb. voort. ver en laphen.
Lappende verftellen : fokoenen verlappen. Lappende
verbruiken : gij moogt die . jtukken aan den broek verlapHALM A. Van hier verlapping.
RLARIEN , bedr. w., gelijkvl. Ik verlariede, heb

verlariecl. Van het onfcheidb. voorz. ver en lanen.
M 4
Met

1 '.

-let gelarie , gebeuzel, doorbrengen: •waar hebt gij
dat uur eria,icd ?
VERLAS TE N , bedr. w. , gel"kvl. .fik• terlastte , heb
i eilast. Van het ®nfcheidb. voorz. :ier en lasten. Bij
KIL. met last bezwaren , drukken. Overladen : , vare
oiint/t lettervolk verlast en overjpreit. J. DE Da OK.
'E R f.AS TE R. EN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verlasterde,
heb Verlasterd. Van het onfcheidb._ voorz. ter .en' lastel en. B.Llasteren : verlastren zin celcis de flrengheit
Z`an it-ijn. VOND. Van hier i'erlastersng het gedijt
-

ri tot haet , ? erlasterh7ge en jchande. VOND. •
VE R LA TIC: N , bedr. w. , ongel ijkvl. Ik verliet , heb ver
laten, 'Van het onfcheidb. voorz, ver en laten. Vries.
ƒei- litie „ zweed. förlls4 ., färlata,. ULPHIL. fraletan,
OTT rrRti D. firklazzan, KFtto farlam.Yan^, hoogd. verlasten. Van liet eene ding in het andere laten : verlaer
ten , afgieten., de olie., --- verlaeten den:wijn. KIL. Iets.
na eifchen en bieden voor zulken of zulken uixerften
prijs willen geven : ik verlaat :.het u ` daarvoor.
Zijne ligollarnelljke tegenwoordigheid onttrekken
fo verliet h^ j 7aieam. BIJBELV. ITerliet.. zijn. eigen
lapt. VOND. Zij verlieten ons , om naair huis :te gaan.
Voorts is iets verlaten, daarvan ganfcbelijk affeheiden
.week uit zijn' tent verliet dan tal er,jakei L. D. S. P.
Tse. liet ge Pergamum , alreeds in . uwe ham ? . VOND.
Geen niet of worm verlaet het duister. POOT. Ljes•laoten den dienst. • Kir. Eer hij 't fierflijk kleet verliet;
,A N T ON I D . Haer verlaten ende haer haren fcheydbrief
gcge'len. BIJBELV. ,Van toegenegenheid en hulp beOuven : rouw en kinderen verlaten. Mijn v ader, en,

-

de m, ijtje moeder hebben mij Verlaten. , BIJBELV. Mifzi
God! Mijn Gort! waarom verlaat gif rn'' ? = L . D. S.P.
Schoo,ri duizenden de. kroon verfreien. VOND. Latei,
varen : h„-.'is en have verlaten. Ick hebbe mijn huijs
zverlat.en , irk hebbe v i/ne er ferisfe laten varen, Bijr,v.: Vei«laat het kwaad. Men moet de I'?iendfchap
i, t 3'crlaten. .Het j ad der deugd verlaten , is , daarvan afwijken. Zich €zgens op verlaten , beduidt, daarv p, vertrt) uwen : ierlaeten op den bi/lant der Godinne.
VOND> Verlaelen Jich felsen op iemands n. KIL. Out.
eed i rlacn ook voor kwij.zfchelden gebezigd: erg ie.
•^` e. ^t c e l enz. Br,1n.: 1.1;77. Iemand van zijnen
e s verlaten heeft WAGEN., voor iemand uit zilneii
,

.

;

diens
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eHenst ontfiaan , of zetten . Iemand van een a mbt Nel'-g
latetl. I10 FT. Het onziid. ve: laten is bij KIL. fla
ten, ophouden. Van bier verlaterlis , KIL , veriater,
veelating. Het deelw. verlaten , zie hier onder.
VERLATEN, bijv. n. en bi j w. , verlatener, verlalenst* Eigenlijk , een deelw. van verlaten. Aan
,zich zelven overgelaten : zijne verlatene echtg enote en
k nrlere ;:, ..den verlaten boel 1. Een verla sen huis .
Van menfchen ontbloot , eenzaam : welk eerre verlc te
plaats. Tot de verwoeste eenfarze j I& t/en , ende tot d#
vertatene .:Jeden. BIJBE Lv. Hulpeloos : di e ve Ietere
Het.. flot
met zijn verlieten veste
wee
a^n.1
' om . ,rloothf lp
/vhreit. .. VoND... In den laatften zin gebruikt men het
ook als z. n. : die arme verlatene 1 Van hier vrrlat`n-,
-

-

—

held.

VERL A TE R, .z. n. , in. , des verlaters , of' van den
verlater; - meerv. verlateren en verlaters, van ve»laten.
Al wie vèrlaat : die gevoelloos vetrlater van vro:•,w en
kindercm_! De-verlaters des heit ligel verbonts B I j BE L V .
Zaíiienf eil.: deugdverlater, land veriater , wij nverhs l"
.

ter, enz.-

VERLEDEN , . bijv. n. , zonder vergrootingstrappen..
.Eigenlijk een deeles. van het oude verlijden, voorbij
gaan. Voorbijgegaan : de verleden week. Wat haele ik
rampen op van dien voorleden tijt. VoND. Aldus is
die ander ende derde dag- verleden, dat is voorbij. MAT.
DER SOND . In 'de fpraakkunst is de verledene tijd die
buiging van " ten. werkwoord , waarin men hetzelve
,plaatst:'. als . het "'tot voorbij zijnde dingen betrekkelijk
wo *dt,ge akt. • .. Van hièr 'v^erledenheid.
*VERR-19MIGEN , we erk, • w., Ik verledigde
?4r:i ,, - heb eiij. verledigd. , Van het onfc-heidb. voorz.
.'ycr en lediger: Eigenlijk, ledig maken , ontlasten van:
,

,

-

witter ,ghenaden Godes wort die menfche verledicht endo
verlost . van. allen q sadcn GULD . TrtoEN. Zich zel.

ven', om iets, te doen , van andere bezigheden als ontledigen : kunt gij u niet verled.gen , om een woord met
mij te/preken? Sich verledighen tot bidden. KIL.

VERLEELIJKEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik verieelijkter, heb en ben .verleel j kt. Van het on fcheidi^.
voorz. ,ver en lee/ijken , van leelijk. Bedr. , lelijk
a en die pruik verleelijkt hem. Onz., lee,lijk wo r q
cie
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den : zij verleelij kt in geer, en deele. Van hier verleen
lijking.
VEI LEENEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verleende , heb
,

verleend. Van het onfcheidb. voorz. ver en leenen.
Toewaan , geven , verfclhaffen : de Morst heef'hem vrijheid daartoe verleend. Die ons alle dingen rijckelick
verleent • ©tea te genieten. Bij E LV...De - [leer verleent
zijn milden zegen. L. D. •$. P. Verleenme een zeker
pant. , VOND. Van hier verleening.
VERLEEREN , bedr. w. , gelijkvl. Ik' verleerde, heb
verleerd. Van het oiifcheidb voorz. ver en leerera.
Afleeren : ik zal ii dat babbelen verleeren. Ontieeren
d •aag zorg., dat gij uw Fransch niet verleert. Van
hier verkering.
VE RI.EEES TEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verleestte , heb
verleest. Van het onfcheidb. voorz. ver en leesten.
Bij KIL. volbrengen , verrigten : al wat hi verfresten
can. LonEw. v. VELTH. Tegenwoordig alleen ge-

bruikelijk , voor nog eens op de leest, of op eene anw
dere leest (laan : die fchoenen moet'en verleest worden.
VERLEGEN , bijv. n. en bijes. , verlegener, verlegenst. • Eigenlijk een deelw. van. verliggen , welk werkw.
echter in dien zin niet in gebruik is. Vries., nederf. ,
hoogd. ook verlegen , in het zweed. fjrlägen. Door
liggen min of meer bedorven : verlegen laken. Verleghen , of: osyerleghen :neerrfe , verleghen eije , verleghen
Wijn, verleghen • huijsraedt. KIL. Door opleggende
dingen belemmerd : verleghen met kleederen. KIL.
Evenveel hoe bedremmeld, bekommerd, radeloos : zij
-

keek mij zeer verlegen aan. Door angst tot in de ziel
verlegen. ' L. D. S. P. Verlegen zitten. Tlerlezhsn
zijn van ghelde , daaraan gebrek lijden. KIL. Om iets
verlegen zijn , hef behoeven. Van hier verlegenheid.
VERLEGE ' EN , onz. w. , gelijkvl. I i erlegerde, bete
verlegerd. Van het onfcheidb. voort ver en legeren.
Elders legeren : zij zijnn verlegerd.' Ook wederkeerig1ï lz : hij be floot , o,n zich van daar te verle eren.
VERLEGGEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verleide, heb
verleid , of verlegd. Van het onfcheidb. voorz. ver
en leggen. Van de eene plaats op de andere leggen:
tri rrla[t die boek-en niet verlegen. Ai]ders leggen , dan
tic v )ren lag: ik heb naij verlegd. Ook oneigenlijk:
ie Per Q !dv rag ivo rd naar elders verlegd. Dat krijgs
Qi
t
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vôlk zuil welhaast Verlegd worden. Zoo leggen , dat
ii en her niet wedervinden kan : ik heb dat briefje ver-"
legd. Bij KIL. ook verwerpen , afkeuren , en voorleggen , vertoonen : die zij ons ver/echt en gelevert heb.
,en. V. HAss. Verontfchuldigen : daer en magh geen
©t;fchout verlegt cn , of te f ade korren. v. HASS. Van
hiel el-legger, verlegging, enz.
VERLEIDELIJK , bijv. n. en bijw. , verleidelijker
verlcidc li: k s t. Var, verleiden , zie lijk. VerleidCnd
tot veriticiing gèfehikt: hei is een verleidelijke drar;k.
Per•leidclijk lonkte zij hens toe. Van hier ve;•i idtii k"

heid.

VERLEIDEN , bedr. w. , geliikvl Ik verleidde , hc b
v e rle 1d. Van het onfcheidb. voorz. ver eri le: den.
Hoogd. velrleiten , OTTFRID. fir lf itan. Eigenli k
van den regten weg af leiden : die ii Mijden r vei ier d .
u. - BIJBELV . Figuurlijk, tot on geoorloofde be:_ r ven

verlokken en bewegen : 't verleidend kwaal b,"e'lgt m
,op den boord van 't graf. L. 1). S. P. Ook W L 1 eens,
boertende, tot iets bewegen , waartoe men ongenegen
was : zij verleidde mij tot eérie kraride,ir1g Van hier
verleidbaar, verleidelijk , vverleider , verbid ng, ver
leidfler.
V RLE,KKERF,N, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik ver¢
lekkade, heb en ben verlekkerd. Van het onfcheidb.
voorz. ver en l(kkeren, van lekker. Bedr. , lekker,
op lekkernijen verzot maken : gij verlekkert uwe kinds,.en. De nektartong verlekkert 't leerzaem oor op zoete
#è gen. VOND. Onz. , zoo met iets ingenomen wor•den., dat men ` =bijna in niets anders fmaak vindt : hij
zal er te 'veel ob verlekkeren. Verlekkert op lafe lee.
,

•

digl &st. HOOFT.

VI RLELLEN, verlallev, bedr. w. , gelijkvl. Ik -verlelde, heb verleid. Van het onfcheidb. voorz. v.^r c
lellen. Al lellende doorbrengen : houd op , van
tijd zoo te verfellen.
VERLENGEN , zie verlangen.
,VERLEPPEN , onz. w. , gelijkvl. Ik verlepte , ben ver.
lept. Van het onfcheidb. voorz. ver en leppen. Verwelken, verflenfen : de ruiker verlept geweldig. Ho F T
bezigt het bedrijvend: klapre, was heeft er uw hart? era
verlept • Van hier verlet irg, Het c eelcv. ve,•d'
o •dt 41s ceii bIJ*v, D Z,e1)riuikt,^ waarvan yerl(-pth id
v FR
,

4

V
VERLET , z. ri. , e. , des i'erlets , of van het verfel;
zonder meerv. Van het onfcheidb. voort. ver en letten , met weglating van den ftaart , zie ver. Verhindei ing , ophouding : g ij zult er weinig verlet van hebben. Dat dit verlet nogh langli dure. VOND. Nala.ting, , verwaarloozing : het vei let' van een oogenblik.
Ver',chuiving : de zaak lijdt . cc^r4an er zerlet.^
VERL E TTEN, bidi. w, , gelijkvl. ik ver-lettede, heb
verlet. Van ljet,onfcheidb. voorz. ver en letten. Ver..
i inderen , ophouden : = gij moet mij niet verletten. Wat
i- erlet ,nif , dit. te doen? Hiervoor zeide men oul : wat
7e/let ik (ic. BJJB. 1 477•) `? WWeren, beletten : een Zit
filont mncn ofzetten , daer 't zier in- is , om 't ier van 't
geheel te erletten . V.LAE14D . REDENR. Verwaarloozen , verzuiroen_ ^,-ik zou daarmee . te teel tijds i er-letten. Het deeles. verte komt voor in de beteekenis van
bezig, onledig :, :gedu:riglijk herlat met maken en ont.
maken. D F I* e s .
VERLEUTER N,,. bedr. w. , geliikvl. Ik 1 erleutt J ,
heb •verle1'terd. -:. ;Van -het on.fcheidb. voorz. 'er en 1 ieren . Al. letterende, doorbrengen ; hij verleutert gijtientijd. ,. , , ..

.VERLEVENDIGEN , bedr.' w.. , gelljkvl. Ik verlevendtgde, heb verlevendigd . Van het.. onfcheidb. voorz..
ver en levendigen, van levendig. Levendiger, vlugger, wakkerder, vrolijker , maken : _toen uw aandenken
daar, aan te verlevendigen. Hij poogde den firijd te verlevendigen. Dat -vert vendigt het uitzigt -s'ar uwe. woning. Ook wel eens onz. , levendiger worden : het
vuur van den _i'ijand begon te verIevtndigen. Van hier
rerle"endiger, verlevendiging.
VERLEZEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik -verlas , heb verlezen. Van het. onfcheidb. voort. ver en lezen. Uit-.
lezen : erwten verlezen. 1 Verlezen goed, dat uitgezocht
en gezuiverd is. Salade Verlezen,
-VERLICHT , bijv. ii. en bijw. , verlichter , verlichtst.
Eigenlijk een deelti. van overlichten. Door licht opge-:
lieiderd : eene - -verlichte kamer. Het verlich`e u#itfpan.
fel des hemels. Figuurlijk , met .bondige kennis enuist,
doorzigt van zaken begaafd: welk een verlichte wi j sgeer! Verlichte -Grieken en Hebreen. VOND. Verlichtrde oegcn uwes verJaNts, BijBELV. B, etoont zich in'*
-

u^r^

R.

1 t.

yePt attJ verlicht. L. D. S. P. Hij féhreef daa ro;•c °
n©g erl ehter , dan anderen.
VERLICHTEN , bedr. ws , gel'-v.l. Ik t erlicht'e, hel'
verlicht. Van het onfcheidb. voorz. ver en lichten.
Eigenlijk , door licht ophelderen : de zon erlicht alti 'd
de helft des aardrijks. Zoo lang de maen verl-cht den
bruinen rdcht. VOND. Zi n Jelle blik fe,;llchicht, fnelt
door al 't zwerk , verlicht der, ,ani f chen w'iereld zloot.
,

L. D. S. P. "1'en bewijze van vreugde feestelijk met
lichten verf-ieren : de gan%he /2ad was verlicht. Met
kleuren afzetten en ophelderen : alle fig.iren. van dat

jook waren fraai verlicht. Hij geneert zich met het
verlichten van land kaarten. Voorts is iemands oogen
verlichten, hem klaarder doen zien , zoo, eigenlijk , als
oneigenlijk : verlicht , d God ! verlicht mfjn oogen.
L: D. S. • P. Iemands er/land verlichten, en iemand
verlichten, beteekent, insgelijks, hem een duidelijker
begrip van evenveel welke zaken geven. Alle te verlschtenda je mogen ver/toen. BiJBELV. Van hier ver..
Jichter , ver/ichting• Het deelw. verlicht , zie hier
,

boven. ..
VERLIEFD , bijv n, en bijiv. , verliefder, verliefdst.
Eigenlijk een deelw. , van verlieven. Met liefde vervuld : dat meisje, f4hijnt fmoorlijk op hem verliefd.
Iemand verliefd aanlonken. Oneigenlijk ;, hij is op zijn
landhuis veçlie1 d. Voorts ook geneigd ,. om fpoedig
verlièfd _\te ..worden :. hij is s'an een blo 'drijk en verliefd'
l tl k bezigt men verliefd wel eens, als z. n.,
e
i4f: de beide I arliefden. Van hier yerliefde
-

.

.

e'•
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VER.LLEREN , -zie rsrlleun.
I LI S , z , . r4. , o. , van het verlies ; m eerv. ve rliezen.. Verkleinw. verliefje. Van het onfche db. voerz.
vsr eg het ongebruikelijke liezen , met weglating van
den (aart. Zie ser ; en nopens liezen , zie ver°liezr n . De
daad van verliezen: dcor ierlies ran al, ti•a hij be.
zat. herlies van goet , van bloet , ran magen BRANDT.
,De ,naare i an dit verlies 1-LOOFT. Wacrtoe is dit i erts. der Jalve ge/chiet? BIJBELV. Het gene men verhost: mijn verlies is onberckt nbaar. . Verlies oft laec^
►ag:c aen goud ende fl1 er. KIL. Zamenílell.: geldsterlies, ti1di erliet , einz.
VERL1JVN › unz. w., geliikvl. Ik ; erliefde , ben
r

.

,

Ycrm

195

V Z k.

s'ei•lieMM. Van het onfcheidb. voorz.. ver en !levefta
I\'i_ct liefde bezield worden : Verlieven op iemand. Nare
eis zal oi> zich zelven hier verlies en. VOND. Sij vert
verliet mer dan derfelter bijwi een. BIJBEN. Ook
oneigeniijkk . ik kegt verliefd op uw getuigtnasfcr1. L. D.
S. P. Op een landfchaj , een Buis, enz. z'erliet en.
Het deelw. verlijd wordt als z. n. , bij v. n. , en bij w.
gebezigd.
VE RLIEZEN , bedr. w. , ongel jkvl. Ik verloor , oul.
ook eerloos, heverforen , welke- tijden eigenlijk van
yerlieren afílamrnen. Zie hier onder. Kwijt worden
het leven verliezen. Iferliefen den moed. .KIL. 'k Heb
,

reeds alle kracht verloren. L . D. S. P. Zijne vrouw
verliezen , is, door den dood daarvan beroofd worden.*
Eenen weldoener verliezen , is , door den dood , of
anderzins , van zijnen bijfand ontbloót worden. Een
ƒpels, eenen Plag, een regtsgeding, verliezen , is, daarin
voor zijne tegenpartij onderdoen. Geld verliezen , is,

hetzelve in het fpel, in den handel, of uit onachtzaams
heid , kwijt raken. Doorden', tijd, arbeid, enz 2eliezen , beduidt, daarvan geen genot hebben. Zonder
tijd te e r li (-zen , is , zonder vertraging. Iets uit zijne
gedachttn '-e; liezen , is , daaraan niet meer denkei..
Iemand 'zie het oog verliezen, is , hem niet neer zien.
Veeli, s he ►n , of /iet , niet uit 4t oog , beduidt , fla
hem fteeds gade , neem het feeds in acht. Zich zelven verlie.,en . heteekent , in verwarring , of verrukken ,
geraken : verliest zich z•.1v' verreikt door 't fchoon gezicht. L • D. . P. Zich i,4 de menigte verliezen, is,
zich zelven daaronder over het hoofd zien , door het
g`k.rioel bedwelmd geraken. Van hier verliesbaar, erli( er. Het cleelw. verloren wordt als bijv. • n. ge*
bruikt.
L'crliezen, volgens Klit.. oulings ook verlieren ,even
als verkieren en verkiezen verwisfeld werden , hoogd.
sierlieren , NOTK. firluren, angelf. forleoran, forliji
fan, frankd. forliufan , zweed. ƒSrlora en fórlata
deen. frIóre en forli1, oud opperd. ferliefen , farleo'
fan , ULPHIL. fraliuran, nederf. verleien, is verwant
aan het nederf. lefen , goth. liufan , angelf. losjan ,
eng. lo(e, liefs, en aan ons loozen; en is zamengefleid►
uit het onfcheidb. voort, ver en liezen of lieren.
VERLIGGEN, bedr. en onz. w. p ongelijkvl. ,Ik verlag
-
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tag , heb en ben verlegen. Van het onfcheidb. voor;.
ver en liggen. Bij KIL. bedrijvend: verligghenn een
kinde ren , hetzelve dood liggen. Hedendaags enkel onz• ,
anders gaan liggen , dan men lag : ik wil gaan verllggen. Door lang liggen onbruikbaar worden : laat het
laken niet te veel t-erliesgen. Het deelw. verlegen wordt

als bijv. n. en bijw. gebruikt.
VERLIGTEN . bedr. w. , gelijkvl. Ik verligtte, heb
verligt. Van het onfcheidb. voorz. ver en ligton.
Ligter maken : iemands last verligten. Ook oneigen.
lijk : den last des arbeits door vertellir2gen verlichten.
VOND. Tot g' onze ƒ,hart verligt. L. D. S. P. Verlichten het hert. KIL. Van hier verljgting.
VERLOF , z.. n. , o. , des verlof: , of van het verlof;
zonder meerv. Van het onfcheidb. voorz. ver en loven,
met weglating van den flaart, zie ver. Oorlof, Vrijheld, vergunning : iemand verlof ge: en. Met uw verjof,, Mevrouw! Belangende 't verlof. HooF-r. Bijzon..
dierlijk,, vrijdelling van fchoolgaan , krijgsdienst, enz.:

e meester gaf zijnen fcholier•en verlof. Hij kreeg verlof voor drie maanden. Zamenftell. : verlofbrief, veri , verloftijd
erloftogt...
..
lofAanger
,
VERLOKKELIJK
, bijv. n. en bije*. , verlokkelijker,,
O
verlokkelijkst'. Van verlokken , zie lijk. Gefchikt , om
te verlokken : dat is een verlokkelijk eten. Zij had zich
verlokkelijk opgefchikt. Verio kelijker /chspfel zag ik
nimmer. Van hier 3'erlokkelij kheid.
VERLOKKEN , bedr.. w , gelijkvl. Ik verlokte, heb
Verlokt.. Van het onfcheidb. voort. ver en loken. Eigenlijk , , ,als uit zijnen, flard lokken. . Door
aanl®kfelen, oeverhalen, bewegen : die fpz*I*s verlokt mij,
om usa grist te zijn. Verlokt door uw geboortedagh.
G. BRAND. Bijzonderlijk, tot iets kwaads: o hoe ligt
laat zich de jeugd verlokken ! Verlokkende de on. aste
zielen. BIJB ELV. Van hier i erlokbaar , verlokkelijk,
verlokker , verlo'kkang , verlokfel , verlok ''erVERLOOCHENEN , bedr. w. , gelijkvl. ' Ik verloochende, heb verloochend. Van het onfcheidb. voorz r
ver en loochenen., hoogd. verlaugnern, OTTFaID. firm
iougn'an,& Tegen beter weten loochenen , dat men ge.
meen fchap met iemand heeft: tot dat ghij mij drieaal verloochent fult hebben. BYJzELv. Voorts is zijn
geloof verloochtnen , zijne verkleefdbei4 daaraan val4

,

,
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rcheiijk ontzeggen. God verlo ocherre 2 , Gods .antvekei1
loochenen. De natuur verloochenen , tegen hare inn'fpram
ken handelen. Zich zelven verloochenen , tegen zijne
geneigdheid handelen : hij en kan he;;afelx en flzet i erloockenen BIJBELV . Van hier erloochenciar , serlooe /eWares , eerloochening. Zamen(1e11. : God erlooch enaar.
VEKL0OC HDNING ^ . z. n. , vr. , der , of an d:; verloochening ; zonder mek.rv. Van r erloochenen. De daad
van verloochenen : door• verloochening Ivan zich zelen.
Zamenfte11 : Godverloochening , zelfs^'erloociicnijig
.

-

enz.
VERLOODEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verloodde, heb
veelord . Van liet onfcheidb. voorz. ver en boden.
Anders boden , dan voorheen : de glazen rnoe°ena ver'
lood worden. Met lood bekleeden : i erloóten de aerde
potten. KIL. Van een loodmerk voorzien : de lakens
worden verlood , ten toeken , dat zij goedgekeurd zij ni
Van hier verloodiig.
VERLOOFD , zie yerloréth
VDRLOOMEN, onz. w. , gelijkel. ik verloon;de , heb
vertoornd. Van het , onfcheidb. voorz. ver en bomen,
van loom. Loom , moede worden : 'k voel mi/ n ledere
vast verloomen. FR. v. DORP .. Van hier i' èrlooming:
VERLOOP , z. n. , o. , des verloops, of van het i erloop.
Meeerv. v erloopen . Van het onfcheidb. voorz. ver en
loopen , met weglating van den ílaart , zie ei•. De daad
van verloopen : na verloop van tijd. liet verloop der
jaren. VOND. Het gene ergens op verloopen is : z e1loou5 dan woecker , oft renten. KIL. Afneming . verval:
het veróooj5 van he` getij. Door een toenemend !-erl%op
van zijne nering. O 'er 't verloop in denjiaat. HooFT.
Zamenílell.: ttjdsv•erloo ), enz.
VERLOOPEN , bedr. , wederkt en o°nz w. onge-r
lijkvl. Ik verliep, - heb en ben, verloopen. Van liet
onfcheidb: voorz. ver en . loopen. Hoogd. verlaufen ,
TOTK. ferlouffen. Bedr. , Zoo ende verlaten : 't gedierte t wout verloopt. VOND. J)e handen wringt ., het
huis z•erloopt. J. DE MARR. Doorbrengen: den galt=
ƒchen morgen verloopen. Door wegloepen benadeelen ,
verftoren : zijn geluk verloopen. Wederkeeriglijk
zich ergens in te buiten gaan: wij en, die zich r- rof
s erloopende. VOND. Die aan den ader zich te fchandigh=
®rst verlopen. Vei w. Hij z erliep ,zich al weer e
.

.
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eer zes den drank. Onz. ; voorbijgaan : Zie tijd j) rloopt. Als vele dagen 'verloopen waren. BIJBELV. Uit
een loopen : het kraj svolk verliep geweldig. Er waren
yerfchdidr.-ne monnikken vtrloopen. Afnemen : het getij
verloopt. De -watercri verloopen uit ee „, roei i . BIJBEL v.
Onéigenlijk : zijn vertier,; ch jrnt gal Tmmec r en meer te v er.
boten. •1Ièt is met har geheel v r' o^ n. Voorts i^
ytrloopen een kunstwoord ia het biljart - en verkeerfppel ,
en op de Drukkerij. Het deeles. verloopen worut ge..
breikt voor weggeloopen : verloo. en - k.•4,echt, v rIoopen
hoeve , verloopen monick. Kit.. , en voor gewezen : een
vèrir open frideru , een verlovpen Advocaat. V an hier
ver/aow i ng.
,VERLÓRJN, bijv. n. en b ijw. , zonder trappen vat

vergrooting. Eigenlijk, een de lrr., van verlieren ,
zie verliezen. Als bijv. n., vr hrcloo,s : Yerlo^^en
arbeid doen: -KIL. In een verloren oogerblrk, in een

oogenbl k 'dat anders nutteloos was. Aan or1luuk en
vetdèr ' i ver é even : gif zijt verloren , als gijzellks

do. liet be o!. w van den verlorenen zoon. Day` fine
vagbe, wa.ien verloren, de li( idi jn jo yens elaer re voren. 1'1. S -roK. Perlort i hoop, is bij KIL., een hoop
,

„

kri s 1ks dat voor een leger uit geplaatst, voor de
groots e' gevaren blootgefteld is. Zoo is , mede in den
krijgsdienst , - een verloren j ost, die , zóoi gevaarlijk is,
dat men zich 'daar als verloren mag rekenen. Als bijes.,
is ° e► ^ I in , verloren gaan , ten velderve. Sij en
Jill6nP? 'ét'ièén gaen in-der eeuwigheij t. B IJ BE L V.
Te zoek : het is verlorén gee áan , of geraakt. Nopei aà r 'Zmaandag , zie koppermaandag en raas=
i L 5 1 ^ z: ri. , vr. , des , of van de verlos.
k dk poc ci4errneerv. Van verlossen en kulde. Dz
vioedmeesterskunst : hij is in de verloskunde .volleerd.
Vaan hi r ' hs,kw dYg.
VERLOSSEN , = beur. w. , gelljkvvl. Ik verloste ,
verJo t. Van liet onniebeiclb, vo orz. ver . e.] losten.
Bevrijden : hij rèrcl vit den ke ier verlost. lok on.
eigenlijk: Ach.! I'erlos mij uit ziin handen ! Ferlof en
red mij .Ë ujt de moge van hem , die mijn i'erile f bet acht.
L.. D.' S.. P. - Van clrukkeiide lasten onVr.,fien: ielaand
Ivan den arbeid verlosfen HALMA . Ilerios mij van
mijn vaal i,.. L D. S. P. J ene vrouw in het ba'
N
ren
,

,

-
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ren behulpzaam zijn : wie heeft haar i'erlost ? Eindelijk is verlosten wel eetes onz. , baren : zij kan i;iet
z'erlosfen. Van hier verlosfer , verlosfing. Zamenflell.:
verloskunde, verloskundig , enz. Het deeles., verlost,
mijner vel losten
wordt als z. n. , gebruikt: hetj aer
*as gekomen, I3IJBELV.
VERLOSSER , z. n. , m. , des oerlosfers , of van delg
verlosfer; meervr i'erlosferen en verlosfers. Van verlos fen. Al , wie verlost : de verlosfer des vaderlands.
Op hem alleen als huren' verlosfer bouwen. L. D. S. P.
Sij riepen, maer daer en was geen verlosfer. BIJBELV.
In de christelijke godgeleerdheid , Jezus Christus : d. tY
verlosfer des menschdoms.
VERLOSSING ,' z. n. , vr. , dei•, of van de verlosing;
meerv. verlosjingen. Van verlosten. De daad van verlosfen : hoe reikhalst hij naar verlosfng uit zijne ge-=
van enis. Mijne verlosfing van dat drukkend leed.
`er ond na de verlost:ng Bierf de kraamvrouw. In de
Godgeleerdheid geeft men den naam van vtrlosftng aan
de zegenrijke gevolgen der verfchijning van den grooten Jezus. Zamenftell.:.verlosfingswerk , enz..
VERLOST, zie ver•losfen.
VERLOTEN, bedra w. , gelijkva:. Ik verlootte, heb
verloot. Van het onfcheidb. voorz. vsr en loten. Iets
aan het lot overgeven ter beflisfing, wie daarvan eigenaar wezen zal : zullen dre goederen verlost worden?
Bij HALMA ook onz. , anders loten , . dan voorheen:
wij zullen dienen te verloten. Van hier verloter , verloting, enz.
VERLOTING , z. n. , vr. , der , of van de verloting;
meerv.- verlotingen. Van verloten. De daad van verloten :
bij de verloting dier goederen. Zamenftell.: verk-

-

tingsdag, verlotingsplacts , vertotingsuur ,. enz. Bock.
verloting , porfelsinverloting ,..enz.
VE RLOVEN , bedr. w. , gel.ijkvl. Ik verloofde , heb
verloofd. Van het onfcheidb. voort.. ver en loven.
Bij KIL. , beletten , en verzeggen, verzweren : verlo.
ven goedt te doen. KIL. Hij heeft het brandewijn drinken verloofd. HALMA. Voorts bij KIL., door geloften
verbinden en wijden. Door zijn gedrag zich voor iets
bereiden: aan 't helfche vuur verloofd. OUDAAN. Iri
het hedendaagfche gebruik, verbinden, om te huwen:

zij zijn aan elkandsren verloofd. Zij verloofde zich
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won den wil harer ouderen. Van hier verloving. Het
deeles. verloofd wordt ook als z. n. gebruikt : de

terloofden gingen zamen uit fƒelemeijen.
EERLUCHTE , bedr. _ w. , gelijkvl. Ik ver luchtt é ,
heb verlucht. Van het onfcheidb. voorz. ver en luchten. Bij KIL. , laten doorluchten , doorwaaijen : die
kleedaren moeten verlucht sjorden. Bij denzelfden is de
èoomen verluchten door het wegnemen van takken daar-A
aan lucht geven* Hedendaags is zich verluchten , zich
in .de vrije lliclt begeven : ik vil mij eens wat verluchte
ten. Van . hier verluchting.
VERtU TIG}N , bedra w. , gelijkvl. Ik verluchtigde , bob verluchtigd. Van het onfcheidb. voorz.
ver en lu htigen, van luchtig. Luchtiger , opgeruimder, vrolijker, maken : . zij zocht mij te verluchtigen.
Van hier verluchtiging.
VERLUIDEN , onz. W. , gelijkel. Ik verluidde , heb
verluid. ' Van het onfcheidb. voorz. ver en luiden.
Eigenlijk , evenveel , als luiden ; doch niet gebruikelijk , dan in de fpreekwijze : zich laten verluiden , te
kennen geven : hij lief zich verluiden , dat eiij op trou.
wen .,end.
VERLUIJEN, zie yerluijeren.
VERLUIJEREN, bede. w. , gelijkvl. Ik verluijsrde,
heb veile jerd. Van het 'onfcheidb voorz. ver en
jr i9 ren eigenlijk het voortdur. w. van het ongewo,
ne l*é#.
i ; in ie ltl fie=ren is van verlualen, dat onzijd.
e ezigd• Wotdt. Bij KIL., verluijaarden. In luiheid
fluiten : elf ve1tijdrt al te. veel tijds. Nimmer zal mijn
ft verlaijen, lui worden , of verkoelen. POOT. Van
bier verluijering.
VER . 3'LLE - , - bedr.w. , gelijkvl. Ik verlulde , heb
verluid. Van het onfc
heid. voorz. ver en lullen, in
den lagen volksflijl ,, met zotte taal doorbrengen
waar hebt gij dat uur wederom 'verluid ? Al lullende
verpraten ,: zij verlult alles aan hare buren. Zie del.
'leas , lullen.
VERL US TEN , zie verlustigen.
VERLUSTIGEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verlustigde,
heb verlustigd. Van het onfcheidb. voorz. ver en
lustigen, van lustig. Anders verlusten. Lustig maken ,
door het aandoen van vermaak f reelen : dat landfchap
-
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verlustigt oog en zinnen. ^ Hij verlustigt zich daarmeN2
de.
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de. Verlustigh u dan vrij met onzer beider dopt. VOND
Verlust u in den fleere. BIJBELV. Hen verlus'en over
grooten vrede. BIJBELV. Van hier verlustiging , anders verlusting.
VERMAAGSCHAPPEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vermaag%hapte , heb vermaag fchapt. Van het onfcheidb.
voort. ver en maagfehappen. Van maagfchap. Door
verwantfchapsbanden verbinden : zij werden aan elk'anderen vermaagfchapt. Ghij en lult u met hen niet
vermaechfchappen. BJJBELV. Van hier vermaegfchappiiig.
VEP 1vIAAK , z. n. , o: , ,des vermaaks , of van het ver
maak ; meerv. , vermaken. Verkleinw. vermaakje.
Van het onfcheidb . voorz. ver en maken , liet weglating van den ftaart, zie ver. Genoegen., verlustiging : de
onfchuldige vermaken der prille jeugd. .Hebt gij daar
vermaak in ? Zoek uw vermaak in goede boeken. De
weergalm fchept vermaeck mij na te baeuwen. VOND.
Die de dagelickfche weelde haer vermaeck achten. Bij..
BELV. Zamenftell.: kermisvermaak , wintervermaak,
zomervermaak , zielsvermaak , - enz.
VERMAAN , z. n. , o. , des vermaans , of van het verrnaan; zonder meerv. Van het onfcheidb. 'voorz. ver
en manen', met weglating- van den ílaart, zie ver.
vermaning, waarfchuwing : hlj luistert naar geen vertnaan. Naar 't voorlpook en 't vermaan der paarden«
HOOFT. Eene vermaningsrede: dat lange vermaan
,vi r<ir oot hen. O ulin gs ook melding : vermaan doen,
vermaef maecken. KIL. Van hier'rermanen.
fieli. vermaanbrief, vermaanteecken, KIL. yermaanwenk, enz.
VERMAARD , bijv. n. , vermaarder , vermaard. Eigenlijk een deelw.. van het reeds eenigzins verouderde
'jermaren. Een onderwerp der mare , der algemeene
fpraak , befaamd , beroemd : de vermaarde helden der
,

,

otwdhéid. Het vermaarde London. Die vermaert zijn
onder de Apostelen. BIJBELV. Van hier vermaardheid.
Zamenftell. : onvermaard , wijdvermaard.
VERMAGEREN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik ''ermagerde , heb, of ben ti vermagerd. Van het onfcheidb.
voorz. ver en mageren. Bedr., magerder maken: dat
voed fel zal het beest vermageren. Onz. , magerder wor
-

den
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r rmagert oogerf hi j nli9 k. Van hier vermagering.

VERMAKEN , bedr. `v. , geliikvl. ik vermaa7ee , heb
vermaakt. Van het onfclie'icíb. voorz, ver en ;jan.
Een ding anders maken, dan het voorheen geffeki was, tierIn t lji,;i
h ^^
laat
zijn huisgeheel vermaken.
ae
aa
'ílellen : hij
netten overmakende. BIJBELV. _Dat klee,l moet ver-

maakt worden , eer ik het dragen kan. Eei1e ien vermaken , is , dezelve verfnijden. Voorts is iemand iets
hik
vermaken, hein. hetzelve bij uiterflen wil toeleggen:
heeft zijne zuster al zijn goed i'ermaakt. AALMA.
ITermaecken de wonde , is , bij KIL. ,dezelve verbinden.
Iemand vermaken , is , bij denzelfden , hem rri isvormen , lasteren ; hedendaags , hem verlustigen : ik zocht
hen daarmede te vermaken . Zij vermaakte het ganlche
gezelfchap door haar gezang. 'K vermaak mi j fleeds
in uw volmaakt gebod. L. D. S. P. Een foogkint !al
fsch vermaken over 't hol van een adder. BIJB F L V. f er,naekt met bloet te zuigen. VoND. Van hier vermaakhaai' , vermakelijk , gefchikt om te vermaken , werma4
kelijkheld , vermaking.
t

.

VERMAKKEN , wordt door IIoorT. gebezigd , in den
zin van mak maken.
VEItMALEDIJD , bijv. n. en bijes. Ilermaledijder,
vcrmaledzj dst. Eigenlijk e'en deelw, van vermaledij
den, dat bij Kt L. voorkomt , en eene verbastering van
het lat. mate icere is. Verwenscht , vervloekt : dien
-

vermaledijden arel! Om haar vermaledijde 2 hic richeijt.

J. B. Hoiw• Wij heeft m`j vermaledijd bedrogen. Ook
als tusfchenwerpfel: wel, vermaledifd ! wat ziet hij
wart'/ Het, werkw . vermaledijden komt ook bij J. B.
ouw. voor : want die hem (elven pijnt te vermaledsjden. , Noch weder en rinaledijtden genen , die

u vermaledijen. . CLARE SPIEG. Zie versdi en.
VERMALEN , bedre •w. , ongeliikvl. Ik oicrmmzaalde,
heb vermalen. Van het onfchheidb. voorz. 'er en malen. ' Al malende vergruizen : f r zijn korrFl! onder .. die
niet vermalen zijn. Evenveel hoe vergruizen : het is
tot hof vermalen. Ook oneigenlijk : alle vijandelijke
lezers werden door hem vz rmalentr liiie die .Koninckrijken vermalen, ende te niete doen. B1JBEI.v. Vare
bier vermaalbaar,, vermaling.
N3
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VERMALLEN, bedr. w. , gelijkvl. ik vermalde, heb
vermald. Van het onfcheidb. voorz. ver en mallen.
Tot malligheden aanwenden : zijnen tijd eermallen.
Geftaag vermalt zij haar geld. Zal ik er dit luttel papier aan veemallen. HOOFT.
VERMANEN , bedr. w. , gelijkel. Ik vermaande , heb
vermaand. Van het onfcheidb. voorz. ver en manen.
B ij KIL . , herinneren*, melden: iemands deugden ver'.
manen. Z. N. Hedendaags, op eene dringende wijze
voorhouden , aanbevelen : leert ende oyermaent dele dineen. BIJBELV . En iemand vermanen, is , hem met
redenen dringen : de ingezetenen tqt hunnen pligt ver-

Manen. De noor win# en maetroos vermaent hen o '
getijde te pasten. VOND. Op zich zelf, en zonder bijvoeging waartoe , hem tot zijnen pligt dringen ! ver"
naent hem als oenen kf"oeder. BIJBELV . Van hier versnaan lier , vermaner , vermanig , tot verunaning dienende , f (rekkende. f KI r,., vermaning.

VERMANGELEN , bedr. w. , gelijkel. Ik vermangelde , heb vermangeld. Van het onfcheidb. voorz.
ver en mangelen. Anders mangelen , dan voorheen:
gij moet dat goed ver mangelen. Verruilen : eenige wae
ren vermangelen. Bij en tal niet vermangelen , noch
't felve verwisfelen. BIJBELV. Van hier vermangeling.
VERMANING , z. n. , vr. , der, of van de vermaning ;.
meerv. vermanïngen. Verkleinw. vermaningje. Van
germanen. De daad van vermanen :geene vermaning
maakt indruk oei hem. Bene vermaning van de koorts,
is, een kleine aanval daarvan. Voorts geeft men de
zen naam , in Vriesland , aan eene Godsdieniige vergaderplaats van Doopsgezinden : gaat hij ook in de verf
maning te kerk .^ En vermaning van geboorte , is bij
KIL. , gelukwensch aan iemand op deszelfs geboortedag* .
VEEMANNEN, bedr. w, , . gelijkvla Ik vermande, heb
verknand. Van het onfche b. voorz. ver en mannen.
Overmannen , overmeesteren , bemagtigen : hij werd
door fchrik vermand. Alleen rozet zijn geweer den hoogen muur vermant VOND . Voorts was vermannen,
volgens KIL. , oulings , aan eenen man huwen , en is
zich vermannen zich mannelijk aaníiellen , zijn best
doen: de kranke vermande zich om te [preken. Vat
hier Yermanning.
VERS.
.
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VERMAREN, bedr. w. , gelijke. Ik vermaarde, heb
vermaard. Van het onfcheidb. voorz. ever en maren,
van marc , snaar. Vermaard maken : die menich rijk
yerraerden door 't ghewelt. HOOFT. Verheffen, met
loffpráken vieren : zij 'vermaere n met oude rijmen.
HOOFT . H.00gloffelijckvermaren uwgoedig/ esjt . CAMPH.
Van hier vermaard, Zie dit woord.
VERMAS TEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vermastte , heb
eermast. Van het onfcheidb 4 voorz. ver en masten,
bij KIL. , evenveel , als mesten. Door fterk mesten
ouder den last van overdadig vet doen zwoegen : ver.
mast met -vet usee Qsfen? VOND . Overladen : haerpruick .
yermast van gout en fleenen. VOND, Ook oneigenlijk, vermoeid, afgemat : van . hitte , vermast. Vers.
mast van zege en wagenroof. VOND.
VERMEENEN', bedr. w. , gelijkvl. Ik vermeende , heb
vermeend. Van het onfcheidb. voorz. ver en meenen.
Genoegzaam evenveel , als meenen , denken , hellen:
ik vermeen, dat het zoo behoore. Het deeles. vermeend wordt gebruikt voor gewaand , valfchelijk onderfceld : ik kocht het van den vermeenden eigenaar , die
het gefloten had.
VERMEERDEREN, vermeeren ., bedr. en onz. w.,
gelijkvl. Ik vermeerderde, heb ve"meerderd. Van het
onfcheidb. voorz. ver en meerderen. Bedr. , meer,.
der , grooter , maken : 'vermeerdert u hei jrr , ende treckt
wijf. BIJBELV. Zijn roem -vermeeren. L. D. S. P.
Het weer vermeert met bitter jchi-eij en. VOND. Onz.,
meerder worden des menfchen zorgen vermeeren met
zijns bezittingen. Sij werden vruchtbaer ende vermeerderden zeer. BIJBELV. Van hier vermeerderaar , KIL.
vermeerder. , vergrooter : vermeerder der rijcks , KIL,,
vermeerdering, vermeerderfter.
VERMEESTEREN, bedr. w. , gelijkvl. Ik vermeen,
terde, heb vermeesterd. Van het onfcheidb. voort.
ver en meesteren, Onderwerpen , overmeesteren , bemagtigen , verheeren : de flad zal haast vermeesterd
.zijn. Hij weet zijne driften niet te vermeesteren. Vermeesteren de wonde, is, bij KIL. , dezelve verzorgen.
Geld vermeesteren , is, het zelve aan eenen heelmeester
te koste leggen: hoe veel hebt gij vermeesterd? Vaat
hier vermeestering.
:
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vpRMEIDEN , zie vermeijen.
VE RME [E N , veru?2eideyz , wederk. w. , gelijkvl. Ik

vermeide snij , heb 1121, ver/2cid. Van het onfchèidb.
v'orz• ver en meijen , van mei. Zich in de opene
lucht verí;^vikken , zoo als men in de Meimaand doet
1 y'ij ijge
i ons vermeijen. .Bij finiPelc herders en akkej°luiden zich te vermeiden. VOND. Mij zondags nu
en dan wat komende vermeien. J. DF, DECK . Bij KIL.,
ook: met meitakken opfchikken.
VERMELDEN , bedr. w. , gelijkel. Ik vermeldde , heb
vermeld. Van liet onfcheidb. voorz.- ver en melden.
EveiWeLl, als melden : zijn brief vermeldt er nietsvan.
De mort des rechtvecrdigen vernielt wijsheijt. BIJBELV.
Vans h cr 'ey•m;Lelfler , vermelding.
VERM ENGEN, bedr. w., gelijkvl. Ik vermengde, heb
verm)ei;gd. Vaal het onfcheidb. voorz. ver en mengen,
1 amenrnengen : gerst met h4ver vermengen. Uwen wijn
is vermen4t niet water. BIJBELV. Met roosjes -yan de
.14laai vermengt. S Ix v. C HAND . .Dc ar ik zelfs mijn
drank vermeng met de traangin , die ik pleng. L. D.
S. P. Ook oneigenlijk: 't afpratende gerucht, dat
waarheid met de logen onordenf`li'k vermengt. HoocVLIET . Voorts, door bijvoeging van iets anders ver t
Lasteren : hebt gij dien wijn niet vermengd ? Zich vermengen , is , zich ferk. inlaten vermen g u mèt geen
:

kwaad gezelfchap. Vermengt u nier met hen , die nae
veranderin;e Jtacn. BIJBELV. Of vermengd worden:
olie vermengt zich vier met water. Gelijc' als pief
ijler met leen niet en vermengt. B J rLV. Vleeicheiij-.
ke gemeenfchap lieh`ben : wie zal zich met dat vuile dier
,'erinen men . Van hier ver,>men er vermenging
-

VJi 1 M 1 NIGVULDTGEN , bedr en on z. w. , gelijl vl.
.fik verme zz v l !á de heb en berg vermeny gvtildigd. Vare
het bas fcheidb. voort. ver en menagvuldigen , van me
nigvuldig. Bij KIL. ook vermenlge Bedr. , menigvuldiger maken , in aantal doen toenemen : de krrij, slieden vermenigvuldigen. Het vern^enichvul Bigt fijne
inkomfie. BIJBELV. Onz. , in aantal toenemen : off) clgt
ghij levct ende vcrmenichvuld get. BIJBELV. Van hier
ver enige rlld: ri72 T.
V^1 kN ! E T1' , zie vermeten , werkw.
VjRME TEL, dijv t n. ei bijes., vermeteler,, verrae4
telst,
t
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Ielst. Door verwisfeling van L en N gevormd van vert
?heten, deel^v. van vermeten. Al te koen, al te hout:
welk een vermetel beltaan ! Op hun maght hoogmoedih
en vermetel. FI000VLIET. Den tf iinelgeest , die 't
volk verkeerde en zoo vermetel vloekt en fchelt. VOND..
Vermeetle lastermonden. L. D. S. P. Van hier vermetelheid , vermeteilijk.
VERME TEN , bijv. n, en bij`v. , vermetener , vei•; zetetz#. Eigenlijk , een deel w. van verweten. Evenveel ,. als vermetel: hoe dwaas en v(rnzet en ! Een wol'ej' infl'r uit den hoop (prak , heel yer naeeten. V%ONn .
Van hier vermetenheid.
VE .METEN` , bedr. w. , ongelijkvl. Ik vermat , heb
vermeten. Van het onfcheidb. voorz. ver en meten.
-

Anders meten dan voorheen

:

het land moet maog eens

rvermeten worden. Toen men'het meel Vermat. \-Vederkeeriglijk, zich in liet meten vergrijpen : ik heb mij ver
Zich in liet afmeten en berekenen van zijne-7net.
krachten en vermogens mis gr. iipen , en zich diensvolgens
te veel onderwinden : hij ve; ; eet zich meer , dan hij
-Vermag. Zoudt ghij tt zulck een daet versneten f VON!).
Laten voorliaan : vermeten recht te hebben. KIL. .11
le die geene , die welcke j achtungh aen eenich goed , of
landt, vermeten te hebben. v. HASS. Hiervoor heeft
VOND. zich iets toeneten :Wat iseet gij u dan toe, o
zotte logenpreker/ get deeles. vermeten , anders ook
vermàtel gefchreven , wordt als bijv. n. en bi j w. gebrüikt , zie vermetel en vermeten , bijv. n. en bijvr.
Voorts kómt ván hier vermete bij KIL. vermetelheid,
ppzet , en aanfpraak ergens op : f oo wijst de Bojgesmeestr dderi fcouteth volcomen .van Jijnen vermete. VAN
flA.95. In dezen zin bezigt Hoo 'T 'termten : dchilles
,Moot vermeten.
VERMETSELEN , bedr. w., gelijkvl. Ik Nernae gelde
heb ¶ermetfeld. Van het orifcheid b. voorz. ver en ;,; et -.
filon, Anders metfelen , dan voorl;een : i- 1K t clip ny
helder geheel Yermetfelen. Al me.ielernde verbruiken
koe veel fleen zilt gij daaraan wel i'erme+felen 2 Aan
wetfelwerk te koste leggen : ik heb reeds vrij ,i' grids
'vertimmerd en vermetfeld. Van hier vetrmetfeling.
VERMIDS , zie Vermits.
VERMIJDEN, bedr. -kv. , gelijkvl. Ik 'v:'rmijdde, heb
vermijd, en oiigel.ijkvl . Ik ''e' me. d , lier yrrm eie iy.
N5
-
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Van het onfcheidb. voorz. ver en mijden. Ontwijken,
fchuwen : vermijd het kwaad. Most vaders gramfchap,
en den vaderlanlfchen grom, #vermijden. VoND.' Van
hier vermijdelipk, vermijdinn.
VERMIJMEREN , bedr. w. , gelijkvl, Ik vermijmerde
heb verrraijrnerd. Van het onfcheidb. voorz. ver en
mijmeren. Al mijmerende doorbrengen : zijnen bestelt
leeftijd vermijmeren. Al mijmerende van ver[Iand, gezondheid , enz, berooven : gij zult ugeheel vermijmeren
VERMIJTEN , onz. w. , gelijkvl. Ik vermijtte , ben
vermij t. Van het onfcheidb voorz. over en mijten.
Door mijten verteerd worden : die kaas veemijt al meer
en meer. Anders ook vermijteren , en ook bedrijv.

die tijd noch ondergang vermijtren noch bederven. H.

DU.LL.
VERMILJOEN, z. n. , o. , des vermiljoens , of van het
vermiljoen; zonder meere. Een bastaardwoord , van
het fr. vermillon. Eene fchoone roode verf : het is met
vermiljoen befchilderd. Zamenílell.: vermiljoenkleur,,
vermiljoenkleurig, enz.
VERMINDEREN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik verminderde , heb en ben verminderd. Van het onfcheidb.
voorz. ver en minderen. Bedr. , in menigte, in ver-r
mogen , enz. doen afnemen : gij moet de huurpenningen wezenlijk verminderen 1 Iet welcke u berooven , ende u vee utjtroeijen, ende u verminderen, fal. Bij-BELV. Zich van, huis , enz. verminderen , is , een
minder huis , enz. betrekken. Onz. , in getal afnemen : hun vee vermindert niet. L. D. S. P. In vermogen afnemen : de koorts vermindert. Voorts het tegenoverftaande van verbeteren : de kranke fchijnt mij
veel verminderd. Ik verminder van knecht , meid , inkomen , woning, enz. Van hier vermindering.
VERMINKEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verminkte , heb
zverminki. Van het onfcheidb. voorz. ver en minken,
van mink. Mink , mank ; maken ; van het gebruik van
eenig lid des ligchaams berooven : door eene wende aan
het linker been verminkt. De held der Maas , vermifkt aan oog en regterhand. BRANDT. Oneigenlijk,
fchenden , krenken , krachteloos maken : zij verminken
cle wetten door a' eregt/che uitleggingen. Iemands eer
er min en. Een gcjchri t vermznlxen, is, iets wezenks d.. arnit laten. Van hiep verm;nker, verminking.
Het
1
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flet deelw. verminkt wordt als bije. n, , bijes. en z. n.
gebruikt : eenige verminkte foldaten. Hij las het zeer
verminkt voor. Noodt arme , verminckte, kreupele , blsn
de BIJBELV . Van hier yerminktheid.
VERMINKT , zie verminken.
VERMISSCHEN , oul. in gebruik voor verzengen.
Van hier vermisfching , vermenging : want het is ontwijelijck een onfuijvere vermisfchinge. ALDEG.
VERMISSEN , bedr. w. , gelijkvli. Ik vermiste , heb vermist. Van het onfcheidb, voort. ver en misfen. OTTQ
FRID . firmisfan. Iets afwezig vinden , of merken , dat
het ontbreekt : het gezelfchap vermiste hem niet voor
dit men aan tafel ging.. • Er werden drie en .twintig
wanfchappets vermist. J7ermixt gij geld uit uwe beurs ?
Het deelw. . vermist wordt ook als z. n. gebruikt,
voor een' krijgsman, dien men na een gevecht,, noch
onder de dooden , noch onder de levenden, wedervindt
.

het verlies werd op drie en dertig dooden en zeventien.
vermisten berekend.

VERMITS , voegwoord, (rekkende , om eene zinfnede,
welke de reden van eene andere bevat, aan dezelve te
verbinden : hij blijft weg , vermits het weder zoo ongunfiig is ; of, met omkeering van de orde der zinfne"
de : vermits hij wegblijft , ga ik uit. KIL. vermids ;
en ook elders : vertnids hij was berucht van fchande'.
lijcke feiitm e' VOND. In den STATENBIJBEL wordt
.dit voegwoord als een voorzetfel gebruikt : fijfalft in
^t visti en eten; overmits gebreck van alles. BIJBELV.
`iet is uit^ het onfcheidb. yoorz. Ner en mids , of mits
zarne1gefteId, .
VgRMODDFIREN, bedt. - w. , geiijkvl. Ik eermodderde , heb vermodderd, Van het onfcheidb. voorz. ver
en modderen. Modderig waken : vermodderdet haerlie.
der. rivierera. • BIJBELV. Oneigenl'. , door veel ploóijen
en fchikken , bederven : die zaak is geheel vermodderd.
Uil. zide men ook vermodelen': dat uwe voeten vermodel: h dden , dat droncken f ; ook vermoddelen ; du
vermoddels die wateren. I I J B . 5477 .
VERMOEDELIJK , bijv. n. en bijes. , vermoedelijker,
vermoedelijkst. Van vermoeden. Zie lijk. Door vermoedens aangeduid: de vermoedelijke f hrijver. Als
bï^w. , naar vermoeden, waarfch * ill ^k : vermoedelijkn is
hij dc fchrjver,
y
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VERi DEDEN , z. n. , o. , des vermoedet s , of van het
vermnoeden; meere. vermoedens. Eigenlik, de onbepaalde wijze van vermoeden. Bij KIL. vermoed. De
daad van vermoeden , voorloopige berekening, gisfing,
achterdocht : het valt tegen alle vermoeden uit. Het
zijn loutere vermoedens. Iie heb geen vermoeden op hem.
Op wiep zij quaat vermoeden hadden. HooFT.
VERMOEDEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vermoedde, heb
vermoed. Van het onfcheidb. voorz. ver en moeden.
Gisfen, bijzonderlijk , in eenen nadeeligen zin : ik vermoed , dat er meer achter fchuilt. Wie had zulks van
hem vermoed ! Vi1andei , waarvan men het arghjle moet
ermnoen. VOND. De(e en zijn niet dr•oncken , gelijck
BIJBELV . Van hier vermoedelijk,
ghij vermoedt
.

vermoeden; , z. n. , vermoedigh , vermoedinghe ,
KIL.

VERMOEID , bi v. n. en bijw. , vermoeider , vermoeidst.
Eigenlijk , een deelw. van vernsoeijen. Die getleldheid , waarbij wij het onvermogen onzer krachten ondervinden. -- Afgemat : zij was vermoeid van de
reine. Uwg opgeladene pacien fijn een last voor de
vermoeijde beesten
BIJ$ELV . Vermoeid door mijne
klachten. L. D. S. P. Vermoeid hijgde zij naar
den adem. Van hier vermoeidheid. Zamenfell.: onvermoeid, enz.
VERMOEIJEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vermoeide, heb
vermoeid. Van het onfcheidb. voorz. ver en moeijen,
neoeden ,. moede maken. KIL. Vermoeden. Afmatten
gij moet u riet te veel vermoeijen. Noch ick en hebbe
u niet vermoeijt met wieroock. BIJBELv. Geen bouwers
zich vermoeiden. VOND. Van hier vermoei jenis , vers
inoeifing. Het deelw. vermoeid, zie hier boven.
VERMOGEN , bedr. en onz. w. y onregelm. Ik ' ver.
mogt , heb vermogt. Van het onfcheidb. voorz. ver
en mogen. Bedr. , i ets in zijne magt hebben : tegen
hem zult gij niets vermogen. Zoo veel vermagh does
naah met zijne tong. VOND. Een naekt ontwapent kint
serm g niets tegens fulcken blixemfag. D. JONKTIJS.
.

Laat den flcrffèlicken menfche tegens ei niets vermogen.
BIJBELV. Met genegenheid befchouwen : hij heeft mij
altijd wel v rmogt HALMA . Wanneer ze hen ver.

cg;i. VOND. -- Onz. , magti zin: een man en ver?aac:ti niet door 4racht. Bij B E L. v. Vara hier vcrmogen ,
Z. 11 ,
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z , ti. , en , bij KIL. , vermoghigh. Het deelw. verf}mOQ

gend , zie hier onder.

VERMOGEN , z. n. , o. , des vermogens , of van het
vermogen ; meerv. `vermogens. Eigenlijk , de onbepaalde wijze van vermogen. Kracht , maft , bekwaamheid

uit al mijn vermogen. Siddrend op 't gezicht van zijn
vermogen. L. D. S. P. Buigt met lust zich voor
haer groot vermogen. PooT. 't Vermogen haares
aanziens , HooF T . Zoo bloeie uw flad; in eet,drag ht en
vermogen. VoND. Een Man van groote vermogens. In
het enkelva , bijzonderlijk, rijkdom : hoe groot is zijn
vermogen ? 21 heser vee , . ende al haer ¶ernogen. BI j
BELV. Z-amen.ell.: hgchaamever...mogen , zielsverr^iogen, enz.
VERMOGEND, bijv. n. , vermogender , vermogendst
Eigenlijk, een deelw. van vermo en. Als bijv. n. 9

srsagtig: uwe vermó ende lusfchenkamst en be `cherming.
Welgegoed , rijk : het zij n zeer vermogende liedei. Valt
hier versmogendheid , vermogentllck , KIL. Zainenflell, :
onvermogend.
VERMOLMD , bijv. - n. , 'vermolmder , vermolmdst.
Eigenlijk , een deelw. van vermolmen. Tot molm overgegaan : dat hort fchijnt geheel vermolmd.
VERMOLM EN , zie vermol; erven.
VERIè/IOLSEM1, onz. w. , geliJkv1. • Ikvermolfemde",
ben vermolf md. Van het .onfcheidb. voorz. ver en
mrn-ol/emen. Anders ook -vermolmen. Bil KIL. verolm en ,
jer:olrem , vermo'mC tnen. Tot .moliem , of molm ,
overgaan : het houtwerk - begint reeds te vermolfemer.
La &, ver1olzcmd en 400rwormt. -. OUD. Het deelw.
vermol,/emd . .werd oulings . ook voor beurs , rotachtig
gebezigd • vermolfemde penren. KAL.
•VERMOIV. BOIJN, vermomberen,, bedr.
w.eli'kvl.
Van het
gelijkvl.
Ik yermomboorde heb vermomboo ^d. :
t onfcheldb.
voorz. ver en momboren. Bij KIL. onder voogdijfchap
houden. Een' -momber , een' voogd geven : omdat hL 't
kipt wilde vermomboren. L. v. VELTH. Zie momber.
VERMOMD , bijv. n. en bijw. , vermomder , vermomdst. ' Eigenlijk, een deelw. van vermommen. Als
bijv. n. , gemaskerd : hij werd door vermomde moordenaars aan{gerand. Ook op zich zelf, als z. n.: eenige vermomden vielen oei hem aan. En figuurlijk: een
vermomde vijand is gevaarlijker, dan een openbare. Als
bijw.,
,
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bij«-. , onder vermomming : hij kwam vermomd op het
toi t2eel.

VERMOMMEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vermomde.,
heb vermomd. Van het onfcheidb. voorz. ver en morsmen. Hoogd. vermummen , nederf. vermummelen ,
eng. mumm , zweed. formumma. Eigenlijk, door bedekking onkenbaar maken : zij vermomden zich op verfckillende wijzen. Gij moet u in een flangvermommen.
VOND. Figuurlijk , langs evenveel welken weg , anders
doen voorkomen , dan het is : ondeugden onder den
fchijn van Godsdienstigheid vermommen. Dus zoud ge
uw ormagt graag vermommen in jzeraaden, PELS. Van
hier vermomming , vermomfel , bij CAMPH. Het deeles.
vermomd, zie hier boven.
VERMONDEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vermondde, heb
vei mond. Van het onfcheidb. voorz. ver en monden,
(preken..' Uiten , melden : wie can hier de fli-af verbreijden en overmonden ? CONST. TH . Juw. Zo dtnt f'e
mogen verwonden. f jnen lof. VLAERD. REDENR. Tamil=
let_ toch in als ten besten eermonden. v. HA s s . VertaIen : om 't Wetboek der Hebreen in 't Grieksch te doen
vermanden. H. DE. GR. Van hier'verwonder , verha-ler : ten is gheen fecret' daeraf nu elck is ,'ermonder.
-

CONsT. TH.

Juw. her. ming.

VERMOOIJEN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik vermooide , heb en ben vermooid. Van het onféheidb.
voorz. ver en mooijen. Bedr. , mooijer maken : de jaren zullen haar niet vermooijen, Onz. , mooijer worden : zij vermooit er niet op.
VERMOORDEN , bedr. w. , gel jkvl. Ik vermoordde,
heb vermoord. Vak het onfcheidb. voorz. ver en moorden. Moorddadiglijk ombrengen : de kinderen werden
,

in , de wieg vermoord. Vermoorden ouderdom en wees.

L. D. S. P. Overdragtelijk , is , iemands rust vermoorden, dezelve kwaadaardágli k verftoren ; zijnen tijd
vermoorden , denzelven • moedwillig "verkwisten. Van
lier vermoorder , vermoording.
VERMORSEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik vermorste, heb
ve?Snorst. Van het onfcheidb. voorz. ver en ,norfen.
Door morfen bederven : hebt gij al dat papier beklad en
vermorst P Al morfende verdoen : het kind heeft al zijn
kostelijk eten vermorst. Overdragtelijk , door eene ongefchikte behandeling ten verderve brengen: die heet-

mees.
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vcrmeester vermorst den lijder. Verwaande
morst dat arme land al meer en meer. Van _hier v^rtnorf ng.
VERMORZELEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik vermorzelde,
heb vermorzeld. Van liet onfcheidb. voort. ver en morzelen. Geheel verbrijzelen : het rijtuig vermorzelde
zijn regter been. Ick wilt onwaerd ghe,/,pusjs vermors
BREDEROD . Sst vermorfelden
len met mijn tanden
.

oock alle hare beenderen. BIJBELv. Van hier vermor-

zeling.
VERMORMMN, zie vermurwen.
VERMOTTEN , onz. w. , gelijkvl. Ik vermottede , bert
eermot. Van het onfcheidb. voorz. ver en motten,
van mot. Door de mot verteerd worden : uw kleed
fchij rt te vermotten. 't Verrot , 't , eermot , 't verflenst,
't ver otut. LAMP H . Van hier vermotting.
VERMUFFEN, . onz. w. , gelijkel. Ie vermufte , ben
vermuft. Van het onfcheidb. voorz. ver en muien.
Muf worden : het meel fchij nt ze vermuffen. Over
dragt. : die om wanckel loon vermrifen op 't caktoor.
z. N. Van hier vermu zn . Het deelw. vernuft
wordt als bije. n. en bijw. gebruikt.
VERMUNTEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vermuntte, heb
vermunt. Van het onfcheidb voort. ver en munten.
Al muntende. aan een vorig beftaan .ontrukken :. men vermuntte al het voor handen zijnde-goud en zilver. Anders munten , dan voorheen : Frederik de eenige ver!ij te• zijne' fcbatkist ,00r het vermunten vaas veel gelds:
Van hier veraunting. /
. ortz.^
g l I.k
,,.ycrV13RMURWEN,
-' bedr. enW.
^ . eli'kvl.
'snurwde , keb en ben vermurwd. Van het . onfcheidb.
.vporz. ver en bsurwe n. KIL .. vermorwef. Bede•. ,
murw , week , maken : het vuur .-kan het hard^(te ijzer
yermurwen. Ook oneigenlijk : hs ^ ss niet te vermurw n.
Op dat niemants hartvermorwt wiertdoorgebeen. VOND.
Orf;.: daer niemants hart vermurwt door biddan noch
- door fineecken. VOND. Van hier verm'irwing.
VERMUTSEN , onz. w. , gelijkvl. Ik vermutste , ben
vermutst. Van het onfcheidb. voorz. ver en mutfen,.
van muts, verblinde liefdedrift. Bij KIL. met blinde
liefde bezield zijn. Zie muts.
VERNAAIDEN, bedr. w., gelijkvl. Ik everniaide, heb

7ernaaid. Van het onfcheidb. voorz. ver en naa /en.
,Al
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.Al maai jende verbruiken : hebt gij al dat garen Ver«
naaiel? A d ers naaijeu , dan voQrheeli : het htmd navet
ve rzaaid worden.
VERN AAMD , bijv. n. , vernramder, vernaamst. Elgetalijk , een deeles. vare ver'nainen. Beroemd , ver1aard : die machtige ende vernaamde flad van Rome.
v: ihss. Gemeentijk, 't geen voornemen is, ook verrlaamt is. Hoo r. Van hier vernaam^'heid , vermaardbeid : zelfs den Marquis Spiï;ota komen zijn vei naamtheij t ende overwinningen (p v rie wzaafn geldt te Jia an.
-

HOOFT.

VERNAAMDFIF ID , zie vermand.
VERNAAU WEN , onz. erg b`tir. w. , Bili jkvl Ik vernaainode , heb en ben vernaauwd. Van liet onfcheidb.
voorz. ver en mauwen. - Onz. , naauwer worden :. dat
vaarwater begintte vernaaziw
en
. Bedr. , naauwer in a. ken : een kleed 'vernaauwen. Van hier ver j. aal til i'2g.
VERNACHTEN, onz. w. gelijkel. Ik ve rlt eh^te y i c b
en ben vernacht. Van het onfclieidb. voorz. ver en
nachten, van nacht. Des nachts overblijven , zonder
..verimpost te worden : -ik liet den s'ijn vernachten. Des
nachts . vertoeven , den nacht doorbrengen 'svij aren
gei20odzrlakt , om op het open veld ' te vernachten. Op
jammerwegen vernachten in de duisternis. L. D. S. P.
Waerom vernachtet ,ghillieden tegen over den moer ? BijiELv* Van hier vérnaeh briefje , vernachtceel , ver.

,

-

„

nachtig, KIL., verrlacltin;.
VERNAGELEN , bedr. w. g gelijkel. Ik vernagelde,
heb vernageld. Van liet onfcheidb. voorz. ver en na-&
gelen. Door middel van nagelen fluiten: Eene derir,
een oerkier, vernagelen. Door mi(Idel van etnen nagel verftoppen : vernaeghelen hete ghefchut Nu.. Een
paard vernagelen, is, hetzelve eenen nagel in liet gevoelige deel der hoeven flaan. liet gat is vernageld,
beduidt , er is eenig beletfel tusfchen gekomen. Van
hier vernageling.
VERNAMEN, zie -vernoemen.
^VERNARRE N , bedr. w. , gelijkvl. Ik vernarde , heb
vernard. Van het onfcheidb. voorz. ver en narren.
Al narrende doorbrengen , aan het narren te koste leggen: veel tijds en gelds vernarren.
VERNEDEREN, bedr. w., gelijkvl. Ik vernederde,
heb vernederd. Van het onfcheidb. voorz. vcr en ne-
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J...en van neder. Verlagen, in aanzien of vermoen , doen dalen : zijhen vijand vernederen , uwe oogeti
z ijn tegen de hoo e, hi ' flütfe ver n^deren. I BLLV.
,kerneer hr.- n trots! L. D. S.. P. Zwicht ieder nu voor
w gejlacht , 't wordt eens verneert en z z elach*+. HOOFT
Zich ve2'nederen , s, zich la4g aan ellen , zich verootmoedigen : die hemfelven vernedert ; , jál verhoogt wo'den. B I,J B E L V. JVaï t i ver,2eder mij voor ii alleen in
't jlo f. VOND. Van hier vernedering.
VEIINEMEN , bedra w. , ..o gelijk vl. Ik vernam , heb
,e, nomen v an het onfcheiab voor z. vtr en neïnen..
Andei•s neten dan te voren :, ik had het Pak verkeerd
ojgenomen en moest het weldra vernemen_ OTTFRID.
e , hoogd.
f èrr^e^nan Zweed. f ornema , Vries. ferm ril^
vE'rnehmen , fr. al prehdre , lat., percipere. . ontwaar
worden :, ik vernam van hem , hoe het er mede flond .
Verneemt hij , drinkende ,, al een and en dorst en trek:
VOND. Word aso n 'z geruicli vernomen L . D. S. P."
.els al 't voick dit veînána. FIJBELV. Navorfchen
ende .vernam néer/telick ven heser den tijt,. wanne„ r de'
j erve verfchenen was. BIJBELV,. Onderzoek doen
naar iemands gedrag ' vernemen. Om . te vernemen n'ae
den vela am van Esther. BJJBELV. Van hier vernemer,
veeneming , . enz. Zameníiell. : verneemachtig, ver=
Heemas', iemand , die . overal naar verneemt , enz:
n„,bij we , ver, euteldtr, ver.
tERNEU,TE4D,.^ijV.'—^n..„e
B j. KIL.. ok enutelt. , Verwelkt , rimpr, li ver e,,t teI manneken , ver neutelt veur hoofd .: KAL.
Gers k`ïein., dwergachtig, onmagtig : als wij ,: ons
ara en Q t1SutC t manneken laten verwinnen.' FLO ,

-

,

-
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nielde , háb"
T .^: bede. w. , gelijkvl. Ik ver
TC1 R 1
'yernield. \Van het' onfcheidb. voorz. ver en het on-*
gebruikelijke Hielen, van het oude me , lat. nihil ,
niets. ' Te niete maken, ganfcheliik verdelgen 1 de over
fi rooming heeft alles van rondom vernield. Die uwsite:- ?
zen komt vernielen. VOND. Het blinkend zwaard zal
hen vernielen. L ; , D. S . P. Van hier ver nielbaar,, LL
'yerniüer , , vèrniehng , vernielj'tér. Zamenftell.: ver
nielal , die alles vernielt , verniel ueht , verniel,zuc trg euz.
.
ÈRNIETI EN' , bede. ^v ,^ elijkul. Ik vernietigde,'
h b pérnietiid. Van het onfcheidb. voo •Z. ver en Me.-
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tigen , van nietig. (rulings . ook vernielfén. Nietig
maken , in niet verkeeren : de oude wet is vernietigd.
Om haren raet te vernietigen. BIJBELV. Sal 't al end

al vernieten . CADIPH . Van hier ver nietiger, ver•nieti
ging , vernietig f ter.
VERNIETIGING , z. xi. , vr. , der , of van de vernietiging; zonder meere. Van vernietigen. Oulings ook
vernieting,. De daad van vernietigen : in plaats van een
toekomend leven , wachten zij Jlechts vernietiging. De
vernietinge des voorgaenden gebodts. BIJBELV.
VERNIEUWEN , bedr. w. , geljkvl. Ik vern ieuwde,
heb vernieuwd. Van het onfcheidb. voorz. ver en
nieuwen. Nieuw maken , of doen fchijnen : een huis
vern ieu wen. Ghij vernieuwt het gelaet des aerdrzjcks.
BIJBELV. Met nieuwe kracht doen werken : uwe letteren hebben .mijne fmarr vernieuwd. De twist werd vernieuwd. Eene overeenkomst vernieuwen. Herinneren,
op nieuw voor den geest brengen : iemand eenti zaak
vernieuwen HALMA . Zij eeren Itis dagli , die zijn
geboort' vernuwt. VoND. Van hier vernieuwer , vert r euwing.
VERNIJPEN , bedr. ver, , orngelijkvl. Ik "eerneep ,heb
vernepen. Van het onfcheidlr. voorz. ver en nijpen.
Bij KIL . klein maken', ' en klein achten. Van hier vernepen. ,
VERNIS , z. n. , o. , van het vernis; meerv. vernisten,
,

1

.
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dat wegens verfchillende Poorten, gebruikt wordt.
I-loobd. firnisz, eng. varnish , fii. vernis , ital. vernice , lat.. vernix. Een glanzig fineerfel , waarmede
men geverfde , of befchilderde ., dingen beflrijkt : chineesch vermis. hernis voor koper , voor houtwerk ,
enz . Ook , oneigenlijk : wellevendheid is het vernis der
-

-

,

bek*aanzheden. De Godt.heid kan 't vernis .der wérelt
ganch verfchijnen. _ VOND. Van hier` vërni'sfen, met
vernis beftrijken ecS2e fchildert.*7*vernisfel^. Figuurl. :
en 't mondbefluit vernisfen met de fthrift. VOLLENHov. .Door een verniste tael. H. DE Git.
fi eli. roernisboom , enz. .flmbervernis ; copaalvernis ,
enz.

VERNISBOOM, z. n. , m. , des vernisbooms , of van
den vernisboom ; meerv. vernisbooinen. Van vernis en
boom. Een boom, uit wiens hars men vernis bereidt;
?nen vindt den vernisboom in het zuiden van ►kina.
VERS.
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TRNISSEN , zie vernis.
VjRNOEGD , bijv. n. en l)ijW. , Vernoegder
rioedst. Eigenlijk een deelw. van Verroegen. Even
veel , als 'er!eï2Öeg(l, wel tevreden : wees met het tijçe
ernoegd. Illl(en met zijn gewas vernoeg/it. VQND
Ik: jwcht vertioegd en bif. L. D. S. P. Van, hier
jernoe . d/ze?d. Zarnenfe11. : ônve;noed.
VERNOEGEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik 4'crndtgdé, heb
vernogd. Van liet orfcheidb. voorz. ver en rioen.
Evenvte1 als ver enoegen , te vrede fiellen :
hij ons ierréuc/zt heeft. v. HASs. 't Begin vernoeght
me riet. VOND. Vernoeg is daarmede. Van hier verioegii2g- Het deelw. ermegd wordt a1 jijv n. en
bijw. gebezigd. .
VERNOEMEN, bedr. W. , gelijkvl. P vernoé'nde, heb
vernoemd. Van het onfcheidb. voorz, ver en noëme,i.
Anders noemen , dan voorheen : wij hebben het kind
i'er,ioemd. Voorts is iemd vernoimen , deszelfsnaani
aan een 1ind geven : wij hebben die goede vrouw vcr. 2ieernd. Mijfi vader i)e;bergt zijn verlangen om eèns
¶ernoemd te worden. Van hier vernoeming. Oul. zei.
de men ook vernamen , voor vernoemen, in den zint
van noemen met name gedenken: ende bi wort vernaemt toten ei'de van der u'erelt. 131JB. 1 4770
VERNUCHTEREN , onz. W.„ gelijkvi. Ik *rrnië4
terde , n verhzichte, d Van het onfcheidb vooi z.
ver en ,wckteren , van ntiûhrer. Bij KIL. iuchter wor
den, van dronkenfchap herkomen.'
VERNtJFT , z. n. , 0. des vernuft; , of van bet ver
nuft; ueerv. iernuften. 'Vërkleinw. vernufije. Be..
vattingsvermogen , verf!and', bekwaamheid, om iets
uit te denken, enz.: hij bezit een doodringend veriiuft. Oefenkg en wakkerheid wetten het ernrift.
VOND . Had hun het vernuft niet averechts geJlaai.
HOOFT Een vtrflandig , vindnigri k , en gestig
iiieitsch : het groo:!!e vern"ft 'kan onze dogen. I'ern,if, tén gaen en komen op hun tift. VOND. Van hier ver
wftig , vernufzeloos Zamenfrell. : onvernzif:.
Vernuft, zweed firniift, KRo iernf: N0TK ,
OTTI'ftID. f
hoogd. ''errzUntt, komt evenzeer van vernemen, als het lat. percePtio van percipéte, en beduidt eigenlijk het vermogen, om iets te Verm
flaan, te bevatten.
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VERNUFTIL , zie vernuftig.
VERNUFTIG , bijv. n. en bijes. , vernuftiger , Nernuf'
trost , van vernuft. Hoogd. vernunftig , NOTK. fer-*
niimestig. Met vernuft begaafd. Bijzonderlijk, vin din grijk : welk een vernuftig kind! Om te bedencken allen vernuftigen vont. , BIJBELV. VoND. bezigt ook
vernruftel: dus ziet men in den herfst vernuftle mieren
krielen. Van hier vérnuftigheid , vernuftiglijk. Zamenílell.: onvernuftig.
VERONACHTZAI\IIEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik veronaéhtzaamde , heb veronachtzaamd. Van het onfcheidb.

voorz. ver en onachtzamen , van onachtzaam. Verwaarloozen , onachtzaam behandelen : men behoort de
zaak niet te veronachtzamen. Van hier veronachtzaming.
VERONEDELEN , bedt. wv• , gelijkvl. ik veronedelflp ,
heb vèronedeld. Van het onfcheidb. voorz. ver er_ •rzedelern , van onedel. • Ontadelen , onedel maken , of
doen fcllijnen :: hij werd om zijne misdrijven veronedeld. Gijf veronedelt u door zulk Bene levenswijze.
VEIE ONGELDEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verongeld
de , heb verongeld. Van het onfcheidb. voorz. ver en
opgelden. Iets , door betaling van deszelfs ongelden ,
aan de verpligting daartoe onttrekken : ik ga mijn land
verongelden.
VERONGELIJKEN , bedr. 'w. , gelijkvl. - Ik verongelijkte , heb verongelijkt. Van het onfcheidb. voorz.
ver en ongelijken,, van ongelijk. Door aandoen van
ongelijk benadeelen , of beleedigen : gij verongelijkt mi
grootelijks. LVien ic k verdngelijekt hebbe, uien idk onderdruckt hebbe BJJBELV . Van hier verongelilker ,
verongelijking.
VERONGELUKKEN , ortz. w. gelijkvl. Ik verongeVan iet onfcheidb. voorz.
lukte , ben verongelukt.
g
.
ver en ongelukken, van ongeluk: Door ongeluk overeelpt, ook door water verílonden ,wor-d^ n ^ anders st rgaan : zoo het (chip niet verongelukt. Oók oneigenlijk:
ik zie dat ontwerp ook welhaast verongelukken. Van
hier veron&relukking.
VERONGEMAKKEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verongemakte , heb verongemakt. Van het onfcheidb voort.
ver en ongemakken, van ongema . Verontrusten,
1Qeite en ongemak veroorzaken: behalen dat h,7 van
.
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,ie engelf che ruiters zeerverongemakt en befckadig t werd.
HOOFT.
VERONLEDIGEN , bedr. w., gelijkvl. Ik veronledigde, heb veronledigd. Van het onfcheidb, voorz. ver
en onledigen , van onledig. KIL. ver•ontledi ►en. O1:ledig houden : altoos veronledigde hi hem net heijligen
lesfan. CLARE SPIED.
VERONTHEILIGEN , bedr. w. , gelijkvl Ik verontheiligde , heb verontheiligd. Van het onfcheidb. voort.
ver en; ontheiligen. Ontwijden , een ding anders behandelen , dan deszelfs heiligheid vordert : de vaten des
renpels werden grovelijk verontheiligd. Gods naam door
:edel gebruak verontheiligen. Van hier verontheiliging.
VERONTHOUDEN, bedr. W. , ongelijkvl. Ik veronthield, heb veronthouden. Van het onfcheidb, vr z.
ver en onthouden. Bijkans evenveel , als onthouden.
Bijzonderlijk , verzwijgen : ick en jal u niet een voort
veronthouden. BiJBELV.
VERONTREINIGEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verontreinigde, heb verontreinigd. Van liet onfcheidb. voorz.
ver en órtreinigen. Evenveel , a's ontreinigen : op dat
Al niet verontreijnicht en (ouden worden. BJJBELV.
Van hier verontreiniger, verontreiniging.
VERONTRUSTEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verontrust,te , heb verontrust. Van het onfcheidb. voorz. Ever
en ontrusten. Van rust en ftilte berooven : men verontrust mij gejladig. Verontrustende tijdingen zijn bekommerende. Van hier verontrusting.
VERON TS CHAMEL- EN , bedr. w. , gelijkvl. l ie - verontfchamelde, hcb verontfchameld. Van het onfcheidb.
voorz. ver en ontfchamelen , van fchamel.. Zich ver
ontfchamelen , zich fchaamteloos maken , de fchaamte
afleggen, om kwaad te doen : de onno.- elheit te wederhouden , als zij op 't punt _/londt , van zich, uit noodt
en armoede , te verontjclzamelen. G YARD. Bij KIL.
heeft het de beteekenis van door onbefchaamd aanzoek
afperfen. PLANTI j N heeft veroifehamelen .
VERONTSCHULDIGEN , hedr. w. , gelijkvl. Ik ver.
ontf chuldigde , heb veront chuldigd. Van het onfcheidb.
voorz. ver en ontichulclsgen. Van fchuld vrijpleiten:
ik verontfchuldigde mij , zoo veel ik kor . Daeror en
ijt' ghi1 niet te verontfch,ildieen. BtlnELv: Var hier
çrentf huldig er , veront rch>> lcli ing.
0^
VER.
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VERONTWAARDIGEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik veronti ai digde , heb verontwaardigd Van het onnfcrieidb.
voorz . ver en ontivaard?gen. i iet een edel ,misnoeg. n
vervullen : het verontwaèï digde mij. Hij is daarover
ve;Aontwairdi;d. Zich veronrwaard1gen , oul. ook
verortr c arden en veronwaarden , is , zich niet verwaardigen : die hem zeer ve'r onwaerde o -n des Bisfcops zege. v. IIAss. Zich verontwaardigen , iemand
aan te hoorgin. HALMA. Van hier ve.Montwaardiging.
JEROO LIJKEN , onz. w. , gelijkvl. Ik ve- oolij kte . ten
verooli j kt. Van het onfcheidb. voorz. ver en ooli 'ken ,
van ooli,'k. Bij II: LrIA veïíliinmeren : de zieke b. g:iit
te verooli ken. in O verijsfel gebruikelijk.
VEROORDEELEN , b°dr. w. , gelijkvl. Ik veroor.
dct,lde , heb veroor'leeld. Van het onfcheidb. voorz.
ver en oordoelen. Afkeuren, fchuldig oordeelen , ver
wijzen , doemen : ik mot t het veroo' deelen. Veroorm
dtel niemand onverhoord! Hij we' d ten dood veroordeeld. .Indien ons herte ons niet en veroordeelt. BIJBELV*, waar veroordelen foms ook gebezigd wordt voor
reden • geven tot veroordeeling , zoó als in : doo, elcke
arcke hij de werelt heeft veroordeelt. Van hier veroordeelin ►.
Iàl`OORLOGEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik veroorloogde,
heb veroorloogd. Van het onfcheidb. voorz, ver en oorlogen. Aan 'oorlogen te koste leggen: hoe oneindig vele miljoenen hëel t dat land niet vc^roorloogd !
ER OOKL.O VEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik veroo doofde ;
heb veroorloo - d. Van het onfcheidb. voorz. ver en
oórloven. Toeflaan , vergunnen : veroo tlooft gij het
-ni j ? Hij veroorloft zich te veel, hij neemt te veel vrijheicc. Van hier veroorloving.
VEROORZAKEN, bedr. w. , gelijkrel. Ik veroorzaak$e, heb veroorzaakt. Van het onfcheidb. y oorz. ver
en oorzaken , van oorzaak. Verwekken , te wege bren
gen 4at bedrijf zal veel onheils veroorzaken. Van
hier v.^roorzaakfler , veroorzaker , veroQrza. ing v
" EROOTMOI DIGEN ,. bedr. W. , gelijkvl. I.: verrotm edi;de , heb verootmoedigd. Van het onfcheidb v
vo orz, ver en ootmoedigen , van ootmo dig. Met ootnged bezielen : ik wenschte hein nog meer te veroatmoe^ n^ vederkeerigl jk , zich vernederen , zich oot-

,
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moedig aanflellen : als hij fich verootmoedigde. BIJB ELV. Van hier verootm®ediging.
VERORBEREN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verorberde,
heb verorberd. Van het onfcheidb. voorz. ver en orberen. Door gebruik, of nuttiging, verteren.: het oudbakken brood moet ook verorberd worden. Van hier verorbering.
VERORDENEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verordende,
heb verorder2d. Van het onfcheidb. voort. ver en o9-.denen. Bellenmen , fchikken : dat is voor het avondmaal verordend. Aanleggen , ontwerpen : gij zelf
verordende 't gerigt. L. D. S.. P. Van hier verordentng.
VERORDINEREN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verordineerde , heb verordineerd. Van het onfcheidb. voorz.
ver en het bastaardwoord ordineren. In den STATENBJJBEL Toms evenveel , als verordenen , beítemmen , toeleggen : ick verordinere iu het Koninckrijck.
BIJBELV. Soms , bevelen : geen gebodt, noch ordi-

,nantie, die de Koninck verordineert heeft. BJJBELV.
Voorts wordt het zoogenoemde befluit van voorbe/chikking aldaar uitgedrukt door te voren verordineren op

plaatfen , welke de vertalers tot dat befluit meenden te
mogen t'huis brengen. Van hier verordinering.
VEROUDEN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik veroudde , heb en bcn oeroud. Van het onfcheidb. voorz.
ver en ouden , van oud. Onz. , oud worden : de aerde ƒal als een kleet verouden. BIJBELV. Zeil en treil
ieroudt en , vergaan. BRANDT . Als een kleed zal 't
all' verouden. L. D. S. P. Bedr. , c ud - maken, of
doen fchijnen : dat kleed . vero,udt hem. Maar in dezen
zin geeft men de -voorkeur aan verouwelijken. En in
plaats van het deelw. veroud , vindt men bij KIL. verouderdom:, en bij v. HASS. ontmoet menverouderdomde lieden. Van hier •erouding.
VEROUDEREN , onz. , w. , gelijkvl. Ik verouderde,
ben verouderd. Van het onfcheidb. voorz. ver en ou
deren , van ouder. Soms evenveel , als vei ouden , oud
worden : ghi j [uit het oude , dat veroudert is , eten.
BIJBELV. Inwortelen: gij moet de kwaal niet laten ver-

ouderen. Dat is eene 'verouderde melaetscheijt in het
vel Jijnsileefches. BJJBELV. Uit het gebruik raken:
04
een

een verouderd woord. Die mode is reeds geheel Nerou^
derd . van hier veroudering.
VEROVEREN , bedr. w. , gelijkvl. Ik veroverde, heb
veroverd. , Van liet onfcheidb. voorz. ver en oeren,
van over. Overweldigen
, bema
ti en overbeeren .
•g
g ^g
`

de vi;and veroverde en verbrandde het jchrp. Hit veroverde land. hoe is %eíach ' Jo verovert? BIJBELV..
Die den Rénnerberg/chen de verooverde .vendels ontjoeghen , e1 vonten maekten. HooFT. Gediierende den,
hijl1ck veroverde, énde aengeworvene goederen. VAN
FIASS. De harten des volks werden door bare goedheid
i'ét overd. Bij KIL. óok onz. , overblijven. Van hier.
veroveraar , verovering.
VERPACHTEN ,* bedra W. , gelijkel. Ik verpachtte ,
heb ve; pacht. Van het onfcheidb. *orz. . ver en pach..
ten. `in pacht geven : `de tienden zullen verpacht wor.
den. Eij wil Zijne landgoederen veepachten. Van
hier ver achter , verpachting .
VE RPAI KEN , bedr. ' w. , gelijkvl,. Ik verpakte, heb,
verpakt. Van het " onfcheidb. voorz. ver en pakken.
Aders pakken ,' dan te voren : de goederen moeten
gansch en al verpakt worden. Van hier Netpakking.
VERPANDEN , bédr. w. , geljkvl. Ik verpandde; heb.
verfland. ' Van het onfchéidb. voort. 'ier en pandeg.
Te pande zetten , verzetten : • zij heeft hare Yuweelen
daarvoor verpand.; Wij verpanden onfe askers, ende,
enfe wip, gaei den BIJBELV . Zijn leven " verpanden ,
is , hetzelve voor den uitf ag van eenige onderneon in g.
verbinden : ik verpand mijn leven daarvoor. Zich zei!fl aan iemand verpanden , is , zich ten ' na auwf e aan
hem verbinden : 'k wil snij aan u verpanden. L. D.
S. P. 'Van hier verpanding.
VERPAPPEN , bed'r ' w. , ïgejijkvl Ik verpapte , .hebverpapt. Van het onfcheidb. voorz. ver en- pappen.
Anders pappen,, dan voórh een : dat goed moet., om het
hevig te maken, verpapt worden. HALMA. Van hier.
verpap' ng.
'E kPAREN , bedr. `v. , geliikvl.. Ik verpaarde, heb
vei. paard,. Van het onfcheidb. voorz. 'ver en paren.
Bid KIL . , evenveel als paren A Voorts , anders paren,
dan voorijeen : ' eenige bruiloftsgasten wenfch en ver.
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paard te' werden.

'VE RP AS SE NNN, ' be Ir en onz,. w. , gelijkvl. Ik verpasp
te,
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tp , heb verpast . Van het onfcheidb. voorz . ver en
pasfen. Bij KIL. vermanghelen, vertuifcheil , verkooen ; sk hr bb' rrli1 ne gespen verpast. HALMA. Uitgeven;
hij vei past al zijn geld. Een kleed verpasfen , is,
hetzelve averegts pasten , en nog eens pasfen. - Eindeer
lijk is verpasfen bij KAL. onz. kwalijk pasfen, giet
voegen.

VE K PL IS TE RE N , onz. en bedr. w. , gelijkvel. I,
verpe^sterde , heb verpeisterd. Van het onfcheidb.
voorz. ver en peisteren , pleisteren. Onz. , door
pleisteren verkwikt worden : terwijl de rosten da&r
verpeistrende zich voeden met hemelsch voer. VOND.
I3edriiv.: de fiormbock bluYfens mof verpeistert slat
zijn hoornen. VoND. - Van hier verpeisiering.
VERPEKELEN , bedr. w. , gelijkel. Ik verpekelde,
hcb verpekeld. 'Van het onfcheidb. voorz. ver en pe_
kelen. Anders pekelen , dan voorheen , in verfche pep
kel legben :" het vleesch verpekelen. 13ij KIL. ook onz.
in pekel verteren.
VE EPE IiKEN , ' bedr. w. , gelijkvl.. Ik veipekte , heb
verpekt. Van liet onfcheidb. voe rz. ver en pekken..
Anders pekken , dan voorheen : het vat moet verpekt
li'oden. . Van hier verpekking.
VERPESTEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verpestte, heb
erpest. Van het onfcheidb. voort. ver en pesten,
van pest. Eigenlijk , met pest befmetten : men ademt_.
er eene verpestende lucht. Oneigenlijk , geheel bederven,: htt land is - door weelde en wellust verpest.
VE RPIJN EN , wederk. w. , gel jkvl. Ik verpijnde mij,
heb mij verpijnd. Van het onfeheidb.-i voorz. ver en
pijnen. Zijne krachten tot pijnagens toe infpannen:
hij verpij nt zich , om het te doen. Hij verpij nc e zich,
en rees al hi;ge nzde off. VOND.
VERPLAATSEN, bedr. w., gelijkvl. Ik verplaatfie,
heb verplaatst. • Van het onfcheidb. voort, ver en
plaatf^n. Iets van zijne plaats naar eene andere
overbrengen : de winkel wordt, met Mei verplaatst.
Iemand verplaatfen, is , hem eene andere flandplaats.
bezorgen : de tolbedie'%den moeten ge/ladig verplaatst
worden. Zich wr ljlaatJen. , is , zich van de eene.
Plaats naar de andere bewegen. Van hier
,

V LlJ?LAIKEN,
AIKEN , ' e w. , ge 1 iI vl. Ik verlate,,
kekf

heb verplakt. Van het onfcheidb. voort. ver en
pJak/n. Anders plakken , dan voorheen , op nieuw plakken : gij nsoet den o aflag van dat boe.'' laten eerplakken.
VERPLANTEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verplantte,
heb verp(ant. Van liet onfcheidb, voorz. ver en planten. Op eene andere plaats neerplanten : jonge boomen verplanten. Oneigenlijk is verplant worden , en
zich verplanten , verhuizen , fpreekw. : als oude boomen verplant worden,llerven zij welhaast , oude lieden fierven dikwijls kort na het verhuizen. Van hier verplanting.
V ERPLASSEN bedr. w. , gelijkvl. Ik verpl sste, heb
verplast. Van het onfcheidb. voorz. ver en plasfen.
Daar plasfen verkwisten : water verplasfen.
V ERPLEISTEREN bedr . en onz. w. , gelijkvl. Ik
verpleisterde , heb verpleisterd. Van het onfcheidb.
voort. ver en pleisteren Onz . , evenveel als verpeis
teren. Bedr, op nieuw pleisteren ; die muur moet
verpleisterd worden. Al pleisterende verbruiken : is
al de kalk reeds veipleisterd ?
VERPLEITEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verpleitte,
heb eerpleit. Van het onfcheidb. voorz. ver en plei.
ten. Al , pleitende verfpillen : hij, heeft veel gelds om
die zaak verpleit.
VERPLETTEN , verpletteren , bedr. w. , gelijkvl. Ik
vferplettede , heb verplet. Van liet onfcheidb. voorz.
ver en pletten. Geheel pletten : een felle dijckflang ,
die men mei een belagen s adl verlette. VOND Sij
verpletterde fijne hersfenpanne BIJB,ELV . Stiet het
hoofd, en viel, en wierd verplet. L. D. S. P. Oneigenlijk, geheel verslaan : zij verpletteden hunne vijan^
den. Ganfcheli^k ternederslaan : hal werd door dat
gezegde verplet. 'k Heb den trots verlet uwer dwingelanden. L. D. S. P.. Ook anders pletten , dan voorheen : die Helen moeten verplet worden. Oul. zeide men
ook vei platten : want al llu f ende toe verplatte fljt.
I31JB. 14.77. • Van hier verpletting, verplettering.
V ERPLETTEREN , zie verpletten.
y JRPLIG T , z. n. , o. , des verpligts, of van het ver-w
plagt; meere. verg ligten. Van het onfcheidb. voort,
ver en het ongebruikelijke pligten , met weglating van
den Kaart; zie ver. Volgens KIL. Oulings overeen„omst , verband.: de momber en fel geen verplicht doen
.
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VERPLIGT ,
VERPLIGTEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verpligtte, heb
verplig( . Van liet onfcheidb. voorz. ver en het ongebruit^elijke Vligten. Verbinden : 41e ons koopgeluk
aen UW 9e%'1cf zo dier verplichtte. Vor o. Hij heeft
vlij al ezirs aan zich verp/igt. B iizonderliïk , door
gurlstbtwijzen : zijne weldaders vepligten mij tot dank.
baarheid. Maar ook door bedwang : ik zal her` daaroe verpligt en. FIet deelw. ver pligt beteekent , gehouden , genoodzaakt : hij is daartoe verpligt. Door
dankbaarheid verbonden : ik ben u daarvoor zeer verplijt. Ook is verplzgt zijn, te danken hebben : 'k
b&n m ijn vjerllaníl ve,1 ligt pan uw bevelen. L. D. S. P.
Verfehuldigd zijn : zij was het rijkelijk aan o ns verpligt . Het deelw . verpligtend is gedienf ig: een neer
ver, iigtend mensch. Innemend : welre verpligtende
uitdruk irigeri. Als bijes. , op eene innemende ., 'gew
het werd verpligtet d beantwoord.
dienftige wijze
Voorts komt van hier verpligting , gehoudenheid
er liggen zware ve;L lig'ingen op ti.
VE RPL EGTI N G , zie verpligten.
VERPLOOIJEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verplooide,
heb verplooid. Van het Qnfche)db. voorz. ver en
plooijen. Anders plooijen , dan voorheen : die kbbetjes moeten verplooid worden, Ook oneigenlijk ; zij
weet het wel te verplooijen, een ander voorkomen aan
-

de zaak te geven.
-

VERPOGCHEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verpochte ,
heb vetpocht.. Van het onfcheidb. voort. ver en
pogclren. Al pogchende verbluffen : - dat bij -- hier al-

foo fnorckt ende vrijelijck verpocht alle den hoop der
Calvinisten.; ALDEGOND.
VERPONDING, z. n., vr., der, of van de verponding; meerv. verpondingen. Van verponden_, eene
,

belasting van zoo of zoo veel ponden ergens op leggen.
Eene belasting op vaste goe leren : de verponding van

lijn huis betalen.
rerpontling is Bene benaming , ontleend van het oude
Ponden , of poederen , van het lat. ponder ire , dat zoo
-

veel zegt„ als pondswijze wegen , hetwelk beteekent
iets naar zeker getal van ponden waarderen, of fchat,
aten , volgens :: P 111, plj r dAr ouden , die bij pondejn rek^r^-

!o
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Jtenden , zoo als wij bij guldens. Popding is dan
fchatting; en verponding eerre andere manier van fchatting. In oude fcllriften heeft dit woord drie beteekenisfen ; vooreerst is het alle fchatting in het algemeen,
deze of gene zaak betreffende , en dus hetzelfde als
z, tting ; ten tweede de fom , welke iedere ftad of dorp
jaarlijks onder den naam van fchildtalen moest leveren ;
zie Jchilddaal; en eindelijk, die fchatting , welke men
thans nog bij ons van onroerende goederen betaalt, onder den naam van verponding. En deze belasting is
waarfchijnlijk eerst ont{taan in 't jaar 1515 , en wel alle
lengsjes uit de heffing van den tienden , vijfti.gften
en honderdden penning , die dikwijls van de huizen
en landerijen gevorderd werd , in welker plaats 's Lands
flaten , in den jare 158 r , de tegenwoordige manier van
verponding ingevoerd hebben. Derzelver inzamelaars
worden in de ifeden Ontvangers , en ten platten lande
gaarders der Verponding gelieeten.
VERPOOZEN , bedr. en. onz. w. , gelijkvl. Ik verpoosde , heb verpoosd. Van het onfcheidb. voorz. ver
en poozen. Bedr., iemand door overneming van zijnen last, of arbeid , tot verhaal daarvan doen komen
ik wil hem eens verpoozen. Herpoos eenpoos zuw'oogen.
VOND. Onz. , bij KIL. tot verhaal komen : hij is geioodzaakt , oen te verpoozen, waarvoor men thans geineenlijk zegt: om zich te verpoozen. Van hier verpoozing, de daad van verpoozeil , zoo bedr., als onz.:
door verpoozing der afgematten. Gun mij toch ook eenige verpooztng !
VERPOTEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verpootte , heb
verpoot. Van het onfcheidb. voorz. ver en poten.
Op eené andere plaats poten : de boompjes zullen haas;
verpoot moeten worden. Van hier verpoting.
VERPRATEN, bedr. w., gelijkvl. Ik verpraatte,. heb
verpraat. Van het onfcheidb. voorz. ver en pralen.
Al pratende doorbrengen : gij hebt uwe tijd verpraat.
Al pratende mededeelen : zij verpraat al, wat men
haar zegt. Al pratende onderling verhandelen : laten
wij het zamen eens wel verpraten.
'VERPRONKEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik ver»;ronkte,
heb verpro1lkt. Van het oní'cheidb. voort. ver en
ponken. Aan den pronk te koste leggen: dij verpron -t
,

iaat zij verdient,

^t
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• VERRAAD , z. n. , o. , des verraads , of van hit verraad ; zonder meerv. Van het onícheidb. voorz. ier'
en raden , met weglaating van den Haart; zie ver.
De daad van verraden Anders verraderij , eii bij
KIL.. verraderfckap : het verraad werd nog in tijds
,

ontdekt. /elf of zij 't veeraat hadden willen hérvatten.
HOOFT. IJlas tot dien n2oort gekoren , en 't gruwelijk
verraet. VOND.
VERRADEN, bedr. w. , ongelijkvl. Ik verried , heb
verraden. Van het onfcheid, voorz. ver en raden.
Door eenen verderfelijken raad ongelukkig maken , even
als het angeli: forraedan , oud opperd. yerrathen
Abfalom werd door Hufai verraden. `T oorts , even als
het hoogd.. verrathen , zweed.. forrâda , No'ÛK . ferraten , OTTFRID . 'aneratin, door evenveel welke' ontrouw ten verderve voeren : hij heeft zijn vaderland

verraden. Zoo 'k immer heb mijn vriend verraent.
L. D. S' P. Hij wist , 'wie hem verraden foude. Bij..
BEL v. Verklappen : uw oog verraadt u. Hij vef•ried
zich zelven door dien hoest. Zijne eigene belangen
yerraden , is , dezelve door zijn gedrag benadeeh n.
Met die taal kunt gij mij verraden en vert oopen . beduidt , ik verffa niets van al , wat gij in die taal (preekt.
Van hier, verraad, verrader, enz.

VERRADER , z. n. , m. , des vetraden , of van den
verrader ; meerv. verraderen , en . verraders. . Van
verf alen STRIJCK . verratere , •ZWABENSPIEG. verreder, hoogd.. verrather. Al , wie verraadt :. een vitrader van zijne eigene belangen. , Van weleken ghijlieden nu verraders. en moordes geworden zijt. BiJBELV.
Laet weiflaers en verraders beven... VOND. dl bemint
ton het verraad, men haat dën verrader. Van hier
verraderes , verraderij , verraderlijk , verradersch , `ver-*
raederfchap. KIL. Zamentlell. : landverrader , enz.
VERRADERIJ,,.zie verraad.
,VERRADERLIJK , bijv. n. en bijw. , verraderlijker , verraderlijkst. Van verrader. Anders verraderseh.
.

•

Aan de handelwijze van eenen verrader gelijkende :

welk een verraderlijk gedrag ! Verraderlijke treken.
AIs bijes., op de wijze van eenen verrader: hij overWel hem verraderlijk van achteren. Van hier eerraderli kh.eid.

VERRADER$CH- zie verraderlijk:.
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VERRAFELEN be ir. en onz. w. , geii kvl. Ik yerrd4
Pelde _, heb en ben verrafeld . Van het onfcheidb. voorz^
yer en rafelen. Bedr. , al rafelende aan een vorig bestaan ontrukken : gij verraf lt de ganfche lap . Onz. ,
al rafelende een vorig beUUaan verliezen : draag zorg,
dat het niet gan rchelij k verga f ele
VERP.AMMELEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik veerammel
de, heb verrammeld. Van het onfcheidb. voorz. ve ?
en rammelen. Al rammelende verfpillen : zij verrcim
melt al haren tijd. Al rammelende ruchtbaar maken:
zij verrammelt al, wat zij weet.
VERRASSEN, bedr. w. , gelijkvl . Ik verraste, "htl
verrast. Van het onfcheidb voorz. ver en rds'en ,
van ras. Overrompelen : de flad werd versast. Ook.
van eene vrouw, die verkracht wordt : duit den vijf
klagede, dat fij verrast waer. v. 1IAss . In rasclhheid
de bef. afíleken : de fnelle slim komt zelfde faem met
'ier en flof`verrasfichen VOND . Onverhoeds verblikden : hij verraste ons met zijne overkomst , met een aangenaam gefchenk , enz. Van hier verra.Jing. •
VE RRE, zie ver.
VERREIKEN, wedark. w . , gelijkvl. Ik. v eereikte mi
heb mij verreikt . Van het onfcheidb. voorz. vei- eu
reiken. Zich in het reiken misgrijpen , den arni zozo`
ver uitfrekken , dat men daaraan ,(of aan een ander
deel des ligchaams , leed toebrengt : verreik u toch niet!
Oulings ook overtuigen : verreijckt van /éhuld. KILO
41s contumax verrijct ende s'erhaelt. v. PASS.
VERREIZEN , onz. w. , gelijkvl. Ik verreisde , ben v'er.
reisti. Van het onfcheidb. voorz. ver en ,reizen. Van
de eene plaats naar de andere reizen : verreijst ghiilié
den oock van uwe plaet/e , ende volgt/'e na. B 1 n F,zv:
Aan reizen te koste leggen : hij heeftt veel gelds verreisd:
VERREKENEN , bedr, en wederk. w. , gelijkvl. .1k_
verrekende , of verrek. ende mik , heb verrekend, of mij
verrekend. Van hèt onfcheidb. voorz. ver en rekenma
Door rekenen vereffenen : wij hebben het immers reeds
verrekend. Mede in rekening brengen : die port is at
verrekend. . Wederk. , zich in het rekenen misgrijpen
ik heb ruis vast verrekend. Van hier vet rekennng3
VERREKIJKER, z. n., in., des verrekijkers, of vdn
d`n verrekijker; ineerv. verrekiftel:s. Van het bijwo
-
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r,errre eng kijker. Een werktuig, om dingen , clie op
eenen grooten aftiand gelegen zijn , te befcliouwen : de,

uitvinding der verrekijkers. 11'1et den verrekijker.
VOND. 1De Lottr°inger noest een goeden verrekijker gehadt hebben. IIoUFT. Zijn j/aatkundige verrekijker
deugt niet , is , hij ziet in het liaatkundige niet ver
vooruit.
VERREKKEN , bedr. w. ; gelijkvl. Ik verrekte , heb
verrekt. Van het onfcheidb. voorz. ver en rekken.
KIL. ook verrencken. Door rekken uit het lid brengen : ,hij heeft zijnen arm verrekt. Zich verrekken,
is , zich door rekken -eeneg leed toebrengen.: verrek
toch niet! .
VERRIG TEN , bede. w. , gelijkvl. Ié verrigtte , heb
versrigt. V,.n het onfcheidb. voorz. ver en rigten.
KIL. veerechten. Doen , uitvoeren : gij kient dat werk
-

niet verrigten. Jij verrichtte de gerechticheijt des Heeren, ende fijne gerichten met Israël. ' BIJBELV-. .rol vrat
ik verricht , mijn woorden , mijn gedachten. L. D.
S. P. Van hier verrigter, verrigting.
VERRIJKEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik verrij ;te
heb en ben verrijkt. Van het onfcheidb. voorz ver
en rijken , van ?ijk. B edr. , rijk m aken : hebbende het
begeerich gemaeckt , verrejclet ghij het grootelicx. ' Bïj.é
BELV. Zich ,net eens anders goed Verrijken.. Oi eigen..
lik : laat uw genat ons- met ')iaat troost-verrijken._ L.1).
S. P. Bene taal = vetrijken, is , • dezelve met nieuwe woordetl vermeerderen. Onz. , rijk worden ;: men zag
hem dagelijks al meer en meer verrijken. • Van hier ver.A

,

rj:itg..

VERRIJ TE N ; heter. w . , ot éli j k vl. Ik verreet , heb
eerreten. Vair' het. onfcheid. voort`. ver en -vijzen.
Vaneen rijten : 'hij vergeet het met zijne tanden. Ghij
wilt malkanderen veifcheuren en verrijten. WESTERB.
VERRIJZEN , onz. w. , ongelijkvl. Ik verrees, , ben
verrezen. Van het onfcheidb. vo►orz. ver en sijzen.
Zich al rij zende- verheffen : uit dit yèrsch vergooten bloet
verrijst een roode bloem. VOND. Eer 't licht ooit wa
verrezen. L. D. S. P. Bijzonderlijk, uit den doof
opftaan : hij zal eens uit het giraf verrijzen. Van zijne plaats verrijzen, is, oprijzen, opflaan. Van hier
,

:

,
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verrijzenis, verrijzing.
VERIUMPELEN ,bedr. en onz. wa., gelijkvl. ik
ver.
›

V
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ve1-i irnpelde, heb en ben vei-rimpeld. Van liet onfcheidti;
voorz. vei en rirni^elen. Bij KIL. ook. verrompelen.
Bedr. , rimpelig maken : he parkement is door het vuur
verrimpeld. Onz. , rimpelig worden : haar voorhoofd
verrimpelt reeds. .
VERRII)SELEN , onz. en wederk. w: , gelijkvl. Ik
ver •idfelde, heb yerridfeld. Van het onfcheidb. voort:
Ce• en ridfelen. Zich met geridfel verroeren : er verte
ridfelt geen blad. Ook wederkeerig : gij 'voet u niet
verridfelen. Van hier verridfeling.
VERROEIJEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. . J ver
roeide , heb en ben, verroeid. Vare liet onfcheidb.
voort. ver en r•oeijen. Bedr. , al roeijende van zijne
plaats bewegen .: zij verroeiden . de . Jlo^p. Onz., I
roeijende van zijne plaats bewogen worden : ik zie de
galei .verroeijene

VERR.OEKELOOZEN, bede: w. ,, gelijkvl. ,fik vet•t•oekeloosde ,- heb verroekeloosd. Van het onfchéidb:
voorz. ver en roekeloozen: Door verwaarloozing en
roekelooze onatchtzaamheid voor leed bloot(llen : ten
ware , dat zi #ti ken;iken rampe verroekeloost worden. v
1 AS s. Men ziet u 't recht verroekelooz en. L. D, S . P.
,Zijn leren , zijne gezondheid, . ernz. verroekeloozen:
Van hier verroekeloozingg. Zie roekeloos
VE KROEPEN , bedr. W. , ongelijkvl. 4Iti ver#•iep , heb'
yerr oepen. Van het onfc-heidb. voorz. ver en roepen.
Van de eene Randplaats naar de andere roepehh : hij i.
reeds driemalen naai elders verroejen. Van hier ver
roe,- ing.
VERROEREN , bedr. w. , gelijkvl. Ik rei roerde, heb
verroerd. Van het onfcheidb. voort, rèr en roereit.,
Iets derwijze roeren , dat het bewogen wordt : gij
durft ook teenen vingér vers oet*on. Lavet hem liggen,.,
dat nierast fijne beenderen iverr•oere. BIJBELV. Zij
verróerde zich niet:. Van hier verreé•ing.
ViRROESTEN , onz. w.. , g,elij-kvl.. Ik verroestte',
ben z-erroest. Van het onfcheidb. voorz. ver en r• esten. Met roest omtogen worden : , het ijzerwerk begint`
geiweidig te verroesten. Uw gout ende fol- er is. erroest. BIJBELV. Het leren is er in verroest , beteekent,
:

-

,

,

het zit er zoo vast in, als een degen in de fcheede-,
waarin hij lang heeft zitten roesten. Van hier ver,
;

aesting , en van het deeles« verroest, verrcestheid. ...
VERS
j
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VERROLLEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl . ik vep^rolde , heb en ben verrold. Van het onfcheidb.
voor.. ve en rollen. Bedr., al rollende verplaatfen :
verrol dien boom!tam een weinig. Op rollen bewegen : de ..zsyk laat zich bezwaarlijk verrollen. Onz.,
al rollende verplaatst worden : die herelligchamen verrollen onophoudelijk. Van hier verrolling.
VERROMMELEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verrómh
mende, heb'verrommeld. Van het onfcheidb. voort:
ver en . rommelen'., Al rommelende van zijne plaats
brengen : gif verrommelt alles derwijze , dat er kop,
noch . jtaart ., aan . te vinden is.
VERROMPELEN ,, zie vat•rinipelen.
VERRONKEN , bedr, w. , gel ykvl. Ik verroaí te , lieb
verronkt. Van het onfcheidb. voorz. vei- en ronken.
Al ronkende doorbrengen : hij verronkt de beste uren
. van den. morgen. .
VERR.ONSELE1 , bedr.. w. , gelijkvla ,fik ve,•ronfelde , heb verronJeld. Van het onfcheidb. voort. ver ei
ronJelen. Op eene listige .wijze in iemands mat brengen : zij werd aan eenen hoerewaard ve'rronfel . Men
verrdnfelde hem aan de wervers. Het deelw. verronfeld was oulings ook gerimpeld : verronfelt was herai
al fijn 11Jf FERGUUT
VEKROOKEN, bedr. w. # gelijkvla - Ik verrookte, het
verrookt. Van het onfcheidb.. voort. ver en rooken.
Al rookende verteren : ik yerrook wekelijks meer., dan
een. pond tabak. Ook wel eens onz., in rook overgaan
Set Et, te vor poken en' te ytrfmcaulen,
^V IZ x,, v,•u . en bijw.., ven,otter, verfotst. tjgen ^j kl
-een deelw ; van vetrotten. Doórverrotting bedorven : hij
;

,

acht . hei ijfor voor. Próo ende., het flael voor verrot hout.
$IJBÊ V. LUe zijn lijf bewaart, bewaart geene verte
rotte a. pelen. Van hier verrotheid.
VF,RROTTEN, onz z . W.., Olijkvl. Ik verrottede , b`eit
errot.. - Van het onfcheidb. voorz. ver . en rottet.
boor . rotting bederven :. laat het oo f niet verrotten f
De g aneîi zijn onder herre , lu jten verro t B IJBELV.
Van uier ver rotting vrat el. KIL Het deeltw ver,

1

t•ot4

zie hier' boven.

l ËRR Nbedr: W. a gelijkvla ƒk verruilde , het
verruild Van het onfcjieidb voort ver en ruilen.
J3iJ ruiling 1n andere handen laten overgaan : ik het
P
biij;
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mijnen ro'ting verruild. Ook eenvoudiglijk , affleg en
om iets anders daarvoor in de plaats te nemen : ik a
dezen ouden #rood tegcn :Wijnen besten verruilen. Val,
hier verruiling. .
VERRUK ts ELIJK, bijv. n. en bijes. , verrukkelijker,
verrukkelijkst. Van ver rukken. Zie lijk.-+ Gefchikt om
te verrukken.: welk een verruiU clij k gezigt.!` Als bijw.
zoo dat men er door verrukt wordt : het is verrukkelijk fchoon. Van hier verrukkelijkheid.
VERRUKKEN , bedr. w. , geli3kvl. Ik' verrukte,
heb verru^t. Van het . •onfcheidb. voorz. ver en
ru k ten. Van zijne plaats rukken : • die paal laat
-

zich niet verrukken. Eik en bosch. , op; _berg Jn
dal , verru:te ik uit den gront Inet wortelèn meet al.
VOND . .Die fijnes naenten lant, ai' erruckt. BIJ-

BELV . Al - rukkende beleééigen : - ik heb - mijnen ar
verrukt... mei) .verrukte zich daaraan á-i^vé14è. .len
de 'verruckte fentiwoi BIJsELv. Door hevige aandoeniigen vàu bewondering, liiijdfchap , enz., áls: buiten
zich- zelven voeren : ° hare fèhoonheid 'verrukt mij . TrD. 5 r ' T^
uns`tbë ï^ gi= n: I,errucr^ uwe gdoor
rukt
kende de finnen des volck: van Samr:a I3IJn LV. Verleiden : hij • heeft z óor[choone woorddis . haten verrukken. HALMA. Van hier vers ukbaar,, e uk 6li1k
yer,-ukkin* Het deeiw. verrukt komt vicir ií `'er'ru,kt
fiaan' ; hij 1/oud geheel verrukt en opgetogen. y.
VERRUKLUNG , z. ni: vr , der , of van de vet•r lkking ; , meerv. verrukkingen. Van verrukken.' De daad
van verrukken : door verruUing van dien ' daal , van
zijnen arm , penz. Bijzonderlijk,-geestvervoering, uit
hoofde van bewondering , blijdfehap , enz.. : V'in mijne
verrukking omhelsde ik' haar. Zametlell.: geestlrèrrukk:ng,• ér^Z.
VERS , z. n. , o: , van . het vers; meerv.. verzen. Verkleinov; _versje. KIL. -xver S , 1-LOOFT veirs , STOND.
vaers v„ KEIto , fe, S , lat. . versus , van het lat: ve, teer e ,
keeren. Eigenlijk; eeirregél van evenveel, welk ^gefchr3jf, ; van welks laatfie gedeelte de fchrijver naar den
anderen kant van het blad keert, om Benen- nieuwen
regel aan te vangen.. In het gebruik , ' .het onder. ee.1
van een hoofddeel van den Bibel, of een ander boek:
hoe vele • verzen bevat' dat hoofddeel? Eene kleine af-deeling van een gedicht: het derde Mors der twweedeFau,

-

,

-

,
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ze van dien P aImn. 0o,k had hij veeltijdts het veins ira
den inondt. HOOFT. Een klein dichtilukje : zij bood
wij , bij mijne verjaring , een fraai' vers aan. Hij 'naakt
al een zoet versje. In dit zelve vaers. VOLLE N II. Alle
dichterlijk geíchrijf over het algemeen : het 'vaers fchijne geen rijmloo.x e rede , maer treU e den aert van ec i
vatrs aen. VOND. Van hier, bij KIL., veerfen 'zet mal=
cander en beurt 011 beurt verzen opzeggen. Zamenfiel l. : ver zen na leer, enz., - 1 railoftsvers , knuppelvers ,
Potvers, tekstvers, enz.
VERSAAGD , bijv. n. en bijes. , ver faagdèr , verraagdst.
Eigenlijk een deelw. van ver, fa; erg. Bevreesd , ontgeld
Y

-

hij fcheen heel verlaagd. Dat fij vcrfaegt ende achs
tei w,v/erts gedreven zijn. BIJBELV. - Fe rjrxagd en ©nt^
-

,

field Ploeg zij de-oogen neder. Van hier verfaagdheid
Z ^imeiiftell.: onverfaagd , enz.
VERSAGEN , onz. w. , gelijkvl. Ik verfaagde, ben ver'
faagd. Van het onfcheidb. voorz. ver en %agen. KIL.
Ier/ae „ hen, vertfaeghen. Ontfiellen, bevreesd worden : het fweert /al zijn over hare helden dat% verfza-s
gen. BI JBELV . Hét deelw. verfaagd, zie hier boven.
VERSCH , bijv. n. en bijes. , virfcher, verschsi. Eigenlijk , .evenveel, als P isch. Zie frisch. 1n; het ge
bruik, bijzonderliil. , gaaf, onbedop_yen : -.verferf' melk;
verfche boter , verfche eijcren. Opgerookt en ongezou=
ten : versch vleesch , verfche visch , crsch water, Niet
oudbakken , noch verfchaald : ' .ver•seh brood ; versch bier.
Oneigenlijk , is Bene verfche. wonde zulk ene, die men pas
gekregen heeft. kle-rfehe troepen . zijn die pas aankonden.
Op verfcher 'daad , beteekeiat :, ; :terwijl de daad , pas ge. be urd is Het • 6 .ligt mij versck- aai ; het geh6agen . be^
duidt , als of ik het daarin nog, niet lang had gehad.
Van hier verfchelijk , verschhéid , Perverfchen . enz.
Zamenftell. : .mèlkversch, enz'. P'erschjager, .enz.
VERSCHAALD ; } zie 'ier/chalerz
VERSCHAFFEN, bedr. w. , gelijkvl. ik verfcháfte,
heb 'erfchaft. V an het onfcheidb. voorz. ver . en jchar
Pen. Bezorgen , leveren : iemand geld ', gelegenheid
-

,

-

-

ent. verfchafen. Den goeden. zal hij heil'. verfch , tri.

L. D. S. P. J7erfchaften l't . lekkof 1e banket. POOT
Van hier verfchaffing.
VERSCHALEN , onz. w., ge]ijkvl Ik' vèrfchaaldë
ben verfchaald. Van het onfcheidb. voorz. ver pn
P2.
-

'
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het ongebruikelijke fchalen. \, Geur en kracht verliezen:
op dat de wijn ie vel fchalo. Tier jchaald bier, enz.
Van hier ver,lchaling , en van het deelw. ver/chaald ,
ver chaaldheid. Zanlenftell.: onverfchaald, enz.
VERSCHALKEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik ver/chalkte ,
heb verfchalkt. Van het onfcheidb. voorz. ver en fchalken, van Malk. Door fchalkheid opligten, vergaauwen : 'die guit heeft mij arglistiglijk verfchalkt. Gij
zult hem niet ligtelijk verfchalken. Van hier verfchalking.
VERSCHANSEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verfchansre,
hek ver fchanst. Van het onfcheidb. voorz. ver en
fckanfen. Iets , dat door geene vestingwerken ingef oten is , door middel van wallen ; grachten , enz. , dekken en beveiligen : oenen heuvel verfchanfen. Het leger werd van 'oren en aan beide zijden ver fchanst. Ook
oneigenlijk : zij verfchansten zich met floelen, banken,
en al, , wat hun voorkwam. Van hier verfchanfing.
VERSCHEEL , zie verfchil.
VERSCHEIDEN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik vef•fcheidde , heb en ben verfehei4en. Van het onfcheidb.
voort. ver en fcheiden. Bij Kzi.. bedr. , affcheiden ,
vaneen fcheiden. Voorts ook befcheiden : hij (reeft
mij hier verf cheiden. HALMA. Onz. van de wereld
fcheiden : is hij reeds verfcheiden ? Als ik van hier verfeheid. Eutidice , anderwe, f verfcheidende. VorND.
Waaraan zij ten vijfdsn dage der wereld: 'erfcheiden
is. HOOFT. De onbepaalde wijze verfckeiden is als z.
n. evenveel, als het Herven, de dood : hij ligt op zijn
verfcheiden. Bij baar verfcheiden. Het deelw. verfcheiden is , bij Kit., geftorven , en afgefcheiden ; maar
meestal verfchillend : de verfckeidene beteekenisfen van

,dat woord. Dat ƒal. verf heijden zijn 'van de voorige.
JjBELV.

Ss , die , in de kuip der ververij , verfchei-

de fchoone verwen dronk. SIX V. CHAND. Het meerv.
wordt voor eenige,- of ettelijke gebruikt : ver[cheidene
lieden denken er anders over.ij zagh er eas t en hecht
Pe?/Cheide beelden Iaen. VOND. Met verfcheijden fieckten ende pijnen be'vangen zijnde. BIJBELV. Van hier
erfcheidenheid, verfchcidenlijk. Zamenftell.: verfchesj'
denverwifh. KIL.
VERSCHEIDEN, bijv. n., zie verfcheiden , w.
VER.
;

v
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VERSCHEIDENHEID , z. n. , vr. , dsr , of van de
verfcheidenheid ; meerv. verfeheidenheden , van verfcheiden. Die gefeldheid van deze of gene dingen , uit
hoofde van welke zij verfcheiden zijn : de verfcheidenheid der gevoelens. Doer is verfcheijdenheijt der gaven. BIJBELV. Verfclseidenheid vermaakt. Spreekw.
Verfcheidenheid van fpij2e doet aten, afwisfeling van
onderling verfchillende dingen dcret ons daaruit des te
meer vermaak fcheppen. Het genootfchap verfcheidenheid en overeenjlemming•
VERSCHELEN , zie verf hillen.
VERSCHENKEN, bedr. W. , ongelijkvl. Ik vef fchonk,
heb verfchonken. Van het onfcheidb. voorz. ver en

fchenken. Bij KIL. overfchenken. Hedéndaags , uitfchenken , al fcheiikende aan den man brengen : hoe
veel wi*ns hebt gij wel verfchonken 2
VERSCHEPEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vverfcheepte , heb
verfchetpt. Van het onfcheidb. voorz. ver en fche.
pen. Overfchepen : die goederen moeten verfcheept
werden. Van hierNerfcheping.
VERSCHERTSEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik ver/chert1 e , heb verfchertst. Van het onfcheidb. voorz. ver
en fchertjen. Al fchertfende doorbrengen : gij hebt den
ganfchen avond verfchertst.
VERSCHEUREN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verfcheurde,
heb verfcheurd. Van het onfcheidb. voorz. ver en
/cheuren. Aan (ukken fcheuren : ver[cheur het Topier

toch . niet. Het wilt gedierte des velts verfcheurdefe.
BIJBELV. Ook oneigenlijk : " ik word 'door rouw verfckeurd. Do . bittre fmaad verfcheurt mijn zuchtend
hart. L. D. S. P. liet deelzv. verfcheurend is een
onderfcheidende bijnaam van roofdieren : allerlei wild
en verfcheureted gedierte. Voorts komt van hier ver.
f
VERSCHJAGER , z. n. , tn. , des -verschjagers , of
van den verschjager; reerv. *rschjagers. Van versch
en jager. Anders tentjager en vischjager. Al wie
verfche visch van de visfchers uit Zee afhaalt , om ze
ter markt te brengen; en het vaartuig, 'waarmede men
zulks doet : er kwamen ons verfcheidene verschjagers- te-

gerzeilen.

VERSCHIET, z. n., o., des ver/chiets , of van het
ver
; nteerv. verjchieten. Van het onfcheidb.
PS
voort.
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vóorz. tier en fchieten, met weglating van den flaarte
Zie ver. Zulk eene hoeveelheid van -voorkomende din"
gen , dat men daaruit kiezen kan : wij hebben hier
geen verschiet van Geneesheeren. Dat gedeelte van
;ene fchilderj, dat met veríchietende kleuren gemaald,
af zwakker , dan het overige , gekleurd , is : in het
verfchiet Zag azen een hooggetorend /ot. Het .genie op
zulk eene wijze afgefchilderct pleegt te worden, om dat
liet op eersen verderen aftland geplaatst. is , dan het
roerige : deze •landjlreek heeft een bevallig verfchnet.
Men ziet docr eene poort • in 't vei fchiet. VOND. Het
gene ten aanzien van den tijd verwilderd is : er opent

zich een donker vei Jchiet voor mijne uitzigten. In het
o,Jerfchiet, is op eeiien affiand van tijd, of plaats-: do
-vervulling van dien wensch (laat nog. al te veel in het
yerfchiet._ 't Welk glinflcrt in 't verjchiet, maer van
nabij verfind. D. DrsCI .
VERSCHIE'T'EN , bedr. en onz. w. , ongelijkvl. Ik verfchoot , heb en ben vcrfchoten. Van het onfcheidb. voorz,
ver en f hieiefl. Bedr. , al fchietende verbruiken : hij
'ver Echoot al zijn kruid. Mijne pijlen fal ick op hen
-

verfchieten. B[JBELV. Door eene fchichtige beweging
van plaats doen veranderen : de granen moeten verJchoten worden. ' We zal de kaarten verfchieten? of de
kaart verfchieten.. Eene rchuir een weinig vcrfeltieten ,
-

dezelve een weinig van hare plaats halen. • Al ffhietende uittellen : ik heb het voor u verfcho'en. • Leelnen
wilt gij mij dat verfehieten 2 Doen verbleeken , of verlaauwen : het dun ge .aeit geflarnt ver fchiet zijn glans.
VOND . -- Onz. , verbleekén : de zon doet de fi^fen verfchieten. Wat is dat katoen vet_lchoten ! Van fchrik
'verbleeken : ik vc r fchoot er van. 't Scheen dat uw moegles• van een icker was ver/chooten WESTERB . Met
:

.

-

eene 'fchichtige beweging van plaats veranderen : zaagt

ij die fler wel verfohieten ? De lchuit moet verJchieten.
Uit hoofde van zijnen tfftand #laauw van kleur worden,
even als dingen,- die de fchilders in het verfchiet plaat, hoe.
die bergen van verr. e verfchieten. HALfen : z^*ean
NzA, hier verfchieting.
VERSCHIJNDAG , z.. n. , m. , ' des verfchijndags , of
ovan den verfch?,lndag ; meerv. ver fchijndagen. Van
Yerjchijnen en dag. ' De dag, waarop iets verfchijnt,
f betaald warden moet: pas op den verfchijndág.
VER
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VERSCHIJNEN, onz. w. , ongeli3kvl. Ik vef fcheen,
ben vei-[c/,enen. Van het onfcheidb voor. vei• en
. [chij neig. - . Zich vertoonen, te voorfchiin konten : de
foldaten ver fchijnen weer in het veld. Ik zal ter help
ve; f hr, j nen. L. D. S. P. VV rrchijnen a:1 die fchulde.
naren ; en roepen ijeder om, fijn geld. HU YGHENS.
Beducht , of upiter in haeren fchiin vei fcheen. VOND.
I ie fal beflaen , als hij verschijnt ? BIJBELV. Bijzon.
derlijk , eene geregtelijke dagvaarding opvolgen : t erf oonlij1 .ever fchij nen. Verfchijnen ten daghe , plaetfe ,
ende ure KIL . Vervallen ,' ter betaling gevorderd
.

worden : de interesten zijn ver fchenen. Wanneer verfchijnt uw landhuur 2 Van hier verfchi jning-, verfchi, j nJel.
rameníell.: verfchijnda,.
VERSCHIJNSEL, z. n., o., des verfchijnfels, of van.
, het verfchijhfel; nneerv. verfchijnfelen , en verfchijn/èls. Van verfchi1nen. Iets , dat verfch ijnt : alle;{lei
ver jchijrifelen in de lucht. Ook oneigenlijk : welk een
.

zonderling verfchijn fel , dat hij heden ie huis -blijft.

Zamenilell.: luchtverfchij nfel.
VERSCHIKKEN , bedre en onz. w. , gelijkvl. Ik
verfchikie , heb en b,n ver[chikt. , Van het onfcheidb.
voorz. ver en flhikken. Bedr., anders fchikken , dan
voorheen : verfchik luwe kleederon naar behooren. Op
eenen anderen ti;d bepalen, dan het bepaald was : kunt
gij het niet verfchikken 2 .Onz., zich verplaatfen : verfchik een .weinig.) Van .hier verfchikking.
VERS CHiL , z, n. , o., des verfchils , of . van het ver-.
féhil ; meerv. verfchillen,. Verkleinw. Verfchilletje.
Van het onfcheidb. voorz. ver en /chilleng , - met weglating . van. den Haart.. Zie. ver. „KIL., .00k verfchel.
Scheel, onderfeheid : aan 't ver fchil van 't geloove.
HOOFT ; die ook verf heel heeft. Er. - is weinig ver-

fchil tusfcben het Gene en het andere. Het verfthtl tusfchen het reijne ende het onreijne. B1JBi Lv. Ergens
verfchil tusfchen maken , is ; het eene boven het ande~
re verkiezen : i-k maak ve ;i dril tus fehen menfchen en
menfchen. Onderfcheid van gevoelens , oneenigheid,
- twist : zij kregen verfehil met elkanderen. Tle^fchille n in den Godsdienst. IJoo Y•t d , verfc/ llen tus; ehen
•uwe . bt oede ren. B i J E E LV . Wi_ j zullen geen vert hil
daarover hebben. Zarnenftell.: verfchllpunt , ver-.
hiljlu,.
VERP4
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VERSCHILDEREN 9 bedre w. , gelijkvl. Ik verfchil
derde , heb verfchilderd. Van het onfcheidb. voort.
over en fchilderen. Anders fchilderen , dan voorheen:

hij moet het verfchilderen. Mijne kamer wordt geheel
verfchilderd. Al -fchilderende verbruien : ik heb al
de verve reeds verf hilderd. Van hier verfchildertn .
VE RSCHILFEREN, onz. w. , gelijkel. i k verfchilferde , ben ver fchilferd. Van het onfcheidb. -voorz.
ver en fchilferen. Al fchilferende vergaan : alle kaikvan dien muur vel fchilfer .
VERSCHILLEND , zie verfchillen.
.VERSCHILLEN , verfchelen , onz. •w. , gelijkvl. Ik
verfchilde, heb verfchild. Van het on1cheidb. voorz.
ve;• en fckillen. Schelen , onderfcheiden zijn : hoe geel
dal het wel ver fihïllen ? S4 en verfehilt hij niet van een
diensgknecht• BIJBELv. Hun gemoed _ verfchilde van
hun reden. L. D. S. B. in gevoelens onderfcheiden,
oneenig zijn : wij* verf.chillen grootelijks met elkanderen.
Van hier ver verfchillig. •Het -deeles, verfchillend `'wordt als bijv. ' n. en bijw.. gebezigd: ver fchil`
lende zaken komen daarbij in aanmerking.. .Dat vraagfluk werd zeer verfchillend beantwoord. Van .hier verfchillendhe d.. Verf htllen kan . ook beteekenen , door
fchillen, of fchellen , dat is de fchil of fchel afdoen , te
veel verminderen , of • zoo dik fchillen , dat erj weinig
overblijft : gij bekt die .afpelen, voor de helft, verfchild.
Van fchillen , fchellen.
V ERSCHILLIG , bijv. ix. , verfchilliger , verfchilligst.
Van verfehillen . Zie ig. De verfchillig(1e onderwerpen. Van hier verfchilligheid. Zamenitell, : onverfchillig•
VERSCHIMMELEN, onz. w.., gelijkel. Ik verfchimnselde , ben vertchimmeld. Van het onfeheidb. voorz.
jor en fchimmelen. Door geheel te befchimmelen bederven : , het brood is door en door verjchimmeld. Van
hier verfckimmcling , en , van het deeles. verfchim
meld, verfchimmeldheid.
VERSCHOFFELEN, bedr. w., gel *kvl. Ik verfchofMelde , heb ve rlcho field. Voortdurend werkw. van serfchuiien. Bij HALMA wegfeliuiven : het was in eeaae,.
hoek ver/ chofeld.
VERSCHOKKEN, bfdr. en onz. w., gelijkvla Ik
zerf
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ver/ehokte , heb en ben . s'erfchokt. Van het ontcheidb.
voorz. ver en fchokken. Bedr. , iets derwijze fchokken , dat het van zijne plaats bewogen worde , enz.
de -wed. fier zoo geweldig , dat het rijtuig ons gedurig
Ter f ho'te Onzijd. , door fchokken van zijne plaats
geraken : wij zijn elk oogenblik in den wagen verfchoke.
VERSCHOLEN , zie veifchuilen.
VER. SCHOMMELEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verfchommelde, heb en ben vesfchommeld. Van het onfcheid. voort ver eri fchommelen. Al fchommelende
van zijne plaats brengen : waarom verfchommelt gij dat
alles zoo ? Van hier vet fchornmeling.
VERSCHOOIJEN , onz. w. , gelijkvl. Ik verfchooide,
ben vet f chooid. Van liet onfcheidb. voorz. ver en
fichooijen. Bij KIL. , evenveel als verloopen. Uiteen
gaan , verdwijnen : knaagende zorgen willen op gene
andere wijze ve; fchoien. VoND. filet volk ve:fchoit te
met. HOOFT. Dat de borgheren moesten ver fchooijen.
^T MARIEN CRANSKEN VAN BRUSSEL . Ook bedr.,
uiteen jagen , verdrijven : de rijandlijke partijen verfcho oijen HALMA . Zie fchoo jen.
V ERSCHOONBAAR, zie ver)choonlijk.
VERSCHOONEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vei fchoonde , heb ver fchóond. Van het onfcheidb. voorz. ver en
fchoonen , van fchobn. Eigenlijk , fchoon , . fchooner,
maken : dat kleed ves fchoont u. Van vuil linnen ondoen , en met andere bekleeden : zijne kinderen verfchoo•
tien. Ik i•erfchoonde mij , om dat ik zoo bezweet was.
Zoo onfchuldig en goed doen voorkomen , als mogelijkk is : hij poogde zijn gedrag te ,ve/ fchoonen. Dat
verfchoont u niet.. Voorts is iemand ver fchoonen , hem,
als onfchuldig , ongeftraft laten : in den dach der wrake en fal hij niet veifchoonen. BIJBELV. Van onheilen en onaangenaamheden over bet algemeen vrijlaten:
de dood rerfchoont niemand. Ilerfchoonende , .noch
man, noch kind, noch naes, noch broeder. VOND.
De lasteraars , die niets ,vei fcboonen. L. D. S. P.
D'een fal den anderen niet ver/choonen. BIJBE LV. onaangeroerd laten : vesfchoonen Kerk noch outergaven.
VOND. Uwe ooge en ver fchoone uwen huijsraet niet. BijBEi,v. ; waar men dit woord voorts met den tweeden
naamval vindt: oock fal uwe ooge fijner niet yes fchooen; eh niet de onbepaalde wijze: verfchoofde hij te
P5
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nemen van fijne J'c^apen. Van hier ve; fchoonbaar, vet•
/chooning, verfchoorllájk , enz.
V1:RSCHOONING , z. n. , vr. , der, of van de z'er
fchooning; meere. ver fchooningen. Van ver!choonen. De
daad van , verfchoonen. Verfraaijing : door verfcl oohing v an zijn huis. Meer :andere bédrijven , die door
het werkw., ver fchosnefi aangeduid worden : ik vond
haar met de vei fchooning van hare kinderen bezig. Tot
z.rez fchooriing .van het gebeurde. Hij hoopt ijdellijk op
,

s e; fchconing . van Jiraf , of onaangenaamheid. Om de
s'eifchooninge des .Meeren over hem. BIJBELV. Het gene men tot vw rfchoonen bezigt : hij i logt eene lang -

zwif lige - er(chooning in zijnen brief in. Ik heb geene
i'er•/'choorlivg meer- voor' u, want al t. v linnen is reeds
vuil. Ilerlch.00ning vragen, is, verzoeken , dat eenig
bedrijf verfchoond worde : ik vraag ier fchooning voor
die foute bede. /
VER.SCkIOONLIJJK^bi^v. n. en bi'w.,
J verfchoonlike
^'i• verJchoonlijkst. Van. eertchoonen. Zie lijk . Anders verlchoonbaar. •' Dat zich 'verfchoonen laat : een ' erfchoonlijk
misdrijf. Het, kind is uit . hoofde an zijne jon held
rerrfchoonlijk Van hier verfchoonlzjkheid. Zamen i-Yell.
'
onverfchoonlijk.
VERSCHOPPELING , zie serfchoveling.
VERSCHOPPEN, bedr. w. , gelijkvl a Ik verfchopte,
lieb ver chept. Van het onfcheidb. voorz. ver en
fchoppen. Al fchoppende van zijne plaats bewegen:
hij verfchopte het met den voet. Verachtelijk behandelen : hij wordt overal verfchopt en verflonten. Van hier
v,l r'cholpeling , verfchopring.
VERSCHOT , z. n. , o. , des verfchots', of van het verfchot; meerv. verfchotten. Van het onfcheidb. voort. ver
en %hot , van fchieten. Even als ver , zulk een over•

,

vloed van voorkomende dingen , 'dat uien daartusfche i
kiezen kan , eene menigte : wij hebben er geen verfchot
van. Hij f^haft  r ei^éhot van dichtbanketten. PooT.
Het gene verfchoten. wordt : gij moet al uwezes fchotten in rekening brengen. Bijzonderlijk , het gene een
arbeidsman voor dingen verschiet, die hij bij zijn
werk, noodig heeft: het maakloon gaat wel heen, maar
deeg cho'ten looPen' al te hoog. Zamenftell.: vei fchotbriefje, enz.
VE KS CH O VELING. , z. n., m. en vr. , 'des i'erfcho;e-
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velings , of van den verfcboveling , en der•, of van de
yerfchoveling ; meerv. ver/chovelingen. Van -ver JchL w
wen , deeles. van ver/chuiven. KIL., ook Per/te'elinck , ver jt ootelink . verworpe ► inck. Een verfchoppeling, Al wie verfchoven , met minachting behandeld , en verongelijkt, wordt : hij was in zijn ouders
huis fleeds een arme verfchoveling.
VERSCIIRABP EIST , v rfchraJ pen , bedr. w. , gclijkvl. Ik
verfchrabde, heb verfchrabd. Van liet ooiifcheidb. voort.
ver en fichrabben. Op nieuw, en anders , dan voorheen
fchrabben : gij moet die visch verfchrabben. Geheel in
fchrabfel doen overgaan : gij moet al het krijt niet verfchrabben : gij ve fchrabt , de wortelen gansch en al.
VERSCHRANKEN, onz. w., gelijkvr Ikverfchrankie,
ben verjchrax kt. Van het onfcheidb. voorz. ver en fchr•ar^ken. Uit de fchrank geraken , zijdelings- afwijken , uit
zijne regte plaats geraken. Dat houvast , bint en balk
yei:'chranken , fplijlen, kraken. N. VERSTEEG. De
paal is geheel verfchran't. Van hier verfchrank sag.
VERSCHRAPPEN, zie verfchrabben.
VERSCHREEUWEN , \.vederkeer. w. , gelijkvl. Ik
verfchreeuiwde , heb verfchreeriwd. Van het onfchcid bb.
voort. ver en fchteeuwen. Zich door fchreeuwen_le
veroorzaken : gij zult u zoo doende vcrfchreeuwen. An ders overfchr ee uwen.
VERSCHRE [JEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vei: chreide., heb vei jchreid. Van het onfcheidb. voorz. 'ver
en fchreifen. Door fchreijen verdrijven : zij..ver fchi eit
haar \leed. Van hier verfchreijing. .
VERSCHRIJVEN , hedr. w. , ougelijkvl. Ik verfchreef,
heb ve r/chreven. Van het onfcheidb. voorz. ver en
fchri!ven.. Anders fchri$ven , dan voorheen : ik wil
het wel verfchri Even._ Al fchrijvende' verbruiken: ik
heb al Mijn papier daaraan erfchreven. Door openbare brieven ter vergadering noodigen : hij is ook ten
landra,& e verfc.^ireven. Wederkeerig1 jlk , is , zich vçr%h rijven , zich in het fchrijven misgrijpen : gij maakt,
dat ik mij gedurig verjchrijve. Van hier verfchri j„

-

'vijl .

VER. ={CHRIKKEL.[JK,bijv. n. en bijw.,verfchr kkelijker,
ver fch,rikkelijkst. Van verfchrikken. Zie lijk. Schrikba ren ï, fchrikverwekkend, fchrooinelijk : een verfehrikkelijk
fez ,t. Dat hij u eenerg name maecktet van groote en-

de,

V
de verfchriakelic^e dingen. BIJBELV. Zijn gelaat
Rond verfchrikkelijk fluursch. Ook wel eens als tusfchenwerpfel : wel, verfchrikkelijk ! wat zijt gij woest!
Van hier verfchrikkeli; kheid. Zamenf ell.: Werfickt ikkelijk, onverfchrikkelijkheid.
VERSCHRIKKEN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik
verfchrikte, heb , en ben , verfchrikt. Van het onfcheidb. voorz ver en fchrikken. Bedr. , doen fchrik,ken : hij vermenichvuldigde de blixemen , ende verfchricktefe. BIJBELV. Onz., fchrikken: ik verfchrikte
daarvan grootelijks. T'er; fchrickende peerd. KIL. Van
hier verfchrikbaar , ver%ehrikkeli fk, 'yer/chrikker , ver.fchrikking. Het deelw. verfchrikt wordt als bijv. n.,
ibijw. en tusfcbeuw. gebruikt; even als het oude deelw.
"ei fchrokken.
VERSCHRO.BBE.N , bedr. w. , . geliákvi. Ik verfchrobde , heb vfchrobd. Van het onfcheidb. voorz. ver
en folirobbon. Anders fchrobben , dan voorheen : ik
-

.

laat haar dras vloer verfchrobben.
VERSCHR.OEIJEN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik
yerfchroeide , heb , en ben , 'verfehroeid. Van het onfcheidb. voorz. veren fchroeijen. Bedr:, al fchroeijende bederven : de, brandénde zon verfchroeit het gewas.
Onz., ,verzenging ondergaan : het aardrijk verfchroe'it.
Van hier verJchroeijing.
VERSCHROE VEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik ver fchroefde ; heb verfchroefd. Van /het onfcheidb. voorz. ver
en fchroeven. Anders fchroeven , dan voorheen : ik
verfchroefde het flot aan de deur. Van hier verfchroeving•
r
VERSCHROKEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik ver/chrookLe, heb verfchrookt. Van het onfcheidb. voorz. ver
en jchroken. Door fchroking bederven : ,dij _yerfch1•ookt
het leder.
VERSCHROKKEN, bijv. n. , verfchrokkener , verfchrokkenst. Eigenlijk een deelw. van yerfchrikken.
Met fchrik vervuld : de fondaren te zien , zijn verfchrocken. BIJBELV. Van hier v rfchrozkenheid. Zamenílell.: onverjchrokken, enz.
VERSCHRIKKEN, bedr. w., gelijkvI. Ik verfchrokte, heb ver fchrokt. Van het onfcheidb. voorz. ver en
jckrp4'ken. Al frhrokkende verzwelgen , hebt gij dat
^l^
,.
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alles reeds verfchrokt 2 Zich zelven door fchrokken
leed veroorzaken : ik verfchrokte mik.
VERSCHROMPELD , zie verfchrompelen.
VERSCHROMPELEN , onz. w., gelijkvl. ik verfchrompelde , ben vei jchrompeld. Van het onfcheidb:
voorz. ver en fchrompelen , hoogd. verfchrumpfen,
nederf. verfchrumpeln. Rimpelen : de appelen beginnen te verfchrompelen. Van hier verfchrompeling. Het
deelw. verfchrompeld wordt als bijv. n. gebruikt : een
s'erfchrompeld'oud wijf. HALMA. Den verfchrompd..
den lubbelingen. VOND. Van hier ver/chrompeldheid.
VERSCHRONKELEN , onz. w. , gelijkvl. Ik verfchronkelde ben verfchronkeld. Van het onfcheidb.
voorz. ver en fchronkelen.: Een bloemisten kunstwoord , dat , volgens HALMA , omkrullen aanduidt.
VERSCHUDDEN, bedr. w., gelijkvl.. Ik verfchuddede, heb verfchud. Van het onfchcidb. voorz. ver en
jchudden. Door fchudden in eenen anderen toeftand
brengen : het bed wordt verfch ud . 't Welcke verfeh zud.
det is , met den ,verpfchof el , ende met den wan. Bij BELV. Zijne lever verfchudden, is, fterk lagchen , de
lever door lagchen doen fchudden. Ook , wel eens
onz. : dat hemel , aarde, en zee, door 't daverend gerucht verfchudden zullen. J. Vos.. Van hier- verfehudding. .
VERSCHUILEN , bedr. w. , -longelijkvl. Ik verfchool ,
.heb vetf cholen. Van het ifcheidb. voorz. ver en
jchuiten. Verbergen : men kan 7zig voor God niet verfchuilen. iAuta. herfchuilen• zich voor hun gezicht.
L. D. SS: P.' Ontjieksn in den gloet,. dien zij verfchoolen had: Poon. Ook wel - eens onz.:. waar verfchuilt hij á Van hier verfchuiling. Het deelw. ver •
fcholen wordt als bijv. n. en bijw., gebruikt : waar zit hij
toch verfchole. 2 Er lag eerre lang in hergras verfc4ólen.
VERSCHUIMEN, onz. w. , gelijkvl. Ik verfchuimde , ben verfchuimd . Van het onfcheidb. voorz. ver
en fcháimen. In fchuim vergaan : het bier s erfchuimt
meer dan halt uit het glas.
VERSCHUINEN, bedr. w., gelijkvl. Ik verfchuinde , heb verjchuind. Van het onfcheidb. voorz. ver
en fchuinen. Schuin maken; gs* moet het dak nog
meer vcrfchuinen.
VER-

{

-

-

-

VERSCHUIVEN , bedr. ' en onz. w. , ongelijkvl. Ik
verfchoof,, heb en. ben -verfchoven. Van het onfcheidb.
voorz. ver en fchuiipen. Bedr. , al- fehuivende vals
zijne plaats verwijderen : verfchuif de kist wat. Over-dragteliik , met minachting behandelen , verongelijken
hij wordt' fleeds vertehoven. Van zaken, uitfiellen :
gij verschuift de betaling al te lang. --- Onz., van zijne
plaats wijken': kunt gij niet wat verfehuiven `? Het is
geheel verfchoven. Van hier verfchoveling , verfchui vi g: ,..
VERSCHULDEN , zie .verfchuldigen.
VERSCHULDIGD , zie ver f cliuldzgen.
VERSCHULDIGEN , bedr. w. , gelijkvl... Ik verfchtilheb verfchuldigd. Van het onfcheidb. voorz.
ver enfchuldi ,en. "Bij KIL•, . :ook. verfchulden. En,
volgens hens , even als het hoogd.: Vcrfchzïlden verdienen , door misdrijf op zijnen hals • halen. 1-ledendaags ' verpligt , :.gehouden maken : ik wil mij liefst
niet aan hem verfchul'digen.. .FIALnMA. D^ or fchuld
vetkdnde fgl,^-,htt ,- diets .geven., aan' den, welcken , hij
hemve^•fchuldigh `. .*.BJJBELV... Het.•..dee1w verfchuldi,gd is, als, bijt.:n , pligtt»atig, gehouden: de
roer fchuldigde betaling.: - Kefchuldigd , zij t °is ,► door
fchuld verbonden : - gif zijt s'en fchziidigd.; ° om..het te`doe n.
Niet de zaak ,• waartoe men gehouden is , in den vierden naamval , dezelve moeten doen, . betten , .enz.
: mij dat-- dribbel iyer éhul& d . Iloe viel ben ik u
hijj i s
verf h ±uldig 2
VERS CHURENT , bedr. en onz. w. , gelijhvl. Ik verfchuit^*de„3 heb , • en ben , ver; elf uur - d. Van. het onfcheidb. voorz. ver en ƒchuren. Bedr. , anders fchuren dan voorheen : ik wil haar den haaMd laten ver1churett . Al fcburende verbruiken : hebt ij al uw
^,ten: het.water
fichu^rgoedoverfichu urd! Alfchurendatfl
verf urt den wal. ;, O^ iz.,, uit hoofde van eene ° ge íladige schuring afnemen : zie dien oever eens verIchuren
VERSIEREN, beur. w , gelilkvl. I verfierde. heb
verf erd.. Van het onfeheidb.. voort. ver en (eren.
Qpfchikken , oppronken : fo blanckettede fij haer aengelicht ende vercierde haer hoof&. BIJBELv. J7erciert
uw flédekroon en loken. VOND. Ook oneigenlijk: met
den n aam van meester vcrJei't. . I IOOFT. Van hier
vcr-

,

-

ye firing , ver 7erfl. Zamen Ie1l.: vederbloem , verfier!een, enz.
VEI>SJO U \VEN , bedr. w. , gelijkvl.. Ik verf/ouwde ,
heb verf^o^'wd. Van het, onicheldb, voorz. yer. eij
fjouwen. Vaan de eerre plaats • naar de andere i ouwen :
waarom laat gijj dat h t niet Nerfj ouwen ? \ ederkeeriglijk , zich door fjouwen benadeelen : ,dij 'erf,^ouwt u
waarlijk al te veel!
VERSLAAFD , zie verfaafdlieid.
VERSLAAFDHEID, z. n. , vr. T; der , of van de, ver.
flaafdheid ; zonder meere. Van v rjlaafd , deelw.
van verfiaven. :Overgegevenheid : zijne verflaafdhcid
at n het J »el is fclhandelijk.
VERSLAAN , bedr. en onz. w. , onregelm. , Ii ver~
jl oeg , heb en ben ve rflagen ; en , o ulings , v, r. [fegen..
Van het onfcheidt . voort. ver eii fiaan. Bedr. , op
nieuw , en wel anders , dan voorheen , slaan : gij ru ne,
dien bal verflaan. Op eene andere plaats fl aan : verj7a
den fpt*I*ker„ om de fcliilderij daar te hangen. , Door
'slaan bewegen , verwrikken : die. paal flaat zoo vast,
dat ik. hem niet verflaan kan. Nederflaan , neervellen : verfloegh den Egiptenaer. BIJBELV. • Eer hi eilte fine con flen ont flien , wort hi ver/legen daer ter /t ede.
I. STOK. Oanfchelijk overwinnen : hebt g'eertijds in
den / mijn vijanden .verfdagen. T. D. 8. P. Die
`t laat van oorlogsplagen in vrijheit heeft her(telt , : dien
dwingelant verflagen. HooGvLI'È T. - Onthutfen., vair
oed berooven : die tijding verjloe leem zeer. Godt
ziet u jamm r 'aen ' en zal u he pers .zijn Dus' wilt ul
èt -'erJlhen. ' ^.AFRRD. rRED ENR. Pater-. verflaé; u
slet' het is den &rouwer in de(lange
'. "{ 3'
v . HASS.
De=
ze en gene dingen van derzelver ,wet kkrachr bero wen.
`Dus is verflaan - het gezwel , bij KIL1 ` hetzelve vei
zachten. Verflaan de hitte, den domst, dezelve ,vei..
minderen : het beeknat. zal op weg. zijn dorst vérfla^srn,
L. D. S. P. EindeliSk is uerJlaan, .{bij KIL., heijmelick verf eken ,; van waar , bij PLANTYN , ver,/lach
,pelen , iets van een ander heimelijk ontvreemden: en
verfehuilen. -- Onz., is verflaan verkoelen: laat de
thee een weinig ver/aan. Verfchalen : het bier zal ver(laan. Van hier vet lag, Het deelw. verflagen wordt
als bijv. n. en bijw. gebruikt.
-

,

,
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VERSLAG , z. n. , o. , des vei flags , of Ivan het ver•
Plag; ineerv. verflagen. Van het onfcheidb. voorz veren
flaan , /lagen , met weglating van den (aart. Zie ver. Be'
rigt , opgave van zaken : ergens verfdag van geven. Onz
daar op 't verflagh te doen. HooFrr. Eerwaerde vader /preeck ! Ick luilier naer 't, verflagh. VOND. Zamenf el l.: 'verflagfchrift . enz.
VERSLAGEN, bijv. n. en bijw. , verflazener, verflagenst. Eigenlijk , een deelw. van verflaan. O ulings
ook verftegen. Neergeveld : zijn vijand ligt verjlan. Hiermede fcheit hij van den veriagkn dooden.
Ook als z. n.: de ruiterij vloog over de vere
flagenen. Quamen , om de verjiagene te pk dren.
BIJBELV . Verfchaald: houd dat verflagen bier voor, u i
N eerflagtig , van moed beroofd : een verfiagenen geest,
wie ƒal dien ophefen 2 BIJBELV. Hij keek zeer bédrukt
en 'verfdagen. 8e dgkt het aenzicht met haer kloet, en
zegt -verfegen.. onk. Van kier verjlagenheid , verfdeenis. HooFTb
V RSLAMPAMPEN., bedr. w. , . gelijkvl. ik verflam=
voorz.
p ampte ,- heb vsrflampampt . Van biet onfcheidb.
ver en flampaor;pm. Anders verjlemØn.. Bij . KIL., ook
verflemmen. Met geílemp: doorbrengen-: kjj ver/lompam pt al, wat hij bezit. Van hier ver; pafnp. Vit'
veijlampampsng.
VERSLAPEN, bedr. en wederk. w. , ongelijkvlb Ik
ver/iep, heb verjlapen. Van het onfcheidb voorz.
ver en flapen. Slapende doorbrengen , verkwisten : gif
ver flaapt de beste uren van den morgenflond• Door
ílaap 'verdrijven : • zij heeftt al hare pijn verflapen
Wederkeeriglijk , zich in het flapen vergrijpen , te lang
flapen = ik heb mij geweldig ver jlapen.
VERSLAPPEN , ^bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik ver
flapte, heb en ben ver/lapt. Van het oiifeheidb. voorz. ver
en flappen, van flap . Bede., flap maken : hij ver/lapt
dèn riem tier - gtweldigen.: BTJBELrb Dat zal hunnen
moed ver/lappen. Onz., flap worden : de koord is ver.
flap. .De wind begint te verflappen.. Opdat de, nering
niet verflappe . . Laat uwe handen niet ver/lappen! Bij.
. BELV. Van hier..ver/lapping.
VERSLAVEN , wederk. w., gelijkvl. Ik verfiaafde
mij, heb mij vfrflaafd. Van hei. onfcheidb. oorza
yen en haven. - Zich op eene ílaaffche wijze verb nden
ik

óND.
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wil j aan dien arbeid niet . vei,(laven. Hij heeft
zich aan den drank vérfla fd. Die zich aan 't kwaad
yerfl^taven. L. D. S. P. Van hier verflaving , en i
van het deelw. . verflaafd, ver, flaafdheid.
VERSLECHTEN , bedr. en onze w. , . gelijkvl. Ik
yerflechte,hek en ben'verflechM. Van het onfcheidb. voorza
vei' en Hechten. Bedr., flechter maken : gij 4e/Hecht
hem in plaats -van hem te _ verbeteren. Onze , f ec h ter
worden : do kranke fch**nt dagelijks te verjlech~ten.

VERSLk MPEN , zie verflampampen i
VERSLENSD,, ziè ver/lesfan. . ,
.VERSLENSEN, onz. w. , gelijkvl.lk ver/lensde (verf1ensp
»

te >,ben verflensd (ver flenst) i Van het onfcheidb . voorz a, yer
en flenfen. KIL verfletteren,vt rfledderen,ver'lept/en.Ver=
welken : de ,doemen beginnen te ver//en/en. Het deelw.
roerflensd wordt - als bijv. n. gebruikt : zoo: laetenze ,
ver/lenst 4 het hooit zwaerrnoedigh hangen: VOND. Van
hier verfiensbaar,, ver flensdheid , •erflenfing ,, en de
r
Zamenflell.: ©nvërftensbaar , onverflensd. t
VERSLEPEN, bedr: w. , gelijkvlo II verJleepte , hefi
verfleejt . Van het onfcheidb. voorz. ver en Jhpen.
Al l.epende .van plaats doen veranderen : waarom laat
gij die balken 'niet een weinig verfdegen 2 Zoo . wegíle.
pen , dat men het niet vinden kan : dij verJleept #oE
.

•

alles.

VERSLE TgN ^ bijv. ni. , vérflete cr v fleterst. Éï^:
genlijk , :een deeles van verflijzen. Afgebruikt , verouderd , el,z. s ouu'e ver/eten fohdenon en y:I< < sk giet.
S P IMGB. Meer als ick lGelij^ck , oudt ede verjleten. v.
GHISTÈL . Uw boelfchop eertijts , nu veroudert en »er=
.leren... Vo LLE N H. Van hier. 'vei jletenkiLL Zamenftel.:,
—

*

'

onverjleten.

,TE RSLE UREN , bedr. w. , geljkvl. Ik yerfleurde ,
heb ,erJleurd. Van het onfcheidb. voorz. ver en ieutten. Bij KIL. , genoegzaam evenveel als -ver/iepen. Id.
het hedendaagfche gebruik , door fi uren bederven of
te zoek brengen , . en dus verwaarloozen : gij verfleurl

en verwaarloost dlles.

TERSLIJKEN, onz. W. , gelijkvlo Ik verflijkte , henl
verflijkt., Van hetonfcheidb. voort: ver en Jlij4en.
V á /l fik. £)oor iJk. opgevuld en verftQpt worden

V, .R.
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de haven verflij kt - al meer en meer. Van hier verflij e
king.
VERSLIJMEN , onz. w., gelijkvl. Ik ver fijmdè , ben
verflijmd. Van het onfcheidb. voorz. ver • en (lijmen ,
van (lijm. . Met (lijm opgevuld worden : uwe ingewanden zijn vervuild en verflijmd• Van hier ver/Jij-

ming. x

VERSLIJTEN , bedr. en onz. w. , ongelijkvl. Ik verfdeer , heb en ben verfleten. Van bet onfcheidb. voorz.
ver en flijten. , Bedr., door ílijting doen vergaan : gij
verflift uwe kleedaren al te fchielijk. Doen' vergaan,
over het algemeen : het graffal hare gedaante verflijten BIJBELV . Doorbrengen : zijnen tijd in ledigheid
vei;jlijten. In 't goede verflijten fij hare dagen. BIJBELV . Verbruiken : mijne uájtverkorene fullen het, erck
harer handen ver/liften. 'BIJBELV. Slijten:, gelijk als
men koöpwaret , doet, welke ' beteekenis - eigenlijk nog
lechts i-in het hoogd. ve fchleiszen voorkomt , maar
oneigenlijk. -ook nog in de fpreekwijze : waarvoor verflift gij mij? en • dergelijke ; waarin ergens voor ver
jlij ten oor rc*nkel uk evenveel moet W r geweest , al s
daarvoor an -anderen verhandelei het - thans
hetzelfde ' is , als daarvoor houdei"t hb u ~voor
tenen kloekmoedigen man 'rietjleten Onz., uit hoofde,
van- ílijting vergaan : mijn rok begint te'erfijten. Vergaan , over het algemeen : de tijd Pleet ongevoelig. Van.
' hier verflijtbaar, verflijtelijk, verflijting. Zamenftell.:
onverflij tbaar , onver jl f teli jk. Het deelw. verfleten
wordt als bijv. n. gebruikt.
-VERSLIKKEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verflikte , heb
yerflikI. , Van - liet onfcheidb. voorz. ver en flikken.
Anders ook^verflokken. Al flikkende naar binnen bren,gen : die pil valt moeijelijk te verflikken; ook , oneigenhijk di'zaakNairbezwaarlik- te verdouwen.. Vodrts
is. ' cl ier i ken , zich ;door het 'verflikken -van iets
benadéelen ik haal = enig ver, Jbkt. Van hiér .ver/likking.
VERSLIMMEREN , onz. w., geli^kvl. " ' Ik -verflirnmerk , ben— gerflimmerI. Var het onfcheidb. ' voorz.
ver en flimmeren , van flim:er. Verergeren , verflechten : hij " erfiimmert al meer en meer. y Van hier
.

,

-

-

,erflimmering.
VE RSLINDEN, bedr. w., ongelijkvl. - Ik verflond, heb
vrflanr en. Van het onfcheidb. voort. ver en flinden.
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Bij KIL. evenveel als 'verflikken, ierflokk6n.
OTTFRID. , NOTK. firflinden , hoogd. verfcllingen. Eigenljk , of neigenlijk , door opflokking , wegnem,cn
ick yerflondtfe aldaar als een oude leeuw. BIJBELV.
Om mijn kint te zwelgen en verflinden. VOND. Hun
keel is nooit verflindens moe. L. D. S. P. Bedwinct
den helfchen leeu, die ons wilt verflinden. A. BYNS.
Uw purper lang verflonden van de reot. VOND. hoe

vele fckatten worden er niet door de zee verflenden.
Het vuur verflond dat kostelijk gebouw. Dat ons de
aerde misfchien niet en verflinde. BIJBELV. Verflint,
o aerde ! toch de goelijkheit der ƒchoone. VOND . Van
hier verJlinder , 'verflindi : grondelooze kolcken en

vei flindige wielingen. DE lhuE. -- ^erflindin ,verte
flindjler. Het deelw verflindend wordt als bijv. n.
.

gebruikt.
VERSLINGERD , - bijv. n. en bijw. „ zonder trappen
van vergrooting. Eigenlijk , een deelw. van ver flinge^
rent. Met op, begeerig naar : een fperwer, heet op bij;
verflingert. VOND. Gelijk de zonnebloem , verflingert
op 't gericht der zonne ANTnNID . Met verrukiding
van liefde : als hij verflirlgert drí`ickt dat purper. en
koraal. VOND.
VERSLINGEREN , bedr. en onz. w. , gelijkvl Ik
'erflingerde heb en ben verflingerd. Van het onfcheid. voort. yes• en flinge nenr Bedr., , al 11ingereni
de wegwerpen , met . verachting , of onachtzaamheid:,
heen en weder (mijten , verroekeloozen : wat ierflin+
gert gif uw goed! zich verflingieren , verloopen. ` Onz.,,
heen ;. en weder Mingeren : gij laat linnen en wollen verflingeren. Al fungerende ergenskaan verkleefd gerac*
ken , daarop verlieven : hij yerflingerde ap dat rvrouwr
mensch. Van ' hier ` yerflingering. Het deeles. gérflin.
Berd , zie hief boven.
VERSLOFFEN ., bedr. w. , gelijkvr. Ik verflofte, heb
verfloft. Van het onfcheidb. voorz. ver en flofen.
Uil, flofheid verzuimnen , verwaarloozeii : i k heb hot
verfloft. Van hier verflof nt.
VERSLOKKEN, zie verf likken.
VERSLONSEN , bedr. w.. , geli*kvl. Ik" verflvnJ e„
heb verfionst. V an het onfcheidb.' voort. ver 'en flonJén. Door flonfen bederven: gij verflonst. al ,uw goed.
.
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VERSLOOVEN, bedr. w., gelijkvl. Ik verfloofde , heb
eV

f4 4

v

.

,erfloofd. Van het onfcheidb. voorz. ver en flool;en,
Bij KIL. bedekken, gelijk als /'loof bij hem dekfel is.
Voorts is zich verflooven zich door geloof benadee•^
len : gij s•erfloof t u zelve.
VERSLUIZEN , bedr. en enz. w. , gelijkel. Ik verfluisde, heb en ben' verfluisd. Van het onfcheidbt
voorz. ver en fluiten , van (luis. Volgens KIL. , wam
ter affchuttèn , affluiten, en onz. , afgefloten worden , van water , -- ft lftaan. ..
VERSMACHTEN', onz. w., gel^^kvl. Ik *erfmacht1e, ben verfmacht. Van het onfeheid. voorz. ver en
(machten. Onz., fmachtende omkomen , of grooteIijks fmachten : yérfmàchten van hongher. KIL. — Fan
dérst ver/machten. die lr^kkernijen atel , verfmachten
nuop de Jiraten BIJBELv. • Mijn dorre tong is -door
mijn druk verfmacht. L. D. S. P. Ook oneigenljk.:
san droefheid , van liefde, verfmachten. Van hier verfmachsing. Bij Kif.., ook bedr., voor vers ikken.
V1RSMADE1^T bedr. w., gelijkvl.. Ik verfmaadde ,
heb 'ver maad.^ Van l liet onfcheidb. voorz. ver en
(naden. NoTK.. ferfmahen, hoogd. verfmanen , zweed.
,forfmáda en forsrnè. Met fmaad en verachting bejegenen : ick hate, ick ierfmade, uwe feesten BIJBELV.
Fan elk gevloekt , van elk verfmaal. L. D. S. P. Om
dit vorimaeden en lastren. VOND. , In -de gemeenzame
vtrke+ering is iets verfmaden , uit minachting van zoodanig iets weigeren , om daarvan gebruik te maken:
yerfmaad mijne geringe woning niet ! Iemand ver/maden, is , deszelfs verzoeken met minachting afwijzen:
zoudt gij, mijn Toevlugt ! mij verfmaen ! L. D. S. P.
En , in de gemeenzame verkeering : om u niet te verfmaden , zal ik er iets van nuttigen. Van hier verfrnadrlijk , verfmader , verfmaling , en van het deelw.
verf d ,, verr aadhe.d.
VERSMAKKEN , . bedre w. , gelijkvl. .Ik yerfsnakte ,
heb- f "Hakte van het o ifclieidb. voorz. ver en
ftáakken. Vergooijen ': ik moet dien ,worp eens verfmakken. HALMA.
VERSMALLEN, - bédr. w., gelijkvl. Ik yerfmalde,
heb yerfmald. Van het onfcheid. voórz. ver en fmilltn; van [mal. Smaller maken: gij moet het pad niet
te veel -vsr/mallen. . Van hier verfmalling.
VItR S 4EDEN, bedr. w., gelijkvl. Ik verfineedde s
.
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&eb verfweed. Van het onfcheidb. voorz. ver en fine,den. Al fmedende verbruiken : ik heb al mijnijzer verfineeal. Al fmedende van gedaante en gebruik veranderen: zwaarden tot (paden yerffneden. Van hier 'erfinedzng,
VERSMELTEN , bedr. en onz w. , ongelijkvl. ' Ik
verfmolt, heb en ben verfmolten. . Van het onfcheidb.
voorz. ver en finelten. Bedr. , genoegzaam evenveel,
als fmeiten, vloeibaar maken : het zal verfmolten wor-den. Al fmeltende verbruiken : hebt gij al dat lood
daaraan verfmatten ? Eene r kleur . omtnerkbaar in eene
,andere dcsen Overgaan : die kleur ; had beterverfmollen
moeten worden. . Onz., van.. eenti vaste in eene vloeib are hof -overgaan : het ijs verfinelt voor de won. Evenveel hoe verteerd worden : hoe al zijn gla ns verfinelt.
L. D. S. P. Het laat ende fijne inwoonders - waren
-verfrnolten. 1 BIJBELV. In tranen 'verfinelten , is , ílerk
ereenen. Iemands hart en\ ziel worden gezegd te verfinelten, wanneer hij zeer beangíligd is : mijn benaaude ziel verfinelt. L. D. S. P. Doe ver[nolt het herte
des volx ende het vert toto water. BIJBELVW Van
dier uerfineltbaar , verfinelter verfgin lting.
VERSMEREN , bedr. w. , gelijkel. ik ver,{meerde,
heli erfineerd... : Van het . onfcliei b. voorz. 'erg ent
(meren. • Bi ' f K1L , geJheel efinern. Voorts al finerende. vetbru en hoe vele zalfpotten hebt .gij daaraan
reeds, verfre? :Anders :Beren , dan voort e .n die
pleister is te vet; zij moet verfineerd ; worden. ' Al
fn uilende 4prbitngei s hij ,heçfti cd verucri en
veifmeerd hier - ve,fmerng.,
V RSM. `S edr. : e kol., , out. gebruikelijk
voor verf ,^ fxnullende doorbrengen, bij BaE33EK0 en —andëeu
VERSMEULEN . onz. w. , gelijkel. Ik verfineulds,
ben verfineuld. Van - het onfcheidb.. voort. ver en
fmeuicn. Al fmeulende vergaan :: het vuur ligt te verJT eulen.
VERSMIJDIGEN.,. bedr. w. gelijkvl. Ik ver/mijdigde., heb verfxnijdigd. Van het onfcheidb. voorz. ver
en ƒm* 'digen.. Verzachten : zij verfmijdigen hare redenen als vlij. OUD. Den Rechter door o? erreding
''ar,/mijdigen. Ou . Zie rmijdig.
-
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VERSMIJTEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik verfmeet,
heb vel fineten. Van het onfcheidb. voorz. ver en
fmijten. Anders fmijten , dan voorheen , verfmakken ,
vergooijen : Benen dobèelJleen verfmijten. Op eene verachtelijke wijze van zich fmijten : hij verfmijt zijne
kleederen , eer zij half verfleten zijn. Ovierdragtelijk ,
i8 , iemand verfmijten, hem niet hoog genoeg waarde•en. Goede vermaningen verfmijtën, dezelve uit minachting verwaarloozen. - In dei S'FATENBIJBEL is
Verfmijten wegdrijven : - ende floegenfe , ende ver finetenfe 'tot Hormet toe. BIJBELV•
VERSMOREN, bedr. - en onz. w.`, gelijkvl.
el kvl. Ik verfmoorde , héb en bjn vermoord. Van het onfcheidb.
voorz. ver uen fmoren. Bedr. , doe`n flikken draag
-

zorg , dat gij het - kin d- iet onder ` izl fat dok verfmoort.
Ovérdragtetjk, binnen h ude ,niet uitten hij vr
• n porde i.^' kd, z:^e ^; i Onz.,^ fokken :' `,nen verfmoorde
z grkttë ' ! :l t verf rsoren. L. D. S. P. Van
,

,

h1i*P!sormnt,
ver/nulde ,
VE SWIUJ. •, b&Ir/w gé1jkY1.
bit 'r tfiièJ.. • Vâir li et nfciie b oor i ver en
f^n u 11é n Al rn1tede
E .. doorbrengen . ; j;s verba s en
._' •^
^ ^^
k*"vér`doe
itiUllen .al hu r 1 td' `•
ets
VERSNAPERINGG ± h: , vr,„ der ,.\o
s w'esèr.
: jnáperirtg ; ` neerv. verff iia ei ingen. 0 -'Vèr leinor.
krin 4je.^ Van het ongebruikelijke , ver, fnapernn:
Beft fniâkeik beetje
, s of dronkje : het- is eens v r_ fmz
w
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`E k SNERIK N ^ ^o z. we , gelijkvla ' . LL.: verfnerkte ,
ben ver nerkt. Van- :}iet - otifcheidb..- vooiz. -ver ens ftzerkn. Oök Perfrsi f t ' r Al- fnerkende vé terëri., of be
1:órver4 wJde bot'ftaaiSíé verfrnin. .V1JDEN , bedr. w. , ongelijkvl ik srfne s Ach
VERSNIJDEN
,^ • f *e
'Vak • 1 `otWcbeldb. voorz a° v r en Jhtyden.
In.. k
nëedt hf fe a men fcflsr:yfijerr
)»fri. Et r: - -$*~e ave b nt e 'vest linnen
hebt gij reeds aan hemden verfneden ? - Anders fnijden ,
:^d n oorbeen . een patroÖ7 verf san oor fnjden
b ereiden verfn:j, nuf d:e.pe e ss ! Dode j n bederven:
° j verfnájdt het linien. Zich iif het fr` jdenn vergrijpen :ik
h i verfnaden. Voorts iis ver, jni de)i bIJ E 1L. , ontmannen,Van hier verfnijder,pennenverfn 1der, vèrfnijdkg.^
V R SNIPPEKEN , 'bedr, w., ge1^3kvl Ik verfnapper
•

,

.

-
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e , heb verfnipperd. Van het onfcheidb. voorz. ier
en Mpperen . Ook verfnippelen. Tot fnippers maken:
wazzrtce dat papier zoo verfnipperd ? In al te kleine
deelera brokkelen : zóo doende wordt die erfenis verfnipperd. Van hier verfnipering .
VERSNIRSEN , zie verfnerken .
VERSNOEPEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verfnoepte , leb
verfnoept Van het onfcheidb. - voorz. ver en jnoepen.
Al fnoepende doorbrengen : hebt gij al dat geld al we
deror_ verfnoept
VERSNOFFEN , onze. wA , gelijkvl. Ik verfnofte , ben
verfnoft. Van het onfch.eidb. voorz. ver en fnófen.
Verkoud werden., bij Kit. ; bij wierp yerfno, ft, of ver-

fnuft , als bij v. n. , verk ou-d is. •
-

•

VERSNOODEN, bedr. en onz. w. gelijkui Ik verfnoodde , heb en ben verfnoed. Van het 6hfcheidb.
yoQrz. ver en fnpoden, van (nood. Bedr., ' fnooder
waken dip /^odis misvee f and verfnode d'eerf é tijd.
SPIEGH. Bij• KIL., ílecht, achten , verfmaden. Onz. ,
biij déiïze1fidén •KI ., ilechter, fnooder , worden.
VERSNORKEN , bedr. w., gelijkvl. Ik verfnorkte,
heb ' gerfnorkt. Van het onfcheidb. voorza ,ver en ƒnorken. Al fnorkende doorbrengen : gij verfnorkt- den
fehoonen -morgen/lond. Door gefnork verblufenr:., hij
poogde ons te verfnorkex. ..
V^RSNO.fi "v 13. 9 uerfnotner , verfnats/ t , ook
verfnotulen Sn orterig, verkouid : ik ben ` zeer. verfra.,;
HALMA Oiiltngs ook fri 'oorlíjk verliefd, v r at(: ver,iet }o F i f n boel Kn . Van hier v , not i d , ver -
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koud iKIL

VZRS LL , bedt. Sr. , gelfjkvl. I iaw ,_ _ek
verjo é Wn het. onfi f 4b,' ' yóorz. er n'" o n
Door. foflen misvormen , bederven , gij moet uwer;
hoed zoo .net . verftillen. . Van hier ver f blling
VERSPADEN, bedr. en : onz. W. , gelijkel. 1'k = verfpaadde, ' 'heb en ben vei fpaad Van het onfeheidb.
voorz. ver' en (paden , van fpade. Bedr . ,,- fpader maken: hij ppogt het onderzoek te verfpadet X„en mort
het off er niet verjpadext. VOND. -- Onz. , fpader worden : de koorts begint te verfpaden. }
V ERSPANNEN, bedr. w.., angelijkvl. A v ërfpande;
heb verfpannen, Van liet onfcheidb. voárz. : ver en
-

-

.
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Jpant;en. Anders fpannen , dan voorheen : gij rnoe$

ze paarden ten eerfle.. verfpannen.
_iERSPAREN , bedr. w., gelijkvl. Ik verfgaarde, heb
verfpaard. Van het onfche db. voorz, ver en [paren.
Tot een toekorní}ig gebruik ergens uit behouden : wij
willen het ivoor ons avondreaal verfparen. Van hier
verf ring.
VERSPARKELEN, onz.' w. , gelijkvl. Ik yer/parkelcie , ben verf' orkeld e Van Ziet onfcheidb. voorz. ver
en fpácrkelen,& Genoegzaam evenveel , ' als verf atten.
Al fparkelende, verteerd worden : het zout ver farkelt
.

op het vuur.

VERSPATTEN , zie verfparkelen.
1ÉRSPELDEN , bedr. w.,. gelijkel. -Ik vsrfpJlddo ,
heb verfpeld. Van het onfcheidb. voorz., ver en .Jpelden. Anders (pelden , 4n yoorheei : ik dien mijnen

doek te ver/pelden.
VUSH,LEN.^. I edr. w.., geliekvl, Ik verfpeelde heb
yerff eeld. Van het onfcbeidb. voort. ver en fpelen.
Al fpele;;de. doorbrengen : yerfpeelt toch niet meer zoo

veel $ij4s. l if t ik verfpçel altoos ecu ander man fi.iii
galg. . HUYGH-Ens. - Meiers f^pejen ,, dan - voorheen : la"
en wad coat (pel ver/p len 1 Al fpeJend : verbrodden
aart mee hebt gij 1 et s fpef yerfpeeldl
V'éder-kee g
lijk, ' is , zich verfpelen , ziel ii het elan,is, r 'p
ik ver lelde w j ..
tR9PELLEN' bedr. w., gelijkvl. • Ik etfde , 1, é
ferfpeld. clan het onfoheidb. voorz. ver ' en (pelen.
M^rers fpel eng , dan te voren : ik lint hem .het ,,yo rí
verfpellen. Zich verfpellen is , zich air het ' fpeiien
misgrijpeaj , averegts . pellena
.
VERSPERREN
, 'bedr. w., gelijkdl.
i ye, j'orde
,
.
p
4ok Yerl'er4. Van * het oni'cheidb.. yo.orz ver en) r
ren.Met' . fparren , fperren , of anderzi :ns ,, .e duiten
wij honden da; w4 ov ral vcrf^er. ^ •=;^V ,h,i,r y4r,.
f er zing ,,.' ' n van 'het • deeles ye f, rd, ..bidi s . ver
en^e11,..:
.L^,terd ,^ dè `. ^^4
f^eer .,. een t tsr fie^rd^n
. ` ^ qneer
egk. v. f
. _ .,
V..SPItDËN ,^. (verf,^ten, zamenge rokt ri bedr. ., e.
Ijkvl. ik verfP. ieddé heb ver
f!^ ed. dan het on&heidb.
¢Q .ver n fpieden.Metíiinkiche 00gmerken bezigtigen
zij kamn., off het land te erfpieden.. hij dçJeflqdt
r^oec e, ende die v r» t de, BiJB v. Van hier:
f
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y rfpieder , verfpieding , verfpiedjier. Zamenifell. :
vsrfptedi agt , verfpiedtoren , enz.
VERSPILLEN , bedr. w. , gel"kvl. ik vez feilde , hc^►
verteld. van het onfcheidb. voorz. ver. en [pillen.
Bid KIL. ook ver/pi/den. Zweed. fórfpil^ao Verkwisten, nutteloos verteren , of aanwenden.: waarom . yerfpilt gij uwe • krachten daaraan 2 't ,,iel
vernuft in wijn verfpillen BREDrROD. Van hier ver_
,

ipiller , verfgilling.
VERSPINNEr^, bedr.. w. , ongelijkvl. Ik 'verfpon , heb
vep ponlnen. ,. Van .het onfcheidb. voorz. ver en fpij2fl. Anders fpipeu , 4an . voorheen.-; als het. garen
,eens gefponnen is , is er geen ver /pinnen aan. Al fptnnende verbruiken ; wanneer zt,çlt gij dat y as eels
f onnen hebben.
I (pinnende bederven , , .hecht fpin •
n.en : dat garen ss verfponnen.
VER.SPIT7•EN, bedr, w.., gelijkvl. I verfpittcde, sla
verfpit. Van het onfcheidb. voorz. ver en , [itten..
Apders, fpitten dan voorheen : ik . wil , mijnen tuin la" $er . verfpitten, eer ik, hem, bezaaije.
VERSPLIJTEN, onz. w. , engelijkvl. Ik verfpleet,
Pen- verfplcten. Van het onfcheid.b,., voorz. -ver en `pl,
ten. Door fplijting onbruikbaar worden . het . bout verfplï3t gdnsch en al. Van hier ier/plijtln , i tin
lsh
js ` her k,omrn&v , hzrs or, mct. verf , sin c
voortbrengen.
en. iijiiv.
RPI ;`
,; z. w. , , ge v1. . k ver] linten
VanIne onfc eidb. voor. er
deiuwe fpI4'ztèrd,
A
:. JpI#erfra r IÁ ' p] r^ ..ovefga ; do pk nk verfïin'øaf4ç4eeL.
$kS1r
pIJk, !fr verfpltsfle heh
j' /'ara .
n plo
oc . vere
► e
r
-

y

t
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. ,teder$ , 10,e,
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ar goor eens het auw moet verf rlitst

,iôr4 n
j_
VER POELE
bedr. en z
,Afvelde hek_ en ben verfgeld. Van het onfcheidb•.=voorz,
'4er en [poelen. flcdr. , ..anders fpoeien , dan voorheen:
v.erjpoel , die drin4lqzçv_sens.; ; .nx. , dooi (poe l g
verteerd worden : als dat ( land et y bidijkt worí t, dal
et welhaast geheel ver fpoeles . - Van hier verfpooling..
VERSPREIDEN , yer. erejeu. , . bodr, W. , ge1 jkvl. Ik
erfpreidde , heb ver preid. Van liet onfcheidb. voorz.
ç

.j•-!

s

ve'

o

yes en fpreiden. Vaneen fpreiden : gij moet het zaad
meet Nerf reiden. W Wanneer ickfe onder 1'e heijdenen
verfpreij': eis , ende haer verftroijen , fal. BIJBEL`.
Uitbreiden , uitfirekken : het onkruid , v+esfpreidt zich
wijd en zijd • De , naare nacht verfpreidt haar fchaduw
"er .'t kruidt. Hoi FT. Haar evenredigheid heeft zich
De JIiijt teert aldaer
zoo ver vel' reM
. , r `^, L . :D- S.
yerfpreidt. oei
v • • al - ' dat lam'. :BI J s L V. Verbreiden,
algemeen bekend , ruchtbaar , maken.: . paskwillen verfpreiden; Door het verfprreiden wan valjche tijdingen.
•op dat- het niet; meer en meer onder het volckverfpreijdt
en morde. BIJBEL v . ' Van. hier verfpreider , verfpreidin(.
VERSPREI , z'. nr , ó. , des vsr,%preks, of ván het sier•
fprek meerv. verfprek1ten: Van het onfcheidb. voorz.
ver en (preken., - met .weglf ing n den` ftaart ' ; zie ver.
e p e :` e t•k 't'btk scan 't`verfpiek van Luither én•
-

--

-

#

PHôÔFT.

tn lt

y..

dr. ^ en • wedeik. w. , onge .^jkvl. Ik
V1^R ^1^T ^
verfprak
mij ; heb verfproken , of mi
of
o
yes..
f rak
•- voormi ver enfprenf
fpo e . Vlit^ h•,' ó cheidb•:
vij;
hebben vrij wat met
*e.
l^E ri ^ •é te v-f reken. t• Be pr kei toezeggen :' 'zoo
*el heb ik hem verf^rQk n. D. S I bezigt=het +voor
arbidde n ` verbid.deti ' ' had fchoóne y z i` .'s Heidiiwbevoorheen;.
deMot ver_fprpketj, Anders fprék ri , dan voorheen;
Bij
Kit.
ook
t
genfpreken
dom- eens:
-,
eek
il
t
.w
bt'
*eij5*
eáérle gen - en b1i1iri algemeen ,& . Vri es1.`nog
hedendaags's ,even 'al iri• hei r c ë rf.
.a .al ff rekende belee pne,..lasterlijcke woorden• ve ffreekens
4ige„,.„lastereq:
n
-

-

-
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s s . Dat ghr i goède /iede - ; hebt • verfproken. M.
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STPc: 'D`ie te vó etc haren - ve,'hom.:.;
prbkerf.
q, WAl , - .
: pre ti mFsgríj en :
°h verf ré rr is•; z h ° in :
`

,- ebt u daar Teelijk ver r•ok,en. i ^ v rp
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!er èn j'prengen. Al f^fëiigëndè ^aerBrttik : erfpreng
gij
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' ál ldat w ater 'o.vër -hiO )innen.

VEKSPRINGEN onz. en bedr. w. , .Qngénjkvl. 1k verfpr6 g ; ben en heb ver/prongen. " Van het onfcheidb.
vootz. - ver en fpr n en. 'Onz. , fpringende van plaats
veranderen: hst d i:r veríjjronQ , twz ik het nadere.
.
Ook
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Ook oneigenlijk : het Kersfeest verfpringt jaarlijks
eenera dag. Bedr. , anders fpringen , dan te voren:
gij moet dien fprong verfpringen. Al fpringende beng,, Zoo ook wedeelen : ik heb mijnen voet ver/pronen
dee
g hier
Van
verfpringing.
yerfpring
u
niet
1
derkeeriglijk :
VERSTAALD , bijv. 'n• , verflaalder , ver ftaaldst. Eigenlijk , een deelw. van ver; i alen. Als bijv. n. , met
taal bezet : een vertaald mes. Hard , als ftaal , vertoktongevoelig : welk een ve /taald 'voorhoofd! Hij
ald van hart. Van hier verflaaldheid , ongeis 'verfla
voeligheid : door de ver, f aaldheid van hunne, gemoed
ren.
VERSTAALDFIEID , zie verftaald.
VERSTAAN , bedr. en onze W. , ©n ïjkv -, t_1 t. ,verftond , hek en -ben ver f i`^aan. man het onCchddb. voort,
ver en ,taan. OTTFRID . lr #a,n, firflUan 5 ISIDOR.
firftan ,. • WILLEa. verjtan , hoogd i verfleken, vries.
nerf iaen , z weed, t f©rfta. Onz. , over den tijd ftaan ,
door ftaan a verloren gaan : draag zorg , dat het pand
moet de paarden niet' laten verflaan.
_
niet verfla. ,men
Bedr. dezelfde gedachten aan iemands woorden hech-4
ter' , aïs. }zij Mat en begrijpen verJtor dij tél ! .dij
-

,

,

,-

-

vrijden, .zonder dat hen. Bemant ton ver,, en, ,chr te
kens en gewenkt VOND. Een, YQiekt, , 3 ejcke,s f akegbij
..giet lult: yerftaen. ' BIJBEtv Metken , twaat, worden : hij gaf fisj t# 'erflaan u se dvs virJiicien,
't gen0. dat t . volck be egenen fut: BiJ*L t d'oor
van: de reis ver, a rWo rit . are
.. Ziclr egeiø. = op iierJIaariï o * d a hx bedrevei zijnY f1
,

-

er a ,
e^
:h hi ^^ r:
Ye^r,/aat z*opa
jk- ter=
is , - daarin bewilligen : :k zal nooit tot dat hu
wv VONn " V,otitts
fiaan r. ., a1, ,takt utfi.I n
eiJI

-is v j a ogen 1 ik ver/ta tu , dat hik haar tou
Ye., W ufchn t ;verlangerí .; - .willen,: ik verga, dat gij
komt a & toep VerJeker het , gelij k ghlt
,erjaet.k 13*JB V. : Sake!ts ve f4aan ,is , =. dar .k'gevat ,zij :, h daarover riet vergragunen hf wrfl aat
geen, gekkeid: _... Rede vee aas , p, i eens . fanders . rede
willen aanho©rer .: vdrfta a : d / Zij. /erftaan geen
reden. :J. S,. , P..Iets „crg^fs ander yer, dra ,.. is,
het daaronder ftilzwijgend . begrepen achten--: dis, moet
daaronder, ver/laan worden. . Iets ergens door vergaan,
,is , hhec daar4©or aangeduid achten, of aangeduid .ge,

,
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ach* willen hebben : wat verflaat gij door die woorden
van u ? Doorr dagelijksch brood verffa ik levens onderkoud. Van hier, verftaanbaar, verjtaanlijk.
VERSTAANBAAR , bijv. n. en bijes. , vertaanbaarder., verftaanbaarst. Van verflaan, 'zie baar. Anders verflaanlijk, veriandelijk; hoogd. verftandlich.
Dat verflaan wordei.'kan : hij fptak alles zeer verflaanbaar uit, Dit is niet verf aanMarder , dan het vorige.
Van' hier veridanbaarhieid. Zamení^eil.: 'onver/iaanbaar.
V ER $ TAANLIJK zie verf iaanba'ar i.
VERSTALEN, bedt. w. , geli*kvl. Ik verffaalde, heb
verflaald. Van ' het onfcheidb. voort. ver en Halen.
Met ftaal bezetten , of beleggen : het mes is - niet 'ver,

-

,

flaald. Oock heeft Vulcanus hem het - hooft niet opga- Jlaegen met een ver/i`aelde bij!. • WE sTEttB.. In ftaal
veranderen-: ijzer wordt -door vuur ver/1eald. oneigetflijk: mér kan •'zich doorharding verftalen. blij verj rle jj voorhoofd immermeer. - Van hier verf taalfel ,
,,erftaling. -Het dee1w. 1 ye' jtaald wordt als bijv n.
gebezigd.
V)RS -ALLEN , bec rè 4 s . gelijkvl. =Ik, ver/lalde ,, heb
verJtaid. Van het orifèheidb. voc^oz: v er ': en fialkne
-

Koopwaren van het eene - alletje , raar het-andere overbrengen -of beesten vang fral doef- venanddren i- de
paarden werden verJiald.• • Van 'hier verftttiag. .
V .RS TAMI N , i bedr.'k. w gelijkvl. , Ik - ver flam ►,te ,
lik ier/1^tm*t; Van het onfcheidb voor z. '• ver en f amcet .` q{:A (tampende vergruizen ' en vermorzelen : verflan%p die =kruidnagelen eens Ierj de'e. Van hier ver-

„

-

--

fiaa pin

VERSTAND , z. n.`; des vérflands of van het.verftaM; n erv ve,flaidsn: ISIOOR.e ,mande KERO
f)&nd&. -Naaf bit rbriftheidg. -voors: ver • en fla,n.
detfaa. ho ► ` c te verdaan , evatten ^, be
gpe n s dat gaariifi rvJt .: 3vé,vf Ce e usa
v r l Ihf f j, 'er flans op- t•gWn Sijs) ampt
bptrtf . VoN». Kloeck ' inyoorfiobtiche jet = e sde a ver., 4nt. r EIJ BE t V. ril •'zijn verftnnd n"i ts té -koste leggen -HALMA -, S henk :mij ve; f tand . L . D. S
Ontf-rhoten zijne ha,t de tang en hamer , tss da kers Eens
het vers ent. - VONi. Al wie met zulk een vermogen
begaafd is: het is etr ddorlc^chtig verftand. , In dezen
,

`

-

-

-

,
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V t R.

253

g ift heeft het woord een meerv. : zulke verflanden treft
men zelden aan. Het is een der uitnemend, e verjtanIe0. Bevatting : het regte verfland van die plaats.
Het voor best gekooren verfant. HooFT. Meening,
gevoelen : ik ben van verf land , dat men flil zitten moet.
Kennis , doorzigt : ik heb er geen verfland van. Al die
svetenfchap ende verJtant hadde. BIJBELV. Zamenfpanning: niet zonder heimelijk verfsant. VOND. Met den
vijand verfland houden. Voorts is houd usv verftand!
tand , een wel gegedraag u verftandiglijk ! Gezond verftand
Iemands
ver
f tand krenken,
f eld bevattingsvermogen.
Zijn bevattingsvermogen benadeelen. , Dat gaat mij aan
mijnn verf tand , dat treft mij derwijze , dat ik er bij
kans krankzinnig van word. Iemand iets aan zijn ver11and brengen, hem hetzelve doen begrijpen. Bij zijn
ver/tand zijn , het gebruik daarvaia -hebben. Gek/eet
ende wel bij fijn verfsant. BIJBELV. Van iemand , die
zijn kwaad hart verbetert , zegt men , dat hij tot zijn
verftand gekomen is. De Latijnen zeggen ad fianiorom mentem redire , refipiscere , etc. En deze fpreekwijs rust daarop , dat het verband eer dan hit hart
moet gevormd worden. Van hier verjiandel ,-verflandelijkk , verfland Bloos , ver jt an'denis , oul. voor . verfknd ,
oordeel -- verf andig , enz. Zamenifell.: • verf andhauding , enz. Menfchcnverfland , onverfiand, enz.
VE kS TANDELTJK , bijv. n. , zoíider trappen van verg
grooting. Van verland. Zie lijk.: Verfehilt van het
bijw. verfiandigljk , waarmede het in den STATEN BIJ..
BEL verwisfeld -wordt, en beteekent = met verftand begaafd : dia mensch `is een verfiandelijk` wezen. . Tot ht t
bevattingsvermogen bet tkkehik : ` uwe verfiaudelijl e
vermogens. Voorts is ver/landelijk van 'verjianden,
verftaan , bij - HALMA evenveel ; `, als het hoogd. verf andlich , en ons verftaanli1k , verfiaanbaar. Van
hier veriandelijkheid. Zamenftell. : opverf andelijk ,
,

: 1

!

1

oever tandeli 'kheid.. S

VERSTANDELOOS , bijv. n. en bijw. , verfland`leo.
zer , ver/landeloost. Van verjiand en loos. Onveríiandig : welk een veriandeloos mensch 1 Ook als z. n: de
dwaesheijt is den verJlandelóofen blijtfchap. BIJBELV.
Als bijwi , onverftandiglijk : hij gedraagt zich -zeer verflandeloos. Van hier verft andeloosheid•
VERSTANDENIS , zie verJiand.

VEK
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VERSTANDHOUDING , z. n. , vr. , der, of van è
verJtandhouding ; zonder meere. Van ve^•Hand houding.

Zamenfpanning , en daartoe dienende onderhandelin
gen : daar was eerre geJ1adi,h e verjtandhouding tusfchen
hen. Eene Jirafbare veriandhouding net .den vijand.
VERSTANDIG , bijv. n. en bijw. , verjiandiger , vers
Van verfland , zie ig. Hoogd. verf tándig ,
KEKo farflantantlih*' Met veríiand begaafd : de oli'
fant , het paard , en , de hond, zijn • de verflandigfie die
ren. Ook als Z. m.: een woord tot den. ver/tandigen.
Uit vertand voortkomende , daardoor befttiurd , enz-.

een verftandig gezegde , gedrag , en z. Met. een teer verflandich beleift fiintr handen. BIJBELV. Als bijw. , met
verfland : gij (preekt verjlandig. Van hier verflandigen, verwittigen , i erflandigherd, verflandiglijk. Zamenftell.: onverflandig, enz.
VERS Al\TDIGLI K, bijw. , van ,verf gndig. Op eerre
verílandige wijze :. ga toch ver/iandigljk te werk. Ghij ,
.&oningeni handelt vertandtchlzck. BIJPELV. ; waar
dit woord met veriandelijk verwisfeld wordt; zoo als
in : ' lijn doen «r ftandslick aenmerken. .
VERS TAPELEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verf apelde ,
,heb verfiapeld. Van liet onfcheidb.. voorza ver en (lapelen;_ Anders flapelen , dan voorheen : laat het hout
ver file pelen Van hier ver f speling.
VERSTAPPEN , onz. w. , gelijkvl . Ik verRapte, ben
verkapt ; en,. wederkeeriglijk : sk verjiapte mij , heb mij
verflap(. Van het onicheidb. voorz. ver en flappen.
Wederk. , -zich al ilappend&benadeelen : ik zal mij r-rerflappen , als ik zeo wijd Jiap. Onz. , al flappende van
plaats veranderen: wij verf tapten elk eenen tred .voorwaar#s.
V ERS TAVE T , ..,oflz • w. , gelijkvl. - Ik ver jaaf de , bers
verfiaafd. Van het on fcheidb. voorz.. ver en haven ,
van fl4 0g In vgn , elkanderen afgefcheidene ílaven over
gaan , los in zijne hoepels worden : als, ddç.at langer
op zolder f t9t, zal bet geheel t'erf aven. HALMA.
VERSTEEND , bijv. n. , verfteender , verJteendst. Eigenlijk , een deelw. van verfleenen. In feeen veranderd : allerlei vcrfteende dingen. Even hard, als of
het. vaan . feeen ware: hij heeft een verjieetid hart. Onmededoogend : verJt eender msnsch ken ik niet. Van hier
)

,

yer/leendheld.
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VERSTEENEN , bedr. en onz. w. ,_ gelijkvl. Ik ver-r
Jieende , beb en ben , ér. f leend. Van het onfcheidb.
voorz. ver en fleenen , van fleen. Bedr. , in item. iveranderen : verfcheidene wateren bezitten het vermogen,
om deze en gene dingen te verfteenen. Onz. , " in steen
overgaan : hoe vele jaren moeten er niet verloopen zijn,
eer dat hout geheel verfieende. Overdragtelijk , hard
worden : - ion hart verfleefi& al meer en meer. Van hier
verffeenir.. Het deelw. verfieend, zie hier boven.
VERS TEENING , z. n,, vr., der, of van de verfteening; meerv. veriesningen. - Van vei; jleenen. De daad
van verfteenen , zoo bedr. , als o,z.: de oorzaak der
verf eening van die visfchen. Een verfteenid 'ding : men
vindt er eene . fraai e ve^•zameiir g van ve0ee ringen. - Zamentell.: houtverfleening , Plant-Peramning , visch rer11 eening , en z.
VERSTEK, z. n. , 0. , des ver/leks, of van het verflek; zonder nleerv. Van het onfcheidb voorz. ver en
,/leken , met weglating van den (aart , zie • ver. Verfieking van regt : op jiraf van verflek.
VERSTEKELING , zie verfchoveling. •
VERSTEKEN`, bedr. w. , ongelijkvl. 1'k verflak , hal
verJloken. Van het -onfcheidb. voorz. ver en - flow
ken. Anders ifeken , dan- te voren : gij moet die
fpe,lde ver/leken. Op eene - verwijderde en.' onbekende
plaats leken ,,. verchuiler7 , - verbergen : waar • hebt gig
dat lint ver/leken? Zij haddefe verfteke ónder devlas.ÍloP elen. BYJB zv. mijn gunst -verJlee t. m' , als mij
de b oosheid mat. L. D • S. P. Dikwijls wederkeerig.
lijk: /chuw van hemelsch licht verteeken zich'irí hfii en
bij daegh.. Vo.N1. Om • zich • uit fchaamte ie ve r fteeken
voor- ha licht. H00GVL. Ontblooten be Doven :
(leken iemanden 'van fijn recht, KIL.' < wik ijneis'
a 'e
hulp verfloken. : L. D. S. P. Verjieecken Van zijn ^w
men . VOND -. ^Eindelijk is ,ver,/leken bij KAL. verfch u ~
ven , verfchoppen , verachtelijk behandelen. Van hier
bij KIL. , ver/lekelinck , verjieking.
VERSTELD , eigenlijk een deeles. van verflellen , is als
,

-

bijw. gebruikelijk in ze teld J1aars. Als uit eenen vorigen Hand verfchokt , grootels ks -verwonderd : gij zult

er ver/leid san #aan.-Wi jallen
jlonden
verfleld o er.
z ,er.

VERSTELLEN, bedr. w., gellikvi. Ik verflelde, heb

verf cld. Van het onfchejdb. voorz, ver en pellen.
Van

Van zijne plaats bewegen : fial eelze rotje verftett iióp°
den ? BIJBELV. Dewelke gemeinlik alles pleegt te vers
[tellen, en om verte te wespen. v. HASS. Op eend

Hechtere plaats . dan voorheen ftellen , bij KIL. , waar

,erftel: zijn in 't flijck, voor daarin blijven hangen
voorkomt. Een fpeeltuig ves fttllen , is , hetzelve op

andere toonen , dan te voren , en. -wel op de regte , ftel
len é .gen uurwerk verftellen , hetzelve door vermaking,
of anderzins, op nieuw doen gaan , zoo als het behoort . Kleedoren vet/tellen , dezelve lappen , enz. , of
daaraan een ander maakfel geven , dezelve veranderen,
welke beteekenis verftellen ook heeft , in : den nacht verfellen fij in drn dach. BIJBEL V. En hier is zich verflellen , even als in het hoogdi , zich anders opfchik.
ken , dan voorheen , en zich daardoor onkenbaar maken : hij ver/telde fich met asfcken boven fijne oogen.
Van hier vei fteller, verftelling , vet f elfter .
VERS TEMMEN , onz . we i gelijkvl. Ik verftemde , htb'
verftemd. Van het onfcheidb. voorz. ver en ƒtemmen.;
Overftemmen , . trog eens ftëmmen : men moest veiftem^
men. Van hier -verf emming.
VERSTEMPELEN., bedr. w , geliJkvl. Ik verftempelde , heb v erftempeld. Van het . onfcheidb. voorza ver
en fiempelené Anders itetr pelen , dan voorheen : hij
liet dat geld verftempelen. Van hier verft mpelinz.
VERSTERF, ,. z. , n. , o. , des rrerfterfs , of -van het ver'
ƒterƒ; zonder meerv. Van het onfcheidb. voorz. ver
en fterven; met weglating van den (taart , zie ver. Af.
ílerven , dood : bij zerftei f van den tegenwoordigen . ei=
'enaar moet ik het erven.
VERS TERFREG T , z. n. , o. , des ver fterfregts , of
van het verftepfregt; zonder meerv. Van veifterven eii
rekt. Dat gedeelte der regten , dat tot het veríaervert
van goederen betrekkelijk is : naar het Vriefche vei ftes f=
rekt erfdo geen msn iets van zijne vrouw.
VERSTERKEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verfterkte, heb
verfterkt. Van het onfcheidb. voorz. ver en fterkend
Sterker maken , in werkkracht doen toenemen : het lig.
-

chaam door ƒPijze vest erken. Jat verfterkt maag en
ingewanden. Sij gordet hare lendenen Met kracht , ende
ffi vei fterckt hare armen. BIJBELVA. Talrijker maken:
hij verfterkte zijne krijgsmagt al meer en meer. .De bémening werd yerfterkt, Met vetingvc keu o iug.n

en ' daar door bevestigen : door het verf ^erkèn deroofdfiad. Hij verfierkte Mijl. BIJBELV. Opbeuren , 1».
moed i gen: verjlerk m' in dezen nood. L. D. S. P.
Stijven : het gebeurde ver,/lerkte hem in zijn voornemen.
Bevestigen : als het 1Coninckrijcke in fijne hans erierkt was BIJBELV . , waarzich verfterken voorts even.
veel is , .als zich verwannet , in : fo yerfletckte fich Israel ende fat op 't bedde. Eindelijk is verJle/ •ken bij
KIL. oni: , ferker worden , in kracht en vermogen toe.nemen , even als aanjterken. Zie Ierketi. Van hiex
verfierker, ver/lerking. Het deelw. ver Herkend wordt
als b ijv . n. gebruikt ; de verlerkendjtc middelen ble"
.

ven krachteloos.

VERSTERVEN , onz. W. ougelijkvl. Ik verderf, bete:
verjlorNen. Van ;het onfcheidb. voorz. vet , en Herven.
Overlijden : bij ktt ver/lerven ,dei• vróuw, Het efchied .
de met het verft ,rven des Richters , dat, fe omkeerden.
BIJBELV . In dezen zin wordt het woord van menfcheri
zelden anders dan in de onbepaalde wijze, als z. n.,
gebruikt; maar van fchepfelen uit het plantentijk zegt
men : de boom ver/erft. Zijn flavs in het flóf oerfilet ftó
BijBELv . Ook van lof, roeii enz. ; uw lof zal nimroermeer verfierven. VOND. Voorts is verfiereven bij
veriferf des eigenaars als eene erfenis vervallen: dag
goed moet op mi; verJterven. Van hier verterfbaar ,
vey j1erving. Zamenfrell.: *rfterfregt. • Het deelwó
verfturven wordt als bijv. n. gebruikt:
VE Rb TE R VING , z. n. % vr. , ,der , of 4àn dé yeifter..
ving; zonder meere: Van roerft e" n. Verfterf : ver=
fterving van den Genen en anderen kan die goedercrn in
gansch andere handen brengen. Uitblusfching vai!' het
leven van een of ander lid van een levend fchepfel : dc
ver/terving gaat van den eersen tak tát den anderén
Mien wendde alles aan , om de verfterving van zijn been
te weren. Vervalling vare eene erfenis bij verfteef: dooi°
verfterving roan die goederen op heem.
V
,RSTIJVEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. ,fik vèt i'
de, heb en ben verfti fd. Van het onfcheidb. voorza
eter en fiijven. Bedr. , ftljf maken, t' ijvert : di vorst

ser/:ijft alles rondóm ens henen. So fult ghi j û herte'
niet verr'tijven. BIJBELV. 4lle wat men béhoeft to
nootdrufts verfrijven VLAERD. 1ZEDENR . Onz. , Rijf;
.

of Itijvex, worden: van koude verftiiven » Lc a inger
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•,erf ijft in 't haer. VOND. Doch .Pharaos herte verftijf de. BIJBEnv. In haer dwaelinghe fi lanc Joe, w-eer
yerftijven. A. BIJNs. Taant eendracht doet verf ijyen.
VLAERD. REDENR . Van hier verftijving , en van het
deelw. verftigfd , verftijfdheid- .
VERSTIKKEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik verflikte , heb en dien verftikt. Van het onfcheidb. voorz.
Ter en fikken. Bedr. , iets doen, omkomen , door het

van de noodige lucht te berooven : een brok , dien hij
ingezwolgen had ; verftikte hem. Meer oneigenlijk : de
doornen , mede opwasfende , verftikten hetfelve. BijBELV. En 't hart, tot wanhoop toe vertikt , verfierkt.
Votvn. Onz. , bij gebrek van de noodige lucht omko-

Ynen : de kolendamp deed hen verftikken. Van hier
verf ikkin . .
VERSTIKKEN, bedt. w. , gelijkvl. Ik ues(tikte , heb
verftikt. Van het onffbbeid-b. voorz. ver en ftikken.
Al ifikkende verbruiken :, ik heb al mijne zijde daaraan verf tikt. Anders fikken , dan te voren, : gij moet
riffen kant van den rok, vtr, jukken.
VERSTINKEN , onz. w.. ongeljkvl. Ik perftonk , ben
verfranken,. Van het onfcheidb. voorz. ver en flinken.
Al. finkende vergaan : laat gij Iet kind in al zijn luit
verftinken ?
VERSTOKEN , ontbloot, zie verfteken.
VERSTOKEN , bedr. w: , gelijkvl. Ik ' verftook:e, heb
verftoolzt. Van het onfcheidb. voorz. - ver en ftoken.
Aan het Raken van vuur , of van korenbrandewijn,
enz. verbruiken : voor hoe veel aan f verjtookt
gijj tit el. o., een jaar P Ik zal vast meer koren verf o en ,
dan gij
lER.S O`KT , zie ver/tokken.
VER TOKKEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik vert onfcheidb. vóorz.
ftokte, kek en ben verf okt.. .Van.he
yer en fi er., van ftok. Bedr. ,fokfti f maken , verharden: zulk eene behandeling dient Jlechts om hem te,
,er fto,kkn, Onz. , zich verharden : doch Paraos herte ,erfto^kte. BIJsELV. Van hier verftokking. Het
deelw. verftokt wordt als biJv. n. gebruikt : een verftekt mensch. Verftokt bloed is bij KIL. geftoid , en bedQrven , veretterd... Verftokt goed is bij here befchadigd. Ook bezigt men dit woord als z. n.: die verftekten kwamen niet ttt inkeer. Vau hier verfioktheid.

V E R:
VE1,S TO MIS , zie verftornen.
VERSTOMEN, onz. w. , gelí vl. Ik verftoomde , ben
Verftoomd. Van het onfcheidb. voorz. ver en f amsn.
Al ftonlende verteren : als gij dat water niet vans biet
vuur afneemt , zal het geheel ; e;ft omtn. Van hier vera
flo wingo
VERSTOMMEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. . Ik ver.
jiomde,3 heb en ben verftomd. Van het onfcheidb.
cumvan ftom. Hoo g . ve ?f.
ver en ftommen,
voorz. dr
B e d re,
men , NOTK., irf nmmefs , TATIAN. arftummen.
eensklaps doen ophouden met fpreken , en als ftom maken : iemand 'door krachtige redenen ver ftomme . Ik
zweeg, verftomd .door onheilen verdriet. L. D. S. P.
O nz. , f om worden : fullen ƒij verfsommen, als een
Jteen, BIJBELV. Onder dit verftommen begint de heeche keel afgrijsfelijk te gro!1zmen. VOND. Van hier
verftomsning. Het deel w. verftomd wordt als bijes. gebruikt : hij zal er verftomd van ftaan. .En f:aet een
poos verftomt. VOND. Q •^ 1 1 a^
'v ^a
VERSTOMPEN , bedr. en onz. w. , g eli^kv .
Van
het
onfcheidb.
ben
verftompt.
en
ompte
,
heb
ft
r. bi KIS.. afknotten,
voort. ver en ftompen. Bedr.
even als het hoogd. ver^Ctumpeln , verf tummeln , en
voorts fomp maken : ik heb mijn mes , daarop geheel
verftompt. oneigenlijk.: al dat blokken moet hem verftornpen. De fcberpte van iemand reden ver.Ítompen.
HALMA. Onz. , ' domp worden : het daal van Damas,

kus .gaat door het ijzer zonder te verftompen•
" : çnijss geheugen yer,%lompt al meer en meer. Van
genIjk
hier Ver tompirrg.
.VERSTOORD , ze verftoren.
VETS TO OR»ER , z. n. , m. , des verf oorders , of van
den verftoorder; meerv. verftoorderen , of verfioorders.
Van zei(toren. Al wie verfsoort': , een verftoorder der
•gemeene rust. Uwe verftoorders , ende uwe verwoesters ,
Pullen van u. utitgaen. B I J BE Lv. Wegens Bene vrouw`
bezigt men verftoorfter. Zamenftell. : rustverftoorder, enz.*
VERSTOORDHEID , zie verftoren.
VERSTOOTELING , zie ver/choveling.
VERSTOOTEN , bedr. W. , ongelijkvl. Ik verftiét, heb
,

ver ftooten. Van het onfcheidb., voorz. ver en fsootene
Hoogd. ver ftoszen , OTTFuID. , NoTI. f«ftOZZ^n
Duet .QntM
vries. arst 'ittc. Als van zich afítooten ,
tre ►Rg
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trekking van vorige liefde , hoede , gunst , eti , aan
zich zelven overlaten : zijn wijf verftoeten. Zoudt g
ons in eeuioigheid verftooten .? L . D. S. P. IVerftooten
de nootdruf tilten in der poorte. BIJBELV. Voorts is
iemand uit zijne bezitting verfsooten, hem geweldiglijk
daaruit drijven. Hij viert uijt de menfchen verftooien,
uit hunner midden verdreven. BIJE-ËLV. Iemand ons
zijne armoede verftooten , hem met manachting behandelen . Dat kind wordt gedurig verftoot en , beduidt,
het wordt geílaag met minachting behandeld , en verongelijkt , àls een verfchoveling. Iemand , of iets , vei•. toóten , is , weigeren , om daaraan gehoor te geven
hij verftoot alle goede les/en en vermaningen. Die fijnen
naesttn ongelijck dede , , verftiet hem , namelijk , Mozes,
die tusfchen beiden kwam. BIJBELV. Van hier verft ooteling , verftooter , verftooting. Het deelw. verftooten wordt tls z. n. gebruikt voor een veritooten
kind: dewijle de Koninck fijnen verfiootenen niet wederhaelt BIJBELV . Of voor eene verflootene vrouw : de
elofte eener weduwe , ofte eener verftootene. BIJBELV .
V RSTOPPEN , bedr. en onz. w. , gelijkva. Ik verf opte , heb en ben verftop:. Van het onfcheidb. voorz. ver
en ƒtoppen. Bedr. , evenveel als verftompelen en verftompen. Iets , door het ergens in te (toppen ,, verbergen , het wegfloppen : waar mag het kind dat mes toch
verftopt hebben P Eene opening , door iets daarin te
hoppen , fluiten : die gaauwdzef heeft het fleutelgat ver-fiopt. Den buik , en de ingewanden , floppen : die
kost verftopt al te veel. Oneigenlijk : alle bronnen van
geluk en ,welvaart 'verftoppen. Onz. , met zijn; verIlopt, worden : draag zorg , dat die goot niet verjtoppe.
Vat! hier'^ ytrftoppingo Het, deelw. verftop: wordt als
bijv. n. gebruikt.
VERSTOPPING, z.. n. , vr. , der , of vaan de verftoping; tiieerv. 'erftoppingen. Verkleinw. verftoppingje. Van - vsrftop en. De daad van verftoppen : door
,erfttopping van dat goed. De heillooze verf opping van
dis bron. Verf opping der ingewanden. Het geile n
des menfchen ligchaam tot verflopping van het een of
ander dient : hij zit vol ' an ver/toppingen.
VERSTOPT, bijv. n., verJtapter, verftoptst Eigenlijk , een deelw. van verji oppen. Evenveel hoe, belentmerd : mijn hoofd en neus zijn geweldig vtrftopt.
mijn
.

.4*.

VER:

Mijn ftem door 't nocken ,gansch verftopt BAEDEFOD.
Van hier verfioptheid, verkoudheid, of andere belem
anering van liet een of ander : verf ioptheijd in den neus
fe , verftoptheijd der blaefe. KIL.
VERSTOPTHEID, zie verftopt.
VERSTOREN , bedt. vv. , gelijkel. Ik virftoorde , heb
verftoord. Van het onfcheidb. voort. ver en (toren.
-

.

Een ding, door vernietiging van deszelfs onderling verband , ; geheel bederven zip verftoorden alle verftoorbafe vogelnesten. Om 4mftels vesten te verftooren. VOND.
Om de vaste fteden te vsrftooren tot woeste hoopen. BIjBELV. Ook oneigenlijk : devrede werd jammerlijk ver-

ftoord. Jij verftoorn mijne welvaart en genoegens. Ver-

jtooren Staniflaus rust.. VOND. Beroeren , in welken
Zin ftooren en verftooren bij KIL% voorkomen :. een land
yerftooren FALMA . Met oní uimige gemoedsbewer
gingen vervullen : ç ij zult hem verftoren. Men poogt
.

ch eer
D
. , i j^
hem op mts
tc i e^f
toren. D e Heere ver,itoondef
m ij
om uwent wille over mij. BIJBELV. Verhinderen : iemands ontwerp verftoren. , Vcrf oor geenen (lapenden
hond. Vei ftoor den boozen in zijn werk. L. D. S. P.
Van hier ver ftoorbaar , verftoorder , ver ftoerfter , verftoring. - Het deelva. verftoord wordt als bijv. n. gebezigd voor 'vergramd : om aal. hun leed verftoord. L. D.
S. P. Van hier verftoordheid, misnoegen: 'zijns verf oordheid bedroefde mij.. Fan wegen uwe verftoartheij
.
ende uwen gooten toorn. BIJBEL,v.
., bedr. w* ,. gelijkvl. Ik . verftortte , heb
VERSTOR-TEN
-verJlort. Van het onfcheidb. voort. ' ver eis ftorten.
.Al ftortènde verplaatfen,, overftorten : verftor: het in
:dat vat t Stortende. verloren doen gaan : gij zult al
.uwen wijn verfgorter. Van hier verftorting.
VERSTORVEN , bije. n. , zonder trappen van ververfterven. Bij
g rooting. Eigenlijk een . dee'lw. , van
verfterf van eigenaar veranderd : verfiorvengoed, KIL.,
bij wien dit oörd ook verfchaald beteekent , in : ver(torven wijn. Voorts overleden , ook als, z. n.: een
gebed voor den verftorvenen. Letterhelden, lang verPor-von, en verflonden , door ongenaa des tijds. ANTONID . De huijsvrouwe des verftoryenen. BIJBELV.
Door eene doodelijke verferving aangetast: uw kous ge..
&tenfe en . asdi is lans verporven en verrot. VOND.
.
Van
•

Van gegoegrame levenskracht beroofd : dat de moeder
in Sara verf orven was. BIJBELV.
VERS TOUTEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik ver/toutte , heb
verftot. t. Van het onfcheidb. voorz. ver en fgouten ,
van hout. Stout maken , verkloeken : wie verjtout t:
zoo , dat gij dat doet ? HALMA. Ik ver ftout mij , om u
te, naderen. Die Bergh op bergti koopende fich hebben
verftotit den hemel te bekri/gen. C. v. MAND. Hem
verftoutende ginck hij in tot Pilatzm. BIJBELV. Van
hier verftva ti g , verkloeking : door verftouting van hen
en van zich zelven. .
VBRSTOUSVEN, zie verftuwen.
VERSTRAMMEN , bedr. en onz. w. , gelijkva. Ik
verftramde , heb en ben ve' ftramd. - Van het.onfcheidb.
voorz. ver en (trammen , van ftram Bedr. , ftram
maken : mijne leden worden reeds door den ouderdom
V0ftrumd. Onz: , Dram worden : het jloírverftramt
e eldï Van hier ver[ramming.
V RST ,NGC N , veroud. bedr. w. , gelijkvl. Ik ver►rtr rngde, heb verftrangd. Van het onfcheidb. voorz.
ver en ,jltranren , van ftrang en ftreng. Eigenlik , vast
zamentrekken. Overdragt. , in 't naauw brengen : daer
,ijj een_ ander ombrenght in 't ver, f tranghen. J. B.
HoUWAERT. En in dezen zin heeft P. DATHEEN : Vnver/irangen.
VERSTRATEN , bedr. w. , gel kvl.. Ik verjrraa Ye ,
heb verf raat. Van het onfcheidb. voorz r ver en firat en Op nieuw ftrat, n : toen de weg verf raat vb>rden
ZOU.
VERSTREKKEN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik verfirekte , heb en ben ver/trekt. Van het onfcheidb.
voorz. ver eti firekken. Bedr. , verfch affen , opleve"
rën , als toereiken : iemand geld tot iets verftrekken.
HALMA. Die's Roomfchen herders mont verftrekte.
VOND. Onz. , even als f rekkegn , uitgerekt worden , om
eenë rigtitig te verkrijgen , die ergens op uitloopt : het
wrftrekt tot een praatje. Ten beukelaar , ten f child ,
%oor o 'verftrekken. L. O. S. P. Bij KIL. ook als uitgerekt worden , om vele behoeften te vervullen. Van
hier bij KiL. verftreckelick , ftrekkelijk : verftreckelick
ir od ;erft ekking.
VERSTRENGELEN, bedr. w., gel kvl..Ik vverJrenelde, hek verftiengeld. Van het onfcheidb. voorz.
ver
0

.

.

-

-
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yer en firengelen. Anders ftrengelen , dan voorheen:
yerftrengel den (taart van mijn paard.
SIERSTRENGEN, bedr. w ., gelijkv l. Ik verftrengd ,
heb vcrfireng(l. Van het onfcheidb. voorz. ver en
:renen . Bij KIL. met eene of meer firengen vastbinden , en bijeen verzamelen. ..
VERSTRIJKEN , bedr. en onz. w. , ongei^^kvl. Ik verben verftreken. Van het onfeheidb.
, ílri
heb enkende
jt reek
al
voort. ver en rtr ijken... Iied;'• ,van plaats
Strij-doen veranderen : verf r:jk die laren .een weinig.
ik
/ieb
daaraan
reeds
al
te
veel
kalk
kende ..verbruiken :
M
voren
,
ftr1J
anders
,
dan
te
sier
ti•e en. Op nieuw , en
Onz..
ai
ftrij
f
e i eken worden .
: 'd.e bef meet 1•`rft
ken
. tuskende vóorb j -gaan , vervliegen : ons le tèn` er[tts.^kt
fchen vrees en hoop. De t van 't uitge':elde feest ver
tri'kt. VOND. De tijd is al verftreken. Van hier
rftrilkang.
VERSTRIKKEN, bedr. w.,, gelijkvl.. Ik verftrikte, heb
ver en (frikken.
ver rikt. Van het ;onfeheid voort.
verjtrik
hei lint van
Anders ftrikken , dan voorheen :
die
vogel
laat zich
In
eenen
(frik
vangen
:
uwe muts' 1
- f, hem
niet' eerfrikken. Arglistig) jk vgrfchalkeni :- .hoe
.
Zic
h ze ,
zch
BI^L^LV
J
'
vei ft^ricken (ouden in fijne reden.
is
,
in
zijde
eigene
listen
verward
worven verftrekken ,
den.. Van hier verftrekker , ve rikk:
VERSTROOID , zie vertrooijen.
,
V ER S FIWOJ.J EN , bedt. w.í , - gelijkvl. Ik verftroosde
en
ver
Van
het
onfcheidb..
voort.
heber
,. n,. .f o:d.
Al foo t erdé vrbruiken . ik hek al mijn
ftrooij^
firooroods verftrooid... Als .jroo , dat ine4 ooit, van
enen , eneen f reiden : ' lck verf shd e ginder de
., níle 't heidendeJij lerd n verfpre:jdt , I BELV
. S -i^•
dom yer .t rooid en uit ons erf verdreven LdeDwindde
barst in fcherven , en
4ls
hun
g
ftu '^'Jende' asf verfti©vit ANTONID . Iemands gedachten verftrooíjen , is , dezelve ,..van een onderwerp ,
waarop zij gevestigd moesten zijn , aftrekken • Zich
,
' ,,ziJj ne. gedachten van eefl o'Pderwerp
' ' g, is
•
oterftrop ozIen
dat haar kluisterde , aftrekken , `en uitfpannen : gij moet
u nu en dan eens verftrroosjen. Of zich zlven verfpreiden : jij. ver troijden /?ch van de ft^adt een ijegelick nee
ei
fijne tenten. BiJnILV• Van hier verf too: efrng,
lat
als
ver,"trooid
het
deelw.
ftrooijer, verjtróoijing , R
bijv.
,

l

-

z
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b. n. gebraikt wordt : verftrooi e gedachten , en
yerftrooid van gedachten, als iemand zijne gedachten
van het voorwerp laat aftrekken , ' waarop hij moest
denken -- verftr•ooide zinden, enz. verstrooidheid.
V RS `ROOIJING , z. n. , vr• , der, of van de verf'trooijing ; meerv. verftt•eri.ingen. Verkleinw, ver^-

, trooijingje. Van verftrooijen. De daad van verífrooir
jen : door verffs•ooijing van zoo veel fuiker. Tot ver.
ftroo**ing ier ftrui krop. ^cr•s. herftrooz ing z an gedachte
ten. Ferftrooijittg is voor hem onontbeerlijk. 41 die
verftrooiiingen verwilderen hem.

TUIKEN^
bedr. ^
w. gelijkvl. ^
kf
ver
e,tuikt
heb,
SERS.
verJtuikt. Van het onféheidb. voorz. ver en ftuiken
Hoogd, vesftgachen , nederi. verftuken , Vries. fer-ftockj^. Van een been., hetzelve uit het lid brengen,
door het averegts neer te zetten.: draag zorg , eijat gij

geen been rftuikt. Reddeloos verf=uikt in al zijn fr.
der. OUD, Van hier vetftgiking.
)7ERSTUIKT,' Zie Lerftuiken.
R$ UWWE T', edr, en onz. w. , ongelijkvl. Lk verfsoof, heb„ erg leen vetRove n. Van het onfcheidb. voort.
vel en ftulven: Hoogd ver uben , verftiebe . ` I3edr. ,
ju ftof doen vervliegen : gij - verjtuif t zoc doende al het
meel. Qnz. , al tluiyende er^liegen : foo^»i;e dwinen
,

'verftusven meer en Meer. Eter x'luzm er,, tuff t , haer

teer gebeente kraeckt. VOND. F guurlijk: :brengtd'eer-c
ƒto vreugt en doet den druk vei tui en= Pool. De vip.
anden doen verftuinen. Voor 't .ltuijvende geruchs van
een verrotte. muir vesftooven in de ,lucht H &ÍJGHENS .
Van hier vei; jtuiving. ,
V1RSTUWEN , e; ftotiwwèn , bedr. w , gelijkvl= A
ti•erftuwde: hb ver[tuwd. - Van liet onfcheidb Voort.
.

ver. en 4

Al í c^wende vérplaatfen , of verber-

gen: waar hebt g'j day, pak verftuwd ? Anders ftuwen,
beer. duwen : die turf moet ve ftuw.dw„ordeni- Van hier
ierf u4t .

YESUV 1 , bedr. „en on7. w. , gelijkvl. Ikvef fsifte , heb ei `ken verfuft Van het onfch eidb, voorz ver•
en fufen„ Bedr. -, Volgens KiL. doen fufén,.. Wederkee iglijk is ;ich morfufen al fiuffende wegkwijnen. Onz. ,
,l'fu#fer en .fuffer'. worden : dij fthr*j n. te ver fuf
Van
bier yes fuJng. Het deeles. srer uf wordt als bijv. n.
çn bjw. Pnruikt : zij fcheen mij &ehtel verfujt. 1,er.
Hoi
.
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erfuft floO zij . ons aan te kijken. Van hier 'erfufte
beid.
VERSUFT, zie verfufen, f
VERSUKKELEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik sier+
fukkelde , heb en ben verfukkeld. Van het onfcheidb.
voorz, -ver en fokkelen, bedr. w. verwant aan ontjuk.
ken en verfukken , bij KIL, fchokken , follen : ver u kel uw goed zoo niet. Van hier plagen , kwellen : ik
wil den jongen zoo niet verfukkeld hebben. Onz. , ge.
kweld worden : hij verfukkelt al weer en meer. KIL.
ook rondzwerven.
VERTAKELEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik ver^akelde ,
heb vertakeld. Van het onfcheidb.. voort. , ver en , takelen. Anders takelen , dan te voren ; het fchip wordt
vertake14. Oneigenlijk : zij .vertakelr zich geheel.
VERTALEN , bedr. yv. , geljkvl. J vertaalde, heb vartaald. Van het onfcheidb. voorz. ver en talen. KIL.
uiten , uitfpreken. Oul. ook verdedigen : vertalen iemand van 't regt. Hedendaags , van de eerre taal in de
andere overbrengen : het wordt reeds in het Hollandsch
vertaald. Van hier vertaalbaar, vertaalher, vertaler,
\

vertaling.

VERTALING , z. p. , vr. , der, of van de vertaling;
meerv. i'ertalingen. Van vettalen., De daad van vertalen : door de, vertaling van dat ge/ 4rift: Het opflel , dat ter vertaling dient : het heeft meer van eene uitkreiding, dan van .eenti vertgling. Zamenftell.: ver..
talingsloon , vertalingswcrk , tint, Bijkclvertali'ng ,
dsc# tvertahng, enz..
VELT.^►L' VIEN , bedar.. ,w. , gelijkvl. ik yertalmde, heb
vertalmd., Van liet onfaheidb. vQorz. ver en talmen.
Al talixiende dctQrbrengen t .vertalen uwen tijd toch niet
;

-

langer.
VE RTAPPEN , bedx. w. , gelijkvl. k vertapte , heb
vertapt. Van het onfcheidb. voorz. ver en tappen. Al
tappende verplaatfen , overtappen : ik wil den wijn van
dat okshoofd vertappen. Al tappende slijten : hij ver.
tapt veel wijn in een jaar. Van hier .vertapping.
V1RTASTEN , onz. en wederk. w. , gelijkvl. Ik ver.*
tastte, en vertastte mij, heb : vertast, en snij vertast.
Van het onfcheidb. voorz. ver en tasten. Anders tast
ten dan te voren: -ik vertastte nog eens. Wederk.

B,

s
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zich in filet tasten misgrijpen : ik vrees asij daaraan te
zullen vertasten en vergrijpen. VaM hier vertasting.
VER TEEKENEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik 'verteekende,
heb verteekend. Van het onfeheidh. voorz. ver en teekenen. Anders teekenen , dan te voren : dehemdenmoe.
ten verteekend worden. Averegts teekenen : ik heb het
verteekcnd.

Wederkeeriglljk , zich in het teekenen mis

gr ijpen : verteeken u niet. Van hier verteekening.
VERTEGEN W OORDIGEN , bedr. w. , geli*kvl. Ik
vertelt enwoor^^digde , heb vertegenwoordigd. Van het onfcheidb.. voorz. ver en tegenwoordigen , van tegenwbordig. Als tegenwoordig voorftellen : ik kan het mij duidelijk vertegenwoordigen. Voorts- is iemand vertegenwoordigen derwijze in deszelfs plaats fpreken en handelen , dat hij zelf geacht wordt gefproken en gehandeld
te hebben : hij vertegenwoordigt rlen bruidigom bij de
e, der rorcw. D Ambasfadeur • vertegenwoordigt zijnen
fiouvereip. = V , hier vertegenwoordiger , vertegerwoordigitig, Zftí1enfteil.: vo lesvertegenwoordiger , volks.

0 verre *enu gMg.

VERT4LLN bedr. w. , gelijkvl. Ik vertelde, heb
verteld. Van het onfcheidb . voorz. ver en tellen. Andérs tellen , 'dan = voorheen : vervel het geld nog eens.
Verhalen : gij moet biet zoo vertellen , als het voorgevallen is- Vertellet uwen kinderen daàrvan. BIJBELV.
Uw lof den breedren zij verteld. L. D. S. P..lsghi
kier boert teertellen. M. S TOI. Wat mach ik hiervan
geen flagk #ƒ -twee oVaertellen van ,hotten P WESTER. 't
Viel lang , indien we dit u al vertellen zouden. ' VbND.
Evenveel hoe tee kennen geven : tock fullen 't u de visffien der zee vertellen EIJBELV . Zich vertellen is
.zich in het tellen misgrijpen : ik heb mij droevig verteld. Van vertellen in den zin van verhalen , zegt de
LJA t.D AA 7 : ' ha `veertellen is _gene kunst, maar eene
bijzotsdere -bekwaam eid , waario-zoo ster geen ter fiand
vereischt wordt , • als vrolijkheid , ' en Eens fnaakfehe- - c`est ,
die zoo krachtig op loet ligoha am moet merken, dat hij
door vrolijke bewegingen het vermaak kan uitdrukken,
't welk hij zelf gevoelt. Van hier verteller , vertelling,
,ertelfel verteloer. Zamenftell.: vertellenswaardig.
VERTELLER, z. n., m., des verte/Iers, of van ` den
verteller; meerv. vertellrr°n en vertellers. Van vertellen. Al wie vertelt: het is een aangename verteller. I.k
.
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geloof vast, dat een verteller geboren moet worden, zoo
vel als een Dichter G UARDIAAN. Zie vertellen. Wehens eene vrouw gebruikt neen verteljer.
VERTELLING, z. n., vr. , der , of van :de vertelling ; meerv. vertellingen. Verkleinw. vertijiingje.
Van verteller. De daad van vertellen : na de .vertelling
van dit alles. De vertelling de/es drooms, ende fijna
Vijtlegginge. BIJBELV. Voorts evenveel , als vertelfiel, iets , dat geftaag' verteld - wordt : het is eene kortswijlige vertelling. Cefeu4raet met dees 'ertellinge onderbiel. - VoND Zamenftel.l. _ , fpookvertelling , enz.
VERTELSEL , ,zie. ,Vertelling,
.

VERTEREN bedr. W. , belijkvl. Ik verteerde , 1e var'.
teerd. Van het onfcheidb. voorz. ver eo term, van

Op n ieuw teren : het fchi moet verteerdyworjen..
teer.'
Al terende verbruiken : ik - heli voor heel wu aan teer-

vert erd.

VERTEREN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik -verteerde ; heb en ben verteerd. Van het onfcheidb. voort.
,:r en teren. :Bedr. , opeten : in een #ogenblik was al+
les verteerd. Teat de- j ongeli'ngen verteerd hebben. Bi jB E L V. Bijzonderlijk van gedierte : de Jsrinckkaen f al 't
verteeren . BIJBEL v. Overdragtel jk, .van vuur :de tad
werd door het vuur verteecrd , en , ve flop, deo. Van iemand , die vuur bezigt : gij zult den wrevlen f et ver-teeren dur dien gloed. L. .D S. P. ^ Van - andere dingen , die , anders gezegd worden te knagen , enZ.: als

het ijzeruk'k door dsn roest vetteerd wordt. Door 't
Imrt ^ en4e , d o»r dei . hoogvr , verteert - moorden. JELY . -D rw vertes flJffl. Zeel geJt arIi. De wind
stal ral hsW merg: vereeWe* L . b S. P. In. zijne be,

f anddeelen -eplosfen. Van fpijs , verdoe. veen : dat is

snij te zwaar m . te verteren. Van diergelijke ligcha
uien, • doof verrotting . ontbinden : de grafkuil verteert
zijn _leflik overbli ffel. Van andere dingen , meer of
min eigenlik: hik ,ral de heidenen, fijne vijanden , verteeren B I JB E L V .. De .hitte verteert het veldgewas. Al
,

.

terende , etende, drinkende, enz. verbruiken, doorbrengen , verkwisten : het meel van de kruijcke en viert
riet verteert.. BIJBEI.V. Vraag def waard, wat wij
-

verteerd he ». Hij zal kat gan,/cke vermogen van zijne vr sw verteren. Hij heeft oock /tets ons geit verteert B I J BE L V . /es is verleert met blaefen en met
.
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fl oocken s WESTERG, Onz. , in zijnebefanddeelen ontbonden worden, meer of min eigenlijk: hetverteert inden edik.
Zij verteert van hartzeer. Van hier verteerder, vertering.
VERTERING , z. n. , vr. , der, of van de vertering;
meerv. verteringen. Van verteren. De daad van verteren : ara vertering van al, wat er opgedischt was. Tot
vertering der fpijze. Dat ofer' wordt aan eene geheele
vertering overgegeven. fatfe in de groeve der verteeringe niet en quame BIJB E L V . Het gene men verteert::
.

hoe veel is de vertering 2 Zijne verteringen gaan zijne
inkomjten te boven. Zamenilell. : fpijsvertering , enz.
VERTEUTEN, bedr. w,, gelijkvl. Ik verteutte , heb
verteut. Van het onfcheidb. voorz. ver en teuten.
Al teutende doorbrengen : wat verteut gij oenen tijd!
VERTIEGEN, zie vertoogen en onvertogen.
VERTIENEN, . bedr. W. , . gelijkvl. Ik verstiende , heb
eertiend. Van het onfcheidb. voorz. ver en tienen.
HALMA vortienden , hoogd. verzehnten. Door beta.
ling der tienden van verdere aanfpraak daarop ontheffen : ke't ^ jewas des jaars'ver^iienen. Gij vertient mante oude ru:jte ende alle mooskruijdt. BIJBELV. In tic,nen verdeelen , om een, tiende naar zich te nemen , of
aan " de - opbrengst van een -tiende te onderwerpen : hij
ƒh/ uwe kudde vertienen.. .BIJBELV. Ook om andere redenen in tienen, verdeelen :. men eertiende het legioen,
om dept tienden man ter dood te brengen. Van hier ver•
tiender, -tiendheifer , tiendontvanger, vertiening.
VERTIER , z. n. ; - o. , des vertiers , of van het . vertier; zonder meerv. Van het onfcheidb. voort. "ver - en
tieren , met weglating van den (aart ; zie ver. Aftrek : dat koek vindt een goed vertier. Verkoop , f ijtin : wilt gij . het vertier daarvan op u nemen?
VER - JEREN, bedr. .w. , gelijkvl. Ik versierde, heb
versierd. Van het onfcheidb. voorz.., :ver en tieren.
Verhandelen , aan den man helpen : vesl aedts iertieren,
oft fl jten. KIL. Die`:. haar koopmg chaa vertier en.
J. DE MARK. Van hier. vertiering,.
VERTIJEN , zie verdijen.
VERTILLEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vertilde , heb vertild. Van het onfcheidb. voorz. ver en tillen. Al tillende verplaatfen : ik kan het nauwelijks 'vertillen.' Zich
vertillen is zich al tillende benadeelen : ik 'heb snij daar.an 'jertild. Van hier vertllling.
,
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VERTIMMEREN , bedr. w. , gel"kvl. Ik vert iinmcrIe , heb vertimmerd. Van het onfcheidb. voorz. vier
en timmeren. Verbouwen : dat huis wordt vertimmerd.
Al . timmerende verbruiken , of aan het timmeren t koste leggen : hoe veel hout hebt gij reeds vertimmer ? Na
dat hij er duizenden aan vertimmerd had. Van hier
Nertf mmee n1•

VERTINNEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vertinde , heb
yertind. Van het onfcheidb. voorz. ver en tinnen , van
tin. Met een dun bekleedfel van tin- overtrekken : was
de ketel dan niet vertind ? Van hier yertinning, ver-

tinfel. KIL. ook vertennen.

VERTOBBEN , bedr. w. , : gelijkvl. Ik vertobde, heb
'ertobd. Van het onfcheidb. voorz. ver en tobben. Al
tobbende doorbrengen, of ,verfpillen : ik vertob daaraan veel tijd. Gij zult uwe gezondheid eertobben.
VERTOEF, z. n. , o. o des vertoeft, of van het vare.
toef ; zonder meerv. Van het onfcheidb. voorz. -vet en
toeven , met weglating van den Haart ; zie ver. De
daad van vertoeven : zonder eenig vertoef.
VERTOETSEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vertoetste, heb
vertoetst. Van het onfcheidb. voorz. ver en . toet/en.
Anders toetfen , dan voorheen: toen hij het vertoetf e.
Van lier ver•toetjzng.
VERTOEVEN, onz. w., gelijkel. Ik vertoefde, heb
vertoefd. , Van het onfcheidb voorz.. ver en toeven.
Zich ophouden , wachten , verbeiden : vertoef nog een

weinig. Een dag 'vertoeven in uw . wooning. L. D.

S. P. Sammelen, om ergens/te verfchijnen, áchterblij
ven : mijn heere vertoeft te komen. BIJB ELV. Hij fchijnt
te vertoeven# Bij . KIL . - ook bedr. , afwachten , inwachten.: Ook voor ophouden , langzaam doen voortgaan : en hij hadde oock verghens flanckeeringhen of bolwerken, die 't werek vertoefden. VEL. CHRON. v.
Fioo&N. Iemand vertoeven beteekent ook hem doen blijven : en het haer voorts ongelegen viel, den Kei j fer haren Man , in defe landen , te vertoeven. VEL. CHR,
v. H. Van hier vertoeven', 'rertoeying. Zamenfell.:
vet toefplaats , enz.
VERTOLKEN , bedr. , w. , gelijkvl. Ik vertolkte, heb
vertolkt. Van het onfcheidb. voort. ver en tolken ,
van -tolk. Als tolk van de eene taal in de andere overbreugeu : 9 vrees, dat mijne gezegden. averegts vertolkt
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tolkt zullen worden. Vertalen , over het algemeen : hoe
hebben de overzetters dit vertolkt ? Uitleggen : bet is duidelijk genoeg gezegd , men behoeft het niet te vertolken.
IÍALMA . Van hier vertolker , vertolking ; en van het
deelw. sersolkt de zamentlell. onveriolkt..
VERTOLLEN, bedt. w. , gelijkvl. Ik vertolde , heb
vcr told. Van het onfcheidb. voorz. ver . en tollen; van
Lol. Door betaling van tol van verdere aanfpraak daarop ontheffen : de goederen moeten vertold worden , eer
men ze losren mag. Van hier z er tolling.
VERTONNEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik ver•tonde , heb
vertond. Van het onfcheidb. voorz. ver en tonnen.
Anders tonnen , dan te voren : hij wil al de tuif ver^.
tond hebben. Van de eene ton in de andere doen : de
haring moest vertond w.rden. Van hier vertonning.
VERTOOG, zie onverttvgen.
VERTOOG, z. ii. , o. , des yertoogs , of s'an het vertoog ; meerva vertosgen. Verkleinw. vertoogje. Van
het onfcheidb. voorz. ver en toa en , toonen , niet weglating van den •(aart; zie ver. LE en gefchrift , of eene
nnondelingfche rede, dienende om iets aan te toonen ,
te bewijzen , enz.: ,►e !k een lan i lig vettoog , ter
aantooning van sets, ,dat v'an zel ,_ fpreekt ! Uwer Ma.
jefteit dit vertoog over te fchikken. HooFT. ;Bij KIL.
Zamenftell.: p
vertaogfchets, ver
ook een el.
fchouw
ioa fchr'i ver, enz.'
VER,TOOGEN, bedr. w. ,. gelijkvl. Ik vertoogde, heb
vertoogd. V an het onfcheidb. voorz. ver en toogen.
Aantoonen ,- vertoonen : hunne behoeften bij fineek/chrrijt
te vertooghen. HOOFT. Want laet fich i f evers raer
azen eenich ooirt vertogen den lust van 't weeldge ileijsch.
GONST . TH. ruw. Daar men die fpeelen in plach te
vertog VAERNEW.: Voorts gebruikten de zamenftellees , van den &FATENBIJ.BEL , volgens,v. HASS. ,
tiert eis voor UItfteilen , int d¢ yottgioNogh en vertooch
nietefe fake te doen. Bi jBiLv. Doch dit vertooch
moet , even als vert oocht , in : doek ghtj vertoocht het
vele jaren over Jen, waarfchijnlijk niet van vertogen,
in den zin van uitdellen, maar van vertiegen, worden
afgeleid , gelijk ook: als de wolcke twee daghen vertooch
-op den tabernakel. BIJBELV. , van vertiegen, morari.
-VERTOON , z. n., o., des vertoens , of van het vertoon; zonder eerv. Van het onfcheidb. - voorz. - ver
-
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van den flaart , zie ver. De
en toonen , met weglating
daad van vertoonen : onder een weidsch vert©on van
pracht
p
racht en praal. Een valsch vertoon van weemoed en

en. Door een beknopt vertoon van de gegrond'
beid der onderJtelling , enz. Opvertoon te betalen.
VERTOONEN , bedr. w., gelljkvl. Ik s ertoonde, htb
ydrtoond. Van het onfcheidb. voorz. ver en toongin.
Voorílellen : hij vertoonde den Koning de noodwendigheid der záke. Van doen aen begon Yefusfline di fci
enz. BIJ-SELV. `ren
pelen te vo rtoonen dat hij moeste, klucht
wanneer
zal
die vertoond wortooneele voeren
den? Wat vertoont men heden avond? Ten toon (prei-^
den : om zijne grootheid te ,'ertoonen. -dós hij vertoonde den rijckdom der heerlickheijt fijncs rijcks. Bij
BELV. Ter befchouwing opleveren vertoont #ns 't keivan fchat,
li st regt. L. D. S. P. Vertoond , in, free
is
iemands
perVOND.
Voorts
alleen der oudren graf.
evenyeel
,
als
iemand
vertegenwoordigs; fenzich
is z
- oon vertoonen
- r vertoont
oon des Konin
den PO
gen
gen . had
ijk :
tot
een
valsch
voordel
van
iets
betrekkel
yertoonen
liet is zoo niet , maar het vertoont zich zoo. Hij vei loont zich fterker , dan hij wel is. Hein (elven vertootiende , dat hij G adt is. BIJBItLV. Maar gemeenlijk is
zich yertoonen verfehijnen , te vo orfchijn ]tomen : er
vertoonde .zich eega ftcsartI er aan de lucht. Daer Pa!las niet bij wijlen zich yertoont. VOND. Van hier vertooneJ• , ;ver oorsi g , verto^vnf er. Zamenfte^ll.: ves taon'plaats, en-z.
VJ KTOONING , c. n. , vr. , 4c r , of van de vcrtoo •i r nieer t. vertoomngen. Ver tleinw. vostoonisig e..
; *n vtrtoineJe daad $n vertoonen. Voorftelling:
• door eene fcbrqteU ke vertooning van den hoogen nood.
TentoonfteI ing :. tot ertooning van zijne majefleit.
. Uitvoering van een tooneelfpel : men heeft er reeds drie
: , ertoorsingen van gegeven. Verfchijning: tot den dagh
fijner vettooninge zen lsraél. BJJBELV. geel vertooning
maken, is , zich zelven in het oog der menfchen ver. heffen.. Eens vreemde vertooning , is , een vreemd verSchijfel.
VER.TOORNEN , bedr. w., gelijkvl. Ik vertoornde,
heb vertoornd. Van het onfcheidb. voorz. ver en toor 4
nen. Vergrammen: vertoog n h-ern toch niet meer! Ende en sertoornet mij niet. BiJ$rLv. Hij rond yertoornd
,zijn
,
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Lijf' gloe;lde pijlen uit. L. D. S. P. Met finert ier
zuchtte om zulk een Eiuk uit een vertorent hart. VOND
Wederkeeriglijk , vergramd worden : hij begon zich
daarover te vertoornen. hij zal hem vertoornen; hij
zal met fijne tanden knersfen. BIJBELV. KIL. vertornen.

VERTORSCHEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik vertorschte,
heb ver-torscht. Van het onfcheidb. voorz. 'er en torMene Al torfchende verplaatfen : gij moet het daarheen
trachten te vertorfchen.
VERTRAGEN , bedr. en onz. w., gelijkel. Ik vertraagde , heb vertraagd. Van het onfcheidb. voorz.
ver en tragen, van traag. Bedr. , traag maken , laat
doen verfchijnen : den voortgang der zaak vertragen. De
Heere en ver:raeght de belofte niet. B I J B IEL V. Vertraag
thans uwen bij/tand rijst. L. D. S. P. Onz. , traag
worden , fammelen : in goed doen s•ertragen: 'k Heb
nooit vertraagd. L. D. S. P. Van hier vertraging.
VERTRAPPELEN , zie vertrappen.
VERTRAPPEN, bedr. w., gelijkvl. Ik vertrapte , heb
-vertrapt. Van Ziet onfcheidb. * voorz. ver en trappen.
Al trappende vermorzelen : hij zal geenen worm vertrappen. Pan de paarden vertrapt VOLLENH . Ick hebfe
getreden in mijnen toorn , ende ick hebfe z ertrapt. BijBELV . Oneigenlijk , van evenveel welke drukkende mishandeling en dwingelandij : geplukt, vertra)t , door alIer voet.- D. D. S. P. ^ .0l de paerden , en- dien dwingelant , vtrtrapte. VOND. Van hier vertrapping , : ertrçper , en het voortdurende werkw. vertrappelen 4
dat genoegzaam hetzelfde beteekent : die den rootgeJchubden draek vertrappelt. Moow.; van waar vertrapeling.
VERTREDEN ; bedr. en Qnz. w. , ongel j kvl. Ik vertrad , heb en ben vertreden. Van het onfcheidb. voorz.
ver en treden. Bedr., vertrappen : het volck vertradt
hem in de poortti, dat hij f erf. BIJBELV. Oneigenlijk:
tivreedaartig mij in 't ftofvertroeden. L. D. S. P. Iemands goeden naam, de deugd , enz. vertreden. Zich
vertreden is , zich door wandelen verkwikken : gij
moet u fomtijds wat vertreden. Zich in het treden benadeelen : ik heb mij vertreden. Als het befehadigde
ligchaámsdeel genoemd wordt, flaat hetzelve in den
vierden naamval : hij vertrad zijnen voet. Oiz, is
.
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^i, ta' n eenei , of meer dan eenen tred voorwaarts,
achterwaarts , of ter zijden af doen. Van hier vert; eder , vertreding.
VERTREK , z. n. ; o. s des vertreks , of pan het vertrek ; meerv. vertrekken. Verkleinw. vertrekje. Van
het onfcheidb. voorz. ver en trekken , met weglating
van den slaart 5 zie vers De daad van vertrekken , in
den zin van verhalen : de Koning met geduldt aanhóore
mijn eertrek. HooPT.. In den zin van verreizen : na
mijn vertreck Jware wolven tot u inkomen tullen. BitBELV. Do vuurigheit hunner liefde de fmart van dit
vertrek -leer gevoelig vond. HooFT. In den 4n van
uitftellen.: . haest . u , zonder yertreck. VOND., Sondes
eenich vestroek , of uijtJlel . ALDEGOND. Sonder lange
,

FLORIAN . Leidt snij derwaerts (onder yertreck. C v . GHISTELE 41s dezaa^
' ken geen vertrek gehengen. HOOFT. In den zin van intrekken 5 wijken s verfclluilen : de fleenrotzen zijn eens
vertreck voor de konijnen. BIJBELV. s waar hoog vertrek meermalen voor vrjburg gebezigd wordt . ; evèn a1s
in : hij j is mijn hoog vertrek in nood. L. D. S. P.
Daarentegen duidt vertrek in den gewonen iijl een deel
van eene woning aan : dit is 't vertrek der oude luiden.
HOOFT. Al wat er in het glazen vertrek was, zat fiom.
VOND. De vertrekken der Koningin aren nog prachti=
ger , dan die des Konings. Zamenie 1..: flaapvertrek
.Itookvertrek; woonvertrek , wintervertrek , enz.
VERPTR EKKJN , bedr. en onz. wi ; ongeli kvL. Ik''ettrok ,, heb -en ben , vertrokken. Oulings ook wel, eens
gelijkvl, Ik vertr1ekte , hed vertrekt. Van het onfcheidb.
vootz. ver - en tre*ken.. Bedr. , oulings evenveel, als
o'vertr ekken,, beklemden : en de onedele lieden vegten met

gher dralen, oft vertreck

.

.

;

-

kluppelen en tiet [dulden ; en zijn vertrekt met ledere:
v. HASS. Van zijne plaats - trekken : de paarden kuntien - den wagen geen jtroobreed vertrekken. Uit zijne
rigting trekken : zij vertrok den mond tot lagchen. Pijtt
aangezigt leelijk vertrekken. Uiffiellen, verfchuiven .:
vertrok tot een bequae'nen t i jt de jtraf van 't lasterf uk.
VOND,.

Tijt , uren, .minuten, wijlen,, en Honden, die

ons vreucht vertrecken , en doen verfehieten. v. GHIST.
Doet 't en vertreckt het niet. BIJB'ELv. Verhalen z
flaet tot, dat ick 't gehoorde mctgl —vertrecken. \T ozon,
,t attet te lancé (oude vallen te vertreckon. FLOIUANs

lek,

,
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Ick zal u 't heel verhael van voren aften einde toe ve -

, erirccken FIUIJGIJENS . Och , doen ghij dit vertroct
in mijn pretentie. v. GHIST . Noch gistren heeft u
knecht mij yets daervan vertrocken BP EDEao . Voorts
is bij KIL. vertrecken , aftrecken den wijn, vervaeten;
en zich vertrekken was , oulings , verfchuilen , wijken :- voor die fich binnen wil vertrekken. Six VAN
CuAND. Anders is zich vertrekken , zich in het trekken (van eene kaart enz.) vergisfen, mistrekken : ik
heb mij vertrokken. Onz. , fammelen , vertragen , achterblijven : hoe lang de tij: vertfieckt, in groote zaken
fpoet de hemel langzaem. VOND= Waerom vertreckt
fijn wagen te komen ? BIJBELV. Verreizen : wij Jlaen
reede te vertrekken VOND . Mettrokze , om 't wijde
meer te peilen HooGVLIET . Zich van -een/gezelfchap
afzonderen , van een tooneel gaan , enz.: Salome op
moeders wenk,, vertrekt. VoND. Volgens KIL. bezigt
men dit woord wegens eersen >veldheer,:; die van legerplaats verandert , een beleg opbreekt : ' hij hadde gehoort , dat hij van Lachis 'vertrocken was. BIJBELV.
-Toorts gebruikt men het wegens dienstboden , die van
meester veranderen : mijn knecht vertrek: eerstdaags ;
en wegens (ervenden : 4m, f ons wederga *vèrtrekt naex
d'eeuwigheit. ' POOT. Van hier v4rtrekking. - Zamer, ^
fteli.: vertrekbrief, KIL.
vertrekkamer , vertrekplaats, enz.
VERTR.EUREN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verzreurde,
heb vertreurd. Van het' onfclheidb. voorz. ver en treuren. Al treurende doorbrengen : gij vertreurt uw leven jammerlijk. Zich vertreuren is zich door getreur
henadeelen : de vo.? el /chijnt zich ze vertreuren.
VERTREUZELEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik 'vertrer.„zelde , heb verrt,euzeld. Van het onfcheidb.t 'voorz.
ver en treuzelen. Met getreuzel Mijten : hoe kunt gij
uwen kostclijken tijd zo# vertreuzelen? -Van hier vertneuzeling:
VERTROETELEN , bedr, w. , gelijkvl. Ik 'vertroetelde, heb vertroeteld Van het onfcheidb. voorz. ver
en troetelen. Door getroetel bederven : zij vertroetelt
hare kinderen. Van hier vertroeteling.
VERTROO S TEN, bedr. w., gelijkvl. Ik vertroostte,
heb vertroost. Van het onfcheidb. voorz. ver en troosten. Door troost opbeuren, troosten: dat Nertr•oo st
.
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m ij nog. .tIern in den kerker komt ver troosten. VOND.
vertroost mijn ziel in haar geween. L. D. S. P. Bea
klaegden hem ende vertroosteden hem lover al het quaet.
IhJBELV . Van hier vertroostbaar , vcrtroostelijk, vertrooster , 'yertroosting , vertr°oostfter. Het deelvr.- ver.
troostend wordt als bijv. n. voor vertroostelijk gebezigd : dat was nog vertroostender voor mij. Uw vertroostend aangezicht. L. D. S. P.
VERTROOSTEND., zie vertroosten.
VERTROOSTING, z. n. , vr., der, of van de ver a
troosting ; . meerv. vertroostingen. Van vertroosten.
De daad vare vertroosten : door vertroosting opgebeurd.
l-Iet gene tot vertroàsting dient : zij was mijne vertroos44
tirsg. Laet dit zijn uwe vertroostingen. BIJBELV.,
,

VERTROUWD , bijv. n. , vertrouwder, vertrouwdst.
Eigenlijk , een - deelw. van vertrouwen. Eens anders

vertrouwen be fittend : ik ging als een vertrouwd vriend
rnét hem om. O ok als z. n.: des mans vertrouwde. Van
zaken gefproken , toevertrouwd : vertrouwde geheimen,,
vertrouwde gelden. Van hier vertrouwdheid.
en bij ,
w. vertouweli
me
bijv.n. ^
r
.
VERTROUWELIJK
,.
.1
kst. Van vertrouwen. 'Zie lij k. Verher , vertrouwel:^.

trouwen betoonende, aan den dag leggende , met vertrouwen gepaard : onze vertrouwelijke gefprekken. Bij
was heel vertrouwelijk jegens mij. Op eene vertrouwelijke wijze , met -, vertrouwen : ik -vroeg hem vertrouwed
lijk daarom. Vanhier vertrouwelijkheid.
VE TRQUWEJ.ING , .z. n. , m*. en vr. , des iertrouwelfrgs, of van den. vertrouweling, ,en der , of.van de
vertrouweling; meere. vertrouwelingen. Van vertrou'.Ven , zier ling. Al wie iemands bijzonder vertrouwen
bezit : hij raad legde daarover met zijnen vertrouwe^
r

'

4179 , Om zich bij de vertrouweling der Koningin ira
te dringend
VERTROUWEN , bedr. w. , gelijkvl. ik vertrouwde,
heb vertrouwd. Van - het onfcheidb. voort. ver en
trouwen. NOTK. vertrouen , hoogd. vertrauen. Vas
telijk gelooven , verwachten : dat , vertrouw ik van u.
,Ik vertrouw , dat hij nog wel komen zal. Dit vertrouwe ende weet ick. BIJBELV. Met verlating van zich op
iemands trouw , aan hem opdragen , in bewaring gegt
ven, enz.:-_ u vertrouw ik dien gewigtigen last. hertrouw haar geen geheim. Dien men veel vertrouwt heeft.
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1IJBEt,v. Wederkeeriglijk , is zich vertrouwen VftS'tC-*
lijk verwachten : hatr moghen vast ve,'trouwen• WE sTERB. Zich ergens op vertrouwen , daarop vastelijk
I}ennen , bouwen , enz. : nu verttouwwt ghij u op dien
iaf. BiJBELv• , waar men voorts ook
gébrokenen rietf.
vindt : /ertrouwt u onder mijne fchaduwe. Volgens
HALMA is zich vertrouwen een ongelukkig huwelijk aangaan. Met op, vastelijk fleunen, bouwen : vertrouw
op geene los/e toezeggingen. 'k Vertrouw niet op mijn
boog, of . fchichten. L. D. S. P. Van hier 'vertrouwelijk , vertrouweling. Het deelw. vertrouwd wordt als
bijv. n. , en de onbepaalde wijze wordt als z. n. gebruikt.
VERTROUWEN , z. n. , o. , des vertrouwens , of van
het vertrouwen; zonder meerv. Eigenlijk, de onbepaalde• wijze van Iet werkes. vertrouwen. ' De daad van
vertrouwen : ik kan geen vertrouwen op hem ,/lellen. 0
grond van mijn vertrouwen. L. D. S. P. Het gene,
waar • op men vertrouwt : hij waas mijn vertrouwen.
Vertrouwef van' het eind' der aarde. L. D. S. P.
VERTUID , zie vertuijen.
VERTUIGEN , - bedr. - w ,gelijkvl. Ik vertuigde , heb
vertuigd. Van het ónfcheidb. voorza ver en tuigen.
Anders tuigen , dan te voren : gij moet uwe paarden
eertuigen. Van hier vertuiging.
VERTUIJEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vertuide , heb ver.
Luid. Van het onfcheidb. voorz. ver en tuilen. Aan
tenen kabel van voren en achteren vast maken : eer wij
het fflip 'vertuid hadden. Het deelw. vertuid wordt
als bijes gebruikt in vertuid liggen : er lagen verfcheidene fchepen vertuid. HOOGSTRATEN zegt : jan Vos,
die aen 5 de Jtraettael dezer fladt vertuit was. Voorts
komt van hier vertuijing , en de zamenílell.: vertuian.
leer.
V ER TUINEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vertuinde , heb
yertuind. Van het - onfcheidb. voort: ver en tuinen,
van tuin. Hoogd.: verzaunen. Met eersen tuin omringen , digt maken , floppen : ick fal hare reten ves'tuijnen. BIJBELV. Van hier roertuining. HALMA.
VERTUISCHEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vertuischte,'
heb vertuischt. Van het onfcheidb. voorz. ver en ruifchen. Hoogd. vertaufchen , KIL. anders vertuitelen•
Verrullebuitern : ik wil dat paard vertuifehen. Bij KIL.
ook,
,

-
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ook, zich door verruiling van iets benadeeien , en verdobbelen. Doorbrengen , verkwisten : die uwen dierbren tijd verdanst,, verkast , vertuischt. DE DECK.
VERTU1TELEN , zie vertui,/chen.
OVERTUITEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vertuitte , heb
vertuit. Van het onfcheidb. voorz. ver en tuiten ,
van tuit. In tuiten vlechten : de Roer, die 't hair met
riet 'vertuit. VoND. Verfierd:

De fchoongeoogde bruit ,
/I€t .haer deugden best vertuit. Mooi
Hoov heeft -dok : zijjs- krachten aan iets eertuiten.
VERTWEE NEN , zie vertwijnen.
VERTWIJFELEN , onz. w. , gelijkvl. Ik vertwijfelde,
heb vertwijfeld. Van, het onfcheidb. voorz. ver en
twijfelen. Derwijze ergens aan twijfelen , dat men alle
hoop daaromtrent verliest , wanhopen : gij moet niet
vertwijfelen, maar moed houden. Bij KIL. ook onzin-

nig zijn, ..en , bedr. , onzYnnig , of wanhopig , maken.
Van hiep vertwijfeling. Het deelw. vertwijfeld wordt
als .bije. ' Ir. , z. n. ;Cn bijw. , gebezigd.
VERTWIjNEN , vertweernen , bedr. w. , gelijkva. Ik
vertwijnde, heb vertwijnd. Van het onfcheidb. voort.
ver en aswijnen. Al twijnende verbruiken : al wat er
gefponnen was , is reeds. vertwijnd. •
VERVAARD! ry bijvr n. , oorvaarder , vervaardst. Ei
genlljk een dee W. van vetYaren. Verfchrikt , bevreesd:
:

,

ltij telara ic4SIit vervaard maken. hoor wiep ƒoud" ik
vervaer*Xijn P . BiJBELV. Van hier vervaardke d. Za.
,nentW1a.varvaard, en z.
VERVAARIMGEN dr. w: , .ge."kvl. Ik vervaar.
digdh '*i*ardigd. Van het onfcheidb.r voorz.
ier enr vdig n , van vaardik. Vaardig,. , gereed maken , toehereiden : • wi,e heeft: dat gefchrift vervaardigd?
Van hier vervaardiger , yervaatdiging, vervaardig(ier.
VERVAARLIJK , bijv. n. en bijw. , vervaarlijker ,
-

vervaarlijkst. -Van vervaren. Gefchikt , om te verva.
ren , ons vaar, .vrees, fchrik , aan te jagen : welk een
vervaarlijk gefchreeuw 1 Het veryaarltjk e onweder
jaagt haar geenen angst aan. Als bijw. , £ hrikkclijk :
hoe vervaarlijk buldert het gefchut ! Ook als tusfchen.
werpfel: vervaarlijk! welk een houw! Van hier ver,

S

vaarliheid.
VERVAAL, Z. n,, o.,. des v#rvals , of van het verval;
ez
zon-
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zonder meerv. Verkleinw. vervalletje. Van het ona
fcheidb. voort. ver en vallen , met weglating van - den
(taart ; zie ver. De daad van vervallen , . afneming,
verergering , ondergang:: dat bedrijf fehijnt in verval'

ie geraken. Het verval van dat goede gebruik. Er is
een groot verval onder, de Christenheid. Voord,eel, dat
aan iemand vervalt : het eeuwige verval van Lucifer.
VOND. Er is voor de dienstboden veel verval. Dat was
eem mooi vervalletje.

VERVALDAG , z. n. , m. , des vervaldags , of . van
den vervaldag; meerv. vervaldagen. Van vervallen en
dag. Verfchijnda.g, de dag, waarop iets vervalt, of
betaald worden moet ; de vervaldag van eengin wisfelle
van de landhuur , enz. .
VERVALLEN , onz. w. , ongelijkvl. Ik verviel ,' .ben
vervallen. Van het onfcheidb. voort. , ver en vallen.
Bouwvallig worden : uw huis begint grootelijks te ver'
vallen. Afnemen : mijne nering vervalt al meer en meer.
Mijn h gÈht. is door mijn fchuld _vervallen.. L. D. SS. P.

Haer buijck [vellen , inde hare heupe vervallen , fal.
BIJBELV. Een fehip vervalt , . wanneer deszelfs loop van

de behoorlijke rigting 'afwijkt : het vaartuig s \ Qp lager
val , op eene - zandplaat,. t ervallen.. Aiss ,dag vervallen
ook de fchepelingen : wij moeten op een ,/zeker eijlandt
vervallen. BIJBELV. In plaats van regtjLtkrt2aar de
raap , te . zeilen , vervielen wij op de Kust van Eraf íie.
In navolging - hiervan gebruikt men vervallen , hi : .h etfi
vervallen van hare raet/lagen. BIJBELV. Dit nooit van
't recht vervielen. L. D. S. P. Tot dronken[chap ver
vallen. Gansch Kristenrijk vervalt in last. VOND.
,

-

.mij verviel in de biitcrfle armoede. 'k' Verviel gewis in
' vijands wreede handen. L. D. S. P. Voorts is vervallen , van den vorigen eigenaar áan eenen . a nderengge
rakën r . zijn huis i5 aan de flad vervallen. . ' Het moet
lach eindelijk aan mij v4rvallon. , Veifaan-: dat pand
,ral -verv#llen. ' Veifchijnen., betaald moeten. worden:
de .wisfel vervalt in de aan/laande week, Uwe bezoldi-.
ging is - nog * niet .vervallen. Openvallen , vervuld moeten worden : draeven vroeg& en laet,. wanneer een ampt
vervalt en te vergeven f taet. WEsTERu. Een bepaald
t jdilip vervalt , als het daar is : ook tal mijne Luridijs
er tij, in 't ende vervallen. VOND, Eindelijk is veryollers b Ku . , van Benen kranken, wederom inflor -

ten
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ten ; en vindt men bij hem : vervallen, ende betaelen cie
kosten. Van hier vervallzg, KIL. Het deelw, vervallen wordt als bijv. n. en bijw. gebruikt. Zamenftell. :
vervaldag , vervaltijd , enz.
VE I:.VALL.EN , bijv. n. en bijw. , vervallener , vervallenst. Eigenlijk een deeles. van vervallen. Bouwvallig : welk een vervallen gebouw. Szj Jal een vervallen
. fleenhoop zijn, BIJBELV. In voorkomen , of omftan-digheden , verergerd : zijn vervallen gelaat. Tot her1 van al wat - vervallen is. Verfchenen : wanbetaling
van yrrvallénè w sfels. Daar is uw -rer•vallen loon. Verflaan : Viert vellen pand. •Opengeraakt : het vervallen
ambtje wi'"dtvele lie, j^heb+bers.dan hier veriralleneid.
VER VAL H' NT , bedra' ' v: , gelijkvla Ik vcryalschte ,

heb - vervals^cht Van het onfcheidb. voorz.' ver en vak
fthen , van yálsch NOTK . gefelfcen , oudd. , fcil%hen ,
.

hoogd. s.rerfrulfchen. Door 'bedriegeljke inmenging van
hi4t 'een of -ander in waarde verminderen : in dure tijden

,v»rdén ' allerlei koopwaren vervalscht. Het voort Godts
y rvalfcbèfl "' : I3ijBELV. De waere leer ver1'alsc,ht , ver.
raeijt, en quçijijck duijdt. WisTEtt$. Iemands handteekening valti helijk nabootfen , is bil KIL. vervalfchen
'iernandds, handteecken. • Van hier vervalfcher , vervalfchtn 7.
VE.R NGEl1)edtel.W^ congelijkvl. Ik verving , heb
ver 'altge ^• . ` ;n bet o fchei b. voorza ver `.en vangen.
.erváttj
, : ; e ' elft der flof is i dat boek
` .► iJp
ss t` ' v ene grooe.. woleke , ende.. een vif erts,: Br
ï: onderchepn de brief
''.
sz n HALMA. . poozen :
+
d
n
" ik
, et fp,eeltuig zat dien toon
en, '
D.' . 'i ^' ` nen vallenden grijpen om
hem ffiande te honden a *vervangen en onde» f h und door
God, die he'n behoed. L. D. S. P. Bevangen: het
beest i.s door koude vervangen. D. plaats van iemand,
of iets , vervangen , is , •in-, deszelfs plaats komen , die
plaats Vervullen : de •plaats Ivan brood wordt •in Oostindie doos- gèkpokte rijst vervangen.hij verving de plaats
-

'
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• van zenen o'erledenen vader. Eindelijk , Was iemand
ver. van en , oulings , borg voor hem blijven : de Grave
vant •aidaer borghe , deen wel 1 vervingben. M. STOK.
Van hier ver,
anger, plaatsvervanger, ster anging , $ ,eryang fler.°

S4

VER-

VERVAREN , bedr. en onz. w. , ongeiijkvl. Ik veren,
Joe,', heb en ben ve4•varen. Van het onfcheidb. voorz,
ver en varen. Bedr. , net vaartuig verplaatfen ; het
laat zich beter vervaren , dan verrijden. Aan het varen te koste leggen . wij vervaren geen geld , geene
vracht. Bij KIL. ook ondervinden , beproeven ; welke beteekenis in het deelw. vervaret dat als bijv. n.
gebezigd wordt, zeer zitbaar is. Onz. , van de eene
plaats naar de andere varen : de fchuit vervaart getladig. In Vriesland , verhuizen ; wanneer vervaartg j uit
dit huis ? Voorts , henen gaan over hit algemeen : ik
weet nies, waar hij vervaren is . En , oulings , te nie.
te gaan : fò (oude die werlt vervaren. MINNEN I O P.
Van hier verrgr-ing , ondervinding bij S, TRuNCK , en
van liet deelw. verrarez , bij KIT.. vervarentheijd. LZa.men ftell.: ervaardag , ver•vgoi ti d , enz.
VERVAREN, véroud. bijv. 'nt', vervarener,vervarenst.
Blienlijk, een deelw. van liet oude vervaren , onder-v-1 iden , beproeven. ervaren , bedreven : die in bijde
talen vervaren zijn. v. Hass. Ver^aeren man. KIL. Orde
vervaren doctoren. R VISSCHER. . Van hier v.. ervarenheid,
VER. VAREN , bedr. W\, &eijlvl. Ik vevaa •de , heb
verhaard. Van het nfchdidb. Voor .: vor en varen
van vaar ; vrees . KIL . ook verveerën: Met vrees,
angst en fchrik bezielen : gij zzqlt haar.r ?f4-,. l t warva
ren. Het hooft des- Goon , die 't al -ver vaes•t met z:inen
donde' j agk VOND . .Da n' Gods bbaren msjn benaau '
je zifl veryaarer, . Z,. D. , . 1!. Sach eenen droo,tn.
die mij . verveerde. EIJ$ELv. Van hier vervcarlijk ,
vervarenis. Het deelw.verraarrd wordt als bij,v. geba :•uikt.
VEEVATEN , bedr. W. , gelijlcvl. . fik vervaatte , feb.
verzaat ♦ Van het onfchejdb, voort. ver en vaten
Van het eene vat in het andere gieten, of laten loopen,
verlaten : ik heb, den wijn nog niet ie vaat,.
V RXATTEN , becir. vy. , gelilllvl. Ik ve' -vattede , hc
vervat. Van het onfcheidb. voorz. ver en zatten. An,
fiers vatten , dan voorheen: • gij moet de bijl verrratten.
Hervatten , herhalen : verrat het eens op . Benen onderen
lijd ! Bevatten , omvatten : es• is meer sn vervat , dar
,i f ,el denkt. Van hier vervetting.
VERVE C,HTEN, bedr. w., ongelijkvl. . i^vervpch
t,heb zei•
• ce Van het onfcheidb voorz. veren vechten. Door.
c _: h reil kwijt raken lijf en goedf vrfeehte .
-

-
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VERVEDEREN , zie eerveren.
VER VEEHEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verveende , heb
verveend. Van het onfche'idb. voorz. ver en veehen.
Uitveenen , tot turf maken : dat land mcg • niet ver
veend worden. Van hier verveening.
VERVEGEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verveegde, heb
verveegd. Van het onfcheidb. voorz. ver en vegen.
Al vegende verplaatfen : zij verveegt het Jlof , flech:s , in
plaats van het weg te vegen.
V jRVELEN, -, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik 'verveel-.
de , heb 'verveeld. , Y an het onfcheidb. voorz. ver en
leden , van . ,veel.- KIL. onz. , vermenigvuldigen.
Hedendaags bedr. , door vermenigvuldiging van het een
Qf ander - .kwellen : gij verveels mij met upw onophoudélij le gekal. Met hoe droevige en beklaaci olijke toanen
verveel ik nu het woud in 't ronde . ANGELKOT . Met
een ijdel gefnor , en woorden van een' halven vaam , den
,hangberg verveelen • LANGENDIJK . Die, kinderen ver.veelen met, haer diepfsnnighee r. WESTERG. Ook van
raken ; dat gebabbel verveeltwij geweldig. Zich zel^
ven vervelen is , uit zijne bezigheid , of ledigheid , verdriet feheppen : ik verveel mij onder de aanhoo'ring #van

,elke e preken, ' Zoo haast hare handen ledig zijn verveelt zijj zich. Van hier verveling , en de zamenftell. r
. elfsv rvehn
VERVgLL ] N , onz w. ', gelijkel. Ik . vsrvelde , ken
verveld. Van het onfcheidb. voorz. ver en veilen,
•van vol. Nieuw vel in plaats van, bet oude krijgen., en
het .oude weggen . de ,langen ervellen jaar op jaar.
Va n hier vervelling.
VERVEREN , , onz, w. , g vl. , ,fik verveerale , ben verveerd. Van .het onfcheidb. voors, ver en vef•en , van
leer , veder.: Ook siervederen. ` Van veren veranderen,
ruijen : de vogel begint te veer'yeren. • Van hier verve-.
r-ing.• Zamenftell. : verveertijd, enz. Hoogd. verfedern.
VERVERSC HEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik ver'rerschie ,
heb.veryerscht.. Van het onfcheidl . voorz. ver en verfM en , van . versch. Versch maken : de pekel zal vererscbt moeten worden. De geheugenis veryerfchen.
ie. Versch. voor het geheugen brengen : die fionveeenen rooi h feit uw -Min ververst O UDA E N.
Vlet verche ' kleuren dekken: ik laat mijne oude fchilcrVjen xerverfchen. In versch water weeken : zo.ite
;

-
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yisch vet verfchen. Verkwikken : mij ververschten ons
met eeryen dronk. Om het zeevolk te ververfchen . Oul.
ook bevochtigen : ververscht worden mirten watereno
BTJB. 1477• Van hier ververfching.
VERVERSCFUUNG , z. n. , vr. , der, of van de 'veryerfthing ; meerv. ververfchingen. Van ververfchen.
De daad van vèrverfchen : tot 'vervel fching van het gehoorde. Ververfching van pekel, van gezouten vleesch,
enz. Het gene tot ververfchen dient : wij. hadden op het
[chip in langen tijd geen ververfching gehad. Zij
werden er op allerlei ver'verfchingen onthaald.
VERVERWE N , s erz'erven , bedr. w. , gelijkvl. Ik veryerwde , heb ververwd. Van het onfcheidb. voorz, ver
en verwen. Anders verwen., dan te voren : dat laken
moet ververfd worden. - Ik leurt- mijn huis ververwen.
VE RVEUGEL'EN , bedt. w. , gelijkvla " ik verveugelde,
heb vérver eld9 , Vari het • ónfcheidb. voorz. ver en
vveugelen. E)P`- eeáe nietige wijze doorbrengen : wat
ereei elt gil een tsj d l
VER -LEN ,, bédr W. gelijkvl. Ik vervulde,. . heb veryi^ld `Tai het b éidb. =.voorz. ver en vijlen. Al
vijléi áè vé flx +en : j'' leeftmijne besté'vijl geheel vervvi id. Op` nieuw Vijlen : gij iItoe1 dat ijt e rvervijlen.
VE VISSCHEN, . bedra :w . ; ' gelrj . Ik ervikhte , heb
verviseht. Van het onfcheidb. voorz. ver en' V sfckerz
Al visfcheide- verbru ken : wij vervischten al ons aas.
VERVLE UGELD zie vervloekt.
VERVLIEGEN , oriz. w. , . ongelijkvl. Ik vervloog, ben
,vervlogen. ' Van het onfcheidb. voorz. ver en vliegen.
Van zijne plaats vliegen : de vogel vervloog. Gelijck
eene fwaluwe tot ervliegen. B I J B E L V. Schichtig wegfnellen : de tijd verwliègt , eer mener om denkt. • Derwijze -,wegwa,femei , ' als de geestige deelen van verfchillende drankeer s ^--luit de ffesch to,c'htér dege, op dat
de`- kracht van den.wn niet verylege. Van hier vervliegin .
VEftVL E TEN onz. - w,; , . bngelljkvl. ÏL ' vervloot , ben
vérvloten. . Van het onfcheidb. voorza *-ver en vlieten.
Anders vervloeijen, hoogd. verfieszen. Al vlietende
wegfnellen : als de fluts geopend wordt vervliet het water . Oneigenlijk": wipt leit in*j aan de pracht der eens
vervlooten tijd! OUDAÈN. Ghij gtiaetnt neder•, van ts
aengq chte v rvl ten de bergen. BJJB L V.
,
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^,jjjtVLOEIJE.N , zie vervlieten.
VERVLOEKEN , ' bedr. w. , gelijkvl. Ik vervloekte , heb
-vervloekt. Van het onfcheidb. voorz, ver en vloekon.
Nederf. verfleken , oudd. verflochen , hoogd. .. verfiuchen. Met eenen vloek verdijen : ik heb het fpelen eens
vooral vervloekt en verzworen. Met eenen vloek verwenfchen : Jij vervloekte het uz r , waarop hij. haar het
eerfle zag In den ST4TENB1JBEL, met toebede,of gewi$fe
aankondiging , van alle zoodanig onheil bejegenen , als
waarmee de overtreders der Mozaifcbe wet bedreigd wajen, en 't welk men den vloek der wet noemde:fegentie,die t

vervloccken --- het aerdrijck,dat de Heere vervloeckt heeft.
BIJBEL V . Ook in den ban. doen,... Zich zelven, vsrvlIeken , is , zich zelven allerhande onheil tp&wenfchen, .1
gevalle men geene waarheid fpreekt: hij begoni hem fel.

ven te vervloecken, ende te fweeren. BIJBELV..; ofingevalle men iets niet doet : wij hebben ons [elven met

. vervloeckinge vvervloeckt , niet te Pullen nutten , , tot dat
wij Paulum fellen gedopt hebben:, BIJBELV. Van hier
eervloeker , vervloe/ing; en , bij KIL. vervloeckelick ,
vervloeckigh. Het deeiw. vervloekt wordt als bije_. n.

,z. n. , bijw. en tusfchenw. gebezigd.
VERVLOEKING , z. n. , vr. , der , of van .de cryJ eking ; meerar, vervloekingen: - ga ...eerel©ek, t Y ,, e
daad dan vervloeken : zin verlies: dreef he t é tle-

Lang van het fpel. > t Door vervloekg van zqnmm; gebc redag Bij de vervlae eng d y geboorns. Vervlvevan ziohvzelven.. Uitdrukk ingn van vervloe iug

• welekk heser f
Net . eon 'ervk4jnge vçrbwsden hebben BIJBZLV. gm., voorwei p van; vervloe g ..,`. iJ
;/ I# :oefen toe p `; vloer ir ge. p : t&JBELV. O ellen ,
die door,.vee-v1gekig worden- toeggwenscht, of aangekon d-gd .b el- water , het welcke de Yervloeckingc'
medebrengt . 8JJ) i L y.
VERVLOEKT, , bijv. n. en bijes,., vervloekter, vervloektst. Eigenlijk een deeles. van vervloeken. -Het
dient als bijv. n,. , om eenen fterken graad van af. keer'
jegens het voorwerp , waarbij men het voegt, aan . den
dag te leggen : dat vervloekte fpel ! Die vervloekte
1

oogenblikken ! Een vervloekt. bedrijf. Welk een vervloekte bedrieger l Als' z. n. duidt het een voorwer p

aan, Waarvan men den uiterfien afkeer heeftt :. fset nnu
u
vae die vervleeckte , cmle begrae fiere.
IJ nE V. ; of
waar-
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waaraan men onheil aankondigt : gaet wech van mik ,^
ghij vervloeckte 1 BIJBELV. Als bijw. , gebruikt men
het in de gemeene volkstaal tot verfterking van de kracht
der woorden , waarbij men het voegt : vervloekt zwaar!
Gij hebt mij vervloekt bedrogen ! Als tusfchenwerpfel
bezigt men het bij de gewaarwording van iets onaangenaams : wel , vervloekt ! zulk overgegeven liegen ! Om dit
woord te verzachten , wordt het- dikwijls vervleugeld
uitgefproken.
VERVOCHTEN , bedr. en onz. w. , gel jkvl. Ik vervochtte, heb en ben vervocht. Van het onfcheidb. voorz.
ever en vochten , van vocht. Bij KIL. , bedr. , bevochtigen:dat vervogt de longen .HALrIA .Onz.,vochtig worden.
VERVOEDEREN, bedr. w. , gelijkvl. Ik vervoederde,
M. vervoederd. -Van het onfcheidb. voorz. ver en voederen. Door overbodig voederen bénadeelen : gij zult
het , dier ,vezenlijk vervoederen. Tot voederen gebrutkeh : gij . kUnt dat ftroo ook vervoederen. In het voede:ten• &rbruiken: - ik heb al mijn hooi reeds vervoederd.
Ook .ver voeren.
VERVOEGEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vervoegde , heb
'Yervoegd. Van a het onfcheidb. v6orz. ver en voegen.
Anders voegen , dan voorheen : ik laat den muur vervoegen. Die hukken moeten vervoegd worden. HALMA. Bij KIL . ergens naar toegen , fchikken. Zich verte
,voegen , hoogd. ': jch - verfigen, oudd. fugen, OTTGRID . . • fuagen , niet bij, tot, op, met, enz. is, zich
-begeven , zich zamenvoegen : vervoeg u bij eerlijk ge-

-

-

zelfchap. .Defe r uvervóegd iaer oock met de Israeliten. BIJBELV. Eindelijk is vervoegen , in de fpraakkunst ,
werkwoorden verbuigen : dat woord wordt onregelmatig
vervoegd. Van hier vervoegbaar , vervoeging.
VERVOER , z. n. , o. , ` des vervoers of van het ver-voer; 'zonder meerv. Van het onfcheidb. voorz. ver en
s'eeren., met weglating van den (taart iie ver. De
daad van vervoeren.: vervoer van aIlerleis koopwaren.
VERVOEREN , bédr. w. , gelijkvl. Ik - vervoerde , heb
vervoerd. Van het onftheidb. voort. ver en * voeren.
Eene andere voering in een kleed zetten : ik laat dien
rok vervoeren. Tot voering verbruiken : een oud
.lak in een nieuw vervoeren. Van hier vervoering.
VERVOEREN, bedr. w., gelijkvl. Ik vet-roerde, heb
yerv,oerd. Van het onfcheidb. voorz. ver en . voeren.
T^
NT or l^10

V t A. ass
NoTK. ferftioren , hoogd. verfuhrenb Van de eene
plaats naar de andere voeren : koopwaren s'erv'eren. liet moet alles per as vervoerd worden. Als
op eene geweldige wijze uit eenen vorigen toeftand
wegrukken : gij laat u door allerlei . driften vervoe^v
yen , en herwaarts en derwaarts
fungeren.
ij
ingeren.z^
hangt , vervoert van minne , aen t groot Kretenter
ƒch ip - VoND. Dat niemant u als eenen roof en vervoe.
re , door de Philofophie , ende ijdele verleijdinge. Bij-.
BELV. Van hier vervoerbaar , vervoerder , vervoering,,
vervoerf er. VERVOERING , z. n. , vr. , der, of van de vervoerirng; meerv.. vervoeringen. Van vervoeren. De daad
van vervoeren : wie zou mij de vervoering daarvanbe-.
letten ? Kwaad gezelfchap Jirekt tot vervoering van jonge
lieden. Hevige gemoedsbeweging : \ ,vervoeringen van
blijdfchap , van wanhoop , enz. VERVOLG , z. n. , o. , des vervolgs , of vanhet vervolg ; meere'. vervolgen. Verkleinw. vervolgje. Van
Vet onfcheidb. voorz. ver en volgen , met weglating
van -den ftaart ; zie ver. De daad van vervolgen : het
vervolg der Ketteren. HooFT. Om een vlugtend leger
binnen de^zelfs wallen voof 't vervolg der vijanden te
dekken DRIEBERG . Al wat tot vDortzetting van een
bedrijf, verhaal , enz. dient : in het vervolg, der rede^
voering. .Er fch * nt geen vervolg op te, komen. Die tij-^
ding heeft geen vervolg.. Vervolg op Wagenaar: In
't vervolg, en bij- vervolg , zijn bijwoordelijk evenveel
alg in -vervolg , en bij vervolg , van tijd, naderhand.
HOOFT bezigt het voor aanzoek : die Leicester , op
ver lg van Fostelle, derwaarts ge/Iuurt had. Zamen.
feil.: tijdvervolg.
l. Ik vervolgde , heb
VERVOLGEN , bedr., w. , - gelijkv
vervolgd. Van het onfcheidb. voorz. ver en volgen.
Menfchen , of dieren , najagen , om ze te vangen , te
vellen , enz.: wild, firuikroovers , vervolgen. Sij hebben ons op de bergen hittichlick vervolgt. BIJ13ELV.
Overdragtelijk : iemand met hoon en fmaad vervolgen.
Belaagd,' vervolgd, door hen , die mij benijden. L. D,
S. P. Sij vervolgen" mij met leugen. BIJBELV. De waerheijt werdt vervolcht , 't gheloove hurkt. A. BIJNs.
Bljzonderlijk , wegegs mishandelingen, waardoor men
-

-

.

-
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iemand van zijnen Godsdienst poogt aftefcllrikken : o
hoe rnenigma^en hebben de Christenen elkanderen niet
vervolgd! Voorts ook wegens de voortzetting van een
verhaal, bedrijf , enz.: op dat gij uwe rede ongefoord
vervolgen moogt. Wordt dat werk niet vervolgd ? Wij
vervolgden onze reize. Zijn regt , een regtsgeding ,
vervolgen. Iemand in regten vervolgen. Van hier vervolgens, vervolger, vervolging, vervolgtier. Zamen. fell.: vervolgziek, vervolgzucht, enz.
VERVOLGENS , bijw. van orde. Genoegzaam evenveel, als voorts , . ten eervolge van het voorgemelde:
hij ging vervolgens naar beneden. Vervolgens aten wij
, re
gezam enlijk. Verkaelde het haer vervolgens
g
ggende.
BIJBrLV.
VERVOLGING , z. n. , vr. , der , of van de verv©Iging ; meerv. vervolgingen. Van vervolgen. De daad
van vervolgen, in de verfchillende beteekenisfen van dit
hld^ n
woord : bij de v ervolging van eenera haas. [Pij
yervolginge op onJ'e halten, wij zijn moede . B JBELV.
Men telt tien .vervolgingen onder de Heideniche Keizeren'. HALMA. Door ver''olging van dat werk. Men
,

,

port mij tot vervolging van mijn. regt , en voortzetting
s eest , enz.
van het ppleidooi. Zamenflell.: vervplgingg g
Kerkvervolging , enz.
VERVOLGZIEK, zie vervolgzucht.
VERVOLGZUCHT , z. n. , vr. , der , of van de vervolgzuc t ; zonder meerv. Van vervolgen en zucht ,

ziekte. Hevige drift tot vervolging van anders denkenden : vervolgzucht in het burgerlijke voedt vaak weinig
minder, dan vervolgzucht in het Godsdienflige. Van
hier vervolgÔchtig , anders vervolgziek , door vervolgzucht gedrevefl.
VE RVOOGDE1 I , bedr. w. , gelijkvl.r Ik vervoogde , heb
vervoogd. Van' het onfcheidb. voorz. ver en voogden.
Eigenlijk onder voQg4ij ftellen , houden ; vervolgens
verwinnen , temmen.: de min vervoogt het al. HooF'r.
Een provincie , of een wingewest , noemt OUD. een ver,

voogd land/chap.
VERVORDEREN , bedr. w.. gelijkvl. Ik vervorderde , heb vervorderd. Van het onfcheidb. voorz.. ver
en vorderen. Voortzetten , vervolgen : om mijne reize
te vervorderen. Verhaasten, befpoedigen : op dat het
werk vervorderd worde. Vervorder uil- komst. Jich

ver-
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Vervorderen om iets te doen , is , eigenlijk , zich daartoe als op den voorgrond begeven , en voorts zich
zulks onderwinden , 'bij KIL. nadere. Van hier vervordering.
VERVORMEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vervormde, heb
vervormd. Van liet onfcheidb. voorz. ver en vormen.
Anders vormen , dan te voren. Van vorm , van ge_
daante , veranderen : toen het gevormde vat niet voldeed,
werd het, voor Yerendas oogen, herkneed en vervormd.

De fatan vervormt zich in eengin engel des lichts. Na
fsch vervormen in een regenvlaeg van goud. WESTERG.
Ons vervormd Kristenrijk. v. lHASS. Van hier vervor.

mer , vervorming..
VERVOUWEN , bedr. w. , gelijkvl. - Ik vervouwde , heb
veyrvouwd. Van het onfcheidb. voorz. ver en vouwen.

Anders vouwen , dan o te voren : gij moet het laken ver,.

vouwen. Van hier vervouwing..
%ER=VKEEMDEN,bedr.en onz.w.,gelijkvl.lk vervreemd.
de, heb en ben vervreemd. Van het onfcheidb. voorz. veren
vreemden. Bedr., ontvreemden. — Vreemd maken, van den
eigenaar tot iemand anders doen overgaan : hij vervreemdt
allzijne landerijen. Weezengoed vervreemden. Ver.
wijderen , af keerig maken : man en vrouw van elkanderen vervreemden. .Hij vervreemdt -zich gal aseer en meer
van mij. 17ewijle f ' alle door hare dreckgoden van mij
vervreemde: zijn. B IJEELV. ons. , af keerig, worden:
vervreemden« van iemanden. KIL. .Die wij kennee, fekerlick jij' zijn van mij vervreemdet. BIJBELv. De trotMd dwaas ' vorvreemd van weten plicht. L. 'D. S. P.
Verwijderd, ver worden
ok.eii
, lang
lan van rust ver,, : zo
.,Vremt. VOND è vremt zijnd - van het leven. Godts.
$IJBEt.v':n vreemdeling worden : hij vervreerridt geheel en al. HALMA,. Van hier vervreemdbaar , ver.
vreemding , en van het deelw. vervreemd, vervreemdheid.
VERVRETEN, bedr. w. , ongelijkvl. Ik' vervrat, heb
en ben vervs eten. Van het onfcheidb. voorz. ver en
vreten. Al vretende doorbrengen : zij vervreten hun
geld, Al vretende , of knagende, verteren : het is van
de mot vervreten. De roest heeft het vervreten.
VERVREUGDEN , wederk. w. , gelijkvl. Ik vervreugdde mij', heb mij verv•eugd. Van het; onfcheidb. voorz.
Ter en vreugden, van vreugde. Bij KIL. ook vervroor.
wen en ver•vrouden. Verheugen, verblijden : vs rvreughden
-

.

-
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d n Jij haer met fcer greote vreughde. BIJBELV. doe
fii nu de flerre fagen , vervreuchden f j hem feer. VAN
HASS. , bij wien men ten bewijze van het gebruik van
eervrouwen , vindt : in glorien Dellen hem die heijlighen
hoghe eervrouwen -- ende alle gi reehtveerdr'ge van her
ten vervrouwet u ! — Do mi wilfie vervrouwen in alle
mijnen bedroefenisfen. Deze woorden zijn virwant aan
vervrolijken , en het hoogdi erfreuen , freuen , ^roh ,
frölich , eng. froliek , zie vreugde.
VERVRIEREN, zie vervriezen.
VERVRIEZEN , onz. w. , ongelijkvl. Ik vervroog , . ben
s'esrvrozen ; en van vervrieren , dat , even als het hoogd.
yerfrieren , ook in gebruik moet zijn geweest , ik vervroor , ben vervroren. Van het onfcheidb. voorz. ver
en vriezen, vrieren. Van de vorst doordrongen worden : al uw voorraad zal yeryriezen. Handen en voeten
zijn hem vervrozen, of vervroren. Van hier vervriezing.
VERVROEGEN, bedr . eil on2'. w. , gelijkvl. Ik i-ey
vroegdo, heb en ben vervroegd. Van het onfcheidb. voort.
" ver en vroegen , van vroeg. . Bedr. , op een vroeger tijdp plaatfen : waarom wilt gij uwen trouwdag vervroegd
hebben P Vervroeg de dagteekeningen van uwe bromven
niet ! Vroeger te voorfchijn doen komen : om de vvruehi
ten te vervroegen. Bij KIL. ook iemand door f15óed
voorkomen. Onz. , met zijn , vroeger komen : de
koorts vervroegt dagelijks. Van hier vervroeging.
VERVROLIJKEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vervr olijkte,
heb vervrolijkt. Van het onfcheidb. voorz. ver -en
vrolijken, van vrolijk. Vrolijk maken, verblijden : de
,

wijn heeft hem vervrolijkt. Ghij vervrolickt hem door
vreughde. BIJBELV. Om te vervrolijken 't fuwaermoedigh men/chenleven. WESTERB. Zich vervrolijken.
Van hier vervrolijking.
V ERVROUWEN , zie versvreugden.
VERVROUWEN , ;.onz. w. , gelijkvl. Ik vervrouwde i
ben vervrouwd. Bij KAL. , verwijfd worden , eenen

vrouwenaard aannemen.
VERVUILD , bijv. n. , vervuilder , vervuildst. Eigenlijk , een deeles. van vervuilen. Als bijv. Yi<. , rottig:
yervuilder tandvleesch zag ik nimmer. Met vuil . bezet jo
gij hebt eene vervuilde maag. Vervuild bloed is bij
KIL. rottend, etterig , maar hedendaags , met fcherpe

iloffen bezet

:

vic hunner heeft het vcrvusldfe bloed 2`
Q
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Of wiens bloed is het. meeste vervuild ? Van hier vervulldheid. Zainenfl ell.: onvervuild.
.
VERVUILEN , onz. w. , gelijkvl. Ik vervuilde ,
'ervuild. Eigenlik ,, even als het hoogd.. verfaulen ,
opperd. erfaulen , No TK irfulen , rotten : de wonde
vervuilt al meer en meer. Zie wijn vloeijend' etierbidlen jansch vervuilen. L. D. S. P. Figuurlijk : onder
Knal anderen vervuilende .en verJ2inkevde. BRANDT,.
Voorts met allerlei vuil bezet_worden : wat vervuilt die
floot ! Bij Kit. ook bedr. , met vuil bemorfen , be.zoe=
delen. Vara hier vervuiling. I et deeles. verruild zie
- hier boven.
VERVUL , zie vervulling.
VERVULLEN , bedr w.. ,. gelijkvl. Ik rvulde , hei
vervuld.. Van het onfcheidb. voorz. ver en Nullen.`
Vol maken,: die fijne holen vervulde meiroof. BIJBELY.
.dat het al . met gecken is vervult. WESTEkB Dé
maat der ongeregtigheid vervullen. Volbrengen : iemands verlangens eii wenfchen 'ervu llcn. zijne èigené
verpligtingen, of zijne beloften , vervullen. Aldus betaemt ons alle , gerechtigheijd te veriuillen.. B J J B E L V.
Waar het voorfpelde gezegd wordt, vervuld te worden,
.ls het gebeurt; en waar vervullen voorts voleindigen
beteekent : ons eijnde is genáedert, onze dagen zijn
*,ervult. Iemands plaats #vervullen. is voor - hem' optreden , , fpreken , handelen , eng. ,of hem opvolgen :. hoc
waardiglijk ,ervult hij zijns vaders plaats .Eene plaats
vervullen beteekent , eene, ledige plaats .aanvullén : al de,
opengeradkte :plaatfee- van den . raad wêrdeo vervuld.
,, Tij vervulde hare plaet f e met menfchenbeenderen. B►r j-,
.UELv.., Voorts -is vervullen aanvullen , ; in : i een getal
vervullen. HALMA. Mijn . gebreck hebben de broeders
. ver. vult. $IJBELV. In volle mate bezielen : met wils
held, met gr, amfchgp , 'v, ervullén. Ende .wierden ver
vult met nijdicheijt. , I3UBELV. Voltooijen .: op daj
uwe blijdtfchap vervult zij. BfJBEf,v:.: En hier heeft
,Peruullen nog menige andere min gebruikelijke beteekenisfen in : de Gddtloofe, ,fullen met qua..et vervuiler ,'orom
leen, -,d, i. overladen. De graetheijt der j
yeryullen , d. i. verzadigen.. Doe loert onfe mant .,'er=.
vult met laccben ,_ ende onfe longe met gejuij h., , Ghij
hebt Mij net gramf cheip vervult. , Si j vervullen, Jich. t'fdmen a en mij, d. i zij boetenhunnen euv"elmroed vol'
T
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komen. Rij vervulde de weke van defe, hij bragt eenti
volle week niet haar door. Sardonixfleenen , ende ver-

vullende fleenen, vercier/teenen. So heeft de droefheijt
uw herte vervult. Waerom heeft de fatan uw hcrte vervult ? enz. Dit woord luidt ook wel eens vervollen á
hoe God alle dinc vervollede. LE LONG . Van hier vervul/er , vervulling , vervuljler.
VERVULLING , z. n. , vr. , der , of van de vervulling ; meerv.: vervullingen. Van vervullen. - De daad

van vervullen , in de verfchillende beteekenisfen van dit
woord : vervulling der mate. Tot vervulling van uw begeren. Bij de vervulling van die voor/peiling. Het

gene tot vervulling dient : fio is dan de liefde de verBIJBELV . Bijzonderlijk , eer middel
tot vervulling van behoeften : dat is<eene groote vervulling , in een huishøuden. HOOFT bezigt het zelfff.
vervul , voor vervulling , voleinding (commlementum) :
't ke intzdl en 't vervul.
V ERVUREN,. onz. w. , gelijkvl. Ik vervuurde, ben
vervuurd. Van het onfcheidb. voort. ver en varen ,
van vuur. Door zoogenoemd vuur verteerd worden:
het hout fchi n' t geheel te vervuren. Dat boek is verwormd en vervuurd.
VERW, verwe, zie verf.
VERWAAID , biiv. n. en bijes. , verwaaider , verwaaidst. Eigenlijk , een deelw. van verwaaijen, it
den wind gedroogd : verwaeijden haerinck. KIL. Verfchaald : verjchaelde en verwaeijde wijn is fmaekeloos.
v. HAM Door den wind ontredderd; hij ziet er nog
verwaaider uit, dan gif. Door den wind van den voorgenomenen loop afgedreven : er lagen verfcheidene fchepen aan lager wal verwaaid.
EN , bedr.^^
^ en onz.
w. kvl
, on
. enï eVERWAAI
el
J
g
lijkvl. Ik , verwoei , of verwaaide , *eb en ben verwaaid.
Van het onfcheidb. voorz. ver en waaijen. OTTFRID.
ferwahen , NOTI. firwaen, hoogd. verweken. Bedr. ,
al waaijende van zijne plaats drijven : het hooi is doos
,lat onu►eder verwaaid. De wind verwaeit het kleet.
VOND. Onz. , door den wind van zijne plaats gedreven
worden: de .r-apieren zullen verwaaijen. Er -verwaaide
geen blad aan de boomgin. Van hier verwaaijing. Het
deelw. verwaaid zie hier boven.
VER.

vullznge der wet

,

.

Vos It; t9;
` i'AA,1lL . , bijv. n. en bi$w. , verwaander , verpaandst. r Eigenlijk , een deelw. van verwanen,, zich
evenveel
als
g ewaand
lets
voorílaan. Bij
Kom•
, ^ ,
i e tsl^.ten
valfchelijk vermeend : verwaendt fone , KIL. Voorts , al
wie zich verwaant , zich te veel ergens op laat voorfaan : welk een yer wand mensch ! Rijck ende verwaendt.
KL. ,els den verwaenden hoop van reufen , die ick
VOND. Ook als z. no : Yupïjn blik/endledie
drong/i. Vo
verwaanden ter neder. Als bijw. , vermetelljk : fla
Alen. het gebergbte op een verwaent en fnoot. VOND.

M

Klopt verwaea t de wieken in mijn leed. ANToVan hier %Ve3•w-aandelij k , verwaandheid. o u -

NII}.

lings fchreef men, ook verweend ,, KIL• yerweent en
verwend.
VERWAARBORGEN , bedr. - w. , gelijkvl. ,Ik verwaarborgde, heb verwaarborgd. Van het onfcheidb. voorz.
ver en waarborgel. Bij KIL• borg hellen . -voor Bene
verkochte zaak , iemand ten waarborge voor derzelver
deugdelijkheid maken Hedendaags, ook als waarborg
ergens voor verantwoorden : wie vcrwaarborgt mij ,
dat hij komen .rial ? Van hier eerwaarborg irg.
VERWAARDIGEN , bedr. en wederk. w. , gelijkel. Ik
verwaardigde , en verwaardigde mij , heb verwaardigd,
en heb mij verwaardigd. Van liet onfcheidb. voorz.
ver en waardigen. ;KIL. warwees/ighen, hoogd. wurdigen. Bedr. , iemand met iets. bejegenen , dat men
kern waardig : achf .: : verwaardig mij met eensg , ant+
woord W e eerij jk , zich ,tot iets begeven , dat
mom ,ietnand waardig - acht.: ik, vorwaaGrdtgde mij me:,
hem ;te Van hier. verwaardiging.
VE,RWAAR ;C ;ZEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verwaarloosde , heb . we arloosd. Van het onfcheidb. voort.
Ner en waarloo en , van - waarloos. Als een waarlpos
behandelen : gij - verwaarloost uwen plgt. Zijne ge.
zondheid verwaarloozen. herwaerloost gij het laat van
uw geboorte. Van hier yerwaarloozer, verjaar
loozing.
VERWAAT, zie verwaten.
VERWACHT , zie verwachten:
VERWACH ITEN , bedre -w , gelijkvl Ik ve.rw chtte ,
heb verwacht: Van het onfchei4b, voorz. ver en, zchten. Te 'gemoete zien: wij verwachten dagelij tij.

,

,

,
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v
a/ing van hens. Tlervvacht een heerlijk loon.. -I L. D. S. P
Nu verwacht de dagh den inbreuk van veif wee. VOND.
In den STATENBIJBEL ook wachten , verbeiden ,^ in
eenes bedrijvenden zin : als gij te jamen komt om te
eten , 9'er`wacht nialckanderen; en onz.: als fij lange
verwacht hadden. Van hier verwachting, waarvoor oul.
verwacht gebezigd werd : na lang verwacht. Z. N.
VERWAG ELEN , .' zie verwiggelen. .
VERWAI KE REN , onz. w. , gelijkvl Ik verwakkerde , ben 'vérwdkkerd. , Van het onfeheid.b. voorz. ver
en wakkeren. Verlevendigen , opwakkeren : dat gij nu

eenmael wederos verwackert zijt , om aen mij te gei
dencken BÍJB ELV . Van hier verwakkering.
VERWANDELEN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik ver
wandelde , heb en ben verwandeld. Van het onfcheidli.
voorz. 1'er en wandelets. Hoergd verwandeln, NoTK.
fi^Mindeltje , Bedr. , veranderen , verkeeren : die deen
in datidere ver,vandelen moghen., BoëTH. Als den Wijn
verwandelt wort in azijn . TSCEP VOL WONDERS . Mer
u vader hevet mi», loon verwandelt tienwerf. BIJBEL.
31477. giant :hof es verwandelt al. M. STOK. l'ers'andelde Hartog aan van Beijèten 't gerecht. \\VAG
NAAR . Hebben die Nonnen van Sint Servaes hoer fwarte
covele verwandelt. ST. HAss. Onz. s bij KiL. van de
.

-

eene plaats naar de andere wandelen. Voorts .weggaan : waerEoor de fchaduwen verwandlen en verdwijnen.
VOND. Veranderen : doch de fcherpe verwandelen niet
,

in zagte TEN KATE. Als ghij mij ontmoet -verwandelt
mij tnijfl bloedt BREDEROD . Verwandelt en verkeert.
D. DE c k. In eenera nachtegaal zou zij hem doen verwandelen B r oE Iz I . Stadigh hier beneden verwandelen
in vee. Van hier verwandelick , bij KIL. evenveel, als
verwandelbaar , verwandeling , en de zamenftell, : gedaanteverwandeling, ziels'verwandelin , enz.
VERWANEN , onz. ' w. , gelljkvl:.I , verwaande, heb
verwaand. Van biet önfcheidb. voorz. ver en wanen.
Ei KIL. vermeenen , gelooven; en voorts , zich te
veel ergens op laten voorfaan , zich daarop te veel verheffen : Aj. verwaent haer te zeere COLIJN V . RIJs&.
Kern daer niet up versvanen noch verhorerdighen en fou'Böé"TH. Het deelw. verwaand wordt als bijv. nn•
,gebezigd.
VERWANT, bijv. u. , zonder vergrootingstrappen.
Eis
.

.

.

.

-
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ru jgenlijk , een deelw. van verwanden , 1.verwenden , VOr•
, trie n, dat in de beteekenis van verbinden gebruike'
4ijk mbet zijn geweest. -ioogd. vcrwandt. Vermaagfchapt, door maagfchap verbonden : wij zijn in den
vierden graad aan elkanderen verwant. Om dat de Zonsnck ons na veryvant • 3IJ1ELV. Ook als z. n. : hij
noodigde al zijne verwanten ter brui 'oft. Voorts s- in
,

.eenen figuurlijken. zin ., eenerlçi afkomst hebbende : die
woordas zijn aan elkanderen ger ant. Of anderain verbonden : die leer is aan het.atjfenismus verwant. Hoe
nader dat /1/' f verwant aen , J terntj. WESTELB•
Van .. hier verwant,/ehap . ; 7àmten f^ll.:. bloed eerwant ,
eed verwartt , geloof verwant , 'lekverwant , en z,
-VERWANTSCHAP , .z. n. , vr. en o. , der s. of van da
verwantfchap , , en . des verwantfchaps, of van het verwantfchap ; meerv. verwantfcha pen. Van ver ant.
Onz. , r vermaagfchapping :het naauwe verwantfchap,
dat er tusJchen . ons plaats grijpt. Evenveel welke andechap dier klanken. Vroure verbintenis : het verwantf
welijk,' de gezamenlijke verwanten : gij moet aan uu'e
gan/che verwantfchap kennis geven. Zamentlell. : blocdverwantfchap , eed verwantfchap , vloekverwantfchap ,
enz. Van dit s,erwantfchap is gevormd het werkw. ver.wantfchappen , waarvan het deeles. verwantfchapt nog
over is, in den =zin :van. aanverwant , meest in gebruik
ten aanzien van-_de, talen : door . verwantfchapte talen ver-JJiaat :men zood4nig~., die met onze nederduitfche taal in

-het wazen derzelve ove eenf ecomen; zoo dat ten aanzien
--van alf da fpraaMselen. eenti zoodanige overeenkomst
plaats hsef , • dat -. me rt aantands ontwaar wordt , dat
zij 'Allen 4geljk Baan,` of uit elkander zijn afgeleid,
hoe anigen zijn de moefo - gothi/che , de angelfaxifche,
Je frankteuffake, de ijslandfche : de hoogduitfcke, en
allen die uit deze taaltakken , buiten inmenging van
woorden ,uit vreemde talen , gefpr-oten zijn. A. KLUIT.
VERWANTSCHAPT , zie verwantfchap,
VERWAREN , bedr. w. , gelijkvl. Ik vervaarde, heb
eerwaard. Van het onfcheidb. voort. ver en waren.
Bewaren : om.. te verwaerne dat werc. M. STOK. OM
hem te vervaren maicte fsj rebben SCEP VOL WON i Rs. Van delen - perikel der onverfiender doot begeert
.

ierwaert te wezen. MAT. DER, SOD. Dat Jij -- dele

• Via::eirijen niet Mingei rerx'aeren en mogten , ofenwouw
den.
13
•

'
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den. MIEiis. Waarnemen : behoudeiik hueren dienste
in den choer te verwaren. , v. HASS. Oppasfen: defe
(die ze) verwaerde in dit doen. M. STOK. Verwaeren
de kraemvrouwe. KIL. ; gelijk nog kraamverwaren
vit kraainverwaren gaan. Van hier verwaerfler , bij
KIL. evenveel , als vrouwwaerf er , kr•aarí2waar ler ,
k raam verwaai fier.
VERWARMEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verwarmde,
heb verwarmd. Van het onfcheidb, voorz. ver en warmen. KIL. verwermen. Warm maken , door middel
van hitte : welhaast - wordt het aardrijk op nieuw door
de zon verwarmd. Door middel van kleeding, enz.:
ik kon snij in 't bedde niet verwarmen. HALMA. Dat
Jij hare eijeren in de aerde laet , ende in -het f tof dielverwarmt. BIJBELV. Door drank , enz.: dat. kostje ver"
warmt snij op nieuw. Voorts opwarmen : Perwermde,
fpijfe. KIL-. .iemands hart verwarmen ; , is , hetzelve
met genegenheid , enz. bezielen. Van hier verwar.
ming ♦
VERWARREN, bedr. - en onz. -. w. , gelijkvl. Ik verwarde, hek verward._ 'Van het 'onfcheidb. voorz. ver
en warren. Hoogd. verwirren- ., - NOTK. firwirren ,

KIL. verwerren , verwerfelen. Bedr. , in de war brengen : gij uerwart het garen al meer en meer. ,.' Laet ons
hare fprake aldaer verwerrrn. BIJBELV. Voelt.ge niet,
dat minne door bedrogh de wet en naera verwart ? VOND,
In beroerte, in onifuimige beweging , brengen : ik fal
de Egijptenaren tegen de Egyptenaren verwerren. BijB!LV. Onz.. , in de war raken : hij verwart in zijne rede. In een net verwarren, is , uit hoofde van deszelfs
verwarring , daarin al meer en meer vastraken, Hierop
doelt : hoe flerk in druk verward. L. D. S. P. Sij
zijs erwert et in den lande , de woestijn heeftfe befloten. BIJBFLV. ; en meer dergelijke fpreekwijzen. Van
hier, verwarring ,• verwerrelick , Kir. Het deelw. ver.'
ward, wordt als bijv. n. gebezigd.
VERWASEMEN , onz, w, , gelijkvl. Ik verwafemde,,
ben verwafemd. Van het onfcheidb... voorz. ver en wr
femen. In wafem vervliegen : de zo* doet het water ver.
'walmen.
VERWASSCHEN, bedr. w,, ongelijkvl. Ik verwieseh,
hoh verwasfchez. Van liet onfchejdh. voorz. ver ent
was.'

ag s

'.

H

gij verwascht
. sv^jl^h en. Al wasfchende verbruiken :
I.verwies , ben
vert zeep:elï
VERWAS
S`EN , orrz.kvl.
w. , ong
ver en was fè
onfcheidb.
voorz.
serwasf en • Van het
'3i KIL. uitgroeijen , op grOeijen. Hedendaags , ave Het kind
^t wasfen : die boom verwast geweldig.een
re22s
krom,
Een
verwas/en
been
,
•
•
fch^^r^t te ver^^ras^n. gcheld.
s
evVan
hier
er
een verwasten mensE^t , een gebo
'vast ng•
5 heb
VZRWAN bedr. w., g elijkvl. Ik veru'aatte
vaten.
en
z-'er
et riten. Van het onfcheidb. voorz. verlaten•, aan
o en Krt,.. , ouling èVEnveel , als
e
zich zelven overlaten : doé iet , z®o snoet ic mijn eer
Sien
!'al,
dat
verwa
Rïjs
s.
erwa en. ó í T ^r v:^
ten van Gaffe fifty , ende verfceders. MAfaLANT.
..

Voorts , bijzonderlijk , van de gemeenfchap der Kerk
affnj den 1n den Kerkeljken ban doen , en vervolgens
aij , Ge !Boer diene
wijze bannen
nyeel. welke
o^p
eve
n :
ttadé tonghen vijs Zeelant ! M.
goede , verwate de ^
bij HALMA , evenveel , als
ST OK . Van hier verwatingbij KIL deelw.
S
• Het deeiw erwats .
verwaetenisfe
,
verwaet , en
n.,
z..
n...en
bi^w.
, gebruikt.
tem órd ab beau`.
verwatener
, verwaw
VERWATEN, bijv. n en bi w. ,
- Eigenlijk een deeles. van verwaten. Kerkelijk
:

end ;
in.
't graf zijner- i oorout .plast
. YáCob,
s eerst
gebapnen
dd,
alsvers
ten, dajarr uitgetoo;e . HOOFT.
. d^= ;
ni.leeshI en 'bloed'" hser hielen voor verwatert.
Hae éIjgëars vlees
'

.

^ .' ns• " 'oo4. sc»ou e , . als verbanten , verdoemt,
H.
, over het algemeen
-.
`i
BIJ s Vervloekt
yersV
. VOND .
d"at :d W1'#3 dterri vouten bodem most wijken.
áls : ti : de cor v^rJbroott de.baenters dier ver;
-

„

-

. Vermetel , laatduin d, trotsch .
^r S P
^
•s^Qpat^it ,^.^ ^
••^, tratfcheli'k
}
ftoutel ijk
'

Als bi^w. ,
dat ^r^zt'^rt01:
yen heil bij God! Zoo roepen zij verwaten.
hij

heeft
. I1 . 'D.^- S. . Dezen zin van vetmetelheid , enz. hee
het . wot$r`& eerst laat, en denkelijk slechts bij ver isfing,
en. Dezelve heerscht ook in verwatenheid.
g ekregen.
RW TEREN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verwaterde
voort. ver en wa
her verwaterd. Van he`t onfcheidb.
de
regen
verwatert het
Door
water
bedèrven
:
t^1,5tn„

houtwerk, dat daarvoor blootltttat. Verwaetert en Een
geSTERB.
es
en
motten.
WE
' knav
t
van
fthietertj
g
dat te
verwaetert pert is, bij , Kit., een orerw. terd , veel
4
^

T

V E ..
veel gedronken , of zulks, terwijl het al , te warui Wa a s ,
gedaan heeft. Voorts is verwateren , bid HALMA , in
tnder water zetten , dan voorleen : die Boute visch magnog wel eens verwaterd worden. Van hier verwatering
en van het deelw. verwaterd , verwaterdheid.
VERWEDDEN , bedr. v . , gelijkvl. Ik verweddede, heb
verwed. Van het onfcheidb. voorz. ver en wedden.
Aan eehe weddenfchap opzetten ik erwed er alles onder , wat ik in de wereld 'heb.
VER\VEELPERIGEN , verweelciigen , oi z. w. , ge-C
lijkvl. Ik verweelderigde , ben verweeld_erigd. Van het
onfcheidb. voorz. ver en weelderigen , van weelder ig.
Bi • KIL. weelderig worden.
bijv.
n. er
1W
''
^1^
^ : END
, ^ , v
wee^der,
^erweendst.
Bil
KIL. evenveel, als ygi waan4. Voorts, dekker opge=
bragt : een verweend kind HALMA . Tot brasferij beftemd : met 'leckre fnoepef•ij, in h_aer verweenife feesteer.
VLAERD. UPEtR• Oul. werd het meest in Benen goeden zin voor luisterrijk , prachtig , gebezigd.
VERWEERD , zie vers eren. .
VER.WEE RDER, zie vet erçrr.
VERWEEzJN , onz,. We', , - . .Blijkv1. Ik verweesde , berg,
eru^eesd^ =Vak het onfehei, b. • voort. ver en weezen
van wees. Hoogd yer$Vai '" n. Van ouderen 'berooft
worden : dat geen verweefet ,-kindt. 11/IIERIs.1.
VERWEIDEN , bedr. w. , . gelijkvl. 1k vex.dd4, heb.
verweid Van het onfeheidb voorz ver en sieiden.
Uit d;e Bene weide in de andere overbrengen : hij _ wil
die koeijen verweid hebben. Van hier verweiding.
VERWEKKEN , bedr. w., gelijkvl. Ik verwekte , heb.
,eywekt. Van het onfcheidh. vogrz. ver en wekkep.
Te vege brengen , voortbrengen : kinderen ' verwekken.
,ick fa l Benen eenigen herder oi'er, haer ves•wecken.. Bij
»ELV . De . traege jammerpoelen yes wecken dampen.
t Zou . in mijnn hart gewis s . geen vrees v, erwekken.
L. D. S.. P: Die grootmgediol is ye •weckt ge ij BIJBELV . 't Geef laar. lacchen ,doet , cn jock en f pel yerWeckt. Wi$TERB. Verwekt den wedergalm met holle,
keteltromri. elen. VOND. In het leven terug brengen,
-

-

.

.

a

w

'

opwekken : G?d^ , die de doode ver yec. t,. BIJBELV.
Jok figuurlijk: om den nam des yerflorvenen. te , yet•wecken. BIJBELV. Opwekken, verlevendigen: een.
jegelic,k, wiens geest Godt nerweckte. BIJBELV. Aanpor
.
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p rrn : om die rutj Iers ;e verwecken , ende moet te ghe,;en. v. HASS. Tot toorn verwekken . H4LMA. Vare
. hier verwekker , verwekking, vervekfol, KIL, ._.. ver ekfier.
ERWELI IGEN , bedr. ' W. , gelijkvl. .Ik versveldig
de , heb . verweldigd. Van het onfcheidb. voorz. ver
en ueldigen. Overweldigen , met geweld bemagtigen
neen zerweldigde het bolwerk Jlormçnderhan4. Van hier

verweld1 er , vcrwçldiging.
V E RWE F , zie verve fel.
Y RWELFSEL z.. n. , o t , des vervel,/els , of ^.
het verwelffel ; meere, verwelffel a vertivekf/elen. Van
'erw,elven . Anders.. ook
el . .: Gewelf
^ :A fellers
u versvelffel afbreken BIJBEL V.`^. In cje
gemeene volks.

taal zegt men ook verwulf, ver'ulffel. Zie gewelf.
VERWELKEN , verwelkeren , onz. , gelijkel. Ik
.verwelkte, ben i.erwekt. Van het onfcheidh. voQrz.
'cr en w,,elken. QTT'RIn. irruuelkan. Verí^enfen

zijne kleur verliezen , zijne fraaiheid kwijt raken ; eigenlijk van bloem e n en gewasfen, figuurlijk, van de
fchoonheid des gelaats , het leven , enz.: het riet fnde het fchilf fellen ierwelcken. BIJBELV. De droe/heid
deed haar i'eru'elken. Ons leven ver elke als eenti bloem
des veids. Ook wel eens bedr. , doen verfienfen ,:, zo®
verwelkt de rijp . ,een. bloem • Vo i. , Van hier verwe1k-M
baar, , ierwelkbaar4éld
r ng , P en van het deeles.
, , ev ,elk
verwelkt , ver elkth id.
VE IWEL' I O M E `,; ; bedr. w. , geiijk 1. Ik verwelkom4è , , hek verwelkomd... Van het onfcl ^^eidb. voort, ves
r .en en
welhgm c van . weikom. *elkom, l ieeten : wij Ver..
.3ei:. o i het aam is,v,rwelkomd. . Van hier ver=
wej omin. .
VVTRWELOOS, bije _41. , verwelogzer, erweloost. Van
serve , en loos... T an.• de verve, die het voorheen bedekte , - ontbloot : het is genoegzaam even verveloos , als of
het .nimmer geverwd nare geweest. Van hier verveloosheil.
VERWELVEN , bedr. w. , gelijkvl. L verwelfde, heb
i erweJ d. Van bec o,.nfcheidb. - voorz, ver en welpen.
Vare boven met een of °er gewelven .digt metfelen : de.
kelders moeten rersv, elfd worden. Van hier rer, welf^el.
Ook zegt men verwinven.
VERWEN, bedr. wv. ,. gelijkvl. IJ vernde, heb geverwd.
T

tq V L ik.
Door indooping; vermenging , - of beífrijking, van deze
of gene kleur voorzien : verfde met onnozel bloet. VOND.

De Maas , met bloei geverft , vloeit hier in volle rouw.

-O uDAEN. Een kleedt , dat met bloedt Beverwet was.
BIjBELV. Van hier geverf,, verver, enz. verving. Za°
men elh : verfi6ef , verfI was$, gerfmos, enz. 4fver-

ven , beverwen doodyerwen , doorverven , herverven,
oj,verwen j over remven , ververwen, enz.
Verven, hoogd. farben, OTTFRID . gifarauuan, ver
want aan furbin, bij NoTE. reinigen , en het middeleeuw. lat. fërbator , fr. fourbisfeur , een polijster,
komt van verve, verve.
VERWENNEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verwende , heb
verwend. Van ' het onfcheidb. voorz. ver en wennen.
Afwennen , ontwennen : ik iál 'he»r- die kuren 'wel ver-wennen. Ann a reregtfche , gei^voonten verf aven : de
fchrijfmeesteriI$ftmijne hand vérwènd. Vertroetelen:
t vèrwent 'eind. Van hier misfchien , dat men een
ekster opgeb r t' tnensch veruweend noemt, even als in
wel eens onz. , door onthei ho e d. ver wv knt. Ook..
erwen
wenning- in onbruik, raken . ik hoop dat het nog vver
. n Wil. Vim` h r yerwernniff '
VERWENSCF.tEN , bedr. w. ; gof jkvl. . Ik 'verwenschte ,
heb verwenscht. Van het oftfehéih: voorz. ver en wenfchen. Met een -betoon van misnoegen bejegenen , - dat
• usfehert - minder is , dan door vervloeken wordt dangeduid : het dobbel pel verwenfchen. Dat lastime wijf
met haar verwenseht bezooék ! Van - hier yerwenfching.
VERWER, z. •n-. ; m. , des venirers, of van den "verver; meerv. verweren , en ve ers. Vati v erwen. Al
wie zijn werk vair verwen maakt : de verver heeft-het
laken verbroeid. Ik, heb het huis aan den verver aanbe+
iieed. Van hier verwwerij. Zarnenftell.: verwersda loert, 'vèrwersg ld,- verwershan erk, verwersrekening,
enz. G rûotverwèr, kfeinvenver9 'la neer er , ei.
VEltWEREN', bedr. w. , geli vi. Ik verweerde , ,eb
verweerd. Van het onfcheidb.. voorz.. ver en' veren.
Verdedigen : zich • in regten 'verweren. Verlveeren de
pecke. KIL. .enen yerwerenden oorlog voeres. Afweren : fo machtieh , datten Grave dichte , dat hife ververen niet en mochte. M. STOK. Van hier veryveerbaar, verweerder, al wie verweert, een verdediger,
b fchermer : en Jtrijt als volc sver eerder. FOND. j^
zon-

-

-

,

y

,

V. E R.

299

zonderlijk al wie eene regxzaak verdedigt : eindelijk zegevierdc de verweerder
over den aanklager. .-: Verweer.
fier, verwer i ng.
VERWEREN, onz. w. gelijkel. Ik ve ►eerde, ben

verweerd. Van het onfcheidb. voort, ver en veren,
van wre8r , weder. Door.- aan de lucht bloot gefteld te
zijn , of door het weér ,. bedorven worden : het linnen
verw eort. De glazen z ijn verweerd. . Het deeles. verweerd wordt als bijv. n'. , bijw. en tusfchenw, gebruikt, om genoegzaam even hetzelfde , als, verdord,
verduveld, enz. aan te; duiden : die verweerde vent!
Wat hakt gij u verweerd = 4ef» u1d 1 W1, verweerd! wat
ziet gij er wederom nit 1
V ERWERIJ , Z; nn , Vo# ,. der.; of van die verwerd;
meera. verwen/en. . Van verteer. De werkplaats va`n
eenera. verwer : breng het naar de yerwerij, .,doe vele
kuipen,bevat dia verwerij ?
VER\VERKEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. en ongelijkvl. '.*JIk , verwrochp , of ve;'werkte , heb en ben verwrocht, of verwerkt. Van het onfcneidb. - voorz. ver
en werken. Hoogd. verwirken , OTTFRID. firWilken„ Bedr. , al werkende - verplaatfen ik laat de turf
verwerken.. Al werkende verbruiken : hebt. ,gij al dat
hout reeds verwerkt ? Ver wercken de flofeï., . -KIL. -Anders bewerken , dan te :voren , : overwerken i v r,.erk do
epgegev e fog. :;oor werken benadeelen : hij draagt
+^»el zorgar' zich niet- 'te ,Verwerken. Oul. - ook door
werker, vortgornen ; werjvercken fijnen, xriendt - KIL.
.

, dd . de :; at . #e vriend. "ge den , de'hi , erwrocht
if rof3, C-aud^n,0- I S!o x. hoor werken verb euren ,
kwijt raken • ; : fema ds gumt "erwerken' KIL.. Onz.
door te 1erke. werkiilg -bedorven vorder : ik vrees,
dat 1het, bier verwerken z,l. Volgens KIL. ook averegts
,

werken , misdoen ; 'in. aan boete , of ftraf, onderhevig
worden. Van hier verwerking.
VERWERPELIJK , bijv. n. , verwerpelijker , verwerpelijkst, Van verwerpen. Zie lijk. Anders verworpe
lijk. Dat verwerping verdient : die Jlelling is no; verwerpelijker. . }dij KIL.. komt het als bijes, voor , in de
beteekenis van niet verwerping , met verachting. In
den STATENBIJBEL Wort ierzvorpelijk voor berispe4
lijk,, ítraf baar , gebezigd.. Van hier verwerpelijkheid.
Zamentlell„.: onverwerpeltjk , enz.
,

'

ER-

VERWE'RPELING , z. n. , - m. en vr. , des verwerpelings , . of van den verwerpeling; en der , of van de vergver peling ; meerv. yerwerpelingen. Van verwerpen.
Anders verworpeling , bij KIL. ook worjpelinck , voor
allerlei uitfchot , dat ergens als onnut uitgeworpen
wordt. Heden ten dage beduidt verworpeling in de Godgeleerdheid , een vborwerp der zoogenoemde yerwerging ; het tegendeel -van eenen uitverkorenen : wie verzekert mij ,. dat mijn kind geen verworpeling , of verwerpeling ,- ^s 2
VERWERPEN, bedr. w. , ongeiijkvl. Ik verworp , heb
verw orpen . Van het onfcheidb. voorz. ver en werpen.
Biij KIL . ook verworpen, nederf. verwerpen , hoogd.
verwer fen , KERO. Jaruuerfen , OTTFRID . firwerphan.
Verachtelijk wegwerpen : ede fieen, dien de, bouwlieden
yerwospel hebben. -BIJBEEN. Men verwierp zijnfineekfc,brffi^ HALMA . Overdragtelijk , verfmaden,. verítooren ; nen^ hem. allen goeden raad verwerpen. 'k Verworp ',al : wat naar .boosheit , ruik. VOND. mie , wat
oren .ander' leert , belastren en verwerpen WESTER B .
J'J or.dt f eesds- van hem erwt/ reen en verf naad. L. D.
S. P: 'ij"^'^Verwieipen. mijne rechten BIJBELV liet
langer behouden , maar wegdoen , opgeven : wij hebben verworpen de bedekfelen ader fehande. ` BIJBELV.
.V ie de koop van kinderen -verworpen heeft. - HOOFT.
In de Godgeleerdheid is verwerpen het tegenoverftaande
van verkiezen, niet verkiezen , maar tot eeuwige ellende beftemmen : hij serwerpt , wien- hij wil. Van hier
verwerpelijk , verwerpeling , verwerping. Zamenftell.
verwen penswaardig , enz. Het deeles. verworpen wordt,
-
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els bijv. n. , voor hoogstondeugend , laag , en verachtelijk , gebezigd : hij is aan die verworpenjie ondeugden

• y ergegeven. Niets , dan verworpen • boosheid , haat.

L. D. S. P. Als z. n. gebruikt men het -in: plaats van
s•erwerpeling : het getal der voorpenen. Van hier ver-

worpenheid.

VERVOERREN, zie verwarren.
VERWERVEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik verworf, heb
v. ravot ven. - Van het onfcheidb. voorz. ver en werven.
Verkrijgen : genade verwerven. Defe dan heeft verworven eenen acker BIJBELV . Doch ,wij verworven 't geen
hij nootlot ,/lont te werven. - VOND. Didric de vcrwarf
dat Bisfco doem. M. STOK., bij wien dit woord
.

yoort5

VEa.

-

koorts aan uitwerken beantwoordt in : fijt rzlfo ha de '
verworven , dat hem al dat lant (voer houd. ' Van hier
verwerfbaar , verwerf elfijk , verwerving.
VERWEVEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verweefde, heb
verweven. Van het onfcheidb. voorz. ver . en weven.
Al wevende verbruiken : zult gij mijn garen haast verweven hebben?
VERWEZEN , bijt. n. en bijw i , verwezener , verve.
zenst. ,^.igenlijk, een deelw. van verwijzen. Veroordeeld : hij zag . als een verwezen mensch. Als z. n.:
die arme verwezene. Als bijw. , verlegen : hoe verwe-j
zen keek zij ons aan!
r trappen van vergrooting.
VERWIG , bi"v. n. ,. zonde
Van verwe. Hoogd. ƒarbig. • Met verw.e beftreken ,
bezoedeld : zijne Herwige handen. Voorts, die of die'
kleur hebbende, welke'beteekenis het in de zameníiell.:
purperver wig, Jcha rlakenverwig , veelverw , enz. heeft.
onz,en
w^
VERWIGGELEN, bedt
, g elk
^ v . Ik1verwiggelde, heb verwiggeld. Van het onfcheidb. voorzi
ver en wiggelen , voortd. werkes. van wiegen. Bedr. ,
al wiggelende bewegen : gij moet het niet verwiggelen.
Onz. , al wiggelende bewogen worden : het tafeltje verwiggelt , als men er aanraak. HA^.MA. .Er vetwig.
geit geen blad aan den boom. Oud. ook verwaggelen.
VE RWIJDEN, n a^. it bedr. w. , ,gelijkvl. ikerwi j Ide, heb. en verwijd.' Van het ;onfcheidb. voorz.
ver en mijden ., van wijd. Onz. , met zijn; wijder
worden : die floot ^egins verbaasd te verwijden. Bedr. ,
wijder maken : gij moet de meMwp ; verwi .'den. verder
uitbreiden :, om lare lantpale te verwijden. BIJBELV.
Van kier v rwijding.
verwijderde,
VERWIJDER.. N, be. w. , gelijkvl. ik
heb verwijderd.- Van het onfcheidb. voorz. ver en wijderen , van wijder. Op eeneb verderen afflancl plaat.
fen : verwijder hem van h4ar. ïPij Verwijderden ons
Benige Jchreden- Verwijder u toch niet van het dorp.
Voorts is zich verwijderen , zonder bijvoeging waarvan , dikwijls , eenvoudiglijk , henen gaan : toen zij
zich verwijderden. Zich van iemand verwijderd ha'eden ^
zich niet met hem inlaten. De harten , de gemoede.
ren , . verwijderen , oneenigheid aankweeken. Man en
,'rouw, ouders en kinderen, enz. van el kanderen verwijderen, derzelver onderlinge genegenhgid uitdelgen.
Hot
,

,
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V E R.

.moe vcr is de enne plaats van de andete -verw jdércd,,
hoe ver -is z*" daarvan afgelegen ? Van hier verwijde-

ring.

VER WTJDERING,z. n., vr., der, of van de erw jdsring;
meerv. veranderingen. Van verwijderen. De daad van
verwijderen : door verwijdering en voortdrijvingvan den
vijand. Onze verwijdering van het gezelfchap. De
verwijdering der gemoederen. Verre aftland : de verwijdoring van die plaats. Oneenigheid : er heerscha
eene groote verwildering tnsfchen hen.
VERWIJFD , b ijv. n. én bij w. , verwijfder , verwijfdst.
Eigenlijk, een deelw. van verwijven. Met eeneis wij venaard bezield : een verwijfd mensch. Zijn verwijfd
hart. Op zich zelf , als z. n. , een man van zulken aard:
hoe beven die verwi;fden ! Als bijw. , op eenen verwijfden trant : hij gedroeg zich verwijfd. Van ,hier verwi jfdelijk , verwijfdheid. Zamenílell.: onverwijfdd

, enz.VERWIJL , z. n. , o. , des - verwij ls , of van bet verwi j t
zonder meerv. Van het onfcheidb. voorz. ver en wijlen , van wijle, met weglating van den flaart. Zie
ver. Vertraging , uittel: zonder verwijl. Dat verwi l duurt mij te lang. De zaak lijdt geen verwijl.
VERWIJLEN
en onz.Ik w
" il
J , , W. ,bedr.
gelijkvl.
yes Nn^
de , heb verwijld. Van het onfcheidb. voorz. -ver en
wijlen , van wijle. Verfchuiven , uitftellen : men moet
die zaak niet langer verwijlen. Onz. , vertragen : het
heeft reeds al te laag verwijld. Van hier verwijting,
en , van het deelw. 'erw jld , de zamenftell. -: onver-wiJld.
VERWIJT, z., n. , o. , des verwijts, of van het verwijt;
nieerv. verwikten. Van het onfcheidb. voorz. ver en
wijten , met weglating van den (aart, zie ver. Nederf, vcrwiet-, hoogd. ver weis. E.ene woordelijke voor-houding van een begaan misdrijf : welk een bits verwijt.
De grievende wrvijten des gewetens. Ten fitteren verWijd der Christnen. ANTONID. P erwvert van dit verwijt. HOOFT. han dit verwijt te ontflaen. VOND.
VERWIJTEN , bedr. w. , ongelijkvl. _ Ik verweet, heb
verweten. Van het onfcheidb. voorz. ver en wijten.
Vries. , nederf. verwiten, zweed. forvita, OTTFRID.
firuutzun, hoogd. verweifen. Een begaan misdrijf
voorhouden: mijn ge visfe verwijs , mij niets.. Het
-

-

,

-

fel'
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1e1ve verweten hem oock de moordenaers. I3IJBELV.

Om vrij te mogen zaan - van 't vs ouwelijck verwijten.
WESTERB. Op eene lastige wijze voorhouden, : hij vernil t mij gef laag het goede , dat ik . van hem Qntvangen
heb. Die een ijegelick mildelick Geeft , ende niet en verwijt. BIJBELV. Spreekw. : de pot verwijt den ketel,
dat lii zwart is , 'hij verwijt eenen anderen i ets ,
aan hij zelf fchuldig is. Van hier verwijtelïjk , .i
erw
ter, herwijting.
VERWIJVEN , bedr, èn onz. w. , gelijkvl. Ik verwijf=
de , heb en ben verwijfd. Van het onfcheidb. voorz.
ver en wijyen, van wijf. Bedr. , net , eenen wijvenaard bezielen : -dat dient , om het aankomend ge/lacht
al meer en meer te verwijven. Onz. , eenera - wijvennaard
aannemen , vetvrouwen : zijne rijkdommen doen hem
verwijven. Het deeles. verwijfd wordt als` bijv. n. en
bijw. gebezigd.
VER WIJZEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik ver*ees , heb
-

,

verwezen. Van het onfcheidb. voorz. ver en wijzen.
Nedert. vergifen , hoogd. verweiJen , zweed. forvifa,
OTTFRID. urwilen. Vara zich naar elders wijzen :
ve,.n'ees haar naar u. Door een regterlijk oordeel ver_
zenden : men verwees hem naar een onbewoond -eiland.
hij werd ten dood verwezen Tier, jst Godts flem ten
poel , daar 't vuur een einde heeft . BRANDT. Von^
nisfen ,.veroordeelen , doemen y ovdr het algemeen : welcken de Goden verwij/ren, die !al't.f jnen naesten dobbel
wedergeven. BIJBELV. Van hier verv=jzeling, verwij..
zing. Het deelw. et wezen wordt als bij v. n. , z. n.
en bijw. gebezigd.
VERWILDERD , bj v, n.. en bijw. , verwilderder , ' verwilderdst. Eigenlik , een deelw. 'van verwilderen. Van
een land , enz. , onbearbeid : eenen verwilderden tuin
in orde &engen. Van een mensch , woest , ongebon.
den , ongemanierd : die verwilderde losbol. Op zich
zelf, als z. n. : die verwilderde!-In overeenkomst hier-•
mede zegt ,men voorts : een verwilderd gemoed, verwilderde zeden , enz. Als bijw. , komt het voor in ver,

-

wilderd liggen : het lant met' koren te bezaei'en, dat
lang verwilderd
. ' Ve
.Verve
rwilderd
1 ' ,
gla h. VON
..D
l d aanzien
aankijken,
.
en z.: wat keek zal ons verwilderd aan! Van
hier
j verwilderdhejd, in plaats waarvan verwildering in•tusfchen gebruikelijker is.
VER-

7E1tWILDER i N , onz. w. , geli jk y1. Ik yerwildés•de'
ken verwilderd. Van het onfcheidb. voorz. ver en
vilderén , van wilde;- en wild. Wild, wilder, worden : gij laat dien akker verwijderen. .0e verwilderen-

de jeugd. ,l wat veraert , verwoet , verwilderd , is.
Van hier verwildering, de' daad van vervuilde--

VOND.

ten , en eene verwilderde, of wilde , geaardheid , fc ms
ook verwilderdheid zie verwilderd hierover , en over
het gebruik van dit deelw. , als bij v: n: , z. n: erg
.

, -4

#ïdjw:
VERWJLDE1ING , zie verwilderen: .
VERWILLIGEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik verwilligde.., heb verwilligd. Van het onfcheidb. voorza
ser en willigen. Bij KIL. bedr. , ghewilltgen , gewil.
lig , toegenegen , gunftig , maken. Voorts inwilligen,
toegeve , toehaan : ik heb hem nog niets verwilli„ad.
Onz. , ewilligen : ik kan er hem niet , toe doen verwilliken. HALMA. De Levijt vet-willigde bij dien man t
blijven. 1 IJBELV. Van hier verwilliginn.
VERWILLING , z. - n. , vr., der, of van de verwilling 9
zondér mteerv. Van eerwillen , dat nog in het plat duitsch
gebruikelijk is , waar men , in plaats van verwilligen ,
fi ch verwillen zegt. Toeftemming, bewilliging : doch
fondér ytrwillinghe haerder Kerkei. ALDEGOND.
VERWINDEN , bedr. v r. , ongelijkvl. Ik verwond , heb'
ye,rwónden. Van het onfcheidb. voorz. ver en winden.
Geheel opwinden : ik heb al het garen reeds verwonden.
Anders opwinden , dan te voren : gij moet uw vliegeskoord eerwinden. Door middel van eene windas in beweging brengen : het fchip zat zoo vast, dat er geene
mogelijkheid Jcheen , om het te eerwinden. Van hiel
yerwinding.
VERWING, z. n., vr. , der, of van de verving; zon
der meerv. Van verwen. De daad van verwen : bij de
ves•wiP7 is het verbroeid. &4an de verving , van dat huis`
VERWINNEN, , bedr. w. , ongelijkvl. Ik. versnon , heb
verwonnen. Van het onfcheidb. voorz. ver, en winnen.
Overwinnen , gal ílrijdende voor zich doen bukken:
tnen wanhoopte, om hem te verwinnen.. . 'k Verwon hen allemaal. L. D. S. P. Oneigenlijk
dat hij verwonnen - viert door goetheit en genade.
V or i . In regten - overtuigen : daero f verwonnen
er g

V

X;

mrt, ván fchepenen. v. HASS* Dis be/me: ende 'verswort
nets fullen geweest zijn van eëuss'ig.e dwaling-e. MIzRIs.,
Ook viel eens onz. , de'bovenhand bekomen: ik flrééd
en verwon. Zijn liulp doet mij verwinnen, L. D. S. P.
Van hier "verwinbaar , verWZnnaar , verwinharès , ver wintnedij k , oerwinning , enz. Het deeles. verwonnen

wordt áls , bijv. n. , 2. n., en bijw. gebruikt.
WINTEREN , onz. w. , gelijkvl. Ik ve *ihterVER
heidb.*voorz.
de , bei. en heb verwinterd. Van het onfc
ver en. witsferen. Met hebben , overwinteren : zij verwipte d n bp ten bnhewóond eiland. Met zijn , van
zoogenno i é . winter bpgevuld zijn : wit vetu'intereti
uwe ä^mién j Van hier b in ering.
VÉRWÍ Y L lT , bedr. yen onz. w. , gé1ijb1. Ik versvisfelde , heb en ben verwisfeid. Van het onfeheidb..
voorz. ver en wis/den. Hoogd. *ërwachfeletf ; KERG
Bedr., het *eehe voor het andete. geven.,
.
vertuïle .: goudgeld tegen zilvergeld ve -*lsfelen. Hij
-

-

,

erwis.relde dien rok met tenen aderen. O'ock en isfe
liet teïverwisfelen voor een kleijnoot van dicht , gout.
BIJBE Lit : Zal uw druk eeds vërwisfelérl in geluk. L. D.
;

S. P M` Bij k- 1L., bijzdnderlijlt wegens dergelijk eend
i eiruiling: van kinderen , als de zoogenoémde intrigue'
Iran vele oude blijspelen uitniaakk : hei kind is verwisin . HALM. h . wis
leid , of _ verruild, b^^.. m ^n.
Lfelen : ki f'' visfeit *srï'kieeding. Zoit ` : bitter *r'
isfel`t` 4fnij gel ddig v hier érwisfe aar, tier=

i ls/èlbttzr ^y rwlsfelir^g:^ ,
G , z. n. ,' 9r., ier, df 'diï"dé v is
^filjC
i r , terwisfttin en;: • Van vètwisjflcn. De
' 1i`•' eer sfelei b ji- - ier visfeling van mijngeld.
^ t Y!j-nk ,dë
Door yorwis a^i^ng z,^. .^s^er kkedera*í. - B ijx'dü dè
-6Ve aiik b t .dit leven in eére áhdér : eená' z nli- e versvis=
fthitg. n eiffie l.: geldvërwisfel ng, faalvsnpisfe.
ling , / ánd er isj lip , en z. ,
VERWITTIGEN , bedra w. gelijkvl, ik verwittitde y
kb ièrwittigd. V iii bet orlfcheidb. voort,. ver erf
.vIttigen. Van wittig, weti , kundig. Dij KIL,, ot
i'ërwetIghi i. Doen weten : ik zal a er van •verwittigen.
Om- hem ie vé ittigcn ïd 't er flond. hldoFT Vans
der. . ve ttáging.
RV
, bijv. ' n. en 'bij * , &erwoèder; tr óedit.
Als bijv. n. , vol woede,.gifwoedend, rázénd ` . _:verwoede
dwán4
t

*

dwingeland! Bij toutze en prikkeltze , vertotent e
versvoet. VOND. Verwoede handen zijn de handen van
eenen woedenden : met, verse, oede handen t'onmen/chelij k
wroeten in mijn eigen ingewanden. HOóGVL. Verwoede krachten zijn aliergeweldigfte : 't zeegedrocht
dat met^ vei.^► oéde, kracht de baren klieft. L. D S. P.
Bij Kri,:,, is verwoed mei : watervrées'bezield. Voorts
beteeke t iiet als bij,w., op ._de weze van eengin razende: jij yochten allerver•woedst. Queet. Medea zich

door onze kunst verwoeder ,_ toen zij tiaar bf•oedér hieuw
VOLLENII . Van hier verwoedelijk , verwoedheid. herw4ed is . eigenlijk een deeles. van het
verouderde, verwoeder , voor boven mate:, woeden , ram

aan. fokken

..

:

zen.

VE RWQE-DEN, ..zie 'yer éed.
VERWOE ST,. zie verwaeslen.
TE R\ Q ` EN , bedre. % T , gelijkvl . . ik verwoestte ,
heb .,vs ► es Van het on `cheidb. voarz. ver en woes-*
ten , .Ya woest. . Hoogd. verwasten , STitIJK . verwues
mst-.,ma en et j4fche rijk werd te vuur en
ten
.

-

te zwaard;, , ie woest an; omge ere. Ver,bóést land,
is , ; bij . JIL.,. dat niet. meer . bewoo rL eu. , bebouwd
t

wordt.. .Pt verwoes e jedM ,,'4r die verfloort
waren, • ElpE. Lv. Verniele , uitr' óeij n jok fal vérwoesten . ren wijn/Jock . ende harems vijg, n ó^r . B i JBELv. Verlloren , verontrusten : verwoest lijm raad/lag. L. D. S. P. ï/'Ie den vader verwoest., . ofte de
moeder' y r,^aegt. BIJBELV. Van hier -verwoester , ver-.
woesting..- H et deelw.. verwoest wordt als bijes. gebruikt in.,. verwoest liggen.: zie hoe. de /lad verwoest ligt
en "vergeeten. L. D. S. P.
VBIt.WO1 $TIN.G ,. z.. n.,.vr. ,der , of van de verwoesting ii ev. vef^voesLingen-. ^. Van verwoesten~ De daad
van verwoesten ; dat het .lant met vers«oesi e verfiolirt
wora j. •^ BI E L .. Verwoesting he der ad4 4Ver-

-

aas verwöèst/ngva.n mijn belik; ;. Jun. hart
. heftt en hu r ;verwoesting met e(eft. L ` I . S: ; P . Tooneel van „verwoesting:. groote verwoestingen aanregten.
Datje tot, eenfaem!iei t ende .tot verwoetznge , geworden zijn . BIJBELV o ; waar verwoesting- den toeílanct
• van ..een. verwoest oord • aandLlidt . in: het ,rustede allede dagen , der "verwoestinge.
-

,VER,WOND , bije. n. en bi'w. zonder vergrootingstrap-

jpefl. tigenl!Sk een deelwe van et#xdeti. Als
bijv. Ii. gekwett : hij genas den verworniën i'ijand.
Daer bleven van hm e:g irw.ndde matifteri Över.
BIJBELV. Ook op zich zelf, als Z. n. , er ,vaen meet
dooden , dan verwonden. Zij JÎ-Ötten met dejr»,t van
uw verwonden. L. ]. S. P. Als bijw. , in den ftaai
van eenen verwonden: hij lag verwond op he:Jlagvèld.
Van hier ërwondheid.
VIkRWO NDE N , bedr w geljkvl. Ik vei »ondde,
hèb verworlél. Van het öiftheidb. voorzè ier en uön
det K%tfën, *'5nuieii hij wd in een tweegevecht
vèn4)ofltl Ooit k* d:ep in mijne zee! s'rwönd
Van hier rdtjdfti. net dé1w e,uoid, • ie hfC

boven.
VERWONDERAAR , zie vè,onderen.
VERWONDEREN , bedr. en wederk. W., . géliikvL
Ik erwonderde , en vetu'onderde mij, heb venPonde,d,
44

en heb mij 'vewonderd. Vân het onfcheidb. VoorÈo
ver en deren. Met verwondering bezielen : het
verwoiidrt mij groötelijks. Waren'verwönder: , dat
hij fo lange vv*toefde , werden met verwoiulering daar
over bièld. BIJBELV. Wederkeeriglijk , 2ich zlven
als met verwondering bezielen ik verwoWJde mij
deswegens iloe moet hij zich met ter X` onddtt hCMt,
toenhij hct zag/ fl
rwonderien 4WP 4lør he,i.
BIJBEL P'êruivndert u dan niet, øiaetlt hij fomiIjd
Voörts , metbe-.
fcboue ,r 15eonderen remands vfrJtt#d +ei 'vmde-.
reil ' Bo iFt Ifet flecMet is , kie 't veer #6wô»Jert
vÖt Wkzi Gemeehijerwcndeten bdairit mijn
øtit*fr M'HUYtHEr Deze beteekenis heeft het
ih ôri,'t(. nlâat de eertge"Orty
e1d9tsëht in édjens over 'verwonderdjJadn; en:
zagefl mej verwonderd` oogen L D. S P , enz.
Van hier veruonderaar, al wie ièts Verwoildert , vèr
derad,fir , verwondèring , wonde1jk Znin)

-

4/WODEP1NSWAARD1G , ze i0iWitke en

rèi/öfldertijk

i
VÈRWONDERIN1 , z n , vr , der , of
woMerMg,' zônder meerv Van verwondeei De
daad yaii verwoderen, dl gewaarwording, welke Îet
groots, **ran tien ongewoii is, ver*kt ,' be-.
Vrcem!

heemding : verwondering is de dochter der onkunde.
Mijne verwondering hield op , toen ik alles van nabij
befchouwde. Ick verwonderde mij , als ick fe fagh ,
met groote verwonderinge. BIJBELV. Staart, als in
verwondering opgetoogen. T. v. BRACHT. Zamen-*
ílell.: verwonderingsteeken , anders uitroepingsteeken,

een bekend fchrijfinerk.
VERWONDERINGSTEEKEN , zie verwondering.
VERWONDERLIJK , bijv. n. en bijw. J'erwonderlij•
ker, verwonderlijkst. Van ' verwonderen. Zie lijk.
A4 wat verwonderd worden mag en moet , verwonderenswaardig : welk eene verwonderlijke vlugheid en behendigheid ! Als bijw. , op eene verwonderenswaardige wijze : hij kweet zich verwonderlijk van zijnen
pligt ; of zoo , dat men het verwonderen moet : zij
is ver c nderliik fchoon, en aanminnig. Van hier Verwonderlijk/ie=d.

VERWONEN , be-dr. vvd , gelijkvl. Ik verwoonde , heb
verwoond• ~„ Van het ónfcheidb. voort. ver en wonen.
Aan wQaing te koste leggen : zoo veel wil ik niet meer
.

verwon Iets ergers verwonen, is , het voor eens
bijzondere woiung ,opbrengen ; zoet ik daar zoo veel
„

verwonen ?.
NG , zie verwonnen.
V ERWONN1LI
VERWONNEN , bijv. n. en bijw., zonder vergroo•
tingstrappen. Eigenlijk . een deeles. -van verwinnen.

Al wie in eenigen ftrijd overmand , is " het verwonnen
volk , de verwonnene flad. Een verwonnen redetwister , enz. Ook verwonnen van den vaak. Op zich
zelf - als z. n. 5 evenveel , als verwonneling , een verwonnen mensch : de verwonnnenen , of verwonnelingen ,
foteksen den v,crwsnnaar om genade. Als bijw., komt
het . voor in : legt nu verwonnen door een £ilooden fchae•
k aL. VOND.
N , . onz. ongel * kvl. , ik- verwerd,
VERWORDEN
yes verworden. Van het onfcheidb. voorz. ver enl
worden. ` Bederven : gij laat alles verworden , wat er
in de, kelder is. Vuil worden : het koperwerk verwordt,
al4het zoo weinig gefchuurd wordt. Van hier verwording,
,V RWORG EN , bedr. w., gelijkvl. Ik vern orgde , he i
-yerworgd. Van het onfcheidb. voorz. ver en worgen.
Ook Verwurgen. Door toewringing vn den hals doen
;likken : honengoande verworghdc hcmfalven. ; JIJBZ LV.
Ver:

,

V E t:
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yerworghsn net den llrop , KIL. - T orgen beteekent
.00k iemand , dp welk eene wijze ook , van het leven
berooven , overeenkomende met het lat. netare. In
geineene f aattaal zegt-men nekken. Van hier vsrwbrgin:.
VERWORMEN , bedr. en . dnz • W. , gelijkui. , .fik verwormde, heb en ben vervormd. Van het onfcheidb. voorz.
ver en wormen. Bedr. , al wormende doorbrengen:
waaraan hebt gij dat uur wederom verwarmd? Onz. ,
door papier - of hout - wormen verteerd worden : het
koek is verwormd. De floelen veewormen al meer en meer,
Van hier verworming , en - van bet deeles. vtrwormd ,
ver,.ormdheid, bij KIL.
VEPLWORPELIJK , Ae verwerpelijk.
VERWORPELING,. zie verwerpeling.
VERWORPEN , zie verwerpen
.

ERWORTELEN, onz. w. , gelijkvl . Ik vvrwortelde, ben yerwQrteld. Van het onfcheidb. voorz. ver en
wortelen. Wortelen fchieten , en daarmede vast raken:
men ontieelc mij het j onge plantfoen , eçfhet verwortelt.
Overdragtelijk, is : het zit er in vers Qrtcl : , `het zit er
heel vast in.
VEKWRIKKEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verwrikte, heb
ver,vrikt. Van het onfcheidb. voorz. ver en wrikken.
Al wrikkende bewegen : ' die paal laat zich niet verwrikken. Door wrikken benadeelen, uit het lid brengen : ik heb wij verwrikt, Hij ,verwrikte zijnen arm.
Van hier .verwrikking.
VERWRINGEN , bedr. w. , ongelijkvl. ik verwrong,
heb verwrongen. Van - het onfcheidb. voorz, ver en
seringen, Anders wringen , dan te voren : dat linnen
mort verwrongen . worden. Door wringen benadeelen :
zij verwrong de hand. - Al wringende aan een vorig befiaan onttrekken : ik hek al díe aalbezien verwrongen.
Zijn gelaat verwringen , het met moeite in andere
plooijen brengen. Overdragtelijk, is : eene zaak verdraazjen en verwringen , daaraan met moeite een ander
en onnatuurlijk voorkomen geven. Van hier verwringing.
VERWULF , zie verwelf.
VERWULFSEL, zie verwelffel.
VERWULVEN , bedr. w., gelijkvl. Ik vorvulfde
heb verwulfd. Van het onfcheidb. voorz. ver en uul-ven, hoogd. wolben. Evenveel als verwelven. Van
bier vorw ilf , ver~wulffel.
V1 RO
V3
•
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VERZACHTEN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik ver°
,pachtte , heb en ben verzacht. Van het onfcheidb
voorz. ver en zachten , van zacht. Bij KIL. verfaechten. Bedr., zachter maken : dat zal het leder verzachten. Noch geene rfelver met olije ver/achter is.
BIJBiLV. Oneigenlijk : h et vonnis wordt verzacht. Verfachf en flili'de pijn. VOND. Verzacht mijn bitter lot.
L. D. S. P. Onz. , zachter worden : ' het weder begint
te verzachten. Te zijner sijd zal Pan verzachten en
bed4rep.' VOND.' Van hier verzachting. , .
V, RZADELIJK , bijv. n. , verzadelzjker , verzadelíjkst.
Ván vërzàden. Zie lijk. , Dat verzaad worden kan,
verzaadbaar. Van hier verzadelijk. heil. Zamenftell.;
onverzadelijk, enz.
elijkvi ik ye xaae de, beb
.VERZADEN, bedr. w.
verzaad. Van het onfcheidb. voorz. vfr. en:xaden, van
zat. Zat rnaken , tot bevyed ging van den eetlust met

1

+-

ijs pvu eu : rnat jo veel: leckrnsjfijn darmen te verd . z R$. Verzaet met vruchten , die van
zelf i 't wijde groeiden. VOND. • Het boschgedi ert'
vér aad xsc. met u Iifl en. L. be S. P. tabij f uit eten
geen, verzaden
dot verf44tç tQe. BIJBELv.. .;rfc.hij0
niet d ;e kunnen
gin hcm b.etéèként , 11 11 git verzaa
Oneigenlijk:amei
'
«vier;?Iléi4 te ver.,zaworden.
,

den, mij kan fl/ lusteg ni ft verfaaden• . ANTONID
Van hier ver s baar , vcrzadelijk , verzading , erf
van het deeles. • verzaad , verzaadheid..
bedr. w. , gelijkvl. .fik verzadigde,
Y BRUDIGEN , Van
het onfcheidb. voorz. ver ei zaheb verzadigd.
dien , voo tdur. w. van zaden. Evenveel , als, verza
en , zat maken : wanneer g' u door zijn gunst verzai -d ziet. L. D. S. P. Van hier verzAdz in , en vare
et deel. • verzadigd, verzadigdheid.
VE RZ .GEt T , bedra w.' , ièlrjkyl. Ik verzaagde , heb,
d, Vai het - oia1lidb. vóórz. ver en zagen.
er
een vo1ig be{ aan on;trekken : als de
zagend
,,d a v
,Wlt;r w> diè l alken ha6.ct verzaag
hebben!` Kwalijk zagen ; al zagende bederven : gij hebt
die lankve rzaagd.
ed r. v.", Qelijkv . .fik verzaakte., hek,
yERZ4KEl
^
fe
a Van het or^fehe c b. voorz. ver en biet ongebruikéI jke za î;. Verloochenen hij verzaakt zijne.
;

•

:

:^ deren. ` "' ck (oude den Godt von boven verfaectt heb-

iIJBELV. De fommige hebben hoer daopfel ver
beo
faect. 4A. BIJNS Troef verken. Zie troef. Van
hier verzaker•, verzaking , enz.
VERZAKER , z. n. , :n. , des verzakers , of van den
verzaker ; meerv. verzakeren , en verzakers. Van ver.
zaken Al wie verzaakt : een tyroziwlooze verzaker van
oed.en pligt. Zamenftell.: eed verzak er, Godverzaker -, pligtwa
verzakor,enz.. Wegens eene vrouw bezigt men verzaak/ter,
VERZAKKEN , onz. w., gelijkvl. Ik- verzakte, ben verzakt.
Van bet. .onfcheidb. voort. ver en zakken. Door zakking
uit zinei Rand geraken : de muur begint te. verzakken.
\ai hier verzakking.:. t
VERZAMELEN bedr. w, , gelijkvla Ik . vrrzame'lde ,
heb verzameld.. k Voortdurend werkw. vau yerzomen ,
en evenveel beteekenend : vergadert de oudfien , ver. famelet.„.4f„ -kivderkens. BIJBELV. , waar •herwen uitgedrukt wordt ".door tot zijne vaderen verzameld worden.
Zich ve nameien , is , bijeenkomen ; en hier voor ge bruikt men ook wel eens onz. , verzamelen , zoo als
in : • ^►erfamelen bij hoopen in 't hoeren huijs. • BIJBEL v .
Van hier verzamelaar , verzamelaai jt er , ve, zarn elbaar ,
verzameling , . verzamel, f ier.
VERZAMELING , z. n. , vr. , der` pof. ,v►an . de verza^meling ; meerv. verzamelingen.: Vorkle W. verzarnelingj e. Va verzamel , . De, daad van :verzamelen
door verzamcling van het vierar. ooide. F1 t gene veerza'
meld is: eiar, .'goede verzameling .,van gezangen. :Eens
verfamelinge pan gr©ote olcken: BIJBEL v.
VERZAMEN , -bedr. esa onz:: W.', geiijkvl. Ik verzaamdc,o Fcb en ben ,euamd. Van. 'biet . onfcheidb.
voorz. ver en zamen. ti Be r.: . zamenbrengen , verza
melen dis bezigh was met het- verzaamen der verfhooi de troepen .. VoND. Qri .. , . zamenkomen , vergaderen:
Hier was 't beftemde velt, daer 's Princen maght verraamde. VOND. Paren : de breit , die met u zal verzamen. VOND. Van hier verzamelen,verzamer,verzaming.
VERZANDEN , onz . w. , gelijkvl. -Ik verzandde , ben
verzand. Van het onfcheidb. voort. ver" en zanden,
van zand. In het zand vastgewikkeld , of met zand
opgevuld , worden : als het (chip nog meer 'verzandt.
De haven verzandt geweldig. Van hier verzandivg.
VERZEEUWEN, onz. - W. , gelijkel. Ik veszeeuwde,
ben verzeenwd. Van het onfcheidb. voorz. vei en'
.
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Vza
zeeuwen, van zeedi', KIL. feeuWe , zee. Zeeziek zijn

en door evenveel weke andere walging tot braken geprikkeld worden : verfeeuwt van wellust en van /lapen.
v. HASS. Van het deelw. vsrzeeuwd komt verzeáa wd
heil.
.
VERZEGELEN , bédr. w. , gelijkvla Ik verzegelde,
heb verzegcid. Van het onfcheidb. voort. ver en zegelen. Hoogd. verfregelen , IJL P HIL • fiurfglian. Met
verzegeld werd. Ieeen. zegel verzorgen : toen de briefverzegeld
mands nalatenfchap verzegelen. Met een zegel beveseigen , bekrachtigen , zegelen : 'e went met des Konincks
rinck verfecelt BIJBELV . ; waar dit woord ook voor
bevestigen over het algemeen gebezigd 'Wordt, in : die
heeft verfegelt , dat Godt waerachtzg is. Van hier ver=
zegeling.
,VERZEGGEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik verzeide , heb,
verzeid , of verzegd. Van het onfcheidb. voorz. ver
en zegen. Bij • KIL., verhalen , berigten , en verbieden, t1etten,. `Voorts , door te zeggen , dat men
ergens komen zal , verbinden.: gij moet u niet verzeg
gen. Wij- waren .vei . : Iets , door deszelfs toezegging aan iemand, verbinden: die goederen zijn 'rerzegd.
lets verzweren: - verzeg iets, dan uwen reus af te 1.^I•
ten 1 Oulings 'ook nog , even als het hoogd. ,verfagen ,
OTTFR ID. firragen , `ontzeggen : dan fi enen mijnjcc
hulpe verfegede. v. HAS s . ,'
VERZEILEN , onz. en - bedr. w. , ,gelijkvl. Ik veezeildeken verzeil4. Van • het onfcheidb. voorz. ver en
zeilen. Onz. , al zeilende van plaats veranderen wij
' daar elders.
zeilende
in on ge
verzeilden
van d a Al
naar
lde
tegenheid geraken : fret (chip verzeilde op eens droogte.
e weet , waar hij nog veçzeilt , is , wie weet , wat
er nog van hem wordt. Hij is reeds ver verzeild , i
reeds in groot gévaar .\ van te fervèn. * Bedar.. , al
zeilende doen vert ngelukken ; dat is reeds het tweede
jahip , teat hij verzeild heeft. Een ,/chip iuiten verzeilen,
is Qok ' door zeilen laten winnen , aan • hem , dié iriet
7yjn fchip het hardíle zeilt, ten gefchenke geven. Ook
zegt men verhardzeilen : mfn liet drie frqa V`$ zijderr
vleugels verhardzeilen.
VERZEKERAAR, zie v¢rzeker4n.
YLP>_ZE KEREN 9 bedr. w., gelijkvl. Ik verzekerde,
bek vwrze*erd., Van het onfcli ,idb. vo,orz. ve-r en ze=
k^
,
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-
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V E *.
keren , van zeker. Zeker maken, Van perfonen , overtuigen : hij vet zekerde mij van de waarheid der zaak.
,dij wil zich daarvan meer verzekeren. Met vaste ver*
wachting bezielen : men heeft mij van zijne hulp verzekerd. Maeekt , dat men van uwen dienst ten vollen verJekert zij BIJBELV . Zich van iemand, of iets ,' ver2ekeren , is , zich in ílaat íléllen , om ífeeds daarover
te kunnen befchikken : mon verzekerd zich van zijnen
terfoon en zijne papieren. Zich van iemand -- van iertands flem. , van iemands gunst , enz. verzekeren , is,
iemand, iemands. item , iemands gunst -, enz. voor zich
winnen. Zich van iets verzekerd achten , of houden,
waarin verzekerd bijwoordelijk voorkomt, is daarop
vasteli'k' bouwen : ik houd mij van uwecenegenketd
verzekerd. Van zaken , is verzekeren, bevestigen,
ontwijfelbaar maken. Hij verzekert mij , flat het
waar is. Dat verzeker ik u, Vast maken : verfekerde
hare voeten in den Rock BIJBELV . Tegen aanranding
beveiligen : de gemeen rust verzekeren. Dan was mijn
rijk , mijn eer, ,verzekerd door uw gunst. L. D. S. P.
Verfekerden het graf met de wacht. BIJBELV. Tegen
verlies beveiligen : - al , wat niet verzekerd was , viel
onder weg van -den wagen. Wij flillen onje loten verJekeren voor kem. IiIJBELV. Tegen -brand , zeegefick^i en landing moeten
vaar , enz. verwaarborgen : fchip
verzekerd worden. Ik laat mijne ~rzekeren.
Door verwaarborging wegnemen : verzekert gij' het zeeevaer. ' VoND. ' Van hier verzekeraar , ` basterd asfuradeur , -- verzekering, en van het deeles. verzekerd,
verzekerdheid. Zamenftell. : verzekerbrief, polis' van
asfurantie --- vcrzekergeld, verzekerkantoos , asfurantiekantoor: , ene.
VERZEKERING 2 z. n., vr., der• , of van de , ver.zekering; zonder meerv. Van verzekeren. • De daad
van verzekeren : ve? fekertnge daarvan doende aan allen. BIJBELV. Verfekeringhe doen van ghelde. KIL.
Het gene tot verzekering dient : gij moet verzekering
fiellen. Ik kan er u geen verzekering van geeven.
HALMA . De Raat. van iets , - dat verzekerd is - iemand
in verzekering bre*gen. De gosderen werden in verse keririg genomen. Zamenfiell.: brandverzekering , enz.
VtRZELFSTANDIGING,, g. n. , vr., der, of van
t,^raelfft ndi^ing ; zonder meer*, Van Ierzelf.
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flandigen. . Een woord , dat naar het lat. transfukm
J antiaio gevormd is , om eenen_ overgang van de eenti
zelff iandigheid in de andere aan te duiden : de onder»
fieldeverzeffftandigitgvQn . brood en, wijn bij het 4vondƒnaal. .
VERZMJLEN, bgdr. w., gelrkvl. Ik verzelde,hebverzeld.
Van het onfcheid. voorz.. veren zellofl , ziegezel , en zelfchap. Anders verge;ellen. Iemand gezelfchap houden , bij
Jhem zijn : verz : gij har. 'k zie drie Bevallipkheen.
VciND. Oneigenlijk ; van flarn ;tot; ftam zal mij 't geluk
ier ellen. L. D. S. P. Lijdelijk : dat wi verfellen
worden metten f caren der patriarchen. ST. BERNARD.
V an hier verzeller , verzeping.
.VEI .ZELSCHAPPEN , bedr. w. , . gelijkvl• Jk verzetfchapte , heb verze fchapt' Van het onfcheidb. voort.
er en a elfcha p. ars , , van zelfha. Anders vergezel-'
fcbapp.o , en var l!on ; even hetzelfde , dat door deze worden . betekend; wordt : zip verzelfchapten ons.
Var.. gezeUfchap .voorzien.: met ridderlijk geJhwht verzelfQh x : : o ..:
VERZE
zie verzenen.
VEI .ZENDEN . 9dr.: W, ,. o►ngelljkv1. ik verzond,
heb verzonden. Van h t f che dl - voort. ver en zenden. Aan anderen' tgexenden : ik heb do waren reeds
verzonden. . Iemand,, verzenden , is , hem van zich naar
elders verwijzen : men verzond ons naar den Burgge♦
,neefler,. Wegzeliden. , iemand naar Indien verzenden.
HALMAÔ So verfondt - hen de Meere Godt uijt den hof
van Eden. BIJ$ELV, Van hier verzender , verzending ,
verzend fler. .
VERZENDING , z. n, , vr. , der , of van de verzending; zonder meerv. Van verzenden. De daad van
verzenden : bij de verzending dier goederen, „ Bijzon,

-,
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derlijk , vertier van koopwaren , -die ' wijd en zijd verzouden warden : er is thans geene vestonding raar hui.
ten. 'Dat Kantoor .heeft veel var ;esjdi ge
VERZENEN , z. n., vr. , enkel . in .het meerv. gebrulkelijk. De hielen : ,bijtende des. peer. ts verfenen. BIJBELV.
Het enkely. verze , of verzen, luidt in het opperd.
ferfe, en ferfen, en is aldaar gebruikelijk. Ook vindt
men bij NOTK. fei:fenu, TATIAN. ferfna, ULPHIL.
ft. ir-ria . en in het angelf. fierrn. Het ZOU, volgens
-

,
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A D ELUNG , van fakren, gaan, afftammen, zoo als
-bet lat. calx - van ca/care.
VERZENGEN ; bedr. w. , gelijkvl, k verzengde 5, heb
vtrzengd. Vin het onfcheidb. voorz. ver en zeragea.,
Al zengende benadeelen , krenken , onbruikbaar ma
ken : hij heeft zijn hoofdhaar verzengd. Verzeng het
papier - toch niet ! Ook -oneigenlijk : de droogte verzengt
de al het gras op het veld. Van hier verzenging.
VERZENMAAKSTER , zie verzenmaker. '
V1 kZENMAKER , z. n. , m. , des verzenmakers, of
von .den verzenmaier; meerv. verzenmakeren , en verzenmakers yali verzen en maker. Eene minachting
udémende benaming van eenen dichter : een behoeftige
^erzenmuker . Yer ,men vin vaer tpakerr LANGENDIJK. 'Van hier ye^ zenmake^r j Wegens 'eene vrouw
gebruikt men ^ verzenmaakfíier.
VERZET , z. n. , o. , des verzets , of van het verzet;
zonder meerv. Van het onfcheidb. voort. ver en zeten , met voeglating van den (aart ; zie ver. De daad
van verzetten , verpoozing , tusfchenpoozende rust
ik heb nimmer eens terzet.
TERZETTEN, be r. w. , gelijkvl. Ik • verzettede, heb
verzet. Van het onfcheidb. voorz. ver en ' zetten.
Van de eene plaats op de andere zetten : eeve made
-

verzetten. 111 eierden de bergen verlet in. ' Aerte wao
de zeen . BIJBELV . Geeven vlet tirogen' e* ett'e is
,

zich niet van z"n'e verblijfplaats mogen verwijderen.
oude dalen verzitten , is ,oude bepalingen wegnemen.
Voorts op eenti onbehoorlijke plaats; zettri : wie hee t
u•
q
dit boek verzet..? Te pandti* zetten Wei heeft « á
éelen reeds vetzet.. 'J/erfteen te pt v e , . u. ierwedden : wat Verzet gij' er nnder? Verdven; c oe
verzet gemeentje de gro:otieO-oofverdwijnen ': de
en : e'enen Beek verzetten . HALMA . Ver4 id., Afweren
geten : ik kan het nikt "erzetten. Verpoozep ,^ uitfpannen : g f moet u mat verzetten. ' 1Die noijt f ch fi ƒ s 'verftt WE STE RB . Verbuigen , verplooijen : h* is nies
4
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te verzetten. Zij héeft een hoofd', dat - zich niet verzetten laat. .els hs,^ wied uerfoc r., fan «enf cht te
verfetten , of heen te gaen. WI.STERB. In Rand van
tegenweer zetten : gij moet u 4aartegen niet verzetten. Hoe ik mij tegen m.geentns uit dijt verzette. VOND.
?ntí epen : die 'tijding l ee't naij z& r verzet. Anders,
..

zet.

I V ^^
zetten , dan voorheen : ik wil die gee ilen laten verzat*
ten. Van bier verzetting. Het deelw. verzet wordt
als bijw. gebezigd in ergens over verzet staan.
¶JERZIEDF N , onz. w. , ongelijkvl. Ik verzood , ben
verzoden. Van het onfcheidb. voorz. ver en zieden.
Al ziedende in hoeveelheid afi^emen ; laat het water

niet te veel verzieden,

,VERZIEN, bedr. en wederti. w. , ongelijkvl. Ik verzag, en verzag- mij , heb verzien , en heb mij verzien.
Van het onfcheidb. voort. ver en zien. I-Ioogd. verfehen, vrief. fersjen, zweed. fór/e. Wederk. , anders
zien , dan men moest , miskijken : ik heb mij vast verzien. Bedr. , onachtzaam verwaarloozen ; zijn ƒp^1
'erzien. KIL. Aan het zien , of bezigtigen, van eenig
ding te koste leggen , daarvoQr veil hébben : daar verzie ik een dubbeltje . aan, I oe voel kebt gij daaraan
verziek? Voorts , . ouiings , ontwaar worden : alfe dit

.dna _ die dievg vvrJe#

.
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Teerst dat bi den

4acli verfinch WALEWEIN . Voorzien , verzorgen,
fickVerflen„~dekokeneverfjen. KIL. Een ijegelick ~
nerf et f eh mot ijfef-„. ende het hout eener fpiesfe. BijEELV. .Do Heilanszelf verfes 1 zijn Kerk. VOND. Doch
in de en, zin' bezigt men liefst voorzien. ,Zie voorzien.
Van hier verzie irsg , verzigt , in toevsrxigt.
V RZIEREN, bedr. w. , gelijkvl . Ik versierde , heb
verzierd. Verzinnen , verdiehten ; die ganfche Jefchiedenis was verzisrd. Ghij verfeer$ e utjs ut
harte. BIJBELV. Oul. zesde men ook viferen en viJeren-: ghinghen dichten en viferen. J. v.
I-IEELU. Van hier verzierder , verziering: verziering/ie
des gulden calfs. Biji . 1477. Verzierfel , enz.
ER - IJGEN , bedr. 'en onz. w. , ongelijkvl. tk v4rzeeg, heb en ben verzegefl. Van het onfcheidb.
voorz. ver en zijgen. Bedr. , ergens door - doen lekken. Onz ! , ergens dooreken, Van bier eerzij in .
Zameni'ell.: verxijgvat ent.
VE1tZIJPEN , onz. w t , geljlçvL Ik verzijpts , ben -verzijpt. Van hét onfcheidb. voorz. ver én zijpen. Al
zijpende verdwijnen: al het wgtir is verzijpt. De rz iiere ƒ41 wèrfijpen. BIJBELY.
VERZILVEREN, bedr. w., gelijkvl. Ik verzilverde,
/ieb verzilverd. Van het onfcheidb,. voorz. ver en gil.
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eren , van zilver. Met zilver _,overtrekken : al he ka-

per was verzilverd.
VERZINKEN , onz. w. 4 ongelijkvl. Ik verzo jk ., ben
verzonken. Van• het onfcheidb. voorz. ver en zinken.
Wegzinken: dat hij verfoncken ware in de diepte do
fee BIJBELV . Ook figuurlijk ; in ellende verzinken.
.

T"erfincken in verderf ende onderganck

BIJBELV.r

.

fpreekw. onkruid 'vergaat niet , of het moet verzinken 0
slechte voorwerpen blijven lang , in leven , en ontfnap.
pen aan menig gevaar. ,Ik mag- verzinken, als het zoo
niet is , plegen ruwe menfchen . ter bevestiging van het

een of ander te zeggen.

VERZINNELIJKEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik verzinnen
lijkte, heb verzinnelijkt . Van het onfcheidb. vo vz.
ver en zinnelijken. Zinnelijk .maken,. onder eenz t lijk beeld voorellen : in Mi nsrva werd gods wif^s d
verzinnelijkt. Van hier verzinnelijking. _
VERZINNEN, bedr. en wederk. w. , ongelijkvl.. Ik
verzon , en verzon mij , hek verzonnen , en ., heb mij
verzonnen. Van het onfcheidb. voort. ver en zinnen.
Uitdenken , verzieren : wat 'verzint ,gij niet! Die kwaad
verzinnen tegen.:mij. L. D. S. - I. Bedeiken :. - si
:

en verfhit niet de ^ dingen , die f. o s zijn. . 3IJBELv.
Wederkeerigl jk , eenen rnisfiag , a ,; .erz tiet
Van hier aerzsr ne ,
• ` ,`. , ^rztn..
fier.
w
V ERZiprnik, bede. en onz. w►.:,; Q eik a k sera
zat , ..heb en ben verzepen. Vazi hei onfcbej4voorz.
ver e, zitteen. ; Eer. , aan .zet itten; te eggen
, wiel yes .reen .Of is rlaà#s . V OO2 betLJttop.
offeren ::. bomren vdrzlttefl. Sti l
~..
ittendeoI dten, gaan; ^a^ hebt gij ;^z
sen
oordeel Yerze n.: Al zittene, deorbrenge :. wij r exzaten meer .den,een uur , aan ta}4l. c i erzi ,
is , ziclx door veel zitten benadeelen. nz. , is verzitten op eene andere plaats , dan: ,te voren ,. gaan zit.
ten , verfchikken : ik bid u , werz=t een weinig!
VERZOEK , z. n. , o. , des verzoek: , of vat - het varzoek; meexv. ye zoeken. Verkleinw., 'verzoèkje. Van
het onfcheidb. vobrz.. ver en z kçn ,t . : int weglating
van .d n ; art,. zie ver. " Het gene verzocht we dt :
wat fs uw.verzoek .2 Mij te geven mijne bede, ende mijn
, er `ck te 'doen. BIJBELv. Bronmaqht! j 't
;

+

^►er^

kJ

ti

'crzoek toe op het frneeken des Godts , enz. Vo lti. 13e
d aad van verzoeken : door een mondeling veroek*
Naar het verzoek van - de herroeping. ' Hoopt. Oen=
i aende fijn leven verfoeck 'te doen. BIJBELV. Bij KIL.
ook,. 'even als het hoogti. verfuck, eerre proefneming s
en een bezoek.
VERZOEKBRIEF , 2 iè vertoekfch`rift:
VERZOEKEN , bedar. w. , ongelijkvl. Ik vertil: ht , bek
ve'koc4tt Van - het ónfcheidli. voort'. ver en zoeken.'
Vrieháfchappelijk bidden : ik verzoek u daarom. De
aghitighden haarer'Hoogheit zou' men verzoeken
lerwijle hunnen last te fchorsfen. .I oorT.. Sal ick
hierom van den huijfe 'Israëls verfochi worden , . dat
ck ;het - hen doe BIJBELV . Bezoekén t . , eéns ghinc hi
ll r be fi
e vn
verf oeckerr.
v. HASS.;, ézoek mij óo.^
;f
eens, hoon meii ,itt Vriesland en ldërs'nog dage^ , ( win,)
""
lï.^ ks. Proever; ` ^b t oëven.: mijn ._Fr•an. he
aa b T P U octet én. *i g eleekén, ontviel meer , als ik
pee I ot'i . Verzoekt door _o erha ide Godt te
-ftille?S, " ' O D, tin i éh i k ti,ondernemen : het welcue
" t ' `: , c rè o. k , fo nd i i? Tèdronckcn. Bij
,C3" èpOë feHM
.^, , v . jk1 k `/iji ts .mijn
klkác ten. ! Min o-^- n^éèir ^^e^t^r
'i bet^a^r brengen,
Bic án t 1ePrving t b^ wijken :. '& Iwè wou ver..
zdeTiende'u i m nt 1 V61D. Die m zf 'd?ngen , gei?jck..
als wj ' , is ver òcht geweest. BIJBEL V. • waar, God v A,
makt op d proef flelien , of God s`
ook v
u il ge •, eb " `'c *Or' dt: Voorts is` iets verzoekèn
het met` -eët e vriéndfchappelljkè bede begeeren : wat vert ck` in` den Deck ,v gister 'yerzoeY1j van mij?
fo^ht^ r Helicon, de hulp der Zanghgodi ,non. WE's'Het var,'oeek^t é.Mn teecker,.- , BÏBELV. BeJI6 ger s ', ^ t ^ ?rijk an lof, aen f; ` Mie haerieirzoek Vot
ovèteè kotï st herftrède zegt men •
. ie itbde tw ruilt * oke , dat is z n di errHij
e't '
rïdeker ,
qe ht:
^n
, rzo
r' • Z inënffell
verzoen
1 nero e è
^ .
h^•ij , ent. •
VE ZE»ttSCHRWt, z. n. o. , deS v r oéí fc rif s ,
of " liet ve zd f ter f^ `,• meer'v. ver oekfc,Srif en.
Vëffiéid*. yerzo cis rft'e. Van vetzoekén en fchr:ft.
1; L rfoeckbrf.
., .^ en fineekft hrilt :` rnen jloeg wei-

•

z

.

-

1

:.

^

,
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R.
VER.

lg acht op haar verzoek/chrift. Laat een klein . verzoekfchriftje voor iu, o9/ellen 1
VERZOENDEKSEL , z. n. , o. , ds s'erzóenae rfe ,
of van het verzoendekfel. Van . verzoen en. fel •

-Iet dekfel der verbondskist in den tábernakèl v ri Mo
zes , in den STATENBIJBEL dus genoemd , maar' het gr.
1Aa; jj toy , waarmede ` uien het , hebr. i * vertaald
heeft , omdat 1 niet, Hechts ..bedekken , maar ook verzoenen , aazid uidt , en dé Hóogepriester het ; gezë de dekfel
' verzo nda& mev y
bpk ezibloéd
hefpre
g op déri grootera
y.
.
r^ de
•
,
..y
y a •^- ..i
:
r
-1 ta. r
,y <
e
vL
VERZOENEN, bed
. et onz.
^`. r{ `^.
..
:.^ .^ { u
x.z oende heb e n r^
verzoend Va t.o
,; v wi.
ier. en zoenent ^oógd, ver, o ir èn.-. , w^►►B ` 5
^G.
verfonen. Bedr. , bevredigen -, te vr e e , efléï ,` m
Benen vertoornden God te verzoenen. -.: e .tPjdgo4 `, fit
zich niet verzoenen met does (ra ... VOND döe
verfoenen liet Hen,Lholfaerd .M. STOK. Voores is
iemands gramfc a v. e. rzQenen , de e1ve í£il en. Iemapds
aangezfgt verzoenen, in den ST1TEivBrf BEL ,. a11e^v jil digheid daarvan= wegnemen. En . iqs vorzoe en --is t p+
daar voor het zèlvé loet dóei% , ^q rio . Q
brengen: om de.. Vinden-vplJk
a . uer• .o^.
vi .^ ^. r
ook . ver ven,-•
BELV . Als
Out
.^.
r t
^r
Joent gij. BIJ13E4401PEJ, 4IèJjT
fl
t
t

-

c

.t

1

:

..y

'

eldaadig , wêèrh'ie d de raak , verzo=
^
4ei1v
,i a4'ig. L . D. ^ ^ ' .^ . n zuiveren e. en herli.
l ij etjzi..' $ LV. ,darJanen
„g : an, a►e
elkan
nc ;, U-, . . atl v and ^p ^e2

T
y

.

.
.;

.1•.

gens e1kautrü enr
3xJBEkv . O

{

.Ji .ií

vs. ..i.

í r

•^i.•

'.

-

Cx a .r ^met: o )rJwn .

jnøt 4tZZIfld.og

vnd

fchap - e g e $ 4nfleggen :.. s crzoindø rp fiaar.
Van hier verzoen tar . 'erze p^fer ver entiQ verzoenh)k , yerzoer, er, Zamenflel[ .: Q ^erzocmJag, V4T^
zoendeutel: ZO T lei, ? r.- * , g ljkv1,. J. . verzoetti^. 4eb
t yerzoet V aii: , : et onfcheid . voor,z ver. - •en, .' zoeten,
Zoet maken ,' van : wrangheid a
• Vit was met1 ronig verzoet. Ook onexgenlík.:, f a
fat ieLs
fiete.. Wss fiE8J3... pree vv.
verzoet den arb,Gid
. neemt l het onaangename - Oaarvan..wleg. Van bier ucr,

. .ti • dit . _.

.

1

. , ,

-

. '

zoet:ng, en ` bid KiL. verroetf el.
2 badcc. w., gelijkva. Ik verzoolde, heb vern

VERZOLEN

`

z+sld.

>4

zoolt. Van het onfcheidb. voort. ver en zolen. Vair
nieuwe zolen -voorzien : kou f en verzolen. Jz laat mijne
laarzen verzolen. Van hier verzoling ; 'verzoler , verzóolJter. Zamenfell.: kóufenverzoolfter.
VERZZONEN ; bedr. iv. , .geli*kvl. Ik vorzoo'nde, heb
verzoond. Van .het onfcheidb. voort. ver en zonen,
van zoon. . ,. Tot Zoon aannemen. Van hier verzo'ning ,
adoptatió, bij Hoóft. _.
VERZORGEN ,' bedr. W. , gelijkvl. Ik verzorgde, heb
verzorgd. •. Vair het onfcheidb. voorz. ver en zorgen.
D oor zorg betchikken : dat ,îj aldus ver forght , datfae=
men man en wijf fijn vriendlijck onder een. WESTERBs
hoor Zorg van het noódige voorzien : voerde hem in de
herbergt eridt verfo ghde hem. BIJBEL' Liet vuur vér^
` ergen , is zorgen , dat het geenen.
dnkstehbrand verwekt e:
, verzorgefi , ` is,
.deuren eh den ér , kas/e^s
of kuririeri wor^; zoor,, l , d t 2ij Wel.l gefloten woi'de
d:
3c - win verzá geri , i , hem daarvan
i brijèn ; 4; s grerisf eden van' levensmiddelen en krijgsbe..
hQèften verzorgen. Van hier verzorger , verzorging,.
,

.1

,-

'ê,^osgfter

V ;1 Z TT N; o1 z w.gel
'er•zottede , ben
-' y, ct, dan het onfcheidb. voos z. 9,kt yen zotten, ván
" zot. _ Ai et pee ie zo'tte genegenheid ergens op verlingereu
r : hij zal op het fpeI ve zotten. mij fehij nt op dien«

s ^^getrng. verzot. Van het de-elw verzat kont ver=

. zotheid:

IIk_^e^tou 9M 5, Äk̀1^
ET 'bedra w. , inge1 jkvl.
VERZOUT}I
'erzduten. van heto fcheidb. voort. ver en zouen.
Door zout bederven`: men heeft, het vleesch verzouten.
Spreekes.: gele koks verzouten den brij , mangel van
-

t

-

eenheld in "beftuu'r'vax zaken is vaak loogstnadeelig'.
VERZUCHTEN, onz. 'w. , gelijkvl. Ik verzuchtte, lieb

ix tt . ' Van het onffheiab. Voort. ver , en zuchten.

int iie di jp► tté van; de borst zucht en : ,nett weends merg
xe?fucht , mer wfgt gcsn raet te kefen. V AE . ,RK-.
t E1MI...vin h èr l t de d d vâvërzhten,
eit fineeking , - aic'''a1 zuchtende geuit Wordt : tn , nc
bange 'vdrzucMinÉen troffen hem' Biex.*
VERZUCHTING, zie verzuchtet .
VERZUIM, z. n, o., des verzuim:, of vdn het *ery
utm; ineerv. ,'crzuimen. Van, het oxifcheidb. voort:
,

Y

F

VER:

per en zuimen ,' met tveglating.van den ftaart ; zie ver::
De daad van verzuimen , nalating van het gene had
moeten gefchieden : de merci, heeft de deur bij verzuim
opengelaten. Me , ZJ, o groot verzuim ! dees brug
niet afgefineeten VOND . Filips ga,' van dit verzuim
den ondank aan Renard HOOFT . Verwaarloozing
een langdurig verzuim verergerde de wonde. Werke=
loosheid omtrent dingen, waarvan men door iets anders afgetrokken wordt : , dat oporitbád veroorzaakt mij eert,
i

.

.

x

groot gerx tm.Hoe hoog berekent gij usa verzuim?
Mangel van gebruik : w ;t4m van t:jd. Zamení ell.
ligtverzui n , tijdverzuim enz.,
RZUIMEN, hedr. Wz , gelijkel. Ik verzuibí de heb
verzui md. Van biet onfcheidb. voort: ver en zuimen.
Nalaten, hetgene had mo tei . *orden gedaan: ik he,
het fchandelijk verzuimd. 4lleen fiat.hij geren:, 'te^
ne hij verfuijmt heeft, namelijk , te geven.. BIJ BELV.
-

V,erwaarloozen : de 'orde. is verzuimd. Zijne .dingen,
zijnen plsgt , zijne vrienden, verzuimen. En verfa jmt
de . gaye niet , die in u is. BIJBELV. Ongebruikt laten voorbij gaan : gij moet die gelegenheid niet v rzuimnen. ik verzuim daarbij te veeltij.d^,* D ingen ,waar.
van men door iets anders afgetrokken wordt ,_ ôngedaaii
laten : ik -denk niet coat gij veel verzuimt met - er . te
lijven ', Van_ . hier verzutmeni . . i ._ .
V K R Z UIME S ^ z. n. , vr ., der , of van d verzuimé/2 s 3^^ rv.
e ala
, vv zuiménis jen.: Bijkansv énveGl
've.rzL4ft J iazondèrlijk is het hedendaagfcbe ^gf4i^t bi
KIL. vezît4jmetisfvs4 recht.
.
VERZULt% bedr. en wedeik. w. , ong. kv ,tk
'verzoop ,., df v rzoq ^ _ ,. heb nopen ; +of e 00 erzopen.
et o fcheid . r o ►xzo - ver en tgipen.. 1j
de . ruv e.^ íne te ;. wi drank te koste lçggen: 4ij hee ft
altes ver.zo en.. _ n het water . fmooren : verzuip dien
hond J Wederkeerig
li# , . zich door , zuipen bederven
hij verzuipt= zich meet en mr. -,Het deelw. yerzopeii
.,wordt ...00k als: bijvr naamw. gebezigd. l
VERZUREN', bede en 'onz. ^ vti.,igelijkvl. 1^k:
verzr ará
de , hel► . en ben 'verzuurd; Van het.:,onfche
ah.,vaarza
..
^. ^h,,(er
ver en zuren. , Bedr. , z uur ^ak^n . een w^t,^zt
deesfem verfoeit het gehee-Ie : decch. B'IJBELV.- .Onz.
luur worden : .in. korten tijd verfus^ren , of yer aert;
It
-

•

R

,

,

.

.

Wtsn tt$. Het heflag zal verzuren. Van hier vcrzuring.

.

VERZWAGEREN , bedt. - w. , gelijkdl. Ik verzwagerde , heb verzwagerd. Van het onfcheidb.. voorz. ver
en zwageren , van zwager. ^ . Door zwagerfchap verbinden : 'en poogde die Vorsten aan elkanderen te verzwageren. Wij zijn ondss 'ling ' verzwagerd. herzwager u
-

,

niet met dat geldacht ! Van "hier verzwagering.

VERZWAKKE N , bedra en onz. w. -, gelijkvla Ik verzwakte heb en ben - verzwakt. Van het onfcheidb.
voort. ver en zwakken, van zwak. Bedr., zwakker
maken : het zal u te veel verzwakken. ,dengeften het
ijler alles vermaelt ende 'verfwackt., BIJBEL.v. Onz. ,
zwakker worden : hij fchijnt al meer en meer te ver+
zwakken , . Mijn z:el werzWakt gef t adig.:. L . D e S . P.
Verfwaeki.' haer ,vdckèr ieild. WZSTERB. Van hier
•'ver sw.rkkin. ; .. _
VERtWAREN, her: ' ë n on z . w. , gel. ijkel. ik verwi wrik ; " heb en ben'erzwaard. Van het onfcheidb
voort. •= e'r . èii zwaren.. B1edr-i. , • zwaarder . maken : hij
heeft koperen boe1jei verzwaert 3 J E Lv. On ,

,

..eigenlijk :` dat verz,v,t -uwe- »isdaci :^ `.^"ar

'onnis

wordt verzwaard. j Mijnefînerts wert yerfwaert. BIJBELV. ; waar- ooren en Teert vè eware11 i 3^ ,ts'van verharden gebezigd wordt: Onz. , zwaarder. wotden
hee lager men van eenei .berg afdaalt, hoe roteer dè lucht
verzwaart. 't Lejf verzwaart terjj ont doeg Go. dts yermogen.;. VOND. Ook` oneigenlijk'.: het -. pnweder 'vr.
_zwaart. Ik zie uwen desk' verswaard: Van ;hier ver.

^.

.-

,•

4

;.,;

-

,

zwarte

VERZ STEN , bèdr. - en wedeik. w. , gelijkhl. Ik
ye rzweett^e , en Yerzweette. mij , heb ' verreweet , en heb
mij verzweete Van . het onfcheidb oorz ver en zwee41 zweetende verdrij^ren. ultzweetei : min liet
mi! -tl gevatte koude ver tweefee , Wederkëoriglzjk , zich
als tot water 'zveeeten = ij Perweet 'xi zel
VERZWELGEN , Ibedi w. , ongelijkvl = .1J verzwolg,
heb verz volgen. Van liet onfChei b► óorz. ver en
ziøelen Qpílokkeil : verzwelg uw eten niet ongekaauwd.
Ook oneigenlijk alles werd door den ;zwellenden Oceaan
verzwolgen. De aerdé opende haren mont -ende wèrJwoigh dc rivlere. BIJEELv. Gelateti dulden en vprdu
ren :
,

-
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-

-

-

-

,
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j•én 1 die kcvn vilk eene bejegening verzwelgen ? Al zwelgende doorbrengen : .hij heeft alles verzwolgen , en ver^
teercc. Van hier verzwelger, verzwelging. • i
VERZWEREN, bedr. en wederk. w., ongelijkvl. Ik
verzwoer , en verzweer mij , heb verzworen , en heb mij
verzworen. Van het onfcheidb. voorz. ver en zwerefl:
Al zwerende verzeggen , verloven , verdijen : verfwem
verzweren. Hij verren , goed te doen . KIL . Hetfpel
z woer ;alle hulde aan den Torst. Wederkeeriglij k , zich
al zwerende; verbinden : de menfchen . zich met'tloeketi
-

verzwberen , van het qttaet tot erger voort te geen

. Ook wel eens , even als het hoogd. veffchwó^
ren , ULP FLIL. - forfwaran , angelf farfwei- dn , zweed.
ƒ^rsv'erjá., en het wederk. oud opperd. fich fli^rwetan,
valfchel jk zweren , - of eersen eed zweren , dien men
niet denkt te houden : fif;Ooeren-en' 'verfwoeren M.
STOK. Van hier verzwering.
VERZWEREN, onz. - w. , ongelijkvl. Ik vertwoep, ben
verzworen. Van het onfcheidb. voorz. ver en zwerm
ren . _ ' KIL . verfu'ezj ren , vérFwellen. V eretteren , in
VOND

*

1

-

etter" verteren : dat vuile 'vleesdi moet nog ye7 n'eren^
Zijn linker oog verzweert gehèellijk. Van hier ,`'vert we-

ring.
VERZ\VIEREN, bede. w. ,elfij v1. Ik ve,zwlerde, heb
verz wierd. " Vafí het onrenei` b..voorz. ver en 2Wieren^
Al zwierendedootbrengen : hik heeft geld en`'ge7ondi; ver wierf dag bid , dag.
heil irié d;
VERZWIJQEN, l edr. w. , ongelij vl . Ik ver ee ,^
feb vér wë, en. ` ` Van heet onffheidb voor . tiër enwi ^-'
,

•

en.

Jobg d

.

1 erfwei e'n , oT FRTD. ferf ige , , NOTK.

firfuigen. - N1et uitérf , door ftulzwijgen verhelen: eeg

geheim . Ver2* gef . • Die van de tijen der eeuwen verzw egen is gei eest BirB Lv. Op dat mijn Zangrel uwe
troitW .eis atmagi dooit vérzi': gen jou . L. D. 5 a P.
Wiens' naera ik ƒat verfvijgen WESTERG . Van hier
vertivi jger , verzwijging , vervwljgter , en v n he`t deelut.
verzwijgend, bij - KIL. verzwijgendheid.
VERZWIKKEN , bedr. , w..', gelijkyl. Ik verzwikte, heb
verzwikt. Van het onfcheidb. voorz. ver en *ikken
.Al zwikkende uit het lid brengen: hij 4'ertwikt6 één en
kel ' van zijnen regtér voet.. Ook wederkeefi : ik heb
mij verzwi1t. ` Van hier vertwikking.
VE RZWINDELEN, zie verzwinden.
•

1

,

,

-

VERS

vSr., Vn5.
VERZWIND1N , onz. w., ongelijkvl.' Ik verzwond,
ben verzwonden. Van het onfcheid.b. voorz. ver. en
zinden. Anders ook verzwindelen. Hoogd. verfchivin
den , NOTK . ferfuuinden , zweed. forsvinna. Verdwijnen : gelijk als een lentenevel voor de zon ver ivid't.
Oneigenlijk : al mijn geluk verzwond.
VESPER, z. n. , vr. , der, of van ' de 'vesper; tiieerv.
vesperera en vespe rs. Een zeer oud bastaardwoord, dat
,

van het lat. vespera ontleend is. Eigenlijk,. de avond;
welke beteekenis het woord in dé zaméníiell.: vespër=
tijd , vesperbrood, heeft , en van welke vespxreijen , bij
KIL. , even als het hoogd. vesperra, de beteekenis van
avondbrood , of een namiddag.íhuk , eten , verkregen
heeft. Voorts de Avondgodsdienst der Roomschgezinden, bij KIL. vesper heli jde: gaat gij riet naar de
-

vesper .2 Ter vesper. OOFT. ij ANT0NID. is het
mannelijk In : gelijk de Siciliaen ` ons leert den vesSer
=
angen.
VEST, z. n. , tr. , der, of vair .de vest; meere. vesten. Een vaste muur , of wal, van eene ilad: de hoege vesten uwer mueren. . BIJBELV.. Dichts onder de 'veste . HOOFT . Oen de veste te raken. VOND. 0p de &vest
is tè Rotterdam evenveel, als op de ƒchans te Amfterdam , of in dat gedeelte der stad , , dat aan de vallen
paalt.. Voorts bezigt men. vest voor eènié plaats , die
van vesten omringd is : in uwe vest zij vree erf r ust.
L. 11 S. P. Zich zelven waeght in veltflagh en 'voor
vest. VOND. In overeenkomst hiermede is veste bi}
WILLEa. , fes:i bij OTTFRID . , jaste in het deer. ,en
geste in. het hoogd. , een fl ot , eene burgt. In grondvest is vest vast metfelwerk , of andere vastigheid.
Voorts bezigde men het oulings voor eén handfchrift ,
waardoor iets bevestig« werd , anders iirma , en handrest te overige zonen flellin en zijn : 1` linnenvest,
kuitenvest , ftads'est , enz. Voorts komen van vest,
gasten , vestigen , enz. `
Vest , hoogd. 'yeste en geels, verfchilt c orfpronkehjk
niet . van het biv . vest , bij KIL. evenveel , als vast.
Zie vast.
VESTAALSCH , bijv. n. , zonder trappen vanvergroosing. Van YYsta , eene Romeinfche Godin; niet geø
bruikelijk dan in : Vestaalfèhe maagd,, Yes:aalfche non,
y'es^

V F. S.
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Vestaak ch vuT/r. Bij HALMA heet - eene Vestaalfche
maagd ook Vestaal.
VESTEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik vestte , heb gevest.
Met vaste muren , of wallen , omringen : dat fl huer
(lede vesten mogen. v. HASS. Vast dellen : ik had mijn
ve rblijf daar gevest. Mest zijn troon in haargebouwen.
L. D. S. P. Ook oneigenlijk : ik vest al mijne hoop op
U. Vest op Prins/en geen betrouwen. L. D. S: P.

Het deeltin. gevest komt als bijw. voor in : hd7d het
oog fle eds op hem gevèst! Van hier vestiging, vesting.
Zamefteli.: j ro'nd1esten , grondvester , houtvester ,
enz.
VESTIGEN , bedr.. w. , gelijkvl. 1k vestigde , heb gevest gd. Voortdur. w. van vesten . \astíleIlen : fii
vestigden den altaer op fijne•iellinge. BIJBELV. Gij
hebt het hooge berggevaarte gevestigd door uw kracht.
L. D. S. P. Ook oneigenlijk : aller oogen waren op ons
gevestigd. Zijn hoop in t hagchlij kst lot vestigt op zijn
keer en God. 16. D.. S. P. Zich ergens vestigen , is,
daar een vast verblijf nemen , of vinden : het gelukte
hem zich daar te ves tigen. Het oog op een meisje vestigen , is , genegenheid voor hetzelve opvatten. Van
hier vestiging. Het deeles. gevestigd komt als bijes.
voor , in : zalne uitzigten ergens op gevestigd houden.
VESTING , z. n. , vr. , der , of van de vesting; meerv.
vestingen. Verkleinw: Yostiggje De ( daad van vesten , of . vestigen : door gisting van zijn oog op haar.
Voorts eene plaats ,' cie van 'vesten omringd-, en daardoor verf érkt , is : die anwinbars vesting. De verwoestin e komt over een g vestinge. BIJBELV. , waardit
on"ggenaakbarePlaat
woord ook voor nes tin werken n ^on
fen , gebezigd wordt. Zamen f fell. : ° vestingbouw , vessingbouwer , vesting f tra f, vestingwerk enz. Jiergves .
ging, enz.
Vesting , hoogd. festung , komt van vesten , en luidt
in het deer. en tweed. faestning, Zw aBENSPIEG. vesw
turing , en NOTK, festinung , -Van vestenen , of leste.
nen , KERQ . f^StinOne !,
VESTINGBOUW , z. n. , m. , r es vestingbouws, of
van den vestingbouw ; zonder meerv. Van . vesting en
bouw. De bouw van vestingen: door z jne kunde in
alen vestingbouw. Zamenítell.: vestingbouwkunde, vessingbouwkundig.
'

-

-

x

Vissap

VEs, VET.
VESTINGWERK , z, n. , o. , des vestingwerks , of van
het vestingwerk ; nneerv. vestingwerken. Van vesting
en werk. Een werk van aarde , of teen , waardoor
eene plaats gevest , bevestigd , of Verflerkt , wordt : de

vestingwerken werden -veroordeeld , om in de lucht te
fpringen.
-

VET , bij v. 1h en bijw. , vetter , vetst. Wel gevoed:

wat wordt hij dik en vei! Mijn Pottekens fret bloeijen,
wel vet en glad van vel, en uij t hier kleeren groeijen.

WESTERB. Tien vette runderen. BJJBELV. De os is
vet ; het welk als een fpreekw, beduidt : er is geen
krimp , maar overvloed ; of, zoo als men ook zegt:
bet is er vet op fchotel. Van (meer . voorzien : het vleesch

v'as snij te vet. Dat felve fat vet ende jmputich ;^.ijn,
BIJsE .v. Vol vette room ehihonighraet. VOND. Mei
vettigheid begoten , befineerd , bezoedeld : die koterham is mij -.rlie$ vet genoeg. Raak geen boek met vette
landen aan.. Uw etre vingeren /gaan er op , zijn er,
.

als : het ware , zigtbaar in de veroorzaakte vlekken. De

wroa igkraon vaegh.t dat vet gebal f emt hoeft. VOND. Van

eenen grond , met vele plantvoedende deelen door-.
mengd :, het vet/ie land van.de wereld. enen wijngaert
pp r eenen Netten keuvelt . BijsEj.v. , Van menigerlei dingen , overvloed opleverend : een vet ambt . eene' vette
keuken. Het is altijd vet op eens ande s foktel, men
waant altijd , dat een ander het beter heeft, dan men
zelf. •Het vette der aarde , is een overvloed van een. De vettender
wenschte dingen.
er aare
in
dJzijnen
STATENBIJBEL zij , die overvloed van alles hebben,,
Vette letters , penfeelf treken , enz. zijn al te -dikke.
.den vet enfeel , is , bij de fchïlders , dat te veel verwe
van zich geeft. Vette planten , -zijn , fappige. Vette
kost vette keus , ook enkel Net , is veldfalade. Vette
varen , zijn kaarfen , olie, boter, fpek, en meer dergel jke winkelwaren, .Y tté jaren:, dagen , enz zijre
voordeelige ,r. of waarop. gebrast wordt. Vette donder-.
slag is een breidag voor de Koomschge inden. Van
hier ' iet , z. n. , 'et rchtig , vetheld, vetter , vettig,
enz. zamenflell : vetmannetje , vetfhlade , vettewa-

zier , vet ewari j , vetweide , vetweiden. , vetweider , vet'
eid rij , enz. Moddervet, fpekvet , enz.
Y, Voogd. fe:, weed. feb , den. fead, angélf.
Jiet,
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iet , eng . fat , ijsl. fieitr -, kamt van voeden ., hoogd.
fóden.
VET , z. n. , o. , "des vets , of van het vet ; zonder
meere. In den STATENBIJBEL ook vette, hoogd. feit,
eng. fat , deen . fit. Ook %meer. De witachtige fineerige , en gevoèllooze 'íláf,, die zich in welgevoedde dierlijke ligcham-en van de - overtollige voedende fappen affcheidt : -dat beest zal veel vet hebben. Is al het vet mijns
vleeschs verteerd. L. D • S. P. Een maeltij t van reijnen wijn , van vette vol merchs. BIJBELV. Spreekw. :
is
het vet is yáw de ketel, 2het meeste voordeel der zaakhet
reeds weg. ' Het ledruipt zich met zijn eren vet ,
levert alles opa, vaat daarbij noodig is. Zamenftell.:

vetader , vetbreuk , vetbuis , vetdarm , vetgans , Vet

, vetketel, Yetkooper , vetleder , vetmaag, vet
muur , vetnavelbreuk ,• vetpot , meetrok , vesf taart , vetvin , vetvliès, vetwinkel , vetzak , enz. B,•.aadvet , ganzenvet-, hammenvet , kaarsvet , ret telvet , fc hapenvet ,
fcheelvet , . fp$kvt ,; varkensvet , enz.
VET , z. n. a, vr. , der , of van de vet ; zonder meere.
Bij verkorting van vetfalade, veldfalade : wij eten he^
den avond kleine vet.
VETBREUK-, zie vetgezwel. '
VETER , z. n. , m. , des veters , of van den veter;
meerv. veteren en vetèrS. Verkleinw. ve'e`rtje. - KIL.
nestel: hij draagt veters in zijne fchroo>ldwb HALMA.
En keten: ik,Vijle de arme door uwe -onbermhertige veƒren - duotikk worden -- gewent. CONST. TH . Juwe
Z wàar'touw: ijfere ketenen en veteren onderwater heimelk legghende. v. HA. Van hier veteren.: Za•
menftell.: 'eterklop f er , vetermáker , veterflot , KIL.
een flot met ketenen. Dit ,woord is verwant aan het
eng. f etters , hoogd. fes/er en fesfele
VETEREN , bedr. w. , gelijkel. Ik veterde , heb geve; en , even
terd. Van veter'. Met veters digt maken
in
boes'en
fluiten:
fesfein
,
als het eng. fetter , hoogd.
-

-

.

en u weerloofe twee fal ik doen vetren fwaarlijck. Co s
enz.
TH . ' Jvw. Zamenftell.: opveteren , toevetel•en ,

.

VETERSLOT , zie veter. .
VETGANS , z. n. , vr. , `. der-, of van de ,vetgans ;
meerv. vetganzen. Van vet en gans. Verfchili van
vette gans, en is eene bijzondere benaming der 11/Iagellaanfche gans, of Pinguin, die zeer vet is.
VETX 4

-

VET.

VETGEZWEL z. n. o. des vctgewels of van
vetgezwel; meerv. vetgezwellen. Van vet en gezweh
Eene ophooping van vet hi den vetrok : f het vet'
vlies vat welk ongemak ieri bijzopc1er foorten met
de nanin van vetbreuk 'en vetnavelbrejjk beftempelt.
VETLEDER z. ii. 04 des vetleders of van bet v$
lede,' ; zonder meerv. Van vet en ieder. Leder dat
niet vet toebereid is: fckoenen V4fl vetleder. Van hier
vetlederen, of vetkeren.
VETMANNETJE z. n. Q. des ve:map,netjes of
vn het ,>etmaflt'etje
erv.
; me
Vetmannetjes. Van vet
en mannetje. Een muntftuk waarop men het 1qrt..
beeld van eenen vetten prelaat vindt: de vem'mtetjes
zijn in en amfireeks Keulen veel in omloop.
VETROK z. n. iii., des vetro, ofvqndenve:rok; meerv.
vetrokken. Van vet en rok. Anders vetvl:'es.
celachtig weeffel dat het binnenfle bekleedfel van het
vleesch van ciierlijke ligchamen uitmaakt in weiks hol-.
ligheden zich derzelver vet verzamelt: de vetrok i; reeds
iioorgezworen.
VETSALA1 , zie vetVETSTAART z. n. m. çlès .vetftaati of vqn den
vetftaart; meerv. vetftaa,ten. Van vet enflaa,i. De
fiaart van een Arabisch flag van fchapet die, foms 15
ja !zo pond wegen : de fehaenJ1epten hgnnç ietftaar.
ten op kleine karretjes vQÖrt.
VETTEN hedr. w. gelijtçvi. Ik vetjed heb gevet.
Van vt. Vet maken: je ƒpanjaards gevet bij 't bloed
en goed. HOOFT. Bij onderlijk ieder door middel van
,yet bereiden : vetten het leder KIL. bij wien dit woord
ook 1on, vet worden aanduidt. Van hier vetter. 1ij
KIL. Iedèrbereider, vetterije. KIL.
VETTER zie vette,,
VETTEWARIER z. i, in. des. vettewarfrrs, 0
vqn dep vettewarer; meéry, vetewarieren, of vettçwarsrs Van vetpwaren zie vet Bij KIL en HAL.4A een winkelier in vette waren
een komenijsman. 14
o'ereenkomsz herrnede is een lçomeni.jswinkel bij K4.
ettewaerzJe.
ÂETTEWARIJ, zie vettewaier.
VETTIG, zie vet.
ViTVL11S, zie 'yetrok.
,
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VETWEIDE ,z• n. , vr. , dir , of van de vetweide;
jneerv. vetweiden. Van #vet en weide, Eene weide,
. waarin beesten , koeijen , osfen enz. grazen , om vet
te worden. Van hier het volgende.
VETWEIDEN , bedr. w. , gelijkvrl . ik vetweidde, hok
gevetweid. Van vet en weiden. KQejjen , osfen enz.
koopen , in de weide doen , vet laten worden , verkoopen , of flagten : hij is aan 't vetweiden.
ebti '
verleden jaar ook gevetweid ? Van hier vetwei • gie
mand, die beesten vetweidt enz, , vetweiderij enz.
VETWEIDEK , zie vetweiden.
V1 TZAK , z. n. uw. , des vetzaks, of van den vetzak;
meerv, vetzakken. Van vet en zak. Bij KIL. een dik;
ke buik , en een dikbuikig mensrh : het is een regts vçè

VEULEN , z, n. , o. , des ve en, qf va h ft veulen •
uieerv. v
Verkleinw. veulentje.
Ve
H et j ong van
^'e. I^
eenpaard , eenen ezel en kemel : dertich foogerdé ke.
me/innen met har e veulens. BiJBELV. Een veulen/teekt
den kop in d4 luc/t;.. hes loopt voor zijne moeder heene.
VOND . Van hier v.eu14nen , een veulen werpen , hoogd.
Pullen , fohien , nederf. valen deen. folie , vries. foalje , eng. j oal , zweed. ƒQla, Z meni}ell.: ezelsveu..
den , ke"melsveulen, .
Veulen , foms ook 'plen, hoogti. .allen,,fohien,
;wab. dicht. 'tole,, nederf. vgle, vrijs. foalle , an..
gelf. , . deel , zweed. file, -ijsl. . fió^^, eng. fiat., en
j":i , wallis.,- ebevl , middeleeuw. lat. hola en p oJe..
drus , OTTFRID . fulin , is . verwant aan . hét fr. pou.
jein , lat. , pHllui , gr. 7N , fl isfchien ook aan
,et lat. fiJi^s. •
VEULENEN , zie veulen,.
VEUR , zie voor:
VEZEL, z. n., vr., der, ofvan de wezel, meerv.vezelen..Ver.
kleinor. vezeitk Een dun en harig deeltje , dat zich van
eenen draad,enz. affcheidt; en voorts de dunne harige worteltjes der pjanten , cn de, daarmede in genatte overeen]komende beiqunddeelen , van gewásfen en fpieren van
dierlijke ligchauien : het vleesch was tot vezele# ekookt.
P,ok kon men uit. geen vlies of kranke vezel weten den
rzaet, en wil der Goon om hoogli. VOND. Van 'hier yeelachtig , i-ezelen , vezelig, vezeling. Za ení}ell.:,
ye ,eIWortel., ey^z. Henni 5tzet , enz,
X5
l^
-

;
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VE Z, VIC, VI.
gezel , KIL. Vetel , vete , en veefe , opperd. fafop
hoogd. fafen, is verwant aan het angelf. fax ; OTTFRID . fahs en fafe, WILLERAM. vahs , een .haar.
VEZELEN, bedr, w. , gelijkvl. Ik vezelde, heb geveeld. Van vezel. Bij KIL. , met de uiterfte vezelen
eener roede slaan. Elders fluisteren : wat u geest verdicht , dat veetel hem in d'®oren. VOND. , in overeenkomst net. vezikken , veziken , -' veficken in d'oore , bij
KIL , , en elders : en u't der aerden ƒäl, dij ne fprake vezeken. BIJB. 1477• Zijnde vezelen, voor zoo ver het
fluisteren beteekent , en veziken , klanknabootfende
woorden. 1
VEZIKEN zie vezelen.
VICARIS , z. n. , m. , van den vicaris; meerv. vicarisfen. Even als het hoogd. en eng. 'visar, fr. vicaire,
ital. vicario , van het lat. vicarius ontleend, om eenen
kerkelijker) plaatsbekleeder aan te duiden : des Bisfchzops
Vicaris. Van ' hier vicaria4t.
VICE , bij w. , dat dobr ons , even als door de D uitfchers,
Franfchen , eiiiZ. van het lat. vice ontleend , en in zamènílellinge i $ébru kt, wordt, om eenei perfoon aan
te duiden , d1e •beftrnd is om eens - anders .plaats te
vervullen : viceadmkaal viceprefiJént , ' enz.
VIC TALIE , victualie , z. n. , vr. ,• 'der, of van de v+ictalie; meerv. victalien . Even alS het h^ógd , victualien,
eng. victuals -, fr. victuailles , -ital. vettouaglie , van
het middeleeuw. lat. victualia ontleend, en ter aandtii..
ding van den fcheepsvoorraad van levensmiddelen gebruikelijk : de victalie was bedorven. Van ' hier victaliëren. Zamenilell.: victaliekioper, victaliemeester,
enz.
VIER, zie vuur.
VIER , een der hoofdgetallen ,. dat tusfchen drie en vijf
tlaat. Het wordt bij z. n. geveegd , of ílaat op zich
elf. •In het eerfile gëval wordt , het niet verbogen ; het
zij het z. n.w, warbij het gevoegd wordt,titgedtukt
worde , dan niet : het (laat vier. Ik heb er vier vpge-

,

-

noemd. 'hoor vierjaren. Jee viergetijden des jaars.
Een der vier Evangelisten. Maar als het op zich zelf
iaat , wordt het verbogen : wij waren met ons vieren.
Het is reeds over vieren. Een wagen van vieren. Het
werd in vieren verdeeld ; en komt het meermalen als
• zie ii. voor: die vier is uitgewisclrt. ^Drie
een vrouwelijk
-

view
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vieren , drie kaartfen , waarvan vier een pond uitmaken. ik

f^ Belde de vier van ruften op. Hij wierp 'twee vieren.
Dat dit telwoord oulings , even als in het eederf. , veer.
luidde , blijkt uit veertel , veertten , veertig , enz.
Voorts komen van hier vierde enz. , vierling , en het
verkleinw, viertje. Zameníleli.: vierbladig , viert
daagsch , vierderhande , vierderlei , vierdik , yierdoor..
ntg , vzerdraadsch , vierdubbel , vierduizendfie , yfe_
rendeel , enz. , vierhoek , enz. , vierhonderdfie ,
vierhoornig , vierjarig •, vierkant , vierkleurig,
vierledig , vierlobbsg , litermail , enz. , vsermaandig ,
vierman , vierponder , v erpondig , vierpootzg , vier.
fchotig ,vi erfprong , , vi erf ippig' , yierf trepig , giertaI ,,
viertandig, viertijdig, vtervakkig , vi yingeri,, vier'
ylakkig , viervoet , enz. , viervorst, viervoud , enz.,
vterwekig , vierwer f, vierzijdig , vierzins, enz.
Vier , o ulings , even als in het nederf. , veer, Knao
jeor , OTTFRID, fiar, opperzwab. fiare , ULPHIL.
jiddor , fidur, fal. wet. fitter, angelf. feother , feower ,
vries. , lauwer, eng. jour, zweed. fijra, deen.. firs,
in den S TATENBiJi3EL . hier en daar eiere.
VIERAVOND , z. n.., m. , des vieravonds pof van den
vieravond; meerv.. vicravanden. Van vierei en avo d,
Anders heiligavand. De' avond , adie voor :eetyen. heiligen dag vooraf gaat , ,en op welken, eu aieh,r e s van
zijne werkzaamheden fpeent ; , ep R- voert elke tijd woei
ken .men , 13 dg, afwerking vare een ge taak, vrij heeft:
dan heb i k -vsera'v9 , Ik geef u vieravond. Bij LI&L..
.rg., ook eei e t;ak i, die men afwerken moet , om heitig.
avond • te^ ^rijgen.
RDAAGSC1 i , , zie vierden4a4igsçk.
YÍE
VIERDAG , z. n., m. , des iheriaggs , of van . de,, vier•
dag; meere.. . vierdagen. Van vieren en dag. Zwa.
benfpieg. vie 'sag ,.. NOTIC. jirrotak , firtag ,, hoogd.
feijtrtage Een feest- en rust-dag : als de eerfie Kers
-

-

dag op Benen maandag valt , heef men drie vierdagen

achter elkanderen.
VIERDE , bijv. n. , van het telwoord vier. Het was de
vierde dag. Ten vierden male. Ook op zich zelf, als
z. n.: hij was de vierde , die ins aaiiJp^ak. Ik ontving
flechts een vierde van het ver/chuldtgde. Ten vierde. In
fommige kaartfpelen geeft men aan vier kaarten, ` die op
el

831
elkanderen volgen , den naam van eene vierde : ik hei
Bene ` vierde van hartenaas. Zamenfiell.: vierdeha f ,
vierdendaagsch,' vierdepart enz.
,Vierde luidt in het hoogd. vierte, KERo florda anvries. fieuwrde.
gelf. feorth. eng. f
VIERDEHALF , vierdehalve. Van vierde half. Ons
verbuigbaar telwoord , beteekenende drie en een half,
dat is de vierde half : vierdehalve dag , vie,'deha ` e,
.

week. Zie anderhalf.
VIERDENDAAG SCH, bijv. n. , zonder trappen van
vergrooting. Van vierde en dag. Verfchilt van vier

daagsch , dat vier dagen d u irt , en beteekent , al , wat
om den vierden dag plaats heeft : de vierdendaagfche
koorts. .
V IERDERHANDE , zie giller/ets.
VIERDERLEI, zie allerlei. •
VIERE' z. n. ` vr. der, of van de viere; meerv. vie'
ren.- Van vieren: Bij KIL. en elders vierte : want het
is die , viërte van ruste. BIJB. J477. Hoogd. feijer,,
-eederf. f ro , OTTFRID. fira , lat. feriae , oulings,
rust : hi voer toe , al fonder eiere. M. STOK. Hi niet
7 j wilde houden van den Saterdaahe die eiere. MAERL. ,
die ook vierte fchreef, in : up enen Saterdach daer der Y eden vierte tip lach. Rust- en feest-dag : ellick man,
die dtssfe viere breke. v. ' HAss. Seiden , dat fi kraken
die eiere. MAERLANT
VIEREN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik vierde, heb
gevierd. Onz. , rustgin : dapperlike, finder vieren,
dore die Brabantre dringen. , J. v. HEELU. Terwijl
het recht van pleiten viert en rust. VOND. Bedr. , ir
rust doorbrengen : den fabbat, vieren. Viert uwe vier
dagen. BIJBELV. Dieren den heijlighen dàgh. KIL.
Niet feestelijke vreugde vereeren : die'heugelijke gebeur
tenit wordt Jaarlijks gevierd. Iemand vieren is , bij
KIL. , iemand, plegtiglijveréeren , en beteekent ` voorts
ook nog ontzien , welwillend behandelen : geen beest
en _ is er oijt fo fel dat niet en vijert fijn metgeJel. CATS,
.lk behoef geen mensch in de wereld te 'gieren. GUARD.
Ik heb hem lang genoeg gevierd. Eenen zie ,ken vieren.
HALMA. Den teugel vieren is hem niet ftrak vast houden, laten fchieten : hij 'viert zijne paarden den teugel. Soortgelijk eene beteekenis heet veren in jc*400,4
A

,

-
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viefen bij Kit. , een touw vieren, bot vieren. Eenera
ivalvisch vieren , is , de lijn . , waaraan hij- vast is , 1aten uitloopes. Figuur1 : vier uwe driften niet langeg
den ruimen teugel. Van hier.- vierder, viering.. Zatnenftell. vieravond , ,vierdag , viertijd., enz,
Vieren , hoogd. feij ern , nederf. fi^é^ , NoT'K. fir.'

, is verwant# aan het lat. feriari , en aan fiar, fiil ,
rustig, bij OTTFRID_, bij wiep tiara eene rustige en
f ille plaats aanduidt.
VIERENDEEL, z. n. , o. , dos tiierendeels , of vánhet
sierendeel;, reerv. vierekdeelen. Vérkleinw.. vierendeeltje Van vier en deel. ' gefi vierde dgel van evenveel welk ding : een vierendeel vita :det , acis Bij v
.gen vierendeel jaars. Op zich zelf , l ijzo deelijk iet
vierendeel van een pond een vieren deet thee ; dat :van
eene el : het is negen vierendeel breed ; dat van een groot
,

.

.

:

-

vat : een vierendeel boter , enz. , en oulings eenewljk ,
een kwartier , van eene flad , of andere plaats : alleen
die genie , die in dat vittendeel woenen , 'daer die brarst
in waer , die fellen in dat vierendeel bli ven.. v. ' HA s s .
Van hier vierendoelen.
VIERENDEELEN , bedr, w, , gel."kvl,..11e vierendeele's , heb gevierendeeld. Van vierendeel. In ,vier deelen deelen : eene taart vierendeelel. iemand vie e tdae
`-`
.
tets is ,hemin
eira , í^t^ e•_
tiW;e
^ • .`
^ erdé
. .. ,.. ..
. o .,
ten .
VIERHOEK . z. n.., in. des vierhoeks,. . of van. den yieri
hoek ; gymeer i: icrîoeken. Verk1 nw " vierioeijè., :Var'
uier en hoekLL: Al wat, in zijne opp frvl;kte vier hoeken
heeft: hij 'veriotmde zijn leger in' Tegen v rhoek.. r
werd kxe, en daar yé v:erho k e i vsi hoek ppg er t^,
Om dc °linie 'te."dekken. Uirgezo ndérd Benen to re etr `áti.
gen iger4oek` ,. waren al d a1 lort yierkant: Van. loer
3

1

À

.

t

vierhoekig.
VIERJARIG , zie .vjwekig..

VIERKANT , z. n. , o. , des vierkants , of van 4et
vierkant; 'meerv. vierkanten. Verkleinw. vierkantje.
Van vier en kant.. . Al wat vier kan ten heeft : • liet géhouw vormt éen groot vierkant '1t` ' lang gewertt

vicrkarit. HOOFT . Het v:erkan#'van den cirkel zoeken
Is , deszelfs' inhoud wiskunftig berekenen , oo als men
-zulks ten % opzigte van een vierkant doet. In het. vicrkant , is , aan . al de vier k aten' dat vertrek heeft
.

twRa f

naalf voet in het vierkant. Voorts bezigt men. f'Ietij zon ijk wegens een vierkantig vertrek , eri
kant b derl
Bene kamer over het algemeen :. dat huis heeft beneden
n aar een z•ierkant. HALMA ; en hier en daar ook wep
gens een doophek : tij zit in de Kerk vlak voor het vier
kart. Van hier eierkanten vierkant maken : ende dat
fiffie v ercafsten fout/en. rIJB. 1 477• • vierkantig ,
en bij zamentrekking, vierkant.
VIERKANT , zie vierkantig.
VIERKANTEN; zie vierkantig.
TIERKANTIG, bijv. n. , zonder trappen van vergroo=
ting. Van 1%ierkant; zie ig. Vier kanten hebbende
eerre $ ierkantige tafel. De lijsten daervan wuren. vier kantich, niet roet $IJBELV . Bij zamentrekking, vierkant : y»ierkante .tá joore. Kit. Zie posten dés rempeis
varen vierkant. BIJBELV. Iemand het vierkante gat
t ;zen, is Tiemr- de deur uitzenden. Vierkant hout,
is,bjJ Rif. ; e veel als gaighe. .gen vierkante katel is ; een grove , sterke , :in welken zin vierkant vergrddtingstrappen heeft. Als bíjw. beduidt het met
kracht . en .fpged :. ik svter p hem vierk nt op .den grond;
of in eeVe, vierkante .gedaa4te : ^. de fladt . lagh vierkont.
.
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,
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VIERKRUID , z• ti. , o. , des''ierí ru a s , of dan het
vierkruid me`erv. vierkruiden. £ene foort van nies=
t

kruid.
,VIERLING , z`. _t. , m. , des vierlin s , of van den vier=
meere,. :
vee gen.
•Z ^
Zing
Verkleinw. vierlingl. e. Van
vier, z i e Zing. Een der vier perfonen , of dingen , die
gezamenlijk een _ geheel uitmaken ; zoo als een der vier
kinderen van eene dra t : drielingen en vierlingen blij..
,,n zelderi in ïé^en*
en der vier vierendoelen eau eerre
grîotére hoeveelheid
een
vierling
aardappelen. In de
ds
zen zin si s
het woord in het ge.meene
.,even veelal onz.
.

koe reel..kost het 'ierline En , vol „ds : IAr MA , be.
,du l2&, v è 1 , een klein dicf tftuk yan viér re+
iel ;
R11^tï4,f bi w. ; van uier en maai. ,Vier erfchil.
ene reizen , vierwerf : ik heb vier,naal aangeklopt.
J'ier_nael foo veel. KIL. Sij Ponden nu -wel viermael
tin ln ff. _. `BIJBELV. Van hier viermalig, dat viermaal
ge fclnedt': eert v erinalige herinnering.
VIES,,

VIE RMAAND IG , zie snij fwekig.

VIERMALIG , zie viermaal.
VIERMAN , z. n. , m. , des viermans , of van den vier;
mnan meerv. viermannen. Van -ver en man. Een
lid van eene vergadering,, die uit vier leden'beflaat : een
der viermannen, die den naam van burgemeestersplagten

te

voeren..

VIERPONDER, z. n. , m. , des vierponders , of van
den vierponder; meerv. eierponders. Van vier en pon..
der , van pond. Een ding , dat vier pond weegt , zoo
a,1s een vierpondig brood : -wat- is de prijs van eersen
vierponder ? Een <`vierpondige kcgel wif logen eerera
vierponder door ? den fpiegei. k *'Voorts ' .'ook eer tluk^ gom►
fchut , dat vier pond ijzer fc iet: R'twee hendigé vier..
ponders.
.
VIERSCHAAR, z. n. , vr.. , der, of vanJe-vierfchaar;
meerv. vierjcharen. Regtbank : de 4reopagirche yiérfchaar van ' Athene. man de -vsn eren der vier_fchaar.
HOOFT. Men doet den 'krijgsrae , en een valt e vièr..
ƒchaer, fpannen ANTONID. Bij VONDEL is dit woird
onzijdig , in: het vierfchaer= eiseht z1 jn- recht; en.: gei
daegt zoor 't -vierfchaer Godts. -Echter vindtrrien bij
hem ook nog : de vierfclsaer fa ne.
e V'Óorts bézigt
men dit woord ' voor de plaats , ^wa -eenti wiê haat ge..
fpannen wordt hoe- -luiJerrijk % wad de ,/erfrkâFè,j
het gewezene °StadUis van' . l e?dd n 1 ZgmenfIelT.
vierfehaerdagk. Kit. 1VIen ti I ,;d it vie^rfchaar ei genlijk zoo veel zij , als eene , f l aar , ;of *eer adering , Yan
-vier perffnc ; `Mti dat de Sakflfchb erf aren nnt e n
f fho*t en drie fehepeneni plagten te! € e r`r, eren._ als de
Vriefche'
g gt ^ =ui eèri 'Grit a ` tn drie
iJ
ters.. • • 5... .:
• .
-

-

.

-,

-

S.

s•

—

VIERSCHOZ`IG , bije. n. , uiLerf ckotiger el**bist.
,. KIL.1 ot k vierlVtëi4ig en erfcht^oodigg -` hoogd.
• +fchrótig , vierfchutzig ^ en vtep* I sten even ,als vi^erY

j

kant , grof , • ílerk : éen vierfchotig 'aan. HALMA;
VIERSPRONG , s2.: n. , m: , 'des' vièrf't'óngs , of van
rong ê . s van vier
den wierfprong { meerv vier,^p
• -;en
fi5rong. In overeenkomst meet tweefpong en-driefpróng,
de plaats , ar een weg els in vier fluklcen fprmgt, of
een kruisweg- wbrdt , ik Jtoneltplee ibier, prop in twij-

fel, waarheen ik snij ,+endes u. ` '

VIER=

V i E.
VIERTAL , z. n. , o. ., des viertdls, of van het viertal ;
Zonder meerv. Van vier en tal , getal. Het getal van
.
. wier.
VIER TEL , zie *èertel:.
VIERTIJD , z. n. , . m. , des viertijds , of van den vier=
tijd ; meere. viertijden. Van . leren en tijd. Rust=
tijd , viera.vónd heiligavond : ik hèbb' mijn viertijd.
HALMA.

VIERTIJDIG, bije. n. , zonderppen
tra van vergroo
ting. Van vier en tijdig e ' Enkel gebruikelijk in váertijdige vasten , een vasten , dat op vier tijden des jaars
gehouden wordt b t èn daarom anders , quatertennper heet.
VIERVOET , z ♦ n. ,, m. , des vienoets, of van den
vier roet , meerv. viervoeten. Veikleinw#. s*iervoetfe:
Van vier erf voet: In overeenkomst met d^iemt, eeri
ding ; . dat vier - voeten- leeft. Voorts is te viervoet bijl}
woordelijk,, op .eega galop : hij rende te viervo et Van
hier viervoetig , van vier voeten voorzien : de viervoet:. ge disrn.
VIERVOETIG , zie viervoet.
VIERVORST , z. n , m des v, aerv^r,/í en ; of van dèrl
v ervo)rst; meerv. viervorflen. Van vier en.vorst. Een
der vier varflen van . een . gewest : de siervorst .Philip=
pus. - , Van. .hier varvorelijk , vieror,edom.
VIERVOUD , z._ n. , a , des. viervouds , of van heivis
goud; zonder meervr Van vier- en voed. l Het vierdub=
bel , van een. ding : , ik kreeg meer, . dan het vieryoud tc
u^ Van hier y ervoudg. ,
VIJkk' ,YOUDIG , b 3v. n. en bijw. , zonder vergrootingstrappen. Van siervoud. Vierdubbel: eene vieri oudi=
=ge winst. A.ls bijw.: dat o jlan fal hij viervoudiclt
we ergevep BIJBELV . Van hier viervoudiglijk.
RWERF, zie , vijfwei f.
VHS , 1!i3V n.- en ; b jw^ ,: viezer en . vest. .Walgin g ver=
wekkend . . al ' watt. - er in huis a , zet : eis even . vaes uit
Die dram heeft «tien viezenfmaak. . Walging ondervindende : ik ben er, t es van. Gij hekpeft u:daarvan zoo vier
niet te houden.Ligtelijk van iets walgende:hij valt niet vies.
.Die men niet houden f at voor /trijr , voorJl4sjr , voor vijs; en'
goor opgemackdijk. WESTERB. Dier . op zijne kleèding
al te zindelijk.- heze tnenJchen zijn gemaakte , grilli-;
ge. Bene i'icz fcl rijflidfis Bene te tere, waaraan merr,
-
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iich ligtelijk misgrijpen kan. Vieze uitdrukkingen zijn
gekkeljke. Vree kleuren zijn wanvoegelijke., 'Vieze
kuren z**n grillige. Van hier viesheid. Z amenifeil.: vieve=
vaas , KIL. viëfevafe, en v:fe*afe , éene gril , grillige kuur.
YIEZEVAAS , zie vies.
VIJAND , z. n.., m. , • des yijands, of van den vijand,
meerv. vijanden. Een hater , of -tegelnftrever : mijns
ijaruJèn , fmadeh mij al det dach. BIJBE LV. Twee /ter4
ke vijanden , om Jlaegk haer aen te randen. Wis .
TERG. Die, dook quaa toeflcht, val mijn'ijand in het
mes OUtAAN . Ben getwore, vijind. Eert bedekte
vijand is gevaarlijker, dan een ogenli `ke. Iemand vijand zijn , is , heng - haat .toedragen : diê mi ` o i val che
.

oorfdken vijant :ijrI. BIJfELV. .Eèn vij nd van acrbesílen , drinkén , enz. is , al . Wiè daarvan af keerig ' .is.
Wegens eene vrouw - gebruikt men , in al de ze beteek&
nisfen , vijándi . Bijzonderlijk geeft meien den naant
van 'vijand, in den krijg , aan zijne gezamenlljlke beit`rijders : hij flóeg den vijand. In ƒpijt van 's vijands benden vijand in
den. L:
i den flaart.
D
• D. S. P. Slaat
OUDAÀN . Onthaalt nu Mars mijn tiijant in &e pootte
VOND. Ilijands landt. Kit. Vijands bodem. ! A11erbijzonderst bezigt men dezen naam ook viel eens , in
plaats van den Hebreeuwffhen fatán , die de beteekenis
van tegeníhrever, vijand., heeft : een ijghIic fai *tsen.,

dat de :int fóndér t hehtnghèn Godts niets 'riet vèr.
ach. BoëTH. Van hier vijandelijk , dat a'an den vij .
and behoort, v±vijàndelijkheid, ènz.-- vijàndig, met de nei=
gingen van eengin -vijand be lèld uijandighe:d , enz. —=
S Pijandséh , ^Ijandfchap. Zamenfien.: doádvija,Id , trf.
vijand, enz..
.
. Vijand, ULPH. -frjartd, Ktco , OTTFPLIDí . fiij^t
WILLERAM vient, deen. , zweed. flende„ ijst. fiande;
eng. fiend, neoerf, fijnd, angelf. ook fijnd en feond
libogd. fielnd, komt van uiten, baten , zwab. dicht.
-enen , vanwaar veedè , veetb., en vechten ti angelf. vigi n:
^IJANDELIJK zie. vijand.
VIJANDIG , zie .vijand.
,
JANDIG14EID , zie vijandfchap. '
l,TANDSCHAP ,z. n. ,,vr. , de' , of pan de v: and
ƒèháp; nheerv. vijandfchappen. Van vijand; zie fchapd
Evenveel als vijandigheid., De gezindheid van eenerf
Vijand: iemand vijandfchap * toedragen. Om dat gh/J
IJ
e1i4
•

ï
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eene eeuwige vijantfchap hebt. i31J8ELV. Om der ourl
vtjantfchop wil. HooFT . Laet uwe vijantfchap niet
,verder gaen. VOND. Dit woor dt luidt bij KEho fiants-

kcf , OTTFRID. fiantskaf, NoTK. flentƒCaft, STRIJK.
yientfcaft , hoogd. feindfchaft , nederf. fijendfchap ,
(leen. fiendskab, zweed. fiendskap.

VIJEN, zie vijand„
VIJF , het hoofdgetal , dat tusfchen vier en zes fhaat^
Het wordt op zich zelf gebezigd, of bij een z. n. gevoegd . In dit geval blijft het onverbogen , zoó wel
zonder', als met , een lidwoord voor zich : vijf vingers. De iijf eerfe boeken des Bijbels. Doe gingen
die vijf mannen henen. BJJBELv. Evenmin verbuigt
men het doorgaans , als het z. n. - weggelaten wordt:
die vijf zullen ons niet deren. De kla, floegviif. Echter zegt men ook : een weinig voor vijven. Onder ons
vijven.
ven. Het werd in vijven gedeeld. In deze fpreekvijzen wordt het woord gerekend op zich zelf te ftaan
en in : de vijf van ruiten. Ik wierp eene vijf en dtie.
Sr was eene inktvlak op de vijf gevallen , enz., waarin
vijf als- een vrouwelijk z. n. gebezigd wordt. Vijfen vijf is
evenveel als aan , bij vijven: zij gingen vijf en vijf.
Veel vijven en zesfen maken , is , veel te betellen hebben. Van hier vijfde , vijftig , enz. Zanieuftell. : vijf-

blad vijfbladig
daa
'der
^ bladi
^` , v^
j.^`^
g sch,, vij
f handti
, va'^./d er
lei , vij fd raadsch , vi (dubbel , vijfduizendJle ', vijfboek , vijfhoekig , vijfhonderdfile , vijfhoofdig, vijfhoornig , vijfjarig, vijfkant , vijfkantig , vijfka fe
lig , vijfkleurig , vijfkorrelig , vij, fledig , vijfmaal,
vi j f maandig , vijfman , vijfponder , . vij ji. ondsch , vijffehillig , vijftal , viiftehalf,, vijf ien , vijftiende;,
vi jfvingerkruid , vijf voet , vijfvoud , vij fvo'uudig ,
'ijf wekig, vijfwerf, vijfwouter , vijfzijdig , vij, jzins ,
enz.

Vijf, oulings ook vijye, luidt in het nederf. , eng.
fiye , hangelf. ,' fz f , - vries.. fief UL P HIL . , KRO. fUtlf,
OTTFRID finfi TATIAN . finevi, hoogd.' fi nf , deen.
zweed. fiém, ijsl. fimm, bretagrr. peinp , col. irezure ;
gr. heure, perz. peng.
VIJFI,AAOSCH zie vij; wekig.
VIJFDE, bijv. n. , van het telwoord vijf: den vijfde"f
dag en, niet weglating van het z. n.; ten vijfde. ap
,der
-

,

.

,
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Wen vijfden der maand . Willem de vijfde., namelijk,
il adhouder van dien naam. In fommige kaartfpeleii
geeft men aan vijf kaarten , die op elkanderen volgen,
den van eene vijfde. ; Oulings fchreef men ook
vijffle : moet ik veeenen in de vzjfJle maent. B1JBELV.
zamenílell.: vijfde art, vijftehalf, waarin vïjfdë in
overgaat, enz. Dit woord luidt in het hoogdë
fe , KEKo. finfte deen. femte, nederf fóft, ait_
gels. lift , eng. fi
ffith ; vries. fiefdé
VIJFDE RHANDE , Zie allerlei.
VIJFDERLEI , zie allerlei.
Vl
J I^ HOEK
,
tn. , des
z.vilnfho ks, áf van den v ff
hoek; meerv. vijfhoeken. Van vijf eik hoek. Al wat
vijf hoeken heeft : het, Kasteel beltaat ' uit eenen regel
snaigen vijfhoek. Van hier vijfhoekig.
VIJFJARIG , zie 'ijfwekig.
VIJ FKANT, zie vijf pantig.
VIJFKANTIG , , bijv. n. , zonder vergrootingstrappeil
Van vijf en . kantig. Van kant. Al wat vijf kanttil
heeft : een vijfkantig bloembed in het midden. Bij zamentrekking ook vijfkant : een vijf kant bdlwërk dekt derf
wal van die zijde.
VIJFMAAL , ,zie vièrm&tl,
VIJFMAANDIG , zie vijfi'ekigii
VIJFMAN , zie vierman.
.
VIJFPONDER , zie vierporem 0
VIJFTEHALF , zie i le, dehalf,, en vijfde.
'VIJFTIEN , een telvoord , dat tusfchen veertien en zes
tien Iaat. Het wordt op zich zelf gebruikt, óf . bij
z 1 n. gevoegd. In dit geval wordt het. z:crt met als
zonder lidwoord. , , niet verbogen :. vi jftien.. f uWver. De
vijf tien Zonen van den Sultan. Ja het blijft .vèelal ónverbogen,, al verzwijgt men het z. n., zoo als in een
Echter
men ook : onder ..ons
dier vi
'fzegt
t:eneT
. `
v«f .
tienen. Bijï^f
vijftienen. '.Deel biet in vi 'tienen. : In de=
ze gevallen wordt het woord op zich zelf gerekend, te
flaan., en . in : tel er die -vijftien nog bi; Vt.n hier vijf-;
tiènde. zame.nflell.: vij f tiendaagsch , - vijf ieníderhan..
:

f,tlr

,

.:

,

de, vij ftienderlei , vijftienjarig , vijftienmaal , vijf=
tie maandig , vijf iental , . ent.
eng..
^lijftien, . vries., f
angélf.. ftJ
ten, nedèrf.` fop
'^in , M. STOK. vichsiefle , aio gds

=

-
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funffthen , ULPHIL . funft*aihuii^ , zmfeed. 'femtbn'
leen. femten , komt van vijf en tien.
V IJFTIENDE, bijv. n. , van het telwoord vijftien. Het
-vijftiende jaar zijner" regering; en , met weglating van
het z. n.: op den vijftienden der maand. Dit woord
Rijdt in het vrijs
eftjiende , eng. fifteenth , KIL.
s' jftienfte i hoogd. fun ehenté , TATIAN. finftazabent#.

V 1JFTIENDERHAt Dn , zie allerlei.
VIJFTIENDERLEI, zie allerlei.
VIJFTIG, een telwoord tot de hoofdgetallen behooren'de , en vijfmaal tien aanduidende. Het wordt, eveii
als andere telwoorden, of op zich zelf, of bij een z. n. ,
gevoegd. In dit geval wordt het niet verbogen : een

uk van vijftig fit^iyers. De vijftig jaren van zijn bei
fluiur. l.'i^ ftigh floten zwoer van fleen , gekuwt langs
uwe kanten heen . VOND. Evenmin ve •buigt men het
doorgaans, als het z. n'. weggelaten íordt,. zoo als
in : het is een der vijftig (voorgemelde perfonen , of
dingen.) Echter zegt eren ook : wij waren onder ons
rijf eigen. Bij vijftigen. Hoe vele vijftigen waren er?
OverJte van vijftigen , ende overt e van tienen. B ij ,

BELV . In welk laatile geval dit woord , even als in
den bevelhebber 'der eerfe vijftig ,, als een vrouwelijk
z, n. , voor een vijftigtal gebezigd wordt. Van_ hier
tige. Zamenftell.: vij f tigerhande ,
vijftiger , vijftigfte.
vij f tigerlei , vijftigmaal, vijftigtal , enz.
Vijftig, in den STA•rENBi BES ook vijftige, nederf.
loftig , hoogd. fui2ƒ,zt*g , OTTFRID . finfly^u0 , IsiDOR. finifzug , angelf. fiftig , eng. fift tweed. fern$ia, ULPHIL . fimtiguns, komt van vijf en tig. Zie
twintig.
VIJFTIGER ; z. ui , m • , des vijftigers , of van den
yij ftiger; meere. vil jftigers. Een medelid van eene'
tiger
vergadering van vijftig perfonen : hij werd - tot vijftiger
gekot.en.. Iemand , die vijftig jaren oud is : dan word
ik een vijftiger. Voorts ook een oorlogfchip van vijftig ílukken gefchut : het was geen liniefchip, maar een
•vsjftigerr.
VIjFTIGERHANDE, zie allerlei.
VIJFTIGERLEI , zie allerlei.
VIJFTIGSTE , bijv. n., van vijftig: , in het vijfsig/le"
. jaar,# Ook mot wegla ing van het z, n.: hij was juist
are

-
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de rijftigfle. Dit woord luidt bij KERO finfzugosta,
hoogd. funfzi Jle, eng. fiftieth,
VIJFVINGEKKKUJD , z. n. , o. , des vijfvingerkruids,
of van het vijfvingerkruid ;, zonder ineerv. Van vijf,
vinger, en kruid. Een b ij zonder ílag van ganzerik.
En voorts geeft men dezen naam ook aan een heesterachtig kruidgewas , dat bij LINNAEUS den náam van
Daphtle voert : vijfvingerkruid met (malle vlasbladen,
en met eironde bladen.
VIJFVOUD , zie viervoud.
VIJFWEKIG , bijv. n. , zonder vergrootingstrappen.
Van vijf en wekig , van week. In overeenkomst met vierwekig , driewekig, enz. , dat vijf weken duurt : - Bene
vijfwekige gevangenis. Zoo is vijfdaagsch , in overeenftemming met vserdaagsch , enz., dat, vijf dagen
duurt ; vtjfmaandig , in overeenfiemming met vier.
maandig, enz. , dat vijf maanden duurt ; vijfjarig,
in overeenílemming met vierjarig , enz. dat vijf jaren.
duurt. Maar voorts beteekenen vijfjarig, vierjarig,
enz. ook dat vijf jaren , vier jaren , enz. oud is ; vijfmaandig , vtermaandig , enz., dat vijf maanden , vier
maanden , enz. ,oud is ; en vijfwekig , vierwekig, enz.
dat vijf weken , vier weken , enz. oud is.
VIJFWOUTER, z. n., m., des vijfwouters, of van
den vijfwouter; meerv. rijwouters. ' KIL. ook vijfels
ter, en pepel. Volgens TEN KATE eigenlijk svijwouter , en wiesyouter , om de wapperbeweging der vlerken. Van wij- of wie-wouwen. Botervlieg : de veltmet
pestigh kan aen eerion zomerdraet -- verandert licht
in een vijfi'outer. VOND.
VIJG , z. n., vr. , der,, of van de tijg; meerv. vijgetz.
Verkleinw. vijltje , in den STATENBIJBEL vijgsken.
De vrucht van den vijgeboom : elk zijn meug, zei de
boer , en hik at ijgen... Daer de bruine vijg haren flam
remere. VOND. ,De vijgeboom brengt fijne bange vtjgsíkens voort. BIJBELV. Blaw vijghe, KAL., bij wiep dit
-

-

woord voorts ezelsdrek aanduidt , in overeenkomst met
den naam van paardevijg ,r dien men aan paar4edrek geeft. Zoo vindt men ook bij JuNIUS : ef ls vigen. Bij denzelfden KIL. is vijghe , fijck, evenveel als
yijghpuijste , vijghwarte, hoogd. feigwarze , bob. fik,,
ita1. fico, middeleeuw. lat. ficus, ficatio, fictus, een
vrij uitwas ; en iemanden een vi jghe gheven hem verge'
IJ 3
ven,
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ven , om dat men zulks vaak door middel van vergif

tigde vijgen deed. Eindelijk wordt vijg ook wel eens

goor vijgeboom gebruikt : welk eene rijzige vijg ! en is
vijgen na Pafchen , volgens HALMA , mostaard na den
maaltijd. Nopens vijg in oorvijg , zie veeg. Van ons
ij, komen de zamenflell.: vllgboon, vijgeboom , vijgeblad , vilgekaas , vijgenselI , vi gemand, vangpuist
en vilgwrat , aambei enz. .Ezelsvijg , paardevijg
enz.
hijg , nederf. , deen. fige , fr. figue , OTTFRID .
ego , eng. fig ,, fpan. h^ gua , fclav. figa, wend. fik,
ital. fica , f;co, lat. ficus, gr. ouxi , is
zweed. .
denkelijk , even als de beteekenende zaak zelve , uit Azia
oorfpronkelijk.
VIJGB00N , z. n. , vr. , der , of van de viigboon; zonder meerv. Van vijg en boon. Bij de Natuurkenners
een plantengefacht, waarvan men zeven verfchillende
Poorten telt :. -witte vijgboon , bonte vi>gboon , ruige vijgboon, Ann. bij LiNN. lupinus , hoogd. feigbohne , nederf. fiekionç, viekbone , Wickbone , en wicke.
VIJGEBLAD ër ' z. n. , Q. , des v:jgeblads , of van het
vijgeblad ;. meerv. vi j ebladen en vijgektaderen. Veran vijg, in de beteekenis, van vi'kleinov. vijgeblaadje. Van
geboom , en blad. Een blad van eenets-vijgeboom ,in den
ST4TENBiJSEL vi'geboomblad : „jij hechten viigeboombladcv
ren te (amen ende maeckten fic,h ,fchorten. BIJZELV.
Figuurlijk , eene onvoldoende verfchooning : zoek geene
vi;gebladeren voor uwe naaktheid!
VIJGEBOOM, z.-.,-ne , m., . des vïjgeb^ooMS , of van den
vijgeboom ; meerv. vijgeboomen. Verkleirw. vz geboomj.1 e. • Van vijg en boon . KIL .. vijghboom , O T T FRID. figboum^ \ T I,LERAM . vigb ourn ; Nor K. fich.
Q,um , hoogd. feigenbaijm, eng. figgetree, fr.. fgr ier ,
ip k higuero , ital. ficaia, , lat. ficaf , • gr. cvxn.
De boom , die vijgen voortbrengt : men telt nzentgvuldige v rfch llende fóorten van vruchten' van den vijgeboom. Voorts geeft men dezen naam ook aan andere.
boomen , die door de Natuurkenners . met den eigenlijen vijgeboom tot een en hetzelfde gepacht, worden gebragt ; • zoo als de ,Egypti fiche. vijgeboom , de plompen
bladige.. vijgeboom , de befagaal fiche vijgeboom, de
t elvijgeboom,
fn , de t;'osvajgeboom , en de gevlakte ?/ifgeboom enz.
.

.

,

G

vij.

VIJG,VIJL,
VIJGEBOOT , z. n.', vr. , der , of van de vijgeboot;
neerv. v:jgebooten. Van vijgen en boot. Anders rijgekorf en -'ijgmand. Een mandje, waarin men de vijgen pakt.
VIJGEMAT , z. n.. vr. , der, of van de vijgernât;
. meerv. vijg7naten. Van viig en mat. Een a1 .mat
ten gevlochten korf, waarin men de vijgen pakt, en
verzendt.
VIJGPLANT , .z.. ii. , vr , tier. of van de vijgplait;
meerv. vijgpianten. Van iJ en plant. Een Arneri
kaansch heestergewas , watrvan men negen veifchi11en
de • foorten telt : la»gwerpige vijglant , ftherpe vijg
plant , rondbladge v:jgplam , enz
VIJL , z n' , vi , der , of vara de vijl, meerv. vijlen
Veikleinw, vijltje. Een werktuig , waarmede men
wilt fj.hattden tandzge vi len BIJRELV Een doore
'17111 van 'sjgers bceijen. F100FT. In navolging der
Latrinen , pogingen ter befchaving van eenig opftet de
kieslieit zij.zer. vijl. VOND. Ik weet, wat keurelijclee
vijl ghij oVer UW ontwerpfels brocht. D. DECK. Bij
KiL. bok nog eene gefcherpte pijl , door verwisfeling
van PM én X. Zamenftell, vzjlrna&î , v:jlv:sçh , zeker
lag van hraijen, enz.
Jujl , . hoogd feile , nederJ , deen. file , angelf
fegi . eng file , zweed fl1, ijs1 t/ziel , walïis 1 :ef, is
verwant ,aii liet weud pzla , boh pilo , eene zaag,
en fchijnt,5 even als vz;lett het geluid ontleend,
9u welk nfen door vijlen verwÉkr
VIJLEN , bedr. en onz w , gelijkvl ik Yijgé , heb en
ben gevijid Bedr , niet eere vijl bewerken hij ƒMeet
en vijltterfiont een nt van :jzerdraaden VOND Iets
vijlen is , het m'et eene v1 gl'id iiaker Iets door
glad
1
en door'. of in J2ukken vijlen , het mct eene vijl iii
,

SS

S

- 1

twee , of -l.' ftukken fcheiden , als mede , zulks
door middel van eene zagende wrijving doen. Eene
roestvie ergens uit viJlen , is , dezelve door middel van
eene viii daaruit doen verdwijiien. Onz. 9` is- aan/luk.ken vijlen door wrij vrng in ftukken gefcheiden worden
het touw jj1t daarop aan Jiukken. Van hier gevii.l,
vtjln'ig , vijl/el Z'imenftell :jlftof, enz Doorzj
lep, .zijt'ijlen, enz.
Vijlen, hoogd. feilen, nederf. fiilen, deen., eng
fl,7e, angelf. fealan, wallis. PeilliQ, boh. pi/owati, ho
tee,
IT

VIJL, VIJS , V^JT 2, V Ij v, V ij , Vr:r

,'4I
teekent eigenlijk , door evenveel welke wrijving zulk
éen geluid verwekken , als' er in dit word begrepen isà
ITIJLSEL , a n. , o. , des vtjlfeh , of. van 'het .vijlfel
zond er meerv. Van vijlén Anders viji/l`o, . ' Het gène
door vijlen van eeneg metaal gefcheiden wordt : nies
vi`lfel vaas j7aal gemengd. Zameníteíl.: /Iaalvi,lfel
eti z.
VIJLSTOF , zie vijlfel,.
VIJS TEN , zie geesten .
VIJT, z. n., vr., d tl , of van de slijt; zonder meeree
Anders fait. Bij K IL . ook 'fik , en vijghe , nederf.'
,eek. Zekere fmartelijke zweer aan den top der vinger
-ren : zij heef °t de wijt aan den duim.
I'IJVER , z. n• , m. ; des vijvers, of van de n vijver;
rneerv. víj''ers • Verkleinw. vijvertje. Serie bewaar'laats van levende visch : tienen vijver met vischpoten ,
dien daarmede
opvullen. - Stroomgeon`^;gaèn heser roeten
i•
uit den vij ver oggekraeit door 'de faerr^. VOND • In deze
bèteekënis' is het word , e+en als het fr. eivier , ital o
yivaio, pi tl'eend van het lat, vivarium; eene bewaar=
jalaatá van levend gedierte , van gayere , leven Maar
koorts beteekent het bij HALMA en ICI .. zekere ziekte
►àn paarden , en andere dieren ? bij KXL. óok yijti e ,
en
„f ver.
fi
J 1, -„ z. n. ,' vr. , 3 dor , of van de vijze, tneerv uijzen: ' Ins het fr: , vis. Bij Kro.. evenvee`, als fchroef,,
maar eigenlijk de vaar van eene fchroef. Van hier bi
KIL. rijzen , of vjfen , fchroeven ; van waar wederom
vijfel , of vijzel, eenti ftot' , een iYchoór..out , en .viïzelen , opfchroeven : ' een' huis oen haog vijzelen. HAL=
IkzA. Iemand i,n ta n eer vijzelen. Zanienflell.: e
s aizelen , ook fig. , voor fterk ptijzen.
VIJZEL - z. ' n*. , ni , des Vijzels , o1 van den gijzel,
' ' . Verkleirw. vijzeltje . En"
j zez len en s^ï,^zels
eervrvi,^zelén
atnp at zet alenCamper in den vijzel. Zamenífell.:
wijzelhooƒdo Zie 'voorti vij c.
VIJZELEN, zie vi ze.'
Y VLLEN `bedr. w. , gelijkvel. I vilde, hekgevild. Van
ten :" de ^chapén moeten gejchoren , maar
el' "ontbloo
niet gevild,' .worden: Ick kloofd' een hair in twee, eek
hit ben rnugge villef. v: Dóap. Ongefchikteli;k fnijden : hoe vilt gij dat vdeesch zoo Voorts Is villen de
volte bij KIL . dezelve zuiveren. Van hier gevll ,
vW
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iller , v llin • , enz. Z meníle 1.: vilkuil , vilmes , enz.
4fvzllen , enz.
Mille s , hoogd. Villen, eng. flaij , fiéa, aulitgs oq^
slaan , en bij KIL. vlaeden en vlaeghen , is verwant
aan ons dellen , fr. peler, wallis. pelk , en komt van
vel, hoogd. fiell, goth.2,S
fl11.
VILLER , z ,. n. , m. , IYII;ei-s2 of van den vila;
meerv. villers. ` Gemeenlijk vilder. • Van villen. `Al
wie vilt , ' en bijzonderlijk , al wie zijn werk van* villen
maakt : wederom een paard vgor deus villa. $ij Kiz.:
evenveel als racker. Van hier viller'i de plaat$' ,
waar de viller zijn werk gemeenlijk verrigt. Zamentiell.: p : ardeviller. , pad eviller , of poddevlr'ller , iet
Vrieslap en eldeers
rs,een íiecht ee n ílomp mes
ies ,, junk^slle ,
l

-

HALMA, enz.

VILLERIJ, zie viller.
LT , z. n. , o. , des yilts , of van Fet, vilt; meerv.
VIvilten
, dat Wegens verfchillende forten gebezigd wordt.
iene flof e , die uit aaneen klevende woi , of haar, befiaat en dient,' ons ér boede i , of iets 'anders , van te

maken : hij draagt in zijne fthoenen ,oren. vs vilt.
Vóorts ook het gene van vilt vervaardigd wordt. D, s.
is vilt
e v,, alsl
bijJ
KIL. evenveel
vvilten
n hoed, vilten"spann
iel, valiep ft^óen. Bil FJ4LMA is
i Tgrksch ,ilt kemel
haar. En men gaf oulings , even als nog ifeeds in het
boogd., den naah van vilt aan er ílecl^t tnensch "ns
i
z,onderheid aan ' eënen gierigaard. Vann hier viltachtig,
ti ,
íl cht, ges
, n , 'dat
' , "Kid..
vilte
'
'
v Piltnvé^vaardigd
i: Zamen ;ell.: ►vi,ltbóem , yiltkrttid ,iltlui ,lltmaker , ^iktn?ak^rij , viltmantel - enz. •
J 'iet, nederf. , deen. ', zweed. fllt, hoogd. fllz, anelf. , eng. feit , fr. foutre,, stal. foka en feltro , mideieeuw . lat. feltrum , pheltrus , en fjlzata, pool. pitJti , boh. pist , is verwant aan het lat. fllu^n , of atr
plus en p leus , of aan vel , en villen.
VILTACHTIG , zie vilt.
VILT900M, g. n. , ni. , des viltbooms , of van den vlltboom; meerv. viltboomen. Van vilt en boom. Een
boom, wiens takken met zeker flag van vilt bekleed
zijn : de viltboom is een voortbren g fel van de l alabaarche kust, en wgrdt oo ë op Ceilorr gevonden,
V 1ÏJTËN, zie vut.
VIM, z.' n., yr. der, of van dc vim; meety. vlrzs-
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tn..

Viir, Viw,
men. Een honderdtal: ik kocht die takebosfen hij do
vim. Eene vim riet is honderd bosfen.
VIN, z. II., vr. , der , of van de vin; meery. vinnen.
Verkleinw. vinnetje. Bij KIL. ook vimine en vlimme.
De flagwiek van eenen visch : de vorens hebben roode
'innen. Mtfcherpe vinne en vitiggen vlogel. VOND.
Dees befireecke vill en flachvljm foriderpunt VLAERD.
RE DENRO 11 wat vinnen endç fchobben heeft. Jultghq
eten*. BIJBELVERT. Steekt met alle zijne vinnen en
achten van zich. VOND. De vinnen van zich fleken
^r
wordt van d windgezegd als hij zich verheft: den
fJOOrti3'lflt die zijn vinnen heel grim;nigh van zich
fleekt. VOND. Al z * 'n vinnen van zich flak." HooFT.
Ook wordt zulk een wind gezegd de, vinnen op of ho
ger te fisken: hoe hij voort zijn vitmen hoger ftak
ANTONID Eene ':n verroeîen iseenige beweging ma
ken hij dwft gèeri vin verroeren Eindelijk is vznne
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eend friede en èèn1eden brokje een hachje:
Øçns. Kr ; afiders "vink welk woord in dezen zin
iiog hedendags bij de walvischvangers in gebruik is
vinvisch enz. 4arsVan hier vinnig Zamen
,
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vin ruggevin enz.
Vit: hoogd nederf deen finne zweed fena,
agelf finlia, fin, eng fin, ijs! fun,fa4n, ital ,
lat. pinna is verwant aan Pin en jen.
VIN, z ii vr. ' der, of van de vin, meerv. vinnen.
Hoogd zweed finne in Languedoc janos verwant
aan het lat. panus een gezwel. Zeker flag van zweert
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Jes in het aangezigt en elders die foms etteren en
dan opdroogen en foms ook zonder ettering verdwij..
nen. Zamenfrell. : 1.,Joedvin ; enz..
VINDEN bedr4 w ongeliikvl Ik vond heb geon.
den Oulrngs ook vinnen Iets dat men zoekt ont
faje Peckeli rnaer met pinden Bij-.
waar worden
,
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Raest en fireeft , om u te vinden VND 1c
n weet niet , in wat gaten , oft hoecken , dat :ck hen
fal vinden v GHIST I weet geere woorden te vin-.
den , om mijne danbaarhe:d te uiten. Iets , dat men
niet gezocht heeft , aantreffen men vond hem toevallig
onder de dooden Die het laat , zoo als hij 't vindt,
wordt met alle regt bemind. Hoe kan men arger vin
ncn. VLAERD. REDEN. Dacr er vert* geen plaetfe
door hroer gcvden. l3JIiLv En wat voor ondr•
fcheijd
BELV

Vj
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ƒ„bet]#d is tusfchen die te vinnen. WESEERB. In fchoonheidt d'allerjchoonst 41e'r zijn ;e vinnen, - HOOFT.
Iets, dat aan niemand toebehoort,. aantreffen, en in
eigendom bekomen : een fchat in den acker verborgen,
u eieken een rnenfche gevonden hebbende. - BI JBELV. 1 HeF
is , als of ik het gevonden had , zegt men van dingen,
die men gemakkelijk verkrijgt. - Van hier de betekenis
van vonder in ltrandvonderm In. zulken , of zulken,
toeíland aantreffen : hij quam tot de difcipelen, ende
vontfe (lapende. BIJBELV. Toen Zij zjch wees en (onder
vader vorst. VOND. Als ghij in ncw gemoed u [elven
vindt vermaec t. VEESTg aB., Aantreffen , over ,het algemeen : men vindt overal.goede én: kwade menfchen SQo
lang men kruikjes vind te Ïeilingens op 'tho., G7 TD SAN.
Bevinden : ik vind mij daaronder getroost. ' Hij vond
zich daartoe buiten (iaat. Dit hebbe ick. gevonden ,- je jt
de. Prediker. i3BEt,v. Oock voedt men wel,. das fij in rotten .dier gecloven woonden vrij. v. MAND-. - Achten , fchatten , oordeelen : ik vind haar niet leelijk.
Voorts vond hij oorberljck. WESTERB. Ik vind zeer
qualijk , datgij 's avonds zoo laat te .huis koomtek - HALMA. Deze beteekenis oefent vinden Qok in goedvinden.
Zie goed. Voorts beduidt het F nafpeuren i, onderzoeken : vinden ende wijfen het ,aordee .:. KIL. _ Doet., wad
uwe bant vinden fal. BIJBELv. Y*i hier, dat ". vindei
zoo veel als onderzoeker . beteeken ,• in o, etvsa der,v
bij. _VOND..,';, 'e gin vinders , van de . vogelen , .. vinders
da n de visrk :, bij v. HAss:- - í En van hier, ook
de J,etgekenis - van yinderif ., ira . . rroch zijnde- twee
vilderijen :pan. , dett vleeschh ijfe+ -:\r HASs{. Ook
wordt linnen z vel .eens ; met,' uitvinden ; verwisfeld
- weet aar Ronds -eed voorwendjel" te vinden. - Ik kan.
Iet fair niet v eden, Het met, iemand vinden is hem
te vreden flellen : ik zal hkt wel met u vinden. Iemand
.vinden is foms hem ifraffen : ik zal u vinden , dat verzeker ik u ! Uwe reehterhant tal uwe haters vinden.
. BIJBELV. Uw hand zal firaks hen, i inden. I1. D. S. P.
.Zich laten vinden is zich te vreden laten flellen , of,
van zaken , zich laten fchikken : _het zal zich wel laten
vinden. ,l. ie fich niet nae den :tijd laet vindeti. WEsTERB. Zich ergens laten vinden is , zich daar vervoegen : ik zal mij daar in tijds laten vinden. Bij iemand.
t 'OO.St gun genade euz. en, in den STATENBIJ-
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V ar ir.
BEL , het voor zijn aangezigt , in zijne oogpn., enZ.
,pinden, is zulks van hem bekomen : gij zult Weinig
troost bij hem vinden. Op dat ick gena e einde in uwt
dogen BIJBELV . Ergens vermaak_. in vinden is het daaruit fcheppen .: vindt gij vermaak in lediggang ? Eindelijk is zich vinden gevonden worden : daer vindt fich in
mijne bant het vierendeel eens filearen Jikeh. B I J B E LV.
Van hier vinder , vinderij , vinding , vindfter , vond,
vonder . Zarenflell.: bevind , bevinden, uitvinden,
.

Onze

Minden , vinnen , nederf. finnen , flnden, hoogd.
Enden , deen. finde, eng. find, an gelf. , KF Ro. fin..
dan , O T T FRID . fintan , zweed. finna, vries. fine,
oud. fr. finer, lat. fendere, in ofendere , is verwant
aan finden , zoeken bij O T'v FRID., - en finthan, weten,
'

blo ULPHILAS..

.VINDER , z. n. , m. , des vinders, of van derf vinder;
meerv. Yinderen, en vinders. Van- vinden. Al wie
,iets vindt : men looft eene goede beloning aan den vinder De 'uitvinder van evenveel welk ding : de vinder
van het bu: kruid. Die de'inder is der fabelen en kluchten WESTERB . Vahi hier vinder I , vinderfche, bij
JREDEROD. , waar. Pallas de -vinderfche van de kr jgl
heet. Dit woord luidt vonder in jtrandyonder.
VINDERIJ , zie vinden.
VINDER.SCHE , zie vinder.
VINDING , z. n. , vr. , der, of van de, vinding; meere:
:vindingen. Verkleinw. vindingje. Van vinden. De
daad van vinden : bij de vinding van het verlorene. Tot
vinding van het ontbrekende. Bijzonderlijk , uitvinding, verzinning : welk gene fraaije. vinding ! Allerbijzonderst , uitdenking van fchilderachtige , of dichterlijke , invallen ; - of het vermogen , om ze uit te denken:
het ontbreekt hem aan vinding. Zulk eeninval zelf:
wat is dat eene fi^rhoone vinding ! En verzamelbaar , eene
hoeveelheid var} zulke invallen : dat tafereel is vol vin-ding Zamenílell.: bevinding, 'vindingrijk, rijk in
vindingen , of daartoe gefchikt : dit diehtJluk is zoo vin.

:

dingrijk niet, als het; andere. Welk een vindingrijk
'vernuft!. Van hier wederom vindingrijkheid.
VINDINGRIJK, zie vinding.
VINGER, z. n., in., des ` vingers, of van den vinger,;.
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théefV.- v' tner
' b^e ^` . , en v^nge^s. Verkléin w. vin-` g'ert^j é.
Eene benaming der uiterfte ledematen van de voeten eii
handen van menfchen en dieren : dé Pangoeling heeft
aai eiken poot vijf vingers met nagels. Maar gemeen=
lijk bezigt men dit woord wegens de uiteinden der` handen van den mensch : fijne Fingeren waren fesle* ende
fes,re, vier en twintich. BIJBELv. Sijn fpietfe was een
mast in fijne grove vingren. VOD. Oneigenlijk zegt
men ook wegens eenen handffhoen , dat hij vingeren
heeft. En in den BIJBEL worded Gode vingeren toe.
gefchreven : als ick uwen hemel aen fie , het werck uwer
vingeren. BIJBELV. ; waar Gods vei iger enkelvoudig
voor Gods magt, of een gewrocht van die ragt , geriomen wordt. De vingher naest den duijtn , is , bij KIL., de
voorfle vinger, en een hartevriend. Hij zal er zijnd
Pingers niet Blaauw aan tellen , is , hij zal er ujt iii
deelen. Den vinger op den mond leggetl , is
gen : mater heter is 't, dat ick mijn vinger o de mat,d
legti WESTERB . Iemand, of iets, door de vingeren
zien , is , daaromtrent toegevend zijn. Iemand met vin•
fiers nawijzen , is , hem befjotten , uitjouwen. Ie
mand op de vingeren kloppen , is , hem beftraffen. , Hij
is zoo mak , dat men hem wel om den vinger winden kan,
duidt eerre groote gedweeheid aan. .efls mén hem eenera
vanger geeft , neemt hij de ganfehe hand, beduidt , hij
maakt misbruik van eene betoonde goedheid; het welk
door H . DE GR . gezegd wordt: met den vinger te ge=
,

.

ven , werdt men al te met de handt quijt. Op de yinge.
ren tellen , met , de fingeren [preken , • is , zich daarvan

bedienen , om iets 5p te tellen , of zijne gedachten te
uiten. Iets met duim en vinger .aanvijzen, is , zulks
heel naauwkeurig doen. Hij is zoo nabij , dat men
hem met Benen natten vinger beloopen kan , duidt aan ,
dat hij heel nabij is. Van hier vingeren , bij KIL,
met de vingers aanraken , (bevingeren) vingerig,
en viervingerig, Dif vingerig , vingerling enz. Zam en f lell.: vingerdik , vingerhoed , vingerkap , . vin-

gerlang , vingerlid , vingerlik , vingerpluim , vinger.
ring , vingerfnel, vinger/pier , vingertpraak , vinger=
top , 'vinger•visch , enz. 4arsvinger , hartvinger, middenvinger , oorvinger, ringvinger , fchaamvinger , voorYinger, Uvijsvinger,, enz.
Vinger hoogd. , deens, eederf., amgelf. en eln'g.
ftr
;

,

r 1

;

ngér,, OTTFR!D. fingar, ISID, flngrô,' ULPIHTt:. ,
ijs.l. fingr , komt van vangen , even als ' cirnge , de hoogti.
benaming der klaauwen van roofdieren. Vinger is ei-'
genlijk af komfig van den onvolm. verleden tijd, ving,
van vangen , zijnde de vinger iets , waarmede neen de
dingen vat en bevat.
VINGE REN , zie vinger.
V1NG E R RO i,D , z. n. , m. , des vingerhoede, of ván
den vinge rhoed; meerv. vingerhoeden. Verkleinw. vin.
gerhoedje, Van vinger en hoed. Een bekend gereed
fchap der vrouwen : een zilveren vingerhoedje. «IJ
KIL. ook een plantengeflacht, waarvan men zeven ver•
fchillende foorten telt , en dat anders den naam van
vingerhoedskruid voert.
VINGERKAP , zie vingerling.
VINGERLING , z. n. , m. , des vingerlings, of vin
.svingerling; meerv. vingerlingen. Verkleinw. vin.
gingje. Anders ook vingerkap. Het bekleedfel van
eenen vinger : maak má j eersen zeemlederen vingerling.
O.ulirigs voorts . een ring, in welken Zin men dit woord
ook vingerlijn fclreef : en ftak aen deze hant , die beeft_,
den vingerling. VOND. Dat- Ment feghdlen (oude net
onfen vingherlijn .van goude. M. STOK. En men be-^
zigde dit- woord. ook voor boeijen: vëteren , vingerli
,

ne , ende feel, daer fis die ghene met Wouden binden:

.
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bijv. n. , zonder vergrootingsirappen.
Van vinger en [nel. In het muz ijkfpelen fnel met de
vingeren : zoo zoet van keel als vingerfnel., VOND.
Van hier vinger•rnelheid.
VINGERVISC H , z. n. , m. ,, des vingervischs , of vare
den vingervisch ; meerv. vingervislchen. Verkleinw.
vingcrvischje. Van vingér en visch. Dezen naam gaf
men oudtijds enkel aan de vijfvingerige vingervisfchen
maar thans ook aan de naderhand ontdekte zevenvingerige , die men in Virginifche vingervisfchen , en Pará*dijsvisfchen , onderfcheidt.
VINK, zie vin,
VINK , z. n.. , m. , des vinks , of ydn dén vink; meerv
vinken. Verkleinw. vinkje. Een vogelengeflacht g
waarvan men bij. LINNAus èen én dertig foorten vindt
een fchotel met gebradene vinken.Iij luijlert als éen
.

:

vink, is, hij luifert heel f cherp loer Jij met -ióper1;

VIN, VIO.

obren nae ligijjlren als een vinck. 1 sTERB. Van lier
vinken. Zannenfleli. : vinkekooi ,' inkeflag , vinkevanger,
vinkelvalk , vinkinees, enz. Bergvink , bloedvink , koschvink , distelvink , doornvink , geelvink , goudvink ,
groens;ink , hennipvink , lokvink , luijlervink , rijst.
vink , roervink , jchildviri k , vlasvink , enz.
Vink , zweed. finke . en g. fanch , angelf. , finc , hoogd.,

nederf. link , en hier en daar pink , fr. penion , ital.
pincione , middeleeuw. lat. pincio , bob. penkewa, is
ontleend van het geluid , 't welk de vinken geven.
VINKEHUIS , zie vinken.
VINKEN, onz. w. , gelijkvl. Ik. vinkte, .heb gévinkl..
Van vink. Vinken vangen, : hij verkwist zijnen
nen tijd
net vogelen en vinken . Zalnenftell.: vinkebaah , vin-.
kehuis , vinkehuisje , eene hut , waarin men zich ver--

fchuilt, om vinken te vangen , vinkenet, een net , waarvan men zich ten zelfden einde bedient , vinkesijd
enz-.
VINKENET , zie vinken.
VINNIG , bijv. n. en bijw. , vinniger , en vinnigst
Van vin. Eigenlijk met vinnen bézet. In het gebruik,
fcherp , bits : ik kreeg een vinnig befcheid. 'Nae, 't vinnig klemmen des firengen wintertijds WESTEB . &O
.

alsfe mag. CATS. De tong van vleiers vinnig
treft VOND . Ergens vinnig op zijn is. daar naar ílerk
hunkeren : hij is vinnig op hetfpel. Vinnig tot wraec..

vinnig
.

íI e is , bij Kt. , wraakgierig. Bij denzelven KIL. ï5

vinnig -ook gar{I ig , bedorven , en , overdragtel. , gie^
rig. Van hier vinnigheid , vinniglijk.
VINT , zie vond.
VIN VIS C H , . n. , m. , des vinvischs , of van den vinj
visch; meerv. vinvisfchen. , Van vin en visch. Hoogd.
fintifisch, eng. finback • whale. Zeker flag van walvisichen , dat eene vetvin op den rug heeft : de vin'visch ir
even lang , als de Groenlandfche walvisch, maar dunner en vlugger.
VIOLET, bijv. n. , zonder vergrootingstrappen. Even
als het hoogd. violett , en eng. violet , van het fr. violet ontleend. Vioolkleuri , paarsverwig : een violet
lint. Zainenftèll. -: violethruin , violetkleurig, violetverwig , enz. Het f amwoord is het lat. viola.

VIOLIER., z. t . , vr, der, of van de violier; meerv.

"tï-.
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,iilierènó Verkleinw. violiertjes Eeri plahtengefach't ,
waarvan men zeventien verfchillende fóorten vindt : v=erkante violier , heesterige violier, eng. Zamenfell. : vlo'
,leerbloem , violie'rboom , violierplant , violierftam ; enz.
Tuinviólier, teekantsyiolier , enz. Dit woord komt met
het fr. violier overeen.
VIOOL , z. n. , vr. , dek', of van de viodl; meerv. violen. . Verkleinw. viooltje. Eene bloem , waarvan ni en
elf Poorten telt; in het hoogcc. vióle , stil , en veilchd, zwáb. dicht. yiol , fr.. violette, eng. viólet , fp.
violetta , ital. , lat. viola, gr. Sov , dat het ftamwoorct
Is , - en in het p'oolsch flotek , flolka. Als ook de plant
waaraan die bloem groeit, in het eng. s ioletplant , fr.
violette, hoàgd...vióle, lat. viola. Zamenilell.: vio=
-

,

Iez2Jroop , , vioolkleUrig , vioolplant , errz. Bergviool

.. aartyi®ol, enz..

VIOOL ,. zie vtd?L
IRTEL , zie veertel.

VISCH , z. n. , m. , van den visch ; tneerv. vzsfchenn
Verkleinw. yischje.. Een dier met koud rood bloed

dat niet . door middel van longen , maar van kienwen , adelnhaalt , en to't welks geflac'ht dus eigenlijk.
noch de zoogenoenide walvisch , noch ie haai , en meer
indere , waterdieren , behoaren' : de gedaente . van eetitgen visch , die in 't water is. BIJE LV. U'èr•t gevangen een vreemde visch. Hij, had een' ,krommen bék.,
HOOFT. Dat het onder fle in eengin mismaekten visch giroBigde. VOND.. Den visch deed jmooren in dien vloed:
f,. D. S. P. Is 't (lijm van vis/en niet te kout. CATS.
Een klein visckje een -Zoet vischje, geringe dingen zijd
foms ook aangenaam. Het lever van een vischje in het
water is een lustig en Vrolijk leven. Een visthee uit het
water .eten is' een vischje , dat met het water , waarin
het gekookt ik, opgedischt wordt. Voorts bezigt mefl
visch verzamelbaar voor ,isfchen : dder woonden ook Til..
fiers binnen, die visch aenbragten. BIJBELV. En dan
verbuigt men het als vrouwelijk : met alderhande visclt
uit meer en zee en firoomen. WESTERB. Tot zij t
want optrokken met de viscli. VOND. Het is de Weg van)
alle vis. HuIJGHENS. In hetzelfde geflacht beteekent
visch het vleesch van visfchen : , de visch wil niet van' de
graten. Wat zit er weinig visck aan. die baars/es! IMf
de áoireku'nde gelft meni aan een der fterm4nbeelden vanf
den,
,

'

i

V i S.
t

353

ien dierenriem den naam van de visfchen. En dezen

naam voeren voorts niet alleen de . walvisfchen , maar

ook nog meer andere zoogdieren , en fchepfelen van het
geflacht der kraakbeenige dieren en wormen. Van
hier vischachtig , visfchen, enz. Zamenftell. : vischa-

rend , vischbank , vischbeen , vischben , vischbun , vischblaas , vischboek , vischboom , vischdag , vischdief,
vi4chdooder , vischdoop , vischeter , vischgier , vischhaak ,
vischha;;dtl, vischhouder ,' of vischhouwer , vischhuid ,
vischjager , ' vischkaak , vischkaar , vischkaker , vischkas, vischketel , váschkieuw , . vischkoker, vischkooper,
vischkoopfter , vischkop , vischkorf, visehkorrel , vischkuip , vischkuit , vischlejel , vischlever, -vischlijm , visch-'
maal , vischmarkt , vischnet , vischoor , vichotter , ,
vischf oor visch , vischrc iger , vischrijk , .visch-.
Jchocl , 'vischfchrobber , vischfchub , vischfoep , vischfpaan , vischteef, vschtob , vischton , vischvangst , vischvrouw., vischwijf , visfchengefiacht , enz. Bunvisch ,
bruinvisch , doopvisch , graatvisch , katvisch ,.. krimp3.iscil , kuitvisch , meervisch , panvisch , platvisch, potvisch , fchaalvisch , fcheli^is--Ih , Jckelpvisch , fnotpisch , ,
fpicgelvisch , flinkvisch, flokvisch, tonvisch , veenvisch,
u^alvisch , witvisch, zeevisch , zwaardvisch , enz.
Visch, hoogd. fiSch„ OTTFRID. f
wallis., pij cg,
eng. fish , vries. , nederf. , deen. , zweed. , goth. fisk ,
lat. piscis , ital. pesce , fp. pece , fr. poisfon , . heeft
enige overeenkomst met het gr. i &u .
1 1G ; bijv. n. erg bijes. , vischachti er, vrsch
FRIS ACF
achtigst. Van visch en. achtig. Wordt gebruikt in:een vischachtige (naak. [Fat ruikt hot hier vischachtig! enzt
VISCHBOOM, z. n. , m. ,, des. vischbooms , of van den
vischboom, meerv. vischbooinen. Van visch en boom.
Een Westindisch -boomgewas van twee verfchillende
fi)orten , dus genoemd , omdat deszelfs gekneusde takken en bladen , in het water geworpen , de visfchen
dronken maken , en beven doen konen , zoo dat zij
zich met de hand laten grijpen. ' Eveneens voert - het
zaad van een Oostindisch l)oomgewas den naam van
vrschkorrel, omdat . het dezelfde kracht bezit. En men
geeft dien van vischdoodcr aan een boomgewas , dat de
visfchen doodt.
VISCH,

,

z
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VISCHDOOD11R. , zie visciiboom.
VISCHKOR R EL , zie vischboom.
VISCHNET, z. n. , o.. , des vischnets, of vanhetvischnet ; meerv. vischnetten• Verkleinw,* yischnetje. Van
visch en net. Een net , waarin men visch draagt. Als
het voor visfcherswand gebezigd wordt, komt het van
visfchen en net. - En daarvoor is visfchersnet ook gebruikelijk.
VISCHTUIG, zie visfchen.
VISSCHEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. ik vischte ,
heb gevischt•. Bedr. , in het water opfporen , en daaruit ophalen , zoo als men visfchen doet : jck (al fenden
tot vele visfchers , -die j'ullenfe visfchen. BIJBELV. Daer
de visfcher lijken vischt. VOND. Kabeljaauw yifchen•
Onz. , met de vischvangst, onledig' zijn : jck gae viffchen. BIJBN. Bleef gedurig op mijn werk in 't visjchenflacrens' VOND„. Ergens naar yisfchen is zich bevlijtigen, om daarvan kennis te krijgen : hij begon gr
vaar te visfchen. Ik visch naex wetenfchap zoo vlijtig
als ik mag. D. DECK. Achter het net 'visfchen, is,
voordoelen bejagen , die een ander reeds voor ons weggehaald heeft. In troebel water visfchen , is , zijn voordeel met eene 'plaatsgrijpende verwarring trachten te
doen. Van hier gevisch , visrcher, visfcherij , vischfier , vis fchijng. Zamen fielt.: v:schangel , - vischboot ,
vischdobber , vischgaren , vischhoek , vischhoeker ,vischnet, vischtuig , al het noodige om visfchen te vangen,
als -hengels , fnoeren , of fim`men , netten , enz. --yischwuand , vischwater, enz. 4anvisfchen , afvis/chen g
^oorvislchen , nav sfchen , opvisfchen , overvisfchen , toe=
'sisfchen , wegvisfchen , enz.
IVisf hen, hoogd. fifchen, eng. fisk, angelf. fiscian,
nederf. fisken, vries. fiskj^, OTTFRID . fisgon, komt
van v:. sch.
YISSCHER , z. ti. , m. , des visfchers , of van den vjsfcher ; meerv• yisicheren en visrchers. Verkleinw. visfchertje. Al ` wie zijn werk van visfchen maakt , zich
daarmede geneert : want fij waren visfchers BIJnELV.
De . visfcher bezig met, zijn bevende angstroede. VOND.
En meest behaeghden hem de visfchertjes en vrouwen.
WFST!RB . Visfchers der me, chen zijn, in den STA=
.

T NBIJBEL ,

die er hun werk van naken, om men-

fchen

Vis, VIT, Viz.
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1 ciien als te vangen. Elk visfchertje vischt op zijn ge
tij , inen neemt de gelegenheid waar. Wegens eene
vrouw gebruikt men vischfler. Van hier visfcherij. Za-'
menílell.: visfchersbedrijf , visfchershandwerk , visfche sleven , . visfchersnet , visfcherspink , enz. Haringvi sfcher^ , kabelt aauwvisfcher , paa; l 'isfcher , paling visfther.j^holvisficher, 5 enz.
Zlisfche r , hoogd. fficher, eng. fishcr, angelf. fiscere, vries. , deen. fisker , TATIgN. fiscar, OTTFRID.
fisgar, komt van visfchen.
V1't'RÍOOI1, z. n. , o. , des vitriools , of van het vitriool ; zonder meerv. Een bekend aftrekfel van ijzer , ko •
per, zilver, enz. : gedegen vitriool, dat door de natuur zelve toebereid is. Elixir van vitriool. Zamen itell.: vitrioolerts , vitriool eest , vitrioololie, vitrioolz Itlr, enz. Het flamwoord is tiet lat. vitriolum
V I TSÉ , z. n. , vr. , der , of van de vi *,re ; meerv. vitfen. Anders wikke. Een plantoewas . dat peulvruchten draagt, waarvan men achttien verfchillende foorten
telt, en waartoe ook de tuinboonen behooren. In het
eng. viche , of vereh , fr. veche , of veste , ital. w ecia ,
lat. vicia , gr. f ixsov, boh. wijkow , hoogd. wicke,
zweed. 'wiker , wallis. gu'ijgg.
VITTEN , onz. w. , gelijkel. Ik vittede , heb gevit.
Smalen, door opmerking van gewaande of wezenlijke
gebreken : zijn gróotst vermaak is op eens anders werk
te vitten. Van hier gevit , vitter, virf et , vitYirg ,
enz. Zamenilell.: vitlust , vitzucht , enz.
VITTER, z. n., m., des vita ers , of van den Niit°r;
meerv. vitters. Verkleinw. vittertje. Van vitten. ' Al
wie zijn werk van vitten en bedillen maakt : het is een
regte vitter. Wegens eene vrouw gebruikt eren vitfier.
Van vitter kánit vs^tterij. Zamenílell.: taalvitter , voordenvitter,, enz.
VIZIER , z. D. , ní. , des viziers , of van den vizier;
meerv. vizieren en viziers. De eeríte ítaatsdienaar
. van eengin fllltan. Die van den Grooten heer wordt
doorgaans Grootvizier genoemd.
VIZIER, z. n. , o. , des viziers, of van het vizier;
nieerv. vizieren. Een mikijzer,, anders verzien ; en
de open1rig van eenen helm voor de oogen: de ien"icht
vloog hem door het vizier in het linker oog.
-

,
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VLA , vlade , z. n. , vr. , dr , of van de via ; meerv. vladen
ulaan. Zekere fchotelfpijs .van melk en eijeren; wwdte ,

r-oode vla. C)ul. zekere van melk en eijeren.., en dun

vlak brood , zoo als de paasehkoeken der Joden , toebereide Ipijs :. vlaede, pannekoek, toerte. KIL. Onge j eerde vladen • ( elders pannekoeken) met olije bejlreleen. BITBEL V. Om dat men hem geen vlae noch wvaefelen laet eten. WWESTERB. Overdragtelijk, een uitwerp fel van rundvee, een koeftront. Zamenflell.: vlabak
ker , bij KIL. vlaedenbacker• , vleijer : plu jmJlrijckers,
3'labackers , oorblaefers , fletfers , lijn in der Heeren hove . E. na D £ u N E. Vlaedpanne , I(u . ennz• Citroen'la roomvla , enz.
Vla , vlade, KIL. ook vlae je , fr. flan , middeleeuw. lat. Jianto ,- fl to , enz. , hoogd. f adën ,-!tal. f adone , zweed. flatkaka , kont van. het zweed. en eng.
flat, deen. flgd, bre4d, vlak , en is verwant aan plat.
VLAAG , z. n. , vr'. , , der, f van de vlaa.Y ; meérv.
vlagen. Verkleinw. vlaagje. Eene voorbijvliegende
bui : na, de' g,re en zore , vlagen.. VOND. Wij werden
v,qn die vlaag doornat. De .;iormw nd verhief zich hij
,.lagen. Een haast voorbi.jfnellende aanval van ongefteldheid : de vlagyen eenar barende WouW. .bene vlaag
van koorts, van gekheid, van razernij , enz. Evenveel
welk afwisfelend tijdvak : bij vlagen brak d zan weer
door. Hij krijgt tuschen beiden wel eens eerre vlaag
van gzonar verfzand. Maria ziet haer zuster aen bij
vlaegen. VOND.. Zamenflell.: dolydervlaag , minnevlaag , regenvlaag , f windvlaag , enz. Dit
woord komt van vliegen.
VLAAK , z. n. , vr. , der , of van je vlaak; meere.
vlaken. Eene horde , waarop men wol flat , om ze
los en 'uchtig te maken. Van hier vlaken , de wol op
zulk eene horde (laan. Verwant aan vlak. .
VLAAK , z. n. , o. , des. vlaaks , of van het vlaak; zon,
der meerv. Een zandbank tusfchen Stavoren 'en Enkhuizen : wij werden langs hei. vlaak gebotst. Bij KIL.
heet zulk een zandbank over het algemeen vlacke. Van
vlak.
.
VLAAMSCH , bijv. n. , zonder vergrootingstrappen.
Nederf fliimsk , lio.ogd. flämisch. Van Vlaanderen :
Vlaamsch llnn,.en. De Vlaamfche kust. .ten pond
is de-V láamllaqmch, is ,des
• ggldens.. liet Vlaamsch
fehe.
-
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fiche taal. De Tllaam[che eilanden liggen ver van Vlaanderen , in den Atlantifchén= oceaan. Dit woord is , even
als Tlanazng, vermaagíchapt aan Vlaanderen.
VLAAN, zie villen.
VLAANDEREN, Z. n: , a. , i'an het Vlaanderen; oti
der meere. Een der gewezene zeventien Nederlandfclhe
gewesten : the; rijke Vl.irnderen. In het fr. Jlândrc.
Zamenífell.: flaatsvlaanderenVLADE, zie vlag
VLA
vtrzg é, z. n. , vr. , der, of van de vlag
rneerv. vlag en. Ver kleinw . 'vlagetje. De vaan van
een chí
f ' ,-••crf
' " ^►o ij" vaandel
e dat men oop eet
2
een foott
belwerk , eenen toreh , ent. plant : duizent vlaggen op
een rij- reell2h vlieghen af en aen. VOND. Het recht
der' vlïgge hobgrno•edelijk jchendde. ERANDT. De vlag
woei van den toren van het paleis. 4lom Plak menvlaggen uit het ven/Ier. Zijne vlag toonen, is , door het
ophijfchen van eene bijzondere vlag aanduiden, tot wel:
ke mogendheid men behoort. Onder die of diè vlag
varen , is ,• onder befcherming van die of die mogendheid . L)é vla ri 'kets is zich overgeven : oen Q enade fchreeuwen en fi i„ c „ en vlag en flandert vaen. Von.
En onderdoen over .het algemeen : zoo ,rijkt dé kunst
haer vlagli voor 's Konings `glans en troon. VOND. Zal
ik de vlagge_ voor hèm • Jtrijken. D. DtcK.. De vlag
voeren , is , dezelve ten tjee en van bevclhebberfchap
van . den .gr6oren, of eersen' deren , mast laten waaien,; én o\erdragtelï I , de aanvoerder van evenveel welke partij z3jn :; hts wil ; o etal de vld *ereti Dat
;;ronkt sis - ei e vlag op eene vuilnis fchuit , dë prta1 is
gansch ongepast Veel vla en Vuttel botets , beteekent
evenveel , als. veel g efchreeuw , rijaar weinig wol. Van
«hier vlaggen.' amenílell.: via Bedoek , wlhgget an ,
.

'

-

--

vlaggejpil, 'vlaggeflo'é , vlagjonker ,, vlagkoord , vlaz(chip , vlagtouw', vlagvoerder, enz. ,dmtraatsvlag,
bloedvlag , koningsvlag , prinfevlag , fcbeepsylag
feinvlag , enz.
, zweed.
wëéd. flag--s$la , deèna
flagge
hoogd.
' Vlag, vlagge,
flagd, "*W
1j.flagg,eng.filag,I tM.fl6cc^ , kom van vliegen4
VLAG, z. Th, 0;, dei vla,., of van het vla; zonder
•

%

lrle?rv. ' Eerre benaming van het vezelize plant;evas
d t onze binnenwateren des zomers vult .. ik laat al het

Z

vla r , alt '-de: fioo:ers git isJ?hei. Zi p plagge
VLAG
,
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VLAGGE MAN , z. n. , m. , des vlaggenrans , ot vaf^
den vlagge1fnan; meerv. via,ggeynannen , en vlaggemans.
Van vlag , vlagge , en wan. De aanvoerder van even
veel welke par tij : de toenmalige vlagboeman der voetia=

nen. Anders ook vlagvoerder.
VLAGGEN , onz. w.. geli kvl. Ik vlagde, heb gevlagd.
Eerre vlag uitfleken : iedereen plagt bij zulke gelegenheden te vlag ' en. Oneigenlijk , zegt men ook van een
of meer fchepen , enz., dat zij vlaggen , wanneer zij
met eene of meer vlaggen opgefchikt worden : alle nao+
lens vlagden.

, bijv. n . en bbijijw. „ vlakker , vlakst. Als bij v.
n. , effen .. zonder diepten en verhevenheden: wat is
de zee thans vlak en ef(n ! Mi'.n land is vlakker , dan

het uwe. Stont hij o,,►. een vlacké p.11e:/e. BIJBELv.
Den haas o:. 't vlakke velt VOND . Een, vlak gebergte,
een vlak dak, enz. is zoodanig een, welks ve rhef ng ,
.

in vergelijking van , deszelfs uitgefirektheid , gering is.
Een vlakke/chotel is een , die weinig diepte heeft. Dc
vlakkg hand . is de uitge.11rekte : z;j Ploeg hem met -de
ylak*e , hand, . in het aangizigt. Onz. , als - z. n. , iets
vlaks : glj zijt geworpen .geweest. op Jet vM .cke des_velts.
BIJBELv. -dl 't vlak van den heuvel. Hoog.. B ij zon
derlijk , eene zee : van over •'t„ vlak,, ge.va VOND.
En 't,. was zijn beurt nu hier te drijvef.,'.a""er 't, vlak.
ANTONID o Zal Triton over 't vlack met blaèu'e pierden
varen. D. DECK. Als bijw. juist , regtftieeks : hijj
zat vlak tegen., over mij. .De wind is vlak z4d. 1'i7ij
hebben vlak voor den wind. Van hier vlack , ylacke ,
KIL. vlak , of vlek , vlakheid , vlakken , of vlekken,
vlak maken , vlakkeren , vlakre.
Vlak, hoogd. lach, TATIAN. flahh, zweed.,deen., vries.
dak, is-verwant aan het lat.placenta,middeleeuw.lat. jlaco,
fl4chia , een laagmoeras fig oord , in het hoog d. flage ,
oudfre - flache , picard. flaque. en den, eigennaam van
overfiakkee , zoo wel als aan plak en
v , meerv. vlakVLAK, z. n., vr., der , of van defak
en. Verkleinw. vlakje. Even als plak,, plek , en
vlek, een vlak' gedeelte, van evenveel welk ding, dat,
;

door eene daarop vallende finet, van de overige oppervlakte van zulk ,een ding als afgeteekend werd , en vervolgens de daarop vallende fmet zelve: mijn ; kleed is -vol
i'lakken. Figuurlijk: van vlak noch, finet befproken.
VOND.
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VO ND. V an hier vlakkeloos , vlakken , bevlekken , vlak^
ktg , enz. Zamenítell.: vlakbal , vlakbloem , plakken:
kruid , een geneesmiddel in de mazelen , en andere vlakkige krankheden. Vla1 ziekte , enz. InktvIak, enz.
VLAKEN , zie 'laak , vr.
VLAKKEN , bedr. en onz. W., gelijkvl. 1k vlakte
heb en ben gevlekt.. Van vlak , vlek. Bedr. , bevlekken, befinetten : vlak uw /chrift niet ! Onz. , vlakkig worden : pulk een :leed vlakt ligtelijk. Bij KIL.,
b
hoogd. flecken , nederf. .. p lacken.
vlecken,
VLAKKEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik vlakte, heb gevlakt.:
Van vlak. Vlak , • effen maken : gij moet dien grond

nog meer laten vlakken. Van hier , bij KIL. , vlackeren , dat bedr het zelfde , en onz. , vlak worden , beteekent , en van flakkeren , flikke^en , grootelijká vetfchilt.
yLAKKENKRUID , zie vlak , vlek.
V LAKKEREN , zie vlakken. r .
VLAKTE , z. n. , vr. , der, of "in de vlakte; meervr'
vlag én. Van vlak 4 . Oulings vlakke , KIL. vlacke 9
zie vlaak; hoogd flache. Het vlakke van , een ding

le , den peen op zijne vlakte , in plaats van hem oa zzjaten. Een vlak oordl: asfikus c o&fnijdt
nen sant te z

de vlasie. VOND. Ende én flaet niet op defé gantfche
vlackte. BgBELV. Zamenflell.: oppervlakte, anders
oppervlak, van waar oppervlakkig.
VLAM , g•. n., vr. , der , of van dè vlam meerva
vlammen. Ver' kleinw. vlansmetje. De brandende flik
t :. achter het
,%.elye brandt,
keringg die uit een vuur 'opíll^g
eene vlamme. BIJBELv.. .Een /vlam flair hunne tenten
an. L. D. S.. P. De vlam fj!iïg-ht op aen d' isfen..
VOND. Terwijl de vlamme in 't eind de kroon van Ro me ,chende. ANTONID.. Zij wee; de de vlam uit het
aangezicht. HooFi. In volle vlam /haan , in Vriest.
inig tá laaije vlam flaan, is , geheel ontloken zijn.&in
n vlam
branden. In vuur en vlam zetten , of enkeli
de
gronden
dér•
bergen
in
is
doen
branden
;
petten
lá n e fettefl:. BIJBELV. man de vlammen opofferen,
is ., doen , of laten , verbranden.. Vlam vatten , is,
beginnen te, branden. Figuurlijk is vlam eene verdor.
rende -hitte. de vlamme lal fine fcheute verfli-oogen
B1JBEnV. Vlam, flagah, in. deUo, en, l^a'... ene .hevtge drift ,of bégeerte ^ n vuur en vlam ge t k °n. Waar-

:
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door de Min haer vlam ven flicht. MooN. Geen water kon de vlata van zijn verlangen blusten. VoNu.
De kleurige aderen , die door het marmer loopen : wel-

ke fraai] e - vlammen. Van hier vlammen, vlammig.
Zamen s.tell.: i-lambloem , vlamkleur y vlamkleurig , vlammendrig , de zon , bij VOND. , zie drig. k'lammefloker,,
bij den zelfden , eene toorts. hlamfchilder , vlam]teek ,
enz. Liefde vlam , minnevlam , , vuurvlam , enz.
Vlam, slaname, hoogd., fr. flaname,eng.Jiame,ital. fzamv2a, fp. ellaina, flama, lat. flamma, gr. tpAo , oud
opperd. bias , nederf. blasz, angelf. blaeth , bij ons
eene vleug , een vleugje, is zijne beteekenis verfchuldigd aan den klank der twee voorfee letters, die iets
viugtigs aanduidt.
VLAMING , z. n. , m. , des vlamings , of van den vlaming; rneerv. vlan;ingen. Al wie van Vlaanderen is:
de Vlamingen werden door de Hollanders geflagen. In
het hoogd. flaming, fr. _ flanzand. Even als vlaarnsch ,
verwant aan Vlaanderen.
VLAMMEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik vlamde,
heb gevlamd. Van vlam. Onz. , in vlam ontbranden :

het vuur begint reeds te 'lammen. Met vlamxnenden
vure wraecke doen. BIJBELV. Figuurlijk , door `hevige
drift naar iets ontfloken zijn : hij vlamt op haar goed.

Hoe menigh rlanzde op zulk een roof. VOND. — Bedr.
niet foortgelijke aderen , als die van het marmer , verg
fieren : die pilaren zijn fraai gelamd. Zamenilell.
ontvlammen , vervlammen, enz.
VLAMMENDRIG , zie vlam.
VLAMMESTOKER, zie vlam.
VLAS, z. n., o. , van het vlas; nleerv. vlasjen. De
toebereide, maar nog ongefponnene bast der vlasplant:
-

geef haar vlas te fpinnen. Sij foeckt wolle-, ende vlas ,
ende werckt. BIJBELV. De plant , welker bast men
fpint : - het vlas nu , ende de gerf ie , vert g ejlagen. Bi jBELV. - Hier zag ik ''t vlas langs zih er•e beken. D.
DEeK. Plas zaaijen fpinnen , koopen.. -- :Oostersch
vlas , zeeuwsch vlas. Vlas hekelen , - vlas in 't water te
rotten legen. Van hier vlasachtig , " vlas/en , b. n.,
en " werkw. Vlasfig. Zamenflell. : vlasbaard, ie,

mand, die eenen vlasachtigen, ligten baard heeft , inzonderheid de eerfee baard eens jongelings : vlasblad,
vlag.
-
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,lasbloem , vlasboom , vlasbouw , vlasbraak , vlasdotter,
vlashaar , vlashamel' , vlashandel, vlashekel, een bord
met ijzeren pennen , waarop het vlas gehekeld wordt s-s'lashekelf er , eene die vlas hekelt — vlaskleur , vlaskooper , vl-askruid , vlasland, vlasmarkt , vlasplan:,
zlasrbkken, vlasfieng,. vlasfloppel,- vlasg=eld, vlanink ,
'laswinkel," vlaszaad, enz.
Vlas, ZWABEN S P I IW . , flahs , vrief. fltjachs 9 hoogd.
(achs , eng. - flax , angelf. fleax , nederf. flasz ,
fr. fliasre , -komt van het middeleeuw. lat. filacium, en
is , te gelijk met de beteekende zaak zelve , uit Italie
ontleend.
VLASBAARD , zie vlas.
VLASBLAD ,-' z. - n. , -o. , des , vlasblads , of van' het vlas.blad ; -meerv. vlasbladen. Van vlas en blad. - Een
blad van eene vlasplant ; en een bijzonder plantgewas ,
waarvan men elf foorten° telt,: -wollig vlasblad , gepluimd vlagblad , enz.•
VLASBOOM, z. n. , m. , des vlasbooms, of van den
vlasboom ; meerv. vlasboomen. Van vlas en boom. -Eer
Indisch boomgewas, welks bast de plaats van vlas, of
bennip , bekleedt. Anders ook vlashout.
VLASBRAAK, z. n., vr , der , of - van de vlasbraak;
meerv. Zllasbraken. Van vlas - en braak. - Nederf. fla^zw
brake , hoogdr fldehsk>+eche brr je. Een werktuig,
waarmede men het gerotte vlas` bras t , of breekt. KIL.
i'lashamee— .. Ï
VLASDOTTER , z. n. , m. , des vlasdotters, of van
den vl s lo er ;t r zonder meerv. Van vlas eni: dotter.
Een platttgewas , waarvan inèi negen Poorten' telt: tam
vlasdl`ottèr, epluimd vlasdotter, enz.
VLASHAMER, zie vlasbraak. 1 i
VLASHEKEL, zie vlas.
VLASHEKFLSTER, zie vlas. •
VLASKRUID , , z. n. , o. , des vlaskruids , of 'ar het
laskruid; zonder meerv. Van vlas - `en kruid. Anders
` ' wild 'vlas . Een , plantgewas • van velerlei foort ; breedbladig vlaskruid , ruikend vlaskruid ,' ene.
VLASSEN,. bijv..n. , zonder trappen van vergrooting.
Van a vlas:: vlasfen pluis. Een vlasfen ,/taart.
VLASSEN, onz. w. , gelijkvl. Ik vlaste-, heb gevlast.
Vlasf g worden : . die zijde vlast. geweldig. Vlas bouven, of -bewerken: ik vind geen voordeel bij het vlas-

•

•

-
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fen. Ergens ep vlasf'n , is , daarnaar begerig zijn
hij vlast dp een ambtje. Van hier rlasfet , al wie vlas
bouwt,of daarin werkt:ik zag die L°lasfers voor wieders aan.
VLECHT , z. n. , vr. , der , of van de , vlecht; meere.
vlechten. Verkleinw. vestje. Van vlechten.. Hoogd.
fi middeleeuw. lat. pltcta , , flecta , en flexa. Al
wat gevlochten is ; bijzonderlijk , een gevlochten haarlok : wiens blonde vlechten vlogen om hals en fichouder^
heen VOND • Ontdeckt uwe vlechten. BIJBELv. Hoofdhaar,
in 't algemeen : de vlecht , op v.* eemde kruingeteeld , misvormt het fchoonJle vrouwebeeld. Zamenilell. : vlecht band,
vlechthoren, vlechtkrUid,z'lechtfnoer,enz.Haarvlecht,enz.
VLECHTEN , bedr. w. , ongelijkvl. . Ik vlocht , heb
gevlochten. Ineen íirengelen : eersen . paardeftaart
.

&lechten. Dewijle fij in malekandeten ge-vloclsten zijn
als doornen. BIJBKLv. Wat de jofei s in den vliet oit
borduur. djn , vlochten , f.ponnen. . VOND. Oneigenlijk:
dat t eihaal vlocht hts in zijne rede, En Jiam in flam.
de 1,t. VOND, Van, hier evlecht , vlecht , Lrlech,..vlecht or , vlechting..- Zamenftell i lechtwerk ,
en z,., 4an,lechte,i , . , oorv ch%en , her dlechien , inmlechten , vervlechten anrenvlecht en , enz.
-

plechten , KIL.. ook }slichten, hoog..; nederf., flechrn, OTIFRID. fi deen. jlette, zweed. feta,
wallif. plega , lat. pleciere en plicare , gr. wrhFxeiv ,
heeft van deszelfs eerfle letters de beteekenis van heen
en weder bewegen , zoo als men dingen doet, die men
ineen vlecht.

VLEDERMUIS , z. n. , vr. , der,' of van de vleder-

muts; meerv. vledermuizen. Verkleinw. vledermuisje.
ten gevlerkt zoogdiertje van de geftalte--vaan Bene muis ,
rat , enz. , waarvan LINNAÉUS zeven foorten telt : vlo+=
dermuis met kleine , met groote , toren , enz. ïVegwerpen voor de mollen , pre de vlederm0zen'. BIJBELV
V cdr brÖet , . geieøn vledermuize . VOND. Za..
mepte . : vJ e Ienmo&s, enz.
I/ledrrmuis ; , zamengetrokken vleermuis , KIL. viermuis , en vleddermu:s , hoogd. fledermaiis', ljsl. leder''US , eng.
Mus , deen. flaggèy-tnuus , zweed. fladerM
muis en vledr-sen , vled,
is
zan^eng
eld
uit
ittermoufe
ftdèren , bij KiL. evenveel, als flederen, j ja d^.
deren; zie dit laatfee woord; en het teamwoord van
-

z-terk'; zie slerk.
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VLEERMUIS , zie vledermuis.
VLEE : C H , z. ri . , o. , des vleesches , of van het vleesch;
zonder meerv. De bellanddeelen van dierlijke li.gchamen , uktgezond'erd benderen , vel , en ingewanden:
hij heeft geen vleesch aan het lijf,, maar is i eikel vel ets
beenderen. Tast fijn gebeente ende jij vleesch aan.
BIJBELV. Is al het vet miyns v.leeschs verteerd. £. D.
S. P. Bijzonderlijk, liet magere dier be: i-{n, .teel :n van
dierlijke ligchamen , in teg noverftelling i aars vet , fbek ,
euz.: er zit haast geen vleesch aan die rib , het is rnel
vet. Ik bemin het vleesch van eenden ham boven het f pek.
Of de eetbare beíhnddeelen van zoogdieren en vogelen , in tegenoverftelling van het .vleesch van .visfchen,
enz. : onze vastende tafelgeriooten aten geen vleesch,
maar enkel visch. Voorts ook de. eetbare bef anddeelen van fruit, ooft , enz. : wat is die perzik droog van
vleesch ! Iemands eigen vleesch , is , oneigenlijk , zijne
naauwíle maagfchap : hij wordt van zijn eigen vieesch
vervolgd. Hiermede llrookt : wij zijn u gebeente ende u vleesch. BJJBELV., waar dit woord voorts menige
bijzondere , ook elders gebezigde, beteekenisfen heeft.
Dus is tot een vleesch zijn, ten naauwlle vereenigd
zijn ; en wordt vleesch gebezigd , om des menfchien zinnel zjke natuur aan te duiden: na ylhn vlee/ehe t< leven.
BIJBELV. , Ten opzichte van het vleesch. VOND. -- In dezen zin wordt vleesch vaak teen ' over geest gefield : de
geest is wel gewillich , maer t vleesch is fwack. Bij. L V. Zij bog i enen 't met den geest , en ei nJigen 't
met het vleesch. HooFT. M7er• 't yleesG ,, vervaert
voor lijen , kant zich hier tegen aen. VOND. Dezelfde
zinnelijke natuur van den menscb heet elders irleesch en
-

bloed : dat vleesch ende bleet het Kon'inckrIVCke Godts
niet beerven en konnen, BIJBELV. En deze .uitdrukking beantwoordt voorts aan menfchen, die vleesch en
bloed . omdragen : niet te rade gegaen met vleesah endew
bloet. BIJBELV. OM te flrijen tegens weerelt, vleeseb
en bloet. VOND. Ten aanzien van het ligchaam , en
deszelfs betrekkingen , wordt door naar den vleefche
uitgedrukt : vele roemen na den vleefche. BijBELV.
Die mij naar den vlees alleen betaat.. HOOFT. Voorts
is vleesch een menfchelijk ligchaarn in vleesch worden,
in het vleesch komen, in het vleesch lijden, enz. 411e
vleesch beteekent alle menfchen , of alle dierlijke fchepfe-
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Pelen : alle vleesch zal juichen tot Gods eer. L. D. S. P.
.Die allen vleefche fpijze geeft. BIJBELV. Spreekw.
hartzeer en pijn eten vleesch en bloed, vermageren een
mensch geweldig: Dat is een huk vleesch ! dat mensch
is dik en vet , of wel in het vleesch, zoo als men het anders uitdrukt. Het gaat hem naar den vleefche , voordeelig, naar wensch. Van hiervleeschachtig, vleefchelijk,
vleefchen, vleezig. Zamen flell.: vleeschador, vleesehbank,
vleeschblok, vleeschbreuk, vleeschdag, vleeschdarm, vleescheter , 'vleeschgewas, vleeschgezwel, vleeschhaak, vleeschhal,
vleeschheuvel,vleeschhoren,vleeschhouwer, vleeschhouwfler,
yleeschhuzs , vleeschketel , vleeschkeur , vlecschkleur ,
vleeschkruid , v'leeschkuip vleeschlijm a vleeschinaal ,

vleeschmade , vleeschmarkt , vleeschnat , vleeschnavelbreuk , vleeschoj er , vleesch paflei , vleeschpot , vleeschf oep , vleeschfpijs , vleescht " d , vleeschion , vleeschvork,
vleeschvr•eter , vleeschwonde, vlèeschwordin, vleesch'
zettin , enz. ,3eerevleesch , bokkevleesc.h , ezelsvleesc , ganzevleesch ; hamelsvleesch , 'jertevleesch ,
heelvleesch , hoendervleesch , hondevleesch , hoofdvleesch ,
kalfsvleesch , koeijevleesch , kweevleesch , lamsvleesch ,
menfchenvleesch , ofervleeseh , osfevleesch ? paardeyteeseh, rookvleésch , rundvleesch , jprengvfeesch , flier evleesch, tandvleesch, vaartevleesch, varkensvleesch,
zwijnevleesch , enz.
I/leesch , hoogd. fleisch, nederf. _ fleesk, angelf.,
vries. flaesk, KERo. , NOTK. , OT TFRID feisk ,
of ficisc., eng. flesh , ULPHIL . leik , is verwant aan
-

.

lijk en ligcam.

VLEESCHACHTIG, bijv. n. en bijw. , vleeschachtiger , vleecchachtigst. Van vleesch en achtig. Aan
vleesch gelijkende: er komt een vleesczchtzg aanwas in
de wonde. Als bijw.: 'die vischballetjes (maken vrij
vleeschachtig .
K. bv.
ï.^ n. en bij^ w. zonder ver g rooVLEESCH ^'LIJ K
tingstráppen. Van vkeesch. Zie lijk. Hoogd. fleischlich , NOTK . fleiselih , angelf. flaefelic. Naar den
vleefche , ligt h am eliik , dierlijk : vleelcheli j ke gemeenfehap riet iemand hebben. Vleelcheljcken lust. KIL.

Dat gif u onthoudt van de vleelchelicke beg;eerlic1 heden.
BIJBELV . Als bijw.: vleefchelick bekennen een vrouwe.
KIL .

Het tegenoverftaande van geestelijk, zin nel jk :

dewijle onder u nijdt is, ende twist, ende tweedracht,

en
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e n zijt gij niet vleefchelick ? BJJ BELV. Ten naauwfte
vermaagfchapt : vleejchelijke zusters. Sijn vlee(chelike
broeder , beide van vader ende van moeder. J. v. HEELLI.
VLEESCHEN, bijv. n. , zonder vergrootingstrappen.
Van vleesch. Hoogd. fleffichen, fleifchern. Al wat van
vleesch is : ees vleefchen uitwas. Sal u een vleefchet:
kerte geven. BIJsELv•
VLEESCHEN, bedr. w. , elijkvl. Ik vlee sch , heb
gevleescht. Van vleesch. Hoogd. fl^irchen, van waar
fleifcher. Van vleesch voorzien. Hervan gebruikt
men thans enkel het deelw. gevleescht , als bijv. n. ;
zie gevleescht.
VLEESC EIHOUWER , z. n. , m., des vleeschhoznvers,
of van den vleeschhouwer; meerv . vleeschhouwers. Van
vleesch en houwer. Slager : hij is een vleeschhouwer.
Oul. ook moordenaar : mair die vleischotts e rs Jiopren
hair oren als een doof ferpent• v. HAss. V&n hier
vleeschhou)yerij , vrouwel. vleeschhouwfler.
VLEET, z. n. , vr. , der , of van de vleet; meerv.
vleten. Bij KIL. anders /nuijtert. Zeker Plag van roggen. Bij HALMA ook eene ílet, ílons , voddemoer.
VLEET , z. n. , vr. , der , of van de vleet; meerv. vleten. Een drijfnet tot de haringvangst ; in welken zin
liet woord aan vletten, vlotten, vlieten , vermnt fchijnt.,
Voorts ook ander vischgereedfchap ,e ja allerlei tuig:
hij wierp al de vleet buiten boord HALMA . Bij de
vleet, als met een haringnet opgevischt , beteekent in
menigte: er was visch bij de vleet, in menigte. Zot
tinnen bij de vleet. A. HARTE. Zamenftell.: haringvleet, enz.
yLEEZIG , bijv. n. , vleeziger, vleeziest. Van vleesch,
zie ig. Wel gevleescht : eene vleezige koe. Flee,zige
meloenen. Van hier vleezigheid.
\TLEGEL, z. n. , n. , des vlegels, of van den vlegel;
meer v. vlegels. Verkleinw.. 'vlegeltje. Een werktuig,
om koren te dorfchen : met vlegels . en knuppels gewapend. Wanneer het koren onder den vlegel kraekt.
VOND . Uit hoofde van het geringe onderfcheid, 't welk
men dikwijls tusfchen eenen dorfcher en zijnen vlegel
vindt, een dorfcher, en evenveel welk ander boersch
en lomp mensch: welk een vlegel! Van hier vlegelachtig. Zanientlell. ; til geljlag , vlegelflok , enz. Dorschvle1

.
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vlegel , kette?•vlegel, fchrik der ketters , en mensfey(eget . men l chen p}ager, VOND.
Vle: f l deer . jlhigel , nederf. flegel, hoogd. fllgel 5
eng , fl':1 , oud fr. fleel, #r. #eau , ital. in eenen figuurlijken zin , flxgello, Jat. flagellum , is verwant aan het
lat. plaga , en komt van een oud woord , dat 'aan het
gr, irA yesv , lat_ fl^gere, OTTFRID . f iagan , zweed.
eega , haan , vermaagfehapt is.
VL E I JE N , bed r. w. , gelijkvl. Ik vleide , heb gevleid.
KIL. ook vlet den. Met woorden ftreelen , flikflooijen : zij vleit hem om 't genot. HALMA. Een man,
die fijnen naesters vleit, fpre * Wt een net wijt. BIJBELV.
Hun gladde mond , hun lippen., vleiden God. - L. D.
S. P. Meif t en , dat geen trouw met vlei^.en kan behaan. WESTERB. Zoo vleit le B1on met moot en aeng enaeme lippen. VOND. En vleit en mint . uit al zijn
Wederkeeriglijk , ftreelende .verwaci óharte.
tingen voeden : zich met , eene ijdele hop vlijen. Ik
vleide mij , dat het zoo erg niet afloopen zou. Zich gerust (lellen: hij vleilt fich (elven tn fiYn . oo een. B iJBELV . Voorts is iemand vleijen ook wi eens, hem
fchooner affchilderen -, dan hij is: zijn jchi ld er heeft
hem gevleid. Een fpiegel. die niet Vleit , is een , waarin men niet fchooner fchijnnt, dan men is.. Van hier
evlei , vleifer, vleijerif , vleiling, vlei ier. Zamenell.: vleij<lbaerd, vleijdbae2 den, vle)djleertcn, bij
KIL* -- vleitaal , vleizucht , enz.
Vleijen . hoogd. filehen, KERO fl<ohan„ 7,w e- e (1 file ra,
nederf. jloii en en flo jen , bij ons flooijen, in fliAfl^„oijeij ,
i$ , even als fléemen , Zijne beteei enis verfc ti ulu igd aan
den klank der twee eerfle letters , die iets zachts en
ftreelends aanduiden.
VLEIJER, z. n. , m. , des vleijers, of van den vleijer;
meerv . 1'leijeren, en t:leijers. Verkleinw. vleijertje.
Van vleifen. Al wie vleit, en bijzonderiijk , al wie
zijn werk van vleiïen maakt : geloof geene leijers. Ter]

-

wijl de vleijers haer 'den mond met honigh fineeren.

WESTERB. De Heer verdoem de heen dezer *: lei jen.
L. D. S. P. Van hier vlei1era . Wegens het vrouwelllc geflacht bezigt men tleijler , i lefkiertje.
VLEIJE RTJ , z. n. , vr. , der , of van de , vleit e ij ;
meerv. yleijeri, jen. Van vlcijrr. Het bedrif van eer► en
vleijer, gevlei, b ijKIL. vleijdinghe :; al zijn iéhoon/7 re-
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fpreeken is maarvlei jerje. HALMA. laa* de v e si►'ij
en praetfes in den wint VOND.
VLEISTER, zie vleijer.
V LEK , z. n. , o. , des vleks , of van het vlek; nneerv.
vlekken. Verkleinw. vlekje. Een gedeelte van de op.

pervlakte des aardbodems , dat door eenige huizen beilagen wordt , zich van een dorp onderfcheidt , geene
poorten heeft , en daarom ook den naam van Jiad
niet voeren mag : op den vlekke, Gordijk. 4en de andere zijde van 't vlek. HoorT. De lecken fairs , die
in Bafan zijn. BIJBELV. De breede fcheepswerf, en
de boog van 't vlek , verbij. ANTONI D. liet lik Wol dt
in een /iaende meer verkeert. Vór D. Bij wien dit
woord, even als bij HooFT, ^om g vrouwelijk is. Zamenftell.: lantvleck . BIJBËLV .• Ma^ktvllk , enz-.
Vlek , hoogd. flocken , deen., f ecke , nederf. bleek,
is verwant aan het vrnniwel. vlek , aan t;lek , plak , en
vlak, en beduidt eigenlijk evenveel welk deel van de
oppervlakte des aardbodems.
VLE K, z. n. , vr. , der , of van de vlek; meerv vlekken. Verkleinw. vlekje. Evenveel áls vlak , plak,
yen plek. KIL. vlecke, placke. Een gedeelte der opper
vlakte van eeneg ding , dat door eene fmet bezoedeld
is , of door eene verfchillende kleur van het overige on.erfcheiden wordt : de vlekken van een panter. Mijn
.

.

kleed is vol 1vlekken. T^ri1f er de vlekken uit. Die geen
ylecke ofte rimpel en heeft BIJBELV . De fmet , welke
.

een gedeelte der oppervlakte van een ding van het overige onderfcheidt : er is eene vlek op gevallen. Overdrag'telijk ,. 'al wat iemands zedelijke reinheid, eer , énz.
befinet . en meent de vuile vleck t' ontwi jeken. D. DECK.

Mij mijn eigen gemoedt Met de allerminf e vlek afz ch ig
te maken. HooFT. Alle befmetting en onteering van
evenveel welk ' ding: de!e zijn vlecken in uwe liefde'
maaltijden. P I J B E L v. Die hloedfchuld bragt een vlek
op 't land. L. D. S. P. Zijn kamer noit van vlek befproken. VOND. Van hier vlekken , vlekkig; Zamen.
fell.: vlekkeloos , zonder vlekken --- vlekkoorts,s lek•
kruid y enz. Moortv^leck. VOND. Nepelvlek , fohandi^-lek. zomervlek, zonnevlek , enz.
Vlek, opperd. fleck, zweed., ijsl. ffiek, nederf.
plack , gr. 2Ax yjs , NOTK. vlacchen , vlecchen , hoogd.
flccken. Zie vlak, plak en plek.
VLEK,
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VLEKKELOOS, zie vlek, vr.
VLEKKEN , bedr. en onz. w. , gelijkvl. 0 Ik vlekte,
heb , of ben , gevlekt. Van vlek. Anders vlakken,
nederf. placken, hoogd. flecken. Bedr. , net vlekken
bezoedelen : gij zult het fchrift vlekken. Onz. , met
vlekken bezoedeld worden : draag zorg, dat het niet
vlekke. Het deelw. gevlekt wordt als bijv. n. en bijes.
gebruikt ; zie gevlekt. Zamenftell. : bevlekken , doori-lekken , enz.
VLERK, z. n., vr., der , of van de vlerk; meerv.
vlerken. Verklein. vlerkje. Volgens KIL. oulings
vle'ick , vlederick , iledderick , van vledderen , ,,'lederen , zie vledermuis. Eene wiek , een vleugel : groot
Ivan vleugelen , lanck van vlercken. BJJBELV. Ook is
mijn zoon van brein veel wufte:', als van vlerken. VOND.
De j lerken laten hangen , is, zich neerslachtig iantleilen. Bij HOOFT eene ruiterbende , in overeenkomst
met het lat. ala , in : oi ei jte eener vlerk. Van hier bij
KIL . vlerken, vliegen. Zamenírell.: hielylerk. VOND.
VLETTEN , ' bedra en onz. w. , gelijkvl. Ik vlettede ,
heb gevlet . B^edr. , turf aan boord van een vaartuig
dragen, dezelve als vlot maken. Onz. , bij KIL. evenveel , als vlotten , nederf. fleten: 'k beveel mijn volk
daerna de hav en uit te 151etten . VOND. Van hier vletter. Zarnenftell.: tui fvletter. Vletfchuit.
VLEUG, z. n. , vr. , der , of van. de vleug; meerv.
-Vleugen. Verkleiiiw. vleugje. Vlam , flikkering : ik
heb geen vleugje aan het vuur gezien. Van vleugen,
dat aan vliegen beantwoordt , van waar svleugel, vleughe, vogelvlugt , en vleughs , vlughs , flaghs , flus ,- bij
KIL.

VLEUGEL , z. n. , m. , des vleugels , of van den vleu
gel; meerv. vleugelen , of vleugels. Verklein w. vleugeltje. Oulings ook vlogel. Het windvaantje van een
fchip : zie den vleugel eens draai jen. Eene wiek , of
vlerk : de t-leugeler4 van eersen fregatvogel. Gelijk een
.zwaen , die op haer witte vleugels 'dreef. VOND. 2lst
goudgeel haarex vleuglen. L. D. S. P. Iemand met
zijre i leugelen dekken, is, hem in zijne befcherming
nemen : zij zal in li f en wielgevaar u met haar i leuglen
dekken. L. D. S. P. Order iemands vleugelen, is,
onder deszelfs befcherming , of onder deszells opz i gtt :
-

-

ik houd hem onder mijne v leugelen. Iemand de vieugeleii
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lin korten , is , hein in zijn . vermogen beperken : en
korte hem die floitte vlogels VOND . Iemand vleugelen
;naken is hem doen voortfnelle-n : de vrees s maakte haat
vleugelen. Figuurlijk, worden aan den wind, aan de
liefde , enz. , vleugelen toegefchrevell : gij wandelt op de
vler-.glen van den wind. L. D. S. P. Hij kwam op
vleu clen der liefde aanfnellen. Voorts geeft men den
naam van vleugelen wel eens aan fchaatfen : men ziet
er anndre met de vleugels aen de voeten voortvliegen als
een ƒChin2. ANTONID .. Aan de beide uiterfte einden
van eene krijgsbende, of een gansch leger : hij flond op
den vleugel van het bataillon. De regter vleugel drong
door. Even als vlerk , in overeenstemming met het
lat. ala , aan eene ruiterbende : de vleugels der lageren te paerde het wou& met netten ,hefpannen. VOND.
Beveelt hij de vleugel der Kaninefat en . HOOFT , bij
.. •

wien dit woord hier vrouwelijk is. Aan de wedertijd.
fche uitbouwing van een groot gelicht : aan het oran-

jes^oud vond men twee vleugelen zonder ligchaam. .De
iincke vleugel dect t de Noortzijde. VOND. Aan de
wieken van eenen molen , enz. Van hier vleugelen ,
vleugelig. Zamenl}ell.: vleugeladjudant , vleugeldckfel , vleugelhoren , vleugelloos , vleugelman , vleugel.
(pier , vleugelzaad , enz. Arendsvleugel, cherubsvleugel, fcheepsvleugel , enz.."
Vleugel, hoogd. flügel, eederf. Regel , zweed. ,lil=
gel, komt van vleugen.
VLEUGELEN , bedre W. , gelijkvl. Ik vleugelde, heb
gevleugeld. i Van 'legel.. Moet blijkens het deelva.
gevleugeld , dat als bijv. n. gebezigd wordt , oulings ,
even als het hoogd. flûgeln , in, gebruik zijn geweest,
voor van vleugelen voorzien ; en dat het ook , even als
het- gezegde hoogd. 5 : aan den vleugel treffen , en van
deszelfs gebruik berooven , beteekend heeft , kan uit
de hedendaagfche b,eteekenis van de handen binden rch'#nen te blijken ; fchaon v. HASS. deze van zeker vleugel
afleidt , dat eenen gevlochtenen band zou hebben aangeduid , in : langht hier vleughelen , om dele te bnden1
VLEUGELIG , bijv. n. , zonder vergrootingstrappend
Van vleugelen voorzien. Enkel gebruikelijk in de zaoe
menllell.: tweevleugelig,, viervleugelig, ent.
VLEUGEN., zie vleug en vlieggen.
,

,

,
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VLIE , z. n: , o. , van het olie ; zonder meerv. Een
zeegat tusfchen Vlieland en Terfchelling : het gat van
Tesfel uit en 't Talie weer in. Tot in 't Vlie toe. HOOFT.
Vlieland: hij woont op het Vlie. 's Rijx triomfgefchater om Schelling en het brandend l'lie. VOND. Zamen.
ílell.: Vlieland , vlief troon , enz. In het lat. flevo.
ficvus, l fleum bij PTOLEMAEUS cphn& i , ver
aan olien, zie vlieden, vlieten, vloeijen, lat. f ced

;

2•e, enz.
VLIEBOOT , z. ii• , vr. , der , of van de vlieboot;
meerv. vliebooten. Van boot en ylie , zweed. gij ,
fnel , verwant aan vlien , vlieden , en vliegen. Floogd.
flibath, dat , even als vlieboot bij HALMA , onzijdig is.
Een wijdbuikig vaartuig met eengin mast : de, Vlisfn-

gers bragten den Spanjaard met hunne Vliebooten veel
nadeels toe. In Westindie gaven de Engelfchen dezen

naam aan een kaperfchip. Van hier , dat men de vrij.
buiters van Hispaniola weleer Flibuftiers noemde.
VLIEDEN , olien , bedr. en onz. w. , ongelijkvl. Ik
vlood , heb en ben gevloden. Bedr. , eigenlljk met eene
fnelle vlugt ontwijken , in welken zin ontvlieden intus-'
fchen gebruikelijker is : de vleermuizen vlieden het licht.
Ontwijken over het algemeen , vooral met eenigen angst:
het gevaar vlieden. Hij vliedt mijne tegenwoordigheid.
Nu zal men uwe klanken vlien en zoete tooverwijzen.
VOND., bij wierf ledig vlieden door de vlagt. ontledigen
is , in : woeste fleden-, leegh gevloden. Onz. , uit vrees
fnellijk wijken : de v f vlood in het bosch. Met fchand'
en fchaamte van mij vlien. L. D. S. P. Hij fal voor
het ]weert vlieden. BIJBELV. , waar voor iemands aangezigt vlieden zeer gebruikelijk is , voor door hem op
de vlugt gedreven worden; terwijl van iemands aangezigt vlieden , daar en tegen is hetzelve uit angst ontwij
ken : hoe. anders , dan met van fijn aangeJicht te vlieden. HOOFT. Somwijlen verdwijnt het begrip vanvrees
en blijft enkel dat van snelheid : alle rouw zal van uu
,

,

voeden. Waer [oude ick henen gaen voor uwen geest P
ende uwer [oude ik henen vlieden, enz. BIJBELV. Tot
iemand vlieden, is, zijne toevlugt uit angst tot hein
nemen: tot wiep lult ghij vlieden om hulpe .2 BIJBELV.
Dezelfde beteekenis heerscht in naar eene plaats -vlieden, tot gebeden vlieden, enz. Eindelijk is vdsen, olie
den, Toms evenveel, als vlieten, vloeljen, lat. fluere,
enz,
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dus vindt men bij 1-1oodvLIET : de lekke drop
pen vlooden. De traanes uit zijn droevige oogen vlooden. De traanen heit ont vlood en; in overeen ítemmin g
niet . Zc hren , die fchainhaft von den wangen fliekn.
GELLERT . Van hier vliedbaar, in onvliedbaar, zie
dit woord; vlzeder. Zamenftell.: vliedberg. KIL. In'lieden ,ontvlieden , uitvlieden , ioortvi eden , wegvlieë
den , zamenvlieden, enz.
Vlieden, vlien , hoogd. ,oliehen KERO. ,lighen , fli^
bhan, ULPHIL . thliuhan, OTTFRID . ^liahen, angelf.
fiéan , eng., zweed. flij , deen. ffije , is niet ílechts
verwant aan vlieten ,- yloeijen , enz. , Waarmede het foms
verwisfeld wordt , maar ook aan het zweed. fut fnel,
en het vries fleane, aan het gelijkluidénde s'liegen, enz.
Al deze woorden ontieenen hunne beteekenis van de
vlugtige beweging, welke door de belde eerfle letters
uitgedrukt wordt.VLIEG , z. n: , In., zie vliegeg.
VLIEG , z. n. , vr. , der , of van de vlieg; mh^el v. 'iië
gen. Verkleinw. vliegje. Een tweevleugelig infekt
dat in het lat. musea , gr. uix , fr. mouche , boh:
maach4 , opperd. mucke, en in Vriesland mug , heet,
welken naam men in Holland daarentegen bij uitiuiting
aan de zoogenoemde langbeenige muur der Vriezen geeft
zie mug . LINNAEUS telt honderdpoorten van vliegen.
Gewapende , ongewapende , vliegen , enz. Spreeckt t
van een vliegh, als had het dingh. een rug eens heelerz
nlifants . WESTERB . En worm , en Mugge, en ilieg, e^á
mijt. PooT. .Eene doode vliegedoet defalve des .d Cothekers
(tinken, ende Qwellen., BIJ.BELV. Zoo mekt de ftmJlé
vlieg, ook eer - zil• 't merkt; gevangen. Vo D: Onei.
genlijk geeft. men dezen naamra ook aan de zoogendemdé'
Jpaanfche vlieg, die tot het geflacht der torren behoort
aan de botervlieg , anders vlinder , aan de paardevlieg
hondsvlieg , of fpinnekopvlieg , die tot de Vliegende lui
zen behoort; aan 'de zwarte vlieg, enz. Spreekwo twee'
vliegen in . eenén klap treffen , twee oogmerken op eenmaal bereiken. Van eene vlieg tenen olifant maken =.
een ding geweldig vergrooten. Een arend vangt geete 1 liegen, eene verhevene ziel bemoeit zich met geen kleinighedenk t lkanderen eene lieg4fvatigeti , elkanderen in eetid
onderneming verfchalken é Ik zit hier niet, ©m vliegén t
valgen; zie ian, en. _ ZáflienfteU. olie erci , vliegek'
km
,

.

`

kampernoelje , vliegen/eas , vliegen-lap , 0liegenkleed
vliegenknip , vliegenlijm , vliegenmade , vliegenmasker ,
vliegennet , vliegenfcheet, vliegenjoort , vliegenvanger ,
yliegenwaaij er , vliegenworm , enz. Biervlieg , botervlieg , goudvlieg , groenvlieg , hondsvlieg, kaasvlieg ,
kerrervlieg , koevlieg , paardevlieg , fpinnekopvlieg ,
jtrontvUeg , vleeschvlieg , watervlieg , enz.
Vlieg , hoogd. , NOTK. fliege , nederf. flege , angelf. lleoge , zweed., isl. fluga, deen. f lue , eng.
flij komt van vliegen•
,
. , ongeli^kvl
Ik v
vloog
g , heb en ben
, ''
onz. W.
V LIEGEN
gevlogen. Zich met behulp van vleugelen door de lucht
bewegen : geljck een arent , die nae den hemel vliegt.
BIJBELV . 4rbeid is den mensch , recht als den ooghel
't vlieghen , ook tot lijfs welvaart nut. SPIEGH. Gaf
nzij iemand duivenvleuglen 'k vloog heen. L. D. S. P.
De vogels vloogen door den hemel. VOND. De vliegen..
de visch ontfnapt den haai al vliegende. Die vogel heeft
og nooit g evlogen.,. Figuurlij hij wil vliegen , eer hij
vleugels heeft , hij- onderneemt iets , waartoe hij nog
buiten ffaat is. Vlieg niet hoogei, dan uwe vleugels
r eiken , ,verhef u niet bov^n uwen kring. . Hoog vliegende uitzigten , denkbeelden , enz Door de lucht bewoaen worden: de 'vederen der opengefnedene bedden
vlogen ginds en herwaarts. De ftaele voncken vliegen
door het hol, dat het, frort. VOND. Hij fchoot eenera
pijl , dien hik' dede over hem vliegen.. BIJBELV.. Zie de
koegels eens vliegen. BRANDT . In de lucht vliegen ,
í

-

zegt men van iets dat door ontvlammend buskruid om
hoog gedreven wordt : er vloog een kruidmagazijn in

de lucht. Een Vriefche kapitein liet zich met twee Engel`chen in de lucht vliegen. In brand vliegen, is plotlélings ontvlammen : de halvetad is in brand gevlogen.
Berg . tos -- vloog in brant VOND . Snellijk. bewogen , of gedreven , worden : er vloog een • f teen door het
venfler. be glazen vlogen ons om het hoofd. jiet bloed
,loog hem door het aangezigt. Zoo vloo' het minnevier -door bloes en merg en (pier. PooT. Zich fnellijk
bewegen : dees, om een kleifine winst , en die hein noch
kan misfen, vliegt over land en zee , door woeste wildernisfen WESTEB . Ik* vlieg naar beneden. ,vlieg
ter hulp 1 En vliegen tefens op hem aan. COND. Zij
.

,

.

vloog in mijne armen. Zoo vlieg heer om den hals.

VOND.
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VOND. let bonze wijf vloog, hem in het haar. Den foon
de moeder vliegen in haar graafelijke kroon. ANTOIID. Oneigenlijk : verfcheide goel1jkheden , die van haar
handt l'logen. HOOFT. Het werk vliegt hem van de
hand , is , het gaat hein. vlug af. Het vliegt mij zii
de hand, is , het wordt mij daar fnellijk uit gedreven.
Langs de Jlraat vliegen , is b: halve, fnellen , ook rinkelrooijen. Het vuur vliegt heng uit de oogerg , wordt
in erfchillenden zin gebruikt. De oogen vliegen .hem
door het hoofd , beteekent, hij heeft eenen vluggen oogopilag. Een vliegend leger , is een , dat zich fnellijk
beweegt. Vliegende gedachten, zijn , vlugtige. Het
vliegende • vuur , is , eene hitte , die door het menfche-

lijke ligchaam als heilen vliegt. Een vl -'gende haast a
is , een groote. Een vliegende wind , is , een geweldige : het waait eenen vliegerden florm. Zoo vat een

'olie ende noort,/che biij recht in het zeil. VOND. Voorts
is vliegend gevleugeld , in :. het vliegende paard Pe. •
gafus. Vliegende kat , vliegende hond , enz. Wapperend,
in metiegende vaandelen, vliegende haren , enz.
Gevlogen beteekent verdwenen , in : het is gevlogen; in
overeenflemrrming met : wij i liegen daer henen. BijBE.LV. Eindelijk heeft vliegen den zin van vliegend en
ander wild door middel van valken vangen : dier hi wt
reet vlieghen'. VELDEN. Het vlieghen met de válck.
R. Vissen. hlkghen ende iaeghen. K.L. He €ft meer
lust te vliegen en te jaegen. VOND. Overdragteljk : ik
vlieg naer hoogen lof , ik jaegnaer geit met hoopen.
D. DECK. Van hier gevlieg , vlieg , z. n. , •m. , windhond. KIL. --- Vlieg, z. ii. , vr. , vliegers , vlieger , en
bij KIL. , vlieghelen; vlichelen , voortd.. w. van vliegen, van waar vlichelfieerten., vlichfleerten , en vlicheltere , anders vijf eltere, en vlieghwouter , of vijwouter , pepel. Voorts komen van vliegen de zamen [lelt.
vlierluis, vliegwerk, enz. Aanvliegen , doorvliegen,
invliegen , navliegen ,ontvliegen , opvliegen , toevliegen , uitvliegen , vervliegen , voortvliegen , enz.
Vliegen , hoogd. fliegen , opperd. • fleugen , IsrD.
,Heugen , bij ons oulings ook vleugen , van waar vleug,
'vleugel, vleughe, en vleughs , bij KIL., 'OTTFR.ID.
fliagan , WILLER. flukke , vries. fliugge , fleane,
zweed. fluga , -deen. ileijen, eng. flij , lat. volare, is
verAa
-

-
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y erwant aan het lat. velox° , zweed. fli ' , fnel i er,
ontleent zijne beteekenis van de twee voorjle letters.
VLIEGEND , zie vliegen.
VLIEGENKAIMPERNOELIF, , z. n. , vr. , der, of
van ,de vliegenkampernoelie ; zonder meerv. Van vlieg
en kampernoelie. ` Zeker flag van kampernoelie , dat;
met melk begoten , de vliegen , die daarvan eten , doodt.
In het hoogd. fliegenfchwamm , opperd. flioir,#npilz.
VLIEGENKNIP , z. n. , vr. , der , of van e vliegenknip ; zonder meerv. Van vlieg en knip. Een Amenikaansch plantgewas , welks bladen in twee kwabben
eindigen , die zich fluiten , en vliegen en andere infekten , beknellen , als deze daar tusfchen komen.
VL UE G E N S , bijw. V a,n vliegen. Met .eenera vliegenden
fpoed , of haast : ik kom vliegens bij u ! Vliegens ot erg
dronk hij nog een weBenig, voor dat hij vertrok.
VLIEGENVANGER. , z n. , ,in. , des vliegenvangers,
of van den vli egenvanger; meerv. vliegenveen ers. Van
vlieg en. vanger.. Al wie vliegen vangt.. 131jzondera
lijk ; elke kleine vogel , die vliegen in de vlugt vangt.
Allerbijzonderst zeker slag .van kwikftaartjes. Hoogd.
jlicgenfchnapper , flieg cnf ges^zcr, flie en, ecl er , jlee
penvogel.
VLIEGEL , z. n. , m. , des vliegejrs, of van • den oliegr; meerv. vliegers. Verkleinw. vlieger. tje., Van viie
n, A l wat vliegt : zien beide vliegers , Daedalus en
i^l args , VOND. Dit (peet den kleinen vlieger. , Cupido , PooT. Al wie met valken Jaagt: veel jaghers eg
,Ylieghers. HOUWALRT. Een klnderípeeltuig : den vlie
per vplateu. Van waar de fpreekw.: die vlieger gaat
piet op , die onderneming gelukt niet. Ouling^s ook een
vrauwenopperkleed ,_ dat van voren, open 'was, en dus,
ls men daar mede in der wind op ging , achteruit
vloog hij loofde Pij een jack , twee rocken , tn vlie
gher. I3 UDEfl OO. Zijn beste kleed , 't zij mantel,
.eigek , vlieger, ofto ouwgue v f I45 SS Zameniell.
vliegersoiw , enz. •
VLIER, z. n. , vr., der , of van de vlier; zonder.
meerv. Volgens KIL. ' otilinngs ook vlieder, hoogd. f'ieder , zweed. fiiiaer. H edendaags ook vloer. Een
boomgewas van vier foorten : gemeene vlier, lage vlier,
e,1 z. Conz e r•'` vai2 lier. Z ainenllell.: vlierazijn , i'lierk st , li: i& o_ , ic ht iiiing, lierl o'it ,
,

f

,
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' erplarat , 1vlierfap , vlied roop , vlierzwam , enz.
Bergvlier, enz.
VTLIERING , z. 11 . , vr., der, of van de vliering
meerv. vlieringen. Verkleinw. vlieringje. De zolder
van een huis van ten minfte eene verdieping : dat huis
heeft flechts zolders en geene vliering. Zamen íleil.: vlieringkamertje , vlieringvenfler , enz. Zie vlofr.
V LIES , z. n. , o. , van het v lies ; meerv. vliezen. Verkleinw. vliesje. De losjes aan een hangende wol van
een fchaap , zoo als dézelve er afgefchoren wordt : ick
fál een wollen. vlies op den vloer leggen BIJPELV . Het
,gelden lie; is de gouden wol van een Pontisch fchaap.
VOND. bez g vlies voor fchaap : de wolf van 't beste
vlies ' mijn
heeft ontbloot. Voorts is vlies
7i^aapskud.
een even losjes aanhaugcend velletje : er komt een vlies
op de melk. De vliezen der hertenen. Sijn oegen met
dicke dui jf hernis en vlieten overtoogbon . \VE S fi ; { n,
Zoo dan als eest vlies. Van hier vliesachtig , v lie zig,
en , bij Kit. , vliefen de fchaepen , derzelver wol af` leren , in het nederf. f lozen. Zamenftell. : vli&Sfeer,,
ridder der orde van het gulden vlies , vliesvleugelig ,
enz. Buikvlies , eïjervlies , hartevlies , herfenvhes ,
maagdevlies , moedervlies , oogvlies , pannevlies, fchaaps.
vliej •, trommelvlies , enz. . .
Vlies , anders ook vluis, angelf. fleos , flits , nederff
fiiis , hoog . fliesz , eng. flékce , lat. vollus , fchi nt
verwant aan vel.
VLIESHEER, zie vlies.
VLIET, z. n., m., des vliet, of van den vliet; meere.
vlieten. Verkleinw. vlietje. den • vloeijend water
daer een levendige vliet van de geile' rotten fchiet.
Poort. VONDEL geeft dezen naam ook • aan ílrooingoden , die zijne .perfoonsverbeelding vormt, daar hij den
Rhijn toezingt : de vlieten flaen met wijngertflokken
rontom u. Bij HOOFT is vliet vrouwelijk , in : aan de
vliet. Buiten Leeuwaarden draagt eene volkrijke buurt
langs eenen vliet den naam van het 1/liet; een Leidsch
kanaal• dien van den Vliet , en een Hamburgsch den
vrouwelijken van die flethe. Van hier in 'Vriesland
vlietJler.. • Zamenieli.: vlietgod , vliergodin , vliet maagd , vlietnimf, vlietpoort, vlietfluiter , v!ietwater,,
eriz. arnn2ervliet , bij V OND . ïVater•vliet , enz.
Aa
4
J7Tet,
-

.
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Vliet , h. fliesz , nederf. fiethe , komt vai4
vii eten.
VLIETEN, onz. w. , ongelljkvl. Ik Vloot , ben gevlo
ter;. Vloelien : men zag de tranen over hare wangen
Y/icten. hij dede hen water uijt den rot!teen vlieten.
BIJBELV. , waar dingen , waarvan vocht afvloeit, ook
gezegd worden te vlieten, Z00 als in fl2ijfl ooge vliet.
De heive!e, van me;ck vlieten. Nog oneigenlijker wordt
vlieten gebezigd in: olie geest fai inkrimpen, en alle
knien als water benen . vlieten. BIJBELV. Of in: dat

S hemels zegen vliete en V oeije op mijnen u'ensch. VOND.
J'7ietend water is liet tegenovergcflelde van ftiiftaani
In eenen bedrijvenden zin is vlieten, vloten , en vlo.
ten , bij KIL. melk afroornen , en het vet evenveel
waarvan affcheppen , en v?otemelk isbij hein afgeroom.
tic om dat flott in hef nderf. en zweed. room , çn a1
Je ander vet„, dat boven drift , aai'duidt. Zamenifeli.;
tegenvlieten ,. toevileten , wegvlieten, enz.
JvJiett
Piietçn, nederf. fiçten, deen. flijde, zweed. flijta„
ijsi, fliota , QTTFRID. fii a ' zan , WILLERAM. f/iez..
zen, hoogd. fiieszen is verwant aan vletten , vlotten
vloeijen , vlien , of yh!eden enz.
VLIEZEN, zie vlies
VLIEZIG , bijv. n. , vlieziger , vliezigst. Van vlies,
' Zie ig. Vliesachtig: de vliezige Vleugels der vleder.
72UiS. Met een vlies bezet.- vliezige melk.
.Dé inkt is
Wiezi. Van hier vliezighe jd.
VLIJEN, bedr. en onz. w. , geljkvl. Ik vlijde, hebge
ilijd. Bedr. , al plooijende en buigende fchikken ,
voegen
ij: g met het er naar vu/en. Mij v!ijen en duien hatgends hoofdts , en met geboge nek. HOOFT.
Schikken en voegen over liet algemeen: dat goed is niet,
vel gevlijd. J'ij het er ititus/chen in. Ook van on
jioffelijke dingen : geef mij een bezoek , als gij het eens
Jijen kunt. Bij KIL. ook opfçhikken , opiierei. Onz.,
voegen , wel van pas zijn: het vlijt mij geenszins ,
v te ,pachten. Va
44 hier gevlij,, viiji4 Dit woord
is , even als pfoozen
, en de daaraan verwante woorden
in andere talen , zijne betçekenis aan de beide eerfte
letters verfchuldigd!
'[LIJM, z. n., vr., der, of van de vlzrn; mcerv.
zjmv Bij KIL , v 1irni en YIzeme, yhernzj/er,
1aei
'

,

.
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jaôtffl'er. Een bekend heelmeesters werktuig: dat mes
a[f eene V/iJ2II. E?2eas wil , dat zij de wonde
vet de breede vlijm opene. \/OND. Voorts vindt men
bij Kl-L*, vlieme van 't koren , en vlieme van deviscli,

friijd

waarin dit woord eene agemeefle beteekenis van al, wat
fcherp en puntig is, heeft. Van hier vlijmen, met eene vlijm
openen : eene zweek vlifmcri bii I\IL.i)iiemen denfweijr.Dit
woord luidt in eenige oor:ieli van Duitschlandftame,
ffiednie, J-icij*;i2 ; maar elders gebruikt men in plaats
- daarvan fiéeijen, flete, flicte, verwant aan het zweed.
pui , een degen , en • het ' middeleeu W. lat. fietho , de
fpits van eene pijl
VLIJMEN, zievljm.
VLIJT, z. n. , vr., der, of van de viijt; zonder
rncerv. Eigenlijk fpoed. in het gebruik ijverige werkzaamheid , naariligheid : gij moet mecr , iija aanwen-.
,

,

den. Door een mannelijke vlijt. VOND. Zonder de
groote vlijt. 1 10OFT. En branden„. om in vlijt en
arbeit zich te quijten. ANTONID . Zijn vlijt, die d'oo.ren heeft ge/licht, nogh predikt voor 't gezicht. POOT.
Van hier vlijtig , enz. Zamenfc1l. : bijenvlijt, enz.
Vlijt , KIL. ook vliet , nederf. fliet, deen. fliid ,
zweed. flit,. OTTFRID. en WILLER. fliz, hoogd.
fiei$z , is verwant aan, het eng. flit, zweed, flijta,
ijen ; en oefent zijne eigenlijke beteekenis in van flonm
den ach ende mitter vliet , bij v. HASS.
VLIJTIG., bijv. n. en bijw. , vlijtiger , vlijtigst.
Naarifig , 'ijverig, wakker: welk een vlijtig leerling.
De hant der vlijtiglien inaeckt rijck. BIJBELV. Als
l)IÎW. : zoo viijtigh wert mijn dienst en u'erck van beer
betracht. WESTERB. Die vlijtig neter hem om te kif.
leen plagh. VOND. Spoedig,haastig : kom aan. vlijtige
Van hier vlijtigen , bij KIL.„ evenveel als bevlijtigen , vlij..
iibeid , vlijtiglijk. Zameufteil. : onvlijtig ; zie onvlijt.
VLIJTIG EN , zie vljtig.
VLINDER , z. n. , 111 , des vlinders , of van den vlinder; rneerv. vlinders. Eene botervlieg , een kapellet.
je: vlinders vangen. Zarnenfte . : vlinderbloem , vii..
drvisch , enz. Dagvlinder , nachtvlinder , , enz. Dit
-

ij

woord ontleent zijne beteekenis van de vlugtige beweging, die door de beide eerfle letters uitgedrukt wordt,
en Ramt intusfehen rnisfchien van een oud werkw.
717nçfl2 dat aan het vrieschf/eane beantwoordde.
5
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VLISSINGEN, z. n. , o. , van het vlisfineen; zong
der meert. De eigennaam van eene ftad in het Departement van de monden_ der fchelde : het ongelukkige
Vlisfingen werd door flag op (lag getrofen. Van bier

vl'ïsfingenaar , vlisf nger , vlisfingsch.

VLOED , z. n. , m. , des vloeds,, of van den vloed;
meerv. vloeden. Verkleinw. vloedje. Van vloeden,
vloeijen. De daad van . vloeijen : om den vloed des eva"
Iers te bevordere t. Terf ontftelpte de vloedt haer sbloexs,.
$IJBEz v. De witte vloed is eene onnatuurlijke ontlasting
van het vrouwelijke gepacht. Een vloed van tranen. Vloed
des buijcks , is , bij KIL., buikloop. Eerre overftrooming :
uit vreeze van de vloedt, HoorT; bij wien dit woord
ook elders vrouwelijk is. De wateren fellen niet meer
weten tot eenen vloet. BTJBELV. Een allerheiligenvloed
dronk i ollikrzjké dorpen.. S rx v . C HAN D. Het tegen4
overiaande va zi de ebbe : er gaat een flerke vloed. Het
giac vlóet. M. STOK. Beursgeloof is eb cn vioet. VOND.
Den vloed doodzeilen , is , de tegenítrevende werking
des vloeds al `zeilende te boven komen. Eene golf : zie
hoe 't vlot de vloeden klieft. VOND. Berghe zip bergha
van vloeden maect. 13OETHH.. Een groot ftroomend water : hoe geraken wij over , dien vloed? Dat ick aen_ den
vloed Ulai was. BITBÈLV. De beelc, de poelen, vloeden, j L. D. S. P. Op dat ze mij 't gebruik
aftt opte van den vloed. D. DEc i . Figuurlijk , om
eenen zwaren en overfiroomenden drang, eene geweldige
drift van iets aan te duiden : den vloet van 't heidensch
ongeloof. ' VONDO Een vloed van redenen. ]I1et eenen
vioét van gruwelijke ongelukken. VOND. Van hier
y'oedigh. KIL. Zamenfeil.: vloedbeke , KIL., vloedrijk , v'oedvisch, vloedwater, enz. Bloedvloed, buik-

vloed , ƒi,ringvloed , tranenvloed , waterv. ocd , zondvloed ,
enz,

Vloed luidt in de eerfte beteekenis in het hoogd,
flusz, lat. flux*us en fluor , . middeleeuw. lat. flores ,
fr. fleurs , nederf. fete , in die van een iroomend wav
ter in het hoogd. en nederf. eveneens , deen. zweed.

plot, lat. fitivius , flumen , ital. crime , fr . fleuve, eli
is verwant aan vliet; een klein droomend water.
VOEDEN, onz. w., gel%kvl. Ik vloedde , ben ge-^
cn voorts
voed. Bij KIL., ev enycel , als
ver-
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vloten , vlotten , vetten , v lieten , en de

g1ijk1uideiide woorden van andere talen.
VLOEIBAAR, , bijv. n. en bijw. , vloeibaarder, vloeiv
baarst. 'a1 vloeijen , zie baar. KIL. vloedigh , hoogd.
fiisfig.^ lat. fluidus., In faas , om te vl.oeijén: kik.
'' is een
t
zz^^.^er
v:^oeibaar
metaal. ;yzijn fl:j 1
vel vioeijend

is vloeikaar. Hij drukt zich v 'oeibaar uit Van hier
vloeibaa;•heid.
VLOE IJEN , onz. w. , gelijkvl. Ik vloeide, ' ben gevloetd. KIL., vloeden. Vlieten daar plo Ahijn weleer in zee vloeide. ..E^. r vloeiden tranen langs hare,
wangen. So vioeijden de wateren daer henen. BIJBELv.;
waar ergens vat vioeijen eenen overvloed daarvan opgeven aanduidt , in : een lont vi oeijende, van melck ende
ionich. De zee vloeit gedurende het getij van den
vloed : hoe hoog vloei:. het water hier gemeendijk .2
pier vloeit, als het doorílaat. Voorts vloeijen de om
.

trekken van een geteeken d , of gefchilderd beeld , wanneer zij zacht en fineltend zijn ; en worden toonen,
redenen. , gezegd te vloeájen , wanneer zij welluidend zijn:

hoe uiinen2and vloeit die mz: * k. Hare woorden vloeiden als
honig van hare lippen.
en. Een vlaei j endgedicht , — een vloeijende flijl. Vloeit ge'ijk een klaere beek.VOND.' WOu mijn
foezii nu vloeien als.. een levendige. ftroorn. POOT.
Voorts is i'loeijen voortkomen : levende wateren , die
u t Libanon vloeigen. BIJBELV. Die oud jtaenden. voet
,'loei rustigh uit zijn harsfen VOND . 't Is niet , als
honig , dat - van Nestors lippen vloeijt. WESTERB.
'glee eerre vloeit uit het andere , is , evenveel , als het
volgt daaruit. Uit welke bron iloeit het ? is ,, waaruit fpruit het voort ? De b,l*on heeft Jinds lang niet Meer
loeid, is , heeft finds lang geen water opgegeven..
^a' n hier ' vloeibaar , en van het deeles. vloeijend , Vloeijendheid. Zamen'ileil.: vloei?apier, zeer dun papier ,
,

,

.

-

dat tusfchenof op nat fchritt gelegd wordt , om hetzelve , daor invloijing der letters , te doen. droogen ,
vtoeist or , enz. JIanvloeijen , af vloeijen , doorvloeijen ,
-

invloei/en , onderv`oezjen , ontvloeijen, o0v'oeijen , overv^ aeïj erg , toevloei j en , wi oeij en , vervloei j en , voort i^oeijen, zarenvt'oeijen, enz.
V'oeijen , nederf. flsjen , eng. fi'ow, angelf. f^wan„
fieowan, lat fiz;e, is verwart aan v?ie: en , ylotc n ,
v1Q4-

ngo

. V

L ®:

ytotten , vletten , enz. ; en heeft zijne beteekenis aan
zijne twee eerfle letteren te danken.
VLOEIPAPIER , zie vloeijen.
VLOEK , z. n. , mL , de.e vloeks , of van den vloek;
meert. vloeken. Van vloeken. De bedreigingen , waarmede men iemand vloekt : vellende 't volk eenen vloek.
ROOFT. Of ` hij zich uwen vloek op den hals haelde.
Bij
VOND. 41s hij de woorden defes vloecks hoort.BIJBELV. Naar den vloek van 't vinnig bedelwijf. WE s'FERB. Het kwaad , waarmede men iemand in zulken
vloek bedreigt : daerom verteert de vloeck het lant. Bij-'
BELV. Hij zij met vloek, en ramp , en leed , bedekt.
L. D. S. P. Gif hebt den vloek der vet op uwen hals
gedragen. D. DECK. Moort , gevolght van duizent
vloecken. VOND. Het voorwerp , 't welk door dat kwaad
getroffen wordt : heeft ons verlost van den vloeck der
wet, een vloeck geworden zijnde voor ons. BIJBELV.
Eenre uitdrukking , waarin men zich zelven , of anderen , verwenscht , off' li.gtvaardig zweert : om het derde
,voord uit hij eenen vloek. Hij fpeele , lijden best. Daer
heit noch vlóek, noch tooien. WESTER$. Van iets,
•

dat onophoudelijk tegen ongeluk te worílelen heeft zegt
men : er /chi j nt een vloek op te liggen. Van hier vloekbaar. ZamenlIell.: vloekgenoot , vioekgefpan , vloekgodin , vloekvervant , vloekverwantfchap , enz. Bastaard.*
vloek, havenvloek. VOND. enz.
Vloek luidt bij NOTK, en WILLERAM. flaoeh, OTTPkID. , fluab, STRIJK. fluec , hoogd. fluck , nederf.
.

flook.

VLOEKEN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik vloekte,
heb gevloekt. Bedt. , heviglijk met kwaad bedreigen:

op dat zij van hunnen vader- niet gevloekt, maar gezegend , wierden. Wat fal ick vloecken , dien Godt niet
en vloeckt. BIJBELV. Verwenfchen : de zeeman wenscht
om vloeden zonder gront , en vloekt het lant. VOND.
lek lij de , dat mij al de Grammatisten vloecken , Joo,
ick gebogen heb.. WESTERS. Onz. , verwenfchingen
uiten : zij, zegenen met hunnen munt , terwijl zij met hun
harte vloeken. L. D. S. P. - Dan fal hij vloecken op
fijnen Koninck , ende op fijnen Godt. BIJBELV. Ligtzinnige eeden doen : gijj behoeft er niet op te vloeken.
Zogenoemde vloekwoorden voortbrengen : hij begon
fgrijsj lij k te vloeken. Greep hij de bijl, vloeckte afgrijs-'
,

,
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grijsfélijck. VOND. Van hier gevloek , vloek, vloeker ,
vloeking , vloekf ier. Zamenflell.: vloekwaardig , vloe
wensch , vloekwoord , enz. Vervloekexl , voortvloeken,
-

enz.

Vloeken, KERco. fluahhon , OTTFRIn. fluachon ,
hoogd. f luchen , nederf. f]öÄ?en , en flökken , vries.
,

flo., ken.

VLOEKGENOOT , zie vloekverwant.
VLOEKOESPAN, zie vloekverwant.
VLOEKVERWANT, . z. n. , m. , des vloekverwants ,
of van den vloekverwant; meere. vloekverwatiten. Van
vloek en verwant. Anders vloekgenoot , deelgenoot van
eenen vloek , waarmede tieii zamengezworen heeft :
een zijner ,,loekverwc ten «eeiaakte . MMM hechtenis. Van
hier yloekverwaiitfchap , .anders vioekge%pan , een ge.
nootfchap van lieden , die niet eenen vloek zamengezworen hebben.
VLOEKVERWANTSCHAP , zie vloekverwant.
VLOER , z. n. , m. , des vloers , of van den vloer;
mneerv. vloeren. Eigenlijk , evenveel welke vlakke grond.
In het gebruik de gevlakte grond van een huis : een flee-

reen vloer , een houten vloer. Op eenen vloer van porphijrfíeen ende van marmer. BIJBELV. Die zijn voet
om hoog zet op turkoizen vloer. VOND. Op den bloedigen vloer. HOOFT. Voorts ook eene zandplaat bij Vlisfingen : als fi binnen den vloere waren. M. STOK. Van
hier vloeren , enz. Zamen lelt.: vloerduif, eene huisduif, bij KIL. vloer duiven , te huis blijven zitten , vloermat , vloerplank , vloertteen , vloertapijt , enz. ,iorschvloer, enz. j
nederf. , eng. floor , zweed.
Vloer , hoogd.lur,
flo , flor , ijsl. flaar , angelf. fleer , vries. vlier,
fchijnt verwant aan vliering, en vlijen, en plooijen,
enz. Zie vlijen. .
VLOEREN , bedr. w. , gelíjkvl. Ik vloerde % heb gevloerd. Van vloer. Van eenen vloer voorzien : :een
vertrek met marmer vloeren. Van hier vloerder, vloering. Zamenílell.: bevloeren, Van het deeiw. gevloerd , komt ongevloerd.
VL'OERING , z. n. , vr., der, of van de vloering;
zonder nneerv. Van vloeren. De daad van - vloeren
men ging tot dd vloering over. Dat gene waarmede iets
-

^ej

gevloerd wordt : eerje planken illoering.
f1eec
vlasring wordt vernieuwd.
VLOK , z. n. , vr. , der , of .Van de vlok ; nieerc^. vlokken. Verkleinw. vlokje. Een klein vlu ti li chaampje van fneeuw, wol, enz.: uU kleed is vol vlokken. Hier
zen heeft eigebaet niet d'alderminf te vloek. VOND. Van
hier vlokaard. Kit. , vlokachtig, vlokkén, . vlokkig.
Zamenftell.: vlokbed , ,'lokbies , vlokhaar , v1'otvulfel ;
vlokwol , enz. liaarvlok , fneeuwvlok , wolvlok , , enz.
Vlok, 'hoogd. flocke, 'eederf. flokke , en flog, deena
ƒ109 , eng. flake, lat. floccus, ital. f i'occo , fp . flueco ,
fr. floc, flocon , floccon, fchijnt verwant aan lok , dat
in het ijs!. f lock heet. Zi(t lole.
VLOKB^.ES , z. n. , vr. , der , ^f yin de vlokbies meerva
vlokbiezen. Van vlok en bies: Bij Kit. anders kattoenbief é* Varen , welks vlokken tot vulling van bedti
den dienen , en den naam van vlos voeren , in : d'onder.
kleerenJ'ofac/it
Pacht , als wasren fij van vlos van dons of veeg
ren. WESTERS.
VLOKKEN , onz. w. , gelijkvl. Ik vlokte , heb gevlot .
Van vlok. Hoogd. flocken , middeleeuw. lat. floccare, Bral. floccire, fr. flocquer , vlokkig worden : de,
,vol .vlokt. En het vlokt , is , het fneeuwt.
VLONDER , vonder, 'vondel, z. n. , m. , des vlonders,
,

,

of van den vlonder ; meerv. vlonders. Verkleinw. i'^ondertje. Bene losfe 'brug over een klein watertje : vrij
reden over eersen ellendigen vlonder.
VLOO , z. n. , vr. , der , of van de vloo ; iieerv. vloci
jen. Verkleinw. vlootje. -Een bekend ongevleugeld ins
Pekt , dat , benevens den mensch , verfcheidene dieren
plaagt s die hond zit vol vlooi1en. Het dicht van de,
vlooie. • VOND . Van hier vlooiachtig , vlooijen. Za menitell.: vloobeet , vlookruid , vloofcheet , vloozak.
Aardvloo, een infekt , dat niet tot de vlooijen behoort
zandnov ; enz.'
VLOOIJIN , . bedr. ver'. , gelijkvl. Ik vlooide heb gevlooiel,
Van.. vlooien ontdoen : die deken moet gevlooid worden:
Zit -zat_ zich te vlooijen. Overdragtelijk , is iemand
vlooijen , bij KIL. ook , hem van zijn geld berooven.
VLOOT , z. n. , vr.., der, of van de vloot; meere.
vloten. Verkleinw. +lootje. Eene kleinera, of groos
tere, menigte van onder een gemeenfchappelijk bevel,
of ten miuf e gezamenlijk, zeilende fchepen ene ha-

rite
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o4y:gbuzs b?eof zit de vloot achter. Men verwacht d..
Moskovifche vloot. De Levantfche vloot, de Groen!andd
fche vloot , enz. Hij brengt de Keurbenden met de vloot
over. IIoOPT. Strijkt vo©r uw vloten en uw vlagh.
VoND. Waer van daen de vloot , die herwaert leit , naei
onzen I flh•oom keerde. ANTONID. Noit liep er vloot
van r•ee, noit (chip af van hun palen. D. DEcK. Over.
dragtelijk is vloot - een trein van menfchen : daar íiomt de
ganfche vloot aan. Met de vloot mede gaan. liet verkleinw. vlootje , wordt voor een klein plat tobbetje ge,

bruikt : onder de wijnvaten zet men vlootjes. Is er nog
boter in dat vlootje? Van hier vlotelinl;. Zamenífell. :
vlootvoogd , enz. Botervlootje, graanvloot , haringvloot,
koopvaardijvloot , krijgsvloot , . oorlogsylóot , retoervloot ,
walvischvloot , Wijnv'ootje, enz.
Vloot , KIL. viote, angeli. , pool. , fp. Jlot4 , fr.,
hoogd. Potte , it. , zweed. flotta , deen. , floade, eng.
fléet , komt van vloten , of vlotten , arijlven.
VLOS , zie vlokbies.
VLOT , bijv. n. en bijw. vlotter , vlotst. Driftig,
drijvend: het ƒchip word: vlot. Een fthip vlot maken,
is , het doen vloten , of vlotten. Overdragtelijk , on-

vast : hijlicken , niet vlot , niet wanckelbaer , tnaer
hecht. D. DECK. Als bijes. , is - vlot zonder haperen,
of fIooten : gij moet uwe les vlotterkunnenqpzeggen..Het
gaat nog niet vlot genoeg. Zamenílell.: tinvlot. Ijlt
woord luidt in het hoogd. flott , fr. flor, eng. af/out,
en komt van vloten.
VLOT , z. n. , o. , des vlots , of van het vlot; meerv.
vlotten. Verkleinw. vlotje. Eigenlijk , het onz. geilacht van het bijv. n. vlot. Al wat vlot is, of drijft;
zoo als room en ander vet, dat in het nederf. en zweed,

flott heet. In het gebruik , bijzonderlijk , zamengebondene balken , en ander hout : wij zagen een groot vlot
de rivier afzakken. Boomde met een vlot langs -d'oevers.
VOND. Die op 't eer/le vlot het li j f kee, f t durven wagen.
D. DECK. Ick fal/e op vlotten over de zee doen voeren.
BIJBELV. Benige zamengebondene balken, die, met
een - plankier bedekt , eenen drijvenden íleiger vormen:
fat op dat vlot! Oneigenlijk , een fchip : zoo doet
wijn zeilbaer vlot en watertreder mee. VOND. Zainenftell.: vlotbalcken, slothut, ylotfehtiit, enz. Houtvlot , fleigervlot , enz,

9Vto, vlij.
VLOTEN, zie vlotten, en 'lieten.
VLOTGRAS , z. n. , o. , van Iet v'oigras; zonder
ineerv. Van vloten , of vlotten , en gras. Vlottend
gras. Zich aan het slotgras vasthouden, fpreekw. , zich
op een zeer onzeker en onvast ding verlaten. Men vindt
ook viotsgars , in : een merrije , die vlotsgars ghegeten
heet. CoLiJN V. Rrjss.
VL O TS C HULT , z. n. , vr. , der , of van de vlotfchuit ;
rneerv. vlotfchuiten. Van vlot en fchuit. Eene fchuit ,
die in vlakte aan een vlot gelijkt :' de goederen worden
met • vlotfchuiten aan boord gebragt. Ontlaen int vlot
VOND . Zamenftell.: vlotfchuit , boot , en lichter
.

fchuitvoerder.
VLOTTEN , bedr. en onz. w. , gelijkel. Ik vlottede ,
heb en ben gevlot. Anders ook vloten. Onz., drijven , zwemmen : op dat de fchepen daarop beter zouden
vlotten. N.. W1TS. Die zwanen daar vloten. V.
}IASS. Overdragtelijk , is het vlot , het gaat zonder
haperen en ftooten. Het wil met heng niet vla:ten , niet
gelukken. Bedr., in vlotten vervoeren : ik laat Flat
hout naar elders vlotten.
Vlotten, _vloten , fr. flotter, eng. floot, middelnederf. fleten, i' s verwant aan uleteeuw lat. j
ten , vloeden , vloeijen , vlieten , vlieden , of vlien , en
eene reeks van gelijkl-lidende woorden in andere talen ,
welker beteekenisfen alle gezamenlijk uit den klank der
beide eerfe letteren voortfprliiten.
VLOUW, z. ii. , vr. , der, of van dc vrouw; meerv.
vlouwen. Ook flouw. Een net , 't welk bijzonderlijk
dient, om fnippen te vangen. ZamenflelL:fthuifvlouw,
flagvlouw , enz. Misfchien is dit woord verwant aan
fliuw en flauwen , fllouws en flouwfen , dat in Vriesl. en
elders zachte benamingen van eenen leugen en liegen zijn.
VLUG , bijv. n. en bijes. , vlugger , vlugst. Eigenlijk ,
in íhat tot vliegen : de vogeltjes zijn nog riet vlug.
HALMA . _Eer hijg vlugh was , ..uit het nest joegen.
VOND. B1 KIL., overdragtelj^k , huwbaar , enz.
In het gebruik , fnel, gezwind : wat is hij vlug
ter been. De bolpees raeck hen vlugh ! VOND.
Vlug met de pen , of ter pen. .bene vlugge hand van

fchrl'*ven. Vlug in het cijferen. Vlug van geest,. Een
yl g begrip. Als bijes., hij danst vlug. plug f re
fpitre
en. De fnelle en
[peer ringt vlugge. Vorm r
Va»

-

-
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Van hier v1L?ggetz, 'lugheid^ erl 'lus. Zamenflell.: b
vlug.
1/lag, KIL. vlugghe , nederf. flligje, hoo d. u ck
eng. fledged, komt van fl ikke , bij WILLFRAnz4
g ^vlies'
gen , vries. fiugge.
VLUGGEN, onz. w., gelijkvla Ik vlugde, hebgevlu d.
Bij KIL. vlug
^ orden^ in iaat geraken tot vliegen ,gen
huwbaar worden. Vlugghen in defonne is, bij hem,
zich in de zon koesteren. Zamenftell. : vlugk vóghel,
een vogel y die zich in de zon koestert , anders vlugghe. •
VLUGS , vlugh , vleug, s , ^oghs , beteekent bij Kit.
evenveel , als fluks , of; flus , h oogd. flags , deen. flag i
zweed. ,flux , en het komt bij hem ook voor in den zin
vang f uksch.
V LUGT , z. n. , vr: , der , of van de vlug t = ïoridet
nneerv. Het
eenen vogel
^ :n
• de
g van eenen voel
g
• vliegen
vlugt fcha eten. lesas niet , dan in de vlught , te treffen. VOND. De zwaluw vangt in hare vlugt allerlei
infekten op. Het voortfnellen Iran een mensch : ®>tder
het naloopen van den dief greep hij in de vlugt eenen
flok De rigtin.g , waarin een vogel ,
iets • anders
vliegt : de fleen nara zijne vlug: lan s n:^ 'nhoo d. Over
draste
" , zegt men van. een dichthuk
g 1, dat f
b laak
° het eend
hooge vlugt neemt , als deszelfs inhoud zich verheft.
:

.

Ook beteekent.vlugt wel eens den togt , welken een vogel zonder rusten aflegt : in eene vlugt vloog hij het
over. . rer .vlugt , is onder het voorbijfnellen „ ter
Joops , in-, naast : ik -v®orzag mij ter vlugs van het nosd=ge.. 'J 'a fgaende maen ter vlagt haer , horens *ortende.
VOND.:. ,met ster : vlagt is ijlings : heeft hem metter vlucht
teer fchriklijck angerant. VOND. Voorts. is vlugt de
ruimte .:_vil , het - einde van. - den eenen vleugel van eeneri
vogel tot_ dat van den anderen : de fregatvogel heeft
veertien voeten vlugts. En -een troep van vliegende din-.
gen : eene vlugs kogels. Een vlugbt van valken drij.
rende'en bra,'eerende in ; de lucht. ANTONII. In dezen
gin heeft vlug: een meervoud, even als in dien van een
vogelenhok , bij KIL. vla ghe,. vleughe. Van hiervlsr
tsg. Zamenftell.: aren svk- t duivenvla t
g
v
Wogt, ogelvlugt
, enz.
plugt luidt in de eerstgemelde beteekenisf en bij KIL.,
^►teughc , v.oghe ? ei] vlucht , hoofd. f
neder:
dee4

V:
deert. flagt . zweed. flijgt , eng. }light , en komt , eVen
als vlug , van vliegen , of een daaraan vermaagfchapt
woord.
VLUGT z• n. , vr. , der, of van de vlugt;,ozonder

meerv. De daad van vlieden : ijlings nam hij-de vlugt.
Zich op de vlugt begeven. De vlucht kiezen. HooFT.
Hebben heijrlegers der yremde op de vlucht gebragt.
BIJBP LV. Wordt in 't flr jden licht verflagen , of geraakt licht op de vlucht. KAFIPH. Datze in de vlagt
,y e n 't water vert gefluit. VOND. Van hier vlugten,
enz. vlugtzg Zamenftell.: toevlugt, uitvlugt, enz.
Vlagt , nederf. , deen. flagt., vries. fliugt , eng.
light , angelf. flijht , zweed. flijkt. hoogd. )7ucht,
OTTFRID.. fluhti , NOTK . fuht, komt van een of ander oud woord , dat aan vlieden vermaagfchapt is.
VLUG TELING. , z. ii. , m. en • vr. , des vlugtelings ,
of van den vlagteling; en der , of van de vlagteling;
•eere. . vlugtelingen. Van vlirgten., Verdreveling , die
gévlugt . is : een af f ammeling der Franfche vlugtelingen. Vruchteloos poogde hij de vliegtelingen naar hun«
ne flagorden te doen keéren.
VL Grl'EN , onz. w. , ge ijkvl .k vlugtte , ben gem
vlagt. De vlugt nemen , vlieden : hij is uit jet land
gevlugt. De vrouwe vluchtode- in de, woejlijne. Bij.
BELV. .D'een wnint, en d'andre vlugt voormi tse, VOND.
Van hier vlugteling, vlugter, vlugting. Zameníiell.:
vlugtplaats , enz. Ontvlugten , voortvitigten , enz.
IVlugten, KIL. vluchtkt, hoogd. flachten, eederf.
flugten , vries. flitigtje , doen., flijgte , zweed. flijkta ,
komt van vlagt , en werd , even als fiuhtin bij OTTFRID . ,' oulings ook wel eens in eenen werkelijken zin
gebezigde
VLUGTIG , bijv. n. , zonder vergroatingstrappe. Van
vlagt , zie ig. V l u etende , zwervende : ghijlieden zijt
vla hiige van Ephrasm. B^ JBE v. Zamenftell.: voortvlugti . •
VLUG TIG , bijv. n. en bijw., , vlugsiger, vlugtigst.
Van vlugt , de daad van vliégen , zie ig. Dat ligt vervliegt : vliegtig zout van hertshoren. Vlugtige gedachten. Dat ter viugt gefchiedt : een vlagtig overzegt van
het gebeurde. Als bijw.: hij befchouwde het vlagtig
en ter loops. Van hier vlugtigheid.
VLUIS, zie vlies. .
VOCHT,;
•

•

,

,

Voo, vot';
VOCHT , z. n. , o. , des vochts i ofvan hetvocht; tlieerV.

vochten. Sap , of ander ntt : er valt vrij wat vocht.
Uwe vochten zijn bedorven. Een beminnaar van vocht
Wier heldre ftarre het vocht van de klippen doet af fchieten VOND . Om dat visch den neus geduur ig heeft in
't vocht. D. DECK. De foete Vecht voor deur , de foe.te vocht van binn€nb HUIGHENS die dit woord
vrouwelijk mankt. Bij KIL . vindt men het evenmin,
als in den STATEXBIJBEL, en in het hoogel. Van bier
vochtig. Zamenftell.: druivenvocht, enz.
Vocht, of oogt 4' is eigenlijk het Onz. geflacht vart
u, hoogd. feucht , vochvocht i voecht , • of vucht , hijK.,
tig , dat , onder anderen , vgorkomt., in : dronk vaat
finarte, en lest de voehte traenen j, die langs zijne kac;
ken d i aopen. VOND •
V OCHT , b y n. , zie het voorgaande vocht.
VOCHT=EL , z. n. , in. , des vochtels , of van den vochtel; meere. vochtels. - Degen, rapier: hij is terfiond
met den vochtel gereed. E igenij1 , een vechttuig. Van
.

.

vechten.
BOCHTIG, bije. n. , vochtiger 5 vochtigst., Nattig:
welk vochtig weder. Een vochtig huis. De, grond is
vochtig. \Tan hier vochtigheid. Dit woord luidt bij
KIL . voochtig, en .4aarvan komt bij hem voechtiben,,ariders voechten ,,- ,- en *,vachten , hoogdo . feuchten„a vochtig
maken;, of bevochtigen. .
VOCHTIGHEID, z: n. „ vr. , der, of van de vocha
tigheid , zonder meerv. Van vochtig , hoogdi
feucli7igkeit. Oulings evenveel, als vocht: ii het
yerdcrret , • om dat het. geen .voch#iekeijt en hadde.
B I J B E L V . Maer weert ook vochtigheit. V oND, Heden'
daags enkel de toef and , " of hoedanigheid , van Iets , dat
vochtig is :-' iik haat dat vertrek uit hoofde van dszelj
vochtigheid ,
VODDE _, z. n. 4 vr. 5 der , of van de vodde. , neerv^
vodden. Verkleinw. voddetje. Een nuttelooze lap,
eene leur , of lomp . zij ïs met lappen en vodden Léhand
gen.. Vc.'den ende ,rletfen. KIL., - bij reien dit woord
voorts aan w sch, ` wischdoek, beantwoordt,. etc eenti
floerie , of hoer, ” en ander ondeugend vxouwmensch
wandui &t; zoo als men nog Reeds zet : het is eerre olijke vodde f -Van hier bij KIL., vo achtigls , vodden,
,'odder vodderij , voddig• jamenfteli.: vogrddekraam ,
sod
13b „
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voddemarkt , voddemoer , voddekooper, vodderaper
voddenaar, voddewerk , enz.
VODDERIJ , z. n. , vr. , der, of van de vodderij;
meerv. vodderijen. Verkleinw. roodderijr je. Bij KIL.
gelap ; van vodder en vodden, lappen. Hedendaags
evenveel welk nietswaardig ding : kwel mij met zulke
vodderijen niet. Noch beet noch boon , noch fulke vod'
derijen ; masr roofera , maer ambroos. WESTERB.
Ook wel eens fnuisterij : - ik kocht ook een klein vodde'
rijtje.
VOEDEN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik voedde, heb
gevoed. Anders voen. Bedr. , van inwendig levensonderhoud voorzien : wij werden door hem gevoed en
gekleed. Zijn fchaapen, die hij weid en voed. D. D.
S. P. hij voedt het, ende onderhoudt het. BIJBELV.
Een poeet , gelijk een 1vaerd, is best , wanneer hij werd:
gevoede , en stiet en werd: gemest.. D. joNKTÏJS. Door
onmiddellijke toediening van fpjze verzorgen : men moet
hem voeden als een kind. - Aankweeken over het algemeen : hij, voedtzijne uitzigten op uitkomst. Gij moet
uwe droefheid niet voeden. Die konten broedt en voedt.
WESTERB. Voen Godts gramfchap , nist te temmen.
VOND. Bij zich omdragen : een -troostelil k vertrouwen
voeden. Zijnen geest voeden , is , hem verfterken. Bene
flang in den boezem voeden , is , eenen verrader- weldoen. Onz. , is voeden den honger flillen : die fpijs
voedt weinig. Voedende [pijs , is krachtige verflerkende , ook vel eens gevoede. Van hier voeder,
voederen , en. , voeding , voedfel , veedlter , enz.,
vèedzaam. Zamenftell.: voedmiddel , ennz. Doer.vocden, overvoeden, enz.
Voeden , KIL. ook vueden , ULPHIL. fodan, nederf. fóden, zweed. föd.<, eng. . feed , fchijnt van, zijnen klank de beteekenis van drukken , en door drukking opvullen , te ontleenen.
VOEDER ,- z. n. , in. , des 'oede, s , of van den voeder;
meerv. voederen , en voeders. Van voeden. Al , wie.
iemand voedt : zijnen onderhouder en voeder met ondank bonen. Al wie iets aankweekt : de voeders van
dat gerucht. Wegens het vrouwelijk geflacht gebruikt
men voed/ier.
VOEDER, z. n. , o., des voeders, of van het voeder;
zonder meerv, Anders voer. Eigenlijk, al wat tot
,

,

vo*-
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voeding van nienfchen of beesten dient : der ,braven
vfor is een gelijk gemoet. Poofi. In het gebruik, bijzonderijk , beestenvoedfel : het voeder der beesten.
HOOFT. Hij gaf oock haren efelen .voeder. BI JBELV.
Bij fchenkt- aan 't vee gezegend voeder. L. D. S. P.
Lang voer , kort voer ; aan welk laatfle dit woord allerbijzonderst eigen is : in plaats van enkel hooi tingras,
-noes gij sw. paard voeder geven. Doe eener f j reen jack
opdede , om .fijnen ezel voeder te geven. BIJB ELV . Wei.
,

de en voer en hofij.. VOND.,~ Een voertje is zoo veel
voeders , als. een beest op eenmaal behoeft : ik gaf mijn
-

haard een voertje.. Dus gebruikt men liet hoogd. fut*+,ti- ook - en eveneeis, is ein fuder bot bij fommige Duitfchers zoo veel als men op eenmaal in den mond heken
kan. Van bier veedoren ; enz. Zamenfiell.: voederbezorger , voederhaalder ; voederkist , voederkribbe
vóedermand voederzak, , enz. Beestenvoeder , paardenvoeder , enz.
Voeder , voer , nederf. 'óde , voller, voer, deen.
goeder , fode , angelf. foda , eng. food, fodder , zweed.
foder ; middeleeuw. lat. fodrum , hoogd. jutter,
NOTI. fuora, fr. fourrage , ital. f
komt van
goeden, voen. •
VOEDER , z. n. o. , des voeders , of van ' het voeder;
zonder meerv. Ook voer. De opvulling van een kleed
met bont, of iets - anders : menige zeeman naait eene
fichapenvacht tot voeder in zijnen fchanslooper. Draag
zorg,'. dat de mot het voer van uwe pels niet verniele.
Van hier voederen , of .voeren , voedering , of voering.
Zamenftell.: voederhemde, KAL. voederlaken , voedei--'
linnen, • voederjiof,, enz. Mantelvoeder , of mantelvoer,
enz.
Voeder, voer , deen. ,hoer, nederf. ook Poer, foor,
en foder , zweed. ook fóder , middeleeuw. lat. jodra ,
ital. fodro , foderp, fr. fourrure, pool.futro, hoogd,
futter , dat voorts een uitwendig bekleedfel van evenveel welk ding , bij KIL., ook voeder , in het fr. fourreau, beteekent , komt van voeden, voor zoo veel het
opvullen aanduidt , en geenszins , zoo als fommigen
willen, van vel.
VOEDER , zie voer.
VOEDEREN, voeren, bedr. w.', gelijkvlo Ik voederde, heb gevoederd. Van binnen opvullen, bekleeden:
Bb
voe,

V o E.
voederen een Peed, voederen met pelsfen. . KIL, Van
nier voederen, ,peltier. bij KIS.., voedering of voering,
de opvulling , verdubbeling, van een kleed : eenti baaijen voering. Zamenifell.: afvoeren, enz.
Voederen , voeren , KiL. ook Yoeijeren , deen.
fc)er iz , fr. fourrer , fp. enforar, nederf. foren, ital.,
middeleeuw. lat. fiodirare, zweed. fodra , hoogd.
i.Itte/•n , komt van voeder en voeden , opvullen.
V OEDEREN , voeren , bedr. w. , gelijkvl. Ik voederde,
heb gevoederd. Van voeder verzorgen : gif moet uw
paard beter voederen, of voeren . Wel gevoederde heng.
fi eïa. T t j nE t v. Als weder toereiken : koren voederen,
Wij zulten enkel firoo moeten voeren. Voeder ..: aan
beesten geven : gaat gij haast aan het voederen ,r of
'

voeren? Van hier voederaar , voedering , voetre. Zauuientlell.: afvoeren, enz.
Voederen-, voeren, deer. ,koere, fr. fourrager, TA1IAN . fuotiran, hoogd. J'ûttern, zweed. f odra , eng.
folder, komt ,van voeder, inwendig levensonderhoud,
VOEDERINU,^ voeritzz, vare een kleed, zie voederen.
VOEDSEL , z. n. , o. , des voedfels, of van het voedfel; zonder rneerv. Al wat tot voeding llrekt : als wij
voedt/el en deckfel hebben. BIJ$ELV. Om voed/ei voor
het hongrig nest te haalen. L. D. S. P. Dor gewas
fchafit voed/el oor de vlammen VOND . Groot voedfel
vonden deze klappernijen. HOOFT. Zamenftell. : ' ligra
chaamsvoed./el ,, zieienvoedfel, enz.
V QED S TER , z. n. , vr. , der , of van de voeder
meerv. voedf Iers. Van voeden. Eene vrouw , die iets
voedt , aankweekt ,- opkweekt : ik ken de voeder van
dien laster. De kuikens huppelen hunne milde voed lier
te gemoet. Bijzonderlijk , eene vrouw, die een of
meer kinderen van anderen opkweekt : zuigh flechts enc*tl heil uit voesters naalge borsten. VOND. Settede,
hem , ende fijne voester in eene flaepkamer, B I J BE L, v,
.

Voorts ook het wijfje van een konijn, Vanhier voe4-

fieren. ' enz. Zamenftell.: voediterliefde , voedJierloon, enz.

VOED S TEREN , bedr. w, s gelijkva, 1k voedflerde ,heb
evaedflerd. Van voedfler. Opkweeken , zoo als
Bene voeder hare kweekelin-geu : zij ' i oedd'lerde henz
-

van kindsbeen af. Bedelt dien' zoon te voefieren hij
Chiren. VONp. Uwe dochters fullen aen uwe zijde geyoesv
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voedt Leraar , woedv osstert worden. BIJBELV. Van hier

fierling. Lam; nfell. : voedflerheer , voed f terkind , voed -

l erplaats , . voed f ervader , - voedJiervrouw , enz.
VOEDSTERLING. , z. n., m. en vr., des voed/terlings , of van den voedferli ng , der, of van de voedVan s -oedJl eren en.
flerling ; meerv. voedfier'lingen.
nd
, dat door eene
i
Een
voediteik
ling ; zie ling.
voedfler verzorgd en opgekweekt wordt : hij is mijn
voed ff erling geweest.
V tn
VOEDZAAM : , bijv. n. , voedzamer , voedzaamst.
eenvoudsoedend
,
verfterkend
:
zaa-rn.
V
v oeden. Zie
Bij VOND.
naar
gezonde, en voedzame, MIS.
ge #
rockt
een
voebre
welk
,
maer hartv oedbaar
'
$,
,- in : gh ^ #
ier voedzgamhe'd.
zeer , uit de -mem. Van b.er
VOEGE, voeg, z. n., vr.,. der , of van de voege;
meere. voegen. Verkleinw voegje . Het verband van
twee dingen aan elkanderen : een e voeg e met Benen
zwaluwflaart. Tegen over f. ne voegt. BIJBELV.
.

De reet, tusfchen twee zamengevoegde din^
ijft : de !voegen van het uitgedroogde hout.
gen overl
!Werk a erg. De voegen uitbikken en wederom vo yjet d : het heeft geene
asthe i^d
teli kj , p as , geepasthe
ten. gUverdrag
is,
op
deze
wijze , in z4ker
In
dezer
voege
,
voeg
In
voege
, dat , zoo dat.
voege , op zulke wijze._
oulings
,
metfelen
,
: die timmert en
Van hier veegen ,
yoaget een roede hoge.. V. HASS. De voegen van eenen
muur aanirijken : wanneer gaat gij aan het voegen?
Die muur- is ,plecht -gevQegd. Zamenfell.: voegijzer,
enz.
Yoe e, voeg , hoogd. fug, fuge, deen. ook fuge ,
nederi. fogt, ƒäog, komt vaz.
va eg^'kit.
1
, voegel:^ ker,
VOEGELIJK , bijv. n.. en b` jw.veegen.eli
Gepast , betatuelijk dat is niet i oe9geli^k s oor een eerlijk man.' Te prijzen op i oegelijke wijzen. L. D. S.]?.
eli 'ke1
zwier ..
is elk niet aangeboren. VOND.
9 s z , oe^
Dees
er voegeliJkheid. Za mengyell.: onvoegelzlk ,
Vanh ihi
..
welvoegelijk , enz.
VOEGEN , bedt. en onz. w. , gelijkvl. Ik voegde ,&e
Bedr. ,r fchikkeD , pasgevoegd: Ouling s ook veugen.
de lchrijnwerkers roegen
.

.

-

.

:

verbinden:
erli
feit,onderling
kun werk met lijm. . Hij siegd. eijfgordijnen d'eene aen
d'ander. BijnaLv. Voorts 1s, iets ergens ti voegen,
Bb i.
het
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het andere daarna ede vermeerderen : 'oeg bij de honderd
guldens nog honderd andere. Ik wil bij het gezegde
grog ditvoegen. P óeght bij uw geloove deughc , ende bij
,1e deuglt kennisfe. BIJBELV. Zich ergens bijvoegen,
-

zich doen gelden , als er iets te trekken is : hij weet er

zich wonder wel bij te sloegen. Zie voorts bijvoegen.
Zich bij iemand voegen. Zich in deszelfs gezelfchap
begeven, of eene gemeene zaak met hem maken i als

biij hem te dsfon bid ons gevoeght hadde. BIJBELV. Hij
voegde z"ch bij de Keizerlijken. Met naar beantwoordt
voegen aan fchikken:: eeg uwe rede naar de vatbaarheid
Pw(r hoorderen. Gij moet u een weinig naar hem vaegen. Onz., wordt het met pasen , betamen , verwisfeld : bij vrouwlijk beelt en l gchaemsfchoonheit veught.
VOND . Hem voegen Labbert en bonnet en gouden ring.
PooT. Dat fuleken niet en zoeght te loopen op dejaght.
AVESTERB. JVcl = oegen, is, welvoegelijk zijn : om u
te lei*den, tot het gene wel i eeght. BIJBELV. Eindew
lijk is voegen te pas komen : dat zal u wel voegent
Vlijen : het '- voegt mij in geenen deele. Van hier gevoeg , voege., soegelij k , voeging, voedfel , voegzaam,
nienfielt.:
Z .a
roegr zer `^,voegmiddel , ioegwoord, enz.
b
Ianvoegen , bevoegen , van waar bevoegd, bijvoegen,
hervoegen , ini oegen , toesoegen , vervoegen , zamenvoeeen, enz. k r
Voegen , opperde fugen , hoogd. ftigen, nederf.
figen, VOND , veugen , WILLER. s oigen en viogen ,
OTTFRID . gifuagan, angelf. gefegan, zweed. foga,
deen. j`oi e , fchijrt verwant , aan het lat. figere , gr.
.

-

,

vol?GING, z. n. , vr. , der , of van de voeging; meerv.
voegingen. Van -voegen. De daad van voegen : door
Bene verJandige voeging van zijne taal naar hunne
begrippen. Verband : ende trecken di al die voeginge
dijnre lede wier een. v• HAss. Zamenilell.: woordvoeging, enz.
V OEGZAAM , bijv. n. en bijes. Foegzamer ; voegzaamst. Van voegen , zie zaam. Als bijv. n. , ge."
past , .voegelijk : bij eene voegzame gelegenheid. Als
bijw. gepastelijk: weet gij u niet voegzamer te .gedragen? Van hier voegzaamheid. Za .enftell, : onvoejnaam, enz.
VOELBAAR, zie voelra.
vQ
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VOELEN, bedr. , gelijkvl. Ik voelde, heb gevoeld.
Betasten : iemand den .pols voelen. Iemand ergens bij
voelen , is , hein daarbij aanraken. Door het zintuig
des gevoels ontwaarworden : ,Voelt gij wel, hoe koud
mijne hand is ? Haer krachten voelt ontflremmen.
WESTERB. Ook anderzins ontwaarworden : ik voel

het , dat gij gelijk hebt. Zoo fcht*I*nt de kiel den last
des reisbren Godts te voelen. Vo rn. Zich zelven zoo
of zoo voelen , is , zich zoo of zoo bevinden : hoe voel
ik mij zoo naer ! VOND. Ik Jlaa , en voel mij haan ,
bij O UDAAN; en voel mij opgevat , en door de lucht
gevoerd, bij denzelfden , is , ik veel , dat ik 1h , of
opgevat word. Intusfchen bèzigt men in zulke , en
dergelijke , gevallen , buiten dicht, liever gevoelen.
Van voelen komt gevoel , enz.
enz. , 'voelbaar , dat gevoeld
kan worden , voeler, voeling. Zamenfteli.: voeldraad,
voelboren , voilfpr•áet ,. enz. Bevoelen , gevoelen , onvoelbaar, enz.
Vielen, hoogd. fühlen g OTTFRID. fualen , nederf.
fölen , deen, fole, eng. feel, angelf. (elan , gefelan,
is een oorfpronkelijk woord , dat zijne beteekeuis aan

zijnen klank verfchuldigd fchijnt.
V OELER , z. n. , m. ,_ des voelers , of van den veeler;
meerv. voelers. Van voelen. Gebruikelijk voor de gezamenlijke voeldraden , voelhorens , en voelfprieten,
van verfchillende' dieren : de mosfelen hebben ook hars
voelers. •
VOER , zie voeder , ze n., o.
VOER , voeder , z. n. , o. , des voers , of van het voer;
meerv. voeren. Eene wagenvracht : drie voeders hooi.
Een voer firoo. Een wijnvat van verfchillende grootte , of de daarin gaande hoeveelheid van wijn : een
voeder houdt. zes of zeven -amen. Zamenffell.: voedervat , voerwijn , voederwijn , ghevaette , wijn, bij KIL.,
enz. Wijnvoeder , enz.
Voer , voeder, hoogd. fuder , nederf. fodér, ƒoer ,
bah. Jura , is , volgens ADELUNG , ook in de laat le
beteekenis, zulk eene hoeveelheid, als men gevoegelijk
op eenen wagens vervoeren kan, en komt van voeren.
VOERAADJE , z. n. , vr. der , of van de voeraadje
zonder meerv. Ontleend van het fr. fourrage. Voeder: om 't genot der vocraada e. HOOFT.
VOERDER, z. ii. , in., des voerders, of van den voer -

Eb 5

der;
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der ; rn eerv. i'oerders. Van voeren. Al wie iets
veert .: de eerjle voerder van dat fchip. Zamenftel.

heerz oerder , krijg, oerdei- , redevoerder , fchuitetoerder , Vlagvoerder , woord vosrder , zand !. oerder , enz.
VOEREN , bedr. w. , gelijkvl. IOC voerde , heb gevoerd.
Beantwoordt . aan jaren , in den zin van met vaartuig,
of. voertuig, , van de eene plaats naar de andere . brengen : die u rocijen , hebben u in groote wateren gevoerd.
J,i j ntt.v. -Men ,'oerdeze meerendeel naar waalwijk.
Rare goederen lulden lij voeren ep den rugge der s eulens.
B J J BE L V. _ Ja zulks evenveel hoe ook doem : de wind
voert het ,/lof in de lucht. Voere u een Eragd van tieneen
naer 's he-rn€ls heldre plekken. POOT. Voerde doorwoestijnen zijn zerkoornen. L^. fl. S. P.. Hik wierd
naar 't gevangenhuis ges oerd. .,HALMA. Een leger op
de flagtbank voeren , of brengen ; zie jlagtbank. Hine
,goudje voererg, dar fa quomen , . bij M. STOK. , beteekent, dat hij, als heervoerder, hen niet brengen zou,
daar 2jij, de vijanden , kwamen. In overeenkomst hiermede is -een ` f 'chip voeren., daarover gebieden , deszelfs
bewegingen xigten , en beantwoordt voeren aan leiden,
in : leijdt snij dan , ende voert mik , om uwes naarns
'wille. BITBELv. , en . in : oen volk licht om den tuin te
-

-

1'oeren. HOOFT. Zie tuin. Met brengen wordt het verwisfeld , in : de mijn tot onder het bolwerk voeren. , Moet
dien lieven naam op 't - bladt der Longe ,voeren. VOND.
hij roerde mij te geroet. Met dragen , in : zijns sra-

ders naam voeren. Als r, en den tijtel voert vangij ne Heij..
ligheijd , en fegheningen geeft , en. Inathemaes feijt,
doet Pri njen in den ban. WEST R B . In zij ne flar een
blaer voert wit en hoed. Vo 'v. Een halve maan in zijn
wapen voeren. De r oode, of blaauwe vlag s'oeren. --Iets in. zijn fohi d ioeren. Zien , wat iemand in zijn /cl&d voert. Zie jchild. Wat dat hij
,roert in 't` hert , dat fiet men in fijn , ooghl -- -WESTED B.
Maar dragt gaat met gebruik gepaird-, ' in : boge erge
fpiesfe fullen lij ,-oeren. BIJBELV. Den degen voeren,
zer.bode ' e wapens' voeren. Sel fs hij, die hlixenzs .s oert ,
rnagh niet gewa.pent blijven. WESTIER$. En gebruik
is bijkans het Benige , dat in aanmerking komt:, in :
,

meesterlijk voert hij het penfeel , de .pen, .het woord,
cnnz. Klein zeil roeren, fclheepsw. ; dat - fehipvoert
zestig J tukk en. Voorts beantwoordt voeren aan uitvoeren,
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# ,en , in : het bewind voeren , eene rede voeren , taal voeVen , een pleitgedi ng voeren ,. , voeren een faecke , KIL.,
firijd roeren. hoert op zijne wijs een aengenaemerl
krijgho. Poox. liet hoogde woord Foeten, is , het meeste te zeggen hebben. De vlag oeren , is , in tegenoverílelling van eene vlag , of die of die vlag, voerets,
het bevel over zeker aantal van fclzepen voeren. Van
hier voer, onz. en vr., voerder, -voering, voeroer. Za♦
mentIell.: voerkabel, KIL — voerloon , voerman, voertuig , roerweg, voerwezen , enz. lap voeren ,, invoeren,

medevoeren , na voeren , rederoeren,. toevoeren , uitvds-

ren , vervoeren , volvoeren , voor;voeren, wegvoeren,
,zamentoeren, enz.
Moeren , hoogd. fuhren , nederf.. force , zweed. fö
ra, ijs!. faera ,. OTTFRin . , No'çK. , .Ki aO fuaren ,
.Juoran, is naauw verwant aan varen , zie dit woord.
VOEREN, zie voederen.
VOERING, zie voedering.
VOERLIEDEN, zie voerman.
VOERMAN, z. 11. , m. , dos voermans, of van den
saerrnan; in plaats van het meer v. _gebruikt men voerlieden. Van voeren en man. Al wie eenen wagen
voert , befluurt , ment : de voerman. viel/nl/aap. Doe
feijde hij tot den voerman; keert uwe bant ! BLJBELV.
Spreekw. : een oud voerman hoort nog gaarne het kláppen van de dweep , men is in zijnen ouderdom nog niet
ongevoelig voor dat gene, waarmede men zich voorheen vermaakte. Ook geeft_ men dezen naam aan een
f errenbeeld 'ichter. den grodten beer , anders heerewachter , en Bootes, bij H000vL., in : dan zal Bootes,
.of de Beerewachter, zinken. Als men van den beer
Benen wagen vormt, maalt men van deszelfs wachter
eenen wagenaar : de norsfe voerman van den Noorder
Beerewugen ANTO-NID . De voerman van de groote
,beir. ' VOND.. Een verhuurder van rijtuig , eigenaar
van eenen of meer vrachtwagens, enz., boogd. fuhrman , pool. furman, , boh. formann. zamenflell. :
voermansknecht , voermansWigen , enz.
VOER\VIJN, zie voer.
VOET , z. n, , m. , des zoets , of ' van den voet; meerv.
s oeten. Verkleinw. voetje. Een. poot, of been van
dieren en menfclien : al wat veel voeten heeft, onder alle
kruij en e geel/cru. BI,js L v. ' De Jiomme en red ^nloo..
;

.
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boze dieren naer hu^rne zoe ten zien . VOND. Menfchen
en vogelen hebben twee, andere dieren Fier, zes, en
meer, voeten. Bijzonderlijk, een menfchenbeen : hi*
2naeckt mijne voeten geli jc.t als der hinden. BIJBELV.
Mijn voet van 't net berrzjden. L. D. S . P. Yter vonten hi den voet wttoeck. M. STOK. Daerfe den voet
onder de tafel fleken. A. BIJNS. Ver/loten worden met
tien voet. HO U WAE EZ T. Men geeft niet nm et den voet,
IUIJGHENS .

Allerbijzonderst , met hetzelfde verfchil ,
dat er tusfchen hand en arm plaats grijpt,, het onder fe- gedeelte van het been beneden den enkel : die een

,vijden fchoen nzaeckt voor een kleinen voet. HU IJGIIENS.
,dat hi ontfinc ene wonde in den voet M. STOK. .Die
op de Troifche eerde eerst fnen i oet f elde. C. v. GHTST.
De voet f)ringt buijten 't f oor, de hand-en houdt geen
maet. D . JONKTIJS. Hun wrede haat doorgraaft mij
poet en hand. L. D. S. P. Deze beteekenis heeft voet
ook in de bijw. barrevoets , blootsvoets , droogsvoets , en
in menigvuldige zegswijzen , zoo als : iemand eersen
s oet onder het gat geven , eigenlijk , hem voor zijn ach terll e fchoppen , en' voorts hem wegjagen. Iemand den
m et op den nek zetten, hem gewéldig drukken , en knellen. Onder iemands vóeten , onder zijne magt : gij hebt
,alles onder fijne voeten gef t. • BIJBELV. Onder de ,'oeten , of , verzamelbaar, onder de voet , vlak tegen den
grond : werpen onder de voeten. A. 13I J N s . Onder de
voet gefmeeten. HOOFT. Dat bi roemt onder de voet.
M. STOK. Troja leet onder de voet. C. v. GRIST.
liet hooft der flangengkij onder de voet leijt. A. BIJLAS.
ill light fijn neeringk half onder de voet. HuIJGHENS.
Onder de neten , onder de zoet , met de voet , of met
voeten , treden , even als onkruid , vernielen , of verachtelijk behandelen : wanneer ghi vrilick alle feat onder u voeten tredes ALDEGOND. Si traden die hufe
onder de voet. M. STOK. 't Ware goed treed gij fchier
als met de voet KAMPHUIZ . Hij treedt zijn welzijn
tnet voeten. Met den toet fchoppen, verachtelijk van
zich footen : fchop uw geluk niet langer met den voet,
Den vasten grond onder de roeten hebben, zich aan den
vasten wal bevinden. Moet aan land zitten, uit een
(chip aan land flappen. TYecct hij fluk zetten, zich op
de volvoering van zijn eigenlijk -opzet toeleggen. Moet
gij iluk horden, niet van het voorgenomene afdwalen.
Voet
,

-

.

,
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voet bij vaat fetten , van nabij , man tegen man
vechten , KIL. -- ,Voet honden'in het danfen. is , naar
behooren danfen. Íèmand voeten maken , hem meer
doen voortfpoeden. Iemand den voet dwars zettezi 9
hem in zijn voornemen weerftreven. Iemand den " voet
lipten , hein eenen nadeeligen trek fpelen. Iemand di
voeten icgcn , hein vleijen ; zie voorts vegen. Iemand
de voeten joelen , hem in het water werpen. Met den
eengin voet in het graf gaan , heel oud zijn. Geeneri
voet buiten de deur zetten, daar niet buiten gaan. Iemand op vrije voeten fleik^n „ hem vrijheid geven , ons
te gaan , waar hij wil. handen en voeten zijn mij gebonden , is , oneigenlijk , ik lig onder een zwaar ver
band. Zich met handen ,en v oeten vereren, met al
Zijn vermogen. Iets aan iemands voeten le ggen is
domtijds het voor iemand , die , naar de wijze der oos
terlingen , vlak op den grond zit , nederleggen .: bracht
-

,

het geit, ende lende dat aen de voeten der Apostelen.:
BIJBELv . Aan iemands -rotten vallen , eerbiedshalve
voor hem_ nedervallen: hem fiénde, ziel hij aen fijne
voeten. BJJBELV. Anders, iemand te voet vallen : al
't fcheofel galt geftoorzaam hem te voet. L. D. S. P.
Te voet gaan :laat tegen over rijden , of varen : ik ging
al dien tijd te voet. De ,Koninck ginck mijt met ƒt n
gantfche ,huïjs te voete. BIJE E V. Te voet dienen,
tot het voetvolk behooren : ik dien liever te voet dn
te
Paarde. •• .Zoo' bf zoo veel man te voet, is zoo of zoo
veel mannen voei.volks. Man het hoofd . tot de voeten
is , geheellijk : 'van het hoofd tot ; de voeten gewapend,
Pan voet tot voet, is, van fchrede tot fchrede : • men betwistte ons den grond van voet tot voet. Toet voor voet
is, bij eiken flap : zij kniokebeenen beide en firuicklen
voet voor voet. ".. VOND. Moetje voor voetje , is, heel
langzaam : hij loop: voetje voor voetje.. Lenen witten
voet bij iemand hebben , is , zeer gezien bij hem zijn:
op eenen goeden voet bid hem flaan,. . Naauspeli jks op zij..
ne voeten f aan kunnen , is , zeér zwak , ;of dronken,
zin. Op zijne voeten fiaan, niet waggelen. Qp zijne
voeten zetten , van vastigheid voorzien : ik, zal dat eèns
zijne voeten zetten. Op taande voet, (niët op flaanen voet) flaande voet:, terífond : zoo niet op Baande
voet; ten mi,Jlen met er tijd:. VOND. Op fiaendé voet
-

Y

Sof` r cs g.
zijn hooft te levereau. D. DECIc o : t voor Voetfa
voorgang : zoo mij dien voet niet ''Ulg: y en , WAGEN.
*

Voorts is voet de grondflag van evenveel welk ding

'oet oft fic^raeghe , voet Ivan het fi oc 'beeld , voet vara
de kolomrie, voet van den mast. KIL. Iet waschvat
met fijnen voet BIJBELV . Sach bi oec ene vloet onder
den voet des berghes lopende. MAT. DER SoN.o. De^►
ze beteekenls heeft voet in : het Jtaat op eenets goeden
voet. Het (laat nog op den ouden voet. Lei j Jiaan op
tenen gelijken voet. Dat gezegde fiaat op voeten , i s,
wel gegrond. heet zal vele voeten in de aarde hebber,
.

daaraan zal, evenals aan veel wortelig onkruid , vrij

wat moeite vast z i n. Iemand te veel voets geven, te

veel gelegenheid , om vastigheid te krijgen. .-Iem voet
geven , aanleiding verfchaffen. Den voet ghevea, oor
faecke gh e
ve n. KIL. Moet beduidt
á grond ia^b, in : de

vredesonderhandelingen werden op dien voet aangevangen. Twijfelde, ofze woude op dezen voet beginnen.
Voi . : cn leger op den voet van oorlog brengen , is,
etzelve daartoeii n ftaat fellen en toerusten. Poet
hetzelve
is eene lengtemaat , 'in : zes voet en zeven duim

en , in de Dichtkunde , twee of meer onderling
verbondene lettergrepen : er is een voet te veel in
dien dichtregel. Van hier voeteling , voeteloas ,, voeteren , voetsg. Zamenftell.: . voetangel , voetbad ,
'

voetbank , voetbekken , voetboel , voetboog, voetdek
fel , voetdweil , voeteneinde , voeteuvel , voetgans
ger , voetijzer , voetklaatiwier . zie pedaal; voetknecht, voetkus , voetlooper, voetinatzt, voetmat, een
mat , waaraan men de voeten veegt: voetpad, voet-

plant , voetfchabel , voet/let , voetf oor , voetflans ,
voetjul, anders pedelial: zie dit woord ; voet/tap,
yOèttoots , voetf f rik , voet,/luk , voetval, voetveeg , voetveger, voetvolk, krijgsvolk , dat te voet dient : vóet•
1weg, ''netwerk, voetwisch, voetzand, voetzoeker, voetzool , enz. Bokstoet , drievoet , hanevoet , kalfsvoet ,
koevoet , kromvoet , maaivoet , paardevoet , platvoet,
Jck ot-voeten , fleepyoet , flingervoet, enz.
Pnet , nederf. , eng. f not , an gelf. , zweed. fot , goth.
fotus„ ijs!. fotur, wallif. pedd, -lat. pes , gr. ?T,
NOTK. Rini, OTT1+RID. fuaz, KERO, 1,^azz , hoogti..
f u$z, Is verwant aan poot.
V OETDWEIL zie yoetyeeg.
VOEAr
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VOTEREN , onz. w. , gelijkvl. Ik voeteerde , heb en
ken gevoeteerd , van voet , met den - basterduitgang eren.
Te voet gaan : hij is van &mf erdam raar Utrecht

gevoeteerd. In : ik heb den ganfchen weg gevoeteerd

.,

wordt de vièrde naamval even eens door een .uitgelaten
voorzettel beheerscht , als 111: ee e mijl gaan. Zie
gaan. Van hier voeteerder , voeteertter.
VOETLAAN, z. r , m. en vr., de voetiaans , of van
den voeiiaan , en der , of van - de -voetzaan; meere.
voetlanen. Van voetmus. Een aanhanger , of Bene
aanhangfter , van den bekenden Voetius : het is eene
ijverige k'oetiaau.- In boert , ook wel eens voeteerder,,
of voeteerfter : gij zijt een goec? -ƒoettaaf) l Van hier
Voetiaansch , voetianerij , enz.
VOETKUS , z. n. , m. , van den voetkus; zonder meervr
Van' voet en kus. ' Een bewijs van den - grootílen , eerbied ,'t welk de Pauzen van elk , die -hen naderde , plagten te vorderen : worgen zullen die vreemdelingen ter
voetkus hij den Paus toegelaaten worden. FLALt,
volgens ween dit woord anders ook mannelijk is:
VOETMAAT , • z. n. , vr. , der , of van de voetmaat;
meerv. voetmaten. Van voet en maat. Eene - maat
naar voeten , in tegenoverflelling van ellemáat , tenz.
de R Iiifnland che voetmaat. De-':fthakering. der voetels
van Benen dicheregel=: de voetraat vati dien regel deugt
niet. '. l ijzonderl"k de regte fci akering : < dat ,mijdt tegen de vóéernaat.
V OETMAT , zie voë
VOETPAD, zie voet.
VOETPLANT, z. n. ,- vr. , der, of var `de voetplint
meérv. voetplante Van voet en plant. Anders voetzool. Het plat-` ten den voet-: hare voetplanten waren
elijck de veé ldtïte`n eenes'.'ka' lfs. .' Biji ZLV. Hoogd.
fuszblath.
VOETSCHABEL, z. n,p'vr ,, der, of van de voetfchabel; meerv. voetfch cbbellen. Verkleinw. voet/chabbelletj e. Van voet en fchabel. Hoogd. ftiszfchämel,
' i OTK.. fuozfcàmel ,. KIL. cetfehemel , ouiings ook
s oetfchvmel , en in - Vriesl. voetfchammell Voetbank:
een róot voetcleet ` óp die' voetf chamel. v.' HASS, ,duig
t , Israël ! voor zijn voo fc% abel. L '. D. S. P. ten
1

,

-
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zijne -voetfckabel geknielt. MóoN# r"r haerc voefcha
MIi, VOND.,

VOET.

;o 0VoE, V0.
VOETSLET , zie voetveeg.,
VOETSTAANS , bijtin. Van voet en f aan j Bij Í I .
terflond. Anders taande voets en voctftoots. Ook voet
handes , in : voetlandes ƒal hij wisheit doen. v. HASSi
VOETSTAP , z. n. , m. , des voetjiaps , of van den
roetflap ; rneerv. voetflappen. Van vos: eis Jtap. S tap
en tred : in iemands voetjiappen treden , li . , hem in
zijne gedragingen.navolgen. Geen' roetflap verder gaan,
VOETSTOOTS , zie voet/taans.
VOETVAL 1 z. n. , m. , des voetvals , of van den s'oet-a
ral; meerv. voetvallen. Van ral en voet. De daad van
voor iemands voeten te vallen : hij heeft een' voet ai
voor den Koning gedaan.
VOETVOLK , zie voet.
VOETVEEG , z. n. , vr. , der, of van de voetiieeg;
meerv. voetvegen* Van voet en vegen Verfchilt van
,oetveger , die iemands voeten veegt , of hem vleit ; en
]komt daarentegen overeen met voetdweil, Yoetflet , voet %,isck Eigenlijk eene dweil , .,let , ofwisch , waaraan
mets zijne voeten veegt. Overdragtelij k , iemand , die'
tot, de verachtelijkfe dienften gebruikt wordt : ierands
voetveeg zijn. HALMA.
V OE'TVEGER , zie voetveeg.
V OET WISCH, zie voetveeg.
VOETZAND , z • n. , o , des voetzands , of van ;iet
roetzand; zonder meerva. Van voet en. zand. Het zand,
dat men met voeten treedt : het viel ir het voetzand„
Bijzonderlijk; is, , in het voetzand geraken, het onderfpit delven, of fneuvelen.
VOETZOEKER , z. n. , m. , des voetzoekers , of van
den voetzoeker; tneerv. voetzoekers. Van voet en zoeker. Een met buskruid gevuld papier, dat aangefloken en . naar de voeten befineten wordt,, en met eenera
flag losbarst.
VOETZOOL, -zie vetplant... t
V OGEL , .. z. n. ,'. m-. , des vogels, of van ,den vogel
meerv. vogelen en ;vogels..- -Verkleinw.- ; vogeltje. .den
tweevoetig pluimdier van velerlei j'oort: kalkoenen zijn
-

.

,

hoenderachtige vogelen. Haerlieder heerlickheijt fal
wechvliegen als een vogel. BIJBELV. Met de, vogelen.
kan wegvliegen door de Zocht. WEsTERB. Daer veel
Wilde . vogels in der, velden (aten. VELDEN^►ER. ' De
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MOier í on den vogel niet raken. voiïi Hét
geltje vind fchuilplaats in hun loof. L. D. 8^ po>
Vogelen van eenerlei veren , zijn, overdragtelijk menfchen van eenerlei slab. Een halve vogel , is eeti
eendvogel van de kleinte foort. Vogel werd oulings,
verzamelbaar , voor vogelen gebruikt : God .maecte: a
den vijf/len dach voghel ende vis/e. v. IIA^s.. Een
vogel is foms een vogelbeeld : naar den - vogel fchieten. Daarentegen is een 'vogel, bij KIL. , een vlug crf
wakker mensch , hedendaags een floute vogel , eeni
vogel. De vogel is gevlogen , . zegt men vaii
fchrandere.
iemand , die zich ijlingg weggepakt heeft. .fik zal dien
oogel anders leeren zingen , is , ik zal • dien rnensctï
anders leeren (preken , of handelen . Elk vogeltjé
zing , zoo als het - gebekt is , elk fpteekt . nar zijne
denkwijze. Van hier vogelaar, vogèlen. Zamenfell.
vogelbek , vogelbes , vogelbefohrij ving , vogelbdek , vogeldief, vogelgej?•brei , vogelgrijp , vogelheim , vogeljagt , vd=
gelkers , vogelklaauwv , vogelknaap, waarin vogelen geknipt 9
of gevangen worden ---- vogelkooi , vogelkop , i oggelkóoper 4
vogelkruid, vogellijm , vogelmarkt , vogelmelk , vogelnest , vogelnet , vogelpoot , vogelroede; vogelroer ., vogel
Plag vogelteen , vogeljfrik , vogelJlriiis , vogel`vanger i
vogelvangst ; vogel vl ugt vogelvrij , vogelwigchelai* ;
vogelw:' ,vogelzang ,, enz. Eendvogel , grijpvogel;
huisvogel, jagt vogel , il svogèl , kraanvogel , krop vo, el
landvagel , lokgel, nachtvogel , onvogel , paradijs ogel, poelvogel , roofvogel, fpotzvogel , firuisvogel , watervogel , - • wintervogel, woudvogel s zingvogel z eeg ogel
zwemvogel, enz: o
Vogel , hoogdi otk vogel , ZWeedr flogel. angelfo
fugel ^ `vries. foegel, nederf. valtel, OT:TFiuD. , NOTK.
fiogal^ ULPHik. . fugls, eng. jowl komt van wegen y
-

w

bewegen.
VOGELAAR, z. n. , m. , des vogelaars, of .^dn dcn v
gelaar ; meervr vogelaars , en voelaren. \Tan vo epen.
Een vogelvanger : hoe zoet de vogelaar . oo4x: fuiteti

tnoog. Gelijk fomtijds een vogel onverwacht ^dii Logé:
laars flrik ontworflelt. L. • D. S. . PO- Bij KIS,
©ok een geil mensch ; en voorts oulings zeker íl^tcY`
van gefehut; noch drie ijzere vogelaars. v. Ha ss. Bij
KiL.. vtgeler.. , ho;agd. ook vogelei en vogler , NoR,r1.^
f ogelar, angelf, fitgelai e4
-

Cc
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VOGI'.LE1^, onz. w., gelijkvl. Ik vogelde, .'keb gevogeld. f Van vogel, of versgel, ook veugelen.. Vogelen
vangen , of op derzelver vangst uitzijn : dol Is hik
ap het vogelen en vinken. Zij vist here , zij vogelen,
zij lopei ter jacht. R. VISSCHER. Van hier•vo;elaar.
Hoogd. vogeln.
VOGELGRIJP , ' z. n. , m. , des vogelgr ijps ,- of van den
vogelgrijp; meerv vogelgr ijpen. Van vogel en grijpen.
%Vordt eveneens met grifpvo,,el verwisfeld , als voelaruis met flruisvogel ; en beteekent het grootíle
genoemd : g
g elijk
ag
van
gieren anders condor.g,
J een
,..;
re
'vogelg rijp t gepiep der f nple duiycn. VOND.
VOGELKNIP,. zie vogel.
VOGELKOOI, zie vogel.
'VOGELNEST, z. n. , . o. , van het ,vogelnoest; meerv.
vogelnesten. Verkleinw. vagelnestjo. Van -. vogel en
nes . Het . nest van eerren vogel : een vogelnest Jtoren.
.Wanneer, voor u aengef ch t een vogelnest. op den - tineg e
,'oor-komt , ïn eenigen boom. BIJBrLv. : liet is met
Indifche vogelnestjes gekruid. Ook geeft men dezen
naam aan meer dan een plantoewas.
VOGELSTRUIS , zie vogelgrijp.
VOGELVRIJ,bijv.n.en bijw., zonder vergrootingstrappen.
Van vezel en vrij. Hoogd. vogelfreij, .zweed. . fö.
ge/fri. Evenzeer voor allerlei beieedi ii en. blootgefteld , als een vogel in de lucht , welken men ongehinderd dooden kan : hij is vogelvrj. Men heeft
he rn 1 og elvrij verklaard.
VOG EL WIGCHELAAR, z. n. , m., des vogelwigche' laars , of van den vogelwigchclaar ; meerv. vogel wig
chelaars en vogelwigclzelaren. Van vogel en wigchelaar.
Een waarzegger , die op het eten , geíchrei enz. der
vogelen acht geeft : di con;ul raad pleegde den vogel..
wigchelaar. Van hier vogelwichelarij.
VO KAAL , z. n. , vr. , dir,, of van de vokaal ; meerv. so•
kalen. Van het lat. vocalis ontleend. ' Eenne klinklerter : de oude Hebreen hadden, jlechts twee vokalen Tod
en Vav. Overdragtelijk noemt men zulke leden eenèr
vergadering , die zoo veel vermogen , dat alles van
hen afhangt, derzelver rokalen. En dit woord komt
als bijv. n. voor, in: vokale en in,irutnentale muuzijk.
VOL, bijv. n. en bijw. , i v,'ler,, volst. Dit woord duidt
aan,
.

.

,

-

pan , dat Iets zoo veel van een ding bevat , els het kap
;gene volle maat , een volle beker. Hoe vele volle matidef
net broeken ? B i J B E L V. Uit een vollen rampkelk drinkti
L. D. S. P. De zijdewinkel ruischt , gelijk ets
volle fluis. VotvD. In dezelfde beteekenis wordt heli
meermalen achter een z. n. geplaatst : bij zakkeg
vol, met vuisten vol. Dat hem stiet wagens vol deg
lof wort toegevoert. A. v. D. MIJL. Eveneens komt
liet voor in de zamentlell. handvol, armvol, n2cndvril
die in het meere. handvollen , armvollen , mondvollen,
in plaats van handen vol., armen vel, en., naenden vol3
hebben , als er geen klemtoon op vol gelegd wordt,
Want anders zegt men : handen vol ^geids, zakker ot
korens , tiva2ens vol vermacns. D. DEc . Of gays , , hG
W agens vol van zulke fnoeverijen ; zoo als dezelfde D.
DECK. elders de opvullend e Zak nrCt van bij.. {
voegt. Zoo ook : alles duaes , en mal ; :vol: fait
zotheid vinden. W STEEB . Een zat, s>ol van drab.
big druivenat. L. D. S. P. Eet lans is ol va
lloet. BTJBELv. Maar nog al ,etneener wordt var4.
verzwegen : een levend `g ; geest vol heuschheit,; zweeft.
in d' aderen. VOND. -Zijn wond is vol bedrog etk
list. L. D. S. P. Gelijck als een wagen drtrc t §
die vol garven is BIJBELV . ! Of de opvullende zaak
wordt in den tweeden naamval geplaatst.: hoe * zijl
ghe zoo vol ziels, vol lagchens. en vol levens P VOND.
ck ben der woorden vol. BIJBELV. In deze gevallet
duldt het z. n. een bije. n. bij zich : Jij Lijn *di
foeten wi9ns. BIJBELv. En men kan in plaats daar=
van ook zeggen : dij zijn vol van toeten wijn; maar
els van weggelaten wordt , laat er zich geen bijv. ii
-1.

.

bij het z. n. voegen , en behoort men zij zijn 7O

zoetets wijn, een huis stol gejachte beesten BIJBELY, s.
en dergelijke (preekwijzen , te vermijden.
Dezelfde behoedzaamheid fchijnt ons hoodig teil
aanzien van fchuimens vol, bij VOND. , in : deed Duac-4
ken fchuimetis vol den grooteis romer lchenkeo. Hierbij
heugden VONDEL onder andere fcht^imende berkeine'iliers , de grvote bekers van Dido , waarin men
sv f a fchor1k, dat het fchuimde. Het (peelde herli doof
het hoofd, dat Bitias met eeneis vicegh der; fchiiiMtjïgetl
kop uitneep , zoo boortvol als die wwas ; *n nu naakt
Cc 2

o Ló
hij van een boordevolletje wel geer, - fehuilnvollotje ,
waaraan Dulckens gasten weinig zouden hebben gehad , maar deed hij deszelfs bedienden ophouden
met fchenken , zoo dra de wijn in den grooten roslier begon te fchuimen. Want jchuiinens vol han
niets anders beteekenen , dan tot fchuimens toe vol,
zoo als berflens vol eene verkorting is van tot herflens toe xal. Voor het overige laat vol zich in vol
waken , vol fchenken , vol fc eppen , vol tappen , enz.
niet met het werkwoord verbinden. Het blijft even
zeer op zich zelf slaan , als wanneer het door een
bijgevoegd naamwoord van het werkwoord gefcheiden wordt; zoo als in : den grooten romer vol wijn
fchenken. Vol ongediert gepro,n. t. VOND. Hij fal het
vol doode lichamen maken. BIJBELV. , -waar men, om
bovengemelde redenen , vol lijken maken , of met liiAen vullen , had moeten fchrijven. Hier moet vol ,
gezatnenlijk met het z. n. , als een bijwoord aange.
merkt worden.
Intu"sfchen gaat dit woord van de beteekenis van
opgevuld over tot die van volledig , ten aanzien van
getal : hij ver%heen voor de volle vergadering. Eene

volle drie honderd guldens. Ik begeer de volle Torn niet
s'an t'. Geeft mij voor het volle geit. BIJBELV. Eene
volle maand, enz. Ten aanzien van Hiaat , gewigt ,
enz. : een vol pond. .enen dukaat , die te ligt is ,
,'oor vol uitgegeven. Eene volle pint. Een vol veertel.
.ene volle el. De fondamenten der zijdkameren waren
scan een vol riet , fes ellen. BIJBELv. Ten aanzien
van omtrek: de volle maan. Een vol aangez gb. Een
-volle boezem , - vol van boezem , vol van tronie. Hiertoe
behoort ook vol in volmondig. Vol endfat , hij KIL. ,
liedendaags vol en rond is zoo wijd van omtrek , -als
men , door opvulling van zich zelven met eten, of
drinken , worden kan : ik heb naij vol en rond gegeek bij de, wijn , en alti j t rond en
ten. Staeg vrolijck
vol. WESTER$. In dronken en vol, is vol niet drank
opgevuld : hik was dronken en vol. V l van dagen,
is , in den STATRNBIJB E L , hoog bejaard'. Ilol op
de borst, is niet flijm bezet. Zoo vol van gekheid,
als een ei van zz. vel , is , gansch vol daarvan. ,lol
van gemoedsbewegingen, is, daarvan overkropt , . ook
wel eens enkel vol: haar geiJ2o. d is îol. In overeen'komst

•
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komst hiermede , is ergens i l van zijn , dikwijls zich
daarmede inwendig fierk inlaten : de ganfche flad is
-er vol van. Daar het hart vol van is , daar (preekt de
-

mond van. Een ieder heeft er den mond vol van ,

be--

teekent , fpreekt er over. Oorlogen voc-ren, daar de vrouwen
de mont vol af zullen hebben. Von. , Met den snzord
vol tanden zitten ,. is , verlegen en fprakeloos. Ee1Z
mond vol tanden , is , in eenen eigenl jken zin ., daarmede opgevuld.
Daarentegen is vol van iets dikwijls ook daarm ede van buiten bezet.: hij zit vol van ongedierte. Eer

hoofd vol haar. Een haard vel volks. Eerre tafel vol
gasten. Alle tafelen zijn vol van uitfpoufels. r-SJB V.
.Iet .ldniJ is vol van ^(giftre rn oordfpelonken.L D.
,

S . P. En wordt iets , - dat . ter geheele bedekking . van
^• e t: anders dient , ook wel, eens vol gen oemd .: dat

behoort mede tot eere volle kleding. Kr•ifghsrjaan in
vol harnas. KIL. In 't volle waepen. WESTERS.
In welke gevallen , en honderd andere , vol abn volkomen beantwoordt ; zoo als in volle aagt , volle be-.
taling , volle aflaat. Vollen loon ontvangen mogen. J J.
ELv, 1Jij is rog bij het volle gebruik van zijne
raak. Die niet sen , vol verflat zijn leste . j'tiackje
-

tot den vollen dach - toe.
-WES
E
cht
ERs. L ichtende
ts^^rft.
Op den vollen middag. ' holle neef, volle
B i J r E LV.

f: icht. In volle rust en vollen vrede.. •.Met ,;chr is
in volle beweging. Het waait eersen vollen floret.. !Dl
eenera vollen galop. En geeft ; den vollen. -vrijerg
toom. VOND. De Zc.er.00ver nadert ons. met volle zei.
,jen met eene' volkom ene bijzetting . van al z"ne _ zeilen In holle zee, in geene zeeëngte , reet langs de
kust , enz. Op de volle /lraat; , in geen afgelegen
hoekje van eene ihraat. .. Roel et met voller flemme „
B i JBELV. In volle razernij , in vollen oei en bloei ,
in vollen luister pralen. Tromp met volle vreught s tf ,ragen. VOND. Eindelijk is ten volle volkoe enlijk ,
oile verwe, bij KIL. , eene kleur , of verf , die wet
dekt, en vol zwanger. Nog bezigt -men vol, i -le
.

cdagel jkfche verkeering , voor den beli^orlijken • o^z p
dderdor , en een goed verfland hebbende : las; ziet r ij
piet voor vol daar. Van hier vi'heid , vol/en, zx llïl k,
i,ol:e, vullen, enz. Als bij w. laat rol zich met ver
fci liilence foorten Van woorden z ene lvu ;n ; als ^.
Cc
-

-
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ver`g , zeer ijverig , vol.
volgeestig, zeer geestig , volijverig
f boon , zeer fclloon , vol aardig , } zeer vaardig , enz.
Volhandig , beteekent dat iemand de handen vol,
of het zeer druk , veel werk te doen heeft: zoo ook
•olhandigheid. Inzonderheid plaatst rnen het als een
onfclieidbaar voorzetfel voor vele werkwoorden, waar
op het alsdan den klemtoon werpt , en waaraan het
beteeken sfen geeft, die flraks ontwikkeld worden. Als
,

h- jv. n. wordt het achter aan verfcheidene z. n. geplaatst , welke de zaak waarvan iets vol is , aanduiden , zoo als : angstvol, bergvol, berstvol , bloemvol,
joomvol , fchuimvol , enz. Boordevol, of baord ^'ol, hand"
z pl, fllks^ol ; zie elk ter zijner plaatfe.
Als bijw, voegt KIL. het nog met bijv. naam?
woorden zamen , waaraan het de beteekenis van -volkoenen , ja bijna iets meer dan volkomen , geeft, als
n volhQog , volnaaus' , enz, haast al te hoog , al te
naguw enz. • Doch doorgaans vereenigt neen deze
woorden niet met elkander, en bezigt men volle voor
vol, b. v, vo le hoog , voile- laat , volle naausv , volle
rijp,enz.
Vol , hoogti. vol/, vries. fil, ijsl. follim , angelf.
ƒUI, OTTFRUD • f ZiJl , UL P HIL. fut-Is, nederf. vuil, is
verwant aan veel , eederf. ook vuil, vries. folie, gr.
AQ;Ls en aan het gr. BvAMoc , Bu M. v , ja ook aan r Aeos,
lat. plenus , boh. jlni j , pool. piln j , vol ;' als mede aart
s

V OLAARDE , z. n. , vr. , roer , of van de volaarde;
zonder meerv. Van vol en aarde, bij KIL. ook volders
1e^•de. Hoogd. fullererde , fidkrde , eng. f iller/earth.
,

pitte klei . waarvan de 1a'.envollers zich . bedienen

het laken word met volaarde van alle vet en fmei-igkeid
ge Ui ;t rd.
TQL!LOEDIG, bïiv. n. , valbloediger, iolbloedigst. Van
vol en bloedig. Die vol bloed is : gij fchijnt mij cel te
-volllo^edzg. Van hier volbloedig, eid.
,VOLBOU WEN, bedr.' 'iv. , geliitkvl. Ik volbouwde, heb
colbouuwd. Van voltin bouwen- Ten einde bouwen : mijn
huis is volbo'i-vvd. Zoo rncesterl%jck volborst van buiten
en Van bin.2en . - VOND.
V OLBRENGEN, bedr. w., geflikvl. Ik voL)ragt „ heb
44o 12ragt. Van 'olen brengen. WILLERAM. vollebring n,
hoogd.
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hoogd. vollbringen . Ten einde brengen ,afwerken : eene feize volbrengen.. Volbrer;gen zijne n wille. KIL • met
is volbracht BIJBELV . Van hier volbrenger ,volbrenging,
.

volbreng fier.
VOLDAAN , bijv. n. , zonder ' vergrootin gstrappen. Eigenlijk , een deeiw. van voldoen.. Wel tevreden : ik ben

over hein zeer voldaan.

VOLDINGEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik voldong, kgb oïdongen. Van vol en dingen. Al dingende naar zijnen
wensch doen afloopen : hij heeft zijne pleiizaak voldon-.
gen. Voldoende ftaven : thans vlei ik mij het beweerde

-_,

te hebben voldongen. Het fchijnt mij stoa geenszins vol-

dongen.

VOLDOEN , bedr . w. , onregelm. ik voldeed, heb voldaan. Van vol en doen. Vervullen , afdoen : , voldoen

de beloften. KIL. Ik heb die fchuld reeds voldaan. Ge.
voegen geven : ik poogde haar te voldoen . Heet begeerde geven : voldoe aan zij::en eisch. Zijn-- róofi=pst
mogt voj'doen. L. D. S. P. Beantwoorden : voldoe
aan uwwe beloften. Zich zoo gedragen, al% men ver.
langt : hij voldoet allezins. ik zal u daarop s o.fdoen,
is , zulk een bescheid geven , als gij verlangt. Het voldoet daar toe niet, het is ongenoegzaam , ontoereikende.
hoe voldoet zu die tabaks . hoe fnm aakt hij u 2 V an hier
1'oldoer2baar, voldoener, voldoenin,-voldaenlijk.De deelw.
voldaan en voldoend worden als bijv. n. gebruikt.
VOLDOEND , bijv. n. en bijw. , voldoender , voldoendst.
Eigenlijk , een deelw. van voldoen. , . Bevredigend, aan
iemands wensch beantwoordend : hij gaf mij geen voldoend befèheid. Zijngedrag was zeer voldoende. Alles werd
door haar^•oldoend bear2ewoord. Toereikend , genoegzaam:
1'oldoende hulpmiddelen. Vriendelijk en mild in.&et onthalen : welk een voldoend Msan: ; Gij zijt altevoldoennde.
Verkeerdelijk ' zegt en fchrijf't men ook voldoenend, ge*

l ;'k ' men zelfs bij andere kiefche fchrijvers vindt;. en in
een voornaam dagblad van i van wijnmaand i S i o leest
enen nog : de (iaat der gezondbe d van H. M. is voldoer fsad. Van hier voldoend/cid. Zamenfiell.: oivoldoend.
VOLDOENEND , zie ' oldoend.
VOLI)OEN1NG , z. n. vr. , der , of van de vold9e •irg;
zonder meerv. Van voldoen. le daad van volc',oen :.door

o'doening van zijne beloften. piot meest mogelijkee e'doe-•

Cc 4.

v © L.

4

ping aan ha,.e meesteres. Bijzonderlijk, tevredenflelling
,van iemand, ween men beleedigd heeft : hij wil mij geee gtnoegzame voldoening geven. ' Bij de Godgeleerden,
genoegdoening aan de Goddelijke geregtigheid, of betaling van der menfc-hen fchuld : er wordt nog Reeds over
de voldoeninz gefchreven. Voldoening aan zich zelven,
of zelfs1'o.ldoening , is tevredenheid over zijn gedrag.
p anmenfle11.: fchuldvaldoening,, enz.
VOLDRAGEN, bedr. w. , ongelijkvl. Ik voldroeg , heb
oldragen. Van vol en dragen. . Van eene zwan gere vrouw,
den - vereischten tijd dragen : ik hoop , dat zij haar kind
^.'oldraren 7720g C
%TOL1)UREN , bedr. w. , gelijkvl. Ik i olduurde , heb
voldruurd. Van vol en duren. Uithouden ,. verduren :
eeuw bijeeuw voldoren. Van hier voldurig o volduerighlijk,
bij Kit. , voldui•ing.
V OLEINDEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik voleindde, heb
vpkind.'.`. _ Van val en einden. Anders ook oyoleindigen.
Ganfchelijk ten einde brengen : hijvoleindt ,eenejake.
BIJBELV. ; waar voleinden en voleindigen , ^n men,igen
,

?

.

bijzonderen , ook, onz ij Bigen ,zin gebezigd wordt. Van
bier voleinder, voleinding.
GLEINDING- , z. n. , vr. , der , of van de voleinding ;
zonder meerv. Van voleinden.. Somtijds ook voleindiging.
Geheele eindiging : bij de voleinding van den krijg. Voltootjing : tot voleindiging van mijn werk. Geheele ver,delging : ƒal een verwoester zijn tot de o ei droge toi.

BUBI LV.
VOLEST , zie

veulen.

. OI_,G b E S TIG , bijv. n. en bijes. , v©l eest iger , vol'
geestigst. Van vol en geestig. Geestrijk , vernuftig : hei
`is een s'olgeestig fchim, dzclit. Boertende betitelt reen dus
werken , op welker geestigheid veel aan te merken valt:
dc volgeestige werken van vader abraham van St. Clara.
314 EN , bedr. en onz. w. , gelijkvel. .Ik volgde , heb
,en ben gevolgd. ADELUNG beweert wel ten aanzien
van het hoogd. folgen Rijf en sterk, dat het nimmer
bc r a zij ; naar het is zulks zelfs clan , wanleer het met
_ijî vervoegd wordt , even als opvolgen en navolgen,
waarvan het eerfte nimmer , en het laatfte enkel in het
eelw. navol end , als onz. befchouwd worden kan, en
± e als het zeng. ƒó,llQW , en het fr. Pi vre , in de meeste
be..
g
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beteekenisfen , waarin volgen het hulpw. zijn bij zich
heeft , in welks gebruik het aan het lat. fequi , en meer
andere deponentia gelijk Raat. Onzijdig is het enkel,
wanneer het een achteraan komen beteekent; zoo eigenlijk, ten aanzien van plaats : hij volgt achter mij,
a mij , op mij : de menichte des volks volgde afroepende,
BIJBELV . ; als oneigenlijk, ten aanzien van rang: de Kwartierdrost volgt op den Landdrost ; of ten op zigte van tijd:
.bevestigden het voort door teeckenen , die daarop volgden.
BIJBELV . !^p fleQht weder volgt zonnefchijn ; en in den
zin van bij gevolgtrekking "ergens uit afgeleid worden,
of kunnen worden : hieruit volgt nu , dat , enz. ; in
dien van als gevolg ergens uit voortvlOeij : op zulke
misdrijven volgen harde jtrafen. Dat moet eroodwendig
uit i'olgen ; in dien van met den tijd dadelijk plaats grijpen : de betaling t al zoo ligt niet volgen , als gij welmeent;
en in : hare wercken volgen met haar BIJBELV . Daarentegen is -volgen bedr. in de beteek enisfen van iemand
chterna wandelen , rijden , varen , enz. : zijt gij het
lijk ook gevolgd? 0 Ridder 1 die den soit verwonnen helt
,geftadigh volgkt 1 VOND. Valghde Paulum-mde ons achteraen , ende riep BIJBELV . Iemand ais leeraar , of meester,
gehoorzamen : het volck , dat Omri volghde, was jlercker,
dan het valck,dat Tibni denfone Ginaths volghde.BIJBELV.
Wie zal hem nog langer blindelings volgen ? Een gevoelen als het zijne aannemen : v olghen het vonnisfe . KIL.
Dat fi volghen eens Ketters fententie. A. L' I JN s . Iets ten
regel van zijn gedrag maken : volg mijnen raad. De infpraken van zijn geweten volgen. Elck` pust te volgen 't
geen hein wordt van hoogex hapt belast. VoND. Involgen :
onredelicke dieren , die de natuere volgen. B!JBELV.
,Slechts volgen haeren aert. WE s TE RB . Navolgen : al
volght de kunst natuer. VOND. Opvolgen : iemands voetflappen volgen. Oock volgh ick 't orde fpreekken, WESE KB. Iemand opvolgen : wie is hem in de regering geevolgd ? Z j volgre haren gemaal op den troon. Een pad
betreden : volg dien dijk tot aan de gliiis. Volgh het heldenfpoor van IKeisren, enz. VOND. hvlgen den weck Balaamns BIJnE LV . Door iemand n; edegenomen en genoten
worden : men zal het u zonder geld niet laten volgen.
ullerr wij het goede ende de wveldadigheijt volgen. B1Jr, r Lv. Vn hier gevolg, volgens, volger , volgig?g, volg?tsr rn , en mis fchielu ook volk, in het lat, vzdlguss , ziC cvolk.
.
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yotk. Zam en flell.: volgreeks , volgziek ,volgzucht ,enz,
4chtervolgen , involgen , navolgen , opvolgen , vervolgen,
enz.
Volgen , hoogd. , nederf. , KÉRO , folgen , IsID. foighen , O TTFRID. folgan , angelf. follian , , f jlgiara,
vries. folgje , zweed. folja , eng. follow , is , volgens
ADE L UN G , van eenen onzekeren oorfprong , fchoon het
door WACHT. van het gr. óA'cos, fpoor, afgeleid wordt.
VOLGENS , voorzetfel. Naar : • volgens mijn begril'.
hij grot , volghens fijne reijfen. BIJBELV. Van

volgen.

•

VOLGREEKS , z. n. , vr. , der, of van de volgreeks;
meerv. volgreek/e. Van volgen en reeks. Eene reeks van
op elkanderen volgende perfonen , of zaken : welk "eene

volgreeks van ranze fpoeden 1 I volgreeks van .Franfche
monarchen.
VOLGZAAM , bijv. n. , volgzamer , volg, aamst. Van rolgen , zie zaa?n. Genegen. , om te volgen , zoo eigenlijk,
als oneigenlijk : een vol zaarn jon ; fnensch. 't Volgzaata
heir eenaekt zoo ras niet 't volck te paert. iroN».
V OLGZIE K , bijv. n. , volgzieker , volgziekst. Van volgen en ziek. Tot navolging overhellende; door volgzucht gedreven : het volgziek kemeen laat zich/teeds blindelings leiden. Van hier volgziekte , anders volgzucht,
,

g

zucht tot navolging.
VOLGZUCHT, zie volgziek.
VOLHANDIG , zie vel.
VOLHARDEN, onz. w. , gelijkvl. Ik volhardde, he,
volhard. Van vol er harden. Anders volherder. Vv'olrandig, blijven : hij volhardt in zijne meering. Sij en hebben
niet v:?lhard mij rla te volgen. BIJBELV. Van hier vol-

harder , v*olkarding, --volherdigh , volhcrdigheijd , R olherdlgh'ick. KIL.
VOLHEID , z. n. , vr., der , of van de volheid; zonder
meere. Van vol. De toehand van iets , dat vol is : de
volheid van het gebouw weerhield mij van daarin te dringen. Inden ST TENBIJP EL is de volheid deS tijds de tijd ,
waarop de Mesfias gerekend vverd te moeten verfcll=jnen ; maar de volheid der aarde is al , wat daarop is:

nierc t op r ghij aerde ' mitsgiders derfelver volheft ! B ij
BELV, , waar de overige beteekenisfen van volheid hier

-.

me de over.eenflem "€ en.

VOL] 4ARD , en vo - arcn zien voljarig.

VOL-

i' o
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VOLJARIG , bijv. ^ n. , zonder ve^grootingstrappen.
Van vol en jarig,;. Tot jaren van mondigheid gekomen:
hij is nog niet voljarig. Anders vol/aard , deelw. van voljaren, mondig worden. Hoogd. volljahrig.
VOLIJVERIG, zie vol.
V OLK , z. n. , o. , des volks , of van het volk; meere.
volken, en volkeren. Verkleinw. volkje. Eigenlijk , een
aantal van bijeen behoorende perfonen ; zoo als die tot
een en hetzelfde geflacht behooren. Dezen zin heeft het
woord nog hier en daar in het nederC In Vriesland is:
ik ben van zijn volk , evenveel, als van zijne maagfchap.
En : ik worde verfamelt tot mijnen volcke, BIJBELV. , is
evenveel , als tot mijne, vaderen , en verdere maagfchap ,
in den fcheol, zoo als de Hebreeuwen hun doodenrijk
noemden. Een aantal dienstboden : hij joeg op eenmaalal
zijn v'.lk weg. Dat is goed voorhet volk in de keuen. Hij
bracht alle have weder -- als ooc de wijven, ende het
'voick BIJBELv . De werklieden van eersen werkbaas : de
timmerman had geen i olk genoeg. Zeelieden : meer dan
een volkhouder wei ft volk voo, wij. Terfiond beveelt hij't
volk de zeilen op te haelen. VOND. Deze beteekenisheeFt
dit woord ook in oorlogsvolk ; maar in krijgsvolk is het tot
lieden , die te lande dienen , betrekkelijk , die ook dik wijds enkel volk genoemd worden : ligt er veelvolk in die
Jiad ? Er komt morgen wederom volk binnen. Hij diende
het volk voor wegwijzer. Volk ten oorlogh opontboden.
VOND. Doe Jiond Y ende cel het volck ,
dat niet hem was BIJBELV . Voorts is dit woord meerrimden bijzonderlijk tot gasten betrekkelijk : 1r j krijgen
g volck ter mael^ijd hebtge'.'o.lk. Hebt gij volk Is
? hij
roepen W ESTERB . Tot de lieden, die in eene Kerk„, of
elders , verzamelen :. die Predikant heeft het meeste vol..
was er veel volks in de Iio7nedie, op de !haas , enz. "^ Hi j
drong midden door het volk. De gezamenlijke bevolking
van eene plaats : eene jlad vol volks. Qtiarnen tot
Lar s , tot een f l l ende fetxl er volck. BIJBELV. /YIs
hij was getreden, daer 't volg vergaedert was. 1\TEsTE a B. Het burgerrecht verweerde door 't over/shot
des volks. VOND. De lagere burgerf and : het onderfcheit van volck .en burgerij e , en 't ampt der Overhelt.
VOND. Door• fulcl-e bel.-felen Iaet zich het volk bewegen,
dat groot en lilachtig beft. WESTERB. Foor het volk
fcbrt*ven. De gezamenlijke leden van eersen grooierern of
.
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kleineren haat : een flrt'j*dbaar volk. .met Franfche volk.
De Vorst is voor 't volk gemaakt. HOOFT. De zeven volcken , alle uit eenen Duitfchenhlam. VOND. Een grooter
of kleiner aantal van evenveel welke levende wezens:
zie die kinderen eens ; het is een volkje ! De Konijnenzijn
een machteloos volck. BIJBELv. Slecht volk , is het laagfle gepeupel. Van hier de zamenftell : volkenregt , volk houder , volknut , voordeelig voorde Landzaten : volknutte regeerlesfen. G . BRANDT . - volkrijk, volksbedrog,
volksdwang , volksbegrip , volksbefluur , volksbeweging,
volksdwalitig , volksdwang ., volksgeluk , volksgerueht , vo`ksleider , volkslied , volksaagt , volksnzlt ,.
volksoploop , volksoproeping , volksoproer , volksopjland ,
'volkspartij , volkspraatje , vo !ksrege ^ing , vo l ksregt
volklem , volkstiran , ve 7ksverdrukker , volksvergadering , volksverhuizing , volksvermaak , volksvertegenwoordiger , volksvertegenwoordiging , vo'kswapening ,
vol werver , volkwijg , enz. Arbeidsvolk , bevolkcn ,
enz. , bootsvolk , brui'oftsvoll , kloostervolk ; krij gsvolk , landvolk., manvolk , oorlogsvolk , paardevomk ,
fcheepsvolk, voetvolk, vrouwvolk, werkvolk, enz.
Dolk , hoogd. , nederf. ook volk ; zweed. , eng. , vries.
folk, angeli. , ISIDOR. f okt , OTTFRID. , NOTK. fo ek, is
verwant aan het deen. Plok , tartar. pulk , gr. iro hus ,
veel , aan ons vol en veel, en aan het lat. vulgus,
het gemeene volk , anders ook volgos. Nu leiden
fommigen.dit vulgus , en volk ,enz. af van volgen,
omdat een aantal menfchen , die gezamenlijk iemand
volgen , volk vormt ; maar wij laten zulks onbellïst.
VOLKHOUD R , z. n. , m., des vo lkhouders , of van
den volkhoudler; meerv. volkhouderen , of volkhouders•
Van volk en houden. Iemand , die in zeefteden afgeer
f

l

dankt fcheepsvolk houdt , of herbergt , en daaruit
van tijd tot tijd voor deze en gene fchepen werft

een volkhouder verfchilt van een volksverver, die enkel
werft.
VOLKNUT , zie volk.
VOL OM , z • n. , vr. , der , of van de volkom ; meerv.
vol^onzinen• Van vols'en en kom. Bij KIL. zulk eenti
vollerskuip , als anders volkuip en voltobbe genoemd
wordt.
VOLKOMEN, onz. en hedr. W. , ongelijk vl. Ik vo'

k w am , ben en heb volkomen. Van vol en komen. Bij
i twee woorden , folie chome,, , ergens
NOTK. onz. , in
toe geraken . Bij KIL . bedr. , voor voltooijen. Ook
voor nakomen , opvolgen : de refolutien van . de ftaa.
ten te volcomen. H. D. GR.
VOLKOMEN , bijv. n. en bijvr. , volkomener , volk#^
mens:. Voleindigd , _van alle noodige beftanddeelen ,
en derzelver behoorlijke inrigtingen voorzien : het is
een volkomen werk. Mijn geluk is volkomen. Tyie zag
ooit volkomener fthoonheid? Die mij volkomene wrake
geeft BIJEIELV . ; waar dit woord voorts onverminkt,.
,

.

zonder mangel, of gebrek, aanduidt. Als bijw. is
volkomen ten volle : ik ken volkomen voldaan., Gij
hebt .volkom an gelijk. Van hier volkomenheid , 'volko-=
renlijk Zamenftell.: onvolkomen , enz.
Volkomen, hoogd. vollkorm en ,. NOTK. ƒ011eChomen ,
STRIJK. volchonen , nederf vullcnkatsen, is eigenlijk
een deelw. van volkomen.
VOLKRIJK , zie volk.
VOLKUIP , zie volkom.
,VOLK WJJG , z. n. , o. , des yolkwijgs , of van het volk-^
wilg ; meerv. volkwijgen. Van volk en wijg , of
. wig , van wegen , bewegen ; van waar wicht, in boos•.
wicht , en quade wichten , bij - M. STOK. , en elders,
en het eng. wight , een mensch , of dier , al wat
zich uit eigen vermogen beweegt. KIL. volwijgh ,
-yolckwijgh , STRIJK . volcwig. Eigenlijk , volksbeweging , volksopontbod tegen den vijand ; zoo als er
oulings plaats greep ; en dus gevecht van volk tegen.
volk : met vergaderinghen van gheflechten , of: fs volkwijch wouden vechten. J. v. HiELu.
VOLLE , zie vol.
VOLLEDIG , bijv. n. en bijw. , vollediger, vol.'edigst.
Van vol en lede , lid. Dat al zijne leden , al zijne be*
flanddeelen , heeft : eene volledige verhandeling.. Zij
verhaalde -het volledig. Van hier volledigheid.
VOLLEEREN , bedr. w. , gelijkvl. Ik volleerde , heb
volleerd. Van vol en loeren. Ten volle leeren :. zijn
ambacht volleeren. Hij is daarin nog geenszins vol
leerd.
.VO L L iE N , bedr. w. , gelljkvl. Ik volde, heb gevold
Van vol. Vol maken, vullen: wij vollen ons kantoor
net rijkdom ende ^c^ialften. VL E D. REDENR. Dit
woord
.
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woord luidt in het gr. ' Bux^xv , deen. ,ijlde , èng.
fill, ijs!. fljl^a, angelf. flillrin , Igin. fullan
fuljan , KERO , hoogd i fullen , nederf vullen, dat bij
ons ook veel gebruikelijker is , dan vollen. Zie yullen.
VOLLEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik volde, heb gevold.
`Dok wel eens vullen. Laken in de volkoten treden,
of in de kom fprin^Ten , zoo als KIL. het uitdrukt:
dat laken moet gevold worden. Van hier voller , vol..
ling. Zamen ftell.: volaarde , volkom , volkuip , volrno=
den, voltobbe, enz.
Vellen , fr. foulei- , eng. full , hoogd. walken , komt
van het middeleeuw. lat. folere, en daarmede van fullo , een voller.
VOLLER, z. n. , M. , des vollers, of van den voller;
meerv. vollers. Al wie zijn werk van het vollen van
lakens , dekens , enz. maakt : als het vijer eenes
goudfmits , ende ais zeepe des vollers. BiJBELV. Van
hier vollerïj , KIL. Zamenftell.: vollersaarde , vollers
kaarde , vollerskuip , vollerswerk , vollerszeep , enz. Lam
kenvoller,, enz.
Volltr , ook- wel eens volder , en vuiler, hoogd. s eng.
u11E• , fr. foulan , lat fulio , komt van vullen.
VOLLIJK , bijw. , van vol. Zie lijk. Kip. vollick.
Ten volle , en terílond , in welken laatflen zin het
voorkomt, in : , die vollik tbotte volk volmaakte dichters
aak SPIE R : Tlo lik ende haeste'ic fal J'/eren,
gram/chap leghen u riten. BIJBEL , 1477. Voor ten
volle en volkomen heeft men in het hoogd. het bijv.
n. en bijw. vóllig , nedéxf. 'ul'ig , angelf. fullice,
.

OTTFRID. fui litho
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VOLLIJ VIG , bijv. n. , vollij viger , vo 'ijvigst^,. • Van
vol en lijvig. Wel in het vleesch , aan zijn lijf wel
met vleesch aangevuld. Van hier , bij KIL. en HAr1MA , s'o'lijvigheid.
VOLMAAK', bijv. n. en bijw, , vdlmaakter , vil.
,naaktst. Eigenlijk , een deeles. van volmaken. Als
bijv. n. , vrij van alle gebreken : God alleen is in

den eigenlijken zin volmaakt. Ghij fijt in hem Vol..
maakt. BIJBELV. Als bijw. , volkomenlijk : zij vaart oo
volmaakt wel. 1,k ben yoimaaxt van uw gevoelen. Iin
de fpraakkunst zijn de 'volmaak, verledene tijd e en de
meer dan volmaakt verledene tijd, bij zondere eerbui.
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gingen van een :werkw . Zie 1nlcidingr, bl. 4g. Vajf
bier volmaaktheid, * volmaakteljk. Zamenflell.: onvoh,
maakt, enz.

VOLMAAKTHEID , zie volmaakt.

OLMAGT , z. n. , vr. , der , of van de volmagt;
meerv. volmagten.. Van vol en magt. Hoogd. vollmacht , zweed. fullmagt. Volle m.agt , om iets in
eens anders naam : te verrigten : ik geef u daar tos
noodigs v olmagí. Een fchriftelijk bewijs van zulk Bene magt : bil het.. onderzoek der volmagten. Ook wel
eens de perfoosn , , die zulk eene magt ontvangt: Dus
noemde men de gevolmagtigden ten Landsdage ixt
Vriesland Volmagten. V an hier . volmagtige s , enz.
Zamenfle11._ : volmagthebber.
VOLMAGTIGEN , zie volmagt.
VOLMAKEN, bedr. w. , gexijkvl. Ik volmaakte,heli
,volmaakt.. , Van sol en maken. Voleindigen
en de. onvolmaakte toren heet dus , omdat hij niet volmaakt (afgemaakt)
is. Tot dat het. gantfche huijs yolmaekt was. B UBE LV.
Van alle gebrek bevrijden : die volmake 1, in allen
goeden svercke. BJJWILV. Van hier... volmaking. Het
deelw. volrnaá/t wordt als bijv. n. en bijes. ge%
breikt.
VOLMAKING , zie volmaken..
VOLMOLEN,,. z. n., m. ,, s • ya1molent, of van den
volmolen ; meerv.. volmolens, . VVan vollen en molen.
..Vollerij : deksns naar den vslmolen zenden, om gevold ts
werden. ,Bij. HALMA vulmolen.
VOLMONDIG , bijv. n. en bij w. , volmondiger , volmondigst. Van % ol . en mondig, van mond. Met eenera
mond , , die in zulken zin vol is , als waarin men de
volle maan. dus , noemt ; of die zijnen vollen omtrek
vertoont ; met eenen wijd geopen^len mond :. ik zeg
volmondig: ja! Als bijv. n. , met zulken mond uitgefproken : eene volmondige bekentenis der waarheid.
VOLNA ," bijw. , van i'ol en na. Bij KIL. evenveel , als
bijna: dit is te fien vast die heels fladt door, maer an
den Brink zolnae huijs tot huijs. v. HAS s.
VOLOP , bij w. , van vol en op. Overvloedigli jlt : men br_
diende ons volop van alles. En als z. n. , o., in: en:
volop van alles. Volop hebben. 't .Redelijek ?•o.'op. Hurj.
G HENS. Het vol©p van prijs en danckbaerheit. VOND.
VOLK.
-
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VOLP , bedr. w. , ongelijkvl. Ik volprees , heb

volprezen. • Van rol en prijzen. Ten volle prijzen, zoo
prij zen , als de zaak wel vereischt : hoe zal ik zijne
goedheid volprijzen ! Uw nooit volprezen heldenmoed. Ir*
overeenítemming hiermede vindt men bij KIL. vol.&
danken , voor ten volle dankén ; van waar voldankza-

m ig ,, v. HASS.

,VOLSCHOON , bijv. n. en bijw. , vo?fehooner , volfchoonst.
Van vol en %chaon. Zeer %hoon : . volfchoone Maagd!
VOLSLAGEN , bijv. n. en bij w. , vo f agener , vol fla^
genst.. Eigenlijk, een deeles. van liet ongebruikelijke
s'o1/laan, alilaande afwerken, zoo als de fineden , en
andere handwerkers , hun werk. Als bijv. n. , derwijze
getleld , dat er niets meer aan ontbreekt : eene volfiagene uitrusting. Ik heb een vol/lagett uurzitten wachten.
.den volllaeghen kleed, is, , bij KIL. een ruim , wijd eil
onbekrompen. Als.bijw. , ten volle : hik fchijnt volflap
den gek te zijn.
VOLSTAAN, onz. w., onregelm. Ik volflond , heb yolfiaan. • Van- vol en fiaan# Voldoen : sk hoop daarmede te,
kunnen voltaan. • Het volftaat , dat gij iemand voor u
zendt.
VOLSTANDIG , bijv. n. en bij w. s yalrtandi ér , voljan=
iigst. Van vol en handig , van jtanden ; ifaan. Al wat
wolflaat , in den zin , "waarin VOND . fchreef : in 't einde
niet bezwijken, maer doorgaans volflaen , dat is , ftand
houden; en dus ftandvastig : die volttandigh fal blijvefl
tot den einde. BIJBELV. Als bijw. , is volflandig beftendiglijk op dat naar uwe wet zich mijngemoed volstandig
moog' gedraagen. L. D. S. P. Van hier volftandigh.eid ,
volfi andiglij k.
VOLSTREKKEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik vo rekte, heb
volflrekt. Van vol en f trekken. Bij KIL. en in het hoogel.
evenveel , als voltrekken; maar oulings moet het ook
de beteekenis hebben gehad van zoo ver (trekken , zoo
ver doen reiken , als mogelijk is ; blijkens het deeles{.
s'ol/lrekt , dat als bijv. n. den zin heeft van de meest
mogelijke (trekking hebbende : eene vo (rekte magt. Hij
oefent daarover een vol jirekt gebied; terwijl volt trekre bevelen ílellige zijn , die alle mogelijke (rekking en kracht
van een bevel hebben; en volJlrekt , als bij,w. aanduidt,
dat het gene, waarbij men het voegt , in de meest- mo-r
,
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e1e flrek!dn moet worden Öpg?vat MJ heft.
rj i'î/1rekt vbo4e. Ik mag voflrekt niet. \i
\ bier o1[ireRtllijk , volf!rektheid
VOLSTK KT

, Mie

jölJ1rekf'en.

\I( 'LS FR EKTELIJK, zie vojirekken.
VOLTA LL iG , bijv. n , 'oltailiger , voltali/est. V:
vol en ta/lig «s» tal. Her volle getal hebbende t

gezelrrliap is nog niet voltallig. Vôltallig tnkén Vait
hkr volta'lig/ieid voital/ili/k.
votJ1 E , z n., vr., der, of van 3e 5 velte
Van A,lol. Volheid de vo/te der kerk deed Jia
bezwijrnen. liegeef u niet in dle Jllkkeide volte.
VOLTIkGEN , bedr. w. „ ongelijkvl. 1* voltoóg 6e!
)oIwgen Van o1 en fiegefl. Tot Volkomenheid brengen ; zij voltoog haar huwelijk met hem Zij i)htdc
dit gebouw door al zijn leen volloge» VoN De 011wijze en alle tijden, die onmiddellijk daatvai
gevormd worden, zijfl in onbruik
\JOLTORBE . zie volkorn.
VOLi'OOJEN , bedr. w gljkl, it vo!to6ji ht
voltooid Van vol en too'jen. !'en volle tooijn , volo
men afwerken: nu lzeerelijck herbouw: , en in der
YOitÔit.' VOND. Van hier voltooijing , en van het deelwb
yt2jIooicl, de zamentel1.. : onvoltooid.
VOLT9 K.KKkN , bedr., w. ongelijkvl. ik ltök he
voltrokkeni Van vol en trekken. Evenveel als ôuti
g en , •welks onbepaalde wijze, enz. het gemeenlijk Vervangt : ons raathuis helpt dit huwelik VottrekhIPInn
VOND Dit buis te bouwen , ede defen mue te W*I_
;

BIJBELV. Eene der eigenlijke beteekenisfen vai

dit woord komt voor , in als 'tpenfeetdejongfiêft,c
.,vottretktb VOND. Van hier voltrekking. Dit woord
luidt bij Kit.. en in het hoQgd. 'olJlréckeft.
bijv.,) n., en bijw , 014i*d1g
V
volvaardig# Vn vol en vaakOp Ten volle vaardig
met een volvardiglz gemøet. Bipinvá Van hier iol
,,aardilzeid.
VOLVOREN , bedr. w. , el!j1v1. ik töivöett/ ,
,olvôerd. Van vl en vbersn Floogd. völlfuhren VoJ
brengen : bij vaoXt nieFaatt , of hij iölvoert ht o
En 't
volvoeren naar tijt raad. L D4 S6 P. Wii
hier volvaering, en van het deelwib v#lyerd de aifle!1
onroJyoerd

Ig

VoL. VoN.

VOLWASSEN, bijv, n. , zonder vergrGotings • trappen:
eigenlijk , een deelw. van volwasfen, bij KIL. ten volle
uitwasffn . Volgroeid: een volwasfen jongeling. Den
hopgen populier aan den volwasfen wsjngaert huwt.
VOIND.
VOLWIGTIG , biiv. n., zonder vergrootings- trappen:
Van vol en wigtig. Het volle gewigt hebbende : een
volwigtige dukaat. oneigenlijk, van groot aanbelang :
dat volwigtige befluit.
VOND , z. n • , m. , des vonds , of van den vond; meerv.
vonden. Verklcinw. vondje. De daad van vinden , uitvinden : door den loozen v.nd van den aflaathandel.
Der beelden vondt is ouder dan de Grieken. VOND. Het
gene men vindt: wat was hij blijde met zijnen vond!
:-Iet gene men uitvindt , verzint : fy hebben vele vonden
getocht. l3I J BE LV. Geen droom , geen ijdle vondt. VOND.
Een aardige vond. Nieuwe hesreu , nieuwe vonden.
List , ei, ontwerpé ter benadeeling van anderen : dien
Fharifefchen vond en vind ick gansch niet flecht. D.
Dit cii. Door gevloekte vonden , door logens mij naar
't leven Jiaan. L. D. S. P. 411e argelist , ende alle
wonde uitgefet. V . HALL . In dezen zin gebruikt men
ook vent : hij zit vol' vvinter^. Zamen{lel1.: Mondmeester , bij KIL , een ftrandvouder , of fooitgelljk ambte•
naar. Leugenvond, enz.
Vond, vint , hoogd. finte en fund , nederf., deen.
zweed. ook fund, komt van vinden.
VONDEL , zie vlonder.
VONDELING , z. n. , m. en vr. , des vondeling:., of
van den vondeling , en der , of van de ,. vondeling;
meerv.. vondelingen. Verkleinw. von.delingje. Van vinden. Zie lieg. Een kind , welk men op (raat, of
elders , van deszelfs ouders verlaten , vindt; die enge.
luX kige vondeling. Die den vondeling opvoedden. VOND.
Sijn bind te. vondeling/eggen) Petten. KIL. bij wiep
ílit woord voorts -al wat men vindt aanduidt. . Zamenílell.: vondelingshuis.
VONDER, Zie "vlonder.
VONK , z. n. , vr. , der. , of van de vonk ; meerv. vox
ken. Verkleinw. vonkje. Een geinfler, eene vuurfpark ,
of fprank: uijt fijnen ment gaen tackelen, vijet*lge
voncken nakender zij t. BIJ BEL V. Gelij k een vonk in
tonder vat. Poot. Ver en voncken vliegen onde ee;s
ge.
,
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teinengt naar de fl arren toe. VOND. Er is geen vonk/c

guur in huis. Figuurlijk , evenveel welk ding, dat
met , vuur kan worden vergeleken , zoo als het leven:
door 9t blusjen fijner vonk. OUDAAN. De vonk der
winne aanblazen. inzonderheid , eea klein beginfeltje,
of overblijtfel=je, van even veel welk zoodarlig ding:
,als gij/lechts een vonkje van medelijden in uwen boegem voedt. Ik ontdek geen vonkje van liefde meer- bij
haar. Dit deed de fmeulende vonken van zijnen helden;7soed in volle vlam ontbranden. Oneigenaardig
vormt ANTONIO. eene zee van vonken , van vier en,
zwavel, enz Voorts is vonk géven vuur geven : hij
gaf dappe r vonk. HALMA ; en beantwoordt voncke bij
MAL. aan vonckrel , tonder; behalve , welke er nog vani
d it woord komen , vonke.'én en vonken ; en de zamen=
ffel I.: lief tevonk , rninnevonk, vuurvonk , _en z.
Vonk , hoogd. , neaer1. , deen. flinke , oudd. Pnehe
komt van het oude fijn , dat in het ijs! . vuur beteekent,
bij ULPHIL ook fun , en fon , verwant aan funa , bij
UL PHIL . branden , en het gr. ouvcw , en c eVVeiv , ijsje
foenna , funna , lichten
,VONKELEN , onz. w. -; gelijkel. Ik vonkelde, heb gé=
vonkeld. Voortd. , werk w, van vonken , Flonkeren,
fe lt-jittercti,. tintelen . de oogen vonkelen hem i:nn het hoofd.
Dit woord luidt in het hoogd. funkeln; van waar funktelnen , deen . funkelnij , zoo nieuw , dat er de glans
nog op is , liedcm, glootnij , gloednieuw , bij ons thans
-

.

Vonkelnieuw.

VONKEN , onz.' w. , gelijkva. ik vonkte; heb , én bon,;

gevonkt. Van vonk . KIL. voncken , hoogd. funken.
Glim men : het vuur begint reeds te vonken. Gevonkte
kolen. Zamenfieli. aanvonken , ontvonken.
,V ON N1 S , z. n. , o. , van het vonnis ; meerv. v^snisjen
Oulings vondenisfe , vondnrsfe, vQn n^sfe. Var vinden,
.

in den zin van onderzoeken , navorichen , entbeoorcieelen ; zie vinden. Anderen brengen het tot voogdnzs 9
i'ognis , de regterlijke uitfpraak van eenen voogd zie
voogd. Eene geregtelijke beoordeeling van , en uitfpraàk
over, . eenti Zaak.: vondenisfe dialover te deijleti: V.
HAss. Sijn eenig vonniste zij dat astin hom doode BÉJ.
$E L V. .tea vonnis hooren uit zijn mond.. L. D. S. P.
liet gloririjk vonnis. HóGFT . Toen de rechters over
dit vtnnis - zaten. - VOND.
Maan ddt . Qnreehtvaardi 'e vonD. d 2hV,

4 20V
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vis. VoL .E

't v41. /3j viil en KT_Le Tlet V09n
-

I

'an
opmnaken , r..dt fb'eken ., v lleis , llT i ken , wijzen
hi rvonnrs%en. Li n^.r,i^eL : vnnn-swijzzng, eng. Dtei•
tvo^z iis - ei flvo7r$is , f tvonr.is ; enz
VONK 1 S:. N, brir., w, , ge]i kvi, ik vvonnisde , heb gevv n id , Garegrelijk beoirdeeien , uir i,rfiak over ítmand , of over ee»e zaak doet : hij zal morgen gevon-

nis(1 wonden. Na dat hij evonnis41 was, verklazirde
hij enz. Van hier sonnisJër , vonnisfing. Van s;on •
nis.
VONT , vonte , z. n, , vr. , der , of van de , vont
trieerv voyltefl . KIL. nok v?.rnte, eng. fout , fr. fonts.
Van h:t lat. fons. ene bron . Een groot waterv+;t !u
de kerken wairï i urnen t)ru1 iigs doopte ; i.)olz wei eens
de dope gennoeni l : bevet den enen voet keromen w ende
dien in de vonte ghe%t. ;.1. STOK. De krist'n uit de
vont herhoren. V OND. Zame4Eell.: voetwater. I fL.
hoopvonte , enz.,
VO(:OG.) , z. n. , m. , des voogds , of va ii den vo`oj dl ;
m^erv. voogdeji,. i igenli k . ieinan.1, wiens hui rnen
irirolapt tot tfingen , die men zelf i niet wel waarnemen,
o bezorgen kan 4 een bezorger : van zulke dingen voor
anderen , een waarnemer van hunne belangen , over
het algemeen. Zodanig iemand was ouli,ngs eert
klosten ogt en fliftsvogt der Duït fchers, Voorts een
verzorger vans armen en behoeftigen ; bij ons armenvoogd geheeten. Een voorfhander van , en bedui-irder
over minde.rj irige kinderei: hij is onder vghden ende
verzorgers. BJ JB^.L V. 1)1e voogd blijf van qn zoa 4
OUDAAL . .Le vuorf tancler en bette iuirder. van evenveel
wat anders: mijn man en voogd. De voogden van u'v
goed. ITItJIJG H E Ns. Ik ben er geen voogd over , betee.
kent, ik kaa er niet over befchhikken. Wegens eerste
vrouw; zie voogdes. Voorts komen nog van hier
,,00gdij , voogdij fchap , voghtfchap , voghtenis fe , volghm
tenrsfen , veghtnisfe, voghtnisfen , en vonnis , -bit KIL.
Zameníieli. voghtdagb , voghtgedingh , vsgktghenachte, bij KIL. de regtdag, of r gtsplegiog, van den
landvnngd , kloostervoogd , enz. , clie dai voghtnls/en
of i ognis fen , . velde , of veg ^t ^i, ste , v 7nui't.t ,
4rm;nvoegd, busr rsrvoog1, bu,otvoogd, kerkvoogd,
L.nd o-igcl , flotvoo^,rd, ieev©b , en z.
hoog-d, NuiI. phog at , ii late duitsc1i vo: et.;
git
.

;

•

,
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-
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g , volgt, vogt , en rong g onk fauth , neceerf. i agd „
crr niet, 7 o als KIL. cans EOewen(t , van het lat.
fiautor , een begunit)- er, noch , zon als ADELUNG
g1 vin fath, bil ULPHIL. , a ngel f. omsta, na v u.
,

wrazwode , heervoerder , maar van het lat. adioca•
us.

V C O D , z. r, vr. , der, of van. de, voogdes;
trfeet . voogdesfen. Van voogd. Anders voo,rdin, en
or) wel e'ers blos >telijk voo d. 13Nf'cbitirfler . meesteres,
,

; b3 e l ter : zip is bare eis ene voogdes. VraÇ'(1ês ot•er al
zï n geld Zamen ell,: huisy 00^,des, klooster•
i oogcles , landvoogdes.
VOOG )•1j ; L n:-, vr.. der, nf van de. , .'oogdij; meera.
vov^t dij ef . / ArI fiers 1 vvogdi j fchap , (<EL. 3 o htfchap. Het
tef.uur van eenen vo• tgd; hij Jtaat nog onder to; dij.
'De waardigheid van. eereis , voogd : zij %herkt rij de
vo')Iddij. Zam enlhhll.: lzrdvoogrIi , fleevoo,dij , enz.
Voo %dij , I 1L. v,oghtcllje, !ioogd 'o teil , faut/rel,
,

;

neer veedije, , middeleeuw lat. ad.vocatie , bomt.
van voogd . •

VO )GI )IJ. Cf AP... Zie voogdij.

VOO i D . Zie voogdes,
VOOR. Zie vore.
vouw, bid v. en voorrzetfrl , dat, met een z. n, ►•ere.
Y;iad , den derden naamval der, Latiinen meermalen vervangt, en voorts uitdrukt, dat .iets in plaats van dat
gene komt , 't welk door het z, P. aangeduid wordt , en,.
vierden naamvat geeft ; even als
dan aan dit • z. n. den
e. .
wanneer het;, lat ti d betrekkelijk , tegen over na ftaar.,
.Voorts is- het , tot p aal, s bbtrekkelijk , het tegenoverre i eldie van achter. In de Lnleidin g , bl. 185 , is reeds
aangemerkt , dat di c voorzetfel , even als- meer andere,
ouiings den tweeden naamval bi zich had ; waarvan
WIJ fporen vinden in voor 's hands, en voer av©nts,
voor den avond., b^'ti i\4. STox. Wat de ónderfcheidene
beieekenisf. n van. voor als voorzetfes nader betreft; buiten zár tenitelhng , heeft het , vooreerst , achter zich
iets , w aroor iets anders tea aanzien van tijd vooraf•
gégaan is: l'roegh , voor bot , voor ,bloeiend bIo VOND.
Die voor mij ende voor, u van outsgeweest zijn. fI B o L v, :: oor ee i e jaren, ouderdom langli voor der
wEsTE, s• , dat is `, voor het tiidlfr.p, waarop
d`Leive ' karnei mQost, zi tijd.. P. oor • zen., dat wit
D4 3
als'
-

-

j

,

V. o
a ls een biiw. gebruikt : wanxeer zo r men voor Jezen
,vodar, g iets :' Het gebeurde voor , dat wt j er waren,
of voor , dat wij er waren , gebeurd e he t , waar ins voor
dat den vorm van een voegwoord aanneemt , uit hoof-

de van welken men het meermalen aaneen fchrijfc 4

ontwyk't het flrengfle lot , voordat mijii toorn u on,Poorziens..verteer. L D. S. P. Ten tweede , iets , waari ts anders ten aanzien van plaats vooraf
Voor men e
doet gaan : men plaatjie hem voor mik. Ik ging Voor

de deur. Een fchip voor anker leggen. Wentelt groote
fieenen voor aten moet der fpelonke. BJ JBtL V. 'K zal
het al u klaar voor oogen (tellen. L. D. S. P. Ivoor
den dag brengen, of komend Dus -trecken f vor frixe.
.iefle den Grave voer hem daghen. M. STOK. J"ery
fc^^^nt
d^'ie ^^^ uwel voor zijn koets. VOND. Hiertoe behoort f tik 3'oor f uk , dag voor dag, voet voor vo-et. Zij
}enden man voor man gemonjier. d. En : ik trek den
eengin niet. voor den anderen. De doot fal voor het
Zeven verkoren worden.. BIJBEL V. Vrede kies voor oorIogh en gevaer. VOND. ; en meer andere gezegden nopens iets, waarvoor men iets anders ten aanzien van
. keuze vooraf doet gaan. Ten derde, een per ►ibon , of
zaak, weltier plaats door iets anders vervangen wordt:.

iemand voor zich laten prediken. Indien., een voor alle
geflorvcn is , jijj dan alle gef orven zijn. Ende hy is
goor a l6 n gef orvén. Eii j cW. L V. geur den verweerder
-

Prcken. 1L. De ƒckaa geboet , en voer een fulken vaar
een fuiken foon gevoed. t 1U1JrHE S. ik zal voor hem
,betalen. Eens voor al. Knollen voos citroenen verkoopen ; zie knol. FlieIt )e behoort ook-iets , tot welks

betaling, of vergelding, iets anders dient: den -Heer
voor zijne. weldaen geven. VOND. 1Jij kan daarvoor
aan God geen losgeld geven. L. D. S. P. En worden.
-

Mint vijf muschkens verkocht voor twee pennings ken..
) IJuix. Koor geld en goede woorden. floe veel moet.
ik daarvoor wel betalsn :2 Gij zoudt het wel voor niet.
Willen hebben. ,Door het kostje fc^rliven^Sn iets , 't valk
wij , in onze gedachten , met ons oordeel , of door.
oll»e voorgevers , inet iets anders verwisfelen : hij.

geeft zich, voor Benen toovenaar uit. Zij x;enscht nog.
voor eene fOioonheid gehouden te worden. hefworpen
liggen voor half doot. VVO\ n. dien krijt hem uit voor
erees nar.. g;j wordt voor den gek, voorher lapje ge
hou..
-
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h9U18n. Die 't voor het fotf e keurt , dit men ffr,h fel,pen pri;'fe 3 97 E- STERB. Mij hekelen en fchelden voor
een onheelbaer quaet. D . DECK . Waaraen Enen u kan
kennen voor meereminnen. VOND. Al, wat eenig menscft
voor goed begroeten kan. CATS. Ik wil het voor waarheid aannemen. Neemt gij dat -voor Puiker op P In:
o+oorwaer, voorwaer , feg'e ick u RIJBELV. 7a , voorzeker 1 Het wordt alomme ivoor zeker uitgevent , of verhaald. Ik geloof het voor vast. T7alfche munt voor goed
laten doorgaan. Voor echt gaan. Voor gek loopen , voor
wijs' g eleerd, enz. aangezien worden , zijn waar , zeker.:, vast,. goed, echt gek, vijs, geleerd, enz. iets„
.

;

dat waar,, zeker, vast, goed,, en echt , en iemand,
die gek enz. is.. Hierom, ffhreef WEsTEgn.: deer
dingen voor belacchel3;ken ae rten , dat is, voor be•
lagchelijke dingen. Ten - vierde heeft , voor achter zich het voorwerp van eene handeling , of •
werking : voor de toekomst zorgen. Mor het hoofd flooten; zie hoofd. Uit achting voor u wil ik het verzwi^gen.' Ick bidde voor haer. Ick en hidde niet voor
de werelt.. 13xj11ELV. Zijn dierbre gunst befchreven
voor het dankbaar nageflacht. L. D. S. P: Voor het lor
van kinderen en kindskinderen beven. — Het . voorwerp
der be(lemming van iets : voeder voor het vee. Een gefchenk voor zi jPu beminde. Een kuil , een net , voor
snij berei4. , L. D. S. P. \' Spaat ick noch voor u twee
witgefpickelde geitjes. Vorm. Hem , die iets bezit , daar
bij belang heeft , daaruit nut en voordeel trekt , enz. :
iets voor zich houden , het gene oneigenlijk ook beduidt, het verzwijgen.- nor ons in ,er elijcke befttinge nemen. B JBELV. In de wirckelen voor ijder Jlaet te
ESTERB. Het ooeh , der —vaderen , dat voor . de
.WESTERB.
kooi.
ksndren waekt . VOND . Wees borg voor uwen knecht.
I,. D. S. L. T'eur fijnen vriend wat` doen. KIL. Voor
fan vrienden , flad , en: vaderland te flerven. Pn.FFENR,
-

-

/'oor iemand pal 1laan , borg flarrn , zorgen , bidden

enz. Dat is eene waarfchuwing voor u. Een /lerk ; be

wijs voor uwe Helling 1 Foor onheil blootfiellen. lesij
,ionden thans voor alle rampen bloot. L. D. S. P.
Ifabels doorluchte troon ,• zou open flaen voor H'ilhems.
zoon. Vo vu. In zulke gevallen wordt voor wel eens
weggelaten :hem een t ri om,*ed zingen. Wat vreugD d, 4,
de

x

do is mij bereid a God heeft de bron van 't llcht
de Zon , eets tent gelicht. L. D. S. P. Somwi l a
ddtiidt het een voorwerp van tegenfnd aars ,
laat het zich niet tegen verwisíèlen : een ynid

del voor de koorts, B x7f-em voor alle wonden . Hei,
helpt weinig 1>oor dat o'ge,nak. 1/oor zulken ftorw flaat
ieis ter wereld, e fal voor fijne g r rnfchop flaen
1 !J ELV. Hem dorfie niemant fl9fnden ore M. roi .
.gein ten fflild verf rekt voor 't wrev lig f naalen. L.
D. S. P. .DJt feheen het eeï i,.e middel voor de Boot.
VOND. En als het den p}rióf:n, of de zaak aanduidt,
waarvoor iets gefonikr , of waartoe bet bie.; .rei; keliák is:

dat deugt niet voor mij. Het is geen drank voor ons.
Is dat eëne vrouw voor =hem 2 Vreemde titels voor fijn
oecken weet te vinden WWESTER.B. 'Zijne ooó•èn voor.
zlifle vrienden foppen. Zijn hart voor hen toefluiten.
Geen vegh is op, edolven , Èefloien , voor de vaart*
VOND. Zie mij voo mijn rampen zwichten. L. f)• S. P.
4lle aardséh geluk is voor = haar a fge f neden. Als mede
n : wacht u voár fchade !_ en in meer andere gevallen,,
waarin ` voer met vin` uerw speld ode kan , zoo als
bij NOTE. n : mM éuga 'ist troubeé ffre -dinemo zorne , in
,zenig hoogcFuit h getogde-, yen , ook •bid `ons in : gij
bergt hen voor den trots des beozen. L. D. S. P. Voor
,ct licht vverborghen..- WESTE Ria. Stadigh "bang voor
vangera en voor fpann . VOND. Met afgri9zen daarvo .r bezield. Beef! fidder -voor de wro-egingen van uw-.
gewisfe. Zoo ook :, voor iemand wijkes. Verdwijnt
voc-r t fl2simeroogh in 't duister , voor de (porde. VOND.
`t Havenijzer floot voor haar getande kiel. OUDAAN,,
.De vogel vloog voor haar op. Hij l oedde zich voor
0JI s weg ; en meer andere gezegden. Insgelijks hij/laat,
-zit , ligt , voor de deur. Zij Horten voor hem neder.
Het zweefde mijfleeds voor de gogen, In ttiurnf voor
ieders oc gen., me: Mavors wagen ofiget agen. VOND.
Zie nsi ' voor uw alz endA oogen neergebogen,. L D.
S. 1. Po<gr iemand in het 1/of nederknielen. Stort uswe.
gele den uit voor ^g UNO* VOND. fem»nd voor zich doen
and rrl gen , bui<<; en. Op vijanden,
bukken. voor iemand
'voor wie s gewe t liet recht :moet r!uicken. VOND. lijf
ik nam den hoedt voer hem rij Ge.
rees voor niij
vr 'verJ e d z í ,uile[s brood.: .,iJ as r'aLN l vc.3 '
•
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he la en &eiveld vergaan voor 't oog fles Heeren• L D.
P Voor Goel Jirafbaar zijn. Wormen en hof en as
fche zijn voor uwe Majesteit VOND * Foor oogen h^'bben , houden , enz. Zie ooi. Foor alle ring c n. Zie
vooral. Bij is ons reeds voor. _Dat 's u voor. Zoo
S.

-

,

.

fPrack ze , en vloogh vooruit. Vo ND. FIij heeft veel
voor mij voorui`. lVaer o idCt• de R omeijn voor alle

tneijnt te gaen.WESTER B
In voor tegenwoor(iig, voor dit rat-'l , or als mi,
voor als nog --- veur een maand T veur eersen cIa gh. KiL —
voor een oogenblik , voor eenigpn tijd: Jien met de
roede Pkwn en Jirafen vooreen tijd. L. D. S. P. 4dieu ,
ƒeg ik , voor een half jaar- R. VisscH. De nootdruuftige
`en fal niet voor altoos ' vergeten worden. l' I1 BE LV In
r

zijnen bloei voor eeuwig hem vv rdelgen . L. t). S. P. enz,
hier dient voor ter bepaling van het tijdlip, of den tijd.
kring. En zoo bepaalt het de tijdsorde , in : toen gij
-

voor d'eerflemaal de huwelYjskoets betract. POOT. ivoor .
eerst werd het bij haar Godvruchtig hei jd geheten.
WESTERB . En den perfoon , ír:: ik, voos mi; , wij,
voor ons. Teat voor lieden zijn das toch F? Or de zaan ,
in : voor mijn deel , voor zoo veel mij a.inngaat. iVat
voor oferwijn on eer. VOND. Hoe (pits , hoe rond , v,
wat voor wefen , of fatroen. WESTERB. Wat is dit
i oor een fpreekwoort ? BIJ BELV; Laat het , voor den
drommel! Loop voor den dro` nmel !, Hij wens chte - haar
voor , den drom el , voor Jl. velten , voor de kat , ' enz .
1\ opens voor iemand heen , voorr $ematiJ zit , zie vop,
-

keen , vooruit.

;els bijwoord bezigt men voor, in : voor en na. In

welks plaats teen bij V{_IND. na als voor vindt. /7oor

gedaan en na bedacht. hoor ` en aleer hij kwam. ° `Het
kind viel voor uit het ven/Ier. Hij , woont .voer, en lk
achter , op het bovenhuis. Zij l ond . voor , aan de deur.
Klim voor van den wagen af. .Het ligt voor, bij het
a,odere go: •d. Voor , of achter , in het huis. Een fac.kel f hackt van voor. VOND. En in de zamenn1 e11.:
vooraan, vooraf. voorbij , voorheen , voorin, voorop,
voorover , vooruit ; zoo wel ais in eene hierachter vol.
Bende reeks van andere zamen fel1. tiet andere deelei
der *rede, waarin }iet veelal feheidbaar, maar foms ook
onfcheidbaar is :. ik voorzag-, enz. Maar in, daa,vogr,

er,
ar , vearal , vooreerst, voor'shands esa waarvoor,
d

oei

,

6

Von.

oefent ,00r de kracht van een voorzetrei. B3$jvoegelj
zijn de vergrootingstrappen voorder, • „)f vorder , era
,voorst, of vorst; hierover in het vervolg, even als
ov r de verdere afleidi!=gen : voorbaar , voorbarig, voort,
'toortaana, enz. — voorts , voren, en I1or1g.
,_:. tio'r
1, STOK
vos °^
l^oor,RtT..veisr
Y'
,.
^en g . , vriese
?

-

ƒOr . Ui_ Pij ti,. faura ., K io, OTTFRTD. fora , furi , TA.
Tt T ƒ/iri ent firi , rt Fge1 . file , 1r, en for, Wederf.
/? : fö . , v; ,^ f' ' eei. jore , oogd. für, en var ,
Ir. pasar 1. per, lat. prae , pro , c pri , in rimus,
L

eerst, voors . , Is verviant aai ver , waars r eele het in
zamenfi :ll. v 4 wisfeld wordt , en aan varen en voeren ly
en heeft ziji e bC' eetren s eveneens aan zijnen klank te
danken. In de gerneene volkstaal bezigt men ook ve :
hiel de bant veur 't voorhooft. VOND.
VOORAAN , bi w. Var, voor en aan. Opa de. aliervoorI`te , , of cap een der voorfee, plaataren : Zij wensehten
,'ooraar te zitten. .els een hop rman onbevreest en rus
tigh 't heir vooraen gelei e, VOND. Het voorhuis, t

welck vooraen Was , BIJ BELV . biet verfchilt van voor sten
den Tempel. 3ijur v. , en foortgelijke gezetden , waarin
voor gn aan vaneen gefeheiden moeten worden. Za menfteil.: 'rooraanzittinge B'JsELV.
VOORAF, bilw. Van voor en af. Vonr het andere ,
eerst ; gooraf zeg ik _nog dit. U'eet vooraf. Dit liet
Jij voorafgaan, dat niet verward worden moet met

-voor afgaan. Zamenfteil.: voorafgaand , dat men als
bijer. D. gebruikt, vooraffpraake
VOORA FGAAND, zie vooraf.
VOOR?°4FL JVIG . l)ijv. n. , zonder trappen van vergrooting. Van voor en aflijvig. Vooroverieden. Vooraf
lijvig worden, vooroverlijden. Van hier vooraflijvig
beid : bij hunne voorn flijvigheit halt hij zijne nerven
,

en aehterneeven tot erv4n geflelt. HOOF-r .

VOO4 AL , biiw. V an ' het voorzet fel voor en al. Ver.
febilt val) voor al, in : eens voor al, .in plaats van al;
en beteekent , hij , voorkeur , voor en boven alle dingen.
-

Vreest God voorti ! Neem dit vooral. in acht ! Zondig
daartegen vooral toch niet. Waervon men mij vooral
den lof niet geven moet. WESTERS.
VOORAVOND, z. n., m. des 'ooravonds, of van den
vooravond; meerv. vooravonden. Van voor en avond.
KIL. veuravend. Het ede van den ,dag en. de aanvang
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vang van den avond : ik kom in den vooravond eens
bij u•
VOORGAAN, z. ». , vr. , der of van de, voorbaan:.
zonder meerv. Van voor en baan. Enkel gebruikelijk
. in de fpreek w ij ze : in de voorbaan zijn , met evenveel
welk werk eerder gereed zijn , dan vol(Irekt nood g was , en men verwacht had ; en bij KIL. ook ten aata_
zien van gang , in den e!genhijken zin , zich reppen

hem op de veu$rbaene rnaecken. Die op de veurbane is.
KIL. '
VOORBAAT , z. n. , vr. , der , of van de , voorbaat ;
zonder meerv. Van voor en baat. Vooruit, loopende
bevoordeeling : in de voorbaat zijn. In dezen zin . flagat
dit woord gelijk aan voorhaal , in : ik zelf zal,zn de voor
hael zijn. VOND. terwijl ; in de voorbaat zijn voorts
ook geno gzaam evenveel beteekent, als : in de vlo«r- '
,baan zijn. Zie voo3 baan. Bij voorb a t is voortoopi ii1 .
VOORBANK , z. n. , vr. , der , of van de , voorbad;
meerv. voorbanken. Van voor en bank. Eene bat
voor andere banken : hij zat voor i zij " de voorbank.
Inzonderheid is het verkleinw. voorbankje de zitplaats
van den voerzaan van eenen wagen.
VOORBARIG , bijv. ti. en bijw. voorbariger , voorka.
ri s,t. Van het oude voorbaar, vat baren, ,iepen,
veci beweging en gefchreeuw maken. Onbezonne1 ,
onbedacht te jwerk gaande : - -hi, , is altoos even voa►rbang. Voorbarige. tijding , ongegronde , -. uit geen , rijp
onderzoek voortfpruitende. Van hier voorbarighelk,
voorbariglij ke
VOC RBEUACHT , bijv. n, , en . b iw. voorbetlachtrr,,
voorbedachist. Eigenlijk , een deelw. van voorbedenken , KIL. veurbedencken , hoogd. vorbedenken , van
waar vorbedacht ,,. vorbedachtig,, vorbedachtigkei:, vorm
bedachtl ch, vooraf bedenken ,,,vooraf ovei"vegen ; het
wortelwoord van voorbedenking , vooraf bedacht : 't
voorbedachte lied. L. 1). S. P. Als bijes. met voorafgaand overleg : hoe kunt gij zoo voorbedacht liegen ?]Wet
voorbedachten rade Van hier voorbedachtelijI , voorbe.
dachtheid , -en bij KIL. veur1edachtig , #eurbedachtig.

4

lijk.

;

VOORBEDE-, z. n. ,- vr. , der -of van de, voorbede;
meerv. vaorbeden. Van voor en bedde. Hoogd. furbitte•
De daad van. voorbidden : op ,uWe voorbedè.. De'ihboud'
van
;

o o•

van een gebed voor andtren : hoe h 'idae uve vocrb^d1 P
VOO +& E DiN KEN, venz. Zie Voorbid/t.
VOOR 13 E )1NG , z. n. , o. , des voort edings , of vat
het voorbeding ; meerv. voorb dingen. Van :oor en
beding Een voorlaopig bed 1. 9 : o ikr voorbedin vin
k

vrrie won?rng. Ook weel eens voorbedingfel, en bij 91L.
veurbe%reck
VOORB'EDINGSET- _zie voorbeding.
VOOR, . ► E DU t I) E N , edr , w. , gelt1vl. l beduide voer
en voorbeduidde , hf-b voorbeduid. Van voor eis bedui-^ ,,
den. KIL voorbedieden Vn te voren- aanduiden : dat
ie- blirit iris voor ie beduiden. Van hier voorbedriiding ,
voorbeduidfel. [ier cleelws - voor beduidercl wor,:t as
biij. n.: gebruikt : g `ooft g?/ aan geene vcorbeduidende
- dln en P Van hit-er voorhedurdfel.
VOOR FFDIIII)r IN t), zie_voorbedulden.
VO('R B
L t.) , z. 13. , n. , ' des voorbeeld: , of wan - hep,
.voorbeeld; meerv . voorbeelden. Eer af heelding vai
iets , dat daar naar gem;tair; worden moet : Sie dan toL ,
dat gij het ,maekt nae heiren voorheeldle. Rij sr LSi.
Overdragteli , - al, wat ter navolging vorg IF 1d
wordt , of wor(1c n kan ,- en - ver. dient te werden : iemand
een ,goed voorbeeld geyen,^•Hij is ons een oorbeeld ¶an
ljdzaarnibeid Ergens een -voorbeeld aan rernefl , ,

•

-

hetze i re ter nav&)l,1r,9 vt)or fb$len. " M-ua.r een kwaad
vvo.j•beeld is een edrarr , dat v- reneden worden, moet :- de

gffchieü enisfen vol goede en kwade voorbeel,Jen.
Welk een voorbeeld van nijd l- [ ►i de Goddei{ e ►•die -1,
een voorl:op'g a bi^ekife1 var ► iets roekmends : ware;

de pennen des T€'bernakels or - belde7l ven. de geloovl '
gen des N V? In den S rA f F IvjR :l. -iers, dat rer
waal t(houwing eient : zijn heerlieden overgekomen rot
voorbeelden . ende zijn befchrevL n ` , zot waarfchouwinge
'van ons; of iets , dat over het QIgem.sena dient , oen
iemands gedrag te regelen : gehoorfaern -- - den voor•
heelde der lèere. In , bij voorbeeld beduidt dit woord iels,
dat tot bevesrig: ng 'daarvan dient : neemt eens een voer)e-eld van een wrjfe, wie ghf• wilt. WFSTERII. Van,
bier voorbeeldelij k -, voorbeeldeloos , zonder voorbeeld,
voorbeeldig
Yoo Beeld, KIL. veurbeld ZWABENSPIEC. , hooech
vorbild, N : TK . ,forebilel , komt van voor en beeld.
,

m

,VOO&U L.1p LJJK , bijv. i1., en bijw. , 1worbeelde —

kerp

Vo

4Q^

r , - voorl^eei l i J kst. Van voorl eeld.. 1 loogd, vorbild-•
, a' , voor bee-'rz`í:, . r iat als een voorb e d
v TgIng dienen kan ets tnig : zijnen voorbeeldëli1i er
ken wa i d el H j gedl o a ?gt z ch all (rvoorbeeldelij kst.
Van 4 ; { 1 voorbeeldeli;kbeid , n es vcorbeeldiiheid.
T ( () BtL)EIÂ)L)S, zie v i o r eeld.
-

f, ch• a

,

\;( ; 0 \_ B E. [, L' -SEN , zie voorbh eli,. k g.
VOO RELl, );CT,

z;e vo beeielelijk.

C R +gil i LD1NG , . .. vr. , dor , nf van de, vo©
bee1din ; meerv. voorheelding• ;: Van voorbeelden, hij
kit,. veurhelden , huogdd. vo.° bildei , v! iorionpig
„

- beelden. i ;e daad van voorbLeld : n : door voorbeelding
Van het toeko'nende: Her gene dient, om Iers vnrtebeet =en : ligt daarin eerre vorrbeelding 2 De voo' bcetdingen de- dina gen , dië in de” hëmelen zijn, I31JBELV.
1i ug f, vorhil^tti:g.
VOOfB 11 Yt fl EN . bedr. w.*. , nngelijkvl. Ik behield
voor . en vo fr behreid . heb ','oorkelhousden. Van voor eu
bebou-1e7'l : Rij v(1rn..dJi12 v4) r 2;cii vrij houder, ti den
vr hen overgang over het verkoebze land door bebourleo(1é.
`'(n ir r hljw. voorbelioudens , en ycor beh!nudin¢.
VOOR BEP \LÉ`v, b^dr. w. , geliskkv1. Ik bepaalde vdot°,
heb voorhepriald. Van voor en bepalen. Vooraf bepa.
len : er werd niets Vóorbepaald. Van hier vodrbe4
p'z1inng.
VU0 PIER. -[DEN , tedr. w. , geliikvl. F Ik bereidde
voor en voo' bereidde, heb voor bereid. Van voor en bereilien. Door voorlóopige fchikkingcn gemakkelijk maken : de zaak werd onder de hand voorbereid. V nr f
bereiden : over 't gene Godt den vo,cke voorbereijdt
hadde. BIJ1vLv. Váa hier voorbereiding, voorlrereidfel.
VUURRERG, Zie voórgebergté.
VOO tt t' E fttG r , z. n. , 0. , des voorherlgts , of yafl het
voórberigt ; meerv. voorberigten. Vertlein fit. voorbe
rig je. r.en herigr , dat ergers vooraf gaat : juist geene
voorrede , maar een klein voorberig . Zamenfteil.: voorberigtfchrzjver , ook wel eens voorberigter, van voor.
berigten , een voorbetigt fchrijveul , dat in de eigenlijke
beteekenis van vooraf berigten ook het wortelwoord
van voorberigt is.
VooR Ri : REGTEN , enz. zie vootberigt.
VOORBESCHIKKEN, bedr. w., geli kvl. Ik br•
rchik.
,

-

,

,
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fchikte voor , en voorbeschikte , heb voorbefchikt. Van
voor en beft ikken. Vooraf bepalen , bijzonderlijk, iri
de 'Godgeleerdheid , tot eerre eeuwige zaligheid, of
rauipzaxli ;held , verordeneri : Kan Gd rnenfchen tot eene
eeuwige verd oe,nenis hdbben voorbefchikt ': Van hier
voi:îb`- /L Ji kki .g.
VOORBESPREK , zie voorbeding.
VOOR B °. U KT , z. n. , vr. , der, of dan de voorbeurt;
meerv. voorbeurten. Van voer en beurt. In tegenoverftelling van nabeurt, eene beurt , welke voor eene andere vooraf gaat : hij had de voorbeurt.
VOORBEZIT , z. n. , o. , des voorbezits , of van het
voorbezit ; zonder meerv. Van joorbezitten, vooraf
bezitten , en , bij KIL. vooraf bemag^.ï en. Een voorafgaan d bezit : het voorbezit van dat ambt maakt hem
daartoe allerge^chiktst.
OOw1i:Zt'I"1'N, zie. voorbezit*
VOORBu)DEN , bedr. en onu. w., ongelijkvl. Ik bad
yoor, heb voorgebeden. Van voor en biddei. Bedr., iemand
een gebed voordoen , opdat hij het nadoe : zij bad haar
kind het Onze Vader voor.. Onz. , ten . aanhooren van.
andet eu , ci; 'mede in huilen naam, bidden : terwijl
hij voortrad. Voor den maaitijd biddéfl : hij bad voor
en na. T7oorbidden heft, . behalve' de opgenoemde
beteekeriisfeil , inog die van tin behoeve van iemand
bidden ; van welke voorbidder en voorbidding hunne
gebruikelikile beteekeiiislèn ontleenen.
VOORBIJ , bijw. en voorzetfel. Van voor en bij. Als
bij v. , digt voor iemand , of iets , langs als ik nu rbij
u voor4 ij ginck , fag ick u. BJJB ELV. Geen wandelaar
die daar voorbij mogt gaan. L. D. S. P. Derwijze
rnevens iemand ., of iets , henen , dat men hem, of het,
achter zich late , en vooruit fnelle : ' wij lieten elk, die
ons achterop kwam , gtrus elijk voorbij rijden. Het
fch dat wij voorbij zeilden a lag voor- anker:' Overcira rei jk ,. zegt, men pan .evenveel , welke dingen , die
als voorut (nellen , of gefneld zijn , dat zij voorbij
gaan , vliegen , eng.: of voorbij zijn ; gelijck een tiveryolwint voorbij gaat. BIJBELV. Wat vliegt de tijd voor
hij ! Die vreugde , die droefheid is voorbij. HALMA.
-

-

-

-

.

}

.D'uur is lang voorbij, die Wik te fiaem beft beiden.
B uDELoo. Ln in den STAT N.BIJ$E is voQrbi/gaas
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verdwijnen : als een voorbijgaende fchaduwe- Hemd
,eo aerde fullen voorbi;gaen , enz. Eindelijk is voorbij
gaan nog zijnen weg digt voor iemand , of iets,
vervolgen , zonder zich daarbij op te houden : ik
dacht, dat hij hier komen zou , maar hij ging voorbij,
Zeg den fcbooil*er, dat hij voorbij ga! Ilijckt er
Ivan , ende gaet voorbij i BJJBELv. Als voorzettel,
beduidt voorbij digt langs : ik ginck vo©rbi; des
Becker eens lui jaarts. BIJBELV. De postwagen vaart
wijn huis dagelijks voorbig. Nevens henen vooruit:
floogh fnel vooruit, de voetknechten voorbid. VOND.
Digt langs zonder te raken : de koegel Jkort d'oon.
edelhen voorbij. VOND. Hij vloog voorbij mijn hoofd.
-Ik ging zijn huis voorbij, zonder het te moeiten.
Van deze laat{ e beteekenis ontleent voorbij gaan die
van met woorden onaangeroerd laten : wij zullen
dat met flilzwi*j*gen voorbij gaan ; en evenveel hoe
overtaan : ik ga in de Nieuwspapieren ,ieeds veel
voorbij. Men gaat hem bij de begeving van ambten
gefladig voorbij. Gij behoort die regtbank niet voorbid
te gaan. In het voorbij gaan is, ter loops. Zich zelvess
voorbi, loopera is , al te haastig en voorbarig zijn. Zij.
sse fchoolmakkers voorbij leeren , is , bij 114LMA , hert
in het leeren overtreffen. Ja deze beteekenis van overtreffen over het algemeen geeft hij aan voorbij gaan en
voorbij ,reven. • Voorts wordt voorbil , eveneens bid
JP'oeden , trekken , vloeijeu, enz. gevoegd ; en het wordt
daaraan verbonden in de onbepaalde wijze, wanneer
men dezelve als z. n. bezigt ; zoo als het voorbijgaan',
enz ; en, in voorbijgaand , wanneer men, het als een Bijv.
n. gebruikt, zoo als in : een voorbijgaand onweder.
Na een haast voorbijgaand kwaad. L. D. S. P.
VOORBIJGAAN, enz. , zie voorbij.
VOORBODE, z. n., m., des voorbodes, of van den
voorbode ; meerv. voorboden. Van voor en bode. ' Eigenlijk, een vooraf komende bode. In het gebruik
veelal een voorteeken : dat was de voorbode van ons
ongeluk. Hij neemt hierop bi* tijds dien voorba waar.
VOND.

VOORBORD, zie voordoen.
VOORBOUT, z. n. , m., des voorbouts , of van den
Voorbout; meerv. voorbouten. Verkteinw. voorboutje-,.
Var&

Vuil VOiîT Cfl hout. Een der voorCte bouten van cîi
vogel c&n Fcaap , enz. van vlugtig. gevogelte Ver•
kiest ven eenen

achterbout boven eenen voorbout.

VOORBRENGEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik bragt

voor , heb voorgebragt. Van voor en brengen. Voor

den dag brengen, voordragen: i1 heb niets voor ie
brengen. Brengt ulieder twistfake voor. BIJBLV.
Vvort furebringen , bij NOTK. Thaz muaz fliribrahta,hij zetrede de avondfoep op. OTTFRID ; bij wien dit
woord ook frambringan luidt. Bij KERO is het fran
f)ritlgan , WILLE R. V11TebîiflgaZ , opperd. furbrin
gen. hoogd. vorbringen.
VuO[tBROEK, z. n., vr., drr, of van devoorbroek;
rneerv. voorbroeken Van voor en brôe. Het voorfle
van cene broek: hij Jlortte de choko/ade over tijna
,

voo;b;oek.

VOORBURG, z. n., m., des voorburgs, of van dc2
voorburg ; meerv. voorburg en. Van voor en-burg.
Een burg, die ergens voor ligt, en tot dekking daarvan dient : Naarden is de voorburg van 4mfterdarn.
De Nijmecgf'che buitenwerken vormden hollands voor
burg van den Rhijtkant. Uit Jen voorburgh ô;ge
dondert. VOND. Bij HOOFT IS. htniet ilechts vrouW
welijk , maar ook onz. ; zie burg. En men vindt bij
VOND.: in 't ioorb'rg van de hel, KIL., veurbörgh,
veurborght , der hellen,' waar dit woord evenzeer d
beteekenis van al. wat vo-or eenen burg ligt, heeft,
ti:Ls liet fr. faiboiirg , KIL. veurgheborght der fhult.
VOORBUUR, z. n., m..) desvoovbtitrs, of ian der
voorbizur ; meerv. voorburen. Van voor en buur.
Al wie voor iemand woont: ik he eenen goeden voor

buur aan hem.

VOORBUURT, z. ii. , vr., der . of vade voorbuu;
meetv. voarbuurten Verkleinw. voorbuurtje. Vân
voor en buurt. Vrief. forboaren. Eene buurt voor
eene andere buurt , of voor iets anders : hij is uit (Je
-

achterbuuirt naar de voorbuurt verhuisd Er ligt een
klei n voorbuurtje voor het dorp.

VOOR E5ACHT, z. n., vr., enkel gebrnîkelk in verm
eeniging met de vooretÇeis met, zonder, enz. Van
voor en dacht, van denken. KIL. veu!achte, hoogd.
'prbedach. Voorbedacht opet: zonder eenige voor

dachI
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ac t. Van hier voortiachtelij k , bijv. n. en bij w. g b
zettelijk , RIL, veurdachtigh en veurdachtighlick.
VOORDANS , . n. , m., van den. voordans; . meere,
Van voór end
voordatzfen. Verkleinen. voor dansje.
' algemeeneri
dans. Een dans ter opening van een
5 dans : de voordans van een ballet.
VOORDANSEN , onz. w. , gelijkvl. Ik danïte vóór
heb voorgedanst Van voor en danfen. , Dén dans aart
liet hoofcl van eene dansrei het eerfe aanan gen : bru d
en bruidigoin dansten voor. Met den derden naamval,
i s , iemand vóordanfen; voor deszelfs oogera danfen ; cii
iemand iets vóordánfen i s foms bedr. , eenen dans voor
Iemands oogera uitvoeren , om herig denzelven te lee
. ren . Van hier voordanfe , enz:
,TOOR.DAT , zie vd'ór.
VOORDEEL, z. n., o.; des vóordeels, óf vâ hei
'oordeel; meerv. voordoelen Verkleinw . vóordeeltje
Van voor eis Joel. Zweed. Prdel , hoogd. -Yórtheil
r. ávantage. eigenlijk , het gene iémandbij de ver.
deeling van goederen voor anderen vooruit gegeven
wordt. die voorland. Hedendaags , baat , winst , over
het algemeen : het zal her' geen, voordeel geven. Dat
,

.

4
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kan u tot voordeel vër f trekken. Wat voordeel ist hem,
dat hij in den windt gearbeijdt heeft P BIJs iv. Dat
hij daar veelvdudigh voordeel uit trrók. HOOFT. Voor=
deelige geaardhèid , of omílàndigheid t zich ál jijn
voordeelen te nutte maken. Zijnes vijand een voordeel
afzien , tcf winnen. Daer nergens voordeel is van lándveer of van J VOND. Wij hadden het vodrdeel
a i den wind , of den wind ten onzen vóordeele. Maai
in voo?deelen op den vijand behálen , heeft dit voord
den voos èmelden zin van winst. Van hier yeurdee=
g.bij KIL.
, bil KIL , , vóordeeli gg , eng.
len, bevoordeeleri
,

r

VOORDER , enz, Zie vorder.
VOORDEUR , z. n. , vr. , der, of v^cn de v6o-den,•
meerv. voordeuren Van voor en deur. Het tegenoveriiaande van achterdeur en zijdeur : nooitgaat hijdi

zoo deu r bij haár uit en in.

VOORDEWIND , zie wind:
VOORDIENEN , bedra en bril. iv gè1ijk . Ikr iefra
de voóf, heb voorgediend: Van voor en dienen. Bede.;
lerwijzé tian iemand toedienen dat hij het i o? r ti h
kt**ge:
t hij diende mij alles voor , waarop mijn ode ile
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ficheen te vallen. Onz. , met toedienen van een eii ánM

der onledig zijn : de vrouw des huizes diende zelve voor.
Van hier voordiener , voordiening, voor dienfier.
VOORDISSCHEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik dischte voor,
heb voorgedischt. Van voor en das fchen Anders opm
d isjchen ; zie - dit woord , dat men , even als voordis'
fchen , meermalen figuurlijk wegens den inhoud van eert
gefchrift bezigt : Papekost in Geuze Jchotelendoor 0. Z.
Van Haren voorgedischt.
VOORDOCHTER , z. n. , vr. , der, of van de voordochter ; meerv. voordochters. Van voor en dochter.
Eene dochter uit een vorig huwelijk : hij heeft drie voor.

,

dochters.

I,
VOORDOEN, bedr. en wedeik. w., onregelm. Ikdeed

voor , heb voorgedaan. Van voor en doen. Voorhangen , voorbinden , enz. : doe het kind eenen doek voor.
Voor iemands oogen doen , opdat h^^ het nadoe : vit
ik u het eens voordoen ? Vertoon.en : zijne waren voordoen. 41s do vrucht haer voordoet. BI JBEL v. Het
doet zich uitnemend voor. Zij weet zich van de beste
zijde voor te doen . Van hier bij KiL . veurdoen, veurm
berd , een bord voor de winkelvenílers , waarop de win
-kelirzjfwanvodet.'
VOOR.DRAAIJEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik draaide voor,
heb voorgedraaid. Van voor en draaijen. Iets voor
iets anders draaijen : gij moet de achterzijde voordraai .
jen. Tot een voorbeeld draaijen op een draaibank : ik
heb het u voorgedraaid , draai gij het nu na.
VOORDRAGEN , bedr.. w. , ongelijkvl. Ik droeg voor,
heb .voorgedragen. Van voor en dragen. Voorftellen:
hij droeg de zaak zeer trefend voor. Drie dingen dra..
ge ick u voor.. BIJBELV. Dewijfe fjn gewoon den vorften voor te draegen. WESTERB. Voorts is iemand
iets voordragen ook het voor hem henen dragen : men
droeg hem een zwaard , voor. Van hier voordraging,
'yc ordragt.
VOORDRAGT , z. n., vr., de,', of van de voordragt;
nxeerv. voordragten. Van voordragen. De daad van
voordragen: bij de voordragt mijner bede. De wijze,
waarop iets voorgedragen wordt : er hangt verbazend
veel van de voordragt af. Het gene men voordraagt;
mijne voordragt is, k¢rteljijk, enz.
VOO1 DKINK N , bedx. en onz. W. , ongelijI v . Ik drank
yoory
,
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oór , ke^ vb rgrdrbnket^. Van voór en Jrinke-o. Vobt 1e4
mand drinken, om hem tot nadrinken uit te lokken
de gastheer dronk het g ezelfchap lustig door.
VOOREBBE, z. n., vr. , der, of van de voorebbe
zonder meer-v. Van voor en ebbe. De aanvang der eb=
be,: bij de voorebbe.
VOOREINDE i z. lies 0. , van het yóoreinde meerva
vooreinden: Van voor en einde. Het voorfle einde vaii
een ding : verende van 't (chip. KIL.
VOORGAAN , bedr. en onz. w. s onregelnii Ik ging
voor, ben voorgegaass , oul. , voorgegangen , en voor gangen. Zie gaan. Van yóor en gaan. Het tegenoverflaande van volgen , i ti den eigenlijken zin : ?udat
ginck haer voor. BIJBELV . De zangrei ging de maagden vd ter. L. D. S. P. Ga de fcharen vdor. V OND.
In den zin van ov.rtreffen : dc een wil flaag den andei
#,en voorgaan: Onz:, in den zin voorgetrokken , eerder bij
de hand genomen , worden : dat van het meeste aanke
lang is , moet Poeds voorgaan. In dien van ten aanzien
Van tijd , vooraf gaan. Deze beteekenis oefent liet
woord voornamelijk in het deeles: voorgaand t .als bijv.
:, meermalen evenveel als reeds gebeurd , verloopen f
den voorgaanden dag. .Daer en is geen gedachtenis/6
van de voorgaende dingen. B1JBELV. ; en in het oude
deeles. 'voorgegangen , of v#or'gaogen , dikwijls vePgi M.i
gen , dat in denzelfden zin voorkomt bewust van voo gange wreedthelt , en jeeghenwoordige zwakheit. Hoogt,
Zie voorts veegangen. Eindelijk llaat Voorgaan ook
tegen volgen over in der beteekenis van een , voorbeeld
ter navolging geven : wel voorgaan doet ever volgen. Gij
gaat hun in het kwade voor. Met Bete d'een den dride.
ren voorgaende. BIJBELV Van hier voorgang, voer-'
ganger , yoorgangfler.
VOORGAAND, zie voorgaan.
VOORGANG , zs n. , m. , des voorgangs , of'Pan derf
voorgang; zonder meerv. Van voorgangen, dat oulangs de plaats van voorgaan vervulde. Zie gaan: De
daad van voorgaan , in verfchillende beteekenisfen sant
dit woord : door zijnen voorgang op het pad der deugd.
Men verzacht hem tot den voorgang bij de tegrafeni s ,•
dien men in fommige oorden van ons land veelal aart
,

-

`

tenen Predikant opdraagt, welke alsdan gezegd wordt
den voorgang te hebben.

v o ^;
VOORGANGE1 , zie voorgaan', en voorgang.
VOORGANGER , z. n, , m.. des voorgangers , of ti'a
den voorganger; meeent. voorgangeren, of voorgangers.
Van voorgangen , voorgaan . Zie gaan. Al wie in
den eigenlijken zin voorgaat: gil zult van de eene

fchuix naar de andere wel voorgangers hebben , die gij
'volgen kunt. Oneigenlijk , al wie. een voorbeeld geeft:
wees hun geen voorganger in het kwade. Voorgangers

der gemeente zijn derzelver leidslieden , opzieners , en
verzorgers : zijt uwen voorgangeren gehoorfaem , ende
zijtfe onderdanig. BIJnaLV• Eindelijk is veurgangher
bij KIL. veurJ' et , even als het hoogd. oorganger.
Wegens het vrouwelijk geflacht bezigt men voorgang-

jter.
VOORGEBED , z. ti. ' c. , des voorgebeds , o.f van het
voorgebed • meerv. voorgebeden. Van voor en gebed.
Een gebed voor den maaitijd , voor de Predikatie , en z.:
ander het voorgebed]
of
VOORGEBERGTE ; z• n. , a. , des voorgebergtes,voor
Van
voorgebergten.
meerv.
van het voorgebergte;
en gebergte . Hoogd. vorgebirge. KIL. veurberg der
zee. Een gebergte , dat voor - de overige kust in zee
uitíleekt, eene kaap, lat. promontorium , waarnaar
ons voorgebergte gevormd is.
VOORGEREGT, z• n. , o. , des voorgeregts, of van
het voorgeregt ; meerv. voorgeregten. Van voor en
geregt. Het eerfte geregt : het voorgeregt beftond in
-

waterbaar..

VOORGESPAN , zie voorfpan•
VOORGESTOELTE, z. n , o. , des voorgefloeltes ,
of van het voorgefloelte; meerv. voorgefloelten. Van
voor en geioelte. Een geíloelte van eer : ghzj bemint
het vooreltoelte in de fijnagogen. B IJBELV.
V OORGEVEL , z. n. , in. , des voorgevels, of van den
voorgevel; meerva voorgevels. Van voor en gevel. In
,tegenoverftelling van achtergevel , de voort le gevel van
leen huis : ik laat den voorgevel vernieuwen. Boertende , ook wel eens de neus van een -mensch : hij heeft;

een" goeden voorgevel.

yOORGEVEN , . bedr. w. , ongelijkvl. Ik gaf voor,
heb voorgegeven. Van voor en geven. Vooruit geven,
in .het fchaken , , dammen, enz.: hij gaf zijne partij
een paard en `enen toren voor. Voorwenden:-. zij gaf

hoofd
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hoof tipijn voor . Iets ongegronds , of twijfelbaars, be.
weren : Voorgeeft, datter veel gelegen is. VoND. Heivoorgeven , als z. n. , is eene verzekering van iets óngegronds , of een voorwe.ndfel. Van hier voorgeef ier ,
voorgever , voorgeving.
VOORGEVOEL , z• n. , o. , des voorgevoels , of vare
het Voorgevoel. Van voor en gevoel. Een voorloopi
gevoel van iets Juf fcbecn voorgevoel van zijn ongeluk
te hebben.
VOORGEZANG -, z. n. , o. , tics voorgeiavgs, of van
het voorgczang ; meerv. voorgezangen. Van voor en
gezang. Gezang voor - de predikatie : het voorgezang
befiond uit een Evangelisch lied.
VOORGISTEREN , bijw. Uit het voorzetfel voor en
gisteren. Eergisteren : voorgisteren beloofde hij mij
zulks. IIoogd. vorgeflern, deen. forgaars , zweed.
forgare .
VOORGOOCHELEN , bedt. w. , gelijkvi .. Ik goochelde zoor , heb ' voorgegoocheld. Van voor en goochelen.
Bedr. , iets voor iez^nands oogen goochelen : hij goochelde het mij voor.
VOORGOOIJEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik gooide voor,
heb voorgegooid. Van voor en gooijen. Iets voor ie
mand , of voor i emands oogen gooien : gij moet. het
been den hond voorgoóijcrn: Voor, anderen gooijen : ik
moet voor oo^jen.1
ND , .z. n. m. , des i oorgronds , of van
VOORGROND
den voorgro/d ; meerv. voorgronden. Van voor en grond.
In een fchilderftuk , dat gedeelte van den grond , dat
vooraan , en naastaan. de grondlinie , ligt op den voorrond ,zag men Benige bekkeneelen , en verdere doodsbeenderen. De voorgrond van een fehouwtooneel is dat
gedeelte, 't welk het
. naaste aan de aanfchouwers ligt:
woedende trad h ^ op aten voorgrond. O verdragtelijk ,
:

,

•

-

zegt men wegens elk ding , 't welk men voor en boven andere dingen in aanmerking komen doet , dat men hetzelve op den voorgrond d plaatst : om de voordeelen van den

vrede des te meer te doen affieken, pidats.te hij al het
ijsfelij e van den oorlog op den voorgrond van zijn dichtVOORHAM]ER , z. n. , m., des voorhamers , of van
clèn voorhamer,' ineerv. voorhamers. Van hamer en

e

voor,

a.

V

voor , eene verbastering van het fr. en eng. forgs, eene
fmidfe. Een fmidshamer : hij ,ploeg de kist met der
'voorha er oden In den STATENBIJBEL yok een frijdhamer , zoo als de Hongaarfche delta , of balta : ghij
zijt mij een voorhamer, etude krijchswapenen.
VOO .HANDEN, zie voorshands.
VOOR-HANG , z'. n. , m. , des voorhangs, of van den
voorhan; meerv. voorhangen. Van voor en hang , van
harren. Anders voorhang fel. Hoogd. oorhang. Al
wat ergens voor gehangen wordt : ghij jult e(en voor-

hanck onder de haecxkens hangen. 3IJBELV.
VOORHANGSEL , zie voorhang.
VOQRHEBBEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik had voor,
heb voorgehad. Van voor en hebben. Voor het lijf
hebben : het kind heeft geen fervetje voor. Vooruit hebben : hij heeft vier fchij Yen voor. Voor zich hebben

weet gij wel, wjen gij voorhebt? Hij had den verkeerden
v ,or , is , iemand , bij wien hij niet (lagen kon. In
den zin hebben.: dat Saul ditquaet tegen hem heijmelick
voer hadde. BIJBELv. Had ijet *ichtighs voor opeenigl
Kristensch eilont. VOND.
VOORHEEN, voerkenen,, bijw. Van voor en heen. Te
voren : vóorheen ging hot gansch anders. Belooft zoo
lang 'voorheen.. VOND. Oulings ook vooruit : defe
zijnclç wachteden ons te Z'roas, BIJVoor henen gegaen , zijnd
:UELv. Daarentegen is voor , in : voos iemand henengaan ,
een voorzetrel ; en henen een bijwoord , dat tot gaan
-

behoort , doch daarvan evenzeer gefcheiden blijven moet,
ais van voor; fchoon het anders aan menig werkwoord
verbonden wordt. Zie heen.
VOO WOEDE , z • n. , vr. , der , of van de voorhoedc,• meerv. voorhoeden. Van voor en hoede. Bij KIL.,
voorzorg; gelijk als veerhoeden en veurhoedigh bij hem
opok daartoe behoort. Hedendaags enkel het voort e gedeelte van een leger , of eene vloot : sic voert het bevel

Q.ye r de vijandelijke v. oorhoede .?

`/OORHOF , z. n. , o. , des voorhofs , of van het voos ' hof; meerv. voorhoven. Van voor en hof. Een onge.
dekt plein vooraan binnen den omtrek van een gebouw

het voorhof des Tempels. Stont in het b.innenfle voorhof
yan des 1%.nincks hui1s. BIJBELV. Het toneel is op het
voorh9/ Vo,Ni,. Soms ook niannelij l : £hij fult ooc
den;

Voo

439

alen voorhof des Tabernakels maken. BIJEL+LV. Dat niet
natevolgen is.

VOORHOOFD , z. n., o. , des voorhoords, of van het
voorhoofd ; nleerv. voorhoofden. Verkleinw. voorhoofdje. Van voor en hoofd. Het voorlie van het hoofd:
eene wonde aan het voorhoo,'d. De f een fonck in f n voorhooft. BIJBELY. De zilvre horen luistert op 't voorhooft. VOND. Het voorhoofd rimpelen flaat over tegen
hetzelve ontvouwen , dat , figuurlijk , in plaats van zorg
en kommer aan eene zijde zetten gebezigd wordt : 't
s'oorhooft eens ontvouwen. \-Vr. S TE R B. Het voorhoofd bie den bezigt VOND.: bij duizenden den zegen rijcken
helt het roorhoof t bien. De í preekwi j s is figuurlijk , en
van eenen haan ontleend; zij beteekent: ieinard tegeníland doen en aanvallen. Eindelijk is iemand als voor
het oorhoofd ?laan , hem verbazen : de prach der trofe
nauuren uitheemjche wandelaers als .' oor het voorhooft
flaet. VOND. Zamenftgll.: yoorhoofdfierrel , enz.
VOO €U IOUD , zie voor iouden.
V OORHOUDEN , bedr. w. , ongelijkvl. ik kield voor,
heb voorgehouden. Van voor en houden. Voor - zich
houden : waarom houdt gij uw /ervet niet voor ? Voor
iemand anders houden : houd mij den ,/biegel eens voor.
Figuurlijk , voorfiellen , voorleggen.: houd hem dat eens
voor. Bijzonderlijk , iemand door Benig voorfiel tot verandering in zijn gedrag trachten te bewegen : ik hield
hem zijn wangedrag voer. Door hun hunne belofte voor
te houden. ' O ulings ook voor zich behouden : voo ' houdende het woort des levens. BIJBELV. Van hiervoor
houd, vóorftel , bij KIL.
VOORHUID , z. n. , vr. , der , of van de voorhuid;
meerv. voorhuiden. Van voor en huid. Een vel , dat
bij Joden , Mohammedanen , en andere Oosterlingen ,
weggefneden wordt : befneet de voorhuijt harer foons.
BIJBELV.
VOORHUIS , z. n. , o. , des voothuá es, of van het
voorhuis; lBeerv. voorhuizen. Verkleinw. voorhuisje.
Van voor en huis. De voorste, ruimte in een huis vlak
bij de deur : hij liet mij in het voorhuis wachten. Ook,
in tegenoverftellitlg van achterhuis , het vooríle gedeelte van een huis : het ganfche voorhuis bleef onverhuurd.
Eindelijk -vindt men bij KIL. veurhuijsken vang den biekorf, anders deszelfs fchutfeklo
Eed.
VOOR:

-
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VOORJAAR , z. no, o. , des voorjaa r s , ofvan hetvoo?"
jaar; ineerv. vooraren. Verkle-inw. voos jaartje. Van
yóór en j Het vóorflé gedeelte van een jaar : elk.
voorjaar. troffen Holland nieuwe rampen. Wordt met
lente verwisseld : wij hebben een warm voorjaa r .
%IOO .JAGEN, bedr. t'v. , óngelijkvi. I. joeg voor, heb,
Doorgejaagd, ' Van voor en jagen. KIL. veurjáeghen.
PLANTIJN voerjágen. Voor zicti henen jagen, of Brijven : een havik jaeght de bloode duiven voor. VOND.
Ook figuurlijk : en jaeght de lusten voor H.00FT. 'i
Geparnt ' de fchaduw vetar quarn jaghen. VOND.
` bijw. , van voor en ii;. In het voorfie gedeel-'
te van dit of dat ding : het ligt voorin. Als daarente..
gen het ding uitgedrukt wordt , is in een voorzetfel,
en moet het van voor afgefcheiden blijven : het ligt noot
in het f^hip. Ja zoo is het ook gelegen met ér voorin,
enz: •
«VOORINGENOMEN , zie voorinnernen.
VOORINNEMEN, bedr. w. , ongelijkvl. Ik nam voorts
in , ' heb vooringenomen. Van voor en innemen. Van te.
voren innemen : • men poogde hem tegen ons voorintenemen. Van ' hier voorinneming ,: en , van het deelwo
,vooringenomen , 'vooringenomenheid. Zamenflell.: onvooringenomen , onbevooroordeeld.
VOORKAAUWEN , beril•. w. , ' gelijkvl. Ik kaauwde,
voor; h b voorgekaauwd,. Van voor en kaauwen. Voor.
iemand ' kaauwen : de horflen - der Zuidzee laten zich t
,

-

,

e

-

1

hun, eten fleeds. voorkaauwen.

VOORKAKELEN, bedr. jij., gelijkvl. Ik kakelde voor,
heb voor . ekakeld. Van voor en kakelen. Iets voor iemands oorera kakeleli : ik weet niet , wat zij mij al voor^

gekakeld heeft.

VOORKAMER , z. n. , vr. , der , of van de voorkamor; neer. voorkanters. Verkleinw. `voorkamertje.
Van voor en kamer.. Eene kamer voor in een huis : er.

is jlechis ee ze voorkamer.
-

VOORKASTEEL (van een fehi,p) , zie kasteel.
'OORKENN,EN, bedr. w. , gelijkvl.. Ik kende voor,
heb voorgekend. Van voor en kennen. • Vooraf kennen

dewelcke, wel voorgekent is geweest voor de gronnleggin .
,ge der wrelt BI JPELV . Van hier voorkennis, voor._
1ucni(,e kennis ik doe niets buiten zijne voorkennis.
.

v
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ooi' den bepaalden raedr ei de voorkennisfe Gods. Bij
BF LV.
VOORKENNIS , zie voorkenner.
VOORKEUKEN, zie keuken.
VOORKEUR, voorkeus, Z. n. , vr. , der, of van are
*Voorkeur; zonder meerv. Van voor en keur. Voortrekking : bij voorkeur van het eerre voor het anders.
meiei' , of daar , aan de voorkeur geven , is , hetzelve
voor iets anders 'voortrekken. .
VOORKEUS , zie voorkeur.
VOORKIND ,' z. n. , o. , des voorkinds ,, of van hat
voorkind ; meervr voorkinderen. Van voor en kind.
Een kind uit eenen vorigen echt : er zijn twee voorkinderen van den man , een voorzoon , en eene voordochter.
VOORKLAPPEN , bedr. w., gelijkvl. Ik klapte voor,
heb tioorgeklapt. Van voor en klappen. Ook voor/ellen. VoQr iemands gogen klappen : ik weet niet , wat
hij mij al vaorklapte.-- /
VOOR,KLAUTEREN, onz. w.. , gelijkvl. Ik klauterde
voor , heb ifoorgeklatiterd. Van voor en klauteren.
Voor iemand uit klauteren : bil klauterde naij voor, tegen de'heil./te rotfen op. Anders ook voerklaveren , en
voorklimmer.
VO ORKLAVEREN, zie voorklaut eren.
VOORKLIMMEN , zie voorklauteren.
VOORKOMEN, bedr. en onz. w. ,, ongelijkvl. Ik kwam
voor , heb; en ben voorgekomen. Van voor en komen.
Bedrijvv. , iemand vooruit fnellen , zoo dat men ergens
~voor hem kome : zij liepen , om ons voor te komen:
Evenveel hoe vergaauwen : voorquam hem ,7efus , feggende. BIJ B ELv. , Ik kwam het morgenlicht ,: de nacht
vaak , voor. L. D. S. P. Afweren : om alle ongeluk•

-

1

ken voor ie. komen. Voorkom gen wensch der goddeloozen ! L. D. S. P. Onzijd. , Bejegenen : vestig het oog
op • al wat u. voorkomen mag. Aangetroffen worden :
dat boek komt zelden voor. .In 'welken zin kwam dat
woord aldaar voor 2 ' Voorvallen , gebeuren : neen weet
niet , wat er voorkomen kan. Schijnen : het komt mi`
or , dat gij mis hebt. Dat n2oet.haar wonderlijk voorkomen. Uit de boven aangehaalde voorbeelden blijkt,
dat dommigen het' voorzettel voor ook als onfcheidbaar
bezigen: voorkwam , geluk ook in het deelw4 zoorkornen; doch daar de nadruk op voor, en niet op )omen
C5

valt,

valt , bezige men alleen kwam voor , voorgekomen , voor
te komen, enz. Van hier voorkoming, verhoeding ; en
het voorkomen wordt als z. n. gebruikt, voor gelaat,
gedaante, aanzien : hij heeft een (echt voorkomen. ^.VOORKOMING , zie voorkomen.
VOORKOOP , zie voorkoopera.
VOORKOOPEN, bede. w. , onregelm. Ik kocht voor,
heb voorgekocht. Van voor en knopen. Opkoopen , bij
KIL. veerkoop does, veurkoop houden. Van hiervoorkoop , voorkooPer,, voorkoop

VOORKRAMEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik kraamde voor,
heb voorgekraamd. Van voor en kramen. Uitkramen.
Zie dit woord.
VOORKRIJGEN, bedr. w. , ongelijkvl. Ik kreeg voor-,
heb voorgekregen. Van voor en krijgen. Voor zich
krijgen : om twee paarden voor te krijgen. ik kan mijn
Eervet niet voorkrijgen. Iemand iets voorkrijger, is , hem
hetzelve voordoen : hebt gij zoo lang werk , om kaar
dat /loof voor te krijgen? Vooruit krijgen in het fpeien

ik kreeg twee %trapjes van hem voor.

VOORKWARTIER , zie kwartier.
VOORLAND , z. n. , o.., des voorlands, of van het
,00rland ; meerv. voorlanden. Verkleinw. voorlandje.
Van voor en land. Oningedijkt land : veurland aan
,den dijck. KIL. Dezelfde beteekenis zou liet kunnen
fchijnen te hebben , in : de galg zal zijn voorland zijn,
omdat de Amflerdamfche galg , en meer andere , op
voorland plagten te (taan ; maar men zegt over het algemeen : dat of dat, z al zijn voorland zijn. Hiervan
fchijnt voorland in deze fpreekwijzen den zin te hebben
van een land , dat iemands voordeel is , dat hem , bij
de verdeeling van een erfgoed , boven anderen toegelegd
wordt , en in het zweed. fordelsacker heet. Zie voor•
deel.

V OORLANG., bijw. Van voor en lang. Voor langen
tijd. Anders overlang , door middel van die verwisfeling van voor en over , die bij M. STOK, voorkomt , op
de bekende plaats , waaruit het gewaande overfpel
van Graaf Floris met de vrouw van Gerard van Velfen
gefproten is.
VOORLAST, z. n., in.,, van den voorlas:; meerv.
yoor asten. Van koor enl last. De last van het
voorfte gedeelte van een (chip; die voorlast is te zwaar

,or
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, r dat vaartuig, Van hier voorlastig v dat te veel last

v an voren heeft.
VOORLASTIG , zie voorlast.
VOORLEDEN , zie verleden.
VOORLEGGEN, bedr. w., gelijkvl . Ik leide yeor , heb
ti'oorgeleid , of voorgelegd. Van voor en leggen. Voor
iemand leggen : drzje Ingen legge ick u voor ; kiest u
een uit dien. BIJBELV. Van hier Boorlegging.
V O ORLE ID. N , bedr w., gelijkvl. Ik leWde voer, heb
voorgeleid. Voor iemand leiden , op eenige plaats voor_brengen , opleiden : wie zal hem voorleiden g Van hier,.

voorleiding.

VOORLELLEN, zie, oarklappen,
VOORLEZEN , bedr. w., ongelijkvl. ik las voor , heb
s'ocrgelezen . Van voor en lezen. Voor anderen lezen:

hij las het dichtfluk voor. Lees mij het ook eens voor.

Van hier ,"oorlezer , iemand , die voorleest ,. inzonderx
heid in 'de Kerk, bij den openbaren eerdient, -- voorla'
zeng. .
VOORLEZER , zie voorlezen.
V OORLEZING , z. n., vr., der , of van de voorlezing;
meerv. voorlezingen.. Verkleinw. voorlezingje. Van
voorlezen. De daad van voorlezen : bij de voorlezing
van een hoofd/luk uit den ,glijbel. Eene verhandeling,
gefchikt, omn op eenmaal Voorgelezen te worden.: elie

voorlezing verdient gedrukt te worden.
VOORLICHTEN, bedt. w. , gelijkvl. ' .tk lichtte voor,
heb voorgelicht.. Van voor en lichten. Licht voor iemand heen dragen : wij werden door fakkeldragers voorel1eht. Licht mij voor op glibberige jpooren. L. D.
'. P, figuurlijk , iemand onderrigten, wij werden
daaromtrent uztnemegd voorgelicht.. Van hier voorlich ter , v&orlichting,
VOORIIIEGEN , bedr. en 'onz. w. , ongeli*kvl. Ik
loog voor , heb voorgelogen. - Van voor 'en liegen. Bedr-,
iemand iets op eene leugenachtige wijze voorzeggen :1
wat hebt gij hem weer voorgelogen ? Onz., iemand leu'
Bens toevoegen : lieg mij toch niet langer voor!
VOORLIGGEN , or^z. w. , ongelijkvl. Ik lag voor , heb
voorgelegen. Van var en liggen. Vooraan liggen
gij ligt voor , en hij achter. Voordeel, voorregt , hebben : hij zal met zijne kou lmanfcka vu t reg en. HALt;,&. Hoogd. vof .l ogen,
VOOR-

.

;

-
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,VOORLIJF , z. ri. , o. , des voorlij fs , of van het voor.*
lijf; ineerv. voorlijven. Verlleinw. voorlijfje. Vaa
voor en lijf. Het voortje van het lijf: ,n1jn voorlijf is
wel gedekt. Een v.,00rítuk van een kleed : er moet een
nieuw voorlijf Ingezet worden,
,VOORLOOP, . n.:, m. , des voorloops, ofvanden voorloop ; zonder meeiv. Van voorloopen. Al wat voorloopt ; lk ging, met den voorloop uit de Kerk. Voos loop
van brandewijn. Zamenftell. ': voorloop esch , voorin
loopsva,.
-VOORLOOPEN , onz. w. , ongelijkvl. Ik liep voor,
heb, en ben, voorgeloopen. Van voor en loopen. Ten aanzien
van tijd , voor iets anders loepen : dat paard ,voet voorloo-.
.pen. fen aanzien van plaats , evenhetzelfde. Van eetre
k dat z j voorloopt, wanneer,zij andere klokken als voorbij loopt. En een voorlooper , die voor
iemand henen loopt , kan ook gezègd worden hem voor
se loopen. * Maar als voor naar het voorste van een huis
beduidt , moet het van logpen afgefcheiden blijven : loop,
eens voor.! . Daarentegen hangt het * met loopen zamen
als tien ; met . KjL. , vlugten , ' door voorloopen , vetir7oop^n, ü itdrukt Van hier voortoop , voorlooper, voorloopig , gnz. R
VOORLOOPZR, z; ri. , gin. des voèrloopers , of van
den voorlooper ; meerv. voorlooperen , en vooi loopers.
Van voorloopen. Al wie voor iemand henen loopt,: de,
r

,

,

voorloopMr van den Mestas. Daar de voorloop%er voor

aan zekere fchaaf den naam van voorlooper.»
VOORLOOPIG, bijv. n. en bijw. , voorloopiger , voor_ loopigst. Van voorloopen. Als bijv. n. , al wat bij
voorbaat plaats grijpt : een' voorloopig berigt. Voorloop=ge bepalingen. Als bijes. , bij voorbaat : ik meld u di4

voo, loopig , en ral u daar over welhaast nader
fchrt* ven.
VOORMAALS , hijw.. Van voor en maal. Voorheen,
te voren : gis hebt vooringels de gerdegegrondet. BIJsELV.
.VOORMAAND , z. n. , vr. , der , of van de voor-.
maand ;meerv. voormaanden. Van voor en rn4.arzd.
Het voorfie van eene maand : in de voormaand.
VOO.RMAKEN , berg. w. , gelijkvl. lk maakte voor,
heb vooP:;e,naakt. Van voor en nomen. Iets voor ienaizds oogen maken, opdat hij het narnake : hij ynaake

l` ë n
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JZles na , wat wen hem voornaakt. Hoegd. 1)®ra
coachen.
VOORMALEN , bedr. w. , gelijkui. Ik maalde voor,
heb voor einaald: Van voor en naalen. Al malende
' ' st hun alles op het ieyendide voor
g . hij
voorítellen
te malen. Hoogde vorm,ahlen.
VOORMAN, z. n. , m• , des voorrans , of van de'
voorman ; meere', voormannen. Van voor en man. Al
wie regt voor iemand flaat, of gaat : gij hebt uwen
voorman ,slechts te volgen.
VOORMETEN , bedr. w. , ongel jkvl. .1k Mat voor,
heb voorgemeten. Van voor en , meten. Voor-iemands
oogen meten :` ik' heb hem alles naauwkeurig voorge
?

meten.
VOORMIDDAG, z n. , m. , des voormiddags, of van
den voormiddag; meerv. voormiddagen. Van voor erg
middag. Dat gedeelte van den dag , _ dat tusfchen del]
morgen en middag valt : alle voormiddagen ftudeert had .
Des voormiddags wordt als een b.***. gebruikt , voor
eiken voormiddag. Zamenflell_ t voort iiddagsbezoek ,,
voormiddagskerk, enz.
VOORMIEDE , ze n. , vr. , der, of van de voormlede, '
meer►- voormieden. Van voor en het bastaardes. mie-de, laoogd. miethe , , huur. Een gódsp nning,. , dien
de huurder van eenig land aan den verhuurder fchenkt,
VOORMOUW , z. n. , vr é , der , of van de voormouw.;
meerv. voormouwen. Van voor en moriw. Eene overmouw , zoo als de vrouwen gëbruik : een paar
fchoone voortouwen. FIALMA.
VOORMUUR , z. n• , m. , des voormuurs , of van den
voormuur ; meerv. voormuren. Van voor en muur.
Een muur , en al wat eveneens ter befchutting gerekend kan worden te dienen : die flad flrekt het land tot
eenen voormuur. Een voormuur tegen de zee. Welcker
voormuer de zee is , haer muer is van zee. BIJZELV.
VOORN, zie ven.
VOORNAAM , z. n. , m. , des voornaams , of van den
voornaam ; meerv. voornamen. Van voor en naam. In
tegenoverflelling van toenaam , iemands doopnaam:
Mondels voornaam was Yooste
VOORNAAM, bijv. n., voornamer, voornaamst. OuIings ook voorneem, KIL. veurnem , veurnaem, hoogd.
vornehm. Naar het lat. praeoi, uur , uit voer en nemen

v
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gevormd. Aanzienlijk, uitmuntend : vod n me pé #o
tien --- een voornaam geleerde , kunllenaar . koopman
enz. Van de voorneemie vrouwen niet weijnige . BIJ.
BELV. Van hier voornam jk. KIL,, veurneMlick
hoogd. vornehmlich.
VOORNAAMWOORD , z - n., o., des í'oor nMa wooris ,
of van het voornaamwoord; meerv. voornaamwoorden.
V an voor en naamwoord. Dat deel der rede , 't welk de
plaats van een zelfflandig naamwoord vervangt : peri
foonlijk voornaamwoord , enz. Zie inleiding , b1., IIL
en volg.
VOORNACHT , z. ri., m. , des voornachts, of v,c
den voornacht; meerv. ,,'oornachten. Van voor en nacht.
Het vooríle van den nacht : den voornacht aan brar^
ferif en dronkenfchap wijden.
VOORNEMEN, bedr. w., ongelijk'l. Ïk nam voor,
heb voorgenomen.. Van voo r en nemen. Voorhebben,
befluiten : als gij iets goeds voorneemt , beh'iort gij het

te volvoeren. Hoe lange fal ick raetfl`agen voornemen
in mijne ziele? BiJBELV. Het voornemen, als z. n. ,
is de daad van voornemen , beíluit , *opzet : een Ch ris-i
telijk voornemen. Ik ben van voornemen , of voornemens,

is evenveel , als , ik heb voorgenomen , bei1oten Voorts
komt van veurnemen bij KIL., ook nog veurnem!nghe.
VOORNOEMD , bijv. n. , zonder trappen van vergrao
ting. Eigenlijk , een deelw. van het ongebruikelijke
voornoemen. Vooraf met name vermeld : de voornoemd

redenen. 2l het voornoemde.

VOORNOEN , bijw. Van voor en noen . Des 'voor^
middags : voornoen is hij hier nog geweest. Soms ook
een Z. n.: de voornoen , voormiddag ; zie noen.
VOORONDER , z. n. , o. , des vooronders , of van het
vooronder; meere. vooronders. Van voor en onder.
De voorie benedenruimte in een (chip : veuronder des
(chips KIL . Tij zaten in het vooronder.
VOORONDERSTELLEN , bedr. 't. , gelijkv 1. ik
vooronderf telde , heb vooronder field. Van voor en on*
der/lellen. Vooraf onderftellen : vooronderflel eens,
dat hij wegbleef. Van hier vooronderijelliog , de daad
van vooronderftellen , en het gene men vooronderílelt^ ►
V OORONDERSTELLING. Zie voaronderflellen.
VOOROORDEEL, z. n., o. , des vooroordeels, of
van het yvoroordeel ; meerv. vooroordeelen. Van voor
-

en
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en oordeel. Een oordeel , 't welk men velt , Voor dat
men alles onderzocht heeft , een. ongegrond oordeel„
eene dwaze vooronderftelling , . of vooringenomenheid : zonder vooroordeel (preken. .Dat g/ij dele
dingen onderhoudt fonder vooroordeel. $IJjELV.
Van hier bevooroordeeld, onbevooroordeeld. volks.
vooroordeel , enz.
VOOROP , bijw. , van voor en op , op het vooríie
gedeelte van een ding : hij zat voorop. Als dagren.
tegen het ding uitgedrukt > wordt , is op een voor.
zetfel , en moet het van voor afgefeheiden blijven:
hij zat voor op den wagen. ja hetzelfde geldt
nopens er voor op , enz.
VOOROUDEREN , z. n, , m. , enkel in het meerv.
gebruikelijk . Van voor en ouderen. Hoogd. voral•
torn , zweed. foraldrare Die leden van iemands
geílacht , die voor zijne ouderen geleefd , en deze
verwekt hebben : tot roem van onze voorouderen.
Van machtigen huize en voorowderen gefproten.
VOND. Van hier voorouderlijk.
VOOROVER , bijw. , van voor en over. Met over.
helling , of overbuiging, naar voren : het huis hangt
•

,

-vooróver. .Dompeltze in den geroerden afgront
recht voorover. VOND. Elders blijft voor van over
afgefcheiden , en is het een voorzetfel : de vogel
vloog voor over de Kerk langs dcn toren.
VOOROVERLIJDEN, zie vooraflijvig.
\,TOORPAND , z. n. , o. , des voorpands , of van het
voorpand; meerv. 'voorpanden , verkleinw. voorpandje , van voor en pand. Een der voorfte panden van
eenenrok enz. : het ganfche voorpand was opgefche rd.
VOORPLECHT , z. n. , vr., d er, of van de voorplecht ; meerv. voorplechten. Van voor en plecht.
.Het vooríie gedeelte van een fchip : de voorplecht
werd door den voorlast te, flerk neergedrukt.
VOORPLEIN , 2. n. , o , des voorpleins , of van
het voorplein ; meerv. voorpleinen.. Van voor en
plein. Een plein voor een huis : hij wandelde op
het voorplein heen . en weder.
VOORPOORT , z. n. , vr. , der , of van de yoorm
poort ; meerv. voorpoorten. Van voor en poort.
.Eerre poort voor aan een groot gebot ; alt hij na
,

de voorpo©rtetinc, ^^^^.

4
v o o,
VOORPRFDIKEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik p redikte voor
bieb voorgcpredikt. Van voor en predike n . Al prediken'
de toevoegen : ik weet niet, vat /ij ons cel voorprcdi/de.
VOORPROEF a z. n. , vr. , der , of van de , voorproc, f ; zonder meerv. Vàn voorproeven... Dé daad
van voorproeven in den éi;enlijken zin : bij de voor.
proef van het vér°giftigde geregt. Voorts ook
voorldopi e ondervinding , en gevoel , evenveel waarvan : ik heb er de voorpróef van gehad.
VOORPROEVEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik proefde
voor , bieb voorgeproefd ? Van voor én proeven,
Spijs, voor dat, dezelve opbediséht wordt, proeven.
is alles behoorlijk vvoor eproefd . Ván hier yoora
proef, voor proefoer voorproever.
VOOkRAAD , z. n: , rit , des voorraads , of van deM
boorraad; zonder méérv . Vutn voor en raad. Bij
KIL. voorbedachte raad; en veurraeds , of niet
-

veurraed , is , bij heni , met voorbedacht rade.

Voorts geeft hij aan veurraed den zin van het opdoen van ridodwendigheden : veitri•aed van l oren ;
en dien van eene onbepaalde hoeveelheid van opge
dan. nbodwendighedén ; iii tivelkén; uien dit woord
nog fteeds gebruikt : daer 't zwaer cn kostlijck
valt , om voorraet te bekomen. VOND . Men 'er zag
Zich van Genen genoegzamen voorraet. MooN. Met
oorraad opgepropt van Tfchepen . ANTÓNID. Lii
voorraad is opgedaan , ën gereed , voor elk , die'
1ièt noodig heeft : die koopman heeft vare alles ira
voorraad,' of met zorg voor de toekomst : ik maak

in voorraad, dat er iets klaar is. dij voorraad

is bij voorbaat : ik tal uc bij voorraad wat geld
fluuren. HALMA. Zamenf1 ell: ; voorraadkelder, voos*.
raad/chip , voorraadfchuur , enz. .
Voorraad , in de laatstgemelde beteelen-is , tIJ
1(IL. i'eurdet , veurraet , hoogd. vorrath , is ' ver.*
want aan honigraat , huisraad , enz. Zie raat.
VOORRANG , z. , n. , . m. , des voórï'angs , of vast
den voorrang ; zon,der meerv. Van voor én raag.
Voorgang in rang : ik gaf héin den voorrang. On^
eigenlijk is den voorrang in iets geen, hietzelvá
bij keuze , of anderzins, voortrekken; en bij voor
rang is dikwijls evenveel , als bij voorkeur.
VOOKREDE , z, n., vr. , der, of van de, ó`orre'"
-
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de ; meerv, voorredenen van voor en rede. .. Eene
rede , welke. ergens voorafgantt na eene lange voor•
rede. Bijzonderlijk , een uitgewerkt voorberigt voor
een boek. Van hier .. voorredenen ; eene voorrede
houden , of fchrijven ; en van daar wederom voorredenaar.
VOORREGT , z. n. , o; , des voorregts , of van het
!oorregt ; meerv. voorregten. • Van voor en - regt.
:• •. Een zegt. „!;t: welk mdn voor anderen vooruit heeft:
de voorregten van . den adel. Elke Jiad ontving
eenig.' voorregt , van .dezen .f genen Graaf. Even.
veel Welk voordeel : het voor. r. egt yan Bene onafge•
.
brokene..
gex ©ndhet.d.
.
VOOR 1t,EKE NEN . , bedr. % r. ,, . gelijkvl. - Ik rekende
• voor , - heb voorgerekend. Vac Yoor en rekenen. Ten
. ". dient e .vang iemand oprekenen : laat ik het wu ,eeg
voorreke)ven. :.
VOORRIJDEN ; onz w. ongelijkvl. Ik reed voor s
heb voorgereden:. .-., Van voor en rijden.- Voor . anderen rijden : wij lieten hen voorrijden. Op een . der
voorí}e . paarden van een rijtuig rijden : ik gebood
hem , voor te rijden. Iemand voorrijden , is,. voor
-hein henen.. rijden , om hem .den..iweg. te wijzen ,: en2.
. Van -hier voorrjder.
• e .,; r .
VOORSCHANS,. z. n.
d ,l, of. van , de , . voorfchan ; leerw,;. ,voorfchonfer* t ' . :„Vak - voor en fch ins.
Eene : buitentbhans : eene vest,ang met fierke . voor•
fchanfen.. Goelt JJelt hefijl tot neren eneié ; orA

-

,

r

,

fchansfen.: I3 JBELV.
VOOKSOHIE-T N . -.bedr. w.. :...ongelijkvl.. , Ik fchoot
.goor ; heh . yoorgefchoten, , , an . 'voor en fchiefen
Geld ten . ditntte,.van iematl4 fchieten.: zoo wee, had
-.. 'ik hem reeds voorgefchoten.. . In plaats van iemand
f bieten , nittellen , bet.i1en : - ik- kin niet meer voor
hen voorfchieten. . Van- . hier -vo r,^chot.
•. Voorfchieten.-,. KIL. - yez rfe eten , hoogti. :, vor••
. ii,
weet. forskju^,a vries, forsj zette ,: wordt
z
...in. zijne laatstgemelde.. betekeiis reet ver.fohsen
verwisseld,
..
VOORSCH IJN , z. n. , m. Van voor en. f.chijn.„ En.
;. 'kel gebruilej4k• in te voorfchfj ., voor den dag,
voor het .ijcht . ie voorfc/;i t ; -kernen , te veur fchij s
;

o

-

, ,

;

reeg n. í 1L..
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VOORSCHIP , z. n. , o. , des voor fclups , of van
het voor/chip ; Zonderr • meere. Van ztiár en (chip.
In tegenoveriieliing van achter/chip ? ;.:iet voorste
van een fchip : het- vrvo-rfchip vast . fittende bleef
onbeive, elick. J31J E V^
VOORSCHOOT , z. n. , o. , des voorfchoots , of. van
het iootcchoc t ; metro. voorrfchooten. . Verldeinwi.
•

ooi fcheotje.

Van voor . en fchoct. ; `• Een kieeding.

- f , dat riten voor den fchoot '. drlagt.: waarom
-

hebt. gij usa voorfcl;Q'ot afge aren t : ..,
VOORSCH()T , z n.., o, des v orfchots, of van het voorn
fch p; nmeerv. vooftfcho,'en. Van voorfchkten. -De daad
van voorfchieten : bij het voor fchotvar.t,.de zegels. -` In
oo fch?ot Zijn , is -, held. voor' 'hi tè - 'lebbe
Voorts bezigt m Dc?rfC t o rAl ens voorg
míJn ,art rft,hot te rug.
>>ten geld ,* '4k :
hoe veel bedragen uwe voorfchotten ? -:c.1- ,

grootings
b^ v^it r ond
vo0 sc7 H kE V'
oa eit f. _bekorting
r pp t ,.. Va
vtad fchij*nti :vooraf ge
Yr v a r bie„ fchreven ,•
. k1Weii , ge1 e1& : no d ; de vo t hrev ne per'
j

'j fó^?«Z of zaken . ^^ ^,, , ..

VOORSCHRIFT, -t zn j, :o. , des Dofc4tfts, of var
het voorfchrift ; meerv. veorfcltr ft .— Vn r - vior•
fehr•ijvm. Al , wat ienland voorge fiMe i vv3Fdts
Zadè om het na te":fcll.n n: als'. om . -zich daarnaar
te = bedragen : men '-moet zijne. ee lingei; gefiddig
nit iiwe- vo`o rJc/ • gift geven. Hij , ..die zkich. draagt'
naar 't voor chrift van uw wtiL D. 5. P. l at
: b^ 't t^ nu iet vVOorfchrift van . èe,sn.eedt. VoND.
of^ "BIJsELR.
Neig .het vvoorfchrift` des boeks v
:

-

-

OMSC F1f J VEN , bedt. w. , ongë tj + I. Ik rchi^ecf
Vin o,`' en . fthƒij ven.
b; ,heb voor ef i ireY
• Vo irnnnd €k i en opdat h#} het nafchri ?e :
ik zal het `tt"ecwseffchrjvest, 'of, opdat hij
chr'=d r tag - éd "ge`: i`err d vo4 + ix jven , wat
s so t`: v er nd de iet
r• hij:' zegger , lotrt, 'sof

'het anee11,- hem, even•
veel hoe ook, in zijn bedrag bepalen.'- Van hier
oo;/chf•i ti g.

=

t_

f

VOORSCE-IRTJVINC_,, z. n.,- vno, 4der, 'of van de,
W rfchrij'ving;• zonder meer t. :;Va :-voorfc/sriren.
De daad van voorfcbrijven ; bij dG - or c `fjv ng
,

-

vare

vo ►

4^^1

yi n hunnenpli t. Bijzonderlijk , fchrift elijke , of
a ndere , aanbeveling : brieven van voorfchrijvinge
.aan u. B1JBELV. Zamenífell.: voorfrhrijyingsbrief,
enz.
VOORSCHUIVEN, bedr. w. , ongeiijkvl. Ik fchoof
voor , heb en btn voorgefchoven. Van voor en rchuldo
yen. Voor iets anders, en naar voren fchuiven : fchuif
dien rchottl voor. Van hier voorfchtiiving. .
VOORSHANDS , bijw. Van voor , en den tweeden
naamval , dien hand oulings met meer andere vrouwelijke naamw, gemeen had ; zie 'inleiding , bl. 86.
Eigenlijk , Evenveel , als voor. de hand, dat intusfchen , eveti_ als. -goor handen, of voorhanden, , zoo
als velen fclhrijvèn , geheel iets anders beteekent.
Want voor de hand is, in vereeniging met. liggen,
(laan, enz. niet verholen , maar- gereed , .zoo dat
men de hand- llechts behoeft uit te deken, om het
te grijpéii ;- in vereeniging met komen , onder iema nds
bereik geraken : ,- hij verbrandde al ., wat hein voor
de hand kwam ; voorhanden , is., . bij de hand „
hij , aanwezig.:. er is turf noch hout voor handen.

De tijd is voor handen. Het is - nog voor , h indey .
I/1aar vo'orshán'ds beduidt ,..even... als voorflags,. bid
KIL , zonder onderzoek , gereedeiijk: ik weet voor' shands , dat het zoo niet is. •
VOORSLAAN,'. bedr. w. , onregelm. . Ik floeg *or,
heb voorge{lagen.. Van véor en Haan. orileiien
ik • Ploeg ,h fm .: dit geneesmiddel voor. .en . huwelij k
voor/aan. Hij verwierp al , wat : hem voor.,gejlagen
werd. Van hier voorjlag.
VOORSSLA& .z.n ,4n., des voor/lags,of van deni'oorJlag;
nneerv. voorflagen. VanvoorJlagon,,dat; oulings de.pla ts
.van voorflaan bekleedde. De daad:van v orfagn.: bIj
den voorflagvan • *rede. Bet gene voorgeliagen wordt:
aannemelijke 'stoorjiagen. Indien men 'op dien voórflag?
.hadt gelet. VOND . De waarfchuwende aanf ag van,
eerre ° klok , voordat zij eigenlijk . haat: 'vetuijagh
vaan de ure Kit. Voor/lag voor zes . uren. . An rs
ook .werklikker , verklikkertje. Nopens vstirflaghs
= ivel weten , bij KIL. , zie yomrshands. .
VOORSMAAK. , z. n. ; m. des.:. voarfmaaks, of -aan
.den voor
, m k ; 2or^de nneero. Van voor en (maak.
Die (maak van een ding, welkei.. deg. exge litl1 n
-

,
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Eibaak daarvan oorga;at : de voor] naak vaan dLen
wijn is rin ch genoeg. ^iguurlkik, eenige voorloo •
• pibé gewaarwordiiig van iets : hij genoot den 'voor•
ft,zaak der zaligheid hierop aarde reeds eenigzsns.
VOORSNIJDEN , bedr. w. , ongelijkvl. • • Ik fneed
. voor , - heb voorgefneden. Van voor en fnij den. Voor
anderen fnijden : terwijl ik voorfneed , ging het
Voor iemand fnijden , op dat hij het
beste weg.
n
meester fneed hein alles voor, wat
z
ij
navolge :
een fnájder te fnijden heeft. Van hier voorfnijder , voorfraijdfier.
VOORSPAN , z. n. , o. , des voor/pan:., of van het
voorpan ; meerv. voor/pannen. .bene verkorting
van voo; gcfpan. • De gezamenlijke paarden , 'vaarmede een rijtuig befpaniien [wordt: wij zullen er een
raieulw voorfpezn nerven. ,
VOORSPANNEN , bedt._ en onz. sv. , geljkvl. Ik
voor, 1 eb voorgefpannen. Van voor en ƒpan.
.ip tande
Bedr.,
voor een rijtuig fpannen : laat de paar.
zien.
.. den voórfpani7en. Onz. , 'paarden in het gareel fpannen.:, terwijl men v oor,%patrde..
VOORSPEL , z. n.', o. , dés voorfpels ., of van het
►oor f pel; meerv. voorfpellen . Verkorting van , voorn
ge/pel , van _voor en ge/pel. Voorteeken , voorfpel
Iing : '. menig een befchoziwde het als een voorfpel#
iafl ramp en onheil. Men zagh het voorfpel van
does flaetrte aén liezvs•eien , van zilver, groen , en
r•oat , ren pagiè , enz. VoNn.,
VOORSPEL , z, n. , o. , des voorfpels , of van het
oorfpel ; meere, voorfpelen.. Van voor en fpel.
Lefpeel, dat voor de eigenlijke inuzijk , of het
eigenlijke fpel , vooraf gaat : fpeelde ecru voorfpel vp
heur^- fnaeren. VTOND. Die be/lasfernde veldflag- werd
door een bloedige voorfpel voorgegaan.
VOORSPELEN , bedr. en : onz. w. , • gelijkvl. I,k
fpeèlde voor , heb * voorgefpeeld, Van voor en fpe *
Bedr., voor iemands ooren fpelen: het werd
- hem op de harp vaorgcfpeeld. Onz., muzijk voor
iemand fpelen : terwijl men hem vovrfpeelde , en
.tolig , en J danste. . Een kaartfpel , enz. , het eerfte ,
aanvapgen : gij moet voor pelen. Van hier voor.
-

-

j^

,

-

ipeèlder , voorfpeling.
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VOORSPELLEN , bedr. gelijkvl. Ik voorfpclde,
heb voor f'eld. , Van voor erg ^Cpcllen. Van te voren
aankondigen , fpellen : dat voos pelt ons niet wè d
goeds. Van hier voor fpeller , voor spelling.
.VOOR SPIJS , z. n. , vr. , der , of van de ,yoor fpijs-meerv, ,voorfpijzen. Van voor en fpijs. Een . `of
meer geregten , waarmede een maaltijd aanvangt : de
voor .pijs beflond in vleeschnat ,' en het daarin ge •.
kookte vleesch.
VOORSPITS , z. ' n. vr. , der , of van de, voorfpits ; meervr voor/pit/en. Van voor en ƒpits. De
voórtie fpits '' van evenveel welk ding. Bij; nderlijk , in. eenén figunriijkèn zin , die van een legér :
-,7ofaphat in d ' voorfpitfè vin hen . BIJBEL.'
VOORSPOED, z. n. , m. „, des voorfpoeds , of yan
. den 'voorfpoed; zonder meerv. Van voor en h oed.
Zie ' rarnpfpoed. ` Geluk : de voos fpoet de, fotier^
falie verderven BJJBELV. Ik wankel niet in Zegt=
ivighcid , heb' -ik in voor fpoèd wel gezeid. L. D. - S. P.
Zijn voort oe d maekt hem dronken D. JONKTIJS .
Van aard chen voor- of tegenf oed. D. DEc c.' Uit
hunnen 1roórf oedt. VOND. D oof onzen geduri en
voorfpoedt. H OOFT , bij, wien dit woord int rsfe en
elders evenzeer vrouwelijk is , als' 'tegenf sbed en
fpoed , en als -onfpoed oulings ook was. Van hier
;forfpoedi , et#2.
V OORSPOEDIG , . bije. n. en ' bijer. , voorspoediger,,
;.o03 fpoedzgst. Van voorfpoed. Gelukkig : Gene
: voorfpoedige • reize. .dij is in al zijn doen o`or•
fpoedig,.. Trecket op ende ghij lieden fult voorfpeedigh zij n.- '$t1BELV. Het gaat hem voort oed g ,
en naaar «zijnen wensch . Van hier "oorfpoe igheid ,
voorfpoedrgli k. VOOR SPOOK , , z, n. , o. , des voor fpooks , of van
liet voos(pook'; rneerv. voos'poken. van goor en
(pook. Een voorbeduidend fpook : een ijslijk 'oorf ook , dat haer afgang f^eldé# VOND. Ende neemen voorfpook des aanf aanden gerechts (aug.um.
rara , fo'tunam) HooPT.
„VOORSPRAAK , Z. n. , m.:" -'-e: ' vr, dis :. yo r•
• fpraaks , taf panden •voorja aak., en. •dèr ,: of
'Van 4e4 ' soorfpraak; ifl erv. voorfpraken Een
wan,. of eens - vtouw,, 'die voor iemand "i'í t :
Ff 3
[hij
.
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hij was mijn - vooîfpraak. Ik
orad in haar
eene genegene .. voo, /r aak.
Wij hebben . oenen
foor fpraecke bij den vader. B:Jr E tvïloo]FT.
Zij hadden
doen ontkomen zekeren voorfpraek.
Voor/raak , KIL. veurfpraecke , opperd. fiere
fprech , ZWADENS Pi LG _ vorfprech , NTOTK. firƒprecher, hoogd. fürfpi-echer , bij ons ook vorm
/preker , komt van voorfpreken.
VOORSPRAAK , z. n. , vr. , der , of van de , vo.or.1raak; meere. voorfjraken. Van voor/preken. De
d aad van voorfpreken : bij zijne voQrfpraak voor
den fchuldigen. Door hunne voorfpraak : HoorT.
Het gene men in iemands naam , of ten zijnen beste , (preekt : IfÜjne voort raak wv dus ingerigt.
-iooad. fürlp*rache, für' nurch. Daarentegen heeft
het hoogd. vorfprac e, . e beteekéiiás van vooraffpraak , welke Kit. ook . aan zijn veurfpraecke geeft.
VOORSPREKEN, bedt vu.. , ongel jk v1. Ik (prak
voor.., heb _ voor;•gefproken. Van voor en (preken.
NoTK , opperti; fefpi-echen ,, vries. , foi fprekke. KIL.
iets yaoraf .fpreken, en ,o z., goed voor, iemand (pre•
ken, of b1ootelijk voor iemand freken , voor hem
I í aan. He d endaags is Bemand : seis voorfpreken,
het voor zine ooren fpreken ; en lofhond .. 9►oQrfpreken, hem met woorden verdedigen ik heb u -bij
hem voorgefproken. Van hier i vpf fprtaak , voorfpreekfler , voorfpreker , voorfpreking.
VOORST, een vergrootingstrap van voor. Meest naar
voren : hij was de voorfie in den flrijV. .tien fijne
achter/ie ofte aen fijne vo or fie zijde. BJJ B r L V. Het
yoorle is , als z. n. , het voorfle gedeelte : het voorf e van het huis. Van de voorfie , ook als z. ai.,
gebezigd , komt vorst. Bijvoegelijk fchrijft men
^ec ds voorgif e, , ,. b** 0 oordelijk , • voorst : hij ftaat
i forjie , h©ogd, vorrlerfte.
vo rsj., vries. f,rst,
NOTK. for4ros:o.
VOtkS TA N , onz. en bedr. w otnregelm. Ik
ftond voor,. heb, yoo ,geftaan. Van . oor en haan.
Onziid. , eigenlijk , voor iets ítajn. O.verdragtelijk ,
z$^. iemand voorftaan voor de oogyen Iran zijner
t

.

. :

•

'

.

.

.

-

geest te erg woor zijl hét flaat:17 ; nog er wel

• voor. Dat Paet naij . veur. Í ^L^ ;• Zich iets laten
,prft ai4 ja,, zich hetzelve VQor,. 4e goden van
.

den
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eten geest tegenwoordig la-ten • zi3n , zich hetzelve
-

V e,;beeldeg

: hij laat zich. .voojt(an , dat hij er
groote kennis vare heeft. L 1AMIt. ,L aet gij u
voort aan , dit een huw€Ii k te .zijn. V OND. - .z oo
zwaar als hij zich voor liet ftaan. . KAMP W Z.
Bijzonderl jk., wegens eene hoogmoedige verbeetdin :

hij moet -zich niet laaten voortraan , dat hij alles alleen , boort te doen IIOOPT ... Teat . ht
dat bloeiken doch zich Ivoren laten ftaen 1 t). D cK.
Zich iets, vel, enz ergens op laten- voorftaan,
is daarop eene min of moer. -hoogmoedige verheel.
ding bouwven : /ij 'laat zkh vrij wat , op zijns gs*
bc orte voa f, a j. . , Bedr,, i$ .i mnan41 voo;:paan even •
veel , als. fan veur icrnarden bij J L. , of -hem
befchermen :. fia `dien deurnet toch riet yooir,
als i k^ heen ft;•a e moét. _ Vóorts ook icmud in
.

;

zijn doen flijven , voor thelpen. Za zoo is iets voor••
(taan, daarvoor zorgen, hetzelve bevorderen ... dat

oock de ogife „ 2eeren goede veereken voor $c /taer,,
BI J cELV. Gij , , die , ter - raádzaal ingetreden , , e
zz ivre waarheid voor moest (taan. L. D. S. P.

En bij KIL. opZigt, bevind., over iet houden ; , dij
DATHEEN , heerfchen. Van hier , of -van het ,pa&
lings gebezigde .voor:tandei; , ze ftaan , voorftatid ,

voor/tandt , yoQrftacnditer.

VOORSTAD, z., n. -vr. ,dr,of van de, vop>-fad;
uicerv. voor/)(lci. Van voor _ en fl ad. , De tezamenl jke huizen, ,adie,, 'voor de poort van eene flad, , ..digt
pan) Gezel ve ílaai : de vovrf Oden van ïfeenen, Parijs
enz., . Hij woont ijl de voor/lad van St. Ger main.
-

Die ;zet hem zijn in de flcdeiï , met hare voor eden. ,BJJBEw.

VOOKSTAMELEN, bedr. w.-,, geiijkvl f Ik flanjel(1é
Voor, heb voorgeflameld. Van voor en flawlefl.
Iets voor iemands oorei flamelen : zij fta2ieîden mij
het ,
V OORSTAND , z.. n. , in. , d t yoorf ands of van
den ,00rfland; zond er meerv. Van yoorf antden,
•voorflaan. De . 4.aad van- vooríhaan , verdedigiii,
v€rzorging . tot 5'o4r/1`an vin. mijne eer., .., ot
•oor/lant van. haer recht en . 'vrijhei. VOD.
VOORSTANDEN,. zie-'voort ...
! CSI . n. . , e vwrflandert," of

f4

van
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- Van den voorflander; meerv. voorflanderen, en voorflanders. Van voorhanden , voorflaan. Verdediger,
Jiandhaver : een voorflander van de • goede zaak.
Welk een blind voor/?ander van dwalingen 1 Verzorger van iets-, en - bewindvoerder daarover : die
onder u arbeiden , ende uwe voorf anders zijn. BijBE LV. Wegens eene vrouw gebruikt men voorhand.
flecr: rij is een voorflanfler geweest van velen. BijBrLV.

VOORSTANDSTER ,- zie voorflander.
VOORSTAP , zie voorflappen: VOORSTAPPEN , onz. w. , gelijkvl. Fk flapte voor,
heb voorgeflapt. Van voor en /lappen. Voor iemand henen flappen : hij bleef ons even moedig

voorflappen. Dan flapt gij, als vrouw Porcia , hein
voor. VOND. Van hier - voorftap.
VOORSTE , zie voorts.
VOORSTEKEN , bed. en onz. w.' • oengelijkvl. Ik
(tak voor, heb voor, eftokepz. Van voor en (teken.
,

-

Iets voor iets anders Reken , met • eene (pelde , of
iets anders : ik heb ' er ecn papier voorgeftoken.
Onz. , eerst íieken t hifi .(tak voor.
VOORSTEL , z . n ó.^^, des -voorfteis ; <)f Van het
voorftel ; meerv. voos tellen. Van' yoorftellen. De
daad - van voornellen : door het vo&rfteJ - van mijne
bemiddeling . Bij het voorftel van al de ijsfelijkhede^s
des- oorlogs. Het gene voorgefleld wotdt : dit #vlocht
hij ook in zijn voorftel ins' • VJt voortel heeft dan
niets of /zittel te beduiden. DECK. Het nu tkundige voor/tel. VOND. Na dezen voor tel. HOOFT;
bij wien dit woord , even als uitftel , mannelijkis.
-

Voorts ook het voorife zeil en treil van een (chip:

het voorftet van dat vaartuig is voor - hetzelve te
groot.
VOORSTELLEN , bedr. w. , gelijkvl.. Ik (telde
voor, heb vQor efteld.. Van voor en ftelktie Eigenlijk , iets fto elijks- - vo& iemand plaateen , opdat
bij het befchouwe , enz. • Doch in dezen --zin gebruikt
reen veelal eerder voorzetsera , uitgezonderd ten aan.
zien van perfonen : hij -werd den koning voorgef eld. , Op dat f hem den Heere voor/telden. Bij.
$ELV. Voorts Qnfto#feli3ke dingen- als voor de oogerf
van emands geest« fiellern : iemand een vraagftuk
.P

voor

o
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oorfteller. felle de i nfettingen ende de rechten,
die ick ti heden voorftelle BIJBEEN . Bijzonder lijk is iets voor/tellen , iets opperen , dat men ga,arné
gedaan zag : ik ftel de benoeming eener oornrnisfie
voor. Zich iets voor/tellen , is , een begrip daarvan
vormen : ik ftel mij alles derwijze voor. Of het
voornemen , bell uiten : wij hadden ons voor efteld,
ts eën bezoek te geven. Zich icrnand voorjtel/en
is , zich denzelven verbeelden : ik • kan mij dien
man , nog duidelijk voorftellen , als of ik hem niet
mijne oogera zag. Van hier voor/tel, voorfteller,
voirjtelling , voof ftel ier.
VOORSTEMMEN, onz. en bedr.w. , geliikvl., Ikf^emde
voor, heb voorgeftemd. , Van voor en ftemrnern. Voor
.

anderen ftemmen : hij ftemt fteed.s na , het gene er

voorgeftemnd wordt. De voorftemnmende leden der
vergode ri lig.
V00Rs FENG , z. n. , vr. , der, of van de, voorfteng,
meerv.vool 'engen. Van voor en Heng. Hct eerfle ver.
,

.hoogfel ' van den fol:kemast , waarop men vervolgens
wederom de braniffeng van dien mast plaatst : de

groote fte"„ , en voor fteng , of fokkefteng, wer'den
beide van boven neder gefchoten.
VOO[ SThJVEN, z. n. , m. , des voor/tevens , of van
' den voorfteven , 1neerv. voorftevens. De voorfte Lieven van een fch i p : men noemt den voorfteven meermalen bij uituiting fteven.
VOORSTOOT, z. n. , m. , des voorftoots , of van
den voorftoot. Van voorftooten. Hoogd. vor ftofz ,
fels utfel , ftopw.ds : veurftoot van den biekorf. KIL.
Ook de daad van voorJlooten , of eerst ftooteil : ik

had den voor toot.
VOORS'TOOTEN, zie voor toot.
VOORSTRALEN , onz. w. , *oeliji;vl. Ik ftraalde
voor, ben voórgeftraald. Van voor en ftralen. Al
Pralende te voorichijn komen : vat ftraalt er daar.
s.'it een helder licht voor. De heiige geest al tef•
fenr voorftraelt vit den vader en den zoone. VON ty.
VOORSTRIJDEN, - onz, w., ' ongelijkvl. Ik (treed
voor, heb voorgeftreden.. Van voor en ftr^iden,.
Eerst of voor iemand fuifden: zij (treden voor.
VOORSTUK, z. n. ,' o., des voorftziks-, of Van het
voorftak; meerv. voorftu^kken. Van_ voer eis (tuk.
Het
Fí5
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Iet voorfie gedeelte van verfchiilende dingen : het
voorftruh van eem kist , van een hemd , enz.
VOORT, bijw. en tusfchenwerpfel. Als bijwo., terflond , ijlings: hij deed het voort. Gaf voort den
f ae- de fcl;zop. VOND. Die 't verken voort de keel
weg:
Van een e p laats
.ts
p r,
•
esa
he t aftak. WESTEI••
;
Even.
de fchiiit is reeds voort. .lij wil -niet voort.
eens laat het zich met weg verwisfelen , wanneer
rnen het als een tusfchenwerpfel gebruikt : voort
-

met dat tuig ! Voort • voort,! bevlek Veen bt•oi !

,

VOI D. En in menige zameníielling heeft deze, in
menige andere wederom eene andere. beteekenis ; zoo
als íiraks nader blijken tal. Bijzonderlijk -beduidt
het verder heen , voorwaarts ; of duidt het eene
aanhoudende voortduring aan van . het bedrijf s dier
werkwoorden , waarbij men het .. voegt , zot'; als. in
v,oortad en;cn , voortarbeiden , enz. Zie voortar-

,

.bCiden. Bovendien komt van voort voorti. Nopens
regtevoort , zie . regt; - en van m voort is .van nu
af, in : v, n nu y,00rt fal ick tot de. heidenen henen gaen.. BIJBE^,v. M..
;

vrief.-, .deern., zweed ., hoogd. foxt, apperd.,
WILt.ZR,..' fiere,. KIL
o
v o 4; eiig.,f or li
is
vo.or, ver, varen,
verwant
a
ann
.
voort
,
nederf.
enz. , en heeft zijne beteekenis eveneens.* aan zijnen
klank te danken. .
V' OR'FikAN , b ijw. Van voort en aan. hiL. voordac;; , nederf. vordaia , opperd. forten. Ten opzigte
van den tijd voorwaarts aan , in den tijd, die als
vooruit ligt : gij moet voortaan beter toezien. Cigin/s 'ort Voortaci een wiltc z:vaen berekent. VOND.
Ti c est voortaan gedwee en fiji. L. D. S. P. Dat
hij voerdan sliet doen en Ja!. v. HASS.
VOORTAFEL , ze n . , vr. , . der , of van de , voor
tafel; meerv. -vodrtafels. Van voor en tafel, in
den Zin van geregt ; zie tafel. Voorgere t ; toen
Voort,

KERO

fiur,

de voortafel ' afgensorn^n werd, : disc/ te mess allerlci wild op.
V OO RTAN D , z. n. , tn. , des voot•tands , of van den
yooriand ; meere. voortanden. Van voor en tand.
Eene der voorde tanden: hij heeft verbazend groots
yooriarden.
VOORTARBEIDEN , onz. w., gelijkvl. II a,..btidde
voort,
•

O 0*
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«, o rt , heb voor ib earbeicl. Van voor`: n C „be de7a.
.Snellijk arbeiden : arbeid toch voort! Bij aa1li1ou•
dendheid arbeiden ,: ai-beid gij daaraan nog ,al Immer
voort? Dezelfde aanho'udenaheid van het liedrijf van
baden , bakken , bazuinen, enz. wordt aangeduid
door voortbaden, . voortbakken`, - enz. ; en voort zet
aan bakken enz. insgelijks een denkbeeld • van fiiel.
beid bij. V OO RTBADEN , zie voortarbeiden..
VOORTBAK EN , zie voort.arbeiden.
'

VOORTBLAZJ N', .beer, W. , .. ongeltikvl. Ik blies
voort , heb ' voortgeblazen. \tn voort en blazen.
ï

V oor zich heen , en dus voorwaarts , blazen : cie,

,vind blies het Plof ;filet ganfc/ie volken voort. Weg-

blazen : blaas de tábaksesch voort.
VOORTRREKEN, onz. w., ongeliikvl. Ik brak
Voort , ben voortgebroken. Van voort en breken.
Met eenig geweld te voorfchijn komen de flroorn
brak voort door veld en dalen heem. Dan ,/al u
licht vooribreken als de dagerrlcrl. P I JBE L V.
VOORTBRENGEN , bedr. w. , origeliikvl, Ik bragt
voort , heb' voortgebr agte Van voort en brengen.
Te voorfeb ijni brengen : getuigen voortbrengen. Doe
beval de Koninck , en jij brachten die mannen vovx te
I3IJBELVV. God. ,brengt wwwinden,, ,door een 'woord, ui t
zijn -wapenkamer voort. L. D. S. P. Door fcbep•
pende. , of telende, kracht verwekken : door zijn
woord bragt hij al de lieemlen voort. L. D. S. P.
I3rogt noótdruft voort van zelf. VOND. Hij fat
tacken voortbrengen,- ende vrucht dragen.. BIJBm.v.
Een talrijk nagef acht voortbrengew. W jsheid voort.
brengen , is , dezelve uiten. Wartaal voortbrengen,
dezelve f rel;,en. Van hier voortbrenger , voortbrenging , voortbrengjel , voortbreng/ler.
V VORTDOU WEN , zie voortdi^ wen.
VOORTDRAGEN, bedr. w., onngclijkvl. Ik droeg
voort, heb - voortgedragen. Van voort en dragen.
Bij aanhoudendheid dragen : hijj draagt dien last
fleeds' voort.. Voorwaarts dragen : als . ;gij het zoo
ver voor tdraagt. Wegdragen :. .hzl droeg het voort.
VOORTDRIJVEN, bedr. W. , ongelijkvl. Ik dreef
voort, heb. voortgedreven. Van voort en drijven,
waaraan door voort even dezelfde plooijen biige7et
`vor-

-

;
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worden , :als a1n dragen, zie voortdragen. Intus•
fchen wordt het nog afzonderlijk wegens aanfporinb
tot eeneg werk gebezigd : hts mag wel een weinig
voortgedrevenn worden; en wegens de befpoediging
van het werk zelf: crue het werk voort te drijven.
BIJBELV. Van hier voortdrijf. fier, voor tdrijv'er,
-

voortdrijving. . .

VOORTDURLN, onz. w. , ongelijkvl. ..Ik duurde
voort , heb vvoarrgeduurd. Van voort en duren..
Bij aanhoudendheid duren : de koude duurt nogvoort.
Van hier voortduring, aanhouding : bij voortduring,
aanhoudend , immer voort.
VOORTDURING,. zie voortduren.
VOORTDUWEN, bedr. w., gélijkvl. Ik duwde
yoort , heb voor!geduwd. Van voort - en duwen. Au.
dors voortdozrwen. - Voorwaarts duwen
ik kan het
niet meer voor•tdulven. * Bij aanhoudendheid duwen:
:

hij duwt nog al immer voort.
VOOR TEEKLN, z. n. , o. , des voorteekens, of van
hét voorteeken; meerv, yoorteeke: en, en voorteekens.
Van voor en teeken . ' Een voorbeduidend teeken:
-

het is geen kwaad vo orteekcnt. De fchrik voor ver•
fcheide voorteekenen. VOND. Van hier , bij KIL.
veurteeckenen, voorbeduiden.
VOORTELLEN , bedr. w. , geliiitvl. Ik telde voor,
heb voorgeteld. Van voor en tellen. Voor iemands
ooben tellen : hij telde eiij alles voor. Van hier
voortelling.
VOOR'I'E MPEL , ze n. , m. , des voortempels, of van
den voortempel; ineerv, voortempelen, 'of voortempels.. Van voor en tempel. F1^t voorfee van eenen
tempel : de voortempel f a L derwif e boven den tcr;tpel uit, dat hij aai; eenen dikken flonzpen toren
geleek.
VOORTENT, z, n. , vr. , der, of v'n de, voortent_;
zonder meerv. Van voor en tent. Het voorfte van
eene tent : het gevolg bleef in des veldheersyoortent.
VOORTETI N , onz. w. , ongelijkvl.' Ik at voort,
-

,

heb voo, gegeten. Van voort en eten. Spoed maken

met eten : als gij niet voorreet, zult gij weinig
krijgen. Bij aanhoudendheid eten : ' hij at/leeds voort.
Ook oneigenlijk: haer voort jal voort eten gelijck
de kancker. BI.JBELV.
VOORTS.
-
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VOORTGAAN , onz. W, , onregelm. Ik ging poort,
heb , en ben Voortgegaan. .. = Van voort en . gaart.
Weggaan , wegloopen : er is wederom en - fóldaat
voortgegaan. Zij ging met dien karel voort. ` - Met
iets voortgaan , is, hetzelve .medehemen, wegdragen:
wie is nu wederom daarmede voortgegaan ? Voorwaarts bewogen worden : , het fchip gaat niet . meer
Voort , maar zit vast. Voorwaarts gaan : waarom
gaat gij niet soort? Ergens mede voortgaan , - niet
het hulpwoord hebben, is daarmede i'poed maken:

gij moest daar wat beter m&le .voortgegaan hebben.
Daarmede wanhonden : ik heb 'daarmede fleeds .voor't•
gegaan. liet hetzdfde hebben is voortgaan - bij--aanfoudendhei4'gaan.: hij. gaat nog fl eedi voort. Van
zaken , voortgezet worden : - het^-werk heeft Reeds
J4toortgegaan Tot dadelijkheid geraken :..de reine gaat
niet v&ort. els het huwelijk voortgegaan had. Wel
tieren :." het goed gaat niet voort. Oneigenlijk , wel
íiiagen : het • welbehagen des Meeren ` fal door fijne
Band gelr akeli'k vóortgaen. BijnnLv. , Waar het
ook te voorfehijn komen aanduidt , in : daar ƒal
een Jierre '-óortgd en uit 3acab„ en elders.:: Van
.hier voortgang.
,

VOORTGANG, z. n. ,. m. , des voartgangs , af° - tian
den . voortgang; eerv. voortg rsgen. Van voortgagn,
pulings , ocetgc tgera. De daad van voortgaan , oneigenlijk. - Vordering : hij -maakt goede voortgangen.
ering - tot - dadeltikheid : de- .vrede heeft geenien
Bevordering
'voortgang. Het welgelukken van. een ding: de voort.
ed
gang onzer onderneep n^, o'
ets.. : ^ f `aIlhem
.g :ingFu•
•rende den • , voormg ang der o de)'handelsngen. Bij
voortg^eng , . i-8.., aanhoudend : z :he . negende bij voort.
-gang aller.. ldrgst. ,. ,•; .....,
V bedr. w. , 'ohgelijkv1. Ik gaf voort,
heb voortgegevert. .Van-. voort.. erg géven. Aan iemand
geven , die het -wederom aan anderen geven moet,
zoo dat het wan - den eenen tot .-den anderen voortga:
toen ik de` fnuifdoos beigt1.jd had , gaf ik dezen
.Vo`ort. Anders voorhangen en..voortreiken.
V OORTGLIJDEN , zie z óortgltp en.
VO(')RTGLIPPEN , onz. w., ge ijkel.: Ik glipte voort,.
ken en . fr,i.oigeg1ip.: Van vjort en g//pen.
-

-

An.

V o o.

46g T

anders vc ortglijdeiz , enz. Al glippende voorwaarts
bewogen worden : tot hier toe glipte hij , of het,
Z;oai;t.. Ook oneigenlijk : de ƒ172 et van het klamme
'7;efgift voortalippend . VOND. Bi* aanhoudendheid
glippen : hij bleef nag al ; voortgl Apen. Van hier
voot•.tglipping.
VO )R 1' HALEN 4 bedr,.. v. , gelijkvl. Ik huilde voort,
heb zoo; •tgehaalcd. , `.Jan v oort en ; halen. Voorwaarts
halen : haal . en vagen no g; wat z oort, Bij Kid..
; ooi; • :oor den dag . ,ha1en.
VUORTHARKt N. bedr. w., eUï1tv1. Ik harkte voor, ,
greb voortgeliarkt. an Poort en h t-leeia, :Met de
hark : voorwaarts bewegen : hark _ het hooi tig, wa
2•óór 0 - Snellijk harken : luat hij. wat.,voortharke,.
VOORTHELPEN, hecir. w. , ongeljkvL IIk, hielp voort,
leb z. oor tgeholperi. V an vort -en ..,hoperi.. , Van eetre
plaats we rhelpc b. edicnde von .eden cipier hielp
de;? gét ange w z'o x ^.; Iemand heipen _, oin voort te
g aan ,zo c cigwjI., als •.o,neiienli k: . van plaats
t©t plaats hic 74fl heii soort. .1 . hiel 1aefn rnt
-

:

./.W'C-LW'.. n GW[LLiW.nV.V}4i7v^i:^^:. '} ,(

'4

V OR1H1I KEN , yiikv.,_ + ei ^^ <' c hinkte voort,
ben en heb voo;•tgehinkt. Van voort e „..hinkon. Vai;
eene pl wits live hinl:etï: hij is op r tot el, kils
hiJ. was, voorigehinkt. voorwaarts . hinken : wit
-liert. eens voorthinken !. Bij voortduring . hinken :: hij
-bleef ap twee gedgchtn vort!iinken:: .
VtJURTHOEPEL # N, onz. w. , g 1i;kvh , Ik hoepelde
--q.0orI, heb en hen voorrtgehoep ld. hoepelen.
- ank o E.i-den met, .hoepelen :: de jongen , fijt onaar
^tmort.!%oepeie;1. Met zi j n.; .indegemeenzMne verkee•-4ing, ziich %vegm11 n : hij is il zQ rtg lloe eld.
VOORTUWvÏP.ELEN, onz. w., }ik l: Ik konpelde Voort , ben .en ,,heb .voortgehomgeld. Van voort
en • ho7 pelen. . Bij., voortduring , h owp* .:. - /ij. hor ftecdi voort:<<-. Van,:, eenre .ts-,;Weghotipeien ;
cfr.
hoe heeft hij nog :k innen voctrthorzpelrz Voorwaarts
hompelen : het `'was lorlij.k, Dia- oor te..zién , zQo
als lat j o.ort/io peMe . Snellijk , hompelen, : hompel

:

..

,

F

wat voort! T ..

-s :

V O R:TJAGEN , hcdr.. en onz. - wiie1jkv1. Ik .y
• vet
joeg, of jaagde , voort, hei z'o tg ,^aa .. Van
e4 Bedr., van eene plaats wegjagen : w^^ joegen
.

a

9.
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•gen hem voort.. - Voorwaarts jagen. jaag den Ezel
sofa w t voort. Bij aanhoudendheid jagen : hij. bleef
hem onophoudelijk Z oortj ab ert. Onz. , lerk : voorwaarts rijtien : niemand joeg zoo jasel z Dort als hij.

Van eene fchuit , door een paard voorwaarts :getrokken worden eer de fchipper voortj aag t. - Spel.
i iik van eerre plaats wegrijden : hij joeg voort ,. - en
liet haar liaan.. Bil aanhoudendheid jagen , in al de
oiizijdige beteekenisfen van dit , woord ; zie jagen.
.VOORTIJD, z. :17. m., des ,ioortijds, of .van., den
voortijd; neer . voortijden. Van oor en tijd. De atn^
vang des jaars* - .^iw den voortijd: Het meerv. wordt
'voor: vroegere tijden gebruikt, in ; is' '•oortijden fr•dèeI
t gerneenlzck 8,tJBEty.
-

-

Vu OI TJ -DS , bijes, , van vooi•tid. : • Oudt"ds. oulin s
-

;.
..
vaortijds (prak men zoo. , ..
• VOOR JJLEN , v onz. w. , ongel kvl. Ik , ijlde voort,
• - heb, en- beng,' voortgeijld: Var voort en ijlen. n• _-`. ders voortf#rclle . Met - zijn-, ' : zich voorthaas-ten ,
voortfpoeden : terwijl hij voortijlde. Met hebben,
bij voortduring fnellen , fpoeden..' hij ij it nog al jl eds
'voort. Ook w rdt dit wóord .met hebben genorert
voor bij aars ©ttdendheid ra skaUeni de kranke .ijide
gefldigzoo K

VuORTKGMENi . onz. w:.r ::ongeiijkvl. Ik :k am
soort , ben worirgekomen. Van: -vorort en komen... ; ? ,aas
eerre , plaats«Ρ , komen : - k,:• dat gij voortkomtl
fnelii^k komen V kom toch voort , kind 1 waarin voo'tko•men. van voo't;, ieefond , ijlings ,. komen , dat niet aaneen gefchreven - worden moet "-% verfchilt. Vorderen• ini
zijne onderneid4ngen flagen o . aaruit een genoegzaam
betlaan vinden; „ he ik mij ok be !i t'ige, ik`kax rUt
voortkomen. • Ve voarfchijn- konen : jet', wat di! 'i j ,
Jatter yoo,€Otbt7 BIJBIL* '° Vc*wtfpruiten : het :.
zaaide komt •'reods uit den grond voort F Ook oneff en lijk r zijn uit- dat huwelijk -z- m.n kinderen yoortgeko.wm. Wie weet, wat daarsiLtog voortkomen zal..
Fan de Codèkofe komf-GodtI'oshdjt -voort BJJBEïV.
• Van hier; bij H MA`, voortk(Ing, . uitfpruitfeiy : r.
• TOORTK[JNN N , onz. w.nre^ei
ik: kon of
kond# , voort , heb voortgekonnen. Van voort ^en kain-n. II .het. gemeene 1eten ge1ruikeiijk,.t: milt
kunnen komen: hij kan niet soort.
4

-

-

.

-
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VOORTKRUIJEN, bedr. en onz. w,,-. ge lijk vl. en ongee
lijkv1.Ik kruide (kroos) voort,heb voortgekruid. Van voort
en krui] en Bedr. , van een e plaats wegkru ijen .: krui - het
maar voort. Bil aanhoudendheid ,.en voorWaarts kruijen :
onder het voortkruijen van dat goed verloor hij een deel
daarvan. Figuurlijk , door aanbeveling, enz., al meer en
nieerin ambten en bedleningen voorthelpen: zijne vrienden
krtuijen here geftadig voort. Onz., . fpoed maken met
krujen : laat hem wat beter voortkruijen. Aanhouden
tiet kruijen : terwijl hij voortkruide. . Van de op ei.
kander fchietende Hukken ijs zegt men : het ijs kruide
langzaam voort. Van hier voortkruij ing.
VOORTKRUIPEN , onz. w. , ongel jkvl. Ik kroop
voort , ben en . heb voortgekropen. Van voort en kruipen. Bij aanhoudendheid kruipen :: hij . kroop fleods
voort. Heeft hij nop langer voortgekropen ? Voorwaarts kruipen ; at ik haar den Haart afgehakt
„had kroop zij nogzoo ver voort. Oneigenlijk : hij
kan• van zwakheid atcwelijks vvor'tkruipen. De . be
ffretting kruipt. ie -vort.
VOORTK\VEEKENbedr. w.., : felijkvl. Ik kweekte
spoort , heb voor kweekt-.. Van 'oot en: kweekgin. Iets
derwij ze kweekeen ., • dat het te vborffhjn kome : uit
das zaad zult gij niets goeds voortkweeken. Ook zet
voort aan kweeen dezelfde beteekenis van voortduring
bij , als aan zoo —-menig ander. werkwoord.
V OORTLAVEREN, .- onz.. w_. , - gel ikvi. .Ik laveerde
.yaort, ben en .hek. ..voortgelaveerd... ' Van voort en laveren. 1 Iet hebben , -bij voortduring laveren : hoe lang
hebt gij voortgelaveerd ? .. Met zijn , voorwaarts laveTen : zoo ver. waren. -zij voortgelaveerd. ,.
VOORTLEIDEN, bedr. w. , gelij. vl.. Ik leidde soort,
heb voortgeleid. - =Van * voort en leiden. Bij aanhou.
dendheid leiden : ik: feidde hem fleeds voort. , Voorwaarts
leiden : terwijl.. rr eis ..mik voortleidde._ .Van eerre plaats
wegleiden : fint hijJieden. uijttrecken ende met vrede
voortaeleiTdt worden. BLJBELV.
VOORTLOKKEN bedr. , w... gelijkel. Ik lokte voort ,
heb voortgelokt.. Van voort en lokken: Door lokken
doen voortgaan : met . een handvol hooi lokt hij het kalf
voort.
V00RTLOOPEN , onz. w., ongelijkvl. Ik liep voort',
ben
,

,

,

--

-

,
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ben en heb goort'eloopen. Van voort en lon^tiens met
ztln, voorwaarts loopen : toen hij zoo ver voortgeloopen
was, viel hij van verroeidheid reder. . Oneigenlijk
de vurigheid loopt voort.. Wegloopen : hij is zoo even
v0ortgeloopen. M et hebben, fnellijk logpen : ikvvenschte, dat gij wat voortgeloopen hádt. A inhouden met
loopen : de klok heeft tot op dit oogenblik nog voortge=
loopen. Hoogd. firtlaufen.
ORTMAKEN , bedr. w. gelijkvlj , Ik maakte
VO
voort , heb voortgemaakt. Van voort en maken. Spoed ,
vordering, maken : maak daarmede toch *a; voor:!
Zich voortmaken, is , zich wegfpoeden- , .\
VOORTMALEN , bedr. en onz. W. , geijkvl. Ik
maalde voort , heb voertgaaalen. Van voort en malen
Bedr. , al malende voorwaarts bewégen : de eens mo.
Jen maalt het water voort tot aa n de andere. O.nz.,
aanhouden met malen : de Molen blaft nog al gepadig
voortmalen , Snellijk maten : maal vat voort ,. dat ik
kof krijge 1
VOOR'l'OGT , -, zi n. i m. , des. vóortogts of van dcfl'
i oortogt; meerv. - voortogten.. Van voor ea :ogf. Op.
togt voor aan een leger : hij heeft den.voortogt. Het
gene vooraan trekt, de voorhoede : zij voeren i onder
_ de _ dichte heirfpltfen ï den voortoght aan. VON».
VOORTPLANTEN , bedr. w. ; gelijkvl. _ Ik plantte
voort , heb voortgeplant. Van oóort en planten.. Ei
genlijk , al plantende vermenigvuldigen , of doen voorti
duren : , ik wil die . bloemen voortplanten. Voorts ook
evenveel ', hoe .uitbreiden en doen . voortduren : zijn ge: f`lacht voortplanten. De befmetting p1çsnt zich gejladi
voort. Sol fijn naem van kint tot kint voortgeplant
.worden. BiJBELV. - Weervan hij voert mag.zijn geplant.
W Van hier voortplanter ,, voortplanting,

voortplant/tes.

VOORTRADEN onz. w. , gelijkvl. • Ik raakte voort,'
ben voortgeraakt. • Van voort - en, raken. Van. ee i
plaats weg geraken : hij r, akt* eindelijk ,voorts Vordeten: , met al dat laver 4 `raken snij weinig war,t.
V OORTkAP,. z. ti. in., des voortraj s, o 'an derf
Ivoortrap ; . meere. vormtrappen.. Van ypor. = en trap.
V oortred : ik had moeit, om rijnen voortrap te volgmos;
;

,

:

£eire verzameling van .trappen voor in een huis , in wel

v
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ken gevalle het met het lidwoord de gebezigd wwcrcit
ga de voortrap op.
V OORTREDEN , bedr. en onz. w. , ongeljkvl. Ik trad
goor , ben voorgetreden. Van voor en treden. Voorgaan:
hij trad ons voor. Te voorfchijn te treden : ik (chroom
voor te treden.
'VOORTREFFELIJK, bije. n. en bijes., voortrefelij=
ker , j>oortrefelijkst. Van voor en trefslijk. Voor , en
boven andere dingen treffelijk), uitnemend : een voortrefelijk geregt. Het (maakt voortreffelijk. Op zich
zelf, in den. STATENBIJBEL , als z. n., de voornaamfte
hare voortrejtelicke renden hare kleijne nae water. Van
hier voortrefelijkhcid.
V OORTREIKEN , zie voortgeven.
VOORTREIZEN, onz. w. , gelijkvl. Ik reisde voorƒ,ben en . heb voortgereisd. Van voort en reizen. Met
zi 'n ,_voorwaarts reizen : fo reijsden de kinderen Israels
voort. BIJBELV. Met hebben, aanhouden met reizen:
ik heb fleeis voortgereisd.
VOORTREKKEN , bedr. - en ,onz. w. , ongelijkvl.: Ik
trok voor , heb voorgetrokken. Van .voor- en trekken.
Bedr., voor iets anders trekken ? in eenera figuurlijken zin,
boven iets anders achten, eeren, enz.:; gif -trekt dat
kind te veel voor. Oock en fult ghq - den geringen biet
voortrecken in fijne twistige fake . BIJBELV.: •Onz. , vo&r
iemand , of iets trekken : ik liet hem voortrekken.
VOORTREKKEN, onz. w. , gelijkvl. Ik rekte voort,
heb voortgerekt. Van voort en rekken.' Spoed maken
in het rekken : rek toch wat voort 1 Aanhouden met
rekken : rekt gij nog al -voort 2
VOORTRENNEN, onz. w.., gelijkvl. Ik rende voort ,
ben en heb voortgerend. Van -voort en rennen. Met
zijn, van eene plaats weg , voorwaarts , en fnellijk ,
rennen. Met hebben : tot dus ver heeft hij voortgerend.
VOORTRIJDEN , bedr. en onz. w. , ongelijkvl. Ik
reed voort heb en ben voortgereden. Van voort en rij..
den'. Bèdr. , op eeiá rijtuig voorwaarts , of van eene
plaats weg voeren : tot hiertoe reed hij het voort. Zij
hebben het voortgereden . Bij aanhoudendheid op een
rijtuig voeren : men. rijdt; het nog al voort. Onz., met
zijn, van eene plaats wegr ij den:: hij is voortgereden.
Voorwaarts rijden: tot hier aan toe reed ik voort. Met
hebben, .fnellijk rijden: rijd toch wat voort! Aanhouden
met
,

,

-
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griet rijden : ik heb Reeds , voortgereden.. Houdt mij niet
bp voó2•t te rijden , 't fij dan ,, dat ick ''t u Egge. BiJEEt<và - Alles •in, de verfchillende beteekenis'fen van rij
den; zie. Glit woord. .
VOORTROEJJEN , bedr. en onz. w. , gelijkel. ik
roeide voort , heb en ben voortgeroeid. Van voort en
roeijeu. , Bedr. , al roeijende voorwaarts brengen : Zij
roesden het vaartuig uit al hunne maat voort.. 41,roei-%
j enne van eene plaats wegvoeren: hts hetft de f oe voort•
geroeid. 'Onze , met zijn zich door middel van riemen voorwaarts brengen : wik roeiden tot' daartoe voort.
Zich op de gezegde wijre van eene plaats verwijderen
zij waren voortgeroeid. Met hebben , fnellijk.róeijen : als
hij wat voortgeroeid had AanhQuden met pro eijen : zij
hebben fleeds even zeer vnortgeroeid. .
V`OORTIOEP.EN , bedr. w., ongelijkvl . Ik riep -voort,
heb goor' tgeroepen kBij KIL • al roepende voortzeggen :.
merg riep het door het leger voort. Aanhouden met
iets te roepen : men bleef het voortroepen. onz., aanhouden met. roepen : het volk riep en fchreeuwde f Leeds
,

voort -:

lOORTROLLEN, bedr en onz. w. , gelijkvl a Ik rol
de :voor t , heb en ben voot•tgerold. Van voort en rollen. Bed..,, met eene rollende, beweging voorwaarts
brengen t ik rolde mijnen, bal ,slechts voort. zulks bij
voortduring .-.ten . aanzien, van iets- doen : Si f jplius blijft
fijner Jieem ozonrollen. Onz.. met eene rollende beweging voorwaarts geraken : hoe verder een fneeiwbal
voort•' ƒt, hoe g'rooter hij wordt. Met zulk eene' bewe, ' kitig aanhotiden uw bal rolt nog al voort.
VOORTRUKKEN , bedt en onz w., gel$kvl. Ik
rukte voos ., Iteb en ben voortgerukt. Van voort er!
rukken. Bedr., met eenen 'ruk voorwaarts brengen
.zij: ukten hem onbarmhartig voort. Onz., iet zijn
ijlings vod'rttrekken : het leger rukte voort. Met heb'
ben, bij aanhoudendheid rukken : indien-- gij voortge,

t

rukt halt , zou het touw gebroken zijn..
VOORTS bijes. , van voort.. Eigenlijk, voorwaarts,_
verder heen. In het gebruik , ve .•volgens :. hij bega,,
zich v$orts daadzeen. En zoo voorts.
•VOORTSCHARRELEN-, onze w. , gelijkvl. Ik fcharrelde voort, hèb - en ben vöortge, fcharreld. Van voort
en fckadi1feletr. - Met zijn, voorwaarts fcharrelen : zod
ver
Gg
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,'er ben ik voortgefcharreld. Van eerre plaats weges
fcharrelen : zij is wederom voortgefcharreld. Met hebben , bij voortduring en met fpoed fcharrelen.
VOORTSCHEPEN, bedr. w. , gelijkvl. Ikfcheeptesoort,
heb voortgefcheept. Van goor; en fchepen. Bedr., te
fcheep weg doen varen : ik heb hen voortgefcheept.
Zich wegmaken , wegvaren: hij wist niet, hoe hij zich
f oedigst uoort%chepen znu.

`T ORTSCHEREN , onz. en wederk. w., gelijkel.. Ik

fcheerde voort , en fche4rde mij soort , heb yoortgefcheerd , en heb mij voortgefcheerd. Van voort en
/cheren. Onz., zich met de fnelle beweging van eenen
vogel verwijderen : geen fwaluwftbeertfoo voort , vanneer de fperu'er aast TENGNAGEL . wederk., zich
evenveel hoe wegpakken : féheer' u voort f
VOORT SCHIETEN., onz . w. , ongelijkvl.. Ik fchoot
soort , heb: en ben veortgefchoten. Van - voort en f chicten. , Met zijn , voorwaarts bewogen - worden : de
fchuit ,Echoot voort., Vorderen : dat werk is wel voortgefchofen. welig opfchieten :a het gewdsi Miet niet
voort. Ook figuurlijk : gij hebt de yolcken geelaagt,
.
i daerente
en co
v C iete h
. iBELV
heser
l eden
g de
n >^ortf
JI
::
de
Jkaper
Jchgot
aanhgpden
met
fchieten
Met hebben ,
nog fteeds voort. Met fpoed geld fchieten: jchie# wat voort.
VOORTSCHIKKEN , bedr. en onz. w., gelijkvl. Ikfchikte soort , heb en ben voortgefchikt. Van voort en ^. fchikken.
Van eene plaats wegfchikken : ik wist nier ,- hoe ik hem
fpoédigst voortfchikken zou. Onz. , verder opfchikken:
fchik war v oort.
VOORTSCHILLEN, onz. w. , gelijkel. Ik fchilde
voort heb yoortgefchild. Van soort en fchillen. Met
fpoed fch ilen : ^èhtl toch wat ' voort ! Aanhouden met
fehillen : zij zat nog al voort te fchillen. '.
.

VOORTSCHOFFELEN , bedr., , en onz. w. gelijkgil.
Ik /chofelde soort , heb voort efchofeld.. Van voort
en fchofeten. Bedr., al fcho Pelende voorwaarts brengen: fchofel het vuil wat voort. Onz., bij voortduring fchoffelen : fchofel nog maar wat voort.. ,Snellik
fchoffelen : gij moet wat voortfchoffelen.
V OORTSCHOPPEN, bedr. erg onz. w. ,. gelijkvl. Ik
fchopte voort, heb v©ortgefchopt. Van voort en fchop^
pen. Bedr,, voorwaarts fchoppen : hij fchopte den/leen

ge/iadig voort. Oneigenlijk, ., bevorderen: Va$ wordt

r*

hij

G
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hij voertgefchopt 1 Onz. , aanhouden met fclioppen : het
dier fchopt en trapt onophoudenlijk voort.
VOORTSCHRABBEN, onz. w. , gelijkvl. Ik fchrábde voort , heb voortgefchrabd. Van voort en jehrab.
hen, waaraan voort even dezelfde denkbeelden van fpoed
en aanhouding bijzet, als aan menig ander werkwoon'.
VOORTSCHUIVEN , bedr. en onz. w., ongelijkvl.
Ik fchoof voort, heb en ben voortgefchoven. Van voort
en fchuiven. Bedr., voorwaarts fchuiven : hij /ehoof
.de (lede voort. Onz., met hebben, bi' aanhouding en
nellijk fchuiven. Met gijn-, van eene plaats weg.
gaan : hij is voortgefchoven.
VOORTSLAAN, bedr. en onz. w. , onregelm. Ik jioeg•
voort , heb en ben veortgefdagen. Van voort en (laan.

Bedr., fiaande voortdrijven : fla den bal wat voort.
Onz., met hebben, bij voortduring ílaan : -de klok/laat
nog al voort. Met spoed ílaan : fla toch uat voort. Met
zijn, van brand , befinetting , enz. , zich al verder en
verder uitbreiden : de brant J voort in Trlant en
Brittan je. VOND. De befinetting haat Jieeds voort.
Zou die krankheid ook . voortflaan 2 0 tastelijke razen••
nije , hoe floeght gij voort. VOND. '
VQO .TSLEPEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik fieepte voort,
heb voortgefleept. Van voort en Hepen. Voorwaarts
slepen : men floePte hem bij de haren voort. dij danhouding liepen ; in eenen oneigenlijken zin : het heeft
zoo vsortge, ft oept , tot dat hij de handen aan het werk
Jioeg.
VOORTSLUIPEN, onz. w., ongelijkvl. Ik ,/loop voort,
ben voortgeflopen. Al verder en verder Iluipen : het ver.
gif/loop in zijne aderen voort. Van eene plaats wegfluipen : hij is voortgeflopen.
VOORTSMIJTEN , bedr. w.. , ongelijkvl. Ik (meet
voort, , heb voortgefineten. Van voort en fmijten, Voorwaarts (mijten tot hier toe (meet hij het voort.
VOORTSNELLEN, zie voortijlen.
VOORTSPRINGEN, onz. w. , ongelijkvl. ,Ik fprong
voort , ben en heb voortgefprongen. Van voort en
fpringen. Met zijn , voorwaarts fpringen : in plaats
van te loopen, fpringeen de Konijnen voort. Te voorfchij n fpringen , zoo eigenlik, als oneigenlijk: wie
Weet, wat daaruit ,00r•tfpringen zal. Dan is een jonge
leeuw;
g
3
.
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leeuw; hij fal'als uif t Bafan voortfpringen. BIJBELV.

Met' hebben , fpoed maken , om te springen : fpring
toch voort ! Aanhouden met fpringen : bij danst et;
fprin,t rog al voort.
VOORTSPRUITEN, onz. W. , ongelijkvl. Ik fProot
voort , heb en ben voortgefpreten. Van voort eu, fpruiten. Met hebben , bij aanhoudendheid fpruiten : do
kool fp1•uit nog al voort. Met zijn, fpruitswijze te
voorfchijn komen : uit hetfiof zullen andere voort
ten. ' BIjBE LV . Dewijl hij voortfproo: van Likaons zaet,
VOND. Dan fp-uit het brood , nog in den halm befloten , uit d'aarde voort. L. D. S. P. ` Ontftaan , over
het algemeen : ik weet niet , wat daaruit voos tipruiten
zal. Al verder en verder fpril ten , zich verfpreiden :
die quaallpr•uit voort. HALMA.
VOORTS TAPPEN , onz. w.,' `gelijkel. .fik ,/hapte voort
ben en heb oort e a t. Van voort en flappen. Met
zijt , voortgaan : ik /tapte voort naar het andere dorp.
Van eene plaats wegtappen : wijzagen, dat hik ,voortgejtapt was. Met hebben , . fnellijk flappen : Jiap toch
wat voort. ' Aanhouden met flappen: ik aal maar.
v00 rtl^afpen

r , .

V OORTS TOOTEN , bedr. w. , ongelijkvl. 1k Jliet
voort , heb voortgeflooten. Van voort en Jtooten. ' Voorwaarts ftóoten : de eene fliet den anderent• , Ifoo
hem de g B IJBELv.
VOORTSTREI KEN, bedr. w. , gelijkvl. L firekte
voort , heb voortgef trekt. Van voort en fl; ek>ken. Voorwaarts ftrekken: hij treckt fijne bant voort. BijsE.Lv.
Wederk4 , zich voorwaarts uitfirekken : "hij firekt zicF
zoo verre voort.
VOORTSTREVEN , onz. w., gelijkvl. 1k flreefdc.
voort , heb voortgef,.reef d. Van voort en [Ireven. WWakker voortgaan : 'om op het pad der deugd voort te fli cm
-

-

YOORTSTROOMEN , onz. w. , gelijkvl. Ik fii oorhde.
voort, ben en heb voortge/iroomd. Van voort en ^li oómen. Voorwaarts firoomen : tot daartoe /lroomde het wam
ter voort. Bij aanhouding ílroomen : de rivier firoomt
onophoudelijk voort. Te voorfchijn firoomen : er kwam
een vloed van woorden uit zijnen mond voortf roomgin.
VOORTSTUIVEN, onz. w. ,'ongelijkvl. Ik fooi voort,
1e
ben en heb voortgejo,ven. Van voort en fltit*ren.'
-

-
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zijn , gezwind voortgaan : wat (loof hij voort ! Met hebben , aanhouden met fuiven : het heeft fleeds voortge*
f lo en.
V OORTS `UREN , bedr. w. , gelijkvl. Ik fl u urde
voort , heb voortgefiuurd. Van voort en (luren. Van
Bene plaats weg luren : ik heb hem voortgejluurd. Door
beftuur doen vorderen : hijj fluurde het (chip voort.
VOORTS TLJWEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik jtuwde voort,
heb voortgef tuwd. • Van voort en jtuwen. Voorwaarts
(uwen , duwen , drijven : de Libiaen flut zijn gedrochten voort.. Volg D .
VOORTSUKKELEN, onz. w., gelijkvl. Ik fukkelde
voort, heb en ben voortgefukkeld. Van voort en Jukkelen,
Met fukkeler voortgaan : hij fukkelt altoos zoo ' maar
voort.
VOORTTELEN, bedr. en onz, w. , gelijkvI. /k teelde voort , heb voortgeteeld. Van voort en telen. Bedr.
door teling te voorfchijn brengen : Zinderen , jonge boo
wen , enz. voorttelen. Een dochter , voortgeteelt uit
.lmfiels.grijen,/lam. VOND. Onz,, door teling in fland
gehouden en vermenigvuldigd worden : wat teelt dat onkruid voort ! Teelt overvloedelick voort op der aerde , ende vermenichvuldigt op defelye. BIJBELV. Van hier
voorheling.
VOORTTIEGEN,, onz. w. , :ongelijkvl. Ik toog voort,
ben voortgetogen. Van voort en tiegen. Anders voort.
tijgen , en voorttijen. Voorttrekken , in den onzijdigen
zin van dit woord : alfoo togen jij voor#, ende wandelden. BIJBELV.
V OORTTIJ1N ,, zie voorttiegen.
VOORTTIJGEN , zie voorttiegen.
VOORTTREDEN, Qnz. w. , ongelijkvl. Ik trad voost,
ben en heb voortgetreden. Van voort en treden. Met
zijn , voorwaarts treden : als folfes treden yoos tgetreden waren. B I J BE L V. Met hebben , fnellijk treden:
treed wat voort. Bij voortduring treden : terwijl de
turf maakttes s voorwaden. Ick fal rn al %etkens voorttreden alle mijne jaren. BIJBELV•
'VOORTTREKKEN , bedr. en onz. w. , ongelijkvl.
Ik trok voort , heb en ben voortgetrokken. Van. voort
en trekken. Bedr., voorwaarts halen: dreef de zvaen,
die haer voorttrok, wakker aen. VOND. Onz. , voor-,
waarts tiegen, tijgen , tijen: het leger is tot Doornik
oor tGg4
-
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vrrtgetrekken. HALDIA. Sta tegen henen , om voort te
trekken. BIJBELV. Vertrekken : hij is reeds voortge•
trekken. Met hebben , bij aanhouding trekken : trekt
gij nog al voort 2 Met fpoed , of infpanning vart krach
ten , trekken : zoo gij voortgetrokken hadt.
.VOORTVAIEN , onz. w. , ongeiijkvl. Ik voer voort,
ben en heb voortgevaren. Van voort en varen. Met
zijn , van eene plaats weg varen : de fchuit was reeds
voortgevaren. T7ij voeren voort, en lieten hen Maan.
sij vperen voort na het lant der Gadarenen. BIJBELV.
Voorwaarts varen : tot hiertoe voer hij met ons voort.
.Een wejnich voortgevaren zijnde. BIJBELV. Met hebben , bij aanhouding varen : hij was de zee nog niet moede
ede , maar voer voort. ,els wij veié dagen lank
kfanaelijck
voortvoeren. BIJBELV.. Oneigenlijk , evenveel waarin
aanhouden : nog vaart men voort, aan 't kwaad zich toi
te wijen. L. D. S P. Hij 'voer voort noch tot hem te
,.preken BIJBEL V Vaer zoo voort, 6 cel/te van ons ranken VOND . Evenveel waarmede fpoéd maken , gij
moet daarmede voortvaren. Deze beteekenis heerscht
ook in hetdeelw. voartVarend , dat als bijv. n. en
.

.

.

bijw. gebezigd wordt. ,

VOORTVAREND , bijv. n. en bi w. voortvarender ,
een deel w.. van vo
voortvarendst. Eigenlijk ^
en .
^oorty
ortvaren
Al wie in zijne bedrijven fpoed maakti het is een voort?
varend man. Als bijva. , met fpoed en drift : hij 4e ijvert
zich voortvarend. Van hier voortvarendheid.
V OORTVLIEDEN , zie voortvlugten.
V OORTVLIEGE.N , onz. w. , ongelijkvl. Ik vloog
voort , ben en heb voortgevlbgen. Van voort en olie:
gen.. Met zijn , van eene plaats weg vliegen: de vogel
is voortgevlogen. Voorwaarts vliegen : hij is tot aa ,s
de zee voortgevlogen. Oneigenlijk , fnellijk voortgaan:
het (chip vloog voort. Wat vloog hij voort. Met hebben , aanhouden met vliegen : hij vliegt nog al :voort,
Snellijk vliegen : had hij wat beter voortgevlogen..
VOORTVLIETEN, zie voortvloeiyen.
T OORTVLOEIJEN , onz. w. , gelijkvl. Ik vloeide voort,
ben, -én heb voortgevloeid. Van voort en vloeijan. Ani:
ders voortvlieten. Met zijn , al vloeijende voortkomen
er vloeit uit die bron eene ganfche rivier voort. Oneienljk, voortkomen over liet algemeen : wat zav daa;
cri
,

,

,

:
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*V it neg vo©rtvloeijen. Voorwaarts vloei jen : De Donau
vloeit oostwaarts henen voort naar de zwarte zee. Van
Bene plaats weg vlooijen : het is voortgevloeid. Met bebben , aanhouden met vloeijen : het bloed vloeit nog even
vlug door zïjne aderei voort. zoo lang bet getijvoor:
bleef.
VOORTVLUGTEN , onz. w. , gelijkvl. Ik vlugtte
voort , ben en heb voortgevlugt. Van voort en vlugten.
Anders voortvlleden. Met zijn, van eene plaats weg
vlugten : hij is naar Boheien voor:gevlugt. Met heb*
ben , aanhouden met vlugten : hij vlugs nog Jieeds voort,
Van hier voortvlugtsg.
VOORTVL. ' GTIG, bijv. n. en bijw. , zonder trappen
van vergroting. Van uoortvlugten; zie ig. Al wie
voortviugt : een voor:vlugaig foldaat. Ook op zich
zelf, als z. n.: de voos tvtugtigen werden vervolgd. Als
bijw., al vlugtende : hij fnelde voortvlugtlg van plaats
tot plaats voort.
VOORTWAAIJEN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik
waaide voort , ben en heb voortgewaaid. Van voort en
waaiden. • Bedr. , van eene plaats weg waaiden
de wind heeft het voortgewaaid. Al verder , en verder
heen waaijen : tot hier toe woei de wind het voort. Onz. ,
door den wind weg, of verder heen , gedreven worden:
het woei voort. Met heZben, aanhouden met waaiden:
het heeft fleeds voortgewaaid. Met geweld waaijen : als
het wat beter voortgewaaid had.
VOORTWANDELj N, onz. , w. , gelijkvl. Ik wandelde voort , heb en ben voortgewandeld. Van voort en wande) len. Van eene plaatsweg wandelen : hij is voortgewarj•
deld. Voorwaarts wandelen : wij wandelden tot aan
dat dorp Voort. Aanhouden met wandelen : zij wandelen voort. Met fpoed wandelen : 'hadt gij beter voortgewandgild.
,VOORTWERPEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik wierp voort,
heb voortgeworpen. Van yoort en werpen. Voorwaarts
werpen : hij wierp het mij toe , en ik wierp het voort.
Aanhouden met werpen : waarpm werpt ij niet voort 2
VOORT\VILLEN, onz. w., gelijkvl, Ik wilde voort,
heb voortgewild. Van voort en willen. Voorwaarts willen : het paard wil niet voort. Ook oneigenlijk : er
wil hier niets voort. Van eene plaats weg willen
,

waarom wilt gij zoa haast wdeion voort
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VOORTZEGGEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik zeide voort,
heb voo;'tgezeid , of voortgezegd. Van voort en zeggen.
Onder de menfchen verfpreiden : g ij moet het niet voortzeggen. Zegt het roprt, is een gebruikelijk onderfchrift
onder aangeplakte bekendmakingen.
VOORTZEILEN , onz. w. , gelijkvl. Ik zeilde voort,
heb en ben voortgezeild. Van voort en zeilen. Met heben , bij aanhouding zeilen : wij zeilden Itgeds voort.
Snellijk zeilen : had hij wat beter voortgewild. Met zijn,
van eene plaats weg zeilen : het (chip was voortgezeild.
Voorwaarts • zeilen : tot hiertoe zeilden zij met ons i'oort.
VOORTZENDEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik zond voort,
heb voortgezondon. Van voort en zenden. Van- eene
plaats wegzender , en voorwaarts zenden : ik heb hem
^'oortgezonden.
VOORTZETTEN , bedr. en onz. w, , gelijkvl. Ik zet..
tede voort , heb voortgezet. Van voort en zetten. Bedr. ,
van eene plaats weg zetten : ik kan de kist niet voortzetten. Voorwaarts bewegen , duwen , enz.: zet de
jichuit vat voort. Ook oneigenlijk : zet het werk wat
soort. Het wordt v oortgezet , vervolgd. Onz. , een (chip
yoorwaart bewegen : zet wat voort. In het bankofpel ,
enz. , aanhouden met zetten : gij moet maar voortzetten , om uw geld terug te krijgen. Van hier voortzetter, voortzetting.
VOORTZWEEPEN , bedr. w. , gelijkvl. Ik zweepte
voort , heb voortgezweept. Van voort eu zweepen, Met
zweepflagen voortdrijven : dan zullen de helfche razernij en u voortzweepen.
VOORUIT , bijes. en voorzettel. Van voor en uit. Als
bijw. , op eenigen afftand voor iemand, of iets , uit, het
zelve al verder en verder achter zich latende : zij fchar•
relde vooruit. De ander Discipel liep vooruit i fnelder,
dan Petrus. BJJBELV. Vooruit rijden , dat intusfchen
ook voorwaarts henen gerigt aanduidt , in tegenoverielling vn achteruit rijden : waarom liet gij haar niet
vooruit rijden ? Voorwaarts henen : vooruit lobpen , fchie-tets , zien , ' enz. Op eenigen affland voor iets henen:
hij ging vooruit. Zoo liep ik vast vooruit, de wredaer;
achteraen. VOND. Uit het voorffe gedeelte van eenig
ding : het viel vooruit. Hij kwam eens vooruit kijken.
Als doarentegen het ding iitgedrukt wordt, is, uit een
oorz tfcl en moet het van voor afgefeheiden blijven
-

-

,
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hij keek zoor tuit het huis. Ja, zoo is het ook gelegen met
er $ oor uit , enz. Voorts béteekent vooruit genoegzaamm
evenveel , als i 00raf, wanneer het tót tijd betrokken
wordt : ik zag het reeds vooruit. Wij 'vooruit na het
ƒchip gegaen zijnde. BIJBELV. ïooruit betalen, is,
voor den eigenlijken tijd der
Vooruit geven,
enz. , is , als voordeel; zie
maken , krijgen, hebben , enz.
oordeel. Vooruit gaan, is , vorderen : die zaak gaat
niet vooruit. Het gaat met hem niet voortut, liet voor
deelig. Vooruit loopen , is , voorbarig te werk gaan.
.iemand v, ooruil loopèn , is , eigenlijk , voor hem uit loo g*
pen. ' O verdragtelijk , zonder afwachting , of in achtinenning, van hem , te werk gaan : gij loopt den regter.
1•ooruit. Zamenílelj.: voor•uitmaking, s •oraitzigt.
VOOR.UITMAKING , z. n. , vr. , der , of van de voor
uitmaking ; meerv. voor uitmakingen . Van vooruit 'en
making , van maken. Vermaking van iets aan iemand
bij uiterfen wille , voor en boven anderen : door voorultmaking van dat goed. Zijne vooruitmakingen aan zijne
dochters verkleinen het erfdeel zijner zonen.
V, OORUITZIGT , z. n. , o. , des vooruitzigts, of van
het vcoruitzig ; meere. vooruitzigt en. Valti, vooruit , en
zigt , van zien. De daad van vooruit zien : bij het
ooruitzigt van a^ wat er gebeuren moest. Het gene
men vooruit ziet : dat, vooruitzigt beurt mij op. Zijns
vooruitzigten blijven feeds even donker en angstvol.
,

-

VOORVADER z. n. , m. , enkel gebruikelijk in het
meerv. voorvaderen. Van voor en vader. Voorouderen
van het mannelijk gedacht: de ftambeelden der oude voorvaderen. VOND. Wedergekeert tot de ongerechtigheden
harer voorvaderen BIJBÉLV . Van hier voorvaderlijk,
dat tot de voorvaderen behoort. .
VOORVADERLIJK, zie. voorvader.
VOORVAL , z. n. , co. , des vooryáls, of van het voor.
val ; meere. voorvallen. Van voorvallen. Het gene
voorvalt , gebeurt , bene gebeurtenis : dat voorval fchrikt
.

-

hem van zijn opzet af.
VOORVALLEN; onz. w. , ongelïjkvl. Ik viel voor, ben
voorgetallen. +Van i oor en vallen. Gebeuren : meld
mij al , wat er voorvallen mag. Bijzonderlijk, van dingen, waardoor iets verhinderd wordt : als er niets : oor_valt, kom ik' morgen vroeg bij ii. klem is wat s'oorgezal.
-
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vanen , dat hij niet reijn en is. BIJBKLV. Van hier
voorval.
VOORVECHTER, z. n. , m. , des voorvechters, of
van den voorvechter; m eerv. voorvechteren , en voorvechters. Van voorvechter , dat enkel in de onbepaalde

wijze, als z. n., gebruikt wordt. Een ijverige en
voorbarige verdediger van evenveel welk ding : die
voorz•echter zijner partij. Een ífout en roekeloos
mensch : het is een voorvechter. Wegens eehe vrouw
bezigt neen voorvechtflhr.
VOORVENSTER , z. 21. , o. , des voorvenllers , of van
het voorvenf ter; meerv. voorvenfleren en yoorvenliers.
Van voor en venfler. Een venfter voor i> een gebouw,
of vertrek , dat ook achterventlers , of zijvenfters heeft:

ik keek uit het voorvenfter.

VOORVERTREK , z. n., o. , de voorvertreks , of van
het voorvertrek; meerv. voorvertrekken. Van voor en
vertrek. Een vertrek voor in een huis : hebtgijflechts

een voorvertrek :? •

VOORVINGER , z. n -o , m., des voorvingers , of van

den voorvinger; meerv. voorvingeren, of voorvingers.
Van ;voor en vinger. De vooríte vinger van de hand:
hts wees met den voorvinger daarop.

VOORVLIEGEN , onz. W.* , ongelijkvl. Ik vloog voor,
ben en heb voorgevlogen. Van voor en vliegen. Vooraan,
eerst , vliegen. Deze vloog voor.
VOORVOET , z. n. , m. , des voorvoets , of van den
voorvoet; meerv. voorvoeten. Van voor. en voet. Een
der voorl'e pooten van een dier, dat er meer dan twee
heeft : het dier hinkt met den regter voorvoet. •
VOORWAAR , bijw. Van voor en waar. Eigenlijk,
in plaats van zuivere waarheid , als waarheid : voor^
waer , voorwaer , fegge ick. t. BIJBELV. ; waar het
ook als tusfehenwerpfel voorkomt : yoorwaer , wij zijn
fchuldich aen onfen broeder.
VOORWAARDE , z. n• , vr. , der , of van de voor
waarde ; rneerv. voorwaarden. Van voor en waarde,
van waren. Een voorloopig beding : op die voorwaarde. VOND. Op deze voorwaarde is al , wat er leef:,
geboren. D. DECK. Op voorwaarde van gereede betaling. Om billicke voorwaerden te maken. BIJBELY.
Van hier i oorwaardelijk, bijv. i,, en bijw., en voor*
-
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karden , als Voorwaarde bedingen : oick hebben i if
dat gevoirwart. v. HAss. Zameuitell.: huwelijksvoorwaarde, vredesvoorwaarde , enz.
VOORWAARDELIJK, zie voorwaarde.
VOORWAARTS, bijw., van goor en waart:. Naar
voren : -'voorwaarts trekken. Sij zijn achterwaarts
gekeert, ende niet voorwaerts. BIJBELV. ; waar dit
woord ook wel eens voorwaert luidt , even als in : het
veldgedierte ziet naar d'aerde voorwaert neergebogen.
POOT"
VOORWAL , z, n. , m. , des voorwals , of van den
,00ru'al; meerv. voorwallen. Van voor en wal. Bij
KIL. veurweer , _ veurweeringhe. Een wal ergens voor.
Als ook de voorfte , de buiteníie , wal van Bene vesting:
aen den voorwal ,7isreels. EijBELV.
VOORWEER, zie voorwal.
VOORWEGEN , bedr. w. , ongeliJkvl Ik woog vooir s
heb voorgewogen. Van . voor en wegen. Voor iemands
oogen wegen : ik heb het hem voorgewogen.
VOORWENDEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik wendde voor t
heb voorgewennl. Van voor en wenden. Valfchelijk
voorgeven : zoekt gij dit tot uwe verontfehuldiging voor
te wenden ? Van hier voorwending, veorwend f el.
VOORWERK , z. n. , o. , des voorwerk►s , of va* het
voorwerk ; meerv. voorwerken. Van voor en werk.
Werk , dat voor ander werk vooraf gaat , , zoo ten aan'
zien van tijd, als ten opzigte van plaats : toen het voorwerk afgedaan . was , ging men tot de zaak over. Het
R

!

voorwerk van dat boek doorgebladerd hebbende.

VOORWERP , z. n. , o. , des - voorwerps, of van het
voorwerp ; meerv. voorwerpen. Vaii voorwerpen, Dat
gene, waarop iemand , of iets ,,-_ werkt : het voorwerp

van uwen haat.. .De - affland verkleint } de 'oor eerpen
voor ,ons gezigt. - Het voorwerp • zijn , is , fotowijlen,
algemeen voor den gek gehouden worden : hij is fleeds
het voorwerp. Ook_ is voorwerp wel eens mensch , man
of vrouw : hoe gaarne hij ook trouwen wil , hij kan
geen voorwerp vinden. , is dat een voorwerp !
VOORWERPELJJK , zie voorwerpen. .1
VOORWERPEN, bedr. w., ongelijk}. Ik wierp voor,
heb voorgeworpen. Van voor en weipan. Voort jt :
werp, het de beesten voor! Ghij ^ jult het dec hops voor
"er.
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.lee; es. BIJBLLv. Bij HALMA ook inbrengen; te ge. Van hier yoorwer p , en bi' IIAL A voor err
ti
we rpen.
ping.. Tloorwerpelajk , het tegenoverftaande van onder.
wez pelijk , in de wijsbegeerte gebruikelijk.
^7 OORWETE, zie voorweten.
VOORWETEN, bedr. w. , ongelijkvló ik voorwis,
heb voorweten. Van tiodr en weten. Van te voren we"'
ten : God voorweet alles. Van hier voorwete, voorken•nis, bij KIL., voorwetenfchap , voorwetig. KIL., en
van het deeles. voorwetend , voorwetendheido
VOORWIND , zie wind.
VOORWINTER, z. n. , m. , des voarwrnters ,o van
den verwinter; meerv. voorsinters . Het voorfle van
den winter : het heeft den ganfchen voorwinter getegenel.
VOORZAAL , z. n. vr. , der , 'of van de voorzaal;
meerv. voorzalen. Van voor -en zaal. Eené zaal , voor
in een huis : hij fprak mij in de voorzaal. Doe ginck
. hud wijt, nae de voorfaele. BIJBELV.
OORZAAT
, z: n. , ` M. , des voorzaats , of van den
V
voorzaat; meervr yóorzaten. Iemands voorganger ' in
Benige waardighéid , of bediening : hik overtrof zijnen
Próoten voorzaat nog. Geen voorzd -heeft , gelijk Bee f
nazaet uitgeblonken. VOND. Als m'èn`het wegens eene
vrbttw gebruikt , wordt het vrouwelijk : -bij hamre voor
zaate. HOOFT.
VOORZANG , z.. n, m. , des voorzangs , of van den
w 00rzang; meere. voorzangen. Van voor en zang. Een
zang , die voor eene predikatie, of flets anders , voorafaat : waaruit beflond de voo; zang öp den dam dag
VCO RZANGER - z. n. m. des voo,rzan ers of van
den voorzanger ; meerv. voorzangeren'-, of voorzangers:
Van voor en zanger. Iemand, wiens post het is , eene
kerkgemeente in haar gezang voor te gaan : de voorzan'' d& Fr'ánfche '.Kerk. Van hier voorzanger%hap.
O1..ZEGGEN bedr. , w., gelijkvl. Ik ^vóorzeide
heb -voorzeid of vo`órzegd. Van voor en zeggen. Voor..af zeggen , voorfpellen : heb ik 4et U niet voorzegd
Die ijdelheijt fiën , ende leugen voos jeggen. BIJBELV.
Foor fcheidbaar , ten aanhooren van iemand zeggen , opdat'h j het nazegge: ik zeide hem alles voor. Van hier
voorzeggen, voor^ eggtogoi zamenttell - : voor•zeg11 zine, enz.
-

,

-
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Vi okzEkE R g bijes. Van zeker en voer, dat hier evers
als in voorwaar, enz. , in de plaats van beteekent. Ze
kerlijk , gewisfel ijk : hij komt voorzeker. Dat hein vodrfeker liaet te hopen \VESTERB . Ook als tusfchenwerpfel : voorzeker! ja!
VOORZET, zie voorzetten.
VOORZETSEL , •z. n. , o. , des vivrzetfels , of van het
voorzetfel ; meere. vóorzetfelen ,of voorzetfels. Van voorzetten. Een bijzonder deel der rede , dat dus naar het
lat. prraepofttio genoemd wordt, en waarover, zie Inleiding , bl. i S i, en volg.
VOORZETTELIJK , zie voorzetten.
VOORZETTEN , bedr. w. , geli*kVl. Ik zettede voer i
heb voorge zet. Van voor en zetten. Bij KIL. , voornemen , van welke beteekenis voorzet -oulings die van
opzet , en voorzettelijk die van- opzettelijk, ontleende.
Voorts is iemand iets voorzetten , het voor hem nederzetten , inzonderheid van fpijs en drank : ik weet niet ,
.—

,

.

wat ik hun voorzetten zal. Set hen broot ende water
voor, dat fsj eten ende drincken. BIJBELV. In iets ergens voor zetten , moet voor van zetten afgefcheiden blijven. Van voorzetten komt herboven gemelde voorzet,
voorzetlel ,0 . voorzettelijk., ,
VOORZIEN , bedre w. ,, onr gelm. .1k voorzag , heb
voorzien . Van • -oor en dien V oorut zien : ik v orzió
niets , dan onh4iI.: , Voorzien, v^erzórgen : , voor ie u van
het noodige. Voorfiet nu u buis,:. 'o David ! BTJBELV.
Voorzien van wetten ,. overheden. VOND. Ook zich ergens mede voorzien : de folterkamer met vertrecken is voorzien VOND . ..ergens in voorzien. , is daaromtrent de
noodige voorzorg aanwenden : hij vooziet rijkelijk in wijne behoeften. Ik zal er in voorzien $ er zorg voor dragen. Van —hiere.'Voorzienig ,..vooezienigheide Voorziening, enz.
VOORZIENIG, -zie voorzienigheid:'
VOORZIENIGHEID , z. n. , vr. , der, of van devvor*
zienigheid ; zonder meerv. Van voorzienig. , _ KIL.
veurjiienigh , veurfichtigh , geneigd , om overal in • te
.

k

.
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voorzien. Geneigdheid tot voorzie;, of dadelijke voorzienige zorg uwe'voorzienigheid jeiet veel te kort_ Inzonderheid Gods váorzienig tlbeftuur : wie befpeurt

den vinger der Voorzienigheid daarin niet?
VOORZIENING, ze n , vr. - , der; of van de -voorziening;
:
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pii,1g. , tneérv. voo,, ^Lenzrrgen.
Van vóorzien . De dd Vaff
voorzien : ik zal er voorziening in doen.
VOORZIGT , z. n. , o. , des voorzigts ,; of van het
voorzigt zonder meere. Van voor en zigt. Bekwaamheid, om vooruit te zien , en dadelijk vooruit zien,
vooruit zorgen i Ziende daar twee mannen van voor=
zicht VLAARD. REDENR . Van hier voor igtig , enz.
VOORZIG TIG , bijv. n. en bijw, , voorzigtiger i voorzigtigst. Van voorzigt. Vooruit ziende , vooruit zorgende, bezorgd : hij is voorzigtig in al zijn doen. Ik
ben, o Heer! voorzigtiger dan d'ouden. L. D. S. P.
Gaf den voorzigtigen heer Numa naere fiem. Vo t.
Als biw. , met voorzigt, bezorgdelijk : ons Circes pols
1'oorzichtig eens te.tasten.VQND.Ook wel eens als tusfchenwerpfel : vborzigtig 1 dat gij niets br^e Van hier voorzigtigheid voorzigtiglijk. Zamenftell.: onvoorz^gtig,enz.
VOuRZIGTIGHEID. z. n . , vr. , der , of van de,
voorzigtigheidr mneerv.voorzigtighe,den. Van voor°z gtig. De
hoedanigheid van voorzigtig te zijn : voorzigtighezd is dee
moedir der wijsheid. Eenen vijfen fone , kloeck in voor fichti h,t t , endti ,ver tint• . ; $IJs E ,v. ., óo lang voor,zichtigheit en trouw op, :d'aerdegele,,.. V&ND v. Oulings
ook voorzienigheid : door Godes.vo fgti heid. :v. I IAss.
Z amenftell.: onvoorztgtzghezd.
VQORZIGTIGLIJK , bijw. Van voorzigtig. Met voor
zigtigbeid : voorzigtigii j k te werp gi.ian..Hij droegcli
i
htichlick._ I^
B z JB ^Lv.
f
.,
voorfsc
VOORZINGEN o bedra. en onze W. onge ijkel. IOC zeng
goor , heb voorgezongen. Van spoor en zingen. J3edr•.,
iets ten aanhooren van . iemand zingen : zing mik dien
pfalm eens voor. 'Onz., anderen in hun gezang voorgaan : is hier niemand , om voot te .ing ? Als z. n.,
het :voorzingen , de waarneming _van het voorzanger
Van hier voorzanger.
VOORZITTEN, onz w., ongelijkvl. ' Ik kat voor , heb
voorgezeten. Van voor en z:Jen. .:.: Aan het hoofd vare
eene vergadering zitten , om dezelve te regelen , enz.:
Jij heeft in die vergadering voorgezeten. / Van hier
voorzitter, enz., voorzitting.
VOORZITTER, z. n. , m.. , des -voorzitters , of van
den voorzitter; meerv. voorwateren en voorzitters. Van
• voorzitten. Al wie . in eene vergadering voorzit: hij is
.

}

-

v
oorzitter
in alen raad. 'Van hier vvorzitterfchap.
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VOORZOMER , z. n . , m. , des voorzom`rs, of van den
voorzomer ; meerv. voorzomiers. Van voor en zomer.
Het voorlle . van den zomer : wij hebben eenere natten voorzomer
VOORZOON , z. n. , m., das voorzoons, of van den
voorzoon ; meerv. voorzonen. Van vror en zoon. Een
zoon uit een vorig. huwelijk : zij had eertin voorzoon
en eerre voordochter.
VOORZORG, z. n. , vr. , der, of van de , voorzorg;
zonder meerv. Van, voor en zorg. Vooruit loopenpende zorg : gebruik toch de voorzorg van u wel te
dekken!
VOOS , bijv. n , voozer , voost • KIL ook voosch , en
vooghs. Vol van luchtgaten, zoo als Bene fons:
'vooJè tornen . KIL. Hier wast geen v.voofe knol W
. Van hier voosachtig , voosheid, en voofig,
T
verwelkt : ic aenbede dijn voftge lippen V . HASS.
VORDER , bi.jv• n. en bijw. Anders voorder Eigenlijk de i eerfe vergrootingstrap van voor. Als bijv neigenlijk , meer naar voren geplaatst, en oulings in
liet gebruik, als z. n. , voorzaat: dat noit te waren
Jinen vonders ne ghevel. M. STOK, waar vorders an.
ders voorouders aanduidt. Als bijw. , evenveel , als
.'orders , verder , voorts , voor het overige : voegt
hier nog voorder ks*, 't geen ick niet leggen Aan.
Wt,sTtRB. .Doe fei;den fij , komt vorder at n. $rj.
BELV. Van hier vorderen, enz. , vorders.
VORDEREN , bedr. en onz . w. , gelijkvl Ik vorderde,
heb, en ben, gevorderd. Van vorder. Ook voorderen,
hoogd. fördern, NOTK• forderon, OTTFRID. gifordo.
ron , angeli fiirshrian, zweed forda, -deen. fordre,
boh. fudrowati. Bedt. , voortzetten , bevorderen: den
tenen voor den anderen te voorderen. v. HASs . Sij
voorderen mijn ellende. BIJBELV. Om vorderen het
vreebefduit. VOND. Onz. voortgang bekomen :- het
werk vordert niet. Van hier vordering , vorddrlijk.
Zamenfe11, bsvordcren, enz.
VORDEREN, bedr. w. , gelijkvl. Ik vorderde. heb £e•
vorderd. Afvorderen, eifchen , en hierdoor als te
voorfchijn doen komen: gij vordert moeer van mij,
dan ik ftbuffij ben. Vorderen wij oock geit ende koor#
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van hen. B1)BILV. Van hier vordering Zamenftell•
afvorderen , invorderen, enz.
Vorderer6 , NOTK• forderen , hoogd. fordern, deen.
fodre, zweed. fodra , middele ;uw. lat foderare,
kont onzes • erachtens van voor
VORDERING, z. n. , vr. , der of van de vordering;
ln.eerv. vorrderi ,en. Van vorderen. ZWAK NSPJEG•
vorderung , hoogd. forderung. De daad van vk.1rdderen1, in onderfc^leidene beteelkenisfen van dit woord
en dus voortgang : hij maakte goede vors er: r,g en.
, -

.

Eisch : welk Gene onbefchaarnde vordering! Zamen heli.
fchuldvorderin^ ., enz.
V ORDERS , zie vorder.
VORE, z. n. ,vr . , der, ofvan devare; meerv .v.ren. Eere
igroef door eengin ploeg in een land gemaakt -,p-oegfnedc
,?eenhopen op de voren der velden. BIJBELV ' h'h
ploegijzer in de vore. VOND. -Eerst worden d'opg'ploe gde vooren, op 't 1i^felijkst bc%roeier L, D S.
P. Figuurlijk, langwerpige verdiepingen in evenveel
welk ding : een gelaat vol .veen voren en rimpels.
Vore , voor, KIL , ' verre, zweed. fora, for, middeleeuw. lat.forus, nederf fore, fi^lire„fahre, leen,
fittrre, eng, furrow , angeli; , furh, hoogd. , N OTK. furw
che. komt van het oude fahren, angel% fijrian,
. middeleeuw lat. forare, ploegen
VOREN, voorn, z. n , m., des vorens, of van den
voren ; meerv. vorens. Verkleinw. vorentje. Een riviervisch van het geflacht der karpers : eens gebakken
vorentje . Zamenfell .: maasvoren , rietvoren , rutsvoren, windvoren, enz 1
VOREN , eigenlijk evenveel als voor , en daarvan door
zulk een toevoegfel gevormd , als achteren van achser, onderen van onder; en door middel van 't welk
enen binnen van be en in , buiten van be en uit,
boven. van be en op , beneden van he en neef-, welks
eerfte vergrootingstrap neder is , gevormd heeft . Dit
voren bezigt men in plaats van voor, ij naar vo,ren , van voren te voren , en van te voren , en ou'lings ook in hier voren: alst befchreven is hier voren'
M, STOR. ; waar voren ook op zich zelf in plaats van
voor gebruikt wordt: de ankers vut Petten achter en
vo.
-

-
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vore' B ij denzelfden fchrijver is zich voren maken
voorgaan : hi ma- cte hem voren doe, en d'arder vno •
heden. En voren beantwoordt aan voort, in: hi vo
ren w rs gheyaren. Van hier vorens, in alvorens, bevorelrMs
VORIG, bijv. n., zonder , vergrootin strappen : Van
voor. Al wat, ten aanzien van tijd , voor is : der
voorige Konirngen, (e voor u gewvee t zifrr. BIJBELV
llrij lager , dF n haar yooràgh heil V oND
VORK, z. n , vr. ,, der of van de vork; . niecrv- vor.
ken. Verkleinw. vorkje. Een bekend twee drie of
vier tandig werktuig: men b.diende zich otilings aan
tafel van geene vorken. Nentriin . die d',ierde fchokt
net zijne vork van order. VoND Van hier vorken,
welks deeles. gevorkt thans alleen in gebruik is Zamenftell : vorkrr.. k, enz . Hooivork , me: tvork, raus
ketvork, tafelvork. vle eschvork , watervork enz
vries. eederf fiorke . zweed ^ eng o:
fhork, •k, .wal
lif. forch, fr. fourche s stal, forca, lat, furca, is valt
onzekeren oorfprong.
VORKSTOK, zie vork.
VORM, z. n , m., dei vorms, of van den, vorm; rneerv.
vormen. Verkleinw. vormpje. Dit is een der menigvuldige woorden, waaro mtrent HOOFT van anderen
verfchilt door ze vrouwelijk te maken. Dus fchrecf
hij : 't voornaam/t der vorme te boeken ; en : de . Hartoltin vetworp eene rrieu}.ve frrm van eed.. Eigenlijk,
de uiterlijke gedaante, welke iets ftof olijks bid eene
min of meer kunifiige vervaardiging verkrijgt : iet
heeft aanzien noch vorm. De vorm van een aarden
''at. Hij kent den vorm, 't cVel der /ierfelingen.
L. D. S. P. De uiterlijke gedaante, waarin evenveel welk ding vervaardigd. is : kunstregters , die
meer op den vorm , dan op ' den sn houd letten . De
vorm van eene fl^itrede. Een) werktuig , om aan een
of ander ding zijnen - vorm te geven: het wordt in
houten vormen gebakken. De kaas fiond nog in den
► orm. De vorm is uit den knoop geberfen. In eerien
vorm gegoten. VOND . Overdragteljk: iets in , eenera
anderen vorm gieten daaraan een > nrrder uiterlijk ivoor•
konen geven. Bij de boekdrukkers is v,9 , m eenvierkant
raam, waarin men de drukletters voer de oene zijde
,
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van ecniblad zamenperst : de eerfie vorm - is al afgedrukt. Bij de katoendrukkers eerre houten plaat met
figuren , die op het katoen gedrukt worden. Bij de
gefchutgieters het houten model van een ftuk ge_
fehut , dat in klei afgedrukt wordt. Bij de loodgie_
ters foortgelijk een model van dingen , die men gieten wil. Bij de papiermakers een raam , dat net
pinsbekken traliewerk aangevuld is , en waarin men
de stof voor een vel papier fchept, en tot een vel
vormt. Van hier vormen. Zamenftell. vormdraaijer, vormfnijder, enz. Gefchutvorm, kaasvorm, knoop.
vorm , kogelvorm , menfchenvorrem. VOND.
Vorm, hoogti. , eng. form, fr. furmc, fp., ital. for..
ma, komt van het lat. forma.
VORMEN, bedr. w., belijkvl. Ik vormde, hebgeycrmd.
Van vorm. pe uiterlijke gedaante aan iets geven,
dat men vervaardigt : onder het vormen van een aar..
den vat. ' Het is in geenen deete naar behoeren ge.
vormd. Wel gevormd van lijf en leden. De gedaante
van . eeneg ding aan de ftof,. waaruit men hetzelve
vervaardigt , geven : deeg tot brood, potaarde tot een
vat , vormen. Vervaardigen , over het algemeen :
vormde twee koperen pijlaren. BIJBELV. Een ont.
werp vormen.. Yeugdige harten vormen, is ,aan jeug.*
dige gemoederen eene, goede en deugdelijke plooi
geven. Iemand vormen, hem op eene gefchikte wijze hier of daar toe opleiden: hij wordt er tot eerren
krijgsman gevormd. Van hier vormer , ook in -d e
fteenbakkerijen, iemand die defteenen vormt, fieen.
vormer. Vormig, in veelvormig, vorming, vormfler.
Zamenftell. afvormen, hervormen, misvormen , ont..
vormen , vervormen , enz.
VORMEN, bedr. en onz. w. , gelijkvl. Ik vormde,
heb gevormd. Bedr. , van het vormfel bedienen : Brancadoro vormde er duizenden. Onz. , met bediening
van het vornzfel onledig zijn : waar vormt hij thans?
Van hier vormer, v rming, vormtel. Dit woord leidt
k KIL. van vromen af; maar het fchijnt ons eerder
van het lat. confirmare afkomftig.
VORMER., zie vormen.
VORMSEL, z . n., 0., des v ormfels , of van het vorm,

,

Je!; meerv. vorm/els. Een der zeven facramenten
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v an . de Roomschgezinden : het vormtel ontvangen.

Vorm/el der Kinderen. KIL . Valk. vormhen.
VORSCH , z. , n. , m. , van den vorsch; meerv. vorfchen.
Verkleinw. vorschje. Anders Kikvorsch. Een viervoetig kraakbeenig dier , dat des voorjaars in het
water, en des zomers op het land leeft : eiera van
een beflijmden vorsch. VOND. Een hein van vorfchen op doen komen. L D. S. P. Nu een Paerd,
en dan een visch, een vorsch. WESTEIB. Zamenf ell.
boonivorsch, kikvorsch, loofvorsch, enz.
Vorsch , eng . fro, angeli frogga t firorta^ fro,

zweed . fro , noorweg. (roer , deen. ƒroe- frosk ,
hoogd. frosch, NoTi. frosg g walach. broaska, middeleeuw. lat. bruscris., komt van Netzweed fro', zaad,,
t welk de vorfchen in zulk Bene menigte fchieten,
en aan. • welks . franfche en -engel fehe henaming frie,
en rail, het ^^sl. f een kikvorsch, even klaar
'

blij elljk verwant is, als het zweedfche fro aan het
gezegde fro.
,VORSCHEN , onz • w.,, gelijkvl• Ik vorschte, heb ge.
a'orscht. Ergens onderzoek naar doen : hoe lang gij
daarnaar ook vorfchen moogt. Zamcnftell. navorfchen,
uitvorfchen, enz .
Vorfchen , nede rf varskeri , deen. fQrske , zweed.
forska, NOTK. forscon, hoogd. forfichen, kan* van het
'nederf ,tanen, holt. vergen, - afkomfig zijn.
VORST , z. n., vr., der-, of van de vorst ; rneerv. vorEten. Opp.errigchel der dakpannen : hij zat op de
vorst , van het ht.'is. Zair_enf eli. vorstlood , vorst •
,

par,

enz.

VORST , z. n. , vr. , der , of van de vorst; zonder
meerv. Verklejnw. vorstje. Eene felle koude, waarb j liet vriest : dat mij
j bil dage de hitte verteerde,
ende_ b ij nachte ;de vorst , BIJBELV. Het (nippen van
den vorst, VOND. Met een heftigel yirst, HOOFT. Van
hier vorftzg. .
' Forst , ang
f^rst en
elf. ..ftost
, eng, deen., zweed.,
hoogd., Non. O TTFRID . ook frojt. komt van vrie
zen.
VORST, z. n., m., des . vorflen, of van den
vorst;
n vorst
1eerv. vor/len. Verkleinw. `vorstje. Eigenlijk,
de
.

voorite,, eerste, of voornaamfte van een iaat; of
Hh3
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een rijk, deszelfs beh eerfcher : menfchen k nt ! P99
tot dl n Vorst va Tiirus I3-1J FLv Hendrik de vierde wat een uw/ untend Vorst. - Bijzonderlijk, een fouverein bcheerfe r van een Vorft ndom : de Vorst
.v 1 fl clxeuf :hcrtel. Toen de Luik'raars tegens hunnen
Pst op -ic'nden. In den STAT. NBIJBEL ira gen Rijksgroot n, opperhoofden van bijzondere Rammen, en
b ^felerineng .l.en, ook den naam van vonten V<<n
I ier vor^je4jk, i orpeling ., vorfelingen, bij HOONT,
O1tr:Mate : de liri1d der gemeente e-1 ader vorl/elIngen.
r /tin. Z ^mel^ell . vo,^ enho
f, vorfiej
I^o,^^ rtlom vn
,

Band, enz Keurt''rst , landvorst , oppervorst , ríjksd
yrst . vie v ' t, enz
Vorst WILLER . ook vorst , ZWABENSPIEG. vor erOTTFRID. furista, hoogd. furst , deen. fijr,110,
zw ed för"e en fir#e , is eene zarnentrekki 11 g
van v o t zweed: fórst * eng. first, en verwant aan
fiu'isto .Euuarto, de
'
tert^ -^t Lto . bij. ^ OT^^^.^^-. ^^^.^s:
opperste Prieft. r. Bij ,de vornmin g van dit woord
fch? l`^it men het lat p ^ncops onder het oog te lheb^^
beer gehhad
,

-

-

VORSTE' zL
,

ver/Je. ' •

VO RSTEL ING , zie vorst.

VORSTEN , zie verf?e
VORSTENDOM , z • n. , o. , des vore endoms , of van
het v^ 'eend ^fn ; mee^ v- vort enrlomnien. van vorst.
Het gebied van cellen vorst van minderen -rang, daik
die van eenèn ' Koning : Pr,.,uisfen ' werd van ten vor.ftendorn tot eeti KQntngr ifk verf etien.
VORSTER, z ii. , in , tics vOï/idts, of van den ver,/ter;
Bij KIL. ook
meere vorfters Een boschwachhter,foreest
forfter.' even als in het hoogd. Van
een boscm , \volks - hout, of jagt, ,niet ten lgëmee
nen gebruike ftond , maar iemands •bi zondcrc eigendom was. . Hierom voerde Zulk Cen' . bosel in heet
middelc.^eLlw . lat . den naam van- fvresta, als vcrban
fen , vans fo ra.?2 van ' waar het nidieew. lat. fr
.
reftare, verbannen.
VORSTIN , z, n., vr, der, of van de,vorJtsn; meerv.
vorftii„nen. Van vorst. De vrouw , van tenen vorst
hij hadde jeven hondert wi/ven, vorftinncra. BIJBELv.
,

;
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zie ffouverelne - ebied r over een rijk, of vorften
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dom : dc fchrandere vorftin Elifabeth volgde hare zustir op.
Vos - 2,. n. , in , , des vosfen, of van den .vor; meere. vos
Vcrkleinw. vosje. Een bekend zoogdier van het
bei ct roer 'wolven, jakhalzen,. honden, enz : het
/jol re!. e,- t dei vos. VOND. De kleine vosfen die .de
^vyJlga^:rde,
v^>d_ 7v n BIJBELV . Ovcrdragteli jk . een
ligt bdr .mjic1d : cnsch, welke beteckeniset in
fc
lvo . t
()Cf nt e^ in het hoogd. flichs, alsh enen
daar duur &cen jongen ftudent aanduidt; maar algemeenet Cen 'g ,flepen en doortrapt nnensch: welk een
ioo. e Vos
en voskleurig paard : een fraai fpan vos fèn Die r'ioed is zoo rood ais. een vos , beduidt, hij. is
heel v-«1 E°en ronde vos,. is fonis een roodharig menseli.
Aan het wijfje 'van Benen. vos -geeft men den naair
van m. e ter : os. De verdere. , zamenf ell.. Zijn , vosfen..
bei e v^.sƒc7,bont, yosfe'zdrek,, vos eregat, vos fe zhol , vos.
,i VO5fCflf ,r4 , voste aftaart yol fènval, vosfevel,
v sklei rig yosku l , v osvïsch , enz.
Vos , nederf . vosZ, WILLER . , voho, Tatian. fohu ,
N OTK f 7s , hoogd . fitchs , eng. , angel f. vries. rox,
v- it van het noordcngclsch ,ais, fi•. fauve, roodacht g, ej1 is verwant aan het fp. va po, fr. - bant,
middeleeuw. lat: ba; us, bagrss , een voskleurig paard.
VOSSENVEL , z. n . , o. , des vosfenvels, of van het vd' .!IM }
V cl; meere. vosfenvellen. Van vos en vel. .Iet, vel
V^'n eenen vos. Meest gebruikelijk in de fpreekw.:
het vos/envel aandoen, list gebruiken .
vouw, z. n. , vr. , der, of van de, vouw; meerv.
Vouwen . Verkleinw. vouwtje. Eene plooi : maakgeene
vouwen in het boek.. Figuurlijk : al 't onefen in zijn
VOUW en ploij té brengen. VOND. Slaenden alles !in de
beste vouw HOOFT. Ergets Bon voii vtie bij leggen,
is , daarvan aftappen. Bij KIL. voude , in Vriesl Ve n]r
al vosid; !van welkei./ vor ifl des woords de zamen.
f teil. .eenvoud, meervoud, tweevoud , , veelvoudig, enz.
afftamnmen. Hoogd. falter , eng. fold; en, dat liet oulings' ook fuld moet hebben geluid, fchijint uit me.
niivuldig , enz. te blijken. Het komt van :Vouwen.
VOUWBEEN, z. n., o., des vouwbeens, of van het
voulvbeen ; meerv . vouwrbeenen. Van vouwen en heen.
Een bèkend wec ktuig om papier te vouwen : hebt gij
geen vouwbeen P
e
1I 11.4
VotJ_
,
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VOUWBLIND, zie voltwen.
VOUWDEUR, zie v' uwen.
VOUWEN , bedr. w , ongelijkvl. Ik vouwde, hebgevoui
won Plooijen; hit linnen moet gevouwen worden. Ook
figuurlijk : hoe gij het vo'iwt en plooit , gif krijgt het
niet te regt. Van hier vouw, youwinb . Zamenftcli.
yo'iwbeen; zoo ook vouwbli d , vouwdeur , rouwmes,
vouw!ioél, v„-uwta, fe , enz. , welke zameingevouwen ,
of toegeflagen worden. Hervouwen , opvouwen, 'er.
vouwen , zarenvouwen , enz.
Vouwen luidt bij KIL. en in Vriesl. ^vouden , eng.
fold ital faldare, hoogd (alten, dat eveneens aan
ons voeden en vouwen beantwoordt, als / alten aan
fOot1den en Jouwen.
VOUWSTOEL , zie vouwen.
VRAAG. z n , vr. , der , of van de , vraag : rneerv.
vragen. Verkieinw. vraagje. Hoogd. (rage, OTTFRID fraga. Van vragen. De daad van vragen,
of liever, de bewoordingen, door middel van welken men vraagt , verzoekt, enz - : wrat vraag is dat?
Hij keerde zich niet eens aan mijne ijdele vraeg. VOND.
Om 'op de vraag te antwoorden. HOOFT. In vragui
en antwoorden. Het is de vraag , beduidt , men verlangt te weten. Het is nog de vraag , het is .nog on.
zeker en twijfelbaar. Vraag ergens naar, is, aan
zoek van koopers daarom, aftrek daarvan : ik krijg
weinig vraag naar dat nieuwe werk. Zaméni}eli.:
vraagswijze , enz. 4anv raag , katechismusvraag, pri js
vraag. ftrikvraaag, enz.
VRAAGAL , zie vragen.
VRAAGSPEL, zie vragen.
VRAAT , z. n. , ni. , des vraats, of van den vraat;
meerv• vraten. Verkleinw. vraatje. Van vreten, overeten. Een mcnsch, olie onmatig veel eet: een
fuiper ende vraet fal arm worden. BIJBELV . Van
hier vraatachtig f vraatheid , KIL. , vratig. Zamen ~
ftell. veelvraat, enz . TEN KATE neemt vraat voor
overate. Hoogd. Frasz. Oudt was vraat ook zoo
veel als blikaars, zweetfrnerte, om de knagende
fliicrte wegens 't afgefcheurde vel.
VRACHT, z n., vr , der of van de, vracht; meerv.
yracfitern Verkleinw vrachtje. De lading van een
vaartuig, of voertuig : de wagen brak onder die vracht.
Toen
.

-

-
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Toen krae&te de fichuit van, de vracht. VOND • Een
last voor een lastdier , of menseh : het dier bezweek
onder die, vracht . De vracht viel mij te zwaar. Zonder lidwoord, goederen, die men voor geld vervoert:
de voerman kan geene vracht krt en 'chrijf den (chip
per , dat hij vracht zoeke. Geld , dat enen voor zich,
of zijne goederen , aan voerlieden, of fchippers, betaalt : hij gaf de vracht daarv^'in BTJBELV. Ik vervacr
geene vracht. Hoe veel it de vracht v -'n dat pakje P
Foor halve vracht medevaren, is , eigenlijk, half veer-loon betalen; oneigenlijk, weinig gerekend worden.
Van hier vrachten, bij KIL en in bevrachten. Zameniteli .: vrachtbrief. vrachtcedel, vrachtgeld , vrachtkar,
vrachtli/st, vrachtloon , vrachtman, KIL. vrachtfchip ,
vracht fchuit , vrachtvaarder . vracht vrij , , : zonder
vracht, anders franco, vrachtwagen . enz'. Jcheeps
vracht. jchuitevracht , wagenvracht. enz.
Vracht, hoogd- fracht, zweed. frakt, deen (ragt,
en fraight , fr. fret , fp fle te is verwant aan het
ho lgd. furche, Opperd fárge, verch, een fchipper,
en komt van ferchen, voeren, voortvoeren, dat een
voortdurend werkes• van fehren g fahren 3 fuhren , is.
VRACHTVRIJ, zie vracht.
VRAGEN, bedr. en onz. w• , ongelijkvl • en gelijkel.
Ik vroeg, en vraagde , heb gevraagd. Bedr. , verzoeken: iemands dochter ten huwelijk vragen. Hij vroeg
oenig geld van mij ter leen'- En met het voorzetfel
•rn, voor de gevraagde zaak: ik vroeg hein om dat
geld. Waarom vraagt gij haar nog niet om het Yawoord? Noodigen. zullen - wij hem ook vragen P , Ik
vroeg haar ten dans, of om met mij te danferr. Raadplegen, uitvorfcihen : hij vroeg mij daarnaar: :Hij ir
daarover gevraagd. Een Dutvelskonftenaar , ofte die
de dooden vraegt. BIJBELV :• Men vraeg de vaders op
een r tl . VOND, Dat ick m:^ ƒelven vroegh , wat dat de
dienstmaeght deed BREDEROD . Vraaghdc den , Prins
van Oranje, wat volk dat was. HooF'r. En met de
gevraagde zaak in den vierden naamval: waarom
vraagt gij dat aan mij? Toen vroeg 'de Koning aan
vrou Sara. HooGvL. Niemant en durfde hem van die
dagen aen ijet meer vragen BIJBELV . Onz., in het
ombrefpel , verlof vragen, om een 'eenvoudig fpel te
,
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ger voert : hij vroeg in de kleur. voorts iS ergens
tiaar -vragen, onderzoek daarnaar doen: vraagt raar
Ier deer en zijne fterkte L D S. P. Praag n
zivrig •voort raar t- hof en naar den Y^_fist VOLLE,NH .
lerr vraagt naar U. Zich ergens om bekommeren:
niet vrae ;hert nac eenigh rlinck. KIL Uwe i efhebbers
hebben u vergeten zij en vragen niet nae, U. BIJBF LV.
Oir `zag ergens voor b toonen : hij vraag t weire i = naar
zijne 2noercr. Spreekw.: zij vraagt naar den bekerden
,v , naar evenveel welke bekende zaak. Een gek
kan meer vr ergen . dan • zeven wijzen beantwoorden kun.
, r, en , men kan op alle vragen geen voldoend an ;
woord geven. Prager f vaat vrij, 3'ei^o er. en daarbij.
Zie weigeren. Iemand het • hemd vara het lijf, of van
liet li f af, vragen : zit; afvragen. ,Ik vraag- eens,
of gij het doen zult, ik legeer en v©rder,, eanftin ,
dui t gif het doet Van, kier gevraag , vraag, vraag_
achtig ., vraag/ter , vrager. Zaínenfell. vraaggil,
icimmand , die: naar a11^,S 1t aagt, vraagbaak,, v; aagpur t s àa fpel vraag tuk , vraag tee ►: esa , vraagwo,rd , vTaagztè/1 , , yr. gz ht , en z. Afvragen,
bevragen. door vraen, h rag n, r,avr gce z, onder..
''ragen , ontvra en , opvraget: : 'voortvra*
gen w cflz
ra en , h oogd., eederf, fragen : I 1D, . fraghen,
K :no frahera , ULPFIIL. j rüknrzn , zeseed. fraega ,
vrief „ frceg?e, lat.. rogare, fchijnt verwant aan prag e n, prangen , en Bene afperfing van, iets aan te
duiden:
\i. RAGEN , z: n. - 3 .m:, des vragers, - of van den , vrager; lneerv. i'ragèrs van vragen. A, wie vraagt
n. BI jgeli j ek de ongerechtigheit . pies : vragers jal zijn.
Zie
e,,
g
g
en
.
vra
.eT^
v^•a`agáN
gJ^r.
B
VRANK, bijv. n. en bijw. Zonder trappen van verVrij_,. ohb'edwon gen :' vranck , en . i'eiiig
grocotltn g.
VOND.
weinig anders, dan ^n ver*
eree
..^Th^ €^^s.^..
Í^ p..
.. rak
vn
eenigin'g` leef' vrij , 15 ikeJi^i : dus -w,rdt gij
.
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en y► 1. 2/ .: J'1j' gaat vrif en vrank over j raat.

P ank, hroogd. ,der. , eng. fran , fr.franq, ital.,
fp, fllanco, is een ier' c lid woord-, *aarvaln een zeer
ontleend heeft. Over destnagtig volkzijneirnaam
z
ze&fs waarfchijnlijken. `Oorfprong, zie tinij.
V A TIG`, bije, n; eis "bi v., , vratiger. vratigst. Van
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vreten . Gulzig vretend: eren gratig mensch. Figuurl•
het watlg graf.
%TREDE , z. n. , m., des vredes, of van den vrede ;^
rneerv. vredes. Eigenlijk vrijdom van alle verontruste
ting- en beieediging : wij leven Jieeds in volle rusten
vrede. Laat hen met vrede ! Gaat in vrede ! Het
huis van eindeloozen vrede. D. D e C K.. En nu . in
vollen vi ee den hooghlen feestdaglz vierde. * V'o.LD.
Ziet overvloed van vrede zich befchoren -- Niets-kan
zijn waar genoegen flooren. L. D. S. P. Tevredenheid, vergencoegdheid•: dit lezen -- laet geen vol
vermaken , geen vollen vrede toe. D. D j, c x. lensand ' te
vrede 1/ellen. Deze beteek nis vat het woord 'is 'dé
moeder van die van tevreden ; .zie di "Woord. Voorts
beteekent vrede vrijdom vati twist : ik ried hen -tot
vrede. Die van vrede (reken' rozet herre natsten. MiEELV. zij fpreeken nooit van vrede .. neen ! maar zij
bedenken Iistigheen , ten. v' l val- hen .. die , (lil pan
zinnen , de ` vrede 't dierbaar st ptt, beminnen -' L. D.
S. P. Vrij om van oorlog : den vrede breken, tirede fluiten, trefes, fnoken . Orn vrede bidden. Dé
vrede , een ,^• ^^ t ''brt velen onbekent. VoPD. 41 't
eft
Christenrljk geviligt smet den vree.^ MooN
krijgsbloei vergoten in vrede. BtjBF_LY., waar vide,
-

.

,

zoo als een ieder weet, in n-avi.ilgingg van het Hebreeuwsc , in groeve, aftcheïdswensch, eng elders,
wegens a.'tlerlet 1ei1 gebezigd 'wordt, zoo- alp i'nl: let
op de vrotz,en , ende fiet na de oprechtén. Wint- het
eijnde van dien man lal vrede zijn. Eindelijk , " is
trede; der zi 1 meermalen een gercist geweten Van
hier vreden. , vredii , vreed arm Zameniiéll : vredebre
ker,, vredebreuk`, vredegenoot , eredel antiel , 'vredehande11314 , vredekrans , vredehe end , ` vredèlrevendhc, d , ; vrede.
maker, vreçleregter, vredesbersgt, vredefthender,
de fees t , vr, edelkus , vredesmin , v.redesraad , , vredefad,
M OND, — vrecicsteeken , vredestempel-,vrerlestald , vredesv. rdr„ g , vredesvoor( ag , vre levaders ,, V ON E, -- vt eden
vlag ,.. vredevuur , vredewer jck„ w eebcfluit` , , VOND.
v, eep. Ce? , VOND. -- vreeveJl oorder . eretrompet , V orm
vrrverbond , VO ND . enz-, . Landsvrede.,, r:,liesvrede,
Plaatsvrede, tevreden, zielsvrede enz. 9
Vrede , vree, ncderf, free ., frede,1 . deen. - fred,
zweed, friet. , IsID. frit^ó , gmo /rilt , hoogd
-

„

-
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fricdc, niidddeleeuw. lat. fr^dus, freda , Ireduin->
kont van vrij', eng. free; en werd in het oud
duitsch meermalen met freijth , vrijheid verwisfeld.
VREDEMAKER , z. n. , in. , des vredemakers , of van
den vredemaker; meere. vredemakers. Van vrede en
maker. Al wie vrede maakt. Boertende noemt men
dus de borst van eene zoogende vrouw ; en in fomrnige steden is het een lid van eene vierfchaar, die
den naam vat--_v-redemakerskamer voert, en dus eene
ander waardigh id, dan die van •vrederegter, die
op kleinere plaatfen alleen het werk van zulk eene
kamer doet.
VREDEVUUR, zie vreetrompet.
VREDIG, bijv. n. en bijw., vrediger, vredigst. Bij
KIL en in den STATENBIJBEL , vredelick, ZWABENSPIEG. fridelich, hoogd. friedlich .. Van vrede. Zie
ig. Vol vrede en ongeftoorde rust : een vredig lea-en lei
Als bijw. ,-den.Htwasrlogve.id
rustig , oniemoeid : men kan niet langer vredig over
/)raat gaan. Van hier' bevredigen, enz.
VREEDZAAM, bijv. n. en bijw. , vreedzamer, vreed•
zaamst. Van vrede. Zie zaam • Hoogd . friedfam„
OTTIlID . friduJam. Tot vrede geneigd, vredelievend : Seraia was een vreedfacm vorst. BIJBELV • Di:
yreedzaana huis genegen.. J. D. S. P. 1ii vrede leven de : defe mannen fijn vreedfaern met ons. Bijl
BELV. Als bijw•, op eene vredelievende wijze : zij
ftrak hen vreedzaam aan. In -ongeftoorden vrede:
zij leven er zier ,vreedzaam. Van hier vreedzaam.leid, vreedzaamlr.^k. Zamenftell. onvreedzaam, enz.
*VREEMD, bijv. n. en bijes. , vreemder, vreemdst. Ei-tgenlijk, in eerren algemeenen - zin , verwijderd : dc
yreemde, . vreemd van mededogen. L • D. S. P. Van
ons. land verwilderd, en dus tot een ander land be-.
doorende , bulteniandsch , uitheemsch : vreemde volken,
,
' gèwesten, ffeden, zeden , talen, enz. Onder vreemde
*Vlag varen. 211e vreemde mannen, cie in 't lamt lsraeVs Wonen. BIJBEL'v. In vreemden oordden naamdes
Ileeren prijzen. L. ,D. S. P. . Een ,vreemde is,, als z.
n. een uitlander: red m uit der vreemden magt. LD. S. P. Oock en fal geen vreemde het heilige eten*
BIJBELv. , waar dit woord de plaats van vreemdeling
h

vervangt, ' dat u fiagt vreetut fal zijn in een laat,
dak
1
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da t haerlieckr niet en"# is. Van onze woonplaats,
niaatfchappij , enz . verwijderd : er zijn 'vreemde lie-

den op het dorp . ,e1ls al de leden verfchijnen, zal et
wsinig plaats voor vreemden overblijven. Die vreenttien gingen de kerk fpoedig wederom uit. Van bloedverwantfchap ,, echtverbintenis, enz. met ons, verwij
derd : ', z Z e m ij , , als vreemd,, van broederen zelf be,veerd L. D. S. P. Eene vreemde vrouwe is een enge put BIJBELV . Vreemde kinderen naar zich ne'ne;z.
Zijn goederen ,,reen den vermaken. Het van niemand
yreeinds hebben , is, het van zijne ouderen ontleenen.
Van onze eigendommen verwijderd, ons niet toebelloorende : jaag dien vreemden hond uit -het huis. Een
vreemd paard , eene vreemde zweep. Vreemde goede'
ren naar zich fchrapen . Van alle betrekking tot ons
verwilderd , ons niet aangaande : bemoei -u toch, zoo
v2in mogelijk, met vrCe2fde zaken/ Oneigenlijk, is
a nde van eigen;iin:
v reensd haar het tegenoverfa
vreemd haar dragen. En vreemd gaat vervolgèns
:
over tot de beteekenis van ongewoon,
welk eene vreemde kleeding en opfchik ! Dat is eync
vreemde uitdrukking. , Die zijn geacht als wat vreemts.
BIJBELV . Premde lust , vrouwenlust, KIL. Onbekend:
mijn adem is mijner huijsvrouuwe vreemt. BIJBELV.
Die taal was mij vreemd. ,1 wat ik hoor en zie is mij
even vreemd. Buitenfporig : ik hoop , dar hij i an dien
vreemden handel terug komen moge. De weck des menfchen
is ganschl verkeert en vreemt BIJBELV . Bevreemding
mil ' zeer vreemd voor. Ik vind het
w
ekkend
w
da•t kwam
u^ m
gansch niet vreemd. Als bijw., met bevreemding, met
verbazing : hij zal vreemd toehooren. Wat keek hij
vreemd op ! Zonderling : zich vreemd ojsfchikken. Als
of men ergens mede onbekend was : houd u zoo
vreemd niet. Die haet draegt, gelaet zich vreemt met
fijne lippen. BIJBELV . Van ,hier vreemdelijk , vreem.
deling , vreemden , vreemdheid, vreemdigheid, vreemd
te a enz.
Vreemd, KIL. >vremd, Voogd., angelf., vrief f •emd.
KERO., OTTFaID., NOTK. f sremid, frerned, deer, frem.
komt van het oudd. fram ,
med, zweed. j
weg en verwijdering , verwant aan het eng. ƒrom ,
fait, van; of het is zamengetrokken uit verheemd,
van
-

.
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van heen, hei m; woonplaats , vaderland ; derhalve

zoo veel als van zijn vaderland verwijderd,
VREES i ENG , z. n., m• en vr. , des vreejndeli ngs,

of van den vrèenmdeling, en der, of van de , yreern ieling ; nneerv, vreemdelingen. Van vreemd. Tot het
volk , waaronder men verkeert, niet behoorende :
woont als vreeindelinck in dit lapt. B IJBEL V. Daar
'k als een vreemdeling en balling zwvorf. ... D. S. P.
Overdragtelijk is, een vreemdeling ergens in zijn , onkundig zijn van het geile daar ons .„ aat , of daartoe
behoort : gi, j zijt in de Wiskunde nog een vreemdeling.
Ik ben hier geen vreemdeling meer. Van hier vreemw
delingfchap. Zameniteti.: vreemdelingsregt, liet regt
van eenen landsheer op de natareinichap van eenera
i}ervenden vreemdeling, middeleeuw. lat e albinagium.
fr . aurbaine.
VREEMDELINGSREGT, zie vreemdeling.
hebge.
VREEMDEN , bedr. w, gelijkvl. Ik vreémdde,
vervreemBij
KIL.
evenveel
als
vreemd. Van .vreemd ,
den . dat hiervan afflamt. De verdere zameníiell.
zijn bevreemden, ontvreemden.
. n. , vr. , der, taf van de vreemdte;
VREEMDTE , zbulings
zonder meerv. vreemde. HHoogd. fremdé. l igenlijk, het vreemde van een. ding . (.i het gebruik
vreemdheid, vreemdigheid: terwijl zich ieder aan de
vreemnte van het ftkoufpel vergaapte. -LOOFT.
VREES , vreeze , z. n • vr. , der , of van de , vrees;
zonder meear. Angst voor een kwaad , dat
men zich vdorftelt : ik heb . er geene vrees voor.
Zoekt gij mij vrees aan te jagen ? Codt hefpot hunne
s^reeze VO L LE N H. Het aertrif k zal van langdurige
vreeze ontf lagen . worden . V o N D. 't Zij dat de Gees telijkheit zoo verre de vrees in hem had. HooFT. Ver.
fchrickinge ende vreefe ƒat op hen vallen• BIJs LV.
Schroom , om iemand niet te beleedigen : hij heeft (ree7e de minlie vrees voor ouders , of meesters* Prees voor
God , vreeze des Heeren , of 's Heeren vrees. Van - hier
vreesachtig , vreesachtigheid. Zamenftell.: vreezelxs ,
enz. Watervrees ,. enz. Van vreezen.
VREESACHI`IIG , Z1e vrees.
VREESSELIJK, bijv_ n. en bijw. , sreesfelijker, vreese
filij kst. Van vreezen, zie lijk. Vrees verwekkend,
ge.
.

.
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geducht : `der groote ende vreeslhcke dingen. B t j'R F L V•
[Joe Vreeslijk is zijn majejleit.. L. DD. S. P.. Als
bi i -w. , op teene angst verwekkende , of fchrik barende
wijze • hij heeft haar vrees/dijk mishandeld. Maar dikw; j s is dit b jw. ook niets meer, dan eene veriferki ng van het volgende : wat zijt gif vreesfeli k mooi !
L n men bezigt dit woord bok als een tusfch3enwerp.
fel van verwondering : wel, vreesfelijk 1 wat zijt gij
moei ! Vant hier vreesfeli;kheid.
VREETRJ.)MPET, z. n,, vr., der, of van de, vree.
trompet ; meerv. vreetrompetten. Van vree, vrede en
trompet. Bij VOND. eené trompet, .waarop men tot
viering van den vrede blaast. Dus is vredevuur een
vuur , dat op een vredesfeest aan.ge(^oken wordt;
xnaar ook een vliegend vuurje, dat zich aan de mas.
ten der fchenen hecht, en door de Zeelieden voor een
goed voorteeken gehouden wordt. In het fr. feu,de
Saint• Eline. In het lat. , als -er twee bij elkándereii
zijn, . castores , gr. dtovxovgot , KIL. vredvier.
V'REEZL'N, bedr . en onz. W. , gelijkvl. Ik vre"e .
de , heb gevreesd. Bedra , duchten , een voorgefleld kwaad met angst beíchouwen : ik vrees , den dood
niet meer. Wendt mijne fmaedthé: t af, die ick vree fe.
B I J B E L v. Hij alleen vreest verachting , die zich deze!
ve waardig keurt. 'k Heb geen gebrek , 'k heb geen ge.
'vaar, te vreezen. L. D. S. 3'. Zich een kwaad met
angst als mogelijk voortellen : . vreest gij nog , bedrogen te zullen worden ? De liefde vreest eer 't z wvtterst ,
dan zij ten beste hoopt. VOND. Ik vreeze , dat ik qualijk zal doen. HALMA . Min of' meer angffig ontzien:
Zijne ouders vreezen. Spijst ieder , die hem vreest en
acht. L. L). S. P. Wie het gebod vreest , dien ƒal vers
golden worden. BIJBELv. Het kind vreest vuur, noch
water. Onz., fchroomen , om iets te doen: -ik vreesde,
hem tenaderen. Hoe ? en hebt ghi9 niet gevreest , uwe
bant uit te f recken. BrJnELV. Angí ig ontzag ergens
voor bevoelen : hij vreest voor ouders , noch meesters.
Mijn herre heeft gevreest voor u voort. BzJJE L V.- Intusfchen beteekent , voor iemand, of iets , vreezen,
ook, duchten, dat zoo&anig iemand, of iets, door
eenig kwaad getroffen worden zal: ik vrees voor U.
Ik heb voor die arme Jiad gevreesd en gefdderd. Of
-
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zich van zoodanig iemand , of iets , eenig kwaad voor.
fpellen : voor ween [oude ik vreefen ? BIJBELV. Vreest
gij niet voor de be/metting , die u omringt? Angst gevoelen voor een kwaad, dat men Zich als mogelijk
voorfielt : hij fchi nt voor geene tegenfpraak te vreezen.
Ontfloeghze zich noch niet , voor hoon te vreezen. VOND.
411e qualen van Egrjpten , voor dewelcke ghij gevreest
hebt. B I JBELV• ; waar vreezen in dezen zin ook met
van zamengevoegd wordt ; zoo als in : vreefet niet van
te zijn knechten der chaldeen. En vreest niet! is al.
daar , bij herhaling , verbant alle ontzetting , allen
fchroom ! Van hier vrees, vreesjelijk. Zamenfteil. :
Godvreezend , enz.
IVreezen is verwant aan vaar, zweed. fora, eng.
je,ar , fr. peur , ital , paura , lat. pavor, vrees , en aan
vrucht , en vruchten, zweed. frukta, Been. , frijgte,
welk alles door zijnen klank eene
2ngelf. f
angilige fiddering fchijnt aan te duiden, zie vruchten.
we kker vrekst. Gierig : hij'' is van eeb ij v.
nen vrekken aard. Geen vrecke fchout beflaet de dichters nu in boeteza. VOND. Als z. n., een gierigaard:
die vrek fchraa t %hat op Ichat bijeen. Van hier
vrekaard , vrekachtig , vrekhei „ vrekkig.
krrek, ,, oudduitsch frech , angelf. fraec , ULPHIL.
rik, is niet slechts verwant aan frecchi , gierigheid,
r. ook
aan het
en reak, g ril en
bij
, maa
eng.f
bid N uTR.
freafkish , grillig, ja fchijnt een en hetzelfde woord,
zweed. fraek,
, ijsl. fraekr
^ walli !.
als het deer. frek
frec, nederf., hoogd. firech, fr. Jarouche, lat. ferox,
sterk, moed] g , (fout , roekeloos , waaraan vrank en
vrij verwant fchijnen ; en de overgang van het denk.
beeld van fterk en moedig tot dat van gierig , fchraap•
Zuchtig, kan ontstaan zijn uit het misbruik , dat de
Duitfche adel in de middeleeuwen van zijnen moed,
en zijne krachten maakte, om allerlei roof te zamen
te fchrape n.
VRETEN, onz. en bedr. w., ongelijkvl. Ik vrat, heb
gevreten. onz . eigenlijk eten: het paardweigerdetevregten. Van menfchen , overbodig en gulzig eten: het
is geen eten, maar vreten. Hij vrat als een wolf. Er se
eerre. Qnbefchofte wijze, als
ens van vreten, is , opeen
.g
•g
,
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heb dier , Iets daarvan tot voedfel gebruiken : wie heeft
pan de kaas gevreten ? De hond vrat van het vleesch.
Ergens aan vreten . is daaraan knagen : de muizen
vreten aan het brood. Op dat er geen roest aan vrete.
fledr. is vreten tot voedfel nuttigen : het dier wil dat
hooi niet vreten. In eenen verachtelijken zin t )ok van
xnenfehhen : zie elzen boer eens wafelen vreten ! Van hier
gevreet , v`ra rt ., enz. Zanientiell.: vreetdarm , vreetkoorts, vreetzak , vreetzucht , enz. Afvreten, invre..
-

ten , t otvrelen , vér5 reten , voortvreten , wegvreten
enne

Vreten, netled. freten ; angeli: , ULPHIL . fretan ,
erg. ƒi -et' , vrief. fp^'ëtte, zweed. f-raeta , deen. fraad"^
fe , NOTK. OTTFRID . frezzen , hoogd. fresfien, komt
van ver en eten , en beduidt eigenlijk opeten.
VRE UGD, vreugde, z. n. ; vr. , der , of van de vreagde; zonder- meervr Gewaarwording van blijdfcbap ,
vrolijke aandoening der ziel : het veroorzaakt, mij dë
gro0tJle vreugde: Vreugd om • 't onheil .,dat mik deerde. L. D. S. P. De lusthofs marmerbron van vreut
féhréit zoete tranén. VOND. De kracht eener v&lj
vreugt. HOOFT. Uitwendig betoon van blijdfcbap : de
f `ad -vas vol vreugde. Sint N'' olaasvreugde. Kermis_
ir: •eugde. I3ruilofxt vreugde. Kindervreugde , eu z • Die'
forte vreugde komt hun duur te haan. De vreucht
der trommelen ruit , het geluijt der vrolick huppelen.
den houdt op. BIJBELV. Beweegreden tot bliidichap;
weer de vreugde van ouders en naastbeJlrxanden ! Dè
vv•éught van- Jlidt en raet en burgerij. VOND. Bene
'rei,gde der gantfcher aerde is de berg Zion. BÍJBELV
Dit woerd had ouïings in den tweeden naamval vreugden , zoo als vrouw wrÓttwen. Van bier in den STATRNJ c t, de zámentlell.: vreugdénger#e,' , vreugdengefanck , 'reugdengeluijt , vreugdenolije , vreugdenƒpel, en- bij KIL. vréugh% engefchreij , vreughdenlaer,,
yreughidenloot. De verdere zameiuftell. zin : vreíigdebedrijf, vreugdebëtoon , vreugdedag , vreugdedans,
vreugdefeest , vreugdegalm , vreugdegejuich , ' vre ug^Ye
genoot , vreugdelied , vretigdemaal , vreugdefekot ,
vreugdetraan , vreugdevol, vret gdtvuur , vreugdezang;
enz. Hartenvreugd, zielevreugd. Voorts komen van
,
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verwant aan vervrolijken , hoogd. erfreuen, enz. ; - ais
ook vreugdi , bij KIL. , hoogel. freudig , nederf. frödig,
zweed. frodig , deen. freidig ; in plaats waarvan men
iatusfchen vrolijk, enz. gebruikt.
Vreugde , hoogel. freude, oudd. froeidé, en vrothe,
NoTKK. frouueda , IsID. freuuindhiu , OTTFRID, freuui ,
WILLER. freiuue , deen. frij d , ijsl. fr "i " d. komt van
freuen, en is verwant aan ƒrok, vrolijk.
VREUGDIG, zie vreugde.
VRIEMELEN , onz. w. , gelijkvl. Ik vrientelde , heb
gevriemeld. Zich zittende meet het onderlijf bewegen:
hoe zit gijj zoo te wriemelen.
VRIEND , z. ii. , m. , des vriends , of van den vriend;
meerv. vrienden. Verkleinw. vriendje. Bij verkorting
vrind. .Eigenlijk iemand, die bemint. Bijzonderlijk een
naastbef aarde : de vrienden wilden het f huwelijk niet
gedogen. De naaste vrienden werden bij iet fierf bed
geroepen. Ik hek bier vriend noch maag. Een beminde:
fuick ten is mijn iiefJle, ja futck een is mijn orient.
B1JBELV. Iemand , die een andef met eene Jonathans
liefde bemint : waar vind ik Benen regtfehapenen vriend
Len grient heeft s'allertijs k#ƒ. Iemand,
met wien men vrlendfchappe k.. omgaat , la wien men
Bene groote mate van genegenheid , toedraagt als wij
grienden blijven zullen. Om mijne vrienden, die ik
acht. L. D. S. P. Iemand , wien men - niet- wel anders
weet te noemen : hoos eens hier , vriend ! Of wien men
geenen beter voegden titel weet te geven : Vriend
N. N. ! wees zoo goed ; -en zend mij morgen , enz. In
den STATENBIJBEL , een vertrouwde vriend , een geheimraad : Hufai , de 1lrchiter, was des Konincks
orient. Ergens een vriend van zijn , is , een lief hebber : ik ben geen vriend vin fpelen. lema,d te ' vriend
hebben, is , door hem beguníligd worden. Figuurlijk:
gij hebt weer- en wint te valent. VOND. Ten goede
vrriern , is , iemand , niet wien- men vriend(chappelijk
verkeert. Spreekwo.: wel - goede vrienden , maar mal
kanderen niet in de beurs ! uwe vrie iidfchap moet mij
niet benadeelen. Een _ vriend in nood- is iemand , die
zijnen vriend als dan niet aan zich zelven overlaat. Wegens
eene vrouw bezigt men , in bijkans al de opgenoemde
beteekenisren , vriendin. Voorts komt van vriend, bevriend, vriendelijk, vriendloos, KIL. vrlenifchap, enz. Zamen-«
,
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m e nflell.: riendbroederlijk , vriendengroet , V)•lendtnmaal , vr iendhoudend , vriendrnatig, enz. Allemansvriend , bloedvriend , boezemvriend , echtvriend , halsvr iend, Izartevi tend , huweli;ksvriend, ontvrienden ,
tinvriend , tafelvriend , zieleVriend , enz.
Vriend ,eug. friend, angelf. freond„ vrief. freun l,
nederí, fr U*' nd. hoogd. freund , KERO, OTTFP.ID.
friUnt.> ULP HIJ,, friends , zweed. , ijsl. fraende , is
evenzeer een deetw. van frigon , beminnen , als vijan d
van vijen, haten ; zie vrijen. Anderen brengen het
tot het aloude firitke , vrede.
VRIENDELIJK , bijv, n.. eri bijw. vriendelijker, vriex-v
delijkst. Minzaam : een vriendelijk 'gelaat toonti.
Moet niet twisten , maer vriendelick zijn tegen alle.
B1JBELv. Aangenaam: dat was geene vriendelij kt ontmoeting. , Ik vind het weder gansch niet • vriendelijk.
Als bijvv., minzameljk: wij werden er vriendelijk- ontw
vangen. Een man , die vrienden heeft , heeft fch
'riendelick te houden BIJBELV . Van hier vriendelijkheid , vriendelicken , KIL . Zamenflell, onvriendelijk,
enz.
Vriendelijk, Zwab . dicht . friundelic , angelf._ fro*
, vrief. freunlik , ,hoogd. frèun&ich, nederf.
NOTK. fríuntlih, komt van vriend.
fr
Vit..E ND IO U () , zie vriendhotcdend.
VRIENOHOUDENi3 , ,.bijv. n. en bijes. , vriendhouden.
der , vriendhoudendt. Van vriend en houdend , van
houden. Die zich zoo gedraagt, dat _hij zijne vrienden
houdt , en dezelve hem genegen blijven : het is een
vriendhoudend man. Van hier vriendhoudendheid. Dit
woord verfchilt van vriendhoud, bij KIL. Want dit
laatfl e komt van vriend, en houd, genegen ; zie houd.
VRIENDIN, zie vriend.- .
VRIENDSCHAP , z. m. , vr. , der , of van- de , ,eiend•
fichap; zender meere. Vriendelijke toegenegenheid . iemands
'vriendfchap »innen , behouden , verliezen , verbeuren,
enz. Ik doe het uit vriendfchap. Uwe vriendfcha,
voor mij. Zijne vrientfchap te vieren. Hoopt . Of hij
hunne vrientfchap waerdi h zij. VOND. Vriendenverbintenis met iemand : ik leef in vriendfchap met hemd
Er betond eene nieuwe vriend fchap tusfchen hen. Weet
gh^ij niet, dat de vrientfchap der werelt Een vijantlckap Gedts is. BiJsELV. Huwelijksliefde: ramp nog
,
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or doet blwfthe wv zoete vriefxf ,zap Uit. VOND. BewY i
van vi•iendeliJIze tosegeaie enheld : vvr Eend jcilnp iemanden
deught doen. KIL . De eens ^^, rienrlfchi¢p
cl oe/t, goed ^lJen .,de^^^
is cie andere waardig. Ei iu_ eï k g :e [t mer, den naam vair
vr lendfch zap ook wel eens aai iemand wien men niet
wel anders weet te .noemen : zeg eens , vriendfchap l
Van bier vriendfchoppeljk.
n
' f ' cra^
np , z weed, fri^ntdf kap, Wederf. f^u^lI^rtencl

f
hoogd. freum^fC^aft, WILLER. frV.,intƒChefie.
vries. freunskip , komt van vriend.
VR iES , z. r,. , m , des vriezen , of van den vries ;
meerv. vriezen. Verkleiuw. vriesje. Bijkans de eenige
volksnaam , die , i dit werelddeel, reeds voor twee
duizend 'aren door een en hetzelfde volk, dat hem thans
nog voert, in, een en hetzelfde land_, gedragen werd :
de Vriezen werden door Franken en Romeinen beide
Ontzien: T ufur , Ei ïnga , beide oorlog, v erge YrièÈen.. VON;). Anders Fries , oulings Vrees, en Pref n ,
in : elu freija Fre/ona , edele vrije Vriezen , fr. J4ijn,
lat. Frifo, en Frijius. Van hier vriesch, vrrezin. Zamenf}ell, vriesland.
VR 4;SC tT , bijv. n., zonder vergrootingstrappen. Vare
T7r es- Toot Vrics ad behdnrende , of daaruit . herkm f ig : ï" efc;rie boter, acird'tppelen, turf, wo , fclttxen a de; , CTIZ. [7 iefche ruiters , zijn bekende
be.i jedmn^auel 7i te ven het indringer van ruiterij ; ani
des ƒPawn ^r,rmg ruiters ; maas i n het fr. chevau x de
Fri/e. 1Ict V iesch iS de aloude taal der Vriezen , die
thals en, el nog te i platron lande gefproken wordt. Diz
wood Duidt in VriCsl. Friesk,
Vi 1. USLAN D , z. D. , o , (les Vrrieslands , of van het
Vries/and; zonder rne.erv. E (Ier gewesten van Holland. Zameni:: 1.: oostt'riesland, enz.
V REZEN. AN , 21e vrieze^n^
VRLZ .^N, onz. w. , o^igelijkvl. Ik vroor, (van vriere s)
zr o_ of zoo aangedaan
heb en ben gevroren. Door
worden : het warer vroor geheel dtgt. De luchi verbrant
'van hitte , en 't water vriest tot ijs. VVOM). lek vrees,
zc,k vrk e in den br ant. ► L \'Issc!-1 7e vr iest foo doodt,
ais een herring , i osE M. Het vat is in /lu/een gevroren. De pad 'roo uit den groticl Dor vorst gevormd w, )rden : er vr? ir ijs aan zijnen , baard. On
peifouzuli, k , beteek eilt liet ,mes:, er grijpt vorst plaats:
fret
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het vroor eersen duim dik, Wat heeft het de4efl nacht
wederotn gevroren. Van hier vorst, en z. 2amen1tel 1 .
Vriezeinan , zo) als men de vorst wel eens noernr : de
vriezeman gaat weer heen. Bevriezen , opvriezen. ,
toevriezen , uitva iezen , vervriezen , voortvriezen , enz.
vriezen , hoogd. frieren, fc ►ij nt' verwant aan 't Iat. frigeri.
'RIJ , bijv. n. en hijw. , vrijer , vrijst. \Trank, o1:_bedwongen, van ligctiarnelijke duigen , in geene bewegialg
gehinderd : toen ik den mantel achter over Ploeg , werd

mijn regter arm i rij. Hij wordt op vrije voetar

geleld. Het ontzivachtelde kind bewog^ zich vrij.

Van de beweging -van ligchamelijke en ifoffelijke dingen,
ongehinderd , ongetloord : het puin opgeruimd zijnde,
kreeg men eenen -vrijen toegang ,tot het gene flaande
gekeven was. Het water kreeg eenen vrijen loop ;
welken loop men ook aan onifoffeli^ke dingen toekent,
wanneer zi ongehinderd Voortgaan : ik geef aan mz jize
gedachte» eenen v!i*' loop. Voorts is vri niet iiigefloten , onbeperkt : gij hebt daar een vrij uitzigtà 11e
begaf mij in ede Vrije lucht. Op zich zelf, door geeie
andere dingen aangeroerd : het huis flaat geheel vrij.
De balk ligt niet vrij genoeg. Ik zit gaarne vrij en
ruim. Uîerdragteiijk , van dieren, aan geen bedwang
van menfchen orderworpen : zoo dra de vDgel wederom
{yfri j werd. I "e heeft den wou ejel •vrij henen gefonden
BI JB LV. Van andere dingen, aan geenen fouverein ,
of heer en meester , in eigendom toebehoorende : eene
Vrije rijksJ1ad. Daarin en is noch dienstbare (f aaf) ,
noch vrije. BIJBEL,v. Voor geene fchulden verbonden:
dat goed is nog vrij en onbezwaard. Aan niemaiids
h erfchapp j onderworpen : eene vrije republiek. SQ (uit
ghij waerljck vrij zijg?. BIJBELv. De IVjn gefchapen
was, om Vrij te zin. VOND. Door geene af hankelift
beid aan iemand verbonden : mijn hart is niet meer
vrij. Daer ick van aMen vrij was. BIJBELV. l'`oor dat
zij zich verloofde, toen zij nog 'Vrij was. Is uw knecht
tegen Mei vrij ? Door geene bezigheden belemmerd:
ik heb den ganf•hen dag geen vrij half uur. Door
geene verpligting bezwaard : o zijn _clan de fonei vrij,
van didrach men op te brengen. i IJB E L V. J r hehh lort
niemand vrij te z jn: Aan geene ftraf onderwrorp nn : <<e
krijgskneckt pluníierde en roofde vrij. Wat kort u die
'rr e jagt-P aan S;eene betaling van huur, enz. onder lí 3
he°^
-
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hevig : vrije landerijen. Eene Vrije woning , vrij vuur
en licht. Van menigerlei andere bezwaren ontheven : de
vrije 7aarinarkt. Ik kreeg er den vrijen toegang. Ik
heb hier eene vrije kamer. Ik wenschte vrijer te kun
tien zitten- Aan geenen geweldigen overlast onderhew-vig : 'de wegen zijn Piet vrij. Wanneer wordt de Zee
eens weder vrij ? hij ging vrij uit en in. Vrij en
vrank. Vrij (chip ,rif go ed , de groote (telregel , dien
Engeland aan anderen íreeds betwist. DoGr geenen zedeiij ^:.en dwang verhinderd , om dit of (lat te doen
in hoe ver is de mnensc-i in zijn doen en laten vrij?
.lij heeft eenen vrijen wil. laat mag: vermag de
vrije tong te toornen. L. D. S. I:. Gij hebt eene vi ije
',keus. Ik mag het vlij doen. Op geene lhat`lche wijze
aan regelen van kunst verbonden : de meeste Jiukken
van Kotzebue zijn al te vrij . Eene vrije vertaling„
of navolging , is riet tegenoverftaande van eene letterlijke, Vrij denken, (preken , enz. is onbevooroordeeld.
Voorts is vrij fpreken, iemand vrij aanzien , vrij met
iemand omgaan , vrij te werk gaan , enz. , zonder
f'chroomvolle bedremmeling-. Vrij (preken, handelén,
enz. is. ook wel eens het zelfde , ais al te vrij , fioutelijk, met veronachtzaming van wel voeeeliiEtheid en
goede zeden. In dezen zin nadert de beteekenis van
vrij , angelf. freah, freoh, aan die - van het líoogd.
frech vrek waaraan A»E L UN c het hoog - fr^-e1
ei
verwant acht . en waarvan frank , vrank , hem fchijnt
afteftamrnen. \Toorts is vrij , zonder bedenking , zonder fchroom , vriieli^k : doe het vrij ! Laetze vrij in 't
werken met mij firijden. VOND, Het beantwoordt aan
het eng. verfij. in : vrij veel, . vrij duur. Is vrij ge.
voeg voor mij te doen. CATS. ; en aan voorwaar, in:
't en is ook vrij geen wonder. H. DF, GROOT. ,-Vrij van iets, is , daardoor niet bezwaard : vrij van
lasten-, fichulden enz. Ontflag van verdriet, en vrij
van zorge en kommer. VOND Daartoe niet verpligt :
van dien arbeid ben ik vrij.. p dien de man gejlorven
gs , fo is fij vrij van de wet. BIJBELV. Daarvoor niet
blootgefteld : daar waren wij vrij van de kogels en
bomben. Het is hier niet vrij van rook. Deze beteekenis heeft vrij (kok in f^hooï-yroj*, enz. In andere zaunenftellingen heeft het wederom andere beteekenisfen ,
-

die firaks ontwikkeld warden zullen. Eindelijk, zijn
vîi/e
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yrfje kunten, die oulings enkel door vrLje lieden beoefend werden , en bezigt men vrije kunst voor tooverij , en
beteekent vrij bij KiLt. ook mild , goedgeefs. Van hier
'rïjden, vrijdons , vrije, vrijelijk , prijen, enz. , vrijheid. . Zamentlell.: vrijaf, vrijambt , welken titel
men aan meer dan een district van Zwitferland plagt te
geven. --- Vrijblijven , vrijborst , vrijbodig , vrijbrief,
'vrijbuit , enz. vrijburger , vrijdenker , vrzjdinger ,
vrzjdobbelen , vrijeling (Ubertus bij HooFT) , vrzjge~
boren , vrijgeest , vrij hartig , vrijheer , vrijhof, vrijhouden , vrijjaar, vrijkomen, vrijkoppen , enz. — vrijlaten , vrYjleen , vrljloopen , vrijmaken, vrijman, Vrz9nZ.oedz vrl mondi , vri ' leiten ,, vrijp©stilt , yrzjfchool ,
vrijfpraak , vrij fpreken , enz. ----- vrij/laan , .vrijjellen , Vrijuit , vrij varen , vrijvechten , vrij erklaren , vrijvrouw , vrijwa ren, vrijwillig , enz. Gastvrij , lastvrij , onvrij , fch©otvrij , fij, tolvrij,
Vogelvrij , zorgvr:j , enz,
Vrij , boogd. frei. ULPHIL. ftijs K$^o fr , fr* ,
zwitferl. ƒrijg , angelf. frig , freek en freah , nederf.
,tri j , en oulings frig , deen. , zweed. fri, eng. ƒree ,
is een zeer oud woord , van 't welk de Phrijgiers , vol-

gens HEsJJcHrvs!, hunnen naam ppiues ontleenden; ver•
want aan vrek en vrank.
VR1JAADJE , z. n. , vr. , der , of van de , vrijaadje

zonder meerv. Gevrij : hoe lang zal die vrjaadje duren?
't Einde mijner vrijaadje. VOND. De Hertog hief een
geveinsde vrijaadje aan. HoorT. Van vrijen,
VRIJAF , z. n., o., dat enkel in vrijaf `geven , vrijaf
hebben , vrijaf krijgen , gebruikelijk is , en dan vrijheid , verlof , om uit fchool , enz. heen te gaan , aanduidt : als wij vrijaf krijgen , ga ik met u fPelen. Man
vrij en af. Zie intusfchen vrijhof.
VRE,JAM&T, zie
VKIJBLIJVEN , onz. w. , ongeljkvl. Ik bleef vrij , ben
vrijgebleven. Van Vrij en blijven. Beveiligd blijven
op dat 's hemels burgli niet 'vrij zou blijven. VOND.
Inzonderheid van zwangerheid : zij blijft laTZg prij• In
andere beteekenisfen fchrijft men , vrij en blijven n1et
aaneen.
.
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VRIJBORST , z, n., in.: van den 'vrijbont;
Van . vrij en borst, hoogd.
meerv. vrijboden.
als adelbont , omdat
urfche. Is bij Kir. even veel,
«
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er buiten den adel en de Geestelijklield oulings geene
v ij = lieden warel] , en vrij en adellijk , dus in desa
krijgsdienst , waar. de Geesteljkheid ' geene plaats vond,
eens ei hetzelfde was.
V IJ )RS t'IG , bijv, n. en bijw. , vrijbor4!iger, vrijbor.
J1igst. Van vrij en bor/lig , van borst. Een woord van
den vorm van ronrlbo;f ig. Vrijmoedig , órnbefchroomd,
onb: y litnpeld : een vr4jborflig vrouwmenscn. ,FUALPfk.
Vr jborflig uitte hij zijne meening. Van hier vrijbarflighei d , vri j borf1 glij k.
VM j B f.IE F , z.. n. , m. , des vrijbriefs , of van den vri j
brief , meere. vrijbrieven. Van brief en vrij , dat hier,
even als in vrijlaten , vrij/laan, enz. , geoorloofd aanduidt. Eene ' fchriftelijke. verklaring , dat iets voor ' iexna d geoorloofd is : geef hem eenera vrijbrie/', om te
bedelen. Wel eens een brie`, waardoor iemand ergers
va gevrijd wordt ; als wanneer dit woord van 'vrijden , vrijen, en brief, affiamt.
V UJBUIT, z. n. , in. , des vrljbuits, of van den , ij
buit; zonder meervr Van vrij en k t. Wegrooving
van goed , dat aan de vijandelijke partij behoort : zij
gaan op vrijbuit uit, op vrjbuit varend
VK 1J.& U iT N , oni. w: , gelijkvl.: 1k vrijbuitte, hek
gevr$jbuit. Van vrij en buiten. Wegroóven : toen z Ui
aldaar vrijbuitten. Van hier vrijbijter , 'al wie vrij
buur : Pa/las wapMt den vri jbuiter. VOND. Van waar
wederom vrijbuiterij. Zamentlel1. landvrijbuiter , zee.
1

6

.

vrijbuiter.
VIS I JBUITEK , zie vrijbuiten.
VRIJURG, z. n. , m. , des - vrrjburgs, of van den,
vrijburg; ' meerv. vr jburge i. Van vrijden ,vrijen, en
,burg. Eigenlijk een burg, waar men zich, vrij den , eene
veiiije wijkplaats vinden kan: toen men den moedigen
Luther , tegen zijnen wil, naar dien vrijburg gevoerd
ha4. Overdragtelijk ,evenveel 'welke wijkplaats : op stat
het -'-u en , miƒ tot senen vrijkurgh dien. VOND.' In
overeenkomst hiermede ' is v*r1jhuis , een huis ,. vrijplaats , eenti plaats, en vrzjfiad, eene ífad , waar men
zich vrijden kan : die gevlucht is na fijne vrijjiadt.
1

-

BIIBELV.
VRIJDIAG 0 z.. n , m, des vrijdags, of van den vrij
dag; meervv. vrijdagen. De zesde' dag der week: het
is er alle vrijti erg ynarktd.g. GGD =de vrijdag is de
%L I
-
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,vr ijdag voor pafche.n. Zamentlell. vt ijdagaond, rij.
dagmorgen.
Vrijdag , OT T FR TD • friedag , TATIR_ N. frigetarg , ai'lgelf. fiigée-lag, nederl. frijdag , deen ., zweed. fredag ,.
-

eng. fridaïj , vries freed, hougd. freij:ag , komt van
dag, en Fren/ , f Friga , de Venus van het Noor den , welker naam 'van frigon afftarnt , en aan vriend
verwant is. Zie vrijen. r
VRIJDEN, vrijen, bedr. w., gelijkel. Ik vrijde, heb
gevrijd. Vrij maken, in meer dan c:ene beteekkenis van

Vrij : die hij van ,Ie haat der zverleypartï9ders Bevrijdt
heeft. BIJBELV. Van alle lasten vrijdei of vrijen. ` at
hier vrijding, bevrijding: onder vri;'(Iing van kosten
en tranfport. zatrenael. vrijhrief, vrijburg, vrijgeJeidle , vrijhuis , vrijjaar , vrijplaats , vrijflacl , enz.
Bevrijden, enz.
Vrijden , vrijen , nederf. ouiin s fnijen , hooz+d.
ƒrelten, angeli. frian , eng. free , zwab. dicht. frie
Ban , komt van vrij.
VRIJDENKER , z. n. , m. , des vrijdenkers , of van
den vrij denker ; meerv. vrz/denkeren , en vrijdenkers.
Al wie in het Godsdienftige vrij denkt , zich door
geene magtfprcuken kluisteren laat : de kerk werel hi+
denk=er
door dezen , ginds door eenen anderen , vr/ /denken
herrornd. Dikwijls ook , in Benen nadeeligeii zin , al
wie te vrij denkt, te vele leerilellige bepalingen verwerpt , in - welken zin vrijgeest nog gebruikelijker is:
Collins , en alle volgende vrijdenkers Van bier vrijde»kerij. Wegens eens vrouw bezigr men vrijdenkfier.
Vrijdenker, hoogcc. fl-éijdenker, eng freéthinker,
komt van vrijdenken , dat enkel in de onbepaalde wijze
voorkomt.
VRIJDENKSTER , zie vrijdenker.
VRIJDING, zie vrijden.
VRIJDINGEN , bedr. w. , ongelijkvl. Ik dong vrij, heb
vrijgedongen.. Van vrij en dingen. Anders vrijpleiten.
Door pieitgedhng -bevrijden : ik heb here van de galg
vrijgedonien. Zijj dong hem van dat kwaad vrij.
VRIJDOi3BELEN, onz. W. , gelijkvr Ik dobbelde vrij,
ben vrij gedobbeld. Van vrij en dobbelen. Eigenlijk,
door dobbelen ergens van vrij worden, of blijven: de
Mesten trof het ramptoedig let, de flechtflsn dobbeld
ji5
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,

rL tjr.

Zo6

i,'ri. Bij louter geluk ergens van vrij worden ,, of blij.
.

ven : zij dobbelt nog al fleeds vrij.

VRIJDOM, z. n., in., des vrij dorps , of van den vrij.
dom ; meerv. vrijdommen. Het voorregt van iemand,
die ergens van bevrijd is : wij verkregen vrt^ dom van
lasten. 41s de fleden finaak vonden in den vrijdom,
HOOFT. ,dengewende middelen hoen de gevangene aen
geenen vrijdom. VOND. Vrijheid over het algemeen:
heet zoo vrijdons tempel bouwven 1 VOND. Het regtsgebied van eene vrije flad ; binnen den vrijdom van
Utrecht. Zie voorts vrijheid,
V ïj doen , nederf. frifdom , angei f. freodome , enge
.freedom , oudduitsch freijthum , komt var vrij.
VRIJE , z. n. , o. , van het vrije ; zon der meerv. Het
regtsgebied van eene vrije lítad: het vrije va Sluis in
Vlaanderen.
VRIJELIJK , bijw. , van vrij. Zonder fehroom : gij moogt
het vrijelijk doen. Ongehinderd : ?efus dan en wandel
de niet meer vrijelijck onder de goden. BIJB `LV. KER
frilihh , nederf. fr-l liken., Het !ioogd. freijlick, deen.
frilig , zweed. friliga , hebben andere beteekenisfen.
VRIJELING, zie vrij.
VRIJEN, zie vrijden.
VRIJEN , bedr. en onz. w. , gele, kvl. Ik vrijde , heb gevrijd. Bedr. , tot een huwelijk- aanzoeken : zij wordt
reeds lang gevrijd. Ik en vrijde noijt maecht COLIJN
v. RiJss . Om iets anders aanzoeken : hij vrijti zijne
moeder om wat geld:. .HALi^sA. Hoe lan en tijd ik u
heb om u gunst gevrijd. B ROEKHUIZ . Onz. , aanzoek
ergens om doen : toen ik over haar vrijde. Vrijt gij
ook naar die weduwe , Zij vrijt minder om hem , dan
em zijn kapitaal. Zij vrijden , zonder dat hen iemant
kon verjiaan , t/oor tegens en gewenk. VOND Van hier
gevrij , vrijaadje, vrijer, vrijster. Zamenftell. ontvrij.
.en . voortvrijen,, enz.
Vrijen, hoogd. freij*en , nederf. frijen , KIL. Vrijde , vrienden , zweed. fria, deen. free , is verwant
aan het c udduhsch frie , huwelijk , en aan ' het got? .ifche firigon, beminnen , van waar vriestP, en Friga,
of* Free, de noordfche Venus ,die den naam aan onzen
vrijdag geeft.
VRIJER, z. n. , m., des vrijers, of van den vrijer;
reerv. vrijers. Verkieinw. yri,,jertje. Al wie iemand
.
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tot een huwelijk aanzoekt : zij heeft verfcheidene vrijers.
-Toen hij uw vrijert veert. VOND. jongman : hij begi. t
een heek vrijer te worden. Wel vrijer ! wat komt gij
hier doen ? Ongehuwd mansperfoon : hij is nog vrijer.
Die oude vrijer. Van hier vrijerij , vrijerfchap. Za.
menílell. kermisvrijer enz.
Vrijer KIL. vrijder ,. eederf, frijer , deen: frier,
boh. fregjr, pool. fireierez, hoogel. freijer komt
van vrijen.
VRIJERIJ , z. n. , vr. , der , of van de , vrijerij, meerv.
vrijerijen. Verkleinw. vrijerijtje. Aanzoek tot een hu.
welijk : hik trouwt -, met al zijne vrijerijen , nog al niet.
Van vrijer.
VRIJGEBOREN, bijv. n. , zonder vergrootingstrappen.
Van vrij en geboren. KIL. vrijgebortig. Geen vrijlaat,
zoo als een vrijgelatene slaaf bij KIL. heet , maar van
zijne geboorte af vrij : vrijgeborene lieden droegen ou.
lings den eertitel van welgeborene.
VRIJGEEST , zie vrijdenker.
VRIJGELEIDE , z. n. , o. , des vrijgeleides , of van het
vrijgeleide ; meerv. vrijgeleiden. Van vrijden, vrijen,
en geleide. Een geleide , om iemand van geweldigen
overlast te vrijen : men gaf hem een toereikend vrijge..
lelde mede. In dezen zin is het enkele geleide intus.
fchen gebruikelijker. En vrijgeleide wordt veelal voor
verzekering., van veilig te kunnen komen en gaan gebezigd : Luther toog onder Keizerlijk vrijgeleide naar
Worms. Zamenfteli. 'rijgeleidebrief, of vrijgelei.
brief.
VRITHARTIG, bijv. n. en bijes. , vrijhartiger, vrijhartigst. Van vrij en hartig ,..van hart. Openhartig:
een vríjhartig wan. Iemand vrijhartig aan/preken. bij
KAL. ook vrijmoedig , moedig , fout. Van hier vrij.
hartigheid , vrijhartiglijk.
VRIJHEER . z. r). , m. , Bles vrijheerera, of van den vrij
heer, meerv. vrijheeren. Van vrij en heer. De bezitter
van eene heerlijkheid in het Duirfche rijk , welke even
onafhankelijk is, als een Voríiendom , of eerre vrije
rijksílad : Siegfried, vrijheer van Lindenberg. Van hier
vrijheerlijk , vrijheerfchap. Aan eene vrouwelijke be.
zitíler van_ eene der gezegde heerlijkheden, en aan de
Gemalin van eenen vrijheer, geeft men den naam van
.
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VRi[HEIi) +
, z. n. , vr. , der, of vaan ede, vrijheid;
heden. De v oe ard van imant , of iets,
ineerv. vr ij^heden.
die , of dat , , in de ver(hiUlende beteekenis fen van dit
woord , vrij is : de vri jhe'd van den Jlriat. Eenen (laaf de
vrijheid fchenken. D,e gevangene 73'erd in vrijheid ge'
fleld, Het vog el, je treurt ojn het verlies van zijne
vrijheid• Dat bezoek ontroofde mij ini/ne vrijheid. Ie.
tnands vrijheid vang denken , doen , laten , en z. be
vrije keur haer vrijlzeit hiel in 't kiezen onder veel.
tegen wordt
VOND. De vz ijheid van desa wil. Daar en tegen
de toeland van iemand , die ergens van
is'
vooral , wanneer datgene , waarvan hij bevrijd is , uit
gedrukt wordt , veelal door vi- ijdom aangeduide : vrijdom
van zorgen , P, evaren , lasten , fchulden , en z. Op zich zelf
is vrijheid voorts vrijmoedigheid , ftotutheid : ik neen_
de vrijheid , om het te zeggen. ten vr"posti en ftout
bedrijf : zich te veel vrijheden veroorloven. Een voorregt : flaels vrijheden en privilegien. Het regrsgebied
van eerre vrije ftad : hij werel uit f ad en vrijheid ge
,kannen. Bij KIL. ook een vlek , eetre vrije heerlijk
heil , en eerre vrijpraats voor veivohr en.
Vrijheid ,, eederf. frigheit en frijheit, hoogd. fr-ij.
heit , deen. f rihed , zweed. frihet , frid- en ftaellé,
KERto , Noz K. frihaffie , komt vaan vrij.
VRIJHOF, z. n. , m. des vrijhofs, of van den vr jhof;
meerv. vrijhoven. Van vrij en hof. Oulirigs vrijthof,
vrijdhof en vrïjdhoof; vat! hof - en vrijti, deelw. van
Vrijen , vrijden. Een omtuinde hof : die .linde font in.
een vrijthof, niet eenen mnure alosnine belopen. WALS
win. ilet eerfte lid van dit woord vindt men ook in
vrijdghers, vrij gras, vrije weide , bij ?s'I. STOK. , en ijl
het hoogd. fye'*„+hpf, ƒj -iedliòf, ZWABENSP«o. f2•id.
liaf een kerkhor. Volgens v. FIAss. luiden de gezegden,
onder vrijaf behandeld , eigenlijk vrijhof geven, vf - 9, hof hebben . vrijhaf krijgen.
V RUJHOUD.EN , bedre w. , ongelijkvl. Ik hield vrij,
heb vrijgehouden. Van vrij en houden. Maken , "dat
iemand, of iets , ergens van vrij blijve : wij hielden
,ons oj) den duur van die hefinetting vrij. Hielt uw
fabel vrij van ivederwrraecke. VOND. Op zich zelf,
bijzonderlijk, van kosten vril doen blijven; ik hield
hem de gaHfche reis over vrij.
•
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TR.IJH«VIS, zie vrijburg.

vIJ.

VRTJJA AR , z, n. , o. , des vr j.Í aars , of i an het v: i
jaar ; nieerv. VVJ'ij jaren. Vast vrij en ja r. Een 1a2 r,
- waarin men zekere vrijdommen geniet : als de vrijja'
ren ten einde zijn , moet er verponding van dat land
woedden opgebi agt, Van vrijen , vrijden , en jaar , het
jaar , waarin `'en Tsracliiisch flaaf zijne vrijheid terug;
kreeg : warwe er hij van fijne erfenrsfe een gefchenck
fal geven Iran eenen van fijne knechten , die fal dat
hekben tot het vrij/ aar toe BijBELV.
V I.1J K'-) \'1EN , onz. w. , ongelijkvl. Ik kwam vrij, bei
vrijgekomen. Van vrij en komen. OiitIagen worden:
hij komt morgen vrij • filet iets vrijkomen , is , , van
verdere onaangernaamheden bevrijd worden : ik kw^i
smet den Jchrik vrij. , :. ,,,
VIUJ KOOPEN , bedr. w, , ongel ijkvl. Ik kocht vrij , heb
vrijgekocht . Van vrij en korjenY Door koop vriJma ken : er werden verfcheidene (laven vrijgekocht. .De
.Here heeft yakob vrijgekocht , ende hij heeft hein
verlost. Ier B LV. Door afkoop van belastingen bevrijden : een jiuk lands sari j koopen'. Van hier vrij kcopit?g ,
en ook wel eens vrijkrop.
VR1 L AT , zie vrijgeboren.
VRIJLATEN , bedr. w., ongelijkvl. Ik liet vrij, 1e
vrijgelaten. Van vrij èn laten. In vrijheid ftelleri
laat den armen vogel vrij 1 Indien hij fijnes dienst.
knechts hant uijtflaet ,. ƒ#o fal hij hein vrijlaten. Bij.
BELV. I1n vrijheid laten : het mitcladige vrijlaten van
zulken fc helm. Ghij fielt de moeder gantschlick vrij laten ; moes• de Jongen fultghij voor u nemers. ]Ri r]WWW,LV, 'k Heb hen grootmoedig vrz _ gelaaten. L. D. S. Po
E; •,gei-s van vrijlaten , is , daarmede niet bezwaren
men laat mij van wachten en t ogten .. vrij. Van bier
vrij laat , vrijlating.
VR IJ L E l^N , z. n. , o. , ,dei vrij leerar , of va n het vrij
leen ; meere. vrijleenen. Van vrij en leen. Een leengoed , welks bezitter tot geene dienften verpligt is;
Hoogd. freijle^en, fr. f^anc-fief, middeleeuw. lat,.
feudum francum.
VRIJLOOPEN , onz. w. , ongelijkvl. Ik liep vrij, ken
rijge!oopen. Van vrij en loopen. Van onaangenaam.
held bèvrijdd blij ven : midkei/ onder al die k©ortfen , lie
.
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VRJ MAKEN. bedt. w. , gelijkvl. Ik maakte vrij , heli
vrijgeraakt . Van vrij en maken. Malien , dat iets
vrij worde : Washington , La .l+atjette en Rochambeau
hebben Nooril - 4merika vrijgemaakt. Bij fa l fynes
vider:t huys vrijmaken. BJJB L V. Bevrij deu : ice fal fe
ryv; j aaleen van den doot BIJISELV . Van hier vrijma.
.

VR I IVF `\ N , z. n , , m. , des vrij mans , of van den vrij.
man; meerv. vrijmannen. Van vrij en rnan. Al wie
door geene verbintenisfen , verpligti gen ., enz. bezwaard
is : ik ben en blijf liever vj^ijsnan. O^idér de Zakkedragers (te Rotterdam), iemand , die door den koopex
gekozen wordt: , om te dragen , enz. ; en die derhalve
niet , gelijk de andere dragers , behoeft te loten : . als
iaen meer dan honderd tonnen tuif opdoet , dan kan
men eengin vrijman nemen.
VRTJME TS L j A R , z. , n. , m. , des vrij met felaars , of
van den vrijmetfelaar ; meerv. vrijmetfelaars , of vrij
net. elaren. Van vrij en metfelaar. Een medelid van
eene orde, welke zich uit Engeland over andere landen
uitgebreid heeft, en geheime inftellingen en gebruiken
heeft, die ten deele vafl het Metfelaarshandwerlc ont.
leend zijn. Van hier vrijmetf laarfchap , vrijmetfe•

larij.

V RIjMQEDIG, bijv. tn. en bijva. , vrijmoediger, , vrsjmoedigst . Van vrij en moedig, van moed, in plaats
van gemoed. Door geenen fchroom bedremmeld :, als
hij wat vrij moediger was , zou hij beter voldoen. Van
hier vrijmoedigheid, vrij m oediglij k.. Zamenftell.: o
vrijmoedig, enz.
VR JPLAA TS , zie vrijburg.
VRIJPLEITEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik pleitte vrij , hek
vrijg€pleit : Van vrij en pleiten Vrij dingen door gepleit bevrijden ; eigenlijk : zijn .4di>okaat heeft hem
vrijgepleit. Oneigenlijk : zij poogde zich nog vrij te

pleiten.

VIUJP 7STIG , bijv.. n. en bijw, , vrijpostiger , vrij.
postigst. Van vrij en postig , welks afftamming ons onbekend is. Meer, dan vrijmoedig, vrij, ftout: die jon.

gen is al e vrijpostig. Hij keek haar vrijpostig aan.
Van hier vrijpostigheid, vrijpostiglijk.
VRIJSCHOOL, z. n., vr., der, of ,van de, vrijfchool;
meerv.
-

meere. vrij fcholen. Van vrij en fchoal. ]gene fciool ,
waarin het onderwijs om niet gegeven wordt : er is
Bene vrij fc hooi van de . M. aatfchappij tot nut van 't
algemeen voor kinderen van onvermogenden.
VRIJSPAAK , z. n., vr. , der, of van de,vrijfpracak;
vrijfpraken '.meerv. Van vrij fpreken. Uitfpraak , waar..
door iemand vrijgefproken wordt : elk was over zijne'
vrij fpraak verheugd.
VRIJSPREEKSTER, zie vrijfpreker.
VRIJSPREKEN , bedr. w. , ongelijkvl. Zk fprak vrij, heb
vrijgefproken. Van vrij en (preken. Onfchuldig verklaren : vruchteloos poogde men hem te doen vrij fsre,,
ken. Van eenigen last vrijkeuren : elk betaalde zijta
aandeel , behalve een , dien men vrijprak. Van bier
vrij fpraa k , vrij fpreekfler , vrijfpreker , vrij fprekj ,
vrijJpreking.
VRIJSPRE K L f. , z. n. , m., des vrijfprekers, of vast
den vri j fp.reker ; meerv. vrijprekeren , of vrijprekers.
Van vrzj(preken. Al wie iemand vrijfpreekt : degrm te
vrij fpre/eer der uitverkorenen. Wegens eene vrouw bezigt
men vrijpreekJler.
VRIJSTAART, zie Haan.
VRIJSTAD , zie vrijburg.
VRIJSTELLEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik felle vrij , hei'
vrijgeJeld.. Van vrij en (lellen. Van lasten , verplig
ting , enz. bevrijden : hij werd geheel vrijgefïeld. Ik
hoop dat men mij daarvan vrijtellen zal. Van hier
. vri Helling.
VRIJSTER , z. n. , vr. , der , of van de , , vrijster;
meerv. vrijsters. Van vrijen. KIL. vrijersfe, vrijdersfe , vrijdJler. Een meisje , dat gevrijd wordt : het is
vrijer en vrijster. Men vree de vrijsters maar ons
,deugdelijke gaven. PAFFENROD. Een meisje , dat reeds
gevrijd worden kan : het wordt eens knappe 'rijster.
Bijzonderlijk , is vrijster worden, de maandelijkfche
zuivering krijgen. Voorts geeft men den naam van
vrijster aan elke jonge dochter , die men geenenï bijzonderen titel geven wil : zoo , trijster ! dat is wel'
en aan ieder van de vrouwelijke fekfe , die nog nooit
gehuwd is geweest: het is eene oude vrijster. Vare
hier vrljsterfchaa. Zamenftell.: kermisvrijster.
VRIJUIT, bijw. Van vrij en uit. Zonder fchiroom ,
.
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Fewiinp^ in g of ae hhterh oudendheid : /] •ee. altijd vrif'

z1i,1 , .wat e; op i„3' hart ligt. Seght het ons vrijuit.
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VRIJVAREN, bedr. w. , onngelijk.vl: Ik voer V>/'ij , neb
*rijgevaren. Van v;ij en varen E^kel gebruikelijk
in de fpreekwij oe van een Jchi^i vrijvaren , dat is, de
gelden ., die de reeders tot den aanbouw en de uitrusting
opgefchoren hebben , terug winnen : hij hee f het fcho
t

in drie jaren vrij gevaren.

VRIJVECHTEN , bedr w. , ongelijkvl. Ik vocht vrij
heb vrif,Tevochten. Van vrij en vechten. Al vechtende
bevrijden : toen onze voorvaders dit land i'rijvochten,
VRI V I R KI.;\ REN , bedr. w. , g-!?'kvl. Ik verklaarde
vrij , heb vrijverklaard. Van vrij en verklaren. On
fchuldig verklaren , wrijfpreken : men veroordeelde
,den Benen , maar tle andere werr•4 vr ijverklaard. Aan
geene flaaffche , of andere . ve rbiri •en s onderhevig ver4
klaren : ket land werd bi/ het twaalfjarig befland vr•7,1a
verklaard. Van hier v •ij verk)ar•inge
VRIj.VROU W zie vrijheer. ..
VRIJ WA tEN, beer. w. , gelijkui. Ik vrif waarde , heb
gevrijwaard. Van vrij en waren. Den vrijdom varl
iemand , of iets , verwaarby >rgen - , ik .vrilwaaj• u yati
allé 'keten. Van • hier vlij wa:zrder , vrijwaring.
vrijwilliger, yrifVRIJWILLIG, bijv. n. ei brr.
jv.n. ,
wil. Als
a^^ll^,^
, .bi^
willigst.. Van vrij., envan
er
vlogen
en
wil
gedreven
,
ongedwongen
:
ij
door . vr
vele vrijwillige helpers toe. Een ijddder, wiens geest h9rn
f3^ ^,E^,v,
en wil .voort ovrijwillich ' nzaecktea BIJBELS?.
U r vrnj
mende : een vrijwiy'lig dieinthewijs. Ten vrijwilligen
e er voor den volcke. iji il3^LV. A.18 bijw. , uit vrijen
wil : 'k Zal u vrijwillig dag aan dag mijn o ier bien.
L. D. S. P. Van hier vriJwidli er , vrijwilligheid' ,
vi•ijwiiiglijk. Zarnenílell : onvrijwillig , enz.
VRIJWILLIGER, z. n., in. , des vrijwilligers, of van
den vrijwilliger ; meerv. vrijivillr, ets. Al wie in den
krijg vrijwillig dient: eene menigte van vrijwilligers
ver,Jerkte zijne snagt; -Dit woord fchijnt naar het
hoogd. fre `williger , van vrijwillig aev„tred.
,lR.IKKEN, bedr. w. , gelijkvl. Ik vr i kte , heb gevrikt.
Staande roeijen , met eene 'lange r 5 gf =n vrikkende,
heen en weer bewegende,
Y , v^..
,3 } . aiw : kint gij de boot
-

,

t
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VR-015 bijv. n., zonder vergrootingstrappen , en enkel
oulings in gebruik, voor blij , vrolijk: Bats de gravé
ivas wel vro. M. STOK. Soo1` rustich zijn wij , ja foo
vroo. COSTg r; . Dit is het f amwoord van vervreugden, verv ouden , vervrouwen, vreugd, vrolijk, yrou.
da , of v ro>wae , blijdfchap , enz. Zatnenfell.: onvro.
Dit woord luidt in het deer., zweed., ijsi. fre , OTTFK ID . ook fro en fïou , hoogd. ,fi ok.
VR O ,D ., bijv. n: vroeder , vroedji. Wijs , voorzigtig , loos , geíiepen : men vant t'roeddr Trouwe. ne&hene
in haren tiden. M. STOK. Zoo wie dat is ; an Jznneri
vroe 3 v. HASS. Dat hine kendefcarp ende vroet. M.
STOK. Ook veel eens als biiw, : zie dat gijn vróed
houdt HALMA . Iemandiets vroed #waken, . ig , he nxzulks wils mak en. Van hier vroeden, vroeder, vroed=
held , vroedig , . vroedfche , vroed,chap, vroedzaani
Z a m en tel l.: vroedgodin , vroedkund e , vroedmeester,
Broedmoeder , vroedsman , vroedvrouw, vroedwijf
enz. O.nvroed , enz.
Vroed is verwant aan het oude froda , wijs ; froásm
wijsheid , in het gr. cPpub, frazhgan, weten , en rathgan, berekenen , . en komt van rad , raad , rede ; Eik
raad, ' raden , en rede.
V R OEDEN , bedr. w.., gelijkv. Ik .vroedde , heb gevroed. Van vroed. Oulings , navorfchen , oordeelen ,
en wijs zijn . Vanhier de Zameníiell.: bevroeden.
VRO EDGODIN, z. n. , vr. , der, of van de „, vroed o
din m.eerv. vroedgodirmen. Van vroed en godin. De
go in der zwangere vrouwen ; Lucijn, de fchrarzdere<
v' oergodin aenbidden in haer pijn. VóNr:
V R O E DHEID , zie tiroedfehap.
VRO DIG , bzjy ti., vroedige vrvedigst. Van i'roed.
B iik arp s evenveel als dit woord :, gelijck een vraedighi'
verder met wel te dóen obqueec ? fsjn kïndren àlleg¢der.
-

-

-
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REDENR. Van - hier -vioedigheid. Bij Kei

vindt men in plaats hiervan vroedzaam.
VRO E DM() ED E R , zie vroedvrous .
VROS,I) CHE , zie vr oedfchap.
VROEDSCHAP, z. n.,. vr., der., of .van de sJroedfchaj
meerv. vroedschappen. Van vipéd. Ziefchap.Oulings,even
als vroedheid, en vr oedlche, bij KIL:, wetenfchap, kennis,
wijsheid, ..v'oorzigtigheid , .. zuinigheid,, enz.,: ; het is
^raeueGb, die niet . en acht der..vrv.etfchap. v. MA.rR,Z.a
Kk
ChracA ;

,

5- iV

t

&ï

r eit , ende tn'lthede , ende vróetfcepë , ende grote
coenhede. V . VELTH . Mit vroetfcap , ende ver tandej

nisje , inde con t e BIJBEL . 1477. Hedendaags. eerde.
vergadering van de vo ornaatnfte en verftandigUUe ingeketenen eener plaats : hij werd in de vroedféhap ge..
plaatst. Een .lid, van zulk eene vergadering heet raad
in de vroedfchap , s roedsman, en vroedfchap ; en vroecLi.
ftkappen komt in plaats van wijze lieden voor, bij v.
HASS. , in : de rijkdommen en vroetfchappen tot ftheve•^
nàn en. Want hier ter plaatfe was nimmer zulk ene
vergadering, als anders den naam van vroedfchap voert.
Zainení ell.: vroed vroedfchapsplaats , vroed
ffiapsvergadering , enz.
V ROEDSMAN , zie vroedfckap.
VROEDVROUW, z. n., vr., der, of van ge vracd'
vrouw; meerv. vroedvrouwen. Van vroed en vi-ouw.
Verfchilt van vroedsrn'anske , zoo als -men de vrouw vaa
Benen vroedsman in VriesT. noemt ; en komt daarentegen overeen met vroedwij f, vroedmoeder, hoogd.
Het
svehmiitter , , eng. m dwife , ^ fr. P
beduidt eene vrouw, die de verloskunde oefent:
de vroedvrouw wordt - gehaald. So fe,ij de de vroed-'
vrouwe tot haer : en vreest niet. BIJBELV-. Zament1ell.: 'roedvroriwenkunst , vroedvrorsw,Zo , enz.
Dorpsvroedvrouw , t fiadsvroedvrauw , eriz.- • RuijeENs bezigt het hiervan gevormde werkw. vroed
zruwen
.

-

-

,

k`oo?` die daed en beter willen,
Daer ghij 'n2Tjn misvallen grillen
led' gevroevrouw , med' geluert
Door de wereld hebt gefluurt.
VROEDWIjF,r zie v, oedvrouu'.
VROEG, b'ijv..' ii . en bijw. , vroeger, vroegst. In eert
voorst gedeelte van het tijdvak , dat men onder het
oog heeft : het is nog vroeg. Droeg in den motge~n ,
des morgens vroeg. Op den vroegut namiddag. In den
vroegen zomer. Vroeg in het voorjaar. Zelfs vroeger',
dan; mij heugt. L. D. S t P. Die mij vroech foecken,
fullen mij linden. " BiJBF Lv. , Waar vroeg opzijn dik=
wijls evenveel is, als zich fpoeden.; maar anders betee
kent het evenveel, als vroeg opf aan , zich ; reeg opmakexi,
zijn nachtleger vroeg verl aten.Vroegevruchten zijn zulke,
die voor andere -van dezelfde fo trijp worden vroege
-

,

-

,

i:S
ardbezIenó Somtijds (laat snoep regtareeks tegen bire
laat, of fpade : vroegen regen ende (paden regen. Bij.BFLV. Het. rraoet vroeg éílaat gebeuren, het moet vast
eens voorvallen.
, Van hier vroegelin
g ''., ' roeg #e. Zaenen fl ell.: vroegbloem , " een_ bijzonder plantgewas , Proegpreek , 1 'Toegrijp, vr^-egtijdtg, enz.
hr^eg,, hoogd. frük. NoTK. fruá, OTTFRtb., ` u
nederf. ƒra , zweed. fro , gr. r^wi , is ver* rnti .aal
voor , hoogd. vor en für , en i uidde in het oudd. fü'a.
•

en de tweede vergr.00tingsti;ap bij OTtFRYD. Yart rä.
tTR
OEGBLOEM
, zie vroeg.
VROEGELING , z. n. , m. ; dés vr oegélings of vti
den i roeg.elikg; meere. vroegelingen: , Van vroeg'. Zie.
ling . . I loogd. fr-Wing. Geene lente , , zoo als in het
hoogdi , ni aar een dier , dat in - lente geboren wordt :, fó
dat de fpadeliögèi7 Lab a n , ende db vroegelitigen `acob;
tdeg:uarnen BIJ BELV.
VROEGRIJP , bijv. n., zonder vergrào
tin s
tra' 'er'i
Van vrbeg en fflp. Dat vroeger tot rijp heid komt dam
andere dingen van denaelfden- aard : v-oegrijpe vruchier
rotten haast ; anders vroeg rijp vróeg rot.. en- vroegij i meisje , anders ook een vroe rijpje.
VROEGTE ; z. n. , vr. , der , óf van de yró tc cn=
der meerv ; ouling s vroege , hoogd. fruhe. Net vroege
van den morgenb wij sérreisden reeds in de zrdeg teó
Van vroeg.,
VR.OEGTI,jJIG , bijv. n. en bijw►. , vroègtijd gér, vroe .
tijdigst.. Van vroeg, en tijdig , van tijd. Na genoeg
evenveel . als 'ro-eg : eeni'roégti jdi berig. Hij kom
vroegti7d:0 ' , of, volgens . HAL IA ook vroegti 'ins , dat,
intusfchen veel ongewoner is. Van hier s óegti ig/eiai,
vroeg:ijdiglijk. '_
VROEGTIJDS , zie vroegtijdig: :.. : ; t
VROLIJK , .bijv. n. en biw. :, vrolijker rolijkst. Ver•
heugel , blijde : hèt vrolijk '1uimgediert. 5uich:ri1jk,^
verdelingen 1 --- Hun pfalmgezangen vrolijk paaren met
trommel/pel. L. D. S. P. De derre plaetfen fulleth er
over vrolijk zijn. BIJBELY. Men hoorde uw vrolijke áevers fichaterenc VOND..^.Verheugend , blijdschap, - of ge-^..
noegen wekkend: wik hebben eerren vrolijken delg, .kent.
'rolijk uxixigt over hot , veld.: Zich ér n mede Yrol jk
maken is, eigenlijk, daaruit eenig genoegen fcheppen:
Géd hadtje.vrolick gdmáeckt nanet -groot# wrëlickheit. Bij
'

•
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BELV. Maar maat u daarmede vrolijt ! is ooi: vet
, eens, g ijzult u daarmede moeten vergenoegen. Val
hier vrolijkheid , en vrolijken , in de zamenílell.: ont,

-

vroli jken , vervrolijken.
Vrolijk , STRIJK. vroleich, NOTK. ff olich, OTTFRID.
frouueli -h ,, hoogd. frölich, eng. frolick , komt van
vro , zie lijk.
VROME , en vromen, zie vroom.
VRONEN , zie vroon.
VROOM , bijv. n. en bijw. , vromer., vroomst. Eigenlijk,
gezet , lijvig , en flerk : het is eene vrome koe. Het (ge
'was) komt geil en vroom -voor den dagh. VOND. Per-

foenlic (al hij weten , dats fchoon van lichaem, ende vroom
van leden. v. HAS$. Batig, voordeelig; in welken zin
frum bij OTTFRID ; voorkomt, en welke hier te lande
oulings in- vrome heerschte. Want dit was eigenlijk
het batige van een ding, en voorts baat, voordeel:

vrome van een iaen KIL. Met allen den gerechten ende
'roemen. MISRIS. Dat hij hair hijlicke wilde tot hairre
'romen. V. Hhss. ; van waar vromen , baten : hem en
,

-

'roemt oec' niet fijns f LE LONG. Moedig,.
dapper , even als het engelf. fraam , ijsl. framur, zweed.
from ; dien vroomen ridder , waerom Grave Dideric verfamende die vroomjte. v. I lASS. Wapenhandeling der
vromen: VOND. Onfchuldi ; , van list en bedrog ontbloot: die vrome ziel. Zij ziet er zoo vroom uit. Zijn
eerlijk vroom ;gezigt, zijn heilig grijzend. haar GELLftKT, jij zijn vroom; wij en zijn geen ver pieders.
BIJBELV. Godvruchtig : o vroomen , dien in mart , op
hem al naos betrouwen f ie lden. L. D. S. . Voorgewend
godvruchtig : wacht u van de vromen 1 Een vroom bedrog, is , zoodanig een, waarmede men de zaak van
den Godsdienst waant te bevoordeelen. Vrome wenfchen , zijn , die uit een vroom- hart voorkomen. Van
hier vromelijk , vromigheid, vroomheid. Zamenftell. :
onvroom , enz.
Vroom luidt in de meeste opgenoemde beteekenisfen in
het hoogd. fromm, ` deen. from , nederf. framm , wend.
brute , en fch"'nt van ram , fterk , dapper, af te
ítammen.
VROON, bij KIL. evenveel als vroongeld , en troonland,
en, volgens VAN OOSTEN DE BRUINs Haarlem, omftreek& Leijdei de benaming van eene oude vroonvis-

,

-
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die men het vrom noemt.. Ou1ings ook frone,
ƒr•on en fraai , van waar Franeker , eigenlijk vroonak,er , firundag, fronvasten , enz. Oorfpronkelijk , is
dit woord een tweede naamval van het oude fro, heer;
zie vrouw. ï7roon is dus zoo veel als eens , of de:,
Heeren; ft ondag , 's Heeren dag , fronvasten , het
veertigdaagfche vasten van den Heer , fironkode, 's Heeren bode, vroonland, 's Heeren l nd. Daar zulk land
nu vrij van alle lasten was, is vroon zoo veel als lastvrij
land geworden. Deze beteekeuis oefent liet in de zamenftell. vrponheer bij KIL. De verdere zamenfl ell.
,zijn vroondienst , heerendienst , vroongeld , heerengeld ,
vroonregt , heeren 'geregtigheid, enz.. Voorts komt
van vroon het werkw, vronen, in vrijen eigendom toewijzen , of in 'zulken eigendom aanvaarden , in welken
zin enen het nog hedendaags in Zeeland bezigt, vroning de daad van vronen , en inyronen bij UIEN Is, in
een oud charter.
VI 0ONDIENSfi, zie vroon.
V ROONGELD , zie vroon.
VROONHEER, zie vroon.
VBOONLAND , zie vroon.
Vn QONREGT , zie vroon.
V BOUDE , zie vro., en vervrouden.
'y' )UW , _ z. r : , vr. , der , of van de vrouw ; meerv.
v, puwen. Verkleinw. , vrouwtje. Eigenliik , geheel
iets anders , dan s393f , en eene toekenning van
dezelfde waardigheid aan iemand van het vrouwelijk
geílacht, die men door een naam van Heer aan een`en
man toekent : g ehoorzanm twen hier en uwe z rouw..Jan
de vrouw dezer heerlijkheid. Deze beteekenis heeft dit
woord bijzonderlijk in : QT ZC lieve vro!1W , moeder van
onzen lieven heer , die in vrouwendag , vrouwenkerk ,
vl ouWenpoor•t , enz. enkel, vrouw heet ; ep in jonkvrouw,
en hf t verbasterde jufroutiw en fufer. Want dit is eene
* en ver was oulings evenzaineiitrekki g van - j
veel als vt o' w, blijkeiis ver . leijt fijnfwegher^, bij M.
STOK . L► ndeiiak ontleenen wij vaal de beteekenis van
vràz. w ons fretije , eene verbastering van he: hoogd.
fi au le:n In de tweede plaats, bezigen wij vrouw voor
eennesu gehuwden pèrfoon van het vrouwelijk geilacht
het i$ mine vrouw. Sij Evert hem ter 1'rou swe, ende
hij hadde,/e ,lig f. BIJBEL.v. Of. voor .eerre wedure
-

;

,

vr4uw 9W. 1V. gaat wederom trouwen , en wordt vrqu
N. N. In de derde plaats , voor evenveel welken per*e
Poon' van het vrouwelijke geílacht : men ziet er meer
vrouwen dan m f;rJnen e Menichten beijde 'van mannen
en vrouwen. 'BIJBELV. Deze beteekenis oefent . het
woord in vrouwen Tooster , en meer andere zameníteltingen. Voorts is vrouw nog eene bijzondere kaart in
een kaartenfpel : de vrouw van ft4oppen. Ook noemt
men de eigenares van een' hond vro7 w : hebt gij uw vrouw
evonden. VOND. Van hier v •o iwachtig, vrouwelijk,
17: Zatrnenilell. ; vro ^û' nader eerre arier. aan de binvrouwebeeld
e3ie11^^^:^^
z''ci ^^ va n den fchenkel:
o , vrouweborst,
va e v
vrou,vebroeder, een Carmeliet , voluit onzer lieve vrouwe
^rráecler ` ouzv bi oek, ii'a^ web' ik vro tindag, Yrauveendistel ,* ' o liw t gek , vrouwe ;las , .. zeker iag van
glimmer ; anders Marie glas , vrouwenkaai• , vrouwenhuis , vrouwe erK , vrouwenklap , vrouwekleed, vrouwenklooster , vrouwekracht , vrouwenkruid, vrouwénlie, de ,
vrouwenlist , vro wenlust , •v,ouweinelk , v' ouwepoort,
vro 1wc npraa; , vrouweroi . vr#uWefi hoen , v1•ous eflaa ,
vrouwentixflnser , vrouw/,eden , of vr.Q' wlut , vrouwmensch vrouwsper•[oon ,- vrouwtjesappe ! vrouwyglk
vrouwziek % vrouw.- uchtig, enz. dltemansvrouw , ambachysvrouw , breidvrouw , burgemeestersvrouw , burerv; ouw , buurvrow , .groenvrouw , hu:svroriw , Jonks,. t? w, Jufvrouw, koopvrouw , kraamvrouw, landsi
vrouw , leidsvrouw , marktvrouw , melkvrouw , naairouw, ojiciersvreuw , ponsvrouw , fchippersvrouw,fchoolvrouw , f chrut. vroiuw , flqapvrouw , v,schv; 0u , voedtkey-

-

.rou W , vroedvrouw , waschvrouw , weduwvrouw , zoog^

vrouw , enz.
Trouw, OTTERID fro..utaO , NOTK . frouuu, opp erd.
frow, en froíwe , neoerf. frow , deen. frtie, ijst. , zweed.
fru hoogd. frau , komt van frat ja bij Uz.PHIL. , frq
bij OTTtILID. , angelf frea, dat eenen heer beteekende.
VROUWACHTIG , bijv. n , vrauwachtáger , v ouwacktigs , : Van vrouw en askog. 'Aan eene vrouw geluk
dij beeft een vrouwachtig voo' komen. Tot vrouwen genegen : een vrouwachtig man verwaarloost dikwijls de gewigtigfte zaken. Als bijw. , als eenti vrouw : wwaa; o,^a
,fielt gij a zoo vrouwachtig aan? an hier vro,uwach
tiheid. `'
VROUWELIJK, bijv n, en bijvv. vrorilvelijke , vre'.

.
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Heli j kst. Als bijv. n. , tot de vrouwen behoorende
eene vrouwelijke bezigheid. Den vrouwelif eken vate, als
het fwakfle, eere gevende , BIJBELV . Verhef ten hemel
toe het vrouwelijk gewaet. VOND. Dus is het vrouwelijk
geflacht het geflacht der vrouwen , maar in de fpraakkunst komt deze uitdrukking voor in eene bijzondere
beteekenis ; zie .inleiding , bladz. 79 en volg. En een
vrouwelijk woord is aldaar, dat tot het zoogenoemde
vrouwelijk ge/lacht behoort. Als bijes. , is vrouwelijk
als eene vrouw : zij ziet er nier vrouwelijk uit. Van
hier vrouwelijkheid.
VROUWEKRACIIT , z. n., vr. , der, of van de s rou;oekracht; zonder meerv. Van .vrouw en kracht, in de
beteekenis van verkrachting , vrouwenfchending: zege,
zonder degen , door macghdenroof en vrozuwekracht ver"
íkkregén. Vo4vD.
VRO t_► WENHUIS , zie vro uwentimmer,
VROUWENLUST , z. n. , m. , van den vrouwenrust;
ineerv, vrouwenlusten. Van vrouw en lust. Belustheid
van eene zwangere vrouw ; r rouwenlos t , i remden lost.
KIL,

VROUWENTIMMER , z.. in. , o. , des vrouwentimmers,

of van het vrouwentimmer ; meerv. vrouwentimmers.
Van vrouw en timmer. Een getimmerte , dat bijzon.
derlijk voor het vrouwelijk gezin beflemd is, Anders
vrouwenluis , hóógd, frauenzimnier , zweed. ƒrun"
,

ti,nzner, .

1

VkUCHT , z. n. , vr. , der , of van de vrucht ; zonder
meerv. Bij KIL. ook vurcht ,. rorcht ,. en vrocht. Even
als het eederf. frucht, deen.. ftijgt ,, UL P H IL. faurht ,
OTTFKIP. forath IsID . firahta, NoTK. forth, hoogd.
Jurcht , vrees ; doe hadden dender Jlives vrucht. M.
STOK Vare hier vruchten. Zameiftell, gods vrucht ,
,enz. Dit voord is, verwant aan. vaar, en vrees, en
fchijnt zijne beteeketus , even als die. woordei. , aan zijM
nero klank verfchuldigd te wezen ; zie vaar en vrees.
VRUCHT, z. n., vr. , der, of van do vrucht ; meerv. vruch..
ton,. Een eetbaar Voortbrengfel van verfchillende plantge.
wasfee; zoo als boomvruchten, peulvruchten , veldvruch..
ten , of koren , enz. : hoe fchotzger erwtfiroo , hoe min.
der vrucht. .IFi^ plant eenen wij ngaert , ende en eet niet
van fijne vrucht? 'BIJBELV. Het uitheemsch, Muim.
•
maei t. VOND, Een levend voort ✓.
^'rtZlandfEhe
vruchten ^^aae^^.
bengIk4
,

;t

-
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brengfel van dkren : 't fal de zructt u wer beesten , enrle
ae vrucht ulves lants , opeten. BIJs F-LV. ; en van men'rchen : gelast van de moeder om de vrricho. te 1-erdnen.
HOOFT . Liever haere i rucht tveflaen , dan die met den
zwaerde laten dce/en. VOND. Slaen een Jwatig e re vrou'we, dat , aer de z rruL, ht a igaat. B I J BE L v. De opbrengst,

de uitwerking , het gevolg ,, van evenveel welk ding:

z')o lang hij leert , geniet hit de t r. uchten van dat g. Fed.
Dat zijn de gewone -rechten van een g&ed gedrag. De
vrrlch des geests ij lierde , blijdjchap , trede BIJBELV.
Biizondellijk , voordeel , baat : ik zal er weinig vrucht
,,an trekken. Dat kan geen vrucht d'en , HALMA ; pf
nadeelig gevolg : de heil/. oz ruchten van twist en tweedracht. Van hier ' ruchtbaar , vrt-chteloos , vruehten.
Zamenflell. : i rtichtbeginfel , vruchtb om , iriichtge.
kruik , vruchtknop , enz. AardLruche , boom - rucht,
/iep fst ruche , , na! - ' u_ ht , pluk : rz cht , - tuin; ri^ cht , veldivrucht , wintervrucht , z^ , tnervrucht , enz.
Vrucht , hoogd. frucht , deen. frugt , zweed, frukt ,
roo ' frukta , walach. phruttu , Alban. phriut , wallis
frwjt4 , eng. , fr. fruit, TAT EAN. ftuh$ , lat,. fructus ,
.

frugcs „ is verwant aan het zweed. ffö, goth. f raif ,

isl. frirf , lat. - rumerrtum , zaad, koren , en aan liet
hebr. , vrucht. Het ftamwoord fchl^Jnt het oude
beren, lat. ferre, dragen, voortbrengen. - 1 VRUCHTBAAR , bijv. n. , vruchtbaarder , vrucht..
baarst. V; n irucht , zie vrucht. Al wat veel voort.
brengt : , d mesting moet dat land vruchtbaar maken.
De hemel bouw dien v7 4chtbren hof. VOND. Ons re¢en , en1e vr1, chttbare tijden , ge . ende. BIJBEL\7. Wat

rervgt ons aller moeder de aarde al nikt Hort uit, haren vruchtbaren ach !ot ! De vruchtbare Moeder var nogen kinderen. Epsn . ruchtbaar huwelijk. Eene vr.:fcht.
bire "er•bcelrlirngs Eene vruchtbare 11of, die gele goede
èedenkingen opleáert. Van hier vruchtbaarheid, vrucht-

baarlr; k. Zamen ftell.: ons ruchtbaar , , enz.
VRUCHTI3ÉGINSF L ; z. n. , o. , des vruchlbeginf ls,
of rare het vrttchtbe, infel; meerv vruehtbegtnfelen. Van
,►}rr-echt en begingel. Het eerfee kiempje Iran de vrucit
biij de opening; 1 an het lijk vond men in de baarmoeder
,een vruch; beginfel.
yPJJCUTELOOS, bijv r u. enW@W# v; ii hiel ,©ier,
vrucht
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vru'htel©osr . Van vrucht en laas. Dat geene vrrehten
voortbrengt : die boom is jaar op jaar vruchteloos . Maar
meer gewoonlijk , dat geen voordeel aanbrengt, dat de
gewenschte uitwerking niet heeft eerre vruchtelooze po^
ging. 41 wat men daaraa n doet , is even vruchteloos.

Die vredesonderhandelingen zullen even vruehteloo, be*
,vonden worden , als de vorige. Als bijw. vergeefs:
vruchteloos vermoeifen zij Eith nog fieeds. • Van hier

vruchteloosheid. 1
VRUCHTEN , onz. W. , gelijkvl. Ik vruchtte , heb
Bevrucht. Moet oulings even gebruikelijk . zijn geweest,
als het hoogd. fruchten , daar w'* in onze taal de zamenielling bevruchten , hebben ; maar wij gebruiken
thans , in plaats daarvan , vruchten voortbretspen , baten, enz.
VRUCHTEN , bedr . w. ; gelijkvl.' Ik vruch;te, heb
gevrucht. Vair vrucht , vrees . KIL. ook vurchten ,
voïchten , hoogd. furchten, UL?HIL , faur•htan, OT.TPB 4D. foraht4n, nederf. fruchten, angeli. frihtan ,
doen. frijgte , zweed. , frukta. Vreezen : bi -vrucht al
openbare , dat de van Vlaend en Tullen cemen. M. STOK.
Und vruchtendo , dat Tij in meerder fchade kommen
viochre. V. HASS Zo) dat wijbrand noch dieven vruch!;n. S i x V. C HAt D . 't f egin was u geen vreugd;
Daarom dan 't end gevrugt ? D. DECK. Sclinon hij
al den flrjd niet i rucht. KAMPHUIZ. I ydele geruchten
en woorden, die men niet moet vruchten, VOND ; bij
wien men dit . woord meermalen \ vindt. En , óp het
voetfpoor van de opgenoemde, cri meer andere, ^vroe•
gere Schrijvers, bedient HUIZINGA BAKKER zich daarvan , in : Drain gevaar is dan te vruchten.
VRUCHTGEBRUIK, z. n. ,6..; .des vruchtgebruí'ks,
of van het vruchtgebruik; zonder meerv. Van vrucht
en gebruik Gebruik van de opbrengften , rentén , enz.
van enig kapitaal , euz. : hij heeft het enkele* vruchtge-0
bruik van dat gdtd . Van hier vricbtgebrui ker, lat.
•rufructuarius.
VUI DIG , bijv. n., vuidfger , vuidigst. Slecht, traag:
de vuidrgen en onflrijdtbare i dompelen z'in modder,
er z. - I loo r T . Iet zamengetrokken vuig is thans in
gebruik. Zie vrrig.
VUIG, bijv. in., vuiger, vurigst:' Gering, hecht, ver
achtenswaardig: de vuige lástt r. Ook wordt het get
,
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ezigd 'in den zin van traag, tja. Zie vuidtg. Dit lvui
1$ zamengetrokken 'git vuzdzg , van vuzd, vud, .voeT.
Vah hier vuigheid.
,t,1L, , bijv n. en bijer., vuiler , vuil'st. Onrein,
,a ^---i g. Een vuile, doek , vuile handen ; maak uwc
hai n niet vuil.
, p jpen
vuile
L thij gal daar eerre vuZlG
ptip aan ^.rooken ,, i, hi^ zal daar. Plecht afkomen.
Lile etjeren , flinkende eijeren : mijn hart klopt als
eeta ,vuil fi , ; klopt - zeer. Een vuile" maag, d. i. een
^v isch, flechte,fliuken'de
, vu'tl e'
vervuilde maag. Fg:`
visch : vuile praat ., vuile taal , hechte , ongemanierr
de praat. Een vuile hond , een kwaadaardige hond.
Van hier _vuilen , waarvan bevuilen , vervut'len -- vui•
lehbra's , een kuip , of bak , waarin gezouten vleesch
of visch ververscht werdt; -ook iemand , die ongemeen
morsig is : vu;lheid , ook vuiligheid, vuilte. Zamenftell
vuilaardig , vuilbek , vuilnel4s , iemand , die Benen vuilen .neus heeft.
uil is Zamengentrokken uit vuldel, van vu:d, vud,.
en heeft dus Benige . overeenkomst met vuig. , vuzd:g
wint deze tweederlei uit gang -in 1 en ig was oulings
• en men
zeizoo 'I, ve
de
andel als verr /lande?
Ze er g emeen
^
OWt
ye^.
/7andzg , eernuf tel en rnuftig.
Dit woord is reeds b ij UL P HIL . )als', angelf. fout ,
eng, fipul^ bij OT'.TFuID. fut, nederf. vul, deen.
fuut. zweed, ;,Pul., gr., , -op tV .o s.
VUILAARDIG., bijvr. ..11... en bijwo. vuilaardiger , vuilaardigst. Váii vu'l en :aardig van aard. Kwaadaar'iet er
vil
u't#
u aa
g^
een yz^tlaardi
mensch.
il zietrdi
: 'H'
Van hier vuilaar . igheid , vuilaardigli k.
VUIJ$,EK , Z n. , i. en vr. , des vuilbeks. of van den
vuilbek , der vuilbek , of van de vuilbek meerv. vuilbekken. Van vuil en bek. Iemand die vuil in den mond
is,.' die.11echte`, opgernanierde taal uitslaat : hij is een
regie uitbek an hier vulbekken slechte , lage taal.
uitílaan, en zuil ekí erfij.
VUILBEKKEN , -zie. vuilbek.
VUILENBRAS , zie vuil.
VUILIGHEID , zie vuil.
VUÏLIK z. n. m* , des vuiliks , of van den vuilik j
meerv. vuiliken. Verkleinw. vullikje. Van vuil. Iemand , die vuil van aard en rnorf g is. F.ci vuilik!
VUIL"
;

.

*

f

:

g

Vu , Vu..

VU^LNIS, anders yifnis , en in de gemeenzame verkee-

ring , vullis , z, n. , tr. , der , of van de vutles;
zonder meers. Onnut wegwerptel van verfchillende
dingen vuiliglleid , drek , enx. De vuilnis opfchep..
en, Zamenftellínaen ; vuilnishok , • vullisbok , vuiln's'hoop , vullishoap , yuzlniskar, vullis''as•, vuilnisman ,
vulli man , v1 tlnis fchop , vullislchop , vuilnisfcfiuit ,
vtillisfchuit , vuilrisvat, vullisvat. • Het woord vuilvis wordt ook in de beteekenis van fchande of blaam
gebezigd , als bij HOOFT , De Staten hadden hein der
'iaam van algemeenen Lantvoogt gegeven , urn , onder
dat dexel hun vuileis op hem te werpen.
-

VUILNISBAK , z. n., m., des vuilnistaks , of van den
,vuilnisbak; meerv. .vuilnisbakken: ' Uit vulnis. en bak.
Een bak , waarin men vuilnis bergt, of iwwaart.

VUILTE , zie vuil.

VUIST , z. n. , vr. , dfr ? of
de v;ist ; ineerv.
vuiflen. Ver_kleinw. vuistje. Eigent1r3k de toegeflotene
hand. Met vuijten ,aan. Met , den degen in iie vuist
eene fchans ve;•overen. Deze f:js diept hem als een
vuist in zijn oog,, d. i. kan hem zeer fchadeu. bi
zijne vuist om' iets lagchen , d. i. heimelijk en booraarlig over eenti zaak 'zich verheugen : de grooten Toegen irt
de Vuist. F OOFT.Í iguurl. : voor íle vuist : n , open.
hartig zijn. Hij is altoos voos- de vuist, d. i. opzegt.
Door de vuist fpreken , d. i. zonder zich te voren be.
heeft de gave van vlot voos• devttlst
dacht te hebben. ' hij heeft
te ƒp;-eketi. Ook wordt dit woord gebruikt in de beteekenis van eersen dikken ijzeren hamer; als : iets met
eerre vuist aan,;tukien Maan. Zamelnflell.: vuisthamer,
vzuistlook, een floot , of Plag Met de vuist , vwistflag
vuistvechter, vuistvo l, enz. Voorts fchijnt het woord
vuist van vatten en vast afteítammen.
VUISTHAMER , zie vuist.
VUISTLOOK, zie vuist,
,MULLEN, bedr . w., gelijkvl, Ik vulde , heb gevuld.
V an vol. Vol maken : eere kan vullen , een gl iril
Jent , eene lantaarn vullen. .Bedden vullen. Van liet vul
, vtzlling,vultel. Zammenflell.: vuilmolen , vulwoord,
ilopwoórd , vulaarde , vulbier, invullen, gpyr llen, enz.
VULLIS, zie vuilas.
.

-
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V U4TE , z. n., vr., der of van de vulge s zonder meerv.

V u L, VuN,Vuit,VUty.

5P-4

Volte , . of vervulling : Godt verleene u de vulte uwor
r'eugdelijke begeerten. HOOFa.
VUL WOO R_1) , zie vullen.
VUNS , v,. nz^g , bijv. n. enbijw. Vunzer, vunziger,
gunst': lr „nzigst. Vochtig riekend : wat riekt het hier
vunzïg 1 Van bier ;vunsheid, vunzigheid.
VUREN , onz. w.. , gelijkvl. Ik yuurdd , heb gevuurd.
Van vuur. Vuur geven, fchieten , met het gefchut
of geweer. Da bifgs1k is knap in het vuren. Op
den vij and vuren.
VURENHOUT , z. n., o., des vurenho:tts, of van het
vurenhout ; zonder meerv. Zekere Poort van hout.. Van
hier het onverbuig. bijv. n., vurenhouten , van vuren
hout gemaakt : eene vure&io"ten kist.
VURIG , bijv . n. en bij w . , vuriger ., vurigst. Van
vuur. Iets dat eene bras 'e!iele eigenfchap heeft: vurige
kolen , voor gloei enrle kolen, bU IILZAM9R . Ook naar
vuur gelijkend , wat den uiterlipcen glans betreft : vurrige, d. i heldere, doordri.nbende oogfn ti.bben. Vurige
tongen. Een vurig gtzfgr , d. i. vol vurigheid.
Í' iguur1. , in eenen hoogen graal _ leven . iy , met
het levendigst gevoel verbonden : . lijf bct: ii J !de hem
den vurig/len dank . Iemand eéne vurige ie e toe,

dragen. Een vurige minnaar. Vu; -ig e . gebdei ti..1 en
vurige blik , een vuri;,e kus. Vurige aandoeningen
der ziel,, en z. Van hier vurigheid. vu ri^.t ls k.
VtJU Z, z. n. , o. , des vuurs , of van ,h .t vi,tu;ï j meerv.
yu en. Verkleinw. vuurtfe. Ene zeer }fijne en door de
-

ganfche natuur verfpreide vloei£lof, wel er heilaan rog
zeer onbekënd • is , welke zich , echter , onder z Fik cW a e
omflandigheden, door licht en warmte aan (nis ;up !(3t.
Dit alleen den natuurkundigen bekende visurwordt,or i et
van het volgende te onderfcheiden , het oorfpronk=?;lijte
genoemd, als tot de hoofdfloffen behooreinde. Ili liet
gemeene leven kent men dit vuur flechts in brandende
ligehamen , die , in zooveire hetzelve. in en om zekere
daartoe. gefchikte iigchamen ontftáat, in en om dezelve
in èene. zekere nog, onbekende beweging gebragt wordt,
en zich, alsdan zorivel door licht en warmte , als ook
door zijne verterende kracht doet kennen. Het vuur
brandt, het brandt a ls vuur. Tuur flaan, door den
Plag des ffaals, aan den vuuríleen de vuurdoelen, welke
zich daarin bevinden , uitlokken , en in beweging brengen.
1
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gen 7'uu;' geren , van fchietgeweer fprekende , het
kruid aanfteken , hetwelk oulings met lonten gefchiedde,
die men vuren noemde. P'ur aanmaken , met behulp
der nodige middelen , de vuurdeelen in eene felle be•
weging brengen. Het vuur .gaat uit. De zwam lift
:

ligt vuur. Iemand ter vure doemen. Olie in het vuur werpen , figuur!. eenen Jirijd, eene hartsrog t nog heviger
maken. Door een vuur loopent voor iemand door een
vuur loopen , figuurl. , alles voor iemand doen of béproeven. De terg fpuwt vuur, werpt brandende mijnof bergíboffen uit. in eenen naauweren zin worden ook
verfcheidene Poorten van brandende ligchainen, in het
algemeen vuur genoemd. In den oorlog wordt het
losfen van het groot en klein gefchut en de daardoor
voortgedrevene kogels , vuur genoemd. De ruiters]
hield het eerjie vuur v an het vindelijke
la
voetvolk flandt' uit. Dr troepen honden Z'wee uren in het vuur.

IIeo was een verfchrikkelijk vuur_ Het roetvolk moet
zijn vuur niet vergeefs vet fpillen, . niet buiten volfirekte noodzakelijkheid vuren. .bene flad te vuur en te,
zwaard verwoesten, in brand fchieten , door kracht van
wapenen vernielen. Tus chen twee vuren liaan , ingef oten zijn De vijand Jiond tusfchen twee vuren. Iemand
het vuur na aan de fchenen leggen , iemand eene zaak

moeilijk maken. Figuurl.: hij werd,hij fpoogvuur en vlam,
hij geraakte in zulk eene drift , dat zijn gelaat zoo rood.
als vuur werd. De hemel was ëdn vuur, wanneer dezelve bij het noorderlicht eenen het vuur gelijkenden
glans bekomt ; ook : er flaat nog een potje voor hem te
,wuur, hij zal duchtig onderhouden worden , men zal
hem sterk doorhalen. Eenen hoogen graad van lust of
levendigheid , hevige gemoedsbewegingen :' de man

heeft , naar zijnen hoogen ouderdom , nog veelvuur. let
paay^d , de hond- heeft te veel vuur , wanneer zijne neigingen te fterk zijn. .blij fprak met veel vuur. Hij vap
fchielijk vuur, d. i . wordt fchielijk toornig. Ergens
'-utIr op vatten, uiterlijk toonen door eene zaak getroffern te z i n . Naauwlijks had Ik haar iets van deze zaak
medegedeeld, of gij vatte er vuur op. Het vuur der
vverbeeldi, gskracht, een hooge graad van levendigheid.
,Het minnevuur woedt in zijnen boezem. Het vuur ds
oorlogs in den verheven fchrjftrant. Van hier vuren,
y n^,

vU l, .yt^uj`
. , . I-;
vuH , enz. Zanienfle11. vuurbaak ,ur,^er^
,bloem , vuur braker•^ voor kanonfluk : vuurbrakers
die , donderende over 't naat, den vloed be/Irjken. J. DE
MAfR. Vuurhaak , vuurkloot , vuurrkólk , vuurkolóm,
yuurlántetarn , vuurmand , eene mand, waarin ,vuur
geplaatst , en waarop linnen enz. gedreic gd wordt, --vuurmond , gefchut , -- vuuroven, vuurpan , beddeur
pan , vuurpijl , vuuz•s•oer , zeker fchietgeweer , --vuurróok , vuurfcherm, vu'urfchcp , vuur jlag , vuurplot,
Tuurflaal, vuur/teen , vuur flolp , vuurtang, vuurtest
vuurvlam , i'Uurwagetl , vuurwerk , vuurwdrtel , enz. --^
koudvuur, eilz.
Vuur, hoogd. fèuer, bij KERO f irè . OTTFRIDó
fiür , ISIDOI . fijor , bij e TATIAAN fuir , angelf.
fijr , eng. fire 1, deen. en zweed. fij'^- , is een zeer oud
woord ,, hetwelk tot het griekfche cru ' , tot het lat. ƒerw , fervor , comburer•e , en tot het h oogd brennen .
behoort, voor het welk men ook bernen zegt.
VUURBAAK , z. n. , vr. , '..'er , of van de vuurbaak;
meervr vuiírbaken. Van vuur en baak. Een toren , op
welken ten beste der zeelieden , des jiac'hts, vuur getookt
wordt..
VUURBERG,z.n.,m.,dés vuurbergs, of van den 1'uurberg,
teervr vuurbergen. Van vuur en bè;g. Een vuur=
fpugende berg; met een vreemd woord , een -vulkaa,i
VUURBRAKER; zie vuur.
VUURMOND , zie vuur.
VUURPIJL , z. n. , in. , dei vuur puls 3 of van den vuw.
pijl ; meerv. 'vuurpijlen. Van vuur en pijl. Een met
vuurwerk voorziene pij 1, die uit het gefchut en klein geweer gefchoten wordt ; en waarmedemen huizen en
fchepen in brand fchiet. • Ook een pijl , die uit eer
vuurwerk fchiet : de vuurpijlen vlogen door de lucht.
t
VUURROER , zie vuur.
TUURSC HERM , z. n. , o. , des vuurfcherms , of wdn
het vuurfcherm; . meerva. vuurtchermen. Van vuur. en
fc,berto. Een fcherm , dat men voor het vuur plaatst,
om zich tegen deszelfs hitte te befchutten. .
VUURSLAG , z. n ; m. , des vuurjlags, of win den
vuurflag ; meerv. vuur/lagen. Van vutre en /lag. Een
zeker werktuig ,van faal, om vuur uit eenen vuurtIeen
te flaan. Hij draag: altoos een' vuurflap bij zich.
-

VUUR,

Vüu
r

,

des
y f eetti , of van den
N, z. n. , fi
^^1U'Í^..S`T`^^l.
' u^ir
yuur%ieen ; meerv. vuurfieenen. « Van guur en ƒleen'&
Een Reen, uit welken men , door middel van het flaal,
vuur kan flaan , waartoe alle glasachtige fteenen gefchikt
zijn.Doorgaans gebruikt men hiertoe den bekenden hoornfleen ; van daar dat dezelve , in eenen bepaalderén zin s
onder den naam van 'uurteen bekend is ; angelf. flirm
flan , deën . fijrjlcen.
VUURWERK , z. n. , o. , des yuurwerks , of van hei
,,uurwerk; meert. vuurwerken. Van vutir en s,et•ki
Eik door konst zamengelleld, vuur van falpeter, zwa.
vel en kolen , hetwelk in den oorlog tegen den vijand
en anders tot vermaak, of , uitfpanning gebezigd wordtá
In den laatften zin beteekent het een of meer figuren,
welke uit allerhande konítige lustvuren zamengef eld zijn,
en bij nacht aangestoken worden. Een vuurwerk a, f.
,leken. Zij gingen naar do , fauxkal alleen ím het vuur'
werk te zien. Van hier vuurWerkmaakkunde, vuur=
werkmaker.
VUURWERKMAKER, z. n., m., des vuurwerkmg.
kers, of van den v uuriverkmaker; meerv. vuurwerk=

makers, Van vuurwtrk en mokeré Ie mauda die vuurWerken Zamenielt:

