R H ETOR ICA A L G LOSSA R IU M

TAALKUNDIGE BIJD RAGEN VAN NOORD EN ZUID
ONDER REDACTIE VAN

DR.G.G.KLOEKE EN DR.J.L.PAUWELS
HOOGLERAREN TE LEIDEN EN LEUVEN

I-Dr.H .C.Landheer,HE'rDIALECTvAN OVERFLAKKEE,m eteenvocabularium
IIa-Dr.A.deVin,HE'rDIALECTvAN SCHOUwEN-DUIVELAND,gramm aticaenhistorie

III-Prof.dr.G.G.Kloeke,VERZAMELDE OPSTELLEN

IV -Dr.Th.W .A.Ausemss.
j.,KLANK-ENVORMLEERvAN HETDIALECTvAN CULEMBORG
V -Dr.J.van der Schaar,ulT DE wORDINGSGESCHIEDENIS DER HOLLANDSE ooop- EN
FAMILIENAMEN,deelI:inleidendebeschouwing,deel11:overdenaamgevinginHolland,
deelIII:register*
VI-G.Knop,DESPRAAKKUNSTDER TERSCHELLINGER DIALECTEN
VII-Dr.Aleida H.van Vessem ,OOGSTGEREI-BENAMINGEN

VIII-Prof.dr.G.G.Kloeke,KAMPER SPREEKw OORDEN
IX -A.P.deBont,DIALEKTvAN KEMPENLAND,deel11vocabularium

X -Prof.dr.A.Wei
jnen,NEDERLANDSE DIALECTKIJNDE
XI-Dr.Janvan Bakel,DEVAKTAALvAN DENEDERLANDSEKLOMPENMAKERS
XII-Dr.J.J.Mak,RHETORICAALGLOSSARIUM
*in voorbereiding

DR.J.J.M AK

R H E T O R IC A A L

G L O S SA R IU M

>+ o

2

1

o
oo t o

ov cJ
e co

ASSEN, MCM LIX

VAN GORCU M & COM P.N.V. - D R. H.J.PRAK KE & H.M.G.PRAKKE

Uitgavewerd mogelijkgemaaktdank zijdesteunvande
Nederlandse OrganisatievoorZuiverW etenschappelijk Onderzoek (Z.M7.O.)

GedyuhtteyF0sïsàJ#'à8Dyuhheyij FJs Goycum & Comp.

IN LE ID IN G

Hetinitiatieftothetsamenstellen van een rederijkersglossarium isuitgegaanvanwijlenProf.Dr.C.G.N.deVooys,diebijonderscheidengelegenheden had gewezen op de gebrekkige inform atie over het zestiende-eeuwse

NederlandsinhetM iddelnederlandschWooydenboek(MNW )enhetWoordenboekdeyNedeylandscheTaal(WNT).Omdatik mijgedurendedeoorlogen
daarna al enigerm ate had verdiept in de literatuur van de 16de eeuw,

spoordehijmijaaneenlijstsamentestellenvanspecialerederijkerswoorden,
diedeNeerlandicivan dienstzou kunnen zijn bijdestudievan derederijkersliteratuurenmeteeneeneerstebijdragekonvormentotdelexicologie
vanhetl6de-eeuwseNederlands.Prof.DeVooysgafmijdaarvoordebeschikking overeen uitvoerig apparaat,doorzijn studenten tijdens zijn hoogleraarschap sam engesteld en bestaande uit een groot aantalwoorden op

ficheseneenaantalafschriftenvan onuitgegevenrederijkersteksten.
Bijnader toezien bleek ditapparaatweinig geschiktom totgrondslag
van een wetenschappelijk verantwoord woordenboek tedienen.Hetverwerktemateriaalwasnietalleentebeperktenteeenzijdig,maarbovendien
goeddeels onbruikbaar,omdat slechts bij uitzondering de vindplaatsen
warenuitgeschreven.Zowasikgenoodzaaktmetvoorlopigeterzijdelegging
van ditapparaateeneigenwerkwijzetezoeken.Van beslissendebetekenis
daarbijwas de aandrang door de Nederlandse Organisatie voor ZuiverW etenschappelijk Onderzoek op mijgeoefend totlimiteringvandetijdsduur
van mijnonderzoekingen totvijfjaaren van deomvangvan hetGlossarium
toteenboekdeel,waarvan deverkoopsprijsdefinanciëledraagkrachtvan de
te verwachten kopers niet te boven m ocht gaan.Van de principiële beslissingen,die ik onder deze om standigheden heb genom en,wi1ik hier gaarne
in het kort verantwoording afleggen.
Allereerst besloot ik slechts dfe woorden op te nem en, die exclusief-

rhetoricaalzijn en dusontbreken in MNW en W NT (uiteraard voorzover
de betreffende lettertijdensonzebewerking reedswasbehandeld),tenzij
dedaaraangehaaldebewijsplaatsen uitsluitendaan deliteratuurderrederijkersen sterk onderhun invloed staandeschrijvers zijn ontleend1.De
1 Zijn ditschrijversderzg.Vroeg-llenaissanceen gebruiken zijhetwoord krachtens
derhetoricaletraditie,danwordtditveelalin een Opn%.vermeld.

omvangzoualteveelzijnuitgedijd,indien wijookallemiddelnederlandse
woorden hadden gehonoreerd,dienog 1,ofnieuwnederlandse,die reedsdoor

derederijkersworden gebruikt2.Evenmin verdienden methetoogop de
geboden om vang van dit Glossarium de woorden te worden opgenom en,die

uitsluitendbehorentoteen bepaalddialect,tenzijdiewoordenin deliteratuuruitsluitendbijrederijkerszijn aangetroffen,ofin MNW enW NT ontbreken.Debeperking totde rhetoricalia brachttenslottenog m ede,dat alle

woorden,die in deliteratuuruitsluitend in derederijkerstijd (15de-17de
eeuw)worden aangetroffen,maarniet exclusief-rhetoricaalzijn,terzijde
werden gelegd 3, ook al komen ze slechts sporadisch voor, alsm ede die

woorden,inz.latijnseen franseleenwoorden,dienaeen onderbrekingvan
twee ofm eer eeuwen weer opduiken of opnieuw ontleend worden en door
dit hiaat in de overlevering de indruk wekken, historisch niet sam en te

hangen4.Slechtsingevalaandedubbeleontleninggeentwijfelkanbestaan
(zoalsbij angelijk en angeliek ofrage,yagie en rage),of het hiaat met
betekenisnuancering gepaard gaat (zoalsbijv.bijpotentie) is het woord
gehonoreerd.
H et Glossarium bevat derhalve, uiteraard
m et betrekking tot
anoniem e dicht- en prozawerken m et eerbiediging van het beginsel
in dubiis non abstine, woorden die als zodanig of in een of m eer betekenissenuitsluitendbijderederijkerszijn aangetroffen,wat echter niet
betekent,dat ze ook nietdoor hun - buiten derederi
jkerstraditielevendeH
et
exc
l
us
i
ef-rhetoricale - overitijdgenotengebruiktzoudenkunnen zijn.
1
Zieeenzeervoorlopigelijstvan dezewoordenin Aanhangsel1.
2 ZieAanhangsel1I.
3 ZieAanhangsel111.

4 Ziehierenkelevoorbeelden:abom inabel,GentseSp.212,
.- adoreren,EVSRAERT

431;- afkortsel,Bvuyne3,120,
*- brieflijk,Antw.Sp.li; caveete,zieW NT i.v.;
concept,mening,Rott.Sp.M vv; controleuren, controleren,enz.,o.a.<:fl.

M ensch 481,
.cRuL,Heynken 28 (N.b.Voor een afwijkende bet.zie het Gloss.i.
v.);
-

cornet,vrouw,Bievses 38,
.- doorlaaien,zieW NT i.v.;- eveldader, Pvochiaen

1205,
.- excuseren,Consted.M .60,
*- gaden,aanstaan,bevallen,A.BIJNS,N.Ref.
224,f,11,
. int generale, W ell.M ensch 183,
. geschillig, Smenschen gheest278,
.

heiland,heideland,cAsT.,C.V.R.11,
.- hypocriet,Leuv.Bijdv.4,234,
'-infractie,
GentseSp.286,
.- lauderen,A.BIJNS115,
.- laxatief, Zeven Sp.Bevmh.N viij,O iij,
-

vv;- m oralisatie, Dvie Sotten 374,
.- nerf, zenuw,cAsT.,C.V.R.217,
.- ongoedig,
Doesb. 51,
- ontsluiken,Hs.TM B,C,fol.24,
. ontzijpen, EVERASRT 389,
.

onversteend,A.Bllxs,N.#:/.330,k,14,
.- opponeren,v.D.DALE,+ 1
,8 531,
.
protractie,zie W NT i.v.;- ruischer,zieW NT i.v.; scherren,schrapen (zie
W NT i.v.Sckavyen,bet.5),v.D.DALE,JFr:840,
*- seizoenli
jk,geschikt,EVERAERT
505,
- sm ak, zoen,zie W NT
Smah (1),bet.9,
' sm outen, vleien, A.BIJNS,
N.Rel.221,b,1;- snap,snel,A.BIJNS140,187.
VI

gensvooralook tezoeken in stilistische en syntactischeeigenaardigheden 1in woordvorming en woordgebruik kan uiteraard nietvooropgesteld worden,
m aar zal eerst aan de hand van het Glossarium zelf kunnen worden bestudeerd.
Binnen het aldus afgebakende terrein werd nog verder geschift naar de

volgendebeginselen.Bijvormen (ofvervormingen)van algemeen gangbare
woorden,hetzijvandialectischeaard(zoalsbijv.bedust=bedorst,Judick3nlj,
hetzijdoorhetrijm opgedrongen2wordeninhetalgemeennietgehonoreerd.
Evenmin deafleidingen op -ich,-lelli)'cken -:F(:),voorzoverzeverbonden
zijnmeteen vorm vanhetverbum substantivum,d.w.z.slechtsdienenter
omschrijvingvanhetwerkwoord,waarvanzezijnafgeleid3.Hetzelfdegeldt
voordewerkwoorden,dieslechtsdoorhetprefixglkle-(inde16deeeuwnog
zeerproductief,inz.nabepaaldehulpwerkwoorden 4)van degangbarevorm

afwijken5 en dito zelfstandige naamwoorden (zoals gewerck = werck).
Voorts moesten een aantal hyperindividuele woorden, zoals o.a. Robert
Lawet die graag vorm t naar de behoefte van het ogenblik of uit een per-

soonlijkegril,terzijde worden gelegd.Onder ditoordeelvielen mede de
hum oristische ofsatirische gelegenheidsform aties,inz.doorsamenstelling en

ditotoepassingen,inz.inhetobscene.Ofschoonwijditniettotindeuiterste
consequentieshebben kunnen handhaven,streefden wijtoch naarhetverzamelen van hetgemeensckaptelijkewoordbeziten woordgebruik.Buiten
beschouwinglietenwijmedeallespreekwoordenen zegswijzen,waarvande
samenstellende delen niet typisch-rhetoricaalzijn6,alsmede soortgelijke
Eendaarvaninmiddelsdoormijaangelegdeverzamelingwachtnogop afzonderlijke
bewerking.
2 Een groot aantal van deze vervorm ingen

door Matthi
js de Castelein expressis
verbistoegestaan(C.v.R.51,str.171)!- inmijnverzamelingbedoeldindevorigenoot.
3 E nkele voorbeelden van deze constructie,t.w.van -6v en -ich + copulum gaf ik in

Tschv.71 (1953)blz.194 e.v.;overvloedigmateriaal(ook voor-lejlijch + copulum in
mi
jn verzameling bedoeld in noot 1.- ln andere functies werden deze afleidingen
natuurlijk we1gehonoreerd,ook die de functie hebben van een zn.in de gen.(bijv.
Ioytselicbespien,beramen van geweld, Doesb.188, hoovevdich bevvoyen,inblazen van
hovaardi
j,Tvudo 1015,
.vele andere voorbb.in mijn apparaat).
4 Overigensreedsmnl.,vg.Stoett,M nl.Spvaahh.,Syntaxis j283 e.v.
5Vg.bijv.Eevste Bl.865:,,En can gestupen,gecnielen,gebucken'',EVERASRT 428:
,,W ye z
oude ghewicken Dexcellencie vanden/priesters/jnt leuen hiet7
.'' Boevteliisk
Sin 112:,,M iJ
'n liden en zouw niem and connen ghecanten'', enz.

6 Ikdenkbijv.aan detalrijkemetbiey,zoalsyyvan calewaertsbieredrincken'',Sp.d.M .
2604,,,mesbrauwen bier'',Tvudo 2133,,yscheybier drincken'',Sp.d.M .1732,,yvan
zueren biere worden'',EVERAERT 113,H .d.Am .Dd 1,vg.voorts y,een kot vo1simm en

bedriegen,verschalken''of ,,erger,looser zijn dan een ltotvolsimmen'':W NT VlI,
5817,Sskuyfman503,S/.d.M .5304,Pvochiaen885,H .d.Am.14 4,Tielebuiis182.
VII

bastaardvloeken,krachttermen en uitroepen1.Tenslottemeenden wijook
alle schertsnam en te m oeten schrappen - imm ers goeddeels gelegenheids-

formatiesena1szodanigvaneenalteincidenteelenpersoonlijkk-arakter-,
zoalsdaarzijndegefingeerdeplaatsnamenteraanduidingvan eentoestand
van ellende2 of van bepaalde lichaamsdelen 3, de schertsende persoonsnam en 4, de zogenaam de ,
yspotheiligen''5 en de quasi-geneesm iddelen of
quasi-gerechten in debetekenisvan klappen 6.
Ten aanzien van corrupte woorden besloten we een onderscheid te m aken

tussen evidente en twijfelachtige gevallen.Kennelijk bedorven woorden,
hetzijin dehandschriften ofoudedrukken,hetzijin denieuwereuitgaven
ofdegrotewoordenboeken (dooronjuistlezen ofverstaan),zijn nietgehonoreerd 7.Is de corruptie daarentegen nietevident,dan is het woord 0Pïe1 Ziehier een voorlopige collectie: (sIJ)GANS bier, W evel
tbeveckten 42,- bier en
broot,H s.TM B,B ,fol.58v,- bloet (
bloe,bloen),DoveBétstev210,ïveveltbez'
eckten
78,Hs.TM B, C, fol.23v,- crage,Bel.r.Sam .1305, dagen,H s.TM B,G,fol.
130v, darm en,Pveeckev 333, deucht,Li
js 8w,Jan Sul135,- doot, Weyelt

bevechten3,- draeckentant,Con.Balth.757,- eere,LijsenJan Szxl215,- foncken,
H S.TM B,G,fol.123v,- fop,H s.TM B,G,fol.74v,- fransche blanche,H s.TM B,
n 22,-harten,Katm.307, hoenderen,
C,fol.74v,- hanepooten, Tveyeltl?ct,8c/lfc'

Pveechey 211, hoerevoeten, Antw.Sp.S iiijv, hoy, Hs. TM B,G,fol.69v,
honden,Jezus0.#.leyaers569,- landt,Con.Balth.1086, lappen,ZevenS#.
Beymh.F ij,- lijff,W ereltbevechten102,- longen,Katm.324,- longere,Leckert.
93, longeren,Antw.Sp.Y i,Weveltbeveckten 9,Goossen Ftl:ï7'
l8r/120,- m acht,
Hs.TM B,G,fol.77v,78, m achten, Katm.138, m ast, Katm.434,- m eij,
Goossen Taeijaevt118, m ingelen,H s.TM B,G,fol.8,- m oort,M .Bedv.Havt203,
W evelt bevechten 200, m ui
js, Goossen Taeijaevt154, plancken, Hs. TM B ,C,
-

fol.84v,H s.TM B,G,fol.73v,102v,- rebben,H s.TM B,G,fol.126,- rochestaert,
H s.TM B,G,fol.123v, sweet,Leckevt.122,- sweten,Katm.329, tant,Jezus
o.d.leyaevs 838,--tanden, W eveltbevechten 114,H s.TM B ,G,fol.89,- verckenscracht, Con.Baltk.1050,- vier, H s.TM B,B,fol.70, vincken, Pveechey 65,-

vleijschpotten, Zeven Sp.Bevmh.0 vj.- Daarnaastnoteerde ik sIJ DEN billen,
Sacy.v.d.N.295,H .
d.Am.Dd 6,- bloede,bi
jv.VLOTEN,Klucktsp.1,79,- derm en,
DB RoovsRs,Quicunque210,St.1,115,H.d.Am.X 7,Tvudo1826,Bel.v.Sam.1085
(vg.H elpe derm en (zieben.),och derm en (Schuyfman 281)en longeren derm en (Playevwatev382)),- lancken,Z.Vvoede234,Bel.v.Sam.1296 (zieook MNW 4,
106:GOSDTHALS131), m aertillen (martelijen),Sacv.v.d.N.62,H .d.a4A)z.X 7v,
rebben,M ay.v.N.500,Antw.Sp.X iiijv,- stortten,Sacr.v.d.N.892,M av.v.N.
470,- stortgaten,H .d.Am.X 6v,-wangen,Hs.TM #,B,fol.89, zwe(e)ten,
Sacr.v.d.N .313,1254.-VoortsHELP(E)dermen,Sacv.v.d.N.580,Pir.8#zTh.108,

-

Chayon 247,- gans:K atm .261, lancken,Smenschen gheests 9, longeren,Sacy.

v.d.N .879,M av.v.N .403 (,,Hu1pe leueren,longeren ende milten''), vleyschgaten, Zeven Sp.Bevmh.L viij; en tenslotte billegaeten, M eev gheluch 182,
lijfgaten, cRuL, Dvonchaeyt 28, longergaten, zie Rket. Gloss. 1.AJ.Longevgat
VI1l

nom en 8.

Uiteraardzalikhierwe1eensdedupezijngeworden van doormij

nietontdekte foutieve lezingen van de tekstuitgevers.

Ongemerktraakikhierhetchapitervan mijnbronnen.Methetoogopde
toegemeten tijdbeslootiknaeen voorlopigeterreinverkenningallereersttot
kritischebewerkingvan dewoordenlijsten,dievroegereuitgeversvan rederijkersteksten aan hun werk hadden toegevoegd.Natuurlijk isdezewerkwijzeverrevan ideaal.Vergelijking metdehandschriften ofdrukken,die
aan deuitgaven ten grond lagen,hoenodigook blijkensenkelegenomen
steekproeven,wasuitgesloten.Daarbij waren die glossaria zelfdoorgaans
m eerdan gebrekkig.H etverzam eldewoordm ateriaalbleek m eestalbeperkt,

weinigoordeelkundiggekozen en dikwijlsfoutiefverklaard9.Gelukkigwas
ik echter niet uitsluitend op deze bouwstoffen aangewezen.Vergeleken m et

(N.b.ook longeren, Ont.
y.Rentm.548,589,Katm.44, longeren en rebben,
Lecheyt. 270), schij(tqgaten, Playeywatev 330, tantgaten, zie Rhet.Gloss. i.v.
Tantgat, zielgaten, zie Rhet. Gloss. i.
v. Zielgat, zweetgaten, W eyelt bevechten
84.- Onbekende woorden in bastaardvloeken,enz.,zoals mieyentant,woychstaeyt,enz.

zijnwelgehonoreerd.
2Zoals Bijst(i)ervelt, St1,31,
*2,133, Brootsende, zie NVNT i.v. Bvoodsende,
Droevendaal, Veeld.Gen.D.124 (ald. en 110 e.v. nog verscheiden andere!),
Royghem, EVERAERT 294,Scerperien (naar anal.v.Hongevieno.a.in Veeld.Gen.
D.tap.),Sotslack 365,Uutkercke,St1,31,EVERAERT 294.
3 Zoals kniebeken en navelghem ,Doesb.70.

Zoals Vrou Ghijben, Laudate, Slodderkouse, Verlega, Vuyla.
5Vooralbekend uitVeeld.Gen.D.(Sinte Am phra ook St.1,239,Sotslach 89,vg.
Anfrares clercken, M eest z
4J250),
.vg.nog sinte M achuyt, Bvuyne 1, 104,
M am m eluyck, Smenschen gheest230, Ver-leghe,Leuv.Bl'
,
jdl
'.4,327 (ook in
Veeld.Gen.D.).
6 Zoals Cnoockelpoer, Bevv. Bv.284 (vg.ons hnokhelolie), hooftpillen, Hs.
TM B,G,fol.80,knoterperen,St.2,148,zie ook W NT i.v.Peev (111),Samenst.
enLoquelai.v.

7Zo za1 men bijv.niet aantreffen bevredigheyt (l.bevroedigheyt),Gentse S/.
76, gecroet (l. gecroect), Camp v. d. Doot 627, gheraut (l. ghegraut),Leuv.
Bijdv.4,247, onghedoeyst (l.ongheveyst),St2,74, ontsem ich (l.ontfermich),
Camp v.d.Doot1904,resm eert (l.resineert resigneert),EVERAERT 56,traensweet (l.treeusweet = 'treeusweet (doodszweet),Doesb. 177, trusen (l.trufen),
St 1, 89, verweten (1.verwelcken), Rott.Sp.P vj, werckende (l.weckende),
Rott.Sp.C vijv.- In hetGloss.wordtslechtsin de tliterstenoodzaak gepolemiseerd;
doorgaans worden vergissingen stilzwi
jgend verbeterd en afwijkende opvattingen
onverm eld gelaten.

8Een * v66rhetlemma betekentin datgeval,,vermoedelijk bedorven''.
9Een loffelijkeuitzonderingvormtB.H.Erné Tweezestiende-eeuwsespelen van dekel
(Groningen,enz.1934).

deoogst,dieikverkreegdoorpersoonlijklezenenexcerperenvaneenaantal
teksten valtdeopbrengstuitdewoordenlijsten zelfsin hetniet.Van dit
zelfstandig verkregen m ateriaalheeft relatief weer de m inste waarde,wat

berustop moderne uitgaven;ik wasdaarbijweliswaarnietop dewoordkeuzeentekstinterpretatie,maarnogaltijd we1op delezingenvananderen
aangewezen.De volle verantwoordelijkheid aanvaard ik dan ook slechts
voordieteksten,dieik zelfin handschriftofdruk bewerkte.ln de Byonnenlijstvindtmennauwkeurigaangegeven,hoeik het aan de betreffende tekst
ontleende m ateriaalverkreeg.Een M achter de verkorte titelbetekent,dat

hetwerkvolledigdoormijisgeëxcerpeerd,een wdatalleen dewoordenlijst
van deuitgeverisverwerkt.Uitdeoverigebronnen verkreeg ik hetm ateriaal

variërendvaneenenkelwoordtotdevollediget?)copiaverborum -uitde
tweedehand,voornamelijk uithetapparaat-DeVooys.
Deomstandigheid,datikmijntijdzoeconomischmogelijkmoestgebruiken,
gafmedededoorslagbijdekeuzevanhetzwaartepuntderonderzoekingen.
-

Aan alle eisen derm odernelexicologie kon nu eenm aalnietworden voldaan.

Dewooçàbetekenislieten wijprevalerenboven dewooçdajleiding.Onsdoel
was trouwens niet een woordenboek sam en te stellen,m aar een glossayium .

Aaneenvoorlopighulpmiddeltothetverstaan vanrederijkerstekstenwas,
meenden wij,dringenderbehoeftedan aan een verzameling etymologische
studiën.Wijmeenden daarom te mogen volstaan voorde etymologie te
verwijzen naarMNW en W NT,indien hetbetreffendewoorddaara1slemma
voorkom t, of naar Franck's Etymologisch W oordenboek der N ederlandscke

Taal(FRANCK-V.wIJK-V.HAERINGEN),tenzijwij een afwijkende opvatting
huldigden.W arenwijgeheeloponseigenonderzoekaangewezen,danhebben
wijmetdeweinigehulpmiddelen,waaroverwijdevoortdurendebeschikking
hadden,een conclusiegetrokken ofeen verm oeden geopperd.
Van de zelfstandige naam woorden wordt het geslacht niet verm eld.Geen
periode in onze taalisin hetgebruik van het genus zo willekeurig geweest
a1s de 16de eeuw 1. H et opsomm en van de plaatsen,waarin een bepaald

substantiefalsmannelijk,vrouwelijkofonzijdigverschijnt, voorzoverdit
al uit het verband was OP te m aken m oest, evenals de verm elding der
diverse m eervoudsvorm en,m et het oog op de beschikbare plaatsruim te a1s

vanminderbelangachterwegeblijven.Buitendienleekonsdezevermelding
ineenGlossarium nietonontbeerlijk.Depluriformiteit-dieregelis-,zowel
a1sde uniformiteit- waarnaarkennelijk in vele gevallen is gestreefd
behoren hetonderwerp tevorm en van een specialegram m aticalestudie.

1 Vg.1.B.Kolthoff,HetSubstantiefïsketNedevlandschdev16eEeuw (Groningen 1894),
blz.42e.v.,inz.j63.
X

Meeraandachthebben wijdaarentegen besteed aan despelling.Na rijp
beraad besloten we die niet te norm aliseren, hoeveel daarvoor ook moge
pleiten.Wi
jmenenechter,datdaarbijdetaalgeweldwordtaangedaan,niet
alleen omdat uniformering - hetzij tot zg. ,
ystandaard-middelnederlands''

alsin MNW,hetzijtotmodern nieuwnederlands,alsin W NT altijd iets
kunstmatigsblijft,maarvooral,omdatdoordityybegripssysteem''hetwoord
apriori-reedsin delemmavorm -wordtgeïnterpreteerd.W ijhebben ons
daartegenoverop hetstandpuntgeplaatst,datallelem m avorm en authentiek

behorentezijn,alkozenwijbijtweeofmeervindplaatseninverschillende
spellingdeeenvoudigste,demeestaansprekendevoorhettitelwoord,terwijl
onmiddellijk daarachter ook de andere spellingen zoveel mogelijk zijn
verm eld 1.Gezien de variatie in de spelling en de som sbizarre vorm en,zal
m en hetgezochte woord in enkelegevallen wellichtnietaanstondsvinden 2.

Aan ditbezwaarzijn wijtegemoetgekomen dooreen naarwijhopen
consequentetoepassingvan hetverwijzingssysteem 3.
Deinauthentiekespellinggehoudenlemmatazijnvoortsstriktalfabetisch
gerangschikt4.Ook bijditbeginseldreigden naaronzemening deminste
gevaren.De klip der aprioristische interpretatie wordt er in elk gevalm ee

omzeild.In overeenstemming metMNW zijn afleidingen,koppelingen en
samenstellingen ondereen afzonderlijk lemma geplaatst.Hetnadeel,dat
daaruitvoortvloeitvoor het taalkundig onderzoek,weegto.i.niet op tegen
het praktische nut voor de gebruiker van het Glossarium als woordenboek.

Daarhetbijverscheiden woorden,die uitsluitend alsvoltooid deelwoord
zijnaangetroffen,nietaltijdduidelijkis,ofzeopnormalewijzevandenominatieven zijn gevormd,dan we1alsbijvoeglijkenaamwoorden metpossessievebetekenisrechtstreeksvan zelfstandigenaamwoorden zijn afgeleid5,
zoeke men nietuitsluitend bij de veronderstelde infinitiefvorm ,maarook
bij die van het voltooid deelwoord 6.Spreekwoorden en zegswijzen zijn
opgenom en onder het woord,dat de meeste bevreem ding wekt en dus het

eerstverklaringbehoeft.Zovindtmen bijv.siinen pietsckudden onderPiet,
1Lichte en meer algemeen bekende varianten (i-y-iJ';utul-uy-ui
j;tie-cie,enz.) zi
jn
veelalnietgehonoreerd.
2 Dit geldt m et nam e voor de sam enstellingen m et uitals eerste lid,gespeld als ute-,

14/-,uyt-,vut-,pzfzf/-,vuyt-,vuijt-,wt-.
3Onzeeigenredactionelespellingkondenwijhelaasnietmeeraanpassenaan dejongste
regels;onze arbeid was reeds te ver gevorderd,toen deze openbaar werden gem aakt.

4Men houdeerechterrekeningmede,daty = ite)ofijkan zijnen i= jenomgekeerd.
5 Vg.W NT 111,1,363 e.
v.

6Niet opgenomen zijn oneigenlijke voltooide deelwoorden a1s in tacxken gkeabeelt,
abeletakje en sckovshen ghecaneelt,kaneelschorstje),Smenscken gheest243.

maarvandenbackbijtenonderBiiten.Uiteraardmoestinbepaaldegevallen
eenwillekeurigebeslissingworden genomen,zoalso.a.bijden bijseyesteken,
datonderBijsereisverklaard,maarevengoed onderStekeneen plaatshad
kunnen vinden.

Bijdevaststellingenrangschikkingderbetekenissenhebbenwijinbeginsel
geen gebruik m eer gem aakt van hetetym ologische en logische Procrustusbed,dat eerder thuishoort in een historisch taalmuseum dan in de werkkam er van een m oderne lexicoloog.De betekenis van een woord m oet o.i.
uitsluitend worden opgem aakt uit de context en de rangschikking behoort
te geschieden naar het historisch-psychologische ontwikkelingscriterium .
Van volstrekt zekere betekenissen worden als regelalleen de vindplaatsen

opgegeven.Slechtswaardienietonmiddellijkevidentzijn,wordteenvoorstel
in dubieuze gevallen gevolgd door een vraagteken - m etvolledige citaten

verdedigd.Degebruikerkrijgtdan degelegenheid uitdeaanhalingen zelfstandig een conclusie te trekken.Uiteraard behoudt de keuze tussen bronverm elding en volledig citaatm eerm alen iets willekeurigsen ware hetwen-

selijkergeweestalleaanhalingen volledig tegeven.De opgelegderuimtebeperking liet dit echter niet toe.D e gebruiker van het Glossarium m oge
zich nu troosten m et de volgende overwegingen.Allereerst heeft e1k citaat

slechtseenbetrekkelijkewaarde.Gewoonlijkishetimmersalvoorafdoorde
redacteurgeïnterpreteerd,wantanderszou hijin velegevallen genoodzaakt
zijngehelepassagesaantehalenofhetverbandmeteigenwoordenweerte
geven,wat bij mijn weten in nog geen enkelwoordenboek is toegepast.
Vervolgens-en datisdetweedetroost- hebben ook degrotewoordenboeken
waarde plaatsruim te geen ro1speelt- zich nietconsequentaan het goede

-

beginselgehouden;herhaaldelijk stuit men ook daar op een simpele bronvermelding.En tenslottemogen wijdegebruikerdeverzekering geven,dat
wijin deze zo oordeelkundig mogelijk te werk zijn gegaan.Zo hebben wij
bijvoorbeeld alle hapaxen zekerheidshalve tot de dubia gerekend en hun
betekenisdooraanhalingengesteund.Verderhieldenwijook ernstigrekening
metdebereikbaarheid derbronnen.Volledigciteerden wijbijvoorkeuruit
(mindergemakkelijk toegankelijke)handschriften en oudedrukken,voorzoverdietotonzebeschikkingstonden,envolstondenwijbijmodernetekstuitgavenenartikeleninMNW en WNT metbronvermelding,tenzijwijvan
de uitgevers of de woordenboekredacteuren afweken in de opvatting der
betekenisvan het betreffende woord.

Vindplaatsenencitatenzijndooronswe1gedateerd,maarnietgelocaliseerd.
Hoe nuttig,ja noodzakelijk hettaalgeografische beginselin de lexicologie
op zichzelfook is,in ditgevalkonhetnietworden toegepast.Enerzijdsleek
X II

hetonsvolkomenoverbodigdeherkomstvandemeestebijnamebekendeen
doorlopendaangehaalderederijkers,zoalsDeRoovere,AnnaBijns,Cornelis
Everaert,MatthijsdeCastelein,LourisJansz,RobertLawet,enz.,telkens
opnieuw tevermelden en anderzijdsbleek deoorsprong van de meeste
anoniemedichtwerkenveelalnietofslechtsbijbenaderingtebepalen.
Mijresttotsloteenwoord vanwelgemeendedank aanallen,diezichaan
mijverplichthebbenofbijdetotstandkomingvanditGlossarium op eenof
anderewijzebetrokken waren.Allereerstgedenkikhierindankbaarheidde
initiatiefnemer,Prof.Dr.C.G.N.deVooys,diehelaasdeverschijningniet
naeerheeftmogen beleven.Zeererkentelijk ben ik voortsjegensMej.Dr.
R.Pennink enDr.A.vanElslander,diemijdebeschikkinggavenovereen
aantalafschriften van onuitgegeven werken,resp.van Louris Jansz en
Robert Lawet,de Redactie van W NT,die hetzelfde deed m et enkele oude

drukken (o.a.de kostbare Gentse uitgave van 1555 van De Castelein's
DeConstvan Rketorikenj,debibliothecarisvan deKoninklijkeBibliotheek
teBrusselen debestuurdersvan de sociëteit Trou M oetBlycken teH aarlem ,

die mijdegelegenheid gaven enkele onderhen berustendehandschriften
hierin Leiden te raadplegen,en deleden van hetpersoneelderuniversiteitsbibliotheek te Leiden,onderwiede heerH arteveltin dienstvaardigheid elke

verwachtingovertrof.Van develen,diemetbijzonderebelangstellingmijn
werkhebben gevolgd,mijhebbengeadviseerd en gestimuleerd,mogen hier
alleen worden genoem d Prof.Dr.C.B.van H aeringen en Prof.Dr.G.G.
K loeke, adviseurs van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-W eten-

schappelijkOnderzoek.HetBestuurvandezeOrganisatie,zonderwiersteun
nèchdebewerking,nèch deuitgavevan ditGlossarium totstand zouzijn
gekomen,blijveverzekerd van mijn oprechtedankbaarheid,nu ik na vijf
jaren arbeid depen neerleg en dezeinleiding besluitmeteen aanhaling uit
Matthijsde Castelein'sDeConstvan Rketoyiken 242:
Minen boucwerd dickevanden labuere
Diesm oetictcurten,icen hebbegheen kuere

Ofzijsoenntyvlouckendiedittelesen.

Leiden,1 Januari1957.
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BRONNENLIJST*

A.BIJNS W

A.BIJNS,N.Rej.V

Refeveinen van Hsz;c Bijns, naar de nalatenschap van
Mr.A.Bogaers,uitg.doorDr.W .L.vanHelten(Rotterdam
1875),
*-aang.naardeblzz.van dezeuitgave.
Nieuwe Refeveinen van az
lssl Bijns,benevensenheleJw#81'
:
vedeyijhevsgedichten uit de X VIe eeuw,uitg.door wijlen
Dr.W .J.A.Jonckbloet en Dr.W .L.van Helten (Gent
1886),
.- aang.naardeblzz.(metstrofeen versregel)van
dezeuitgave.

Abv.0//.

4liten f-ïjsbïf/lW

,

Een spelvan sinnenvan z1bvakams0//8rAJs#8,in Hs.TMB
(= Trou MoetBlycken)A,fol.49v e.v.
Een esbatementvan Aliten Lijsbitk,uitg.doorH.Meijling,
Esbatementenvan#4RodeLelyef8Byouweyskaven(Groningen
1946)blz.105e.v.

Antw.Lb.

Een schoon liedekens boech, enz., Antwerpen 1544. uitg.
door H offm ann von Fallersleben, H ovae Belgicae X I

Antw.Sp.M

Spelen van sinne,volscoonemovalisacien,uutleggingen :s#8
bediedenissen (Antwerpen 1562),
.- aang.naar de letter-

(Hannover1855);-aang.naardeblzz.vandezeuitgave.
merken van dezedruk.

Appelboom v
B .d.Scv.v

Esbatementvan den appelboom,uitg.doorP.J.Meertensin
Tschy.(= Tijdschrift voor Nederlandse Taal-en Letterkunde)42(1923),blz.165e.v.
Den boom dev :cArï//14:r:s,enz.uitg.door Dr.G.D.J.
Schotel (Utrecht 1870),
.- aang.naar de blzz.van deze
uitgave.

* Slechts die bronnen worden genoem d,die in afkorting en dus veelvuldig worden

geciteerd.Een Machter deverkorte titelïs deze lijstbetekent,dathet werk volledig
doormijisgeëxcerpeerd,een w datalleen dewoordenlijstvan deuitgeverisverwerkt.
H et materiaal,dataan de overigebronnen isontleend,verkreeg ik uitde tweedehand

(ziedaaroverdeln1.,inz.blz.X).De ci
jfersachter detitelsïs deteksthebben betrekkingopdeversregel,tenzijindezeli
jstandersvermeld.Deperiodieken,diein afkorting
wordenaangehaaldzijn:Belg.Mus.(BelgischMuseum),D.JFJF.(DietscheW arandeen
Belfort),Leuv.lïjA . (Leuvenstchle Bijdragen), N. Taalg. (De Nieuwe Taalgids),
Tscky. (Tijdschriftvoor Nederlandstchle Taal-en Letterkunde),F4#.M us.(Vaderlandsch Museum )en FZH (Verslagen en Mededetellingeu van de KoninklijkeVlaamstchleAcademie.
X IV

Beheeyinge Plulï9

De beheevinge Pauli,uitg.door Dr.G. Jo Steenbergen
(Zwolle1953).

Bel.v.Sam .

Die belegeyingke van Sam avign, uitg. door K . Ceyssens,

Hasseltse ,,histoviael'' spelen (Leuven-Amsterdam 1907),
blz.71e.
v.
Een esbatementvan de bevvoetebyueys,uitg.doorDr.W .van

Eeghem, Dvie schandaleuse spelen (Antwerpen 1937),
l/ievsesv

Bijb.Tajelsp.W
BijstievW

BlijdeInh.v
Blinden w

Boevtelijch Sin w
Bvouweysg.w

ByuyneM

blz.1e.v.
Uiteen Tongevscken dicktbundel dev X VIe eeuw.Privaat-

druk met inl.en aantt.door J.Frère en Dr.J.Gessler
(Tongeren 1925),
*- aang.naar de blzz.van deze uitgave.
Bijbels tafelspel,uitg.door H.Meijling a.w.(zie Aliten
Lijsbith)blz.199e.v.
Een esbatementvan Bijstiev,uitg.door H.Meijling a.w.
(zieAlitenLijsbitkj,blz.146e.v.
BlijdeInkomst.Fï8r Vlaams-Bouvgondischegedickten,uitg.
doorDr.G.Degroote (Antwerpen 1950),
.- aang.naarde
blzz.(metversregel)vandezeuitgave.
Esbatementvan den Blinden diet tgelt begvoel,uitg.door
M.deJong,Dyiezestiende-eeuwseesbatementen (Amsterdam
1934),blz.65e.v.
Een esbatementvan boevtelijck sin,uitg.doorH.Meijling
a.w.(zieAlitenLijsbith),blz.182e.v.
Een sp6lvan sinnenvandehelvantbyouweysgilde,uitg.door
B. H. Erné, Twee zestiende-eeuwse spelen van & hel,
(Groningen,enz.1934),blz.1 e.v.
Rejeyeinen 6n andevegedickten uitdeX VIeeeuw veyzameld
6n afgesckveven #pp#Jan deBvuyne,uitg.doorK.Ruelens,
3dln.(Antwerpenl879-'81);-aang.naardedlnn.en blzz.
van dezeuitgave.

By.W illehen

Bvuev Willehen g:s spelvan sinnen,uitg.door0.van den
Daeleen Fr.van Veerdeghem,DeRoodeRoos.Zinnespelen

en andeyetooneelstukken A#zestiende 88.w (Bergen 1899),
blz.198e.v.

Campv.d.Dootw
cAsslsRs,PvesentM

Den Camp vandev Dootvan Jan Pertcheval, uitg.door
Dr.G.Degroote (Antwerpen-Amsterdam 1948).
Een #ras8sf van ionste vyientsckap en tvouwe van J. J.
Cassiere,uitg.doorW .van Eeghem inVVA (= Verslagen
en Mededelingen van de KoninklijkeVlaamse Academie)
1938,blz.126 e.
v.

cAsT.,Bal.v

M.deCastelein,Baladen van Doovnijcke (achter DeKonst
pJs Rhetoyiken,Rotterdam 1612);- aang.naar de letterm erken van de2edruk.

cAsT.,C.p.R.v

M .de Castelein,De Constf?cs Rketovihen (Gent 1555);
-

cAsT.,Lied.

M. de Castelein, Divevsche Liedehens (Rotterdam 1616),
.
-

cAsT.,Pyv.v

Ckavon v

Ckvistenh.W
Con.Baltk.

Consted.Af,

aang.naarde blzz.van deze druk.

aang.naarde blzz.van deze druk.

M .deCastelein,Histoyievan PyramusendeThisbe (Rotterdam 1612),
*- aang.naar de lettermerken van deze druk.
Een spelvan sinnevan Chavon dehelschescippeye,uitg.door
Dr.W .L.de Vreese,2edr.(Antwerpen 1896).
Tspel van de ckvistenheyche, uitg. door G. A. Brands
(Utrecht1921).
Tspelvan Coninch Baltkasav,uitg.doorK.Ceyssens,a.w.
(zieBel.v.Sam.j,blz.7e.v.
M . Laurier, D ie Conste dey M innen, De Avte Amandi,

gkenaempt,enz. (Doesburg 1564),
.- aang.naar de paginering van W NT.

Const-thoon.Juw.

Const-thoonende Juweel,by de lojlijche stadtHaeylem,ten
vevsoechevan Fl'
ozfmoetblycken,ïs 'flicktgebvacht(Zwolle
1607),
.- aang.naardepagineringvanW NT.
COORNHERT,LiejenLeedtW Comedievan f.ï8/ en Leedtvan D.V.Coornhert, uitg. d.
P. van der Meulen, Het Roevspel 8s de Comedies van
Coovnhevt(Leiden 1955),blz.156 e.v.
COORNHERT,Rijcheman w Comedie vande Rijcheman van D.V.Coornhert,uitg. d.
P.van derM eulen,a.w.,blz.15 e.v.

COORNHBRT,T'yoevspelw T'voevspelvande Kettevscke W eveltvan D.V.Coornhert,
uitg.door P.van derM eulen a.w.,blz.80 e.
v.
N .B. Van de overigecom ediesvan Coornhertworden nog

slechtsVandeEgypscheVvoeyvvouwen,AbvahamsUytgangh,
Vanden BvuydtChvistien de ComedierJs Isyaeleen enkele
m aal naar de bovengenoem de uitgave van P. van der
M eulen aangehaald.

Cvijsman w
CvimpeytOom

cRuL,A B v

cRuL,Cavnation V
cRuz-,Coll.

XVI

Een esbatementvan een cvijsman,uitg.door H .Meijling
a.w.(zieAlitenZ#'sbïfA),blz.55e.v.
Een belachelijchehlucktevan cvimpevtoom,uitg.doorN.van
derLaan,Redeyijkevsspelen naaveen Als#sc/
vï/ftevbibliof/l8:à van /l8f Leidsche G:Ap::sf:JFc/lï:/ ('s-Gravenhage
1932),blz.43e.v.
Den geestelijchen ABC van Corn. Crul, uitg. door K.
Ruelensa.w.(zieByuyne)1,blz.173e.v.;- aang.naarde
blzz.van dezeuitgave.
Cavnation van Corn.Crul,uitg.door Dr.L.Roose, R6li-

gieuzePolzï:van CovnelisCvul(Zwolle 1954),blz.42.
Sommighe schoone colloquien, o/f tsamen-spvekinghenl wt
EvasmoRotevodamo,enz.van Corn.Crul(De1f1611).

CRUL,DyonchaeytV

Cluchte van eenen dyonchaeyt van Corn. Crul, uitg. door
Dr.C. Kruyskam p Covnelis Cyul H eynhen :8 Luyeye en

andeyegedickten (Antwerpen 1950),blz.55e.v.
CRUL,H eynken M

CRUL,M onttoev
CRUL,Ps.M

H eynhen de Luyeve van Corn. Crul, uitg. door Dr. C.
Kruyskamp a.w. blz. 1 e.v.;- aang. naar de blzz. van
dezeuitgave.
M onttoe,à)t)''.
s8 toe van Corn.Crul,uitg.door Dr.C.Kruyskamp a.w.blz.45 e.v.
Psalm 13 en 77 van Corn.Crul,uitg.door Dr.L.Roose

a.w.(ziecRuL,Cavnation),blz.73e.v.
CRUL,Retyogvadev

Retvogvade van Corn.Crul, uitg.door Dr.L.Roose a.w.,
blz.71.

CRUL,TweespyaheM

Een tweespvahevan den vijchen ghievighen van Corn.Crul,
uitg.door Dr.L.Roose a.w.,blz.88 e.v.

Dals.wedevh.v

Dalsondevwedeykeeyen //pasdev dootvan Colijn Caillieu,
uitg.doorDr.PauldeKeyser(Antwerpen,enz.1936).

llboeck d'H l1.

D boech dev Am oyeusheyt, inhoudende diueyscke p;ï1zs8-

bvieuen,enz. (Antwerpen 1580);- aang.naar de blzz.
DE DENE

van dezedruk.
Testamentvhetovicaelvan Ed.de Dene,in Hs.E.H .L.de

W olfte Brugge;- aang.(uit de 2e hand)naar de folio's
van diths.
DB DENS,Fab.

Dewavachtighefabulen devdieven van Ed.deDene (Brugge
1567);- aang.naardeblzz.van dezedruk.

Ds DSNB,Langhen Adieu M M ynen langhen adieu van Ed. de Dene, ged. uitg. door

Dr.G.Degroote in D6n Gulden Passev 25 (1947),blz.
333 e.v.
Deenv.M ensch

ZJs deenvoudighe mensch van LourisJansz,in Hs.TMB
(zie ald.)F,7;- aang.naar een afschrift van Mej.Dr.
R.Pennink.

DE ROOVERE V

Degedichten van AntkonisdeRooveve,uitg.doorDr.J.J.
Mak (Zwolle1955);-aang.naardeblzz.van dezeuitgave.
DE Roovslts, QuicunqueM Quïcuwglf:vultsalvus esse van A.de Roovere,uitg.door
L. Scharpé in Leuvensche Bi
jdvagen 4 (1900-'02), blz.
155 e.v.; aang. naar Hs.Everaert (= K.B.Brussel
19036),fol.1e.v.
Deuchd.Sol.

Deuchdelyche Solutien, gesolueevt by vele ingenieuse Com -

Dev.#r.B.

#t?sïx
çf8yzvandiuevsckecamevenvanRethovijchen(Antwerpen
1574);-aang.naardeblzz.vandezedruk.
Een deuoot ende #rp/ïfpfycà boecxhen, enz., Antwerpen
(1539q,uitg.doorD.F.Scheurleer('s-Gravenhage1889);
aang.naardeblzz.(metstrofe)vandezeuitgave.

-

X VII

D'HESRE#Boomg.
D oesb.v

L. d'Heere, Den /.
J// en Boomgaevd dev Poësien, enz.
(Gent1565),
.-aang.naardeblzz.vandezedruk.
Devejveinenbundelvan Jan van Doesboych,uitg.doorDr.C.
Kruyskamp,2 dln.(Leiden 1940),
.- aang.naar de blzz.
van dl.11 van deze uitgave.

Dove BitstevM

Drï: bl.danssen v

Esbatementvan de dove bitstev,uitg.door J.C.Daan in
Leuv.Bijdv.29 (1937),blz.1e.v.
FJzlden dvieblindedanssen,uitg.doorDr.W .J.Schuyt
(Amsterdam-Antwerpen 1955),
.- aang.naar de blzz.van
dezeuitgave.

DyieM inneysM

DFï: Sotten v

Dvyd.A8/.
Dwoch d.Apost.

Een speelvan drie minnevs,#: Costev,de fk#: ende de

Jonckeve,uitg.doorDr.J.J.Mak,Zï8rExcellenteKluchten
(Antwerpen1950),blz.1e.v.
Een fJ#fs#4fvan dviesotten,uitg.doorDr.W .van Eeghem
a.w.(zieBevv.##.),blz.41e.v.
Dyydevley Rejeyeynen ghepvonunceevt opte Rethovijchjeest
devblauvveAcoleyen van RottevdamlAnno1561 (Rotterdam
1614);-aang.naardelettermerkenvandezedruk.
Een spelvan sinnen op tdeydeltvievdelende tvijfde Capittel
van Dwevck#:rApostolen,uitg.doorDr.F.Pijperin BRN
(= Bibliotheca Reformatoria Neerlandica),1 ('s-Gravenhage1903),blz.273e.v.
M ak

EevsteBl.M

Die Eeyste #lïdcJ# van M avia, uitg.

Elckevlycv

Den Spyeghel& r Salicheytvan Elckevlyc,uitg.door Dr.

Eliseus

H. J. E.Endepols, 5e dr. (Groningen-Batavia 1948).
E6n sp6lvan den #ro#/l:8fEliseus #ï8 Naman den Syrï8r
van sijn melaetsheytg:,0J.
s,in Hs.TM B,B,6 (fol.62e.v.);

(Antwerpen1949).

doorgaansaang.naardefolio'sin diths,naareen afschrift
uitde verz.DeVooys.
-

EVERAERT V

Spelen van CornelisEvevaeyt,uitg.door Dr.J.W .Muller
en Dr.L.Scharpé (Leiden 1920);- aang.naar de blzz.
van dezeuitgave.

Geb.Joh.Bapt.
GentseS8/.
GentseS#.V

Een .
s#8/van sinnen van die geboovte Johannesbabtista de
voovloopevchvysty van L.Jansz.,in Hs.TM B,E,9;aang.
naareen afschriftvan Mej.Dr.R.Pennink.
Releyeynen...Veytoogktbinnen Gkendt...den xx.in Apvil
M .D.negken :w& devtigk,uitg.door J.F.J.Heremans
(Gent1877),
.-aang.naardeblzz.van dezeuitgave.
DeSpelenvan Zinneveytoond// hetLandjuweelf:Gentvan
12-23Juni1539,uitg.doorDr.L.M.van Disen Dr.B.H.
Erné,Dl.1:Tekst(Groningen,Batavia1939),
.- aang.naar
de blzz.van deze uitgave.

XVIII

Gkew.Zrzf8c/;f''

Een tajelspeelhen van /&88 personagen om 1/ dey dyij
coningken avond te spelen,uitg.door P.Leendertz Jr.,
M iddelnedeylandscke Dvamatische #OJJï: (Iaeiden z.j.),
blz.181e.v.

GHISTELE,Ant.V

Antigone van Sophoclesvevtaald doov Covn.van Gkistele,

uitg. door Dr. J. Grietens (Antwerpen-'s-Gravenhage
1922),
*-aang.naardeblzz.vandezeuitgave.
GHISTELE, Ovid.Sendtby. DevGviecxsev Pyincevssen endeIonchvvouwen clacktige S41#1
bvieven...beschveven duev OvidiusN aso.enz.van Corn.van

Ghistele (Antwerpen 1559);- aang.naardeblzz.van deze
druk.

GHISTSLE,Tey.(Hw#r.,enz.)Teventius Comedien, enz.van Corn.van Ghistele (Antwerpen 1555),
.- aang.naar de paginering van W NT der
afzonderlijkestukken.
GHlsTsLs,Viyg.Aen.
Dietwaeljboechen Aeneas...beschveven doovVirgiliusM avo,
enz.van Corn.van Ghistele (Rotterdam 1609),
.- aang.
naar de blzz.van deze druk.
Goemoetew

Goossen TaeijaeytV

E6n esbatementvan Jan Goemoete,uitg.doorH.Meijling
a.w.(zieAlitenLijsbithj,blz.1e.v.
Een esbatementvan Goossen Taeijaeyt,uitg.doorN.vander
Laan,Uithetaychiejdev Pellicanisten (Leiden 1938),blz.
26 e.v.

Gv.H elw

Een spelvan sinnen van de Gvoote Hel,uitg.door B.H.

Haagsp.v

Ernéa.w.(zieBvouwevsg.),blz.19 e.v.
Spelen van sinnewaeyïss:allet
?ïgbpïglïjcà,ende::glïjcà:
handwevchen ghepvesen endeveyhaeltwoyden...Gkespeelt...
binnen destadtvan Antwevpen ()# Thaech-spel'
naevDlandt-

Juweel, enz.(Antwerpen 1562);- aang.naar de letterm erken van deze druk.
H .d.Hvl.v

Den Handel&# Amouveusheyt Inhoudende Fï8r poetische

Spelen...Poetelijch geinventeeytende Rethovijckelijch ghecomponeevt,doovHeevendeM eestevJokanBaptistaHouwaevt
(Rotterdam 1621);- aang.naardelettermerken van deze
druk.

Heymelécf-ïj& sv

Hsltlasxslt,Factie

Een andeytajelspelvan dvijpevsonagien,teweten Heymelic
Lijden,enz.,uitg.doorE.Ellerbroek-Fortuin,Amsteydamse
Redeviiheysspelen ïw d6zestiendeeeuw (Groningen-Batavia
1937),blz.181e.v.
P.de Herpener,Een Factie //fSpel,openbaevlijcvanden
Violieyen binnen a4wfœ4r/8s ghespeelt(Antwerpen (1556));
-

HOUwAERT,.4s/.Taf.

aang.naardeblzz.van dezedruk.

J. B. Houwaert, Antijcke Tafeyeelen (in M iI. Clachte,
ziea1d.).
XIX

HouwAsRT,Gen.Z00#
HouwAsRT,Lustk.

J.B.Houwaert,DenGenevalenLoop#8rW evelt(Amsterdam
1612);aang.naardeblzz.vandezedruk.
j.B. Houwaert, Pegasides Pleyn ende den f-wsf-/lp/ dey
M aeghden,4 dln.(Antwerpen 1583);- aang.naardedelen
en blzz.van dezedruk.

HouwAsRT,M él.Clachte

B. Houwaert, M ilenus Clackte, enz. (Leiden
-

aang.naarde blzz.van deze druk.

HouwAslk'
r,Ov.d.Amb. j.B.Houwaert, Ovatie dev Ambassadeuven vanden A (vluchtighen PvinceM attkias,enz.(Antwerpen 1578);- aang.
naar de blzz.van deze druk.

HouwA>rRT,Pol.Ondeyw. j.B.Houwaert,Politijche Ondeywysinghe,totdienstevan
alle menschen (Leeuwarden 1614),
.- aang.naar de blzz.
van deze druk.

HOUwAERT,VievW tevste j.B.Houwaert,DeZï81'W tevste.1OAldedoot,vanketoovdeél,
plsd'eeuwichleven,vandepynedevkellen (Antwerpen 1583),
.
-

H s.TM B,A-C,E-G

aang.naar deblzz.van deze druk.

Handschrift (berustende in het archief van de sociëteit)
Trozf M oet Blychen te H aarlem ; - aang. worden de hss.

H .Sacy.w

A,B,C,E,F en G naarde folio's (w achterhetcijfer =
veysoj.
Een gkeestelich spelvanden helighen sacvamentevan Robert
Lawet, in H s. Kon. Bibl., Brussel 11-154, fol. 48 e.v.;
-

aang.naardeuitgavein de (getypte)Gentselicentiaats-

verhandeling van L.de Scheerder,Tweezestéende-eeuwscke
H uisv.Idelh.

spelenvan RobevtLawet.
Een spelvan thuys van Idelheyt,in Hs.TM B,F,5

Jezusï.d.tempelv

62e.v.).
Een gheestelich .
:/781van zinnen van Jkesusten twaeljjaven
oudt van Robert Lawet, uitg.door E. Galam a in Leuv.

Jezuso.d.leyaevsM

700H.
ç'
7u#ïcA'

Bijdv.40 (1951),blz.93e.
v.
Een spelvan zinnen van Jesus ondev #ï8 levaevs,van L.
Jansz., uitg. door N. van der Laan, Nooydnedevlandse
yedevijkevsspelen(Amsterdam 1941),blz.115e.v.
Een scoon .
s#8lvan sainctJooyis,uitg.door P.Leendertz
Jr.,M iddelned.Dvam.Pplzï: (Leiden z.j.),blz.423 e.v.
Spelvan & vyoomevyauwe.
Ju#ïcA endevan ff0lï/8Fs8.
çvan
Robert Lawet,in Hs.Plantijn Museum,Antwerpen,no.
216,fol.1 e.
v.;- aang.naar een afschrift van Dr.A.van
Elslander.

Kachadovis

Een TJ#ls#8lvan M eestev Kachadovis,ende6en D0//-&ïj/
m6tAyeven (Amsterdam (15962); - aang.naar de blzz.
van deze druk.

XX

K atm .W

Een batement vanden K atmaechev, uitg. door Dr. F. A

Stoett,DvieKluchten uitdezestiendeeeuw (Zutphen 1932),
blz.58 e.v.

Kluchtsp.I

J.van Vloten,HetNedevlandsche Kluchtspelvan de 14s
totde18eeeuw,dl.1,2edr.(Haarlem (18781),
.- aang.naar
deblzz.van dezeuitgave.

K ostev.J0A.M

LanshnechtM

Leckeyt.w

Leenkojv

Leeyl.Taefel-sp.
Letteven Geestv

Dehluchtvan hostevJokannes,uitg.doorDr.C.lfruyskamp
in Jaarboek van DeFonteine1950,blz.25e.v.
'F spelvan denLanshnecht,uitg.doorDr.C.F.P.Stutterheim, Twee p'
nllp/fppz#: tafelspelen (Amsterdam 1946),
blz.21e.v.
Een esbatementk/J,
zlH annehen Lecheytant,uitg.door Dr.F.
'

A.Stoetta.w.(zieKatm.),blz.28e.v.
HetLeenhojdevGilden van Janvan den Berghe,uitg.door
Dr.C.Kruyslcamp,Dichten 8A7 spelen van Jan van den
Beyghe('s-Gravenhage1950),blz.1e.v.
Een leevlijch taefel-spel van dvie peysoonen, uitg. door
Dr.N.van derLaan J.f
.
&.(zie Cvimpeyt0/-),blz.70 e.v.
EentafelspelvandelettevendegeestvanW outerVerheet??),
uitg.door Dr.G.Kalffin Tschy.5 (1885),blz.157 e.v.;
aang.naardeblzz.van dittijdschrift.
Een cluijtvanLijsen Jan 5WJ:QuaeBelij,uitg.doorDr.N.
van der Laan a.w. (zie Goossen Taeijaevt),blz.82 e.v.
Een cluijtvan Lijsgen en Jan Lichthavt,uitg.doorDr.N.
van derLaan a.w.(zieGoossen Taeijaeytj,blz.55e.v.
Een esbatementvan f-1f8rï#1
'.
$,uitg.door H.Mei
jling a.w.
(zieAlitenLijsbitk),blz.172e.v.
Esbatementvan den Luijsteyvinch,uitg.doorM.de Jong
a.w.(zieBlindenj,blz.85 e.v.
-

LijsenJan Sulv
Lijsgen enLichtkavtv
LuevifevsW

LuijsteyvinckW
M achabeen

Een spelvan sinnen genaemptdevM achabeen,enz.,in Hs.

TM B,A,3 (fol.26e.v.);- aang.naardefolio'sin diths.,
naar een afschrift in de verz.De Vooys.

M an en teïj/M
M av.v.N .v

Een tajelspeelhen van tweepevsonagien,eenen man ende::s
wijj,ghecleetup zïjboevssche,uitg.doorDr.P.Leendertz.
Jr.,M iddelned.Dvam.Poëzie (Leiden z.j.),blz.186 e.v.
Die waevachtige ende een seev wondeylijcke kistoyie van
M avihen van N ieumeghen, uitg. door Dr. W . H . Beuken

(Zutphen1931).
M .Bedv.H avt

Een spelk
?J,
s sinnen koedatmenichbedvuctkavt...gebyockt

en veyleytwevt aen een dvooge chijstevne,enz.van Louris
Jansz.,in Hs.TM B,D,10,
*- aang.naareen afschriftvan
Mej.Dr.R.Pennink,
X XI

M eey gkeluck w
M eestAlv

M eestey H oon

Een esbatementvan M eev gkeluch ende Heev Pvolijt,uitg.
doorH .Meijlinga.w.(zieAlit6nLijsbitk),blz.76e.
v.
Een spelvan zinnen van M eestAl,dieom paisvoepen,van
Louris Jansz.,uitg.door Dr.N.van der Laan a.w.(zie
Jezuso.d.leyaevs),blz.31e.v.
Een batementrc'zvievpersonapen,teweten.
'M eestevH00n.
een quachsalvev,enz.,uitg.door Dr.N.van der Laan a.w.

slenickf.d.1?:#g/cAsv
M enick GoetHayt

M ensckwevdingeChyisti

(zie Cvimpevt0/-),blz.93e.v.
Een tafelspelvan#ï8menichluldickeitdesbedyochsdevwevelt,
enz.,uitg.door Dr.F.Pijper a.w.(zie Dweych d.Apost.),
blz.373 e.
v.
H oemennich goethaytveylangtnae tvychegoodtsvan Louris

Jansz.,in Hs.TM B,F,10,
.- aang.naareen afschriftvan
Mej.Dr.R.Pennink.
Een spelvan sinnen van demenschweydingeckvisti,in Hs.
TM B,B,2(fol.15e.v.);-aang.(uithetapparaatDeVooys)
gedeeltelijk naarde versregels,gedeelteli
jk naarde folio's
van heths.

M innevaevM
MOBRMAN,Cleyn W evelt

Een cluytvan onselieven keevsminnevaeyvan LourisJansz.
uitg.doorDr.J.J.Maka.w.(zieDrieM inneyst,blz.35e.v.
J.Moerman,De Cleyn Wevelt(Amsterdam 1608),
*- aang.
naardeblzz.van dezedruk.

;f//rà8sdr8Jv

M oovhensvel/vandequadewijuen,in Veeld.Gen.D.(zie
ald.),blz.21 e.
v.;- aang.naardeblzz.in dezeherdruk.

N ed.H el.

Den Nedevduytschen Helicon,eygentlijck wesendedevM aetdicht-bemindevsZzfv
çf-ft?tlta:l,enz.(Alkmaar 1610),
.- aang.
naardeblzz.van deze druk.

Negenthien .
28/.

Negentkien Releveynen intSot,enz.(Leiden 1614);- aang.
naardepaginering van W NT.

Nevinge
NyeuvontW

NUMAN,Sp.d.M .
NUMAN,Stviitd.Gem .

Een spelvan & rNevinge,in Hs.TM B,F,6 (fol.83e.v.).
ZJ'
?zNyeuvont,Loosheit8s#8 PvactiheLkoe sijvvou f-o1'/::
vevhejjen,uitg.doorE.Neurdenburg (Utrecht1910).
Ph.Numan,Den Spiegeldev M enscken,enz.(Antwerpen
1583);- aang.naardeblzz.van dezedruk.
Ph.Num an,Den StviitdesGemoetsin den IF8CA devdeuchden

(Brussel1590);-aang.naardeblzz.van dezedruk.
0.L.H .M innevaev

)'Js onslieven heeven minnevaev,in H s.Kon.Bibl.,Brussel,
no.21649,
.- aang.naareen afschriftuitde verz.De Vooys.

Onlytsaemheytende
E6n tajelspelvantwe#:#Jt?AlJï8'
a:onlytsaemheytendebroedevBvoedevlickeOndevwijsM fïcà:ondevwijs,uitg.doorDr.G.Kalffin Tschv.5 (1885),
blz.168 e.v.;- aang.naar de blzz.van dit tijdschrift.
X XII

Onty.Rentm.

Tspelvan #8Alontvouwen r8As/lçz
l::sf8r,uitg.door0.van den

Daeleen Fr.van Veerdeghem a.w.(zieBv.)ZïlJ8/?:s),blz.
78 e.v.
Paulus en Baynabas

Een spelî?ll'
lsinne'
nvan Paulusendebaynabas,gesonden t0t

Lystven en devben,enz.,in Hs.TM B,B,4 (fol.50 e.v.);aang.naareen afschriftin de verz.De Vooys.

Piv.en Th.M

Een spel7?J9,
;sinnen van deàï.
sfprï:van Pivamus6n F/lïsè:
genaemptdesinnelychegenegentheyt,uitg.doorDr.G.Kalff,
Frt?u M oet Blychen. Tooneelstukken dev zestiende 88t4œ

Pol.Ball.

(Groningen 1889),blz.27e.v.
PolitieheBalladen,Rejeveinen,LiedevenenSpotgedichten dev
XYJ
JJ: eeuw (uitg. door Ph. Blommaertl (Gent (18472);
-

Preecheyv

aang.naardeblzz.van deze uitgave.

Ee%tbatementvanden preechev,uitg.door Dr.N.van der

Laan,a.w.(zieGoossen Taeijaeytj,blz.1 e.v.
Pvesant
Pyockiaen w

ProetusAbantus

Zie cAsslsRs,Pvesent.

Tafelspelvan dvie Pevsonagien,tefw8/:s:Een Pyockiaen...
EenCostev...Een Hop8r,uitg.doorL.M .van Dis,Refovmatovische Redevijkeysspelen uitdeeevstehelltvan #8zestiende
eeuw,diss.Utrecht1937 (Haarlem z.j.).
Een spel van sinnen van een Coninck genaemt Pvoetus
Abantus,in Hs.TM B,A,2 (fol.8e.v.);- aang.naareen
afschrift in de verz.De Vooys.

RAM M E LEE RE V

Dites testament,datGillis de RammeleeveghemaectA:8/f,
uitg.in Vadevlandsch M useum IV (1861),blz.117 e.v.;
aang.naardeblzz.van dittijdschrift.
Een spelvan sinnen bevoevendehoedatdiemenschvan godt
geschaepen synde/bij gevoecht is die Redelickheyt met #ï:
natuev,enz.van LourisJansz,in Hs.TM B,E,10,
*- aang.
naareen afschriftvan Mej.Dr.R.Pennink.
RedevijkevsgedichtendevX VIeeeuw,uitg.doorJ.Broeckaert
(Gent1893),
.-aang.naardeblzz.(metversregel)van deze
-

Red.en Nat.v

Redevijhevsged.q'

uitgave.
ReyneM .

Gheestelick M eyspelvan tReyneM aecxsete ghezeyt d6 zï8l:
van RobevtLawet,uitg.door L.Scharpé in Leuvense tehst-

Rijcken Wvechev

uitgaven 2 (Leuven-Amsterdam 1906),blz.3 e.v.
Een spelvan sinnenvanden Rijchen wvecheendvanLazayus,
in Hs.TM B,C,4 (fol.38v e.
v.),
.- aang.naareen afschnft
in de verz.De Vooys.

Roeyendev.M eestaz
lf5'

Een andeve spelvan zinnen voevendevan x
5f:8x
sfAl,hoedat

Aïj doov zijn misbvuik Neving en Welvaavtvevjaagt,uitg.
doorDr.N.van derLaan a.w.(zieJezuso.d.levaevsq,blz.
73 e.
v.
ICIIIII

Rontsaetw

Rott.Sp.v
Sasv.v.d.N .v

Saeyeve

Saulen David

Een bademendtspelvan Jacob Pievtey Rontsaet,uitg.door
H.Meijlinga.w.(zieAlitenLijsbith),blz.195e.v.
Spelen van Sïswl volschoone allsgatien ..Gkespeelt ende
vevtoontbinnen deyStadtRotterdam ...Hssp 1561 (Rotterdam 1614);- aang.naarde lettermerken van deze druk.
Datestspelvanden heiligen sacvamentevandevNyeuwevvaeyt,
uitg.doorDr.P.Leendertz Jr.,M iddelned.Dvam.Poëzie
(Leiden z.j.),blz.213e.v.
Iz
'ls diesaeyevediegoetsaetin sijn achevseydevan l-ouris
Jansz.,in Hs.TM B,D,8,
'- aang.naareen afschriftvan
Mej.Dr.R.Pennink.
Iz
'ls Saulen Davidvan LourisJansz.,in Hs.TM B,D,7,
'
aang.naareen afschriftvan Mej.Dr.R.Pennink.
Scltadt-histe dev Philosophen ende Poëten,enz.(Mechelen
1621),
.- aang.naardeblzz.van dezedruk.
Eenesbatementvaneen Schoovsteenvaghekeneen Sckoelappev,
uitg.doorH.Meijlinga.w.(zieAlitenLijsbitk),blz.140e.v.
Een esbatementvande Schuyjman, uitg.door Dr.F.
Stoetta.w.(zieKatm.t,blz.1e.v.
Die sevenste bliscap van onsevvvouwen,uitg.door Dr.P.
Leendertz Jr., M iddelned. Dyam. .
Polzï: (Leiden z.j.),
-

Schadt-histe
Sckooysteenvagheyw

Sckuyjman W

blz.329 e.
v.

SintJansO1%th.

Spel van Sint .
/411.
: Ontkoojdinghe, in Hs. Kon. Bibl.,
Brussel,no.21650.

sMsxsN,D wondevv

sMsxsx,Gulden Jcjd.
çv

Smanschen gkeestv

Dwondevvan clJr811ijseen sneevan Jan Smeken,uitg.door
R.Pennink en D.Th.Enklaar('s-Gravenhage1946).
Gedicht/# deFeestenteveevevan hetGulden VliesteBvussel
in 1516 van Jan Smeken, uitg. door Dr. G. Degroote
(Antwerpen1946).
Eenvasten spelvanx
sïz
nAs's kuesmenschengkeestvan tvleesck,
die wevlten die duvelvevleytwovd,enz.,uitg.door Prof.Dr.

C.G.N.deVooys,metaantt.van Dr.J.J.Mak in VVA
Sotslach v

Sp.d.Jong.

1953,blz.595 e.v.
De Sotslack,hlusktuitca.1550,uitg.door Dr.F.Lyna en

Dr.W .van Eeghem (Brussel1932).
DeSpiegel#8rJongevsvan LambertusGoetman,(uitg.door
C.P.Serrure)(Gent1860);- aang.naardeblzz.van deze
uitgave.

Sp.d.M .w
Spigelv

DeSpiegeldevM innen van Colijn van Rijssele,uitg.door
M .W .Immink (Utrecht 1913).
Tspelvan den spigel,uitg.door Dr.C.F.P.Stutterheim

J.t&.(zieLansknechtj,blz.7e.v.
X XIV

Spvingh-Ader

Nootwendick Vevtoogh #81,alleen-suyvevende Spyingh-Adey

allevhindeyen Gods,enz.(Haarlem 1614);- aang.naarde
letterm erken - som s, a1s in W NT, naar een m oderne
paginering - van deze druk.
S.Stadtw

Een spulvan sinnen van den SiecheStadt,uitg.doorH.F.

Tavuwegraen v

Grondijs(Borculo1917).
Janvan StijevoovtsRejeveinenbundelannoM DXXIF,uitg.
doorDr.F.Lynaen Dr.W .vanEeghem,2dln.(Antwerpen
(1930q);- aang.naar de dlnn.en blzz.van dezeuitgave.
Een schoonq
scrï/fz
l
4yr8fïcà spelvanzinnen Godskelighehevche
twavachtich ghemeente Ghelehen by het tavuwegvaen, enz.
van Robert Lawet,in H s.Kon.Bibl.,Brusselno.11-154,

Tcaljv.W'
'.w
Tsooyen v

fol.88e.v.(ald.fol.89 geheten Een schoon gheestelichspel
van hetTavuweGvaenjendetcyochezaet).
Eenesbatementvan TcaljvanW ondeve,uitg.doorH.Mei
jling
a.w.(zieAlitenLijsbith),blz.25e.v.
Een spelvan sinnen,bevoevendehetcooyen,enz.van Louris
Jansz.,uitg.door Dr. G.Kalff a.w. (zie Piv.en TA.),
blz.221 e.v.

Tielebuijsw

Esbatementvan Tielebuijs,uitg.doorM .de Jong a.w.(zie
Blinden),blz.23e.v.
Dï: Tvauwe,uitg.door 0.van den Daele en Fr.van Veer-

deghem a.w.(zieBv.Willehen),blz.138e.v.
Tvudov

Tspel van .
sïsf: Tyudo van Chr. Fastraets, uitg. door

l'wee Sotten v

Dr.G.Kalffa.w.(ziePiv.en FA.),blz.83e.v.
Een tajelsp
'elvan ffzz,sotten,enz.,uitg.door Dr.W .van
Eeghem a.w.(zieBeyv.#F.),blz.27e.v.

Vadev Onse

Een g/l/8s/sfïcà spelvan zinnen vetkovychelickgkesteltzI# d6n
Vadev Onse, enz.van Robert Lawet, in Hs.K on.Bibl.,
Brussel,no.11-154,fol.61e.v.

vAsRxswllcx,Bev.F.

(M .J van Vaernewijck, JZ'
JS die bevoevlicke fï7'
#'s in #ï:
N edevlanden, enz., uitg. door F. Vanderhaeghen, 5 dln.

(Gent 1872-'81),
.- aang.naar de dlnn.en blzz.van deze
uitgave.

VAERNEwIJCK,Hist.v.Belg.(M.)van Vaernewijck,DieHistorievan Belgis,enz.,2edr.
(Gent1574),
*- aang.naardeblzz.van dezedruk.
VAERNEwIJCK,Vl.Audtvv. (M.) van Vaernewijck, Vlaemsche Audtvvemdicheyt, enz.
(Gentz.j.);- aang.naardepagineringvan W NT.
D.BSRGHE,Rel.V
Refreinen van Jan van den Berghe, uitg.door Dr.C.
Kruyskamp a.w.(zieLeenhoj),blz.47e.v.;-aang.naarde
blzz.(metversregel)van deze uitgave.
XX V

v.D.DALE,(Droeve)EvaV De DyoeveEva van Jan van den Dale,uitg.door Dr. G.
Degroote,Jan van den Dale,iehende weyhen,enz. (Antwerpen1944),blz.177.
v.D.DALE,JantgracieM Jant gvacie van Jan van den Dale, uitg. door Dr.G.
Degroote a.w.(zieboven),blz.177.
v.D.DALE,LojHostiew LojHostie van Jan van den Dale,uitg.doorDr.G.Degrootea.w.(zieboven),blz.133e.v.
v.D.DALE,Stove w
DeStovevan Janvan den Dale,uitg.doorDr.G.Degroote
a.w.(zieboven),blz.145e.v.
v.D.DALE,W@:w
De IF1.: vandev dootvan Jan van den Dale,uitg.door
Dr.G.Degrootea.w.(zieboven),blz.73e.v.
v.D.MsULsx,Ketiuigh.

De K etiuigheyt der M ensckelichsy natueven ende veysmade-

Veeld.Gen.D .

nissedesweevelts,enz.van Andriesvan der Meulen (Gent
1576),
.- aang.naardepagineringvan W NT.
Veeldeyhandegeneuchlijchedichten,tafelspelen ende1z#r8ynen,opnieuw uitg.vanwege de Maatschappijder Nederlandsche Letterkunde te Leiden (Leiden 1899);- aang.
naarde blzz.van deze uitgave.

F8rf. Z.1-11 w

Twee schoone schvipuevelicke ende jïgt48r:fïcà: gheesteliche
vethoyycheliche speelen van zinnen vanden veylooyen zoone,
enz. van Robert Lawet, uitg. door E. G. A. Galam a

Z8rp;.Bvuylofts-sp.
Vevs.M aelt.

Vlaevd.Red.

(Utrecht-Nijmegen 1941).
Een nieuw veymahelijch byuylojts-spelvan #Hj:pevsoonen,
enz.,uitg.door Dr.N.van der Laan a.w.(zie Cvimpert
0/-),blz.118e.v.
Een spelvan sïxx's hoe datdie wevlthaeyvevsujtemaeltyt
gkeep,enz.van LourisJansz.,in Hs.TM B,D,9,
'- aang.
naareen afschriftvan Mej.Dr.R.Pennink.
Vlaevdings Redenvijck-bevgh, enz. (Amsterdam
aang.naar de paginering van W NT.

Ffï.
sç.Redens-Lusth.

Vlissings Redens-Lust-Hof, Beplant met seev schoone en
bequame Oejfeningen,enz.(Vlissingen 1642),
.- aang.naar
de paginering van W NT.

Voovleden Tijt
;'.Vvoede5-

< 88r.Gkeleeyde5'

W ell.M ensck *'

X X VI

Eenspelvan sinnenvan denvoovleden tijt,uitg.doorDr.N.
vanderLaana.w.(zieCvimpeytO/'w),blz.1e.v.
Hetspelvan #8vvvoedeendevan devdwaezemaegden,uitg.
door Dr. P. Leendertz Jr., M iddelned. Dvam. Poëzie
(Leidenz.j.),blz.388e.v.
Een tajelspelvan tweepeysonagien,te weten de IFeeveltsche
GheleevdeendeGodlichewijse,enz.,uitg.doorE.EllerbroekFortuina.w.(zieHeymelicLijden),blz.196e.v.
Spelvan sinnen genaemptden wellustigen M 8ssc/lvan Jan
van den Berghe,uitg.door Dr.C.Kruyskamp a.w.(zie
Leenho.fj,blz.89e.
v.

îveycken d.SJr-A.

Spelvan sinnenvan seuen weycken deybavmkavtickeyden,in

Hs.TM B,C,3 (fol.26 e.v.);- aang.naareen afschriftin
de verz.De Vooys.
W eveltbeveckten

Een spelvan sinnen hoe#ï8mensch die wevltwilbeveckten,

enz.van Louris Jansz,in Hs.TM B,E,11,
.- aang.naar
een afschriftvan Mej.Dr.R.Pennink.
X .EselsV

H etvolhsboek Vanden.X .Esels,uitg.door A.van Elslander

(Antwerpen 1946);- aang.naar de blzz.(met versregel)
van dezeuitgave.

Zeven Sp.A:rAnA.

Zeven Spelen van die Jiogcà:s dev Beymheyticheydt, enz.

(Amsterdam 1591),
.- aang. naar de lettermerken van
dezedruk.

XX VII

LIJST VAN AANGEHAALDE
W O O R D E N B O E K EN F N ID IOT ICA

Avsnotaviatus

BOEK ENO OGEN

CORN .-V ERVL.

D ASY POD IUS

(J.Thuys),Avsnotaviatusp/fconsteendestijlvan Notavisschap,meteenvevclavingevanveleduysteve,soLatijnscheals
Fvansoysche,wooyden :A;tevmen,enz.,2e dr.(Antwerpen
1585).
G.J.Boekenoogen,De Zaansche Volhstaal.Bijdvagetotde
hennis van den W oovdensckat in Noovd-Holland (Leiden
1897).
P.J.Cornelissen en J.B.Vervliet,fdioticon van keta4s/weypsck Dialect (Gent 1899-1906). - Bijvoegsel door J.
Cornelissen (Turnhout1936-'39).
Petrus Dasypodius, D ictionavium Latino-gevmanicum , ex

optimisLatinaelingvaescviptovib.concinnatvm (Antwerpen
1546).
L. L. de Bo, W estvlaamsck Idioticon, heruitg. door

Samyn (Gent1892).
D HAUTERIVE

DORREN
DUCANGE

R.Grandsaignesd'Hauterive,Dictionnaived'ancien/rJs;Jï,
s
(Pariss.d.).
Th.Dorren, Woovdenlijstuit ket ValkenbuvgscltPlat, 2e
uitg.(Valkenburgz.j.).
C.D.Ducange,Glossavium ad scviptoves mediaeetïs/ïpll:
latinitatis,heruitg.d.L.Favre (Noirt1882-'86).

FRANCK-V.W IJK-

Fvanch'sEtymologisck W oordenboekdevN edevlandscke Taal,

V .H AERIN GE N

2e dr.door N.van W ijk ('s-Gravenhage 1912,onveranderde herdr.1929).- Suppl.door C.B.van Haeringen
('s-Gravenhage1936).
Gemma vocabulovum (Antwerpen 1494), zie MNW
(Bouwstojjen)art.489.

Gemma

Gloss.Beyn.
GODEFROY

H avl.Gloss.
HA RREB .

HO/:UFy'T,B ved.F.

XX VIII

H et Nedeyduitsck Glossavium van Bevn, bewerkt d. F.

Buitenrust Hettema (Groningen 1889).
Fr.Godefroy,Dictionnaiye del'ancienne langueAl'
nfaise,
etc.(Paris1880-1902).
Een Nedev-b-vanhisch glossavium d.J.H.Galléein Taalh.
Bijdvagen 1(1877),blz.286e.
v.
P.J.Harrebomée, Spveehwoovdenboeh dev Nedevlandscke
Taal(Utrecht1858-'70).
J.H.Hoeufft,Pyoeve van Bvedaasch Taal-eigen (Breda
1836-'38).

Hwb.
JONGENEEL

j.verdam,MiddelnedeylandschHandwooydenboeh('s-Gravenhagez.j.(1911j).
J.Jongeneel,Een Zuid-Limbuygsch Taaleigen.PyoeverJw
vovmenleev :s W oovdenboeh &r Dovpsspvaak van ffy8yf:

JUNIUS

(Heerlen1884).
JoOs,W aasch Idioticon (Gent-st.Niklaas 1900-'04).
H.Junius,Nomenclatov omnium yevum #rp#rïJ nomina
vaviislinguisexplicataindicans(Antwerpen1577).
C.Kilianus,Etymologicum Tevtonicae lingve,sive Dictiona-

Loquela
MEYER,W ooydenschat

vivm Tevtonico-Latinvm,uitg.d.G.v.Hasselt (Traiecti
Batavorvm 1777).
L.Lievevrouw-coopman, Gents Woovdenboek (Gent
1950- ).
E.Littré,Dictionnaiyedelalangue/gJs;Jï&:,etc.(Paris
1.882-'83).
(G.Gezelle),Loquela,3edr.(Amsterdam 1946).
L.Meyer,W oovdenschat,enz.,9e dr.(Amsterdam 1731).

MELLEMA

E.L.M ellem a,Legvand DictionaiveFvançois-Flameng,enz.

LIEVEVROUW -COOPMAN

LITTRé

M NW
MOORMANN,Bvonnenb.

Jfc8sqèpucà

OPPREL
OUD EM AN S

PALU DAN US
PLANT.

RUTTEN

SCHUBRM.(Bi)Y.j
SPANOGHE
STALLAERT

(Rotterdam 1618).
E.Verwijsen J.Verdam ,M iddelnedevlandsck W oovdenboek
('s-Gravenhage1885-1952).
J. G. M. Moormann, D6 geheimtalen.Byonnenboek
(Zutphen1934).
H 6tN aembouch van 1562.Tweede A uà van hetNedeylandsFvans W ooydenboek van .J00sLambyeckt,ui
tg.d.R.Ver-

deyen (Liège-paris1945).
A.Opprel,Hetdialectvan Oud-Beievland ('s-Gravenhage
1896).
A.C.Oudemans,Sr.,Bijdvagetoteen M iddel-en Oudnedeylandsck W oovdenboeh,enz.(Arnhem,enz.1870-'80).
J.Paludanus,Dictionavéolvm vevvm Azllxïvlâvulgavvm,ïs
commvnem pvevovvm vsvm,etc.(Gent1544).
(C.Plantynl,TkesavvvsThntonicaelingvae.Schat&#Nedey-

duytschev spvaken,enz.(Antwerpen 1573).
A. Rutten, Bijdvage tot een Haspengouwsch Idioticon
(Antwerpen 1890).
L.W .Schuermans,Algemeen Vlaamsch Idioticon (Leuven
1865-'70).-Bijvoegsel(Leuven 1883).
Zie Syn.Lat.-Teut.
K .Stallaert,Glossavium van vevoudevdev cA/,
s/8r-:s,kunstwoovden en andeveuitdvukhingen uit Vlaamsche,Bvabantsche

enLimbuvgscheoovkonden (Leiden 1886-1893).
XX IX

Syn.Lat.-lkut.

TEIRL.

TEIRL.,Bayg.
Teuth.

Synonymia Latino-Teutonica (:x Etymolopco C.fdlïlsi
depvompta,enz.,uitg.d.E.Spanoghe(d1.3doorE.spanoghe
en J.Vercoullie)(Antwerpen,enz.1889-1902).
1.Teirlinck,Zuid-oostvlaandevsckIdioticon(Gent1908-'24).
1.Teirlinck,Woovdenboehvan Bavgoensch (Roeselare1886).
G.van der Schueren, Teuthonista //Duytschlendev,uitg.

TUERL.

d.J.Verdam (Leiden1896).
J.F.Tuerlinckx, Bijdvage tot een Hagelandsch Idioticon
(Gent1886).

V.D.VELDE-SLEECKX

Van de Velde en Sleeckx, Volledig N edevduitsch-bkansch

W oovdenboek,2edr.(Brussel1861).
V.D.W ATER

A.van deW ater,D6 Volhstaalïs hetoosten van A Bommeley

v.D.wsRvs,Schat

waavd (Utrecht1904).
J.van den W erve,D6n SchatdeyDuytsckev Talen (Delft
1614).

Voc.Cop.

Vocabulayiuscopiosusetsingulayisvnusex divevsisdiligen-

W NT

tissimetheutonicatus(Leuven,ca.1483).
W oovdenboek &# Nedeylandscke Taal(1882-

N.B. Een * M66r hetlemma betekent:vermoedelijk bedorven,een * in de tekst
v66reen woord:teveronderstellen,getrelconstrueerd ofnietopgetekend,een *achter
devindplaats:nietgeverifiëerd.Hetteken x betekent:ri
jmendmet.
Hier volgen nog enkele redactionele afkortingen:

aang.(d.) aangehaald (door)

eig.

eigenlijk

aanh.
afl.
ald.
alg.
barg.
bedr.
beg.
ben.
bep.
bet.
bn.
bw .

aanhaling
afleiding
aldaar
algenleen
bargoens

emend.
eng.
fié;.
fr.
h.
hd.
inz.

em endatie
engels

c.gen.

cum genitivo

e.

eeuw

m.
m idden
m .betr.t. m etbetrekking tot
m hd.
m iddelhoogduits

e-d.

en dergeljke

mlat.

X XX

bedhjvend
begin
beneden

bepaaldteli
jk)
betekenis

bijvoeglijknaamwoord
bijwoord

figuurlijk

kw .
1.

frans
helft
hoogduits
inzonderheid
in voce
kwart
lees

lat.

latijn

@

l.5r.

middellatijn

m nd.
m nl.
nnl.
ofr.

middelnederduits
m iddelnederlands
nieuwnederlands
oudfrans

Onz.

onzi
jdig

OPm .
red.
rhet.

opmerking
redactie
rhetoricaal
tussenwerpsel
teweten
uitsluitend
variant

tw .
t.w.
uitsl.
Var.

verb.

verbinding

vergelijk
vnw.
v.v.
vz.
wederk.

vlaams
voornaam woord
vervolgens
voorzetsel
wederkerend

wrsch.

waarschijnlijk

wvl.
ww.

westvlaams
werkwoord
zelfstandig naam woord

XX X I

A

Abandontnleren, HABANDONEREN, A- Abee,zn.ZieW NT enSuppl.i.v.H B en
BANDANEEREN,ww.ZieW NT,Suppl.i.v. ABC.
A bandonneeven.
AB-boek.1L.: W at bringt ghy hier
A.BEDR.- 1)Verlaten,in de steek m ee? B.: Nefken, eenen scoolcorff.L..
laten (vg. KIL. 831: abandonnéren. En ick eenen abee,Tvudo1697(ca1550j.
Deseveve, destitueve, develictui kabeve). 11
Christus .. en abandonneirt niet Die
in hem betrauwen,GentseSp.188 (15391,
.
Sy (t.w.de kunst)is zoo vermakelijck,
zoo lieflijck en zoet, Dat wyse niet en
konnen gheabandonneren,H .d.Am .Bb 8
gm.16e e.
q;A1sghy haerden buyck niet

Abeelich,bn.Van abeel.

(Als)van een abeel;tacxhen abeelich,
abeletakje, in de aanh. gebruikt a1s
vleinaam voor een vrouw (vg.,ytacxken
gheabeelt'',Smenschengheest243).j
lcAsT.,
Pyv.A vjv(ca1530j.
Abelaert,zn.Van abel.
m eer en condt ghevullen En v ghelt en
Dieyyabel''is(in een ofanderebet.van
goet faelgeert voorwaer sy sullen V dan

dit woord ; vg. K IL .*. abelaert. H omo

ellus,concinnus,in de noot:In editione
habandoneren,Antw.Sp.Vv iijv (15611 b
Dit ghewest ...Heb ick nu onlancx ghe- Jï1623.et1632.estabelaert.H omohaweest van sinne,Te abandonneren en te bilis).1
1Een stegaertsmeeteen visaertop
verlaten, HOUwAERT, Pol. Ondevw. 25 zi
jnen scranckaert Om dat scarfairt in
tgelach Sloech zi
jn snabaert Diesseyden
(ca1580q.
belaert cloekaert en blanckaert: Die
2)Zichdistantiërenvan?Verloochenen? a
t en wi1horen en dooch geen gabaert,
11W ij abandonneren//die haer (t.w.Re- niee
sb.246(vöör1528q;Hoortdoch desen
thovica)nieten kinnen,Antw.Sp.d iiijv Do
a
be
l
aert seer moye (= praatjesmaker,
(1561).
chepper?j.Ontv.Rentm.1487 (1588?j.
3) Verwijzen, veroordelen?11Ten hel- ops
Abiect,bn. Ontleend aan lat.abiectus.
schen gl
oede//zoo zydy gheabandonert
Verworpen,veracht?11Dat abiect was
van den rycken lansmal(l.lansman)ldiet za1
y (t.w.God,volgensEzechiël?)wealpossessert,Tavuwegvaen 1266(1581q. derh
verclaren (= luisterschenken?jsnel,
4)Geven,schenken.1Diehem in eeren cAsT.
,C.V.R.73(1548q.
verjubileert ls waert datmen hem
OPM.W elniet ontleend aan het frans,
abandoneert Die vruchten in Venus zoals het modern-Nederlandse abject(zie
prieelbequam e,Sp.d.M .918gbeg.16ee.
j. W NT,Suppl.i.v.),daar de oudste vindB.W EDERK. 1) Zich overgeven.11 plaats bij LITTR: i.v. Abject van 1585
Ghy siet dat ick my tuwen ghevueghe// dateert(n.b.in devolm abjet).
strecke en abandaneere m y gheheelende
Abyl,bn.Ontleend aan ofr.habile.
al,Smenschen gheest283 gca 1560?q.
Geschikt, bekwaam . - ln de aanh.
Vaneenvrouw :zichzelf(prijslgeven. ijverig of oplettend?11W ilt zonder ghyl
11Alistdathoerbersebeaabandoneert... yn Ende jnt hooren abylzyn /myns
dauids concubinen hout voer gherefu- z
rdsghewaghelic,EVERAERT60(15112.
zeert,St 1,78 (vöör 1524);En wilt sy woo
Abylgieren,ww.ZieGheabylgieyt.
-

haer niet abandonneren, 1ck zalse blaAbym ich, bn. Van *abyme of rechtm eren ,,by lupi
ters krachte, H .d.A m. streeksvan ofr.abysm e,afgrond.

K 2 (m .16e e.
q(zie ook ald.S 6,T 6ven
pass.).
2) Hem abandonneven van, zich wegdoen,wegmaken uit.IjNu wilick . my
abandonneren van 'sweereltsstatie (versta:nu wilik niet langerblijven leven),
H .d.Am.F 1(m.16ee.q.
Abatementen,ww.ZieEsbatementenle).

Peilloos.11O abymeghe begheerte zondergrontAltytsbegheerich/nummermeer
versadich,BVERAERT130(1525j.
Abitacie,zn.Zie H abitatie.
Ablutie, zn. Ontleend aan lat. ablutio
ofofr.,fr.ablution.

Afwassing,reiniging.11Dwateruut zyn

(d.i.Christus')goedwillighe zyde ghi
jnc
1

Abomlnatlje - Abuyselijck
In ablutien,om zuuerentsweereldsrijnck, Absum eren, ww. Gevorm d naar lat.
absum eve.
cAsT.,C.
V.R.146 (1548j.
Te niet doen, verni
Abominatije, zn. Ontleend
etigen.ijW anneer
abominacion.

Afkerigheid (t.w.van het goede); verdorvenheid?11(Den dach dev tvibulatie:)
U (t.w.van deW ellustigeMensch)groote
ondanckbaerheijt salick wreecken,En u
abominatije/boven maeten,Well.M ensch
918 g2e kw. 16e e.q; A1s ondanckbaer
versmadende in abominatije, Stootende
met voeten u goddelijcke doctrijnnen.
heefthi
jverdient die eewige condemnati
je,ald.1000.
Absentelijck,bn.Van absent.
1) Afwezig.jlZonderu haddenwygheblevenabsentelijck,Rott.Sp.O iiijv(1561).
2) Afzonderlijk?1Een Jonghelinck.
comt terstont wt/en helpthun singhen
(
a1
bs
561
ent
q.elijck alleene, Antw. Sp. O 11JV
Absentich, bn.Van absent.
Afwezig.1Alle haerconditien zyn my
bequame, An haer en ledt m y niet dan
dabsentich haken L
dabsentick hahen =
het verl/ngen in afwezigheid of door afwezigheid van degeliefde?q.cAsT.
,C.V.R.

139(1548!.

Absolvant,zn.Van absolveven.
ln de aanh. corrupt of onnadenkend
gebruikt voor adhevent, aanhanger, vol-

geling?1Oftmy Helizeus/sau ontranten
m etsyn absoluanten watsau ick seggen?
Bel.v.Sam .907geind 16ee.?j.

Absolveren,ww. Zie '
W NT,Suppl.i.v.
Vrijstellen van straf of vervolging;
vrijspreken (KIL.831 A bsolueren.Ab-

een dictie hendt in vocale! Ende de
volghende oock ten zelven tiè,De eerste
vocale blijft'an deen zië Gheabsum eerd

en gheniedt,cAsT.,C.V.R.37 (15481.
Abuys,zn.Zie AINW i.v..
4buus,W NT,
Szf##J.i.v.Abuis.

Verkeerde daad of toestand; m isstap ;

misstand;schandaal.1A.BIJNS117(1548);
Tvudo 2165,2565 gca.15501;KostevJok.
23 (m. 16e e.?j, GHISTELE, Vivg. Aen.
65 (1556j, l'
1
?
Q:1'. Gheleevde 1.56 (1558);
GHISTELE, Ovid. Sendtbv. 64v (155% ;
Smensclten Gheest125 gca.1560 ?q;Rott.
Sp.*+* v,A v,H i
j (1561);Gv.Hel542
(ca.15641,Jezus o.d.levaevs 1018 gvöör
1580);Lettev en Geest162 geind 16e e?q.
OPM.
Ook in Geuzenliedb.1,174(1573j.
-.
1buys #l'ïjt,
d
yw, drukte maken? 1
Drijftgheen abuys,endepeyst ..datmen
tothoghesaecken nemmermeerclemmen/
m ach sonder grote V rese ofte sorghe
lijden,Chayon 269 (1551j.
Abuyselijck, AsussLllcx, AsuzELlcx,
bn.,bw.ZieW NT,Suppl.i.v.Abuiselijh.
llvreemd,wonderlijk.1Antierende Abui
jselick Abstinencie,DE RoovsRs 188
g3ekw.15ee.q;En istnieteen abuselijck
wondere Dat Dieric de hollander die
rijc en machtich//is .Katherijnen die
arm vangoede//isW iltrouwen?Sp.d.M .
1274 (beg. 16e e.q (zie ook ald.2300:
;/abuselick wondere''); Duer dabuyselijc
wonder therte m espaeyt staet, A. BIJNS
138 (1548J;Op den vechtenden Valerius
hoofd, Een raue sat, vul abuselicker
Nveercken,CAST.,C.V.R.238 (154% ;Hert
kondy spreken?Dat'simmersabuyseli
jck
om verstaen,H .d.Am.K 3v (m.16e e.q
(zieook ald.N 8).
2) Verkeerd.jO Venus wat broudi,

solueve,eximevenoxae,poenae).1M av.v.
N .,prozanar.1020 (ca 1500);EVERAERT
48 (1512); A. BIJNS 61 (1528), W ell.
M ensch 1163(2ekw.16ee.
q;Pvochiaen 8
gca.1540);Tvudo 2846 gca.1550j;VAERNEW IJCK, Bev.T 2,244 (1567j;Tvauwe watdoetv ghestichtabuselicdoordm inlic
1168(1595?1.
schoon aensicht,uwen vierigen schicht is
OPM.OokinGeuzenliedb.1,8gca.15654. therte minckende,Doesb.71 gv66r 15281
Absolverighe, zn. Van absolveven.
(hic? Ofongelukkig? Of minder on(Zij) die kwijtscheldt.1Adams Aerc- gunstig- sub bet.1?);Hoe macht Godt

heyts Absoluerighe (t.
w . Maria), DE
RoovElts 189 (3ekw.15ee.q.
Abstract,bn.Zie W NT,Suppl.i.v.
Afgescheiden;afgelegen.1Hierwasick
abstract van m eynschen en beesten,
cAsT., C.V.R. 2 (1548j; tsente Pieters
(was) een drucker, die eijmelic ende

ghedooghen Dat tvolc den crych volcht
dus abuselic? EVERAERT 227 (1528?1;
W ilt doch m et druckyghen ooghen anm aercken Dabuzelicke enorme ghe-

waercken Van Den Mensche,Gentse Sp.

247 (153% ;Daer wij (t.w. Vleyschelyche
sin en Quaet Gelove) tbevel//hebben /
verborghen dructe;ende hadde daer toe gaeget abui
jselijck, J'
IS:JJ. M ensck 136
een groot abstract huus,om dat m en de g2e kw.16e e.
);Socht Empedocles oock
ijck Onsterfli
jckeglorie,Antw.
Persen niet en zoude horen craken, nietabuysl
VAERNEW IJCK,Bey.F.2,164 (1567j.
Sp.Nnn iiij(15612.
2

Abundabele - Abuzye
3) Misleidend, bedrieglijk. II Die om u
(t.w. de dood) peysde ... Die sou de doordineken dabuselije wondere Dat liehtelije
doorlijdt I ende haest ghedaen is, Dal s.
wederk. 363 [eind 15e e. ?J; Fortuynen
rat es haest om ghekeert Doer dees
woleke als een abuselijek wondere, V.D.
DALE, Wre 197 [ea 1516J; Iek (t.w. Narcissi schoonheyt, een verrader) zal hem
abuyselijek wieghen, H.d.Am. 0 5v em.
16e e.J; Dus neem iek abuselijek dit
gheflip II an, Charon 50 [1551J; Eneas siet
duer de vingeren altemet ... Ontstriekende abuyselyek Venus net, Bruyne 3, 149
[2e h: 16e e.].
OPM. Nog bij V. MANDER, Grondt d.
Schilderc. 4, 3 [1604J.
weerzinwekkend. II
4) Afsehuwelijk,
Een quade Tonge is een abuyselieke wee,
CRUL, Mont toe 100 [2e kw. 16e e.J; Nu
beddy (1. hebdy) verwoerfuen paeis ende
minne, En zijt quijete van een abuseliek
wee, CAST., C.v.R. 71 [1548J; Wie hedensdaeehs die besten wereken doet ... Is die
hoeehste elimmer voer Gode geaeht, Al
is telimmen der werelt abuyselyek, Br.
Willeken 205 [1565?J; Dwelc (t.w. het vernielen en op straat smij ten van kostbare
boeken) abuselie om zien was, VAERNEWIJCK, Ber. T. 1, 113 [1566].
Abundabele, bn. Contaminatie van ofr.
abondable en abundant ( < lat. abundans) ?
Overvloedig, in de aanh. epith. ornans
voor een beminde vrouw? II Had ic tdier,
fier, fray, gay en soet, Ie seyde een groet
abele, notabele, abundabele ter spoet,
Doesb. 71 [v66r 1528J.
Abunderen, ww. Gevormd naar lat.
abundare of ofr. abonder.
In overvloed schenken, voortbrengen;
rijk zijn aan, overvloeien van? II Sy (t.w.
Landtbouwinghe) abundeert alderhande
spetien Boomen I cruyden I bloemen len
medecijnen, Haagsp, c iijv [1561].
Abuseeringhe, zn. Van abuseren.
Dwaling. II Wee my / vrienden mynder
abuseeringhe, Smenschen gheest 416 [ca.
1560 ?J.
Abuselic, ABUSELIJCK, bn., bw. Zie
Abuyselijch:
Abuseren, ABUZEIREN, »r«. Zie WNT,
Supple i.v. Abuseeren.
A. BEDR. - 1) Verwonderen, verbazen.
II Al presicken (t.w. de boghaert) seoonder
iek niet en faelde Dan daer iason de
ghulden appelen haelde Daensehouwen
heeft mi gheabuseert, V.D. DALE, Wre 132
[ca. 1516].
2) Misbruiken, ten onreehte gebruiken

(vg. KIL. 831: a bu s e r e n . Abuti). II Sule
doet mi outheit mijns naems gewaeh
Die my om vinden noit soeeken en saeh
Mer hij abuseert sijn exploot bij tijden,
Camp v.d. Doot 653 [1493J (hie? Vg. 't
frans: "tel me scet eaige nommer Qui ne
me vouldroit pas trouuer Mais il abuse
ses explois"); ... Auerecht, watse lief,
met meer ander saghen Diemen abuseerd
als eyst ons moeders tale: Een goed
orthographiste sal sulek dijngh wanhaghen, CAST., C.v.R. 40 [1548].
B.ONZ. - 1) Dwalen, het mis hebben
(vg. KIL. 831: a bus er e n ... Falli,
errare). II Ghy zijt dies meswaendere I
Weest elders af vermaendere I staeet zulek
abuseren, CAST., Bal. A 2 v [1521J; Ghy
abuzeirt; Dat ie hem zegghe dat es warachtygher, Gentse Sp. 184 [1539J; Elck
mach wel wonderlijek abuseren in der
avontueren subtijle grepe, Charon 75
[1551].
2) Verkeerd doen; (geestelijk) afdwalen, verdolen. II Tabuseren I therte verduustert ghelyck eenen smoock Beneimpt
tseyn der zunnen, EVERAERT 71 [1511J
(zie ook ald. 278 [1530J, 352 [1531J, 481
[2e kw. 16e e.]); Betroudi uwen naesten
so abuseerdi, Want al soectmen trouwe
men vintse niet, Doesb. 215 [v66r 1528J;
Mij wondert, hoe tvolk dus abuseren
mach, A. BIJNS 32 [1528J; Mij is kenlijek
hoe dat de zake steet, Daer Cupido en
Venus in abuseren, H.d.Am. G 2 v em.
16e e.].
C. WEDERK. 1) Zieh verbazen. II
My abuserie van wondere, EVERAERT 24
[1509J (zie ook ald. 82 [1526J); Nu moet ie
int wonder zeer abuseren, Rederijkersged.
6, 67 [m. 16e e. ?].
2) Zich ergeren aan, boos zijn op? II Iek
can my niet genoeeh abuseren Van dees
Astrologynen I en Pronoisticatueren Dattet so valseh is datse profiteren En sy
nochtans eonnen geuen so sehoonen eulueren, Zeven Sp. Bermh. 0 ijV [1591].
3) Dwalen, het mis hebben. II Ghyabuseert v, Haagsp. f iijv [1561J; Hyabuseert
hem in syn bereetsele, Br. Willeken 111
[1565 ?J.
4) Afdwalen, verdolen. II Al eest dat
thert blije hem somtijts abuseert, Rederijkersged, 53, 18 em. 16e e.?].
Abuzelick, bn., bw. Zie Abuselijck,
Abuzye, zn. Ontleend aan ofr. abusion,
lat. abusio? Of (als &.7t(1.~) gelegenheids-,
rijmvervorming van abuys?
Dwaling. II Niet zonder hem (t.w, Christus),sehuut zuleke abuzye( X concluzye),Of
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Accedent - Accoort
ghy werdt bedroghen, Gentse Sp, 114
[1539J.
Accedent, zn. Zie Accident.
Accentueren, ww. Zie WNT, Supple i.v.
Uitspreken. II Sy (t.w. de "Walen")
vtent ghelijck tot tsdichts fundatie, Ende
accentuerent met ghelijcken soone, CAST.,
C.v.R. 45 [1548].
Accident, ACCEDENT zn. Zie WNT,
Supple i.v.
Toeval (veelal in ongunstige zin). II
Drie bl. danssen 59 [1482J; Camp v.d. Doot
40 en passim [1493J (Als personificatie
gesteld tegenover Antique (Ouderdom)
krijgt Accident de bet. van gewelddaad);
Dal s. Wederk. 84, 145, enz. [eind 15e e.J;
CAST., C.v.R. 149 [1548J; Con. Balth. 1026
[1591].
OPM. In Antw. Sp, P iij [1561J: .xler
fortunen snelle accidenten" krijgt accident
de bet. van wisseling, om(me) keer.
Accidentelijck, bw. Van accident.
Op gewelddadige wijze. II Wat sijnder
al menschen accidentelijck, Hier int dal
der weeninghe verbeten Van leewen / wolven / beyren / seer tormentelijck, Ende
van sweerden doot ghesmeten, Dal s.
Wederk. 199 (eind 15e e.].
Accolleren, ww. Ontleend aan ofr.
acoler, fr. accoler.
Omhelzen. II Hu minnick ter dood toe,
hu accollerick, CAST., C.v.R. 118 [1548].
Accoordanche, ACCOORDANCIE, zn. Zie
A ccordanche, A ccordantie.
Accoorden, ww. Van accoort. Zie MNW
i.v. Accorden, WNT en Supple i.v. Akkoord,
Afl.
A. BEDR. Akkoord gaan met, toegeven,
erkennen. II Sij hebbense verwonnen dit
moettij accoorden, V.D. DALE, Stove 576
[1528J.
B. ONZ. -1) Zich verzoenen. II Vp dat
jc ten accoordene / Gods zoude gheraken
So willie begheuen alle weerlicke saken,
EVERAERT 22 [1509J; Godt gheue dat hy
/ met my accoorden moet Als hy thuus
comt, EVERAERT 40 [1512J; Verstoort (versta met de var.: al was hij verstoort) hij
moeste met my accoorden, V.D. DALE,
Stove 220 [1528J; Isser twist, laet ons die
nederlegghen En minlijck met malcanderen accoorden, GHISTELE, Ter. Hec. 16
[1555J.
2) Tot overeenstemming komen, het
eens worden; overeenstemmen, het eens
zijn. II Gods hooghe ghewelt / diet al verghelt Gheue hem allen gracie in dees
oerdene. In alle dinghen voert te accoerdene, SMEKEN, Gulden Vlies 432 [1516J;
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Suster zijt tevreden, ick zal my zelfs
pijnen "gaen Om hem te vermorwene
met heusche woorden, Ick hope dat wy
zoo zullen accoorden, Dat ghy hem behouwen zult in v Rijcke, H.d.Am. E 3v
em. 16e e.]: Ick (seg) dat noyt vrient
met my bat en accoorde, Antw. Sp, F iijv
[1561].
3) Akkoord gaan, het eens zijn, instemmen (met), goedvinden. II Ic, Jan
Bautoen. .. ende dese vrouwen sijn accordich, dat wijt sullen, eest u begheren,
op thelich cruis ons Heeren sweren, Sacr.
v.d. N. 472 [3e kw. 15e e.]: Tsus tsus, laet
ons haer wat hooren kraeyen, Dan zullen
wyse paeyen "met schoone woorden, Op
onsen zanck zalse zeer wel accoorden, H.
d. Am. C 1 [me 16e e.].
4) Overeenstemmen, stroken (met). II
Mijn woorden metter waerheyt wel accoorden, A. BIJNS, N. Ref. 177, b, 19
[1e kw. 16e e.].
5) Geschikt zijn, passen ? II Die stricken
die tot onsen wercken accoorden, Proetus
A bantus 18 [v66r 1589J.
Accoordich, ACCORDIGH, bn. Zie MNvV
i.v. Accordich, WNT, Supple i.v. Akkoord,
Afl.
1) Eensgezind. II Kaerle ... Heift ghehouden zyn landen accoordich, EVERAERT
96 [1525J; Was dat (tw. het uitgeleide
doen van de keizer door de koning van
Frankrijk) niet teeckene van payse accoordich (versta: vrede en eensgezindheid?), EVERAERT 549 [1538J; Hier light
man en wiif ..., Die gheliic en accordigh
waren in haer leven, D'HEERE, Boomg. 60
[1565].
2) Eenstemmig; harmonisch. II Accoordighe snaren, A ntw. Sp. Ggg 1v [1561J ;
acoordich gheschal, ald. Ggg ij.
- Met zinnen accoordich (in vervaagde
bet. of minder juiste toepassing?) vriendschappelijk? EVERAERT 364 [1527J.
3) Hem accoordich stellen, zich verzoenen, het goed maken. II Port Desen
religieus . .. Om met elcken hem / te
stellen accoordich J n dies hy hem jnt
leuen / heift mueghen mesghaen An
broeders / an vrienden, enz., EVERAERT
529 [1534J.
4) Ceschikt, in staat (tot)? II Tot
weldoen / is de mensch gheschepen accoordich, Antw. Sp. Kkk iiij [1561].
OPM. Voor accoordich sijn zie bij A ccoorden.
Accoort, zn. en bw. Zie MNW i.v.
Accort, WNT en Supple i.v. Akkoord.
1) De grondbett. "eensgezindheid",

overeenstem ming'' enz. hebben aan2) Eensgezindheid? ofvurigebegeerte,
leiding gegeven totdevolgendeuitsluitend hartel
ijk verlangen (vg.Accoydatie,bet.

bij rederijkers aangetroffen zegsww.:a.
accooytgeven,toestem ming geven,bereid
zijn tot.11S#.#.M .1268,5648gbeg.16ee.q;
b.accoovthouden,de eendracht bewaren,
eendrachtig samengaan (vg.accoovthouden in,volharden in (MNW i.
v.sub bet.
1)en accooythouden met,samenstemmen
met (MNW i.v. sub bet. 2).11Dal s.
1F8&rà. 373 geind 15e eeuwq; Leenhof
182 (na 15311;c.accooytpi
jpen,het eens
zijn (met).11S/.d.M .2037gbeg.16ee.q;
DvieSot
ten 39(1ekw.16ee.q;S.Stadt762
(ca.15351;d.accoovtvellen,het eens zijn.
11EVERAERT 56 g15111;e.accoovtsingen,
heteens zijn.11Leuv.Bijdv.4,244 (beg.
16ee.
1;Blinden 142 (2eh.16ee.
q(,,Gaet
voor, ick singe accoort'' = ik volg?);
f.accoovtstaen tot,geneigd zijn tot? (vg.
ïs een Jààt
pol
z# staan, het er over eens
i
zn
ijna(h
Who
NT,
ovd Ssu
tapapl
n.(
ia
.vld.
.sub bet.1
en
sub 1, ï,1)
a).1

2)?11Gaen wy (t.w.Hope en Gkeloovej
vooren dan zonderscheen;Zy drie (t.w.
Liefde Gods,Goeden W ille en Vevlooyen
Zoone) ghemeen //houdende goede oordinanche Comm en met accoordanche,
Veyl.Z.l1,406 (15831.

nl
*ng;),zie AVNT,Suppl.i.
v.bet.1,2).1
Ghy (t.w.het Kruis)syt derconfessoren
accoort,St1,268 gvöo
'r 15244,W ie was
ghestadigher/oyt tonsen accoorde (t.w.
dan Maria),ald.302; Gheen beter salutacie (t.w.dan Ave Maria)en was ghehoort Voor sm enschen accoort, ald. 2,
225,
* V schoon opsien is mijn accoort
dwelc doet vertijen mijn swaer discoort,
Doesb.60 Evö6r15284.
Accordabelijc,bn.Van accovdable.
Geschikt?11W ild nae mij spooren //
twerd medicinabelijcxt confortabelijcxt
en aggreabelijcxt accordabelijcxt //tot
uwen versti
jve,Smenschen gheest 242 (ca
1560?j.

3)Politieke overeenstemming,accoord
tussen twee naties.1Verblyt al dat nv

.

Accordantie, AccooRoAxclE, Zn. Gevormd naarofr.accovdance.
De algemene betekenis yyovereenstem m ing'' heeft aanleiding gegeven tot een

aantalbijzondere toepassingen,t.w.
1) Samenhang, eendracht, harmonie,
eenheid.11W anneeretlayt(t.
w .hetvuur)
/vulmaectmen zietDat dese (t.w.vuur
en licht)Contrarye zyn /jnder substancien Vut eender nathuere/nemende accoordancien, EVERAERT 406 g1511q;Die
verborghene godlyke substancie ewich
onghescheijen en onghemetenDrieuoldich
warachtich in dacordancie onuerscheyden
mueghende elcks ordinancie, St 1, 275

tzondighen wilt verachten, Ende VOOf (vt
sör 1524q.
Gode ontdeckt alle dyne ghebreken ...
2) Verzoening.11Quitantie begheeren
Zoo zuldy tallen tyden ter duechtaccoort wi
j, crijght ons victorie. Cyborie, ghe//staen,Vevl.Z.11,863 (15831.
heylichde Gods m onstrantie, Accordan2)Geluk,heil,zaligheid?(Dezebet.zou dantie crijgcht ons nu,naemaels glorie,
zich dan hebben ontwikkeld uit yyverzoe- A.
BIJNS,N.S:/.334,q,3(1ekw.16ee.q.
ter weerelt leift. D at den wille des

sheeren /heift laten ghescieden Dese accoordancie scoone,EVERAERT 194 (15264.
4) (Vaste) verbintenis? 1 En wiltse
(t.w. vrouwen) niet trouwen//met accordantie,Rott.Sp.B i(15611.
5)Toepassing?11ScriftuerlickeAccoordanchye,EVERAERT118e.v.(1525)(naam
van een personage).
6) Samenzang?11ltem noch een Capelle daermen dagelijcx singt Musijcke
die metveelpartijen gaet,Maer daccordantie seer qualijck clingt,Leenhoj 484
Accordable, bn. Ontleend aan ofr. gnà15311.

accovdable.

Accordatie,AcoRoA'
rls,zn.Van accov-

lnschikkelijk, verzoenlijk?11Vriende- deven.
licste voor boose accordable (tot Maria), 1) Eenstemmigheid, eensgezindheid.1
Aenroept Hem al tsamen,ghij Kersten
DE RoovsRs 209 g3ekw.15ee.j.
Accordanche,AccooltoAxcHE,zn.Ont- natien,ln accordatien,A.BIJNS,N .Re.I.
leend aan ofr.acovdance.
28,e,14 g1e kw.16e e.q;God moet u
hoeden voor blam atie, Die m ochte
1)(Politieke)overeenstemming.ljW eit be
ghy niet met /hoedanegher alyanche verstooren ons accordatie,ald.125,f.10;
D ese heeren ghenomen /hebben accor- All
e haer (t.w.van de kunst)beminders
danche? EVERAERT 188 (1526j; Godt eersame bie haer gheven fauorisatie
f:t7.
almachtich /heiftlaeten ghescieden Dese Houwen een lieflijcke accordatie,a4w.
accoordanche/niet om gronderen By S/.O iijv (15614;I-iefelijck iseen groote
zynder gracie,ald.550 (15382.
speculatie Daer eerlijck met goeder

Accordeersele - Achterhiel
accordatie De broeders by maIcanderen
woonen, ald. Y iijv.
2) Animo, lust, ijver. II Syn (t.w. Homerus') occupacie was met accordacie
groat dinck bevaende, Charon 7 [1551J;
Naerder salutatien // woort met acordatien // spoort / myne lieue beminde, Taruteegraen 795 [1581J.
3) Aansporing, prikkeling, begeerte. II
Ionstighe accordatie zoect verblijen.Maer
redene wilt vluchten, H.d.A m. C 4 [m. 16e
e.]; Waer Accordatie "leeft, Moet vereeninghe van twee complexien rijsen,
ald. G 3 (hier wel niet = eenstemmigheid,
want even tevoren heeft Phoebus gezegd,
dat zij niet zijn "accorderende", waarop
Venus dan met de aanh. antwoordt};
Z ulck inspiratie " noch accordatie Van
liefden en kreech ick noyt tot V rouwen,
,t H erte is zoo vyerich 't heeft zulcken
temtatie, Dat ick puer zinIoos worde, ald.
o 5v; Hy (t.w. Leander) is gheboren ...
Onder Venerem . .. Die hem ghestiert
heeft tot d'accordatie Door Ghelijcke
complectie tot Hero syn ghezellinne, ald.
Ff2.
4) Aantrekkelijkheid (causatief aspect
van bet. 3)). II Van Limborch Margriete,
van sermetten Kathelijne ... (volgen nog
een aantal vrouwen) en hebben gheen
attent mijns liefs accordacie, Doesb. 126
[v66r 1528J.
Accordeersele, zn. Van accorderen.
Wat (vurig) verlangd, begeerd (be-

Accorderinge, zn. Van accorderen,
1) Eensgezindheid, harmonie. " Set my
als eenen segel op u herte eerbaer : soo
blyven wy in reynder accorderinge,
Bruyne 1, 27 [2e h. 16e e.].
2) Verlangen, begeerte? II Mocht ic
ghebruycken myns sins aceorderinge En
vander werlt ontfaen eonforteringhe soe
mocht ic voortaen aIle dinck vertijen,
St 1, 132 [v66r 1524].
Accordigh, bn. Zie A ccoordich.
Accuseren, »r«. Ontleend aan ofr., fro
accuser.
Aanklagen, beschuldigen (vg. Al's Notariatus [1585J: Aecuseren, beschuldigen,
aantijgen ; ook bij MEYER, lVoordenschat
I [1654J). II Gentse Sp. 121, 313 [1539J;
Prochiaen 133 [ca. 1540J; A. BIJNS 169
[1548J; H.d.Am. P 5v, Aa IV, Dd 5, Ee
1 em. 16e e.J; Rott. Sp. M iijv [1561J;
Bruyne 2, 178 [2e h. 16e e.J; Ontr. Rentm.
978 [1588?].
Achter, vz. - Achter nat, zie bij Nat.
Achterbate, zn. Uit achier en bate.
Nadeel. " Als ghi wilt minnen mint al
met mate En laet v liefde aldus niet volkinnen, Ic hebber bi geheleden (1) grote
achterbate, Doesb. 149 [v66r 1528J (=
Bruyne 2,89).
Achtercloot, zn. Uit achter en cloot.
In de aanh. obsceen gebruikt. II Die
moeder (t.w, van een jong, trouwlustig
meisje) sprack ... Doehterken, waert
dat ghi soerchde bloot \Toer den achter

mind?) wordt?

cloot",

II

Ambrosius Accordeersele

(erenaam van Maria), DE ROOVERE 187
[3e kw. 15e e.].
Accordelyc, bn. Van accoort.
Harmonisch : aangenaam, zoet klinkend? II 0 vloeyende tale, / Rethoriea
bruyt, Wiens voys street boven den
naehtegale. .. Reyne, cuyssche, smale, I
aeeordelye gheluyt, Leuv. Bijdr. 4, 252
[beg. 16e e.].
Accorderen, ww. lie WNT, Suppl. i.v.
BEDR. 1) Verzoenen. II Godt is metten
menschen gheaccordeert, A. BIJNS 301
[ca. 1540J.
2) leggen, noemen, mededelen (vg.
KIL. 831 accord er e n ... responderei. II
Ie wedde om een zesken, ghij en ziet dat
draeijken niet; Eijst wit of zwart? Willet
mij accorderen, M an en wijf 85 [eind
15e e. ?].
3) Opwekken, aansporen,
nopen. II
'Therte aeeordeert "my, ... Op de verkorene "en hooghe gheborene, Herte,
memorie, en zin te stellene, Hid.Am; K iv
em. 16e e.].
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ghij

solt weI anders spreken.

Bierses 27 [2e h. 16e e.].
Achtercnaper, zn. Van achtercnapen?
Of samenst. afl. uit achter en de starn
van cnapen + er?
Strooplikker? II Waer blijven nu ... dees
nijgers dees stuijpers Idees achtercnapers,
Hs. TMB, G. fo1. 103 v [2e h. 16e e.?].
Achtercrommen, ww. Zie MNW i.v.
Aarzelen, talmen ? II Ie yare voorts inde
zake / zonder achtercrommen, Judich 369
[1577J; Treckt ghy dan int noorde, Ick
vlieghe naer tzuude / zonder aehter crommen, Verl. Z. II, 488 [1583J.
Achterdencken, W\V. Zie MNW, "TNT
en Suppl. i.v. Achterdenken.
- Als zn. Inkeer, berouw. II Ie hebbe
al vreese ... Oft si int spel iet hoorde
van deghe, Daer si berou oft achterdencken bi ghecreghe, Mar. V. N. 724
[ca 1500J (zie ock ald. 751, 809).
OPM. Heeft deze bet. zich ontwikkeld
via clein achterdencken, als personage O. a.
in EVERAERT 6 en St 2, 254?
Achterhiel, zn. Zie WNT i.v, Hiel (I)

Achterloop - Ackerdrol

Samenst. en W NT,Suppl. i.v. Achtev,
Sam enst.

1)Hiel.ln de zegsw..coyteaclttevhielen
hebben,zich gemakkelijk geven (van een
vrouw).11Ghij ionghe wellustighe vroukens wat hebdj alcorte achter hiekens
(l.achtevhielhens) Laet dat sadeken
sayen inde suete voorkens. St 2, 171
qvo
'ör 15241.(Vg.Doesb.233:Ghiionge
lustighe abel vroukens W at schaet al
hebdi corte achterhielkens,enz.).
2)Achterste (vg. dez. bet. van hiel

Achterspoet,zn.Uit ackteyen spoet.
Nadeel.1O vrecke,die Lasarum doet

den achterspoet; dermoede begint voer
Godttecrayene,datm en aldus suypt der

onnooselen bloet, Byuyne 2, 196 (2e h.
16ee.q.
Achtersteken, ww. Zie M NW i.v.,
NVNT,S'
uppl.1.v.,4chtev, Samenst.
Hem frtl/;/prs/6/?t
?çz, zich weghouden. 1

Noe om beclyfdecle Deraue vlieghen,om
te wetene tclaere Of Gods gramscepe de
ghesetennewaere.M aerzonderwederkeer,
in Sm enschen gheest511 'ghy laecht veel zou huer achterstack, EVERAERT 355
liever thuys OP u hielken en wond u (
15311.
broot).11Ic valle op mijn achterhielen, Achterwaghen,zn.Zie W NT i.v.

Elcheylljc317 (ca1490?);J. Mrattoochtse,hem nu? I
zr : H aer achter hielken,
Sp.d.M .3586 gbeg.16e e.
),Het helpt
my tot in mijn achter hiele /Dathy te
M iddelburch wilt wesen,ald.3828.
Achterloop,zn.Uitachteven loop.
1)Buikloop?11lck ben tedoercrancke
van grootercouwen doen ick daerbui
jten
sloop so heb ick gekregen den achterloop
in mijnen buijck,Hs.TM B,G,fol.71v
(eind16ee.?j.
2) Cunnus?1Princelijke mutsaert
Soudic v doen swadderen int achterloop
benedicite wie m ach dese loeghene lie-

ghen,St2,196gvöör15241.
Achterlooper,zn.Zie '
W NT en Suppl.
1.AJ.

Het mannelijke genitale apparaat?1

Vwen achter waghen en dooch niet int
lamoen Ghy en draecht niet meer den
roden Caproen dusvalick ontfermhertich

altenen,S/ 2, 169 gvöör 15241.
Achtich,bn.ZkeW NTnsuppl.k.v.Acktig.
1)Nauwlettend.11Hisal door dit bedrijf Vermoeden, dat zijn toecomende
wijfMTatachtich is,GHISTELE,Tev.Andr.
24(1555j.
2)Aantrekkeli
jk, heerli
jk.1Aestelic
Anhanct Assistencie Anders Afuallick
Adem Achtichste,DE RoovERE 188 g3e
kw.15e e.;;Men vintvele aerden:vrolickaert stueraert ...Ende den achtigen
hoerenaert,Doesb.247 gvd6r15284;Haer
wesen (t.w.van een ,
yvenus paesberdeken'') was wat achtich So datse mie

Navolger (vg. de bet.dl'
enaav bij os
Bo i.v.).11W oeckeraers/MTisselaers ende ontstack een vierich brant,ald.253.
vercoopers Sijn Gods discipelen ende OPM. Zie ook Ghehachtick en vg.0sachterloopers Sy doen alsoe Dapostelen achtich.
Achticheyt, zn.Van acht of achtick.
daden,D:-RoovslzE 337(3ekw.15ee.q.
Achtermont,zn.Zie NVNT,Suppl.i.v. Achtigheytslaen (c.gen.),achtslaan op,
letten op, zich bekom meren om ; in de
A cktev,Sam enst.
Aars.11Den achtermont douwet al te aanh.beschermen?1Moleert//my in ws
pletten,Leuv.Bijdy.4,358g1ekw.16ee.q. rijcx deelachticheyt Achticheyt//mijns
Achterqueerne, zn.Zie M NW i.v.
slaendevoorde helsche polen,Ds RoovsAchterste.11lc heb alvreese,biLuci- RE202(3ekw.15ee.q.
Ackelen,ww.Zie W NT i.v.Ahelig en
fers achterqueerne, M av.v.N.122 (ca
1500q.
W NT, Suppl. i.v.Ahhelen.
Achterpeysen,ww.Uitacktevenpeysen. Vervelen,hinderen,tegenstaan,walgen
Nvantrouwen.
)11Veurniemandtdurven (KIL. Ackelen. vetus j. schroom en.
wy Onsveysen,Niem anten zalonsnu ver- Horveve).1
1Den spechtroept,wientmach
kleenen:Paeys heeft beweert ons achter ackelen .Nvyf, wyf, waer dat hy is onpeysen,CAST.,Lied.C i(15261.
trent,Leuv.Bijdv.4,348Ebeg.16e e.q.
Achtersienich,bn.ZieW NT,Suppl.i.v.
1chtev,Sam enst.

..

;#Bedachtzaam'' (NVNT, Szf##J.). Of
(in woordspeling met voovsienich) nalatig?11Met swi
jghen men tverstantbest
crijcht Dus leerweerdich (woordspeling
van eevweevdich?) achtersienich heere
Ons voortstellaet verachteren nimm ermeere,Antw.Sp.Aaaij(1561j.

Ackerdrol,zn.Volksetym ologische ver-

vo
rmingvan ahhedvol,ahetvol(,Soortvan
bruinhaarde of zwartgrauwe aardrat,dik
van kop en kort van steerte'' DE Bo i.v.

Ahedvolle).
Scheldnaam voor een man.1lck seg
lieverdieff,ackerdrol,colffhouten hartelijckboerEijlelijckeloer,LijsenJan Sul
358(eind16ee.?j.

Ackerguyl - Adiutorie
Ackerguyl, zn. Uit acker en guyl.
Eig. ploegpaard? In de aanh. toegepast
op de arrne, die hemel en aarde moet bewegen om iets van de rijke los te krijgen. II
Hy (t.w. de arme) moet stuypen I en
nijghen Eer hy iet vanden Rijcken Can
ghecrijghen, Want men Acht den Armen
als Acker Guylen, Leuv. Bijdr. 40, bI. 82
[1578].
Ackernest, zn. Zie WNT, Suppl. i.v.
Akkernest.
Klokhuis (van een appel) en vervolgens
waardeloze zaak? II Met schoon samblant wy dese twee by een locken II 't
Schijnt 'tzal hun tot voorspoedich virtuyt vromenll Maerwaey 'tzal al op eenen
ackernest uytkomen, H.d.Am. C 4 em.
16e e.].
Acord-, Zie A ccord-.
Acquit, zn. Zie 'iVNT, Suppl. i.v.
1) Begin(letter)? II Als spellen zij (t.w.
sijn en medicijn) diueersch zoo ghy
meughd int acquit schauwen Men vindtere diese int dicht niet en soen sparen,
Maer ghy zuld zulcke termen vuer redijt hauwen, CAST., C.v.R. 44 [1548J.
2) Voldoening, bevrediging, genoegen,
lust? II Waer omme en zoen wy niet
soucken ons acquit, Hauwende possessie
zonder vermiden? Laedt ons goed chiere
maken zonder respijt, CAST., C.v.R. 44
[1548J.
Acuperinghe, zn. Van acuperen, OCCllperen (zie 'ald.).
Ret be zig zijn, zich onledig houden. II
T'swerelts pruesheyt Daer elck na staet
met lustige acuperinghe In maeltyden
abyten II met groot glorieusheyt, Z even
Sp. Bermh. T V V [1591J.
Addresseren, ww. Zie WNT, Suppl. i.v.
A dresseren.
Inleiden, binnenleiden, introduceren. II
Liefde sal addresseren uwen persoon
Compt binnen, Antw. Sp. Ff iiijv [1561].
OPM. Nog door BREDERO 2, 160 [1617J
(WNT, Suppl. tap, bet. A, 3) opzettelijk
(parodierend) gebruikt.
Adere, zn. Zie MNW i.v., WNT en
Suppl. i.v. Ader.
Aanduiding van een persoon (pars
pro toto). - a) God of Christus: genadige
adere. II Prochiaen 594, 781 [ca. 1540J,
goddelycke -. II Bekeeringe Pauli 82 [ca
1550 ?J, levende -. II Prochiaen 1796 [ca
1540J, minlycke -. II Bruyne 3, 140 [2e h.
16e e.J, ontjermighe -. II Gentse Sp, 104
[1539J; - b) Adellijk persoon: princhelycke adere. II Trudo 1460 [ca 1550J; - c)
Beminde vrouw: goedertieren adere. II
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GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 43b [1559J,
maeghdelicke -.11 CAST., C.v.R. 125 [1548J,
orouuielic -. II EVERAERT 151 [1523J, CAST.,
C.v.R. 166 [1548J; - d) Zinneken: in[ecte -. II Well. Mensch 148 [2e kw. 16e e.].
Aderen, ww. Zie Gheadert.
Aderlic, bn. Zie WNT en Suppl. i.v.
Aderlijk.
Schoon, edel, verheven? II Aderlic Anschijn Aduocate :Altoos (= Maria), DE
ROOVERE 188 [3e kw. 15e e.].
Adhere (i)ren, ww. Ontleend aan ofr.
adherer, lat. adhaerere.
1) Aanhangen, aankleven. II (De Mens)
Heift tzijnder onzaligheyt gheadhereirt
Verdwaesde Iongheyt en Vieryghe Lust,
Gentse Sp. 247 [1539J (zie ook ald. 253);
Diemen nu in Petrus plaetse schouwen,
Willen dat mannen en vrouwen II haer
adhereren, Weer. Gheleerde 271 [1558J;
Wat persoonen hem adhereren En soo
adiunckt staen als de ghetrouwe? Antw.
Sp. P iij [1561J.
2) Onderling samenhangen, verbonden
zijn. II Zij (t.w. musike en rethorike) adhereren eenpair, als man met wijfue, CAST.,
C.v.R. 43 [1548].
Adhorteren, ww. Gevormd naar lat.
adhortari.
Aansporen. II Ghebruyct dan wijsheyt/
dits mijn adhorteren, GHISTELE, Ant. 72
[1555J.
Adiect, zn. Gevormd naar lat. adiectum?
Verbinding (vg. fro adjection, "jonction
d'une chose a une autre" (LITTRE) ?II (Ret
beoefenen van de dichtkunst in proza)
es een repugnantie ind adiect, CAST.,
C.v.R. 5 [1548J ("repugnantie ind adiect"
= contradictio in terminis?).
Adiectie, zn. Ontleend aan lat. adiectio.
Toevoeging? II Nu sijndere Syllabijcqsche adiectien... Ghelijck goed eyn, moet
zyn, CAST., C.v.R. 47 [1548J ("Syllabycqsche
adiectien" zijn dus blijkbaar toevoegingen van een (gelijke) syllabe, scil. achter
het rijmwoord).
Adiunct, bn. Zie WNT en Suppl. i.v.
Verenigd, verbonden. II Soo trouwelick... Als Pylades Oresti was ... Tsamen
adiunct met een lieflick verbont, Antw.
Sp. N iij [1561J (vg. ald. P iij: "enen
adiunct staen als de ghetrouwe" en P
iijv: "adiunct sijn"),
Adiutorie, zn. Ontleend aan ofr. adjutorie , lat. adiutorium.
Bijstand, hulp. II Hier ghebreect niet
anders by ghespelt dan vast gheloove up
Gods adiutorie, Smenschen gheest 848
[ca 1560 ?J.

Administreren - Advyzelick
Administreren, ww. Zie WNT, Suppl.
i.v. Administreeren.
Schenken (uitbreiding van de bet.
"toedienen", WNT, Suppl. bet. 1) ?). II Dit
(t. w. het geloof) een let Christi u es
declarerende, Duer Christus doot u administrerende Dat edel bruloft cleedt
wit blijnckende, Gentse Sp, 286 [1539J.
Admitteren, ww. Zie \VNT, Suppl. i.v.
Toelaten (in alg., niet exclusief ambtelijke zin). II God admitteert dat sy ghetempteert sijn, Want daer mede wordden
sij beproeft, Drie bl. danssen 86 [1482J.
Admonitie, zn. Ontleend aan ofr. admonition, lat. admonitio.
Vermaning. II Hy (t.w. de Koning) beval my syn goet // met soeter admonition,
Ontr. Rentm. 158 [1588?J; Gaet voer,
broeder, ick volge na u admonitie, ald.
405; Tis nu tyt om te voldoen sheeren
admonitie, ald. 1056; 0 neen, suster;
hoort doch myn barmhertighe admonitie,
ald. 1207.
Admoveren, ww. Ontleend aan lat.
admouere.
In aanraking brengen, brengen bij? II
Ick ghevoel mijn sinnen soo qualijck tevreden I Om dat ghy my heden II met
cloecken verstande Hebt gheadmoueert
tot Sorghe voor Schande (n.b. Sorghe voor
schande is een personage), Antw. Sp. g
iv [1561J.
Adpeel, zn., Adpelleren ww. Etymologische spelling van appe(e)l, appelleren in
CAST., C.v.R. pass. [1548].
Adscriberen, ww. Gevormd naar lat.
adscribere.
Opdragen, toewijden? II Als eist dat wy
al ditte tracteren, Den ionghers adscriberen, met blider feesten, Noehtans en
willick niemend praeiudiceren, CAST.,
C.v.R. 250 [1548].
Adv -. Zie ook bij Av -.
Advantagie, zn. Zie A vantage.
Adverteren, AVERTEREN, ww.
Zie
\VNT, Sup-pt. i.v. Adverteeren.
1) Zeggen, spreken (van). II S. Stadt 9,
46 [ca 1535J; Smenschen gheest 83 [ca
1560?J; Antw.Sp. SsiiijV[1561J; D'HEERE,
Boomg. 47 [1565J.
2) Raden, raadgeven? II Voord averterick v hier presentelic Eer ghy een
dicht weder steld datt by honderd liden
moet, CAST., C.v.R. 32 [1548J; Op u
laetste terme mueghdy dobbel dicht
brijnghen. Naer dlaetste dicht moet ditte
gheschien, Auerteric u lien, ghy mueghes
my dancken, ald. 51.
Adverterighe, zn. Van aduerteren.

Raadgeefster? II Ave Aduocate Aduerterighe. DE ROOVERE 189 [3e kw. 15e e.].
Advys, zn. Zie l\1NW i.v. Auijs, WNT
en Suppl. i.v. Advies.
1) Stelregel; richtsnoer. II Tylic jnt
vergaren tylic jnt sceeden Dat dynct my
zynde tbeste aduys, EVERAERT 107 [1513J;
De hemelsche zalicheit was u toeghescreuen, Ende koerd de eerdsche weelde
vuer dijn aduijs, CAST., C.v.R. 111 [1548].
2) Toestemming, goedkeuring? 110 Rhetorica I daer af (t.w. om bij haar te wonen) hebdy mijn advijs, Antw. Sp. D ijv
[1561].
3) Middel. II Dat ick u verbiede ... Tharen huyse te gane, noch zoucken advijs
T'eenigher plaetsen om haer aenschouwen, CAST., Pyr. 22 [ca 1530].
4) Voorschrift. II Nu vindtmer zomighe
van audden grijs bleuen Die zot als wijs
sn euen ... Want zij contrarie alder
Charten aduijs leuen, CAST., C.v.R. 36
[1548J.
5) Bewijs? II Gheweldich duerbrack hy
die vaste schare Zoo elck daer daduijs
sagh, CAST., C.v.R. 172 [1548].
6) Bekommering, druk (eig. neerdrukkende gedachte)? 110 eeuwige wysheyt ...
ghy syt alleene die myn siele heeft ontladen, als ick bedroeft was met swaren
advyse, Bruyne 2, 47 [2e h. 16e e.].
Advyzelick, ADVYSELICK, AVYSELICK,
AVYZELICK, AVYSSELIC, bn., bw. Van
advys.
1) Goed, aanbevelenswaardig; verstandig; met overleg, welberaden. II (M aria) Auijselijck 1/ achtende (versta hachtende, hechtende, ook hakende?) IIter
minnen brandt, DE ROOVERE 203 [3e kw.
15e e.] (hie? of radend, helpend ?); OlTI
avijselic Dydel plaetse te vollen schiep
god wiselick Den mensche, Doesb. 185
[v66r 1528J (= X. Esels 18, 3);
T'onser vrame / heb ic eerst avijselic
Ghemerct / hoe wy hier secreet en lijselic
Tsamen spreken, CAST., Pyr. C VV [ca
1530J; Eeuwich eerende Blijfic u, vriendt,
om dit werck avyzelick, Gentse Sp, 3
[1539J; Rahab de bespieders verbargh
advyzelic, Gentse Ref. 49 [1539J; Zy
tooghen ons weghen, die schynen aduyzelie, Maer zelue laten zy die onghetreden,
ald. 118; Misdoe ick I als ick wille auiselijck Mi I en mijn stadt houden in eeren?
GHISTELE, Ant. 60 [1555J; Wt der natueren leefden sy (t.w. douwers) auijselijck, Antw. Sp. Qq ij [1561J (zie ook ald.
Lll iv en e iiij); Myn reden ... Die ick u
hier verhael met schrift advyselick,
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Advocaeyen - Aenhelden

Rott.Sp. K ij (15611 (hic?);De scriftelicke duughen //welen advyselick,Zalm en claerlick oopenen, Vevl.Z.1, 1369
(15831.
2) Duidelijk, kennelijk? 1 Aerdigher
gheene/Die ic passere/verblijt advyselic,cAsT.,Pyv.D ijvgca 1530);O amoreus
lieff,in wiens schoonheytjent//haer de
m aegdekensverblyden advyselyc,Byuyne
1,25 g2e h.16e e.q.
3) Opzettelijk?1Sulckdinck affgrysselyck heft m enich advyselyck dicwels bedreven,Bel.r.Sam.1421 (eind 16e e.?J.
4) Radend,helpend,troostend.1(M JrïJ)auyselick voltrouwen soe excellent,
DE ROOVERE 209 (3e kw.15e e.
q,àvilt
my avysselic/metradebevroeden,EvsRAERT 68 (1511q;Dit woordtadvyzelick
Gheschiedde Abraham in zynen persoon,
Gentse Sp.65 (153% ; Ghy en sult niet

Aenbedich,bn.Van aenbeden.

Aanbiddeli
jk,heerli
jk.1Leuende fruijt
DE RoovERE 210 (3ekw.15ee.q.

Toestierich om winnen tryke aenbedich,
Aencleven, ww. Zie MNW i.v., AVNT,

Suppl.i.
v.Aanhleven.

A.BEDR.- Ondergaan, ondervinden,

smaken.11U vaderen aten manna
rnaef Sy m oesten altsam en de doot aencleven,Bvuyne3,20 (3e kw.16e e.
q.
B.ONz. Ter harte gaan.11cAs'
r.,
C.V.R.212 (1548j;Rott.Sp.viijs-(15611;
Ll
jsen Jan Sul231geind 16ee.
q.
Aenclevenesse, zn. Zie A nclevenesse.
Aencnopen, ww. Zie M NW i.v. A en-

cnopen,AVNT i.v.Aanhnoopen.
Aanpraten,aansmeren.11I'
Z :W atwilt

ghijmijgheven?C.:Eenen daelder,cont
ghijt eenen aencnopen. Boven dijen
nogh een vrijghelagh,Aveetghijer eenen
vreesen eenige ertsche torm enten,ist dat tvelover den neck te stroopen,Cvl
j
,'
sman
ghy nae Christus woort advyselyc: syt 109(eind 16ee.?j.
sim pel als duyven & wys als serpenten,
Aendragen, ww. Zie W NT
z1JsBvuyne 1,9 (2e h.16e e.
q (hic? Ofsub dvagen.
bet.1)?);Lof,twarachtich broodt,,
//van- Dragen (aan het lichaam, t.w. als
den hem el ghedaelt advyselic, H . Sacv. kl
eding of bedekkingl.lGhij moat een
577(1571j(hic?),Ditsmyn recomanderen stalen halsberch aendragen, Camp v.d.
//tuwaertsavyselick,Vevl.Z.1,835(15832. Doot2377(14931.
Advocaeyen, m-w. Van advocaat.
OPM. Nog bij v.MANDER, Gvondt d.
Gunstig stemm en (door al
s advocaat Sckildevc.1,49(16044:Begindy desuyver
te pleiten).11Dits (t.w.Christus) Die borsten te suyghen Der vernufte M aeght
nu voor u zynen vader advocaeyt,Gentse aendraghendewapen?
S/.324(15391.
Aengenamich,bn.Van aangenaam.(Of
Advocatersse,zn.Van advocaat.

contaminatievan genamichen aangenaam ?

Pleitbezorgster.ljV looftaduocatersse Vg.1tIL..Ghe-naem / ghenaem igh /
grooten smal,Sf1,202gvöör 15241.
aenghenaem . Acceptus,gvatus).
Aelwaericheit, HAELw AERICHEIT, AE1-Aangenaam.11t-aet v Gods oordeelen

W AERD ICH EYT, AELW EIRD ICHEY T, zn.Zie zi
jn aenghenamich, Zeven Sp. Bevmlt.
W NT 1.'V. Aalwaavdigheid.
R ij(1591j.
Onbezonnenheid, dartelheid, dwaasAengheboorte,zn.ZieAVNT,Suppl.i.v.
A elw arigh eyt: .,1angeboovte.
he
i
d
(
vg.
Nae
mb
o
uc
h
:
Sotië ou foll
ig).11EVERAERT 247 (1530); Aangeboren neigingen (i.c.verkeerde).1
ls hem te
casT., C.V.R. 140 (1548), HOUwAERT, H em seluen versaken
Iz
rï:r W tevste28 (1583);Zeven Sp.Bevmh. buyten gaen 111 zijn aengheboorte/A1s
Lust der ooghen /eere ... die Elck als
H vv (15911.
Aelwitte,zn.Zie W NT en Suppl.i.v. donvrye Der sonden slave m aeckt,
A alwete.
Haagsp.4iijv(15611.

jpen.
Dwaze, onverstandige vrouw (xIL. Aengrilp,zn.Van aengvi
ael-witte /ael-wete.M ulievinsipiens, 1) Het aangrijpen, ter hand nemen
jv.;
inscia, ignaua, inepta).IiAelwitten, ou- (vg.ten Jlsgrtj/ homen,SCHUERM.,Bl
pitten, die sitten en spinnen, Trepel- TUERL.; RUTTENI.t
IDaengrijp van wagheesten,botte beesten,dom van sinnen penen,Camp v.d..
Dpt
?/2117(1493j.
. Hi
er af werdt Luther oeck grootelyc
2)Manier van aanvatten, aanpak.11
ghepresen,Leuv.Aî
f
/tfr.4,213 qbeg.16e Dijn aengrijp dijn sake en dijnen name
Heb ic alwelgheincorporeert,Camp v.d.
e.q.
Alsnaam van een spotheilige.1By Doot233 (14931.
Aenhelden, ww . Uit aan en helden
sint aelwitten,Hs.ThIB,G,fol.67 (v6ör
1.589j.
(= kluisteren,boeien?ZieHçlden en Vg.
Aen-,Zieook bijx,
19$-,
Qmhelde'
nj.
-

Aenherken - Aermicheyt
Aangrijpen, zich meester maken van,
vastklampen, kluisteren? II Die gecomen
was om te wreken de grote fierheit Beteikende duer des drucx bestierheit Dat haer
in desen pas was aengehelt, Camp v.d.
Doot 1997 [1493J (het frans heeft: Qui
venoit pour prendre vengance Du grief
et de la desplaisance Que ce pas lui
auoit donnee).
OPM. Voor A. BI]l'S 20: Sceyt van hem
(t.w. de duivel) in tijts, die daer aen sijt
gehelt, zie H elden.
Aenherken, \VVI. Uit aen en herken,
verwijlen, vertoeven, kleven aan, blijven
bij (zie Hercken).
Volharden. II Ret is weI waer / dat dbeghinsel en deerste daet By y mseer herdt
sijn / maer int aenherken Ben ick ghewoone / en sal mijn volghers stercken
Met een hemelsche vruecht, A ntw. Sp,
Ccc iiij [1561].
OPM. Het 2e lid is niet herken = horen,
zoals \~lNT, Suppl. i.v. vermoedt.
Aenheven, ww. Zie vVNT, Suppl. i.v.
Beginnen uit te voeren? II Waer zijdy
lllyn dienaers? komt hier beneven / Wilt
myn bevel nu terstont aenheven, Rott.
Sp. H iij [1561].
Aennijpen, ww. Uit aen en nifpen.
Aangaan, betreffen, betrekking hebben
op. II Svaders soone (es) ongheswicht v
vader en ghy syt syn dochter slicht alsoe
vele als der godheyt mach aennijpen,
St1,300[voor152~.

Aenschender, zn. Zie \VNT, Suppl. i.v.
A anschenden, Afl.
Aanrander. II God en is geen aenschender van staten. Armen, rijken, heren of
prelaten, Zo wie tot hem komen, hij is ze
gehuldig. Meest Al 893 [1559].
Aensmijten, \VW. Zie vVNT en Suppl.
i.v. Aansmijten.
Met veel lawaai naderen? (Eig. "met
de armen zwaaiende", of algemener
"met drukke bewegingen", vg. voor het
2e lid \VNT i.v. Smijten, bet. II, A., 3 ?).II
].: Ou, wijffgen, ou, doet op. L.: wei,
wie maeckt dit gedruijs? Ick werdt schier
confuijs ... ].: Och, lieve wijffgen, en
weest toch niet seer gram, Dat ick hier
quam, so haestich aensmijten, Lijsgen en
Lichthart 420 [2e h. 16e e.].
Aentasticheyt, zn. Van aentasten.
Aanvechting, vijandschap? II Dus ist
van noode, om sweirels aentasticheyt,
den geloovigen, & oock Godt midts
desen, dat hy duer Christum bidde om
stantvasticheyt, Bruyne 3, 216 [2e h. 16e

e.].

Aentrecsel (e), zn. Van aentrecken.
Aantrekkelijkheid? II Dat strael der
minnen heft liefden verwecsele Mi doen
gewinnen onder sulc een decsele, Schinende voerspoedich geluc en sege In allen
weghe, Dies mi t beginnen brenget sule
aentrecsele Dat mijn vijf sinnen hem
vinden int Strecsele Van amoreusheyt
na der natueren plege, Doesb. 142 [voor
1528J; Haer eerlijck wesen (t.w. van een
goede vrouw) stelt aIle dinck rechtere,
Want haer aentrecsele [= geestelijke
aantrekkelijkheid, deugdzaamheid ?JSulek
bevlecsele Den man doet schouwen
en laten dan, X. Esels 12, 52 [1530].
OPM. Bij COORNHERT 1, 245c [1564J:
"AIle dese middelen ende aantreckselen
tot tooren" (in vVNT, Suppl. i.v. Aantrekken, Afl.) blijkbaar = aanleiding.
Aenvellen, vev«. Uit aen en vellen.
Doen toevloeien, ten deel doen vallen. II
Tsal (t.w. het geld) ons bij sommen aen
werden gevelt; \Vant die saeck die helt
rechts nae ons sin, siet, Tcooren 264 [1565].
Aenwelven, »r«. Zie MNW i.v.
Aanzetten, opzetten, (met vijandige
bedoelingen) naderen. II Der heijdenen
macht is ons te groot, Zij commen met
hoopen aenghewolven, Sacr. v.d. N. 641
[3e kw. 15e e.].
Aequipareren, \V\V. Ontleend aan ofr.
equiparer of gevormd naar lat.aequiparare.
Vergelijken. II Welc dier es tweevoet,
drievoet, en viervoet ... Peinst wien gh y
hier by zuld aequipareren, CAST., C.v.R.
240 [1548J.
Aequivoque, zn. Zie Equivoque.
Aerd-, AERT-, zie ook bij E(e)rd-, e(e)rt-.
Aerdevorm(e), zn. Uit aerde en vorm?
Aards, stoffeIijk wezen? II Spieghelt v /
spieghelt v / aerdevormen Temt v herte /
al ist dat het wilt // es (de" Dood" spreekt).
DE ROOVERE 234 [3e kw. 15e e.].- Men
is geneigd aerdewormen te lezen, maar
daartegen verzet zich (?) het (rijke)
rijm ("snoode wormen").
Aerdveld, zn. Zie WNT, Stuppl. i.v.
Aardveil.
Klimop. II CAST., C.v.R. 8 [1548J; MOERMAN, Cleyn Werelt lab [1584].
Aerfghenaemheyt, zn. Van aerjghenaem, erfgenaam.
De staat van erfgenaam, het ertgenaam
zijn. II Zy (t.w de Wet) can kennesse der
zonden voortbringhen, Maer gheen aerfghenaemheyt haer voIght ten fyne,
Gentse Sp, 319 [1539].
Aermicheyt, zn. Van arm.
Armoede, ellencle. II De heydenen ende
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Aertiste -

*Affusceren

wy sondaeren Levende jnder ketyfueghe/
sondeghe aermicheyt Syn ghehelicht /
duer Gods ontfaermicheyt, EVERAERT 518
[1533J.
Aertiste, zn. lie Artiste.
Aes, zn. lie MNW i.v. 2e art., WNT i.v.
Aas, 2e art. en Suppl. i.v. Aas (II)?
Aard? II Di t was hen opstel seer valsch
van ase (x hase), St 1, 134 [v66r 1524].
QPM. St 1, 146: "Syn wyfken sprack
hoe coemdi dus licht van ase" (tot een
man die berooid thuis komt) hoort wel
niet hier thuis; aes zal hier "bezit, have,
uitrusting" moeten betekenen.
Aessack, zn. lie MNW i.v. Aessac,
WNT en Suppl. i.v. Aaszak.
In de zegsw.: den aessack plulj'sen, de
beurs, geldbuidel plunderen, in de aanh.
waarschijnlijk in obscene toepassing. II
Leertse dan thoirisoenken luijsen [vg.
de obscene toepassing van .Jobbeken
vloyen" in H.d.A m. Cc 4vJ Canse meesterlie den aessack pluijsen, St 2, 167 [v66r
1524]. (N.b. Ret betreft een overspelige
vrouw).
Af-, zie ook bij Aff- en O]-,
Afdraghelicheyt, zn. Van *afdraghelic
of rechtstreeks van afdraghen. - N.b.
In dit woord zijn enkele letters gekneusd;
mogelijk staat er niet afdraghelicheyt,
maar afdraghentheyt (zie ald.)
Smaad, hoon. II Als Schorpioenen kondy
tvolck verbyten Met afdraghelicheyt
argher ... Dan Goliats broetsele, CAST.,
Bal. P ijv (achter C.v.R., ed. Rotterdam
1616) [1521].
Afdraghentheijt, zn. Van afdraghen.
Minachting? Vg. KIL.:
af-draeg hen the y t. vet. Fland. Obtrectatio, detractio, contemptus, ignominia. II Aldus
ghij nck veel dij ncx zonder reden ende
bescheet, ende quam uut eenen nijt oft
afdraghentheijt ende hoveerdije, die zij
tot melcanderen droughen, VAERNEWIJCK,
Ber. T. 2, 220 [ca 1568J.
OPM. ,rg. Afdraghelicheyt.
Affabel, bn. Ontleend aan ofr. affable.
Minzaam, vriendelijk, welwillend (vg.
LITTRE i.v. Affa bili t e : "Qualite de
celui qui recoit, ecoute et entretient avec
bienveillance ceux qui s' adressent a lui") .11
Lof abel / affabel / notabel / der consten,
St 2,46 [v66r 15241 (tot Maria).
Affect (I), zn. Ontleend aan ofr. affect,
lat. affectus, vg. WNT, Suppl. i.v.
Begeerte, wens, verlangen? 110m de
waerheyt ghewaghen, den tooch die "'~y
daer zaghen // duer my ten affecte (t.w.
van Uutdeelder der warachtigher spysen,
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op wiens verlangen de toog is vertoond)
was // es //ende blyft // ter euwigher tyt
corecte een helighe maeltyt // ter zielen
zeer voorspoedich, H. Sacr. 268 [1571].
Affect (II), bn. Ontleend aan ofr.
affect.
1) Innig, vurig, hartstochtelijk? (vg.
GODEFROY i.v, Affect adj. aijectionne,
attache, passionne, anin~e). II Elc byder
oude van vijftien jaren Zachmense (t.\v.
Pyramus en Thisbe) affecte liefde oorboren, CAST., Pyr. A tv [ca 1530J.
2) l\1oedig, onverschrokken? II Als dit
landt vanden honghere gheheel bedeckt 1/
was trocken zy naer Egipten / stout ende
affect // ras, J udich 546 [1577].
Afflictie, AFLIXTIE, zn. Ontleend aan
ofr. affliction, lat. afflictio.
Droefenis. II Vliet van hier elders u
begheeft / Oft ghy beseeft / eylaes aflixtie,
Rott. Sp. Q ij [1561J; Die Jacob affirmeerde zijn vaders benedictie En hem verlossede van zijn moeders afflictie, Bijb.
Tafelsp. 57 [beg. 17e e. ?].
Affluencie, zn. Gevormd naar ofr., fro
affluence of ontleend aan lat. affluentia.
Toevloed; overvloed. II Deen hadde der
liefden affluencie Dander versmaet verset
versteken, Drie bl. danssen 45 [1482J.
Affrapen, W\V. lie WNT en Supple i.v.
Afrapen.
Afnemen, ontroven. liB.: Hy (t.w.
Trudo) moet binnen schansen. L.: Met
vrouwen boeleeren. B.: Tvolck transeneren, L.: Kercken en papen, B.: Elcken
persequeren L.: En tfyne (1. tsyne?)
aff rapen, Trudo 232 [ca 1550J.
Affschuymen, vr«. lie WNT en Suppl.
i.v. Afschuimen.
Wegjagen? II Men salons affschuymen,
doen vervliegen als pluymen, suyden
en noort, Deenv. Mensch 607 [2eh.16ee.J.
Affscifelen, vr«. Zie MNW i.v. Ajscijelen.
Afglijden, afschampen (vg. Voc. Cop.:
een val afscij ffelende, dilapsus;
PLANT.: Afschij ffelen. Glisser, ou griller de coste ou en arriere). II M.: Daer
rakict (t.w. het Sacrament) met der
griffie ten beginne. Esser gotheit ende
menscheit inne, Ret sal hem baren sander
twijfelen l J.B.: Dats mijn ghelove. M.:
Al maecht affscifelen, Dats twee werve
ende dat derde werven, Sacr. v.d. N. 506
[3e kw. 15e e.].
* Affusceren, wVV. Wrsch. corrupt voor
affusteren, ontleend aan ofr. affuster,
afuster.
Opstellen, in positie brengen? II Als ons

Affvlien - Afsetter
angienen laghen gheaffusceert Zoudt
ghy onghecesseert / eenen Bode vraghen /
Oft varinck de Bruyt worde ghepareert,
CAST., Bal. 0 viijv (na C.v.R., ed. Rotterdam 1616) [1521].
Affvlien, ww. lie \VNT en Suppl. i.v.
Ajvlieden.
Zich onttrekken aan; nalaten, achterwege laten. - Sonder aijulien, getrouwelijk. II Heere, subiect willick u syn tot
inder doot. Wy sullen te ghemoete gaen
dedel Coenroot, Vry, sonder affvlien,
Trudo 1298 [ca 1550J (evenzo ald. 1610,
2306,3139).
Affwijckelijck, bn. Van aiuiijken.
Afwijkend (van de goede weg), afkerig.]
Gij haut tvolck so affwijckelijck. Hs.
TMB, B, fol. 70 [eind 16e e.?].
Afgesnedene, zn. lie bij A jsn ijden.
. Afgrijs, zn. lie MNW en WNT, Suppl.
LV.

Jammer, ellende (caus. aspect). II Antw.
Sp. Ss ijv [1561J; Rott. Sp, M iij, 0 ij
[1561J; Bruyne 3,117 [2e h. 16e e.]; ]udich
1375[1577].
Afgrijsheyt, zn. Van aigrijs.
Afgrijselijkheid. II Roerende v. Meest At
115 [ca 1564?J; ]ezus o.d. leraers 1081
[voor 1580J; Hs. TMB, C, fol. 64 [eind
16e e. ?J.
OPM. Nog bij V. MANDER, Olijtb, 70
[ca 1605J.
Afgrondisch, bn. Van ajgrond.
Als een afgrond. liD' afgrondische speloncke / vol griefs, vol drucx Zoude wesen
thende myns onghelucx, CAST., Pyr. C ijV
[ca 1530].
Afguijsen, ww. Uit aj en guizen.
Afgutsen. II Ic stae en sweete dat mij
tsweet afguijst, Goemoete 97 [eind 16e e.].
Afionsticheyt, zn. Van *ajionstich of
reehtstreeks van ajionst.
Atgunstigheid.] CAST., C.v.R.151 [1548J;
Haagsp. p tv [1561J; HOUWAERT, Ant.
Taf. 138 [1577-'78].
Afkerven, ww. Zie MN\V, WNT en
Suppl. i.v,
Opgeven, laten varen; nalaten, a. van
zonden, gebreken e.d. II Bruyne 2, 14
[2e h. 16e e.J; D'HEERE, Boomg. 113 [1565J;
] ezus o.d. leraers 921 [voor 1580J; HOUWAERT, Vier Wterste 313 [1583J; Hs. TMB,
A, £01. 34 [voor 1590J; . - b. van droefheid e.d. II Blijde Ink. 15: 90 [1497J (=
Belg. Mus. 9, 155); H.d.Am. E 7, L 3v,
M 8v enz. em. 16e e.J; Bruyne 2, 12
[2e h. 16e e.J; Rott. Sp. K ij [1561J (Ook
nog bij R. VISSCHER, Brabb. (v.d Laan I,
bI. 12); - c. van vreugde e.d. II A. BI]NS,

N. Rej. 179, a, 6 [Ie kw. 16e e.]; - d. van
een gebod: overtreden. II Gentse Sp, 2
[1539].
Afkijven, ww. lie WNT i.v.
In kijven overtreffen? (Of door kijven
tot zwijgen brengen?) II Haer tongxken
dat luydt, al waert een cloxcken. Zij
zoude weI afkijven seven harinckteven,
A. BI]NS, N. Rej. 310, e, 8 [Ie kw. 16e e.]
Aflivich, bn. lie MNW i.v., WNT en
Suppl. i.v. Ajlijvig.
Dodend. II Wech vleesch smenschen
gheest boven al deerende ... pestilencialijck ende aflivich, Smenschen gheest 387
[ca 1560 ?J.
OPM. Het woord schijnt ondoordacht
te zijn gebruikt, tenzij ajlijven (evenals de.
ajlive en zw. ajlijva) ook de bet. heeft
gehad van "doden".
Aflixtie, zn. lie Ajjlictie.
Afroeten, ww. Uit aj en *roeten?
Verdwijnen? II Prince, laet ionste te
miewaert wroeten, Prince, en stoet mi niet
met voeten, Prince, laet sproeten (= gebreken of bezwaren, ergernissen? Of
narigheden?) door ionste af roeten int
vierich berueren, Doesb. 57 [voor 1528J.
Afscheeninghe, zn. Van ajscheen t = afscheiden).
Afscheiding, in de bet. van a.: het
zich losmaken van (dus: afdwaling,
ketterij) of b: afzien van, nalaten (in het
laatste geval is sonder ajscheeninghe niet
veel meer dan een stoplap ). \I Sonder afscheeninghe mach hy (t.w. Nabugodonosor) sulcxs (t.w. zich tot Opperheer en
God laten uitroepen) wel doen, ]udich
165 [1577J.
Afscroeyen, ww. Zie MNW i.v. Ajscroden, WNT, Supple i.v. Ajschrooien (I).
Verminderen, aantasten. II Daer onbesneden groefaerts zijn versaempt, Conste
werdt veracht ter zelver Steden, Met
voeten ghetreden, elck eonstenaer beschaempt, Een elapaert, een geck, een
gugelaer ghenaempt. Dus werdt hij befaempt, zijn eere afgheschroeydt, A.
BI]NS, N. Ref. 284, e, 12 [Ie kw. 16e e.].
Afseghenen, vr«. Uit aj en seghenen
(= het kruisteken maken).
Enen iet ajseghenen, iemand voor iets
vrijwaren of iemand van iets verlossen. II
Ie zal u smiten up u kinnebacken Wije
leefter hier die u dat afseghenen // zou,
Goemoete 116 [eind 16e e.].
Afsetter, zn. Van ajsetten.
Die teniet doet, wegdoet. II En wilt niet
hooren na der beelden afsetters, Kerck-
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brekers,duecht en vreucht beletters,

BIJNS436(ca1540j.
Afsnijden,OFSNYDEN, ww.Zie MNW
i.v.Ajsniden,W NT en Suppl.
Ajsni
jden.
'
W EDERK. H em afsni
jden î,
J'
n,afstand
doen van, verzaken.1
)(Hi
j wil) hem
ofsnyden /van eerdschen bekuere, EvERAERT 528 (1534j.

rupt en moet men (met de var.)afslaen
lezen?

Afwenschen,ww.ZieW NT,Suppl.i.v.

Verwensen (vg. KIL. Af-wenschen.
Depvecavi,TEIRL.:yymet verwenschingen
l
oochenen''). 11 S.: Alle teghenpartije
m oet laten sincken Tquaet datse sulcken
ghelieuen jonden.D.:A1 mach dafwenschen we1worden ghevonden/Doprechte
ln de aanh.is het volt.deelw. als liefde en canm en niet vertreden, Antw.
zn. gebruikt in de bet. geesteli
jke of Sp.a1(1561).
monnik (eig.van de wereld afgesnedene, fr.Aggraveren, ww. Ontleend aan ofr.,
dewereld verzaakthebbende).1
GggyGTey.
1Dat(t.w.
emand schaden door zi
jn schuld te
hetnavolgen vanChristus) en blyctniet verIg
en?11Meest alle mans. veeleer
we1 Jnden meesten hoop /der ofghesne- aggrraot
ren H aren naesten, dan sy hem
dene, DE RoovEltE Quicunque 496 g3e excusve
eren, HOUWAERT, L%t5th. 2, 687
kw.15ee.q.
(1582-'83j.
Afsnoecken, OFSN OUCK EN ,
Aggreabelijc,bn.Van agveable.
ajen snoechen (= snoeien).
Aangenaam.)1Twerd medicinabelijcxt
Afsnijden.1W acht dat ghy den m oet con
fortabelijcxt en aggreabelijcxt acgoed doch niet verliest, Noch de hope
dabelijcxt//totuwen verstijve,SmenV an dueghden niet af en snouckt,Gentse cor
en gheest2ï2 gca.1560?q.
Sp.10 (153% ;Daermede en zuldy myne schAg
greable,bn.Zie Agveable.
tacken niet of snoucken (
Tcvochezaet Ago
nizeren, ww. Ontleend aan ofr.
spreekt),Tavuwegvaen 1047 (15811.
agonisev.
OPM. Nog bij v. MANDER,Olijjb.120 De doodsstrijd strijden.1Hiermooght
gca1605J:zzEylaeshoeisdusafghesnoeckt ghy
sch
auwen en zijn contemplerende:
Den gantschen al waer aen ons herten A1s nu
dezen m ensche agonizerende,Alzo
hingen.''
Afstroopere, zn. Van afstroopen.

zaen als hy ghevoelde de bitter doot,Al
dat vander waerelt was,van hem vloot,

Rover.11lc was ionghere, maer ben
seSp.270(1539j.
ghecomm en Tot m ynen daghen, m idts Gent
Agreable, AGGREABLE, bn. Ontleend
sdootsontcnoopere,Tslevens afstroopere, aan
ofr.,fr.agveable.

GentseSp.2(1539j.
ngenaam (vg.KIL.834:Aggreable.
Aftrexele,zn.Zie W NT en Suppl.i.v. AcAa
ceptus,gvatusj,in de eerste aanh.bep.
Aftvehsel.
vanvoorkomenofmanieren.11E1cwaszeer
Verlokking, verleiding.11A1 ben ick machtich en notable Vroem ende ontsien
verleyt midts t'svyants aftrexele, HoU- en agreabl
e,Camp v.d.Doot1492 (1493j;
wAERT. Viev W tevst
e 198(1583j.
M enigherhande saussen aggreable,Antw.
Afvallen, ww. Zie M NW , W N T en

Suppl.i.
v.

Ajvallich sijn (c. gen.lt verliezen (in

deaanh.van eenrechtsgedlng).1
1Zoowijs
ick, a1s luge der natueren, Dat Diana
afvallich zy deser zaken, H .d.
A m. O 4

(m.16ee.
q.

Afvlaen, ww. Zie M NW i.v., W NT,

Suppl.i.v.Afvlaan.
Laten varen,uit het hoofd zetten?11
S'
#.*
. llier 111 es hy ghevonden Gheheel
rechtvaerdich,hy hevetalghedaen.Esser
yet m eer toe tzegghen? R.: laet, wilt
dat afvlaen: Twerdt gheheescht wten
gront van een zuver herte,Dwelc hy on-

zuverheift,GentseSp.143 (1539j.

OPM.De bet.laat zich m inder ïom zk-

kelijk uit de gangbare (villen,afstropen
enz.)afleiden.ls de plaats wellicht cor14

Sp.
kiijvg1561j.
Alaermen,ww . Van alaevm ,alarnl.
Jammeren;in de aanh.zelfst.gebruikt
in de bet.jammerlijke,rampzalige toestand.11DatGod v tervruecht//keere/
vry uut dit alaermen, Reyne M ' 743
(ca1575?q.
Alder(e),zn.Oorspr.?
D atsuwev aldevle),term ui
thetdobbelspel (= het is Uw beurt?).11Q.: Dats
uwer aldere Goet Gheselscip wat stelt
ghy /metterspoet?Van zeuene?G.:Dat
van zeuene.Q.: Dat houdic fyn bloet.
Dats weder uWer alder/God Nieer hu
van chanse.W atsteltghyterbalanche?/
D oetm yns bediet.Van sessen?EVERAERT
17 (1509j.
Aldicht,zn.ZieW NT i.v.
Gedicht waarvan telkens twee verzen

zijn opgebouwd uit woorden die met 11ck kennemy seercontrarieerendemetelkaar rijmen.11Hier zuldy gaen lesen ten vleessche ghemeenlijck alieneerende,
dan vry zonder swichten . Ricque- Smenschen gheest436 (
ca 1560?q.

racken, Baguenauden, als qua iuweelen,
Alieren, ww. Zie MTNT, Suppl. i.v.
M et twee stocken, aldichten hart om Allieeyen.

setten,cAsT.,C.V.R.221 (15481,Aldicht,
oftvan woovdttewoovde.
Voord,zi
jd,niet,moe'wild,my,saen,
versinnen:
lloord,zwi
jd,siet,toe;stild,wy,gaen,

1)Hetoog hebben op,bedoelen?(deze

bet. kan verklaard worden uit contam inatie van alieyen met allegeven = aan-

voeren,aanhalen).111S.'1ck heb ghehoort
hoe dat int ghem eyn H ier ghevraecht
wordt / Rhetorijckelijck int sasoene:

beghinnen, ald.229.
Alegatie,zn.Zie Allegatie.
W elch hantwevch,oivboivlichstisvan doene
Alegeren,ALEGIEREN,ww.Ziez4llegeyen. En eeylicxst, nochtans seev cleyn gheacht?

Alffsgespui
js,zn.Uit al(en gesbujs.
z
Duivelgebroed.11Mijn dunckt,ick leeff,
dus wilick gaen mijn wijffgen ontrent,
Eer ick weer wortgeschent ,,doorsulcken
alffsgespuijs, Lljsgen en L'
ichthayt 416
g2eh.16ee.).
Alfscappe,zn.Uit aljen cappe.
Zotskap.11Nu en weet ick nijet,wat
ick wil dincken Van desen onghesouten
clappe. Soo en hoordick noijt van alstllcken alfscappetTielebl4ijs 178 (15411.
Alfschijn,zn.U1taljen schijn.
Duivel, drommel (eig. ,yalf-gedaante''
en dan in de aanh. pars pro toto voor
alf = demon, duivel).11Ghi cri
jght nu
waere, rampsalich alf//schijn,Tcalj
H'
',149 geind 16e e.?q.
Alianc(h)e, ALVANCHE, zn. Ontleend
aan ofr.alianclhle.
1) Verbond; verbintenis.llMreit ghy
niet met/hoedanegher alyanche Dese

M :1ck hoor wel Fama /die heeft ons
hier ghebracht: W ant eenen wil/een
ghedacht/hebben wy drijen. If :Maer
sosi
jdi/oockwelghequelt met fantasyen
Dunckt v dat oul
ier handtwerck /hier
werd ghealieert?Haagsp.b 1 (1561j
2)Bedri
jven, verrichten, uitvoeren?1
W at een jammerwerck hebben zy tot
N aerden ghealyert! Daer hebben zy de
maeghden schandelick gheschoffiert.Pol.

Ball.6 (1577j.
Alimenteringhe, zn.Van alimenteven.
Spijziging;- alimentevingkedoen,spijzigen.11Godt dede hem alimenteringhe,
Rott.Sp.Q vv(1561q.
All-,zie ook bijAl-.
Alleens, bw. Zie MNW i.v., W NT en
Suppl.1.AJ.
Alleens àppz:'
zl, hetzelfde ziJ
'n, onverschillig zijn,niet uitmaken.1Tcomt alleens weert Swave oft Griek sy,Sp.d.5I.
heeren ghenom en hebben accordanche, 5482 (beg.16e e.q,Cunnen zy brynghen
dach ten hauendeAlen verdienden /
SVERAERT 188 (1526j (zie ook ald. 520 den
zy nauwe een groetkin Tcom t hemlieden
(1533j
)
.
-.1
.liance '
pl'
n huweliche,huweli
jksver- alleens, EVERAERT 217 (1528?j; Hebben
zy den crych,tcomthemlieden alleens,ald.
bintenis.11cAsT.,Pyv.B ijEca 1530j.
2) Verband; overeenstemming; een- Allegatie, ALEGATIE, zn. Zie W NT,
heid (t.w.van klank)?11Ten ware d'ali- Szf//f.i.v.
anchedie blijckt vueroghen Zulck dicht
Raad.11Als therte my vol is met
(zoalsZot,God; rïzf: en scvl
jlue) en zo turbatie En m y elck verlaet en aftrect
niet doghen, duer spellins quale, cAsT., si
jn gratie Gheen allegatie m y hulpt al
soeck ick wi
jt O God ...Toocht aen my
C.V.
R . 43 (1548j.
ghenade,Hsftf
?.S#.Pp ijv(1561);Zoo jck
3)
Ve
r
t
r
ouwe
l
i
j
ke
omg
ang
(
vg.
RUTT
EN
;
coRx.-vsltvt,.,Joos:alliantie4A8/iemand troostderscriftuerev werdebewyselick ..
vwahen, hebben, vertrouwelijk met hem mytsdehulpe mynsbroeders//vulwyse
omgaan),in de aanh.verkering.11Alsick alegatie ghenam pt gods gheestich Ver(een vvouw spveeht) met hem vuerti
jds stercken,Tavuwegvaen 59 g1581j.
hadde alianche . Alom me was ick een,
OPM. Mogelijk behoort hiertoe ook
ten auendspele,ten danche,Vulliuich en Ge
Tvnt
oose
teSp.
liche
ale.
lev
gac
ye
,9j
een
119
.(
153
. Personage in
vet.cAsT.,C.V.R.175 (1548j.
Allegeren, ALEGEREN, ww. Zie M NW
Alieneeren, WW . Ontleend aan
alienev.
i.v.,W NT,Suppl.i.v.Allegeeven.
ONz.Zich verkopen en v.v. zich verBSDR. 1) Zeggen,noemen,betogen
vreemden (t.w.van God en het geeste- (de bet.nadert soms die van yyaanvoeen'').jlSoAugustinusalegiertSegghende
lijkeleven)?Ofverdwazen (vg.LITTR: i.v. r
subs'aliéney,bet.4:y,tourneràlafolie'')? de claerheyt es een scynsels zoet Die
15

lucht/eerde/watre/gheen smitte en
doet, EVERAERT 400 (1511q; Heronimus
jn zyn sermoen alegiertVeilmeinschen /
hebben gracien by deel,ald.332 (1530q;
W ysheyt/zo Macrobius alegiertEseene
duechtdiealle duechden bestiert,ald.334
(1530j;Ach minnelic troosters,nu allegi
tjsmy Mynen meesten troost naer u
beer
wi
doch,GentseSp.215 (153% ;Cust
ende lust ick voord allegiere,Dwelck al
goed dicht ester vulder instructie,cAst.,

C.V.R.46 (15481;Hoort noch een Sake,
ic moetet u allegeren,Heymelic Li
jden
330 (15571, Compt ende hoort/des
conincxs alegieren (= begeerte, wens,
verlangen?).Judick 152 (1577q.
2) Uitleggen? Of toelichten, trachten
tebewijzen?11Dusleytsmensen victorie,
hoem ent alegeert ... alleene sonder
twyfel, dit wel noteert, int bloet des

gestadicheit, om haer certeynicheyt,om
haer suete secrete alleynicheyt? ver-

smadende tallen tijden vileynlcheyt,
Doesb. 45, 41 gvöör 1528q; Ziet hier
d'alleynicheyt der eeren weynicheyt//
Die ick in onghestadicheyt aen haer
(t.w. Venus) vinde, H.d.Am. Y 2v
(m.16ee.q.
Allevodts, bw. Bijvorm van allevodt
(zieMNW i.v.Allevot,MTNT i.
v.Allebot).
Aldoor (vg.DB Bo 1.v.*Allevot).11Naer
datmen zadt//es/zoo dryncktmen wel
by podts,Ende datte alle vodts, Veyl.Z.
1,1061(15831.
Alliatie,zn.Van alliëven? Ofrijmvervorming van alliantie?
Verbintenis.1Adieu lieve weerde uytverkoren Vriendinne,Venus die vordere
ons alliatie,H .
d.Am.Bb 5v (m.16e e.q.
Alluderen, ww . Ontleend aan lat.

lamsgedoot,dietalin al//is,Bvuyne3, alludeve.
Zinspelen op.1De materi
81 (1562j.
e (is) allu3)Toepassen?1W eereldlic,moedtghy derende op de nam en des Princen ende
de Com paratien hantieren, Gheestelic sH ooftm ans der Violieren Schets ende
de Parabolen allegieren, Ende meest Stralen,Antw.Sp.C i
j(1561q.
Altercatie, zn. W ellicht eerder rechtaltoos Goddelick de M oralen, cAsT.,
streeks ontleend aan lat. altevcatio dan
C.V.
R .235 (15481.
4)Voordragen? 11W ie tschoonste aan ofr.,fr.alteycation.
dichtallegeertW ortmetprijsvermeert, Benam ing voor zeker litterair genre,
t.w. een bepaald soort strijdgedicht.1
Rott.Sp.*+*iiijv(1561q.
5) Met raad terzijde staan, (onder) Vele Altercatien syn hier tallegerene.
R .19 (1548j;Nooit en eshem
steunen,helpen?1U heerschappie (t.w. cAsT.,C.V.
Carneades) zijn vaste moti
jf ontvan Maria)cantalallegieren,DE RoovsRs r(t
.
w.
169 (3e kw. 15e e.
q;lc biddu wilt ons esen, Nooit en blamm eerde hy niet,
allegieren, want een dijngh my den ten bleef m espresen, Alzoot bleeck in
moet houdt onder voet: Dats .. enz. alle zine altercatien,ald.247.
Altroy,zn.ZieW NT,Suppl.i.v.Allooi,
GentseSp.353(15391.
6)Naar voren brengen; invoeren?1 Opm .
Naer dat volck /ter werelt es ghemul- Allooi?11Diev (t.w.GenuchteinDwaestipliert, Twee diversche wetten /zoo kyt)gelooftleye op eenen ydelen hoytas
Genuchte in Dwaeshyt van sulcken
zynderghealegiert,Jezus i.d.tempel139 want
altroy was dat ghy den menschen heregcaONz.
1575?
!
.
- Allegeven met enen,iem ands zeye doet verpachten, Con. Baltk. 747
gevoelen delen?11Met lucifer/wort ghy (1591q.
Alum eren, WW. Ontleend
noch ghepijnt Ende alle die met/hu
alegieren, DB RoovsRE, Quicunque 548 alumev.
Ontsteken (van l
g3ekw.15ee.j.
icht of vuur).11O
Allegorie, zn. Zie W NT,Suppl.i.
v. brant der m innen! in-gloedich brant,
Verklaring, uitleg. jlPvockiaen 1806 Blakende,vyerich ghealum eert,H .d.Am .
Eca 1540j; v.D. BERGHE, Rej. 60, 38 H 1gm .16ee.
q.
Alverneim, zn. Zie W NT,Suppl.i.v.
(rn. 16e e.q; HOUWAERT, Lasth. 2, 582
Verneemal.11Adieu Vrou alverneims/
(1582J.
Alleynicheyt, zn.Van alleynich,allenig. ende ghy naer niemaer vraghers, DE
')lngetogenheid?'' (Kruyskamp, aant. DENE,Lanlhen Adieu 194 (1560j.
op D oesb.45,41.H et verband ald.verAmandehnge,zn.Gelegenheids-,(rijm)
eistinderdaad een dergelijkebet.;indien vervorming van amandeleie (= amandelze ook voor de 2e aanh.geldt,moet het pap,zie W NT,Suppl.i.
v.Amandeleit)?
woord daar ironisch zijn gebruikt).1 Ofrijmverlengingvan amandel?
Tis recht dat icse begracie ... om haer
Amandel?Ofamandelpap?11Vlietwech
16

van m y en neemt die wandelinge uwe

amandelinge//is bitter confi
jt# Smenschen gheest423(ca 1560?1.
Am andereyt, zn. Zie M NW en W NT,
Sv##J.i.v.Amandeleit.
Kookselvan am andelen,amandel
pap.ll
Snoe
cken 1
be
eyt
136gvöör
52r8q
. 1I1 amandereyt, Doesb.
Am bachtsm aet,

Uit a%wbacht en

m aet.

Handwerksman,handarbeider.11W ieis

die Poortere oftAm bachts m aet Die hem

van lijdene ghehouden can,DE RoovERE
282(3ekw.15ee.).

Am bage, zn. Ontleend aan ofr.,
ambage.
Om slachtigheid? Duisterheid? Dubbel-

zinnigheid?(ln de aanh.in toepassing op
een retrograde).1Alzulckeambagen (t.w.
als Alchimisten zi
jn wijs,nietongheleevd)
dobbel vul twisten, Den zin verdraeid
hebbende m eest deel ind quade,Leerde
ons eerst Sotades een vanden Sophisten
Ende heedt rethorike Retrograde,cAsT.,

C.V.R.56 (1548j.
Ambijsheyt,zn.Van *ambl
js(verwant
met ambitie?)?
Eigenwijsheid,eigendunkelijkheid,laatdunkendheid?11Al schijntet (t.w. ,,alle
eygen wi
jsheytofte syn opstinaet'')voor
die somm ige groote jolysheyttwerctni
et
dan ambijsheyt in alle gehuchten.Jezus
o.d. levaevs 1087 g
vöör 1580j.
Am bitieuselic, bw.Van am bitieus.
Op eerzuchtige wijze?11Alhebdy veel
roeys ghehadt
Nochtans hebdy u
ambitieuselick verm eten :enz.,cAsT.,Bal.

P i(achterC.v.
R .,ed.R'dam 1616)(1521);
Daer ghy u am bitieuselic had verm eten,
H oe ghy die van A.zoudthebben metten
tanden verbeten, H adt m oghen naer
uliên gaen als verwinders,Pol.Ball.249

(1581j.
Amende,EMENDE,zn.ZieW NT,Suppl.
1.5J.
Geneesmiddel; genezing.1O Venus!
zijn ditu zachtste amenden Zoo zijtghy
van een sm adighen troncke, cAsT.,Pyv.
C ijv gca 1530j (hic?), Hoe ghy (t.w.
Petronelle die de koorts ,yverjaagt'')
vanden curts gheeft boete en emende,
cAsT.,C.V.
R .124(15481.
Am endich,EMENDICH,bn.Van amende.
1)Schuldig,strafbaar.11Leertmy voortaen in deughden volheirden, Opdat ick
niet vonden en worde am endich, HoU-

wAERT,Fïcr Wtevste1 (1583j.
2) Genezing, betering bewerkend? 1
Sij (t.w.Kennisse)heeft aengerecht een

ander wapen em endich daer ick tegen
die werlt m ee sal stri
jen inwendich,
W eveltbevecltten 860 g2e h.16e e.
j.

Amiablijck bn.,of bw.?Van amiabel.
Lieflijk?1
,De boomen gheuen haer
I
vreuchdenamiablijck.Haagsp.nijv(1561q.
Amicable,bn.Ontleend aan prov.Jpzïcable (picard.amicabe)< lat.amicabilis?
Ofcontam inatie van amiable en amicaal?
Vriendelijk.11Ghy amicable/notable...
Laet danckelijck ,
/ontfanckelijck / zijn
ons verklaren,Rott.Sp.Q viij (1561q.
Amoreus (1), AMouRsus, bn., bw.
Zie W NT,Suppl.i.v.Amouveus(1).
A.BN.- 1)Metbetr.totdezinnelijke
liefde: amoveus op, verliefd op.1O
cloecke verstande fraey en ingenieus Die
op Tghemeen weluaert si
jt amoreus,
a4s/
î&.S#.liijv(1561);Datterveeldochters die amiabelen heussijn,Op mijnen
Persoon Seer am oretls Slln, HOUWAERL
Lustk.2,39(1582j.
OPM.Opzettelijk parodiërend (?)nog
bij BRsosRo,2,153 g1617j.
2)Metbetr.tot deliefde van God,in
deaanh.v.Christus:volliefde.1Om ons
te verjolijsen /door liefde boven maten /
Hinck hy am oureus en scheen vanden
Vader verlaten Ende van alle m enschen

veracht,Rott.Sp.M vj(1561j.
B.Bw.Op verliefde,minziekewijze.11
Jcsalhu zoamoureuseensoenken gheuen
W ilge descultquittescelden al,EVERABRT
112 (1513j (hic?Ofamouveuseen soenhen
= een amouveus soenhen?);W adt sei
jde
d
e
n
p
r
e
e
c
k
e
r
v
a
n
d
i
e
q
ua
e
wi
j
v
e
n,
A1
s
sij
hier off daer am oreux spreecken met
een?Pveechev17(2eh.16ee.q.
Amoreus (11), AMOUREUR
Zie
W NT i.v./1mouveus (11).
1)Verliefde.l,
IIniv.en Tk. 22 en PaSS.
(1e kw.16e e.
);Doesb. 18 (vö6r 1528);
SVERAERT 278 (1530j; Gentse Sp. 236
(153% ; cAsT., C.V.R. 121, 188 (1548j;
H .d.Am.T 7v (m .16e e.);HouwAbzRT,
Lustk.1,92(1582j.
OPM.Ook in A ntw.Lb.25 g
v6ör 1544j
en nog bij COORNHERT 1,210 d (1582j.
2)Lief(je),beminde.11O mijn amoreus,
soudi m i dus laten sneuen, so m ocht
mi
jn herte wel eewelic kermen, (Doesb.
128 gvödr 1528); Raschs! voor dese
amoruesen (t.
w .Begkevlichheytdevooghen
en Wellust des vleeschs, de twee liefjes
van de Verloren Zoon) Brinckt wat
nieus/ende dat goetom een bancket//
net,Vevl.Z.1,1095 (1583j.
Ook in verkleinvorm :amouveushen,
liefje.11Neemt v Amoureusken met de
-
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Amoreushelt - Andoelken

hant,En laetdaer v couragie schijnen,
H.d.Am.R 6 (m.16e e.q.
Am oreusheit,AMOUREUSHEIT, zn.

Gm Oy614S.

Amplificatie,zn.ZieNVNT,Suppl.i.v

Uitbreiding (als rhetorische figuur).11

Couuere van worden, Am plificatien,
Schoon Sententien,Conclusien,lmitatien,

Liefde;verliefdheid.11Camp v.d.Doot
801 (1493); A.BIJNS, N.Rej. 137, d, 1
(1525);228,e,15;272,a,8(1ekw.16ee.q;
Piv.en Th.137,140,336 (1e kw.16ee.q,
Doesb. 11, 48, 56, 142 gvö6r 15281;
EVERAERT416(15301,537 (1538?j;Gentse
Sp.236 (153% ; cAsT.,C.V.R.25,75,99
en pass. (1548q; Redevl
,'
j
hevsged. 47, 5
gm .16e e.);H .d.Am.F 8,G 3 en pass.
gm .16e e.q;HOUwAERT,Den Handeldev
Amoveusheyt enz. (titel) (15831; Con.
Balth. 195 (15914.
OPM.Ook in Antw.Lb.56(vöör1544j
enbijCOORNHERT1,235c(15641.
Amor
euslijc,AMOUREUSELIJCK,bn.van
Gm O1'6'
ttS.
Beminnelijk,aantrekkelijk?11(Tvleesch
totSmenschen gheest:)Amorueselyck lief,
Smenschen gheest426 (ca 1560?j.
Amoveusll
jcsaet,beminnelijk wezen
(vleinaam voor een aantrekkelijke of

cAsT.,C.V.
R .19(15481.
Amuerte),zn.Verwant met fr.amer,
bitter?
Bitterheid?11Ach Adam, hoe dorste
ghijt zijn ghewaghelic, Dat ghy onver-

naam voor een meisje ofvrouw ook bij
Sayhen).11Meer beminnick haer amoreuslijc saetdan aldatmenschelick voetselontfaet,Doesb.81gvöör1528);(Venus
tot Echo:)Hem (t.w.Navcissus) subtijli
jck ontdecthoe't met v staet,En bidt
hem schoon amoureuselijck zaet om den
sleutelvantrooste,H.#.a4-.L3(m.16ee.j.
OPM. Amouveuseli
jch zaet in H.d.Am.
Aa6v(,,1ckzaeyemynamoureuseli
jckzaet
Door m yn bruyn ooghen, eylaes hier nu
te quiste'') betekent: zaad der amoureusheid, vg. amouveuse dvuch (cAsT.,
Pyv.C iijv)= druk deramoureusheid en
Redelich Ondevstant(personage in Vadev
Onse)= hulp,steun van de rede.
Amperich,bn.Van ampev.
Zuurachtig.11Tusschen Hemel ende
Eerde/staet hu te prouuene O Vrancxsche landauwe een am pereghe zuericheyt,
EVERAERT 129 (1525j (zie ook ald.457
g1530j).
OPM. Volgens DE JAGER'S Avchiej 3,
346 nOg te M aastricht in gebruik (vg.
W NT i.v.Ampev,le art.,Afl.).
Am phibologia, zn. Ontleend aan lat.
ampkibologia,bijvorm van amphibolia.
D ubbelzinnigheid,dubbelzinnige,duistere taal (vg. Ays Notaviatus (1585j:
#'eenighe doncker redene, oft twyfelachtigen sin'').11Dan spreken sy so in
amphibologia,Datmenseseerqualijc can
gehappen,Pyockiaen 138 (ca 1540j.

Be
minders der zelver,een zonderlijngh
Exemplaer ende leerende Voorbeeld,
cAsT.,C.v.R.,(titeluitg.1555).
Andaelich, bn. Verwant met m nl.
anden, iemand pijnlijk aandoen, hem
grieven (MNW i.v.)?Ofafl.van andaelen
= aendalen,dalendenaderen (MNW i.v.
Aendalen)?
Boosaardig?1Noyndt yemandt voorzach huer toecomst (t.w.van de Dood)

-

saghelic waert cnaghelic Den appel vu1
van bitteren hum ueren,Duerwiensam ueren m oet de doot bezueren A1 dat hier

oytlevenontfanghen heift,GentseSp.181
(1539j.

OPM.Hetri
jkeri
jm (huwtueven x amueven)isverdachten kan op corruptie van
Gm l
ieyeltWjJ'Ze11.
Anclevenesse,zn.Van ancleven.

Het aankleven, aankleving.1Soudic

doen sulc een onreynicheyt? M y zoude
ghescien der scanden anclevenesse,Bvs-

RAERT326(1530?j.
Ancom m er,zn.ZieW NT enSuppl.i.v.
1anhomev.

x'

Beginneling, onervarene.11De Const

beminde vrouw ; zie voor saet als vlei- van lthetoriken, allen ancom mers ende

18

prophetich; Zou heeft versletich Veel
m enschen gheweist oyndt puysoenich,
regalich, W reedzinnich, andaelich, DE

DENE bijDE Bo i.v.Regalig(ca 1560j.

OPM. ls andaelick = naderend, dan

vatte men puysoenich,vegalich en wveed-

zinnich op alsbww.bij andaelich.

Anderlllck,bn.Van ande ofanden m et
epenth.r.

Ergerlijk, schandelijk.1Tfy v, ghy
wslevensanderlijck (x sckandelt
jch),Dat
v ghepeys is zoo onreynich, H .d.Am .
'
K 2 (m. 16e e.q W oorden die zijn om
hooren zeeranderlijck,Ghy overvaltmy
tezeereschandelijck?ald.O 8.
Andoelken, zn. Z1e W NT,Suppl.i.v.
hebt der eeren weynich,Tfy boven tfy,

*Andoel.

Benamingvooreen aantrekkelijk,lichtzinnig ofwulpsmeisje.1B.:lcksalhem,
seg,schincken L.:Een lieffelyck boelken.
B .:Een lecker andoelken.L.:Een dobbel
velleken. B.: Een hoerachtich Goelken.

Z.*
. Een quackenelleken, Tvudo 2545

gca1550q.
Androm en, ww. Uit an en dvomen
(MNW i.v.,leart.tW NT i.v.Dvommen)?
Schenken (om nlet)?11PeystGodsloon
salt al ouerdraghen W iens gratie elcken
an dromen//can Pap ende broodt in
doude daghen,DE RoovERE 342 (3e kw.
15ee.q.
Angelijck, bn. Hypercorrecte vorm
vanangeli7:(< fr.ang'
elique)engelachtig?
Engelachtig. 1 Hemelsche angelijcke
vrouwe,A.BIJNS,N.Ref.333,k,2 (1e
kw.16ee.
q.
Anghe,zn.Zie W NT,Suppl.i.v.Ang
(II).
Baard van een graanaar.11Coren/

W iens aren m et angskens gedefendeert
Bewaert ZiJ
'n tegen der vogelkens besporen,Haagsp.iij(1561j.
Anghenam elic, bn. Van anghename,
aangenaam . Of contaminatie van ghenamelic en anghename.

Aangenaam.11Twerdtu in troostezeer
anghenamelic,GentseSp.277 (1539j.
OPM.Nogbi
jBoR'
,Ned.Hist.,bk.X11I
dl.1I,bl.58b :was welverrevandaer dat
deStaten dezelve articulen voorredelijk
souden houden of voor aengenaem lik
ontfangen (aang.d.HUYDECOPER,Pvoeve
v.Taal-en Dïc/l//lzfAs#:2(1784)bl.132).
Angient,bn.Zie Geengient.
Anlech, zn. Zie M NW i.v. Aenleck,

MTNT en Suppl.i.
v.Aanleg.

Aanklacht,beschuldiging (KIL.:Aenlegghe,vetus.Actio,accusatio)?11Hem
bekennende zoo cleene Dat hy zonder
Godshulpe/niet en mach vulbrynghen,
Zoocompthy (t.w.deVerloren Zoon)van
verre En gaethem (t.w.deVader)te
ghemoete/up dat ten stonden Van
vyandt/vleeschs/en swerelsvalschsanlech//zwaerNieten zoudezyn blyvende
up den wech //daer, Vevl. Z.ll,737
(1583j(Hic?Of= aanvechting?).
Anleken, ww. Zie W NT,Suppl. i.v.
Aanlehen.
Toevloeien.11Qwa ghedachten my an,
int secrete, leken, Gheheel afgryzelic,
GentseSp.102(1539j.
Anm ercken, ww. Zie M NW i.v. x44smevhen,W NT en Suppl.i.v.Aanmeyhen.
Deernishebben met,genadebewijzen.ll
< .:Com pt,hoerensoon,ick salu m ercken
En ick salcorten uwenstaert.Comdijom
stelen7
. B.:Neen ick, seecker,lieve heer
waert!Mijn lijffsgenade!W ilt mij mercken an,Pyeechev 235 g2e h.16e e.q.
Annect, zn? Van lat.annectere.

Aard,karakter-,wezenstrek? (MEYER,

W oordenschat 20 kent het woord uitsl.
als bn. in de bet. F#aangehecht, bijge-

voegd''l.llMatheus seyt/ghi en onsegt
gheen bede. Dat doet v ontfermen/v
eyghen annect, v.D. DALE, J'
Zr: 1197
(caAnne
1516q
.
ctie,ANNEXTIE,ANNSXIE,zn.Zie
W NT#Suppl.i.v.Annexie.

1) Aanhechting, aanknoping, toevoeging (vg. MEVER:W oovdensckat24:Annectie,anhnoopbng?Nietmeer & crychdy (t.w.Venus)my onderu protexcie..
al gheeft oock dyn werlicht in myn reflexcie, duer dyn annexie,//tis sonder
affexcie,Bvuyne3,153g2eh.16ee.q(hic?
Versta:binding?) (Een zaah) Daermen
niet meer toedoen en can by annectie,
Om die volm aecktheyt te augm enteren,

HOUwAERT,Lusth.2,558(1582j;Totdat

sy diestadtm etvasteannextie?W ederom
hadde brocht onder haer sublextie, ald.
2, 648 (hic? Of m et vaste band, vast

verbonden?).
2) Liefdeband?1Hoe dat Venus

en Cupido doorschieten m etter m innen
stralen?N arcissusen Echo,om te m aken

annectle,H .d.Am.F 7(m.16ee.j;(-.
1pz/z/veuse ajfectie en Gheljche Complectie)
Hebbense (t.w. Hero en Leander) zoo
vast ghebonnen dat sy de touwen Der
liefden qualijck zullen breken ...Maer
om dese annectie ,yt'avanceren,Zoo laet
ons enz., ald. Bb 6v (vg. ook ald.
Cc lv',,om te vorderen dees annectie'').
Annexeren,ww.Zie W NT,S1f##J.i.v.
Verbinden (door ri
jm)?1Den zulcken
(t.w. Cust en lust, enz.) annexeerdt,
m enigh dichternietcranc,cAsT.,C.V.R .46

(1548j.
Annexie, ANNEXTIE, zn. Zie A nnectie.
Annichilleeren,ww.Zie W NT,Suppl.

i.v.Annihileeven.
D oen ophouden, doen verdwi
jnen.11
K eert weder, lief ongheblam eert... en

annichilleert mijns li
jdens pranghen,
Chvistenh.618 (ca 1540j.
Anscaute, Zn.Vall Gnsca'
l
4ulen.
Aanschouwing. In anscaute(
c.gen.),
ten aanschouwen van.1
1Hu willic sacreficie/van loue toe zenden Ende uwe
naeme belyden /zonder ofwenden Myn
belofte vulcommen /jn dyn volcx anscaute,EVERAERT 190 (1526j.
Anschauweaesse, zn. Van anschauwen.
Aanschouwing.11lc gheloove dat hy
tonzer behouwenesse Ghepassi
jtgheweist
es onder den richtere Pilato, tot elcx
anschauwenesse,GentseSp.185 (1539j.
19

Anthierelick, bw. Van anthieven, han- qca1540);Rott.Sp.A vjv(1561);Bvuyne3,

teren.
205 g2eh.16ee.
q.
Op passende, voegzame wi
jze, zoals Apostemich,bn.Van aposteem.
het betaamt? Of op heerli
jke wijze?11 Zwerend,in de aanh.(fig.)afschuweZoo wordt Zyn ziele.. Van God m et een li
jk.1Tfoy myns verstorffenisse aposterinck
Alsmeteen singet/desvasten lnich ende onghevuelycheits met alle
gheloofs ondertraut N aer twoordt des vernuft,Sntenscl
ten gheest514 gca 1560?1.
propheten /an zyn handen chierelick, Apparencie,zn.Zie RVNT,Suppl.i.v.
Up dat tzelve gheloove verchiert zy Appaventie.
anthierelick M ette wercken der liefden,
Uiterli
jkvoorkomen,verschijning.11Hi
j
dede m y daer m it diligencie VTater om
Vevl.Z.1l,788 (1583j.

Antiquiteyt,zn.Zie W NT,Suppl.i.v. waschen netteli
jcvoertbrengen Bi
jeenen
Oudheid, in de aanh. als collectief i
ongelijc (l.iongelinc)schoon in apparenbegrip voordekunstenaarsder(klassieke) cie,Camp v.d.Doot171 (1493j.
Appeelken,zn.Zie RVNT, Suppl.
Oudheid.11Siet mensche op dat ick
(t.w. Conste) v verthoone Donsterfli
jc- .4peel.
heyt wilt my niet m eer vraghen Aensiet
Bouquetje (vg.Naembouch: Appeeldatnv dateewich blijfttotallen daghen ken van blom men Bouquetdejloeuys
Daer de Antiquiteyt met nauwer listen (1562);nog bi
j SCHUERM. (18651,DE Bo

Altijt op ghehoopt hebben, x4z
zl/f
,
f?. S#. (18731, LlEvEvlzouw-coopwlAN (1950j).1
Dit appeelken M aria van uwe deuchden,
Ppp iij(15611.
Antouchieren, ww. Contam inatie van Offere ick u m et XV ave t'uwervreuchangaen en touchieven.
den,vlzAxcx bij DE Bo i.
v. Apeel geind
Aangaan, betreffen,raken.11Den tyt 16ee.).
esnakende//endehooghegheresen,Dat Appeert,b1A.,bw.ZieM NVTi.v.Apeert,
iconderwylen tyden /moetbesich wesen AVNT,S'?,f##J.i.v.Apeyt.
Metzaken /mynen vadere antouchieren- 1) Bijdehancl, flink.j
lEVERAERT 238
de,Jezus i.d.f:An#:J411 (ca 1575?j.
(15261;cAsT.,C.v.R.,9,248(1548);VAERAnvecht,zn.V an anvechten.
Nswllcx,Bev.F 3,252 (1568j.
Aanvechting. 11 Levende menschen, 2)llverig,niet nalatig, niet traag?1
zieck zijnde,staerveliclt,Niet andersen Jcghaevooren./Zytmijjntvolgllen apesdan een anvechtaervelick,Gentse Sp. peert,EVERAERT107(1513j.
102(1539j.
3)Voortreffelijk, heerlijk; vaak als
Anvesten, ww. Zie W NT, Suppl.i.v. epi
th.ornanszonderscherpomlijndebet.l
H em anvesten (c.gen.
),zich (iets)aan- Se (t.
w . Ghefondeivde Scviltueve) wort
trekken.1
1Die schuldich is m achs hem onsghehuldich /jn onsversoucTereeren
anvesten en ouerdencken hem ten lesten, van Maria/Gods moeder appeert,EvEDoesb.200(vöör15281.
RAERT392(15111;Alsluppiterhem hadde
OPM. Leest m en macht i.p.v. m achs, in een zwane verkeerd Veranderde haer
dan kan hetww.bedrijvend zi
jn gebruikt vrau venus in eenen arend appeerd,
(alszodanigalgemeen mnl.,vg.MNW i.v. cAsT., C.V.R. 62 (1548); Des Conincx
logim ent Twelc doe was bekent in EgAenvesten).
monts hof appeert, VAERNEwIJCK, P-f.
Apolijttbw.Oorspr.?
H offelilk, vriendeli
jk?11Hij diendese Aud
tvv.K vv (1562) (hic?).- Bij EvErechts jent, apolijt, onder eynen rOOS- RAERT verscheiden m alen in de verbinboom , seer uutvercorent Bievses 37 di
ng netende appeevt,zo o.a.162 (1523j,
(2e h.16e e.q (StaatJ/lpîïlfhier corrupt 177(1527j,190(1526q.
Appeerte,zn.Vanappeevt.
voorende#pJ#'
f,poliet?).
Apostasye, zn.Zie W NT,Suppl.
Vaardigheid? Handigheid?11Nu esser
Apostasie.
jnt scip De caepstande/met welcken
Afvalligheid, trouweloosheid. 1 Hier engiene Men scip laet ende lost/tallen
sm enschen gheest hoort m y attentich ghesciene Doende tgoet vut ende jn /
cesseert van misdadighe apostasye laet m et netten appeerte, EVERAERT 336
Vaeren tvleesch stinckende prye ghe- (
1530j.
dinckende up redene ende verstant,
Appelenrobeert, zn.Uit appel en voSmenchen gheest313(ca1560?j.
beevt (ontleend aan ofr. vobevt, pikante
Apostelsch,bn.Van apostel.
saus(LITTR: i.v.)en v.v.wrsch.ook saus,
6 moesin '
talg.).
(Als) van een apostel.1A.BIJNS 43
Appelmoes?11Draeghen svy hem een
(ca 1540j Lapostolsckj, Pvochiaen 508
20

Appeleringhe - Approbeersele

appelvan oraengnen Ofappelen robeert/
ghestroyt met poere Of peerren jnden
wyn,EVERAERT 380 (1512j.
Appeleringhe,zn.Van appelleren.
Beroep (vg. oAsvpoolus (1556) in
RVNT,Suppl.i.
v. z1/#
,elleeyen (1),Afl.),
in deaanh.(metcaus.aspect)opIt-wi
emen
x$r. v ooy
N.
z
i
c
h
be
r
oe
pe
n
ka
n
(
o
f
di
e
dem ens,de zondaar-- in beroepgaat7
.).11
Aue Arcke Am orueste

den?11Gaet en wilt den machumetisten
vr
aghen,of zij hem int minste puntken
m esdraghen, haer swets blam eerlick.
waerzijn nv heijdens,diehebben meshaghen in haer afgoclen7
.zijdidan nietder
plaghen wel waert apponteerlick? Chvistenh.1758lt
za1519j.
Approbacye, zn. Zie AVNT,Suppl.I.V.
Appyobatie.

187(3ekw.15ee.qLtotAft,rc
'll.
Appelleren,ww.Zie AVNT,Sltp
,pl.i.v.
Appelleeven (1).
A.BEDR. 1)1n hogerberoep aanhangig maken.11(lc)Alasscheroen,aduocaet
van Luciferre, Mril gaen appel
leren mijn
ghedinghe Teghen den oppersten iuge
gheringhe, M av. v. N. 729 (ca 1500);
Kettijf /waer wildi
jt appelleren, 1
/.13.
DALE,llz
'lz:268 rca1516);lck saltso lange
appelleren Dat ick hem verdrincken sal
in degolgenMetvuylesaken,Leenhoj352
(na1531j.
2) Bestri
jden, afwijzen, verwerpen?11

DitsJ##?'(?l'J.
cy:,datstaatvast,dat
is zeker7
.1Noch zeght ooc Christus.

.

..

A.
z
tensien Acker
Bekrachtig
oing? SchriftuerlickeAPPI'
OAc
tm brosius Accordeersele Appeleringhe bacye (
1t(
l'
6t'
111 '
DJc;eeî
l Ft
iFlo/
ltz
lt
#l,Gentse
Arme Allendigher Anulien, os RoovsrtE Sp.197(1539).

Vanden trooster die God zal zenden
nedere... Die zal 11 al leeren weten byzondereDatic u ghezeythebbe...En van
my ghehoort hebt; dits approbacye,
GentsoS,
:.203.
Approb
'erelic,bn.Van appvobeven.
Geprezen moetende worden.1Men es

henlien (t.w.de vrouwen) bereed,mids
haerlierwi
jsbescheed Ende dan?tgheent
datter schuuld onder tcleed ? Nvelc purrentbloeten sweet,van elken approberelic Dies e1c m oet leuen naer haerlieder

D.+ Niem ant en can boven my ge- beheed,cAsT.,C.
V.R.194(1548q.
dom ineren .. L.IS M yn heere,dat vonApproberen, APROBEREN, W W .
nisse m oet ick appelleren,Ten mach also AVNT,Sltp
.p1.i.v.Appvobeeven.
niet passeren,W ant tis qualyck gespelt,
1) Bekrachtigen?bevestigen,bewi
jzen.lI
Thout m eest scrlftuere, som scrivent
Tvauwe105(1595?4.
B.ONz. Appelleven /:jz:91,proteste- clerke M et sconen redenen geapprobeert,
ren,zich verzetten tegen.11Alwaert dat A/laer waerm en tkersten gelove bi sterke,
m iVenus in brieuen sonde en ic selue die Sev..
J'
?J.42 (ca 1450j P.:Daer/stweem isdaet niet en bevonde,ic souwer noch drachti
cheytssnootheytEs/worden grooteghen appelleren,Doesb.65 gvö6r15281. te saken ghemyneirt So Tullius seght.
Appeltasseije,zn.Zie MNRV i.v.,AVNT sH :Dit esgheapprobeil't Anden Vrancxi.v.Tassei.
schen conync/VOOr soorloghens cryhie.

Appelk-oekje.1Men roerse (t.w.eieren)
maectmen appeltasseijen metten mostaerde,Alt
zAzen +**
/ 193 (eind 15e e.q.
Appetijtich,bn.,bw.Van appetjt.
Gretig, graag.11Zoe werden u sinnen
totduechden appetijtich,A.Bllxs,hT.Rej.
287,e, 16 (1e kw.16e e.
q (zie ook ald.
345,d:7);Nae Godswoortneerstich en
appetiltich hoort,A.BIJNS442 qca 1540q.
Appliceren,ww.Zie MTNT,Suppl.i.v.
Appliceeven (1).
Richten,wenden. Sinen sin appliceven tot, aandacht schenken aan.11Te
desen ti
jen Seide hij my appliceert hier
toe uwen sin So crijg divan mijn reliquien tbekin,Camp '
p.#.Doot359(14931.
Apponteerlick, bn. Van apponteyen,
bepalen, beschikken (AVNT, Szf##J. i.v.
Appointeeren, bet. 1).
m etten ingune en m etter pecelle; D an

Bepaald, vastgesteld m oetende wor-

ren. l'
laddy willen met payse/appointhieren Hy hadde belet/veilgriefs ende
scacle,EVERAERT 191 (15261;Hetordeel,
ende de goede fam e,Die van vele persoonen procedeert, M aeckt achter v eenen
goeden nnme, Als ghyt m etten feyten
dan approbeert, Houw AsRT, Lltsth. 2,

477(1582a
1.
OPM.OokinH ist.v.M ahomet25b(1580j,
aang.1f1 W NT .Sl,
tppl.i.v.Appvobeeven,
sub bet.2).
2) 'N'Ferklaren,uitleggen.11Pieter mach
vry wel/gheaprobeirt zyn Als zuene der
duue/die eeuwich tyt leift, EVERAERT
352 (15311.
3)13etekenen.11Den eersten vanden
tween (l
eeuwen) Beteekent de confirm acie /als duecht der duechden
Arrom icheyt approbeirt Den andren leeu,

EVERASRT314(1529j.
Approbeersele, zn. Xfan appvobeven.

*Arbet - Arguatie

Die geprezen moet worden?11Alder sonder omsien van m jJ
* bevolen //

Archangelicste Approbeersele Anhoort Chvistenh.1822 (ca 1540).
,4v
guatie mahen, bezwaar m aken,
Abrahams AfcoomsteAltene (/p/M ayia),
pruttelen, $3kabaal'' maken.1
DE RoovERE 187(3ekw.15ee.j.
1A1 maect
*Arbet,zn.Zie Avhet.
ghy daerteghensveelarguatie/Conver-

Arch,zn.Avch.vaten (ïw),ziebi
jVaten. satie is der duechden keest,S/. d.M .
Aredt,zn.Zie MTNT,Suppl.i.v.Avet. 4370 (beg. 16e e.q; Jc salhu noch by
Tussenspel.1V'iltdanckelicnemen...// blyuen/wat dient te helene Al maectet
Den aredtghedaen...//Byden aerdchiers ghy noch zo grootearguwacie,EVERAERT
derBrugscherstede,EVERAERT242(1526j. 13l (1528?j.
Aresteren,ww.ZieA vvesteven.
3) Onenigheidt gekijf, twist, tweeArghum ent, ARGHEMENT, zn. Zie ,4r- dracht (gewesteli
lk nog bekend,vg.Dyc
gument.
Bo,coRN.-vsRvL.,TER LAAN).11Mraerdat
Arguatie, zn. Zie W NT# Szfp.#l. i.v ick com e daer es nu arguatie, Leuv.
1) Betoog,redenering.11Dus sluytick Bjdv.4,270 gbeg.16e e.q;De hoocheyt
in mijn arguacie,Doorloghe profitelijck, /ende dommenacie Van tydelicke eere/
DE RoovsRs 386r3ekw.15ee.j,Alwillen daer darguwacie Van dese twee heeren
sijt met scriftueren verschoonen, En (t.w.KarelV en Frans1)/ofesghebuert,
wilt niet achten haer arguatien,A.BIJNS EVERAERT 130 (1525j;De weerelt is al
14 (1528q; Vrau Redene, wat hoor ic om m e vol turbatien, Vol erruers, vol
lam entacye! Darguwacye doet m y ver- tweedrachts en arguatien, A. BIJNS 3
wondert wezen, Gentse Sp. 247 (153% ; (1528j; Goet geselschap m et plom pen
W at is v begeeren maect geen arguacij, assoute ln arguwacien stellen, Leenhoj
Red.en Nat.718 (2e h.16e e.q (hic? of: 476 (na 1531);Soo (t.w.door het stoken
drukte, omslag, omhaal van woorden, der duivels)suelen daer arguatien rysen
zoals nog in Groningen,vg.TsR LAAN?); Tusghen die officiers en dat ghem eyn
Metdeserarguwatien in corterspatien // convint, Tvudo 2896 rca 15504;Beterde
trocken wy na onsen wille naden leger, elck een syn hooft,wy hadden vre voorBel.v.Sam.1388(vöör1608J.
taen,zondertwist,ki
jvagie oft arguatiet
OPM. Ook bij MARNIX, Geschv.1,501 H .d.Apz.Z lv (m.16e e.q;So willen wil
(158% en opzettelijk parodiërend bi
j ons op een nyeuw bereyden om haer te
BREDERO 1,235(1612j.
vervolgen sonder arguacij en gaen sien
M etcovtev avguatie,in (met)weinig waersijsijn (versta:zonderverdersamen
woorden.1W at zouden wy den conync te kijven),Paulus pçé, Bavnabas, in Hs.
gheven? Berecht dat m et corter argu-

TM B, B, fol.60 qm. 16e e.j;Dit (t.M'.

het com municeren door de celebrant
Sondev langhev avguatie, zonder all
een)bringht inde kercke' die arguatie,
verder betoog, zonder dat het nodig is 14,Q:7,.Gheleevde 323 (1558j,
De hoocheyt

wacie,EVERAERT 379 (1512j.
-

daarover verder uit te weiden?11Als isaltoosderliefden grieflijck,Altoosstaen
god
wou... senden sijnen soone. Soe die twee in arguatie, GHISTELE, Ovid.
betaem det wel dat die incarnacie soude Sendt
bv.127a (155% ; Omdat wy elcken
gheschieden sonder langher arguacie doer souwen beweghen. Tot een li
eflijck
die suverste ootm oedichste maecht,St 1, accoort/allearguatieSchouwende,Antw.
190(vöör15241.
Sp. N iij (1561j:Veel quaets ghezaeyt
Sondev (enighe) Jz'
gzfJ/ïyt'
z2l, stellig, werdt hier alom ln 't ronde Deur hert en
zonder enige twijfel (eig.zonder dat er m onde,met boose arguatie,Pol.Ball.23
(verder) over gesproken (of getwist?) (15784;Coninck vanallenydighen hertten
behoeft te worden)?11Sy (t.w.Maria)is heet,Ertsherttoghe van allen arguwatiën,
sonder enighe arguacie sonder erfsonde Tvauwe382(1595?1.
ontfanghen,St2,228 gvöör 1524);Drie
4) Geschilpunt, kwestie, probleem.1
personen (t.w.Vader,Zoon en ll.Geest), Sijn fier ghelaet zijn pruessche nacie
een god sonder arguacien, in een wesen Heeftvan hovaerdi
jen sulckeinspiracie/
onbegrijpelijcktotallenspacien,Cltvistenk. Dathyvanarmoedenvreestdieblamacie/
9(ca1540q.
DitisdarguacietS#.#.M 1195 gbeg.16e
2) Tegenwerping.- Buiten arguatie, e.q;Mrat es hulleder/arguwacie? Tscynt
gehoorzaam .11Tgheen, dat ick ghebie, of ghy tot questien droucht affexcien.
sprect die heer vo1 trouwen, suldi
jdoeu V-atmachse wesen,EVERAERT424 (1eh.
ontvouwen//sonder simulacie ende alle 16e e.j; Dit's d'arguatie:Klagh'ick't,
die weghen buijten arguacie wandelen zoo ben ick der weerelt spot-kindt ghe-
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Argueringhe - Aryveersele
boren;H ele ick't,zoo zal ick inwehdich

versmoren, H .d.Am. C 1 (m. 16e e.q;
Vercleertmy nv v arguatie/W ant deur
mijn gratie//help ick alle staten,4sJî
t?
.
Sp.e iij (1561).
5)Inwendige beroering.1O fortunose
sinnen /in groten dolacie my houwende
van binnen /mit arguacie voltribulacie,
St1,90qvöör15241;Desperacie maectin
miarguacie,Doesb.41 lv66r1528) Daer
de turbacien,dwingt mi (l.mit7
.) desolacien Ter murm uracien en arguaclen,
'
B.d.Scy 11 (153% )Therte dunckt my
scheuren //nv ter spatien Door darguatien diein my ghebeuren,x4w/u?.Sp.Nn
ijv (1561); Dees vraghe (t.w. T'
l
,
Sï: den
meesten troost oyt quam te l?J/:74/EAz
schenen tezjn van Godtp8?'JJf:'
n)maeckt
in my arguatiziet,Rott.Sp.C iijv(1561)
lck Svyantstemtatie/lck maeck arguatie//in smenschen zinnen, ald.C vv
6)Gepeins,gepieker,twijfel,onzekerheid,tweestrijd.11Als nu eestghy zultse
zien en spreken,Als dan eestghy zi
jter
met allen af versteken : Dese arguatie
heeft elck in 't lijf 13ie amoureus is,
H .d.Am.V 4 (m .16ee.j;Om deesvraegh
(t.w.wie den meesten tvoost oyt gzftzz;z
lte
baten,Enschenen van Godttezyn veylaten)
is hy in arguacie gheraeckt/En quam
tezitten intwi
jffel. Totwien datzotlde
gheschien den meesten troost,Rott.Sp.
1) ij (1561); I'
IS Hoe komt ghy hier?
J'
f.: Door groote arguati
e /ongrondighe
fantasatie/Om teweten d'interpretatie/
op derquestiefondatie,ald.P ijv.
7) Beroering;ellende;narigheid.11Och

lerynge gyn (l.gynct ic met wonderli
jker studerynge. verselscapende met
scerper ym agenerynge dat ic by hoger
arguwerynge yn (l.)/z?
,f)bosch gerochte,
DE Roovlzlts 351 q3e kw.15e e.q;Dargueringhe (t.w.hetbetoog van Vveese van
#JJt
?g/2830) maect my swaermoedich,
Smenschen gkeest417 qca 1560?J.
2)Twist,strijcl.toAsvpoolus:Argueringe.. Disp'
utatio, Ccf
zfl/ït?).11Therte
wilt hem offeren als die gheschaecte.
Alaer hovaerdije isdies een refuteringhe.
D us hebben die sinnen sulcken argueringhe l3atick hiersitten m oetdesperaet,

S/.#.M 346 (beg.16ee.q.

Argum ent, ARGHUMENT, ARGHEMENT,

zn.ZieW NT,Suppl.i.
v.

1) Redetwist,woordenwisseling.11Dus
darghement (t.w.van Pays en Ovloghe)
wel mochte verstaen, DE Roovslts 374
g
)3e k'
w.15e e.q lc en ha nemmermeer
bleefick sittende daerbesondere,Dat ick

connen gheslapen Peysende op darghument van desen tween,v.D.DALE,St0T6

646 (15284 Nu eer wy meer verhitten

cl'een op d'andere,Laet ons eendrachtich
in 't argument D'een d'ander helpen,

H.d.Am.S 2 (m .16ee.q,W ijhoorden wel
datter terwijlen argument vieltusschen
schepenen enclellemlieden,VAERNEwIJCK,
Bev.T 2,132(15671.
2)Strijdvraag,disputatie (als litterair
genre).11Van twee amoureuse vrouwen
een argument,DE ROOVERE 365 (3e kw.
15e e.
1 (opschvijt van een gedichtj;

H ier falen tot deser consts officien,
Exordien, Positien, Diuisien, Narratien,
H ester zal ic noch m oeten verhanghen, Argum enten,Egressien enz,cAsT.,C.V.R.
Met Alardocheo by Anaans blanaacye 19(15481.
Die qwaet en nydigh m aeckt arguwacye.
3) Gepeins?1Benautheyt hebbende
Om my thinderen in lyue en goede? van melancolyen,Vol fantasyen . Sadt
Gentse Ref. 128 (1539j; Ghy zult altijt ic onlancx in swaren argum enten, H oe
bymyhebbenrecreatieTotelckerspatie// ick m et consenten, tgheschil m ocht
zonder turbatie /Levende ghenoechlijck prenten Dat dickwils is vol drucks en

zondereenighe arguatie,Rott.Sp.K viijv smerten in man en wi
jf,X.Esels 11,4
(15611.
(1530).
Ar
guwa
nc
he
,
Ont
leend aan ofr.
8)Ophitsing, opstoking? 11Nae die
sonde/duer sviants arguacien sant God Grg'
lt41/047
8.
diedoot,St1181(vöör15241.
Betoog, redenering.11Verstaet wel de
OPAI. ln ;#Darguwacie ws toorns en arguwanche,EVERAERT 65 (1511q.
Arguwerynge,zn.Zie Ayguevinglte.
laetnietschaden''LDweycltd.Apost.776
Arie,zn.7
. Zie H ayie.
(1e h. 16e e.q) schijnt ,,llarguwacie ws
Aryveersele,zn.Van avviveven.
t
oo
r
ns
'
'
s
l
ec
ht
s
e
e
n
o
ms
c
hr
i
j
vi
ng
t
e
z
i
j
n
VZ,1'1yJIIW YOO1*11JJ
Erenaam voor A'
laria. De eig. bet.
Argueringhe, AltGuw Eltvxos, zn. Van (
aankomst--vanayviveyenaanlandkomen
G'
ygl
v
teye'
kt.
en dan redding7
.)blijkt uit het ver1) Redenering, betoog (oAsypoolus: band niet.11AmmiraelAuentlicAryueerArguerinye, Avguatio, a'
lrgzfk
z/
zppzft
z/ïo sele Ancker Afgrondelic Arresteersele,DE

(1556j).1!Xnt velt van vremderspecu- ROOVERE 187 sr3e kw.15e e.ul.

Arket,ARQUET,zn.Zie W NT,Suppl.

i.v.Avhet(11).
1)Tegenwerping,uitvlucht?11Hiwerpt
int gekijf en socht arketten,Doesb.267
(vöör 1528).
2) Boos opzet, voornemen?11Trouwe
en naach 1
1 m aken gheen belet; ln Syn
valsch arquet//hy heelabuseert,Tvauwe
1370(1595?1.
3) Bedriegli
jke streek.1A1moghen sy
(t.
w .de duivels)u veelsmaetsverwyten,

Kunsttmatigheid)? 11 Dit sprutende
waterzeerwelgheraeckt (t.w.de ,,Slanghen-brouck clieschoon fonteine'')Twelck
m enighen sm aeckt delicieuselick,N iet by
artificien om mestaeckt M aer by rechter

Naturen toe-ghemaeckt. Gelijckt wel
Creusis de fonteyne pom peuselick,cAsT.,
C.V.R.1(1548).
Artycke, zn.Zie W NT en Suppl.i.v.

Avtihe.

Avtyche van Napels,syphilis (vg.Na-

H un tanden byten op quay arketten, pel
se hoovts, 2VJ#pJ.
$: ziehte (morbus
W ilt u altyts onder Gods vreese setten, neapoli
tanus) in W NT i.v. Napelsch).1
Tvudo2668(ca 1550j;Hy (t.w.de duivel) Dartycke van Napels Mids faute dargent,
en soeckt anders nyet dan ouwen rel, maken hem dies vervaert (t.
w.om ,,jn
Opdat hy m y m ocht syn loese netten oncuusheyt'' te l
even), EVERASRT 138
setten En m yn siele duer syn valsghe (1528?q.
arbetten (l.avhetten?)smetten,ald.2383. Artyckelick,bw.Van aytihel.
Arlebecken, ww. Met epenth. l uit
Stuksgewijze?11Het pater noster ïheheelick zoot ghevloyt es vut Christus
avvebechen (zieR'
VNT i.v.Hayvebehhen)

Bekvechten.11De vrouwen moeten altoes arlebecken, M an 89z wjjj 34 (eind
15ee.?j
Aromatijcsch,bn.Van avomatljh,wellicht naar analogie van antz
l
''
csch (van
antijh,antiek).
Aromatisch.1
1Dlichame vol aromatijcscherspecerien,cAsT.,Bal.B 3(1521q.
Arquet,zn.ZieAvhet.
Arresteersele,zn.Van avvesteren.
Erenaam voor A'
Iaria (de eig. bet.

blijkt uit het verband niet).11Ammirael
Auentlic Aryveersele Ancker Afgrondelic
Arresteersele, DE RoovERs 187 (3e kw.
15ee.q.
Arresteren,ARESTEREN,ww.Zie M NW
i.v.,W NT en Suppl.i.v.Avvesteven.

(Vast) verbinden? 1 Hu Gheleerde /
ende Leecke mede Aresteric beede/te
deserstedeTotskeysersdienst,EVERAERT
229 (1528)(hic?);By dezen onzen laesten
tooghe Van Stephano hebben wy schoon
verclaert, Dat die gheest niet wt tkaersten lichaem en vaert,Maer hy wert int
hooft Christi vast ghearresteirt, Gentse

Sp.351(1539j.
Artificiael, bn. Zie NVNT,Suppl.i.v.
Avtijicieel.
Kunstvaardig,kunstzinnig.11W ilt hier
op achten, artificiael sinnen, A Bllxs,
N.Ref.283,c,1q1ekw.16ee.q;Artificiaal
gheest,A.BIJNS180(1548j.
Artificialick, bw. Van avtijiciael.
In de (beoefening van de) kunst?1

mondt juweelick hebdy doch we1 verstaen //de woorden ri
jckelick ghezeyt
artyckelick,VadevOnse 1199 (15771.
Artisan, zn. Zie MTNT, Suppl. i.v
Avtisaan.
Vervaardigervankunstvoorwerpen(vg.
KIL. 834 Artisaen. Aytifex,opijex) 11
Cooplien zijn oirboorli
jck den artisanen /
wantSyleverenstoffe/enmateriemeest/
Daer wonder af maect/de werckende
gheest/Soo weltot ghebruyck /als tot
playsancien,Antw.Sp.Lll1vr1561q.
Artiste, AERTISTE, zn. Zie M NW i.v.,
SVNT,Suppl.i.v.Aytist.
Beoefenaar van de woordkunst, InZ.
van de kunst der rederijkers.IiA.BIJNS,
N .Ref.282,a,2 (1528);EVERAERT 265
(1530J; Gentse Sp. 176, 212 (1539j; bij
v.D.STRAETEN, Théatye Villageois 2, 181
(1541)?
'cAsT.,C.V.R.9 (1548);zlwftf?.S#.
Pppii
/(1561j;D'HEERE,Boomg.48(1565j.
Artlstelijck,bn.Vanaytiste.
Epitheton ornans voor Maria (de eig.
bet.blijkt niet uit het verband) IjAue
princersseArtistelijckeVenaVryeVoochdersse/VrouwevolVreden,DE RoovEltl!
201r3ekw.15ee.
j.
*Aspereren,ww.ZieGeaspereevt.
Aspiratie, zn. Zie NVNT, Suppl. i.v.
ln deaanh.in vervaagdebet.:zaak?11
Heer Coninck tis (t.w.het y,teken op de
wand'') een wonderlycke aspiratie.Con.
Balth.717(1591j.

Assay,zn.Zie AINM Ti.v.a
zlssaye,W NT
lonstelic prince neem t alle dinck int i.v.Essaai.
goede,Ouersiet die broosheyt deswerelts
Gehalte?1Voor den tweeden prijs
gem eene,Artificialick weest op v hoede, kri
jcht gh'
y uyter maten Twee schoone
flesschen, vier schalen zonder delay,
Doesb.206gvc'
)ör1528q.
Den derden een flesch?m et twee schalen
Artificie,zn.ZieAVNT,Suj
op1.i.v.

Assaijen - Audientier
goetvan assay,Rott.Sp.*+*v (1561).
Assai
jen, ww. Van assay. Vg. mnl.
assayeyen (MNW i.v.).
Keuren.11Goutsmeen,tinnegietel-s,die
valschelijck assaijen, Byouwersg. 450
qca15601.
Asserge,zn.Rikckbildung uitasserges<
aspeyges (via fr.aspevgês of rechtstreeks
uit lat. aspevges,het eerste woord van
deantifoon Aspevgesl1Ie,D(
pCwi,'
;3c,hyssopo
etpzz
/
z
fz
n#flàorl.
Besprenkeling(t.w.metwi
jwaterterbezwering of uitbanning van de Boze).IJ
Och iemant gheve hem asserges kouwelijck,Goemoete348(eind 16ee.).

volle laag krijgen?1Jc sallen gaen casstijen hijsaels hem op een anderti
jtvermijen dus jcdanck v derjonsten menich
fouthijzalvan mijhaestcrijghen assout,
Beyv.Bv.198 gca.1520?j.

GSSeI4IM IIIV.

15244.

Aster,zn.Zie NVNT i.v

Ster.11Rvinter ende Zomer Commen

bider astren behaghe, CAST.,C .t?..
R . 98

(15481.
0PM.NogbijVONDEL 1,97 en 128.

Astout, bn. Vervorm ing van ofr.,
atout?
Om het even?? 1Hy (t.
w.dekoopman)
plach tsyne soe welbetrout Alwast over
hondertmijlen twas astout m en creecher

Asseuranse, zn. Ontleend aan ofr. tonnen mit goude met,St 2,161 rvö6r

Stoutmoedigheid, durf? (ook het fr
assuyanceheeftdezebet.vg.LITTR;i.v.5).
1(Den Coopman rechtveerdich) is pri
js
weerdich //maertisonsekercanse/Rvant
com enschap staet op asseuranse.D ies te
sulcken danse//diet nochtans meenen /
Nietalen behooren (= waarom daarvoor
nietallemensen,alzijn zevan goedewil,
geschiktzijn),Antw.Sp.aiijvg1561j.

Assysen,ww.Van assise7
.
Schatting betalen aan,in de aanh.fig.
toegepast en dan beoefenen (
i.c.van de
kunst),te vergelijken met de verwante
betekenisontwikkeling van pachten? 1
Alle constenaers ghern nae conste sporen
M itwetendehertekensdiedrucversm oren

Atenten, ww ? Van atl
tlent?
Aandacht schenken aan?1
1Synt al
coken die langghe messen draeghen Of
m eesters die hem tot sconstens atentene

biet?EVERAERT 237 (15261.
Atreperen,ww.Zie AVNT,Suppl.i.v.
Attvappeeven.
Opzoeken en bespionneren?1Haest
dan ander (= andermaal,opnieuw?)op
de bien /en atrepeert hen allen op dat
len eij
wijin geen meerdangieren verval
leckker over berch en dallen /loopt en
bespiet wat dees vuijtrechten /off wat
daer geschiet,Saul8,z
lDav'
id 448 (2e h.
16ee.;.
Attenteren,ww.Zie RVNT,Suppl.

alhebben systoren /dietnietenassysen, -z1ttenteeven.
donwetende en connen gheen const
De hand slaan aan,gaan ondernemen?
gheprysen,St2,58 (vt'
)ör15241.
(
vg.
KIL 834: A tten téren . z4ttentaye,
Asslstent, bn, zn. Van assisteven?
tentave).11Elc schept zi
jn materie die dit
rechtstreeksnaarofr.,fr.a'
ssistani?
attenteerd Ende
elcV.
propos
ee48
rd1.
in Zl
c
As
T.
,
C.
R.
33(15
J1'
1
A.BN.Behulpzaam ? 1 Sheeren wyn- proprieteit,
At
t
ent
i
ch,
bw.
Van
at
t
ent
.
ghaertzietStaethiervoorooghen /daer
Voorghaende Bewys m erct Ende Vroom
Aandachtig, oplettend.11Hier smenLabuer/elc een 0m Prys Rverct. Ghe- schen gheest hoort m y attentich,Sm enwillich Volghen /wei
st assistent desen, schen gheest312(ca 1560?j.
EVERAERT 510 (1533j.
Auctentijcke,bn.,bw.ZieAutentt
jche.
B.Zx.Die helpt,bijstand verleent.
Auctentijckelijck,bAv.Zie xz
1utentl
jcheIcwashongerich /enghy hebtmy niet.. li
jch.
Met spijse versaet /als een minnelijck
Auctoriteyt, zn. Zie W NT en Suppl.
assistent,Zeven Sp.Bevmll.T iiijv(1591q. i.v.Autoviteit.
Assout (?) (1), AssouoE (?),zn.VerGezaghebbende uitspraak?11Abbacuck
want m et ofr. assoudaier, ,,prendre à, scryft onseen auctoriteyt Dat een duechsam ich m ensche leeft intbeleytdesgoets
solde''(GoDEFRov)?
Soldenier, soldaat?11Onse Sergianten, geloofs,St1,108qvöör 1524);Diex ghe.

dienaers,endeassouden,Heb ick om haer

boden Godts met m eer ander auctori-

ghesonden ras, Dwevck d. Apost. 1272 teyten uutderScriftueren,VAERNEw IJcK,
g1eh.1.6ee.j.
Ber.F.2,108(1567j.

Assout (11),zn.Zie M''
TN'
1-,Sltppl.
OPM.Nog bij v.BERESTEVN, Sendtbr.
t'.De Gz/8t/t
zg
ztz1,2a (ed.1600j,aang.in
Slaag (vg.LlsvEvr
touw-coopMAx i.v.) NVNT,Suppl.i.v-..4utoviteitsub bet.6,a.
((s$outcl'l
''
jz/7t?zl,er van langskrijgen,de Audientier, zn. Van andiekltie7.
A ssaut.

Audituer - Autentijcke
Toehoorder?11A1die hier sijn minlijck
wt ionsten // versaemt Fraey audientieren dievredeverkiestHoort/swijcht/
siet spelen de Christus ooghe van Diest,
Antw.Sp.Aaa lv(1561).

m idts de gheoorzaem heyt m enyghertier

1nt cruus Christi, wy autentijck lezen,
Gentse Sp. 304 (153% ; Sgelijcke heeft
Paulus u genade beseven, Gheschreven

vinde ict auctentijke, A.BTJNS 378 gca

Audituer, zn. Zie MTNT i.v. .
>1uditeur. 15401.

Toehoorder.11Die iet scrijfd hy moet 3)Beslist,zelter.11Ghy zult liefhebben
Vt gheheelder
doceren, Verbliden en moueren zijnen den heere uWen Godt N'
audituer,cAsT.,C.V.R.24 (1548);Tesooc herten, en desghelijcke M't gheheelder
te besiene of dees audituers vande velt- zielen zeer autenti
jclqe, Gentse Sp. 143
predicanten zouden al stille ghezeten (1539j; Zyn (t.
w. van Messias) wesen
hebben,VAERNEwIJCK,Bey.T.2,2(1566j. werdt/euwich,zonder zwycke,zeer auOPM.Ook in Ondeyz.M iddelb.Bevoeyten tentycke,Jezusi.
d.tempel243 (ca 1575?),
28 (15671, aang. in W NT, Suppl. i.v. Dies zoo zuldy als taruwegraen goet en
ujudit
euv,sub bet.1).
rechtuerdich hier naer als de zonne
Audvremdigheyt, zn. Uit a'ttd,oud en blyncken /in dyns vaders rycke zeer
vvemt m et -igheyt7
. Of Van audvyesnt, autentycke, Tavuwegyaen 603 (15811,
een vervormlng van audjvens,ouderwets, (De vruchten)Dat zijn de kinderen des
antiek(vg.oudt-vveemtsbijv.HEEMSKERK, rycxs//zeer autentyclte, ald.664 (hic?
Avc.180,aang.in AVNT i.v.Ol
v
tdjyensch). Ofin debet.6) heerlijk,voortreffelijk?).
jk
Vreemdigheid uit de oude tijd? Of OPM. Hiertoe behoren vermoedeli
.
f
?.S/.F ij(1561):,,lcksalsulcken
antiquiteitten)? 1Vlaemsche Audvrem- ook Hs/f
digheyt, (titelvan een fz/
cl'/lt'
Jz;l MARcus noot//decken //ben ick autentyck''(=
zo waar als ik leef?) en Cvjsman 83
Nrz
:1f VAERNEWIJCK (1560j.
Augeren,ww.Ontleend aan lat.aItgere. qeind 16e e.?q: ,,Ziet, daer comt Deeljcke''(= in eigen perVermeerderen.11Het es veel vrugt- kijn zeer autenti
baerder int vleesch triumphel
-en, Ende soon?).
Dits-,datsJ'
zf/:Aîftl'
c/
fc,dat iszeker,
dleuen der linghelen (!)imiteren ...Dan datst
aat vast.1A.BlJNs,hï.lîej.160,e,
uut tvleesch ter weereld genereren,Ende
seSp.295
helpen tsteeruelicke ghetal augeren, lnt 15 (1525j,249,c,4 (1526);Gent
153% ;B.d.Scv.17 (153% ,Rott.Sp.1iijv
huwelick diuijn,cAsT.,C.V.R.127 (15481. (
(1561);Roeyendeî?.hleest.
>1l673(ca1564?j;
Autentijcke, AUCTENTIJCKE, bn.,bw. Je
z
l
t
s
o.
d.
l
e
y
a
e
y
s
78
7
g
vö6r
80j.Vg.nog
Zi
eMNA
V i.v.,
4utentijc,M'
TNT,.
%lfppl.i.v. Datswaevendeal-ttentyche(15
*--lat
Vevl.Z.1,721
hentieh.
831, tis autenti
œ
i
'chet(Rott.Sp.A iiij
1)Echt,waar,werkelijk,waarachtig.11 (15
15611, tis welJzf/t
?o/ïgtl/?: (Luùs
.tevvinck
Haerliederrelaesblijcktintauctentijcke, (
2
61
q
2
e
h.
1
6e
e
.
j
)
,
#i
f
l
no
e
t
tzzf/8wfi
-jc
DE RoovsRs 337 (3e kw.15e ej.;Ziet sl
j
n
(
J
z
L
r
y
y
p
'
.
Ghe
l
e
e
v
d
e
1
78
(
1
558
1
)
.
hier den troost der zaligheyt auten4)Openlijk?11U afgoderye volvoerdy
tijcke,GentseSp.114 (1539);Ghy spreect aut
nti
jck, B.d.Scy.36 (1539j, 1ck wil
certeyn so autentijcke,Smenschen gheest mijene
ve
n u autentijcke//strecken,Lue434 (ca 1560?j; Dauid die vierich badt vifevs93 (eind 16ee.?!
in zijn opstel Dies hy vrede vercreech
Als dautentî)
''
cà8,openlijk?1Sprickt
auctenti
jcke,.
d'
;
z/ît?.S/.Pp ij(15611;Jhe- Arry als dautentycke
/hier nu ter daten
sum Christum almachtich//svaderszoone tzalumueghelickbaten,Judich817(1577q
autentycke,Tal'ïtwegvaen 1348(15811.
5) Betamelijk, goed?11Moordenaers.
2)ln-,naar-,overeenkomstig de waar- Derstraten schenders deslijfs beroouers
heid.11Hem (t.w.AndriesvanderMeulen) Hem houdende op den wilden dijck
beuelick Gods m oeder der reynder ci- Dese dienaershoudic (
t.w.deDood)voer
borien /In datcas:maer andersdoe icx autenti
jck, Dvie bl. danssen 69 (1482j;
hem bezwijck /Nvant ten (t.w.het boek Desen raetautentijcen salv nietlieghent
dat A.v.d.M . ,,collegierde vten fleur v.
D. DALE, Stove 602 (1528) Rvat hiJ
vanHistorien''?)isnietauthentijck,cAsT., (t.w.Petrus)bindendeisop deraerden..
Bal.B 2 (15214,
.Men seyt gemeynlic,tis Salinden hemelghebonden sijn,istalsot)
ooc autentijck,Elc heeft een Duvelken niet?En watdan doordesen gheschiet//
dat hem quelt clft slaet, Leenhoj 1 (na isautenti
jcke,Jl.
Q:r.Gheleerde263(15581;
15311,ln Christo lesu,by den welclten Ten is gheen recht/noch autentijcke
.

x

.

dat was De chyrogreffy ., Gheniet, DatmenRi
guerdoet/tslrarmeoftrijcke?

Autentijckelijck - Avantage

4lz/:t7.S#.H ij(1561) Vadev Onse 1156*
(15774.
6)Beroemd,aanzienlijk,heerlijk,voortreffeli
jk.11O rethorijcke, auctentijcke
constelieflijcke,M ay.v.N.524(ca1500J;
1ckmoetsttlderen //Opdatickdoch coste
ghepractiseren W aerse mach logeren //
dese autentijcke Na datick hoore/men
vint niet haers ghelijcke,Antw.Sp.K 1
(1561);Soo ons devangelisten vercleiren
& diversche leeraers autentycke: die
wilt glori
eren //moet persevereren,
Bvuyne3,15 g2eh.16ee.).
A ls daut
entl
j''
cke, heerlijk, zegevierend?11(M aer zou als dautentycke staet
luet alder nersticheyt//omme te Vefwerfuen die eeuwighe hemelsche //godclelicke eerfuen,Tavttwegvaen 193 (1581j;
(Hettarwegraan)datden lansman rycke
als dautentycke//jonstich niet om verfrayenjnden ackerdervruchtbaereerde
heeftwillen zayen,ald.745.
Autentijckelijck, AUCTENTIJCKELIJCK,
bn.,bw.Van autentjche.
A. Bw. Echt,werkelijk, waarachtig;
beslist, m e
t3z(
e151
ker1
he
40
q;id,
A.. met gezag.41
EVE RAERT
sllxs, T.Rej.
285, b,8 (1e kw.16ee.
q;EVERAERT 300
(152% ;X.Esels49,16 (1530j;GentseSp.
16,76,155,270 (15391;A.BIJNS 453 (ca
15401,126 (1548);Rott.Sp.A1viij(1561j,
H.sacy. 341 (15711; Tavuwegvaen 365
(1581);Vevl.Z.1,1343 (1583J.
B. BN. Tis J2ff:A;/?)'
t7
/?:J?
.
)'
c/?, dat is
zeker, dat staat vast.ilSt 1,240 qvöör
15241,.
z
1ntw.Sp.Aa ij (15611;Rott.SP.
K ijv(1561j.
Autthloriseren, ww. Zie Glleautlkloria

seevd.
A vancem ent,zn.O ntleend aan ofr.,fr.
avancem ent.

Voortgang,voorui
tgang7
.(vg.x1L.834:

au ancem ent

4ccelevatio, pvogvessus,

z
.

speelt avant ghy lustighe guyten /Ghy
zijthierghesien a1seen hondtinden pot,
Rott.Sp.R iiijv(1561q.
Avantage, AVENTAYGHE, AVANTAGIE,
AVENTAGIE, ADVANTAGIE, Zn. Ontleend
aan ofr.,fr.avantage.

1) (Stoffeliik) voordeel, Profi
jt tvg.
#t?yztfïzfpz,augmentum).1Camp v.d.Dpp/
2285 (1493);EVERAERT 445 (1eh.16e e.q,
B.d.Scy. 23 (153% ; /1'
n/?
.
t?. Sp. D iiijv,
O iiijv(1561);Haagsp.aij(15611:Roevendev.M eesta4l510 (ca 15641,B ?
)
.
'stiel
'194
(eind 16e e.q.
2)Voldoening (indeliefde).11EVERAERT
58 (1511j; cAsT.,Pyv.C vv gca 15361;
H.d.Am. Cc 3, CC 5:- (m . 16e e.q'
îrevl.Z.1,922 (15831.
3) Gerief?1Ke Boerken draecht de
KIL. 834: A uantagie. Lucvum , com -

Bruyt tot haerder avantage, Om dat sy
niet m anck en zou gaen, dees krucke,

H.d.AnI.Dd 1:-(m.16e e.q
4)Avelvaart, voorspoed, geluk?1Den
H eer der Heeren vorder uwe passage,
Soo mach verdwijnen onse quellage En
alleavontage (l.avantage?)weertevoorschijncoomen,Tcooven805(15651.
5)Overwinning?11Vercreeg daer oit
yemantavantage Hoegroothijwashoe
stout hoe coene In my is stout begri
jp
en courage Dat ic daer salmi
jn personnage Feytelijc mit cracht so pi
jnen te
doene Dat icx lof crighen sal na mi
jnen
beuroene, Camp
. z'.d. Doot 1193 (14931
ghet frans heeft:,,Doncquesnulz y Prist
avantaige Tant fust il de grant Renom mee Jay en moy desir et coraige Oue
J+ ie
feray m on personnaige Si bien a icelle
mesleeQue iauray parta la iournee'').
6)Voorkeur?11Siet hoe Cresis in rijcdom groot van persoon was, Ende den
armen Dyogenesvolwi
jsersciencie,Die
leli
jcke Grepses/ende Paris die schoon
was. Hoe wij (t.w.x4ccidenten x4çztiquet die sonder adventagie eeren,Nvij
hebben huer cracht/ende intencie Tot
ghelijcker substancien doen verkeeren.
So die knechten sterven /so sterven die
heeren,Dals.lz
ll8#8fz/?.303 geind 15e e?q
(het frans heeft:,,Advise le riche Cresis

pvogvessio, pvocessus). 1 Ghelijck deen
Vrientscha'
p can dander ghenesen /Soo
comick te desen //sien davancement/
Dat int leeren den Jonghers tuwent is
bekent,Antw.Sp.b ijv (1561j.
Avangthlaerde,zn.Ontleend aan ofr.,
fr.avant-gavde.
Voorhoede (vg. KIL. 834: A uant Le povre Diogenes sage,Le lait Guercille
garde. Exevcitus fyons,#1'
ïz;zJ,acies).1 et biau Paris Et tu verras sans avanOnredelic favuer En wilt in dauan- taige O,..ue nous avons leur loy forclose
ghaerde niet ghespaert zyn, D oesb. 284 Et fai
t venir à meisme chose'').
(vöör 1528j; Myn auangaerde was ses
D'avantage,meer, extra (ontleencl
dllsentSwitsen,cAsT.,C.p.#.171 (1548q. aan ofr.,fr.d'aï'antage in dez.bet.)11Z()
Avant,bw .Ontleend aan ofr.,fr.avant. wie dobbeldicht ind dichten vercoos D ie
ef
t3
a5
ltoos
Avantspelen,ervan doorgaan,maken he
C,v
,R,
(1548sjyl
,lebe d'auantage,CAST.,

datmenwegkomt,inrukken.l
jTza/tza/

Avant-bras - Babbeltant
Avant-bras, zn. Ontleend aan ofr.,fr. woord :,,Ce sont lesm oyens flue viellesse
avant-bvas.
Dem ande pour avoir l
iesse'').
Voorarm ,t.w.als deelvan de quivaetse
Avoyeren,ww.Ontleend aan ofr.GVOy6y.
(lederkolder).11Elck mocht verblijden,.. Bekennen, toegeven. Vrienden ick
Eenen M an te ziene m etvolle wapen,Met avoyeert dat ick ghepersequeert//gheeenen helm op '
thooft ghebonden stijf. weest hebbe lange,Smenschen gheest671
Alet halberch( faute, flanckaerts aen't (
ca15607
.J.
lijf.En eenqulraetsemetsyn avant-bras, Avondtgaerde,zn.Uit avondten gaeyde?
Of volksetym . vervorm ing van avantH.d.Am.S25'(m.16ee.q.

Avantgaerdich,bn.Van avanlttgaevde.
Van devoorhoede?11HOe aerdich doet
hy syn paruycke queken /Ghelijc een
ruyter avantgaerdich fier, cAsT., Pyv.
A vijv(ca15301.
Avaritie,zn.Ontleend aan lat.avayitia
of gevorm d naar ofr.,fr.avavice.

Hebzucht, geldgierigheid.1Dat die

werelt soe hoverdich is en soe groot,En
m eynt te syne sonder enich overhoot,

Treckende in den schoot//die Avaritie,
Tvauwe1291(1595?J.
Avendspel,AvoxTspsEL,zn. Uit avend

en s>
,el.

Avondvermaak,(zekere?)vermakelijkheid in deavond?11Alommewasick een,

gayde?ZieechterLeuv.Bijdy.48,bl.87-88.
Avondwacht? 1Als hy (t.w.God)zijn
auondt gaerde de doot wt sendt tFlan
waeyter een wondel-lijcke practijcke,DE
Roovslts 238 g3e kw.15e e.j.
Avontspeel,zn.ZieAvendspel.
Avontspronck,zn.Uitavonten spyonch.
Avonddans, danstje) in de avoncl?
(zievoorspvong= dans,W NT i.v.Spvong,
bet. 4). 11Saeght Alexandere /,
/ ghy
creecht eenen lonck /Oft ten minsten
Van hem eenen avontspronck, Antw.
Sp
..iiiijv(1561q.
Avontuereus, AvoxruEltlsust?),
Ontleend aan of gevorm d naar ofr.,
aventuveux.

Dwalend,dolend;in twijfel,inonzekerten auendspele,ten dancke,Vullivich en
id verkerend7
.11svat's myns arm mevet, naer der m aeghden usanche, cAsT., he
lancolieuse? Buyten redene dus onbeC.V.R.175 (15481.
stiert ,,gaende.D at ick verdwaesde dus

OPM.Ook in Veeld.G:A3.D.196(16ee.j:
uereuse (l. akbontuevieuse?), Dus
lziet hoe deese straet-jonckers met avont
vast bli
ongem aniert y,gaende? H .d.
Spaensche kappen gaen /Gheboort met Hpz. A1jve
7
(
m.
16e e.q; Ontladen y,van
Zyde of FluweelD aerse m ede ghaen ten drucke
kondy (t.w Mars) de preuste
avont speel''
D 'avontureuste )quaet Om verquaden
Aventayghe,AVANTAGIE,zn.Zie xzlz/tzyz- (n.b.de verliefde J
V enusspreekt)#ald.S 7
tage.
Avot,rzn.Ontleend aan ofr.havot,,sac,
Aventurieus, AVENTUERIEUS,
Ge- pill
aye (GoDEFRov)
vorm d naar Ofr.,fr.aventuveux.
Atavot,naarhartelust(vg.ofr.a havot
Avontuurlijk.11Ghialle,aventuerieuse en abondance'' GooyzFuovl.11Als handiecomen /om prijstontfaene,Dals. delen wy zomtijd den pot, Tcomd al
wedeyh.559 geind 15ee.?j;Op dieplaetse eens,wy en vechten noch en striden.Dus
salm en vinden voort vry Die ridders die laedt den gheest verm aken al avot'
seeraventurieussijn,ald.713.
W ant,m en heeftghedroncken van auden
OPM. Zie ook Avonttteveus.
tiden,cAsT.,C.V.R.188 (15481.
Averteren,ww .Zie.'
1dvevteven.
Avouweren, ww. Ontleend aan of1'.,
Avyselick, bn., bw. Zie Advyzelich. fr.avouev.
Avllsheit, zn.Van avi
js.
Goedvinden. ln de aanh. beloven7
.1
Raad, mening, inzicht?11Dits middel Vreese verui
jngh my, in mi
jns herten
dat outheit nae sijn avijsheit Vraecht grond Dies avouvreerdic alzo elcken es
om tecrijgheneiolijtheit,Camp v.d.Doot cond àvies hy begheerde,op tselue saei1035 (1493j (1n het frans ontbreekt dit soen,cAsT.,C.v.R.8(1548j.
,

B
Babbe,zn.Zie W
'''NT i.v.

Grap,grol,streelc?(vg.Babben)11Adieu

vulvreimde babben ende loose cockuwen,

28

DE Dsxs,Langlten ,1diel,
t154 (1560j
'.

Babbeltant,zn.Uit babbele3% en tant.

Babbelaar.11Datter sulck babbeltant

m e spot en geckt,hy waer weert dat hy

Backtoereye, zn. Zie M NW i.v. Bac-

by Jan Vaer ginge,Bruyne 1,30 q2e h. treye.
16ee.q.
Bakkes.1
1Holla,hoegaepti
jalzo?ZulBabben, ww. Zie NVN T i.v. Babbelen. di
j mij bijten? Ghij hebt emmers een
Gekheid m aken, gekken (vg. KIL. gente backtoereye,Ende daermede zi
jdij
B abb en. Fland. Gavvil'e, Szugavi, ca- ooc wacker, ghi
je, ln uwen mont en
uillave).11Dees geestkens ghecken en zal gheen coppeghespin wassen, M an :A3
gabben, Si spotten altoos hoem ent ver- w(
'
?'
j,93 reind 15e e.?j.
Bacschaert,zn.Oorspr.?
biet;Siseggen daer sim et willen babben
?1Een bacschaert een ruselaert een
Ghi sijt mijn liefken,en sijdi niet, So
frenscoddaert,Doesb.246(vöt
sr1528j.
haddijt mogen seggen,ke sietdoch siet, out
Badderken,zn.Zie M NW i.v.
Doesb.255 (vöör 1528j.
Babelye, zn. Zie M NW i.
v.
Popjertroetelkindje?11D.H .Mrijsullen
h m ldts deser condiciën H aer alder
A/
lalloot, zottin? Lichtekooi?1
1(Izpy/:) noc
l
i
e
f
s
te knechtkens zi
jn,f.H .:Huer dreeJc darfsme vermeten jnt gheduer So
i
ncxke
ns
,
D.
H.
:
hue
r badderkens sijn,
soudic my houden vroom ende vast Jn l
swercx anthieren van Venus last Alzo .z1.H .:H uer uutvercorenste m elcslabberjn.Sacv.v.d.N.817 (3ekw.15e e.q.
wel als eeneghe houde babelye zoude, kenssi
Badich, bn. als tegenw. deelw . geEVERAERT79(15261.
uikt.Van baden.
Babeloens,bn.Van Babeloen (contami- brBade
nd.11Athamesia sach haren man
natievan Babelen Babylolelnk).
henadich verslaen en brenghen ter
Babels, goddeloos.11Den babeloensen ong
doot rebel; si puluerisierde dlichaem
mantel, tsieraet, de bloem en, daer hen
et tranen badich hem drinckende voor
de godloose m e tooyen & behangen, m
dranck vroech en spadich, D oesb. 111
Bvuyne3,122(15561.
(vöör 1528j.
Babylonich,bn.Van Babylon.
Baenen,ww.Zie Banen.

Babylonisch.11Tbabylonich arcllnoyt
Baerblijcke,bn.,bw.Uitbaevenbljche.
Kennelijk.11Baerblijcke verbidt ghy
schen gheest761(ca1560?j.
(t.w.Maria)menschen alle,DE RoovsRs
Bachten, vz. Bachten nat,zie N at. 20
6 3e kw. 15e e.
j, Al waeric bouen
Back,zn.ZieM NMTi.v.Bac,VTNT i.v m oys(
esin gesonden baerblikere,'
D oesb.10
Bah (1).
g
vöör
1
52
8
j
.
lzrss den bach gebeten s(/A;,eig.. van
OPM.Ook in Invent.v.Bvugge2,322 en
ZiJ
'n plaats aan de etensbak weggebeten 4,227 (
indesuperl.)welten onrechtedoor
ZiJ'n, vervolgens: verdrongen zi
jn door Verdam onder Baevblihent gerangschikt
een ander,weggejaagd zijn (zie T3jdschv. (resp.sub bet.1 en 2).
72(1954)bl.285).1Sp.d.M .4359(beg.16e Baers,zn.svvl.vorm van baas.
e.J;St 1,22 (vöör 1524j;Refrein bij v. Kerel.- a.ln gunstige zin.1Dieder
vcoTsw,Geschiedz.1,334 (2e h.16e e.q. minst toe seydt die is de baers,os RooOPM.Ook in H'
nftt?.Lb.63 gv66r1544j. VERE 316 (3e kw.15e e.j;- b.in onBackelic,bn.Van bachen.
gunstige zin.11En hy my onghenouchte
(Gemakkelijk) kunnende gebakken wi1 doen den baers Jc salhem vry wel
worden.11Een wel ghewrocht deegh es doen waenen waers, SVERAERT 323
altoos backelic,cfsT.,C.V.R.102 (15481. (1531?j.
Backen,ww.Zie M NVTi.v.,W NT i.v.
Baesseken, zn. Van baes (< ofr.
,fr.
Bahhen.
b
as
e
,
g
r
ondt
oon?
)
h
e
b
b
e
n,
he
t
o
p
ff:f op enen gebachen
Soortdansoflied?1Sietjchebbehier
ienaand genaunt hebben.llDie twee ou- tweejnstrumenten.Cuntghy
hiermede/
ders hebben ons borst oeck ghesooghen, m et sybtyle atenten Ghetydelic zonder
Diet op Susannam hadden ghebacken, eeni
ch /veruelen Een liedeken voorhuer
Tyudo2600(ca1550j.
veynster spelen Van een leep baesseken
gheen rouwere domineert m eest, Smen-

Backere$zn.Zie AINW i.v.,'W NT i.v.
Bahhev(1).
Enen den bacheve setten, iem and bespotten?1Nu zet sy hem zoo deerlijck
den backere//En op hughen banck,als
een M innaer onweert, H .d.Am . D 2v
(m .16ee.j.

dansken ofte rondeken? EVERASRT 270

(1530j.

Baguenaude, BAGUENAUwE, zn.
leend aan ofr. baguenaude.
Gedicht dat indruist tegen de regels

en degoedesmaak,bestaandeuitrijmloze
verzen.11Ricqueracken, Baguenauden,

alsquaiuweelen,cAsT.,C.V.R.221(1548j; booswicht?1
1Al dat hij salspreecken //
Der Baguenauwen m oet ghi ooc doen sul
len wij lui
jsteren ende hoorent dem
swichtinghe:Mrantteseen ontstichtinghe, (
l. hem ?) fluijsteren als twee mijdighe
zonder pac of band. Zonder dicht of (l.ni
jdighe?)balgen,Hs.TM B,B,fol.
redene,ald.229 (Molinetheeft:,yBague- 89v(2e h.16ee.j.

naude sontcouplesfaisa voulente tenans
Balsem ierich, BALSAMIERICH bn. Van
certaines quantité de sillabes sans rim e balsemiev.
etsansraison''#zie J.v.LEEUAN-EN,M de
A&
'ls van een balsamier (= balsemCastelein,enz.bl.87).
boo
m);heerlijk.1O Jeuchdelijc opzien/
Bakenvleesch, zn.Uit bahe en vleesclt. pryeel rosierich Zoet geurighe blomm e

Varkensvlees.11Zo maecken zij van
eijers eenen vijstere Met baken vleesch,
ghebacken inde panne,M an e.
n zf?g
)
''
/ 197
geind15ee.?j.
Balade, zn. Ontleend aan ofr. balade.
Vg.RVNT i.v.Ballade.
Gedicht bestaande uit een willekeurig

aantal even lange en gelijk gebouwde
strofen, die doorgaans sluiten met een
#Jsententie'' (DE CASTELEIN verstaat

onder balade een strofe van 7 tot9 regels,
vg.C.V.R.53:,,M en vindttereleuendeind

tsweerelds schijn Gheleerd ende fijn in
dees const princepalic, Die een balade
heeten op desen termijn,Allerande dichten hoedanich zij zijn, Ende hauwent
over name generalic:àveder zij dit wel

balsemierich,cAsT.,Pyv.A v (ca 1530);
O welsprekende m ont!balsem ierich van
guere,H .d.Am.E 8v gm .16ee.q;O licht
der gratien /Bloeme violierich Ghy doet
vruecht balsamierich / mi
jn sinnen //
winnen,Antw.Sp.Zz1g1561j.
Batnlckboef, BANCKBOEVE,
W NT i.
v.Banhboej.
Drinkebroer,brasser,doorbrenger (vg.
KIL. banck-boeue. Potatov assiduus,
comessatoy,:#zfJ(),bavathvo,Jzfrcp,calicum
vemex,decoctov).11Zij cunnen zoe onnutten redenen spreken, Alleleens oft oude
banckboeven waren, A. BIJNS, N.Rej.
312,d, 8 (15281;zie ook A.BIJNS 138,
163(15481.

Banckdicht,zn.Uit banch en dickt.
sustineren of qualic, W eder strictelick
Drinkgedicht.11cAsT.,C.V.R.67 (1548)
ofte weder ruwelic, lck hauwe balade
ft).
nam e specialic Van zeuen, achte,'ne- (opschri
Ba
nc
kr
erein,zn.Uitbanchenvefeyein.
ghene,zoom en audt costumelic;vg (
1nz.. Drinkreeff
r
ookKos
voor
Z
i
J
'
n
smann inafTi
di
sng
chv.va
70
wijk
n MoLIxET) (opschrift).ein.11cAsT.,C.V.R.184 (1548)
ld.
(1952) bl. Banckrondeel,zn.Uitbanch en vondeel.
177 e.
v.)11EVERABRT 466 (150% ; A.
BIJNS, N.
ReI.37,b,11 g1e kw.16e e.j;
CAST.,

C.V.R. 13 en pass., :.z. 52, 53

(15481;a4ntw.Sp. D iiij, V ijv, L1 ijv
(1561
j,enz.
Baladerene, ww .Van balade.
Baladen dichten.11Beghind dan eerstweerftebaladerene,cxsw.
,C.v.R.5241548j.
Baladewijs,bw.Uitbaladeen wijs.
ln de vorm van een bal
ade.11Nu
zuldy...weten my danck,Datic baladewijs.. Vertooghd hebbe diuaersche sne-

Drinkrondeel.11cxsT.,C.V.R.64 (1548j
(opschrift).

Banddoeck,zn.ZieAVNT i.v.Banddoeh.
Zwachtel (
vg. bandouchen, zwachtels,

bi
j STALLAERT 1,122 (1479j)?1Och!wy

leefden geerne & wy m oeten sterven!
De weirelt behaecht ons & wy m oetense
derven!Ons en baetbanddoeck,plaester

noch medesynen,Bvuyne 3, 34 (1e kw.
16ee.q.(Devar.in Doesb.193luidt:,,Ons

en baet plaester, lecfri
jt (l.leejcyuyt?)
ch medecinen'').
den van achten,cAsT.,C.V.
R .100 (1548j. noBane
,zn.Zie M NW i.v.,le art.,SVNT
Baladich, bn. Zie Beladick.
Balancij,zn.Analogie-of rijmvervor- 1..V.yggp.
m ing van balance,welzonder invloed van
Uutev è/IAC8A; vollen (vg. buten (butey)
banen vollen, de verkeerde weg opgaan,
ital.en vulg.lat.bilancia.
Balans.11lck (t.w. Redelichkeyt) salv in MNW i.v.Bane,le art.,sub bet.4),
si
jn gelyck een balancij (x instancl
j'
) ondergaan, vergaan, verdwijnen.11IZ.'
daert aldat men vint bij wert overge- Sy wascht haer aenschijn met heete
tranen.D. Och dies roltmijn blijschap
sleegen,Red.enNat.93g2eh.16ee.j.
Balg,zn. Zie M NW i.v. Balch, W NT uuter banen,Sp.
d.M .2443 gbeg.16e e.j.
ln de aanh. mislopen met?11O
i.v.Balg(1)en (11).
Eig. kwajongen (vg. KIL. balgh. valsche tonghe ghy hebt gheloghen Den
Puev. Pev contemptum dicituv), in de liefsten /die rollen mach uuter banen,
aanh. m .betr. tot zinnekens:schavuit, Sp.d.
M .5001 gbeg.16e e.j.
30

Banen - Baudegaerde
Banen, BAENEN, ww. /
',l
'e 1
MN
.M ' 1.v.
2eart.,W NT i.v.Banen (1)
Heengaan, weggaan.11lck gae met

mijnen lieve hier banen, Sp.d.M . 5249
gbeg.16ee.q,&1stgoetweeriszalhy gaen
banen, GHISTELE, Vivg. Aen. fol. 136a
(15561;Hy soudev eenen drinckpenninck
schincken Maer daer en schuylt gheen
duymcruyt/dus gaetbanen//nv,x.
4z
iz/î&.
S/.Xx iv (15611; Jae,Bruer Mrilleken,
ick wilgaen baenen En hangen die cappe
op den tuyn, Bv. Willehen 37 (1565?1
(vg.ook ald.40,43).

Barm hertelick, bw . Van baymen en

lleyt+ (ellich?
Barrnhartig. 1 Alatheus/Zachseust!)/

m yts oock den pubblicaen Barm hertelick
heeft hyse in gratien ontfaen, Vevl. Z 1,

381(1583j.
Baroogen,ww.Zie Bevooghen.
Bas,zn.ZieVTNT i.v.Bas (111).

Den bas hebben, eig. de laagste stem
hebben,in de aanh.fig.voor het m inst

te vertellen,in te brengen hebben.11Ou
ghi
j spetaelguijt gij en hebt maer den
bas,Bevv.Bv.280(ca1520?j.
Bangachtich, bw. Van bang.
Basannijt, zn.Van Basan.
r van Basan; wellusteling?11
Bevreesd,bang.11So en sach ick mijn Delnwone
wederspannicheit hardt van besnydedaghen /noytvreemdercuerenVan sulck
a,'uontueren //wort ick selfbangachtich, ne der amoroesscher (toespeling op
.1
Amovieten?)ende basanni
jten... verri
jst
ntw.Sp.E iijv(15611.
daghelycx, Smenschen gheest 766 (ca
Banghenesse,zn.Van bangen.
?j.
Benauwdheid, angst.1
1Sy heeft den 1560
Batem ent,zn.Zie Esbatem ent.
sleutel om den gheest uyt banghenesse
Bats,tw.Bi
jvorm van bat,zieSVNT i.v.
Te hulpen, HOUwAERT, Gen. Loop 168
Bat(111).
(ca1590j.
Uitingvanbevestigingofverzekering.lj
Baptiseerder,zn.Van baptiseven.
:Avilt hy oock noch zoo haestelijck
Doper.1Onse Baptiseerdersvan groo- F.
cheyen? I.' Bats hy en wilt toeven,
ter ghewelt Sy zi
jn die den seghele van s
ijven,noch verbeyen,H .d.Am. E 4
Christodraghen,DE RoovElts 126 (3ekw. bl
(m.
16ee.j.
15ee.j.
Battatie,zn.Van batteven.
Baptizeren,WW .Ontleend aan ofr., fr.
Tegenw-erping?11Maar hoort my toch
baptisev.
e
e
n
ort//sonder battatie/ls dit NaDopen (vg. KIL. 835 Baptiseren. tuerlwo
ijclteinclinatie?Hçzfzf?.S#.flv(1561).
Nominave, '
zlopz:o imponeve. q.d. baptiBatteren, ww. Gevorm d naar ofr., fr.
zave).111ck bidde u, dat ghy doch wilt battye?
baptizeren Eenen ionghen soone,die m y
Betwisten, wraken?(vg. DE BO 1.
V..
God heeft gheiont.Tyudo 128 rca 15501 batteven Ltegen) yykijven en schelden''?
(Zie ook ald.287,2784).
Het accent ligt hier echter op de eerste
Barbieren,ww.Zie RVNT i.v.
lettergreep).11Thoutmeestscriftuere,som
Onder handen llemen, toetakelen.t
i scrivent clerke M etsconen redenen geapM en salse barbieren, connen pylieren, probeert. M aer waerm en tkersten gelove
Met ruden hantieren, Dwevch d.Apost. bisterl
te.Hiesonwijs,dietlichtebatteert
1108(1eh.16ee.q;Alshy gaettim m eren Soe verre alstredeneconsenteert,Sev.Bl.
nae syn m anieren Soo sullen wy hem soo prol.44 gca14501.
aerdich barbieren Om den dwalenden syn
Batteringhe,zn.Van batteven.
werck te begeckken, H uis Idelh. 309
Twist,geki
lf,gekrakeel?11Dus schout
(m .16e e.j.
batteringhe/swaer van moleeste,HaagBardeersel,zn.Van bavdeven.
sp.
aij(1561).
Batting, zn. Van batten, een soort
Paardenharnas. 1 Der peerden ghesm yde ende bardeersel verstroyden sy, werpspel(MNNV i.
v.Batten,le art:)?
VAERNEFIJCK,Hist.v.Belg.48a (1566j. (Hoogste of gelukkige) worp biJ het
Bardieren, ww. Zie M NW i.v. Bav- ;#
batten''?1Dats batting en troef voor
deven,W NT i.v.Bavdeeven.
dehandgewonnen,Sotslach200(1550q(vg.
Toetakelen.11Datwijfwasheelvreemt HARREB.l1,345:,,Het isaltroefvoor de
gem aniert, Daerom hebbicse so rustich dehand''
).
ghebardiert,hubs en fijn,Maer hoe wel- Baudegaerdet zn. Ontleend aan ofr.
com salsehaerman sijn,By Ganskni
jn! *baudegavde (ult baudve,geven,schenken
als hy se dus siet bedreten! K achadoyis engavde?).
in Kluchtsp.1,59 geind 16e e.
j.
ltustplaats; schuilplaats?11Desen AOPM.Ook bij R.vlsscuEl
t,Bvabb.47. rent souckende vast een baudegaarde/

Hem ten Vlaemscen waude paerde/als
moe en mat, cAsT., Bal. A 2 (1521);
Eenen boom crom ende hooghe, byder
Gods gratie,Beschaud (= beschaduwd)
van dezen zoeten borre de baudegaerde,
cAsT.,C.V.R.2 (1548j.

hem gheve,van egheens hem en beckt,

Tvudo1852(ca15504.
3)Aanstaan,bevallen.11B.:Soo wiltu
dan spoen L.:En hem daertoe (t.w.tot
moord)verwecken.B.:Ja,dat sou my
becken.Tvudo2015 gca 1550j.
Beblixem t, bn. Van blixem ,vg.W NT
Beclastse),zn.Van beclassen?
i.v. Beblihsemen,
Gebruik,beschikking?11Alhaddy der
jns
Stralend alsde bliksem .11Men zagh 't Nymphen dienst tsijnen beclasse Si
allen kanten beblixemde pijcken, Al leuensvreucht m oet in drucke veruren,Antw.Sp.Kk iiij(1561).
omme beefden zeerd'eerderi
jcken,cAsT., sme
Beclassen,ww .Zie RVNT i.v.Behlassen.
Bal.A 5(1521j.
Bebloom en, ww.
1)Bezoedelen, besmetten (in oneig.
bloem en.
zin).11Sf2,249,253 (vöör1524);A.BIJNS
j;Tvudo652,1507(ca 1550);
Doen voorkom en.1
1Alist dat si
jtmet 404 (ca 1540
,M il.Clachte 113 (1577-/78q,
schijn en schoon woorden bebloom en, HOUwAERT
Uïcr Wtevste 135 (1583j,Gen.Loop 119
dat se Godt kennen,haer leven est m es- '
ca 1590); W evchen d. Bavmh., in Hs.
saeckende, Bvouwevsg. 100 rca 1560j. (
TM
B,C,fol.30v (1596j.
OPM. De bet. ,yverbloemen'' (bij DE
Bederven.1B.:Bor!noyt meerder
HARDUN-N, Uitgel. Dichtst. 30, in W NT da2)
er. L.: Noyt m eerderen last. B .:
i.v.bet.2)zouin deaanh.van toepassing Dingi
en wolf,dien ghier,L.:H eeftonswerck
kunnen zijn,indien dat se Godthennen hee
lbeclast,Tvudo 312 (ca 1550q.
niet begrepen wordt als object bij be3)Vermorsen,verknoeien (van tijd).1
bloomen maarbijestmessaechende.
jtin die contreye beclast?Camp
Bebrieven,ww .Zie M NW en W NT i.v. Naden ti
v.d.Doot765 (1493j;O iuecht/ti
lt/hoe
M ededelen, bekend maken.ll cAsT., ho
bbick v beclast,v.D.DALE,J'
Zr:734
Bal.A 3v(1521j,cAsT.,Lied.54gca1530); (cae1he
51
6
1
.
cAsT., C.V.R. 50 (15481.1' VAERNEw IJCK,
4)Verwarren, vertroebelen (van de
ISJ.Audtvv.28(1562j;I'
Vevchen d.Bavmh. gees
.1Helas/mi
jn sinnen zijn soo bein Hs.TM B,C,fol.26 (1596j Bloem-hoj clastt)
/W at ick ordonnere /ten houdt
v.d.Nedevl.Ieught52a (1610j.
gheen ste, d.
.
M . 42 gbeg. 16e e.q,
Bec,zn.0/ den-vi
jden,ziebijRz
jden. Mijn sinnenSp.
beclast//ghi,ald.2235 (zie
Bec-,zieook Beh-.
ook ald.4567,5625).
Becansen,w w .ZieW N T i.v.B ehallsen.
5) Bezwaren; benauwen, kwellen.11
(Trachten te) verw erven (vg. os Bo Gentse S#. 194 (1539j, H .d.Am. N 3v,
i.v. Behansen : Beleggen, aanleggen,de O 5V (m. 16e e.
q; GHISTELE, Ant. 51
m oeite doen en de m iddels gebruiken die (1555j, Vivg.Aen.fol.16a (1556j,Ovid.
ernoodig zijn om dekanste winnen/').1 Sendtbv. fol.14a (155% ;Antw.Sp.k iiij
Daer de bruloft is soe dier becanst Ldiev (1561), Vevs.M ael
t. 205 g2e h.16e e.q.
becanst versta: armzal
ig) dat mer om
Sondev eenicl'
tbeclassen,zonder enige
tscrapen vanden rooster danst,S/ 1,129 reserve,restrictie.1
1L.. Mach m' er op
(vöör 1524j; Luttel vreuchden soudick Passen.
) M Jae ghy, vrylick, Sonder
daerdeurbecanssen,Haagsp.eiij(1561j; eenich beclassen,M innevaev 228 (1583j.
Dus wilt vreucht becanssen, ald. o ij. Becleeden, ww . Zie M NW i.v. Be--

Becanst,bn.Van becansen.

cleden,W N T i.v.Behleeden.

Qualljch becanst, ongelukkig (in het Bedenken, verzinnen? ln de aanh.
spel)? 1Passediex diet altemael wagen, is exscusacie becleeden wellicht een contaNimmermeerghelijcken,qualijck becanst minatie van waevheit becleeden (= beEn gheenen troef,Leenhoj214 (na1531). mantelen,zie W NT i.v., bet. B, 4) en
Becken,ww.Zie M NAV i.v.,W N T i.v. exscusacie vevsieven. 1 Al
sser hyement
Behhen (11).
comtbijgheualle Die my gheerne zoude
1)Trekkebekken.11Zu (puszfsl ver- jn taveerneleeden Jccan terstondtmyn
tierd gheerne,ghelijceen duue die beckt, exscusacie becleeden. Jc bem sieck of
cAsT.,C.V.R.203 (1548j;Hinnen zonder eldersdachgheleyt,EVERAERT137(1528?j
hane, die am oureusheid halen Met becBeclijf, BEKLIJF, zn. Zie MNW i.v.
kene, ald. 211.
1)Voordeel.11Daeresservaneen ander
2) Smaken (van spi
jzen).1Hy esheel ghyse D ie den crychghe volghen om wat
luy en lecker van stroten,'
W ant wat ick becl
yfs, EVERAERT 215 (1528?j; Sullen
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wy niet m ueghen om ons beclyf Den vreucht te becli
jven,Ll
js 6n Jan Sul,
crych ghecreghen, ald. 229; Ons oorden prol.2 (eind 16e e.
q(vg.ook Lijsgen en
es van zulcken beclyve, Dat alle de Lichthavt,prol.2).
ghuene die begraven werden 1nt heligh
OPM.ln Elchevli
jc 633:,,Noch moetti

habijt,zullen verheven werden lntri
jcke
deshemels,GentseSp.183(15391.
2)Resultaat?11Vind ick een vast beclijf (= zeker,positiefresultaat)sonder
ghekijf//om uisguetendelijf,Smenschen
gheest157 gca 1560?q;Nu meesters/een
vraghe m oet ic ulien vraghen, W ilt m y
daerofzegghen /dynverstantsbeclyve//
al, Jezus i.d. tempel 296 (ca 1575?j
(hic? of 1.beclyven (x bedyyvent?).
3) Gedaante, gestalte? 11De vevloven
ZO07l tot de waavdin:
) Ach schoonste
van beclyve,Brincktspyse/endedranck,
Vevl.Z.1,952 (1583q.
Beclyfsele,zn.Van becll
jven.

hebben,zonderbecliven,U vijfsinnen als

u beraders''leze m en m et De Raaf zoudi
becliven ; anders IS het een onzinnige
stoplap.
Beclyvicheyt, zn. Van becl
yj.
W erking; kracht?IlTleuen es anders
niet dan een stryt vul ketyuicheyt
hebbende elanders niet //duersvleeschs
beclyuicheyt dan zonde//die cause zyn
van alle dit verzeeren, Vadey Onse 956

(15771.
Beclimm eren,ww .Oorspr.?
?1Aen alle myn lichaem can niet een
1ituesen(?)Vansieckhedenmyn allemyn
leeden beclim m eren, H uis v. Idelk. 688
Versterking, versteviging; bestendi- (
m .16e e.j.
ging?11W ysheyt heet dese (t.w. deze Beclissen,ww.Van clissen (zie WNT
balk) om een beclyfsele//Verstyft met i,v.Klissen (1)).
hoede/ende verkies van wercke,EvER- Bevestigen.1Als was Anna by beAERT334(1530j.
merckene Eerfsondich gheboren /ende
Beclijvelijck,bn.Van beclijven.
heift dit scip (t.
w .Maria)beclist NochBestendig?11U beclijven (t.w. Van tans es dien bandt an huer ghem ist,
Maria)/,
/is soe beclijvelijck Dat ghy EVERAERT 331 (1530j.
vrouwe der vrouwen //weert blijft ende Becluchten,ww .Van clucht.
zijt,DE RoovsRs 179 (3e kw.15e e.;.
Foppen, beetnemen, bedriegen.1Jc
Beclijven,BEKLIJVEN,ww. Zie M NW duchte wy sullen by hem beclucht zyn,
i.
v.Becliven,W NT i.v.Behll
jven.
EVERAERT 385 (1512j,
*Gheloofseme / jc
1)W innen,verkrijgen,VerW erven (vg. salse becluchten zaen,ald.292 (1529j.
Loquela i.v. bet. 3: aanwinnen, biJ'Beclueteren, ww. Bijvorm van bewinnen, vereuveren''). 11M ar.v.N. 557 hleteven? Of beclutteven (zie W NT i.
v.
(ca 1500j;Piv.en Th.611(1ekw.16ee.j; Behlotteyen)?
Doesb. 236 gvöör 1528j; EVERAERT 332
Bevuilen,bezoedelen.j
lZi
j gaet achter
(1530j;Gentse Sp.33,150 (153% ;M eest becluetert geli
jc een veerse, A. @BIJNS,
Al 174,394 (155% ; Bvouwevsg.370 (ca N .ReI.308,a,8 (15284.
1560j;Dvyd.Rej.57 (1561);Red.en Nat. Becnau,zn.Van becnauwen.
Knaging, in oneig. zin, in de aanh.
674 (2e h.16e e.
j;M eestev Hoon 71 (ca
1600?j.
afgunstig geroddel?1Ten is altoos niet
2)Verwekken, teweegbrengen, doen god gruetv soetenoch minlycke groete/
ontstaan.11Allezic schriftuere,ic vinde daer hoort becnau toe,Sf 1, 198 (vöör
my in laste: Al troost m y deen woord 1524j.
duer tghenadigh beclyven (versta m et
Becnoesen,ww.Van cnoesen,klappen,
rhet.adj.pro subst. t
ghe- verklappen (zi
b
e
c
l
yv
e
n
v
a
n
e W NT i.v.Knoezen (1)).
nade), D ander woordt verdomt m y, Bekletsen,afkeurend spreken over?Of
Gentse Sp.219 (1539j; ls sy (
t.w. de #'verder vertellen,verklappen'' (Kruysgeometrie)niet van H om erus becleuen? kamp inJaavb.Fonteine1946-'47,bl.32)?
Antw. Sp. l ij (1561j; Een troostich 1Nu scortu voortqueesten (l.scovtvooyt
voeytsele/Dat alle vernoeytsele//uyt u queesten?) Soeen wordetnietbecnoest
my verdrijft/En vreuchtin my beklijft, van deen of dandere,Alit en Lijsbith
Rott.SP.M vjv (1561j.
96(eind16ee.?j.
3)Aanhangen, vieren? 1 Alderhande Becom te,zn.Zie M NW i.v.
Dieren Solaes en vreuchtbedri
jven,Men
Genoegen, vreugde,pleizier.11Te vele
ziet hun m anieren Den M ey altoos be- vaneen /en esgheenbecomte,BVSRAERT
kli
jven,H.d.Am.C 6 (m.16ee.q.
252 (1530); Jc hebbe becomte/jnt
M et betr. tot vreugde en derg.: l
ieuelic spel.A1sthem lust/jcbem hem
scheppen.1Tis tijt om droeffnis en om gherieuelicwel,ald.536 (1538?j.
3
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Becoopere - Bedaeckt
keuren (= beboeten; beri
spen,
Die ,,becoopt'' (t.w. y,die doot''), die halen)?
moet sterven.1Dits (t.w. ,,Een audt Laakbaar?11U en sal geen schande
grijs man'') den vierden becoopere, van hem geschien Die onder tvolck
GentseSp.3(1539j.
becue
rlijck zi
jn,Sp.#.
3z
f.4935(beg.16eeq.
Becuerte, zn.Van becueven, bekeuren.
Becraghen,ww .Zie W NT i.v.Beltvagen.
Schade,leed berokkenen ?Ofm oet men
Misleiding?11Off de doeck (t.w.eigen
in de aanh.voorbecvaechtlezen behnaechtï verstand) mocht hem wel ontvallen
Ofbecvacht(= overweldigd)?11Nvieissegrq M-yst hi
j wat dander gebuerte (= geCaims m aledictie ontiaecht Van Cayphas boorte,vg.r.247 ,,Off ick most op ien
listicheitnu ombelaechtEn van Jezabels ander manier geboren syn'')waer maer
ouerdaet nietbecraecht,St2,250 gvöör wy weten geen een ander becuerte swaer
aen bringen sou (l.soo7
.) men in doghen
152
41.
Becrayen, BECRAEYEN,ww .Zie W NT loech ghi
et,Huisv.Idelh.253(m.16ee.).
Becusten,ww .Zie Behusten.
i.v.Behvaaien.
1)Bekijven,beschimpen.11Haervalsce Becuussele, zn. Van *becuussen, *bebecken al de wereld becraeyen,A. BIJNS cuuscen ?
Zuivering, reiniging?11Hier teghens
35 (1528);B. By informatien L.'W ordt
hy noch heel verhayt, B .: Bespot en (t.
w. het zondigh ghespuusele) heift
becrayt, Tvudo 101 gca 1550); Sbiscops Christus, voor een becuussele, U ghehoofm eestere, W iens hertte es vol ho- gheven tot de zonden qwi
jtschellijnghe
verdyen ghesayt,Soo dat hy,als sy syn Zi
jn vleesch en bloet, Gentse Sp. 157
hun tweestere,Trudonem altytbeschim pt (1539q.(
- Corrupt?Devar.heeftbehinten becrayt,ald.151.
sele(x gespintsele).
2) Gispen.11Ghij, die u ooghen laet Bedacht,zn.Van*Bedachten (vg.Dachdraeyen oost en west Op 11 prelaten en f:s).
Overleg, beraad.1
hae
rnghe
bec
aeyd
t,
selve
eers
br
t,eA.
ken
BIJNS
1r69
(15
48q.
Besiet
1V'ant met rijpen
bedacht... Heeft Christus Petrum die
3) Bejammeren, beklagen. 11 Gheen sleutelen bevolen Des hem els, T1'ct?r.
leevde 259 (1558j.
huuttynghe en hebbic/van wercke of Ghe
dachtich, bn., bw. Zie M NAV i.v.,
goedeBy denBeroerlickenTyt/ditmoet- MTBe
NT i.v.Bedachtig.
ic becrayen,EVERAERT 184 (1526j.
Becreyten, ww. Van cveyten.
1) Oplettend?1VTat, grovaert gheplondert,duncket u een miere? Sijt bet
Zi
c
h
er
ge
r
e
n
aa
n
?
1
1
Di
e
z
i
j
n
br
oe
de
r
s
voorspoet niet becreyt Die van valschen bedachtich: tis Cyrus, de eedele koeeeden hem ontsiet Die.. enz., Dese ninck machtich,Chavon 378 g1551j.
wordt m et gratien soe bedeckt Dat hem
2) Aandachtig.11Brengt u ghescriften
Godtil
fthertezi
jnglorieian,DE RoovERE ende u pam pieren M et u ende oversietse
bedachtich,Elchevli
jc88 rca 1490?j.
253(3ekw.15ee.q.
Becryten,ww.ZieVTNT i.v.BehvI
jten. 3)Eerbiedig?1Dies hemelen aerde v
Naroepen,uitjouwen? 11S. W atcomt seyt bedachtich 1of Jesus verlosser bevan Christus.Iz
' N iet dan versm aetheyt. houderalmachtich,St1,251 gvöör 1524j.

Becoopere,zn.Van becoopen.

OPM.
1.De bet. yygezind, genegen, beElck toocht haer quaetheyt, wyuen en
m annen. S. Beclappen, becryten. P* rei
d:3 (in Ot'
î.Lied.en Ged.333,MNW
Veriaghen, verbannen. S. verachten, i.
v. bet. 3) nog in Elchevllj'
c 225, 483
verwyten. Izr' Vanghen en spannen, g
ca 1490?j, EVERAERT 416 (1530j en

Dwevch d.Apost.1477 g1e h.16e e.
j.

Becrot,bn.Van becvotten.
Bevuild (vg. KIL. B e-krotten .
Fland. J. be-kladden, DE Bo i.v.
- m et kr
ottebevuilen'').1Busyrisvlassin
baerd,was altoos becrodt, cAsT.,C.V.R.
laeght becrot ln eenich cot
207(1548jt,hi
Al
en duym en dicke, PIETER
Bynaest
LE NAE RTS,D yuyven-tyosdev amouveusheyt,

uitg.P.J.Meertensb1.82 (1602q.
Becuer,zn.Zie Behuev.
Becuerd,bn.Zie Beheuvt.

Becuerlijck, bn. Van becueven,
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cAsT.,C.V.R.226 (15484.- OPM.11.De
constructiebedachtichsijn (c.gen.)teromschri
jvingvanbedenhen,denken aan,o.a.
in Pvochiaen 724 gca 1540): ,,De Aerde
is heylich, weest dies bedachtich''
Bedaeckt,bn.Volt.deelw .van bedahen.
ln verzwakte, vervaagde bet., nog
slechts dienend ter accentuering en intensivering van het voorafgaande bn.of

bw.11Noyt menschelic woort, hoe constich bedaect Hoe wi
js, hoe vermaert,
m en oyt beschoude
Sonder dwoort
Gods, ten is niet dan froude,D wevch d.

Apost.,prol.17 (1e h.16e e.q;Sint Jan ambten); Kerckelijcke lien werden SO
scrijft in zijn Epistel viericll bedaect: bedegen,W ell.M ensch 340 (2e kw. 16e
àvaer vreese is, daer en is geen liefde

e.j; Die derde crijght voorspoet, Daer
volmaect,Prochiaen 650 rca 1540j;Van hijmet comescappen bijwortbedeghen,
slam swegen,dwelck wech neem tsweirels Tiel
ebuys511 (15411.
sonden,daer den sondaer duer troostelyc
OPM. ln Tcooyen 214 (1565j: ,,Elck
bedaeckt//leeft,is hyse (t.w.,,christus sie (= si
j,ben)ick even nae,nijemant
geschoncken genade'') werdich, Bvuyne vuijtgesondert,Maer die Saeck,; eijlae
.
.s1
3,183(1559j.
wert nu bedeegen (x genegen) schil
nt
Bedaken,ww. Zie W NT i.v.
bedeegen corrupt te zi
jn,tenzij men mag
A .BEDR.Begi
ftigen?11Mitsghy Nvijs- lezen quali
jch bedeegen.
heyt aenroept sal u Nvi
jsheyt genaken.
Bedegen si
jn,geslaagdzijn,,,binnen''
En neffensAvijsheytsalu Vraerheytoock zijn.11Q.: Den roof es buuten lande!
bedaken, M et spraken, daer niet een Vreest u niet van brande//ofte eeni
ch
tittelken aen gebreckt, Vlaevd.Red.108 bejeghen, Zyn goet es vercreghen. S.:
(1617q (Hic?Ofonz.en dan = ten deel Dies zyn wy bedeghen, Verl. Z. 1, 882
vallen?).
(1583jL
uttel::494z494sl
jn,er slecht afgeB.ONz. (Ten deel) vallen?1Sout so
zi
jn, soo moest God van zi
jn Santen komen zi
jn,weiniggeluk gehad hebben.l
j
onderwesen zijn,Sou daereenigeghenade Al ben ic door u liefte letter bedegen,
op den mensche zijn bedect (l.bedaect, 1nt vertieren es groot perikelgelegen,A.
x gemaect),Pvochiaen 764 (ca 1540j.
BIJNS, N.Rej. 151, h, 19 (1525j; Ick
C.W EDERII.Omringen,beschermen?11 (vreese)tem eeredandertweeGoddinnen,
Vrolyck umaect,//metVenusu bedaect, Die duer v vonnisse (t.w. van Paris)
Naer haer altyts haect,//sy salu doen luttel zijn bedegen, GHISTELE, Ovid.
bystant, Biedt haer altyt die hant, Sendtbv.fol.116a(1559j.
Ontv.Rentm.616 (1588?j.
2) ln de volgende verbindingen met
OpM.Zie ook Bedaecht.
zjn is degrondbet.van bedien ,,worden,
Bedanckere,zn.Van (hem)bedanchen. ïroeien''nog te herltennen.
Die pleizierheeft,tevreden is?11Sytge
Bedegensijn op,Uitgelopenzijnop.l
j
oock gheworden /een VenusjanckereEen Lacen, wachaermen, eyst hier op bedecleen bedanckere/een tytverliessere? ghen? Nu blyvic alleene, buter gracyen,
lnden diepen poel van desperacyen,
EVERAERT 266 (1530j.
Bedauwen,ww.Zie Bedouwen.
Gentse Sp.249 (153% .
Bedauwich, bn. Van bedauwen.
Bedegen sz
l'
w tot, geneigd, gezind
Bedauwend en v.v. (als adj. pro zijn tot.11Hoe seere/de twistighe daer
subst.) van dauw. 1Elc bloemkin vol sijn teghen AVelhem die sijn tot vrede
bedauwigher dracht Zoo vriendelic lacht, bedeghen,Antw.Sp. Bbb ii
ij (1561q.
cAsT.,Pyv.D iiijv (ca 1530j.
3) A1s epith. ornans: voortreffelijk,
-

Bedect, bn. Zie M N W i.v., W N T i.v. enz.11Christus Iesus es onzen Iuge beBedeht.
deghen, Van levende en doode Over al
Zedig? 11Alist datse simpelende be- ghezett,Gentse S#.210 (1539j (het lijkt
dect is/Sy viel met onwaerdicheden m inder gepast hier m et yyis geworden''

intspel,S#.#.M .5194(beg.16ee.j.

tevertalen);Eenwonderlijcraetghever//
tempel133 (ca 1575?j (hic? of sub bet.
4?) Hoe veel te bedt / zullen wy dit
jonghelynck bedeghen Stellen te wandelen /boose doolende weghen, Vevl.Z.1,
724 (1583j.
4) ln volkomen vervaagde bet., een
enkele maalte vertalen met ,yzijnde''.11
EVERAERT 248 (1530j; cAsT., C.V.R. 25
(1548j;GHISTELE,Tev.Andv.14 (1555j;
Hsfî
f?.S/.k i(1561ju Veyl. Z. lI, 409
(15831; MOERMAN, Cleyn W evelt 49b
(1584j.
OPM.Nog bij Hoxolus,M ouje-sckans
73(1621jen in Z.Nachtegael2,39 (1623j.

Bedegen, bn. Volt. deelw .van bedien, werdt zyn name bedeghen, Jezus i.
d.

bedt
jen.
1)ln de volgende verbindingen met
wovden en zljn isdegrondbet.van bedien
gedijen, slagen'' nog te herkennen.
Bedegen wevden,vooruitkomen ;welgesteld worden.11Aeym jnde fzfyrs:: Jc
hebbe hu gheleert spaerich wesen.M aer
wannear Sulc Ghemeen Man/bedeghen
wort Aerm jnde Buerse/om versteken
gheneghen wort, EVERAERT 285 (152% ;
Nu (gi
jnietnaardekerk gaat)machmen
(Daavgzl'nietstzt
zrdeàpràgaatllA'
Iachmen
u (= uw)raetsman ofte renthe meester
kiesen (t.w.totdeeventevorengenoemde
-

.

Bedeim t - Bedouwen
Bedeim t, bn.Zie M NW i.v. Bedem elk. di
nct u dat mi
jn macht cleen int bedel-

Benauwd, gekweld?1Dies my den ven //is (= als men het onderzoekt,
erop let,debekenderederijkersstoplap?).
BCb
'
/sfïcr90 geind 16ee.q.
ederfte, zn.Van bedevven.
(1523).
Bedelen,ww. Zie M NW en W NT i.v.
El
lende, rampspoed.1Aendoet hem
Bidden.11lc zal ons in eene plaetse (t.w.demensdienietnaarGoetOndevwt
js
leeden,Daer zullen wij zijn ut alle ghe- heeft willen luisteren) punicij/tot syn
ruchten, ln weenen, bedelen ende in bederfte.Red.cs Nat.1098 (
2eh.16ee.j.
ghezuchten, F. Vvoede 82 geind 15e e.q. OPM.Bli
j
ke
ns
he
t
ve
r
ba
nd
mag hier
Bedelf, BEDELVE, zn. Zie M NXV en ni
et gedachtworden aan ,,welzijn''(van
W NT i.v.Bedelj.
bedeyven = behoeven).
1)Gebied; nog alleen maar dienend
Bedien, ww., Bediet, zn. Izrtlcf m l
j'
s
ter omschrijving.1Mijn ooghen zal ic bedi
en,vaet tbediet,vaetdit,mijn bediet,
op u vesten,Zoo zult ghy ten lerusalem - de b
dieten,zie bij Vaten.
schen bedelve (= in Jeruzalem )Zeerwel Beed
jcken,ww.ZieMTNT i.v Bedijhen.
gheraken, Gentse Sp. 102 (153% ; Al 1)lin
zij
n macht krijgen,beheersen.11
waerdy noch so erre, ghy m oet m ede L.: Peyns
t: conste te leeren E.: En es
in 't helsche bedel
ve (= in de hel), gheen schande L.: En qwalicken esse
M eyspel amoveus daev Pluto Pvosevpina by ons bedijct,GentseSp.181 (1539j.
ontscaect,in Belg.M us.10,402rm.16ee.?j 2)VTinnen, verwerven. 11Opdat svy
Zeer geliefd is swevelts bedelve,
ghen onse salicheyt bedijcken. Hs.
wereld.11BVERAERT 40(151.2q,413(1530q; mo
TM
B,B,fol.118V(eind 16e e.?j.
Gentse Sp. 27 (153% ; Antw. Sp. K
3) Bevestigen, getuigen, verklaren.jl
ijv (1561q; Tavuwegvaen 1395 (15811; Dit
blyft vast dat hy, nae Schrifts beZevenSp.Bevmh.A ijv,B vijv(1591j.
ken, werdich is... die geschoncken
Binnen desen bedelve, hier.11EvE- dyc
genade,Bvuyne 3,186 (155% t
'Soo hoor
RAERT 111 (1513Jt254 (1530J.
ck we1na deswaerheyts bedljcken Dat
2)Tijd,ogenbllk.11En laet u niet be- i
wew.
erdi
ch
sulcke kennisse der constenAnt
Sp.
drieghen, Al hoordet ghy int staerven al
wonder ghewaghen. la, al dat God niet M7el tprincipaelste stuck ...is,
ij(1561).
en es,wilt van u iaghen,M aer alleene in T ii
4)Klaarspelen.111ck helscheni
jdicheyt
Christobin dien bedelve (= op datogen- vo1
diverschepractijcken Saltwelanders
blik,t.w.hetstervensuur) U vastbetrau- bedij
cken //dit wil ick wel sweeren,
Wende,GentseSp.113 (15391.
Bindev bedelve, in desen bedelve, Deenv.M ensch 123 (2e h.16e e.q.
nu (of:hier?).1Ghisottinne,meent ghi 5) Gevoelen, lijden?11nt harte ick
dat ic gheen l
dijck//pijn, Hs. TM B, B, fol. 128v
atijn //can? Ghi zijt die be
eind 16e e.?q (Hic? lndien ingressief,
mijdruck binderbedelve//bied,Bijstiev g
397 geind 16ee.?q; Lippen Slechthooft dan sub bet.2).
Bedijdinghe,zn.Van bedl
jden,bedi
jen.
heeftwelsijn martgedaen.1ck geefshem
Het gedijen.11Daer therte int herte
prijs in desen bedelve yysiet,Hij heeft u
jns liefs voordachtich sy Gheert te
gehoont,alwisthijsselve ,,ni
jet,M eestev mi
zijnemettroostigherbedijdinghe (versta:
Hoon 475(ca 1600?j.
3) Opzet, toeleg, voornemen?1On- met bedijdinghe van troost), Sp.d.M .
m enschelick sietmen u de arme verdruc- 4209(
beg.16ee.q.
ken, Niet dan onghelucken spruten vvt
Bedouwen (1),SVSV.Bijvorm Van
uvven bedelve, Const-thoon. Juw. 27 dien,bedijen?
W orden.11De natuer en naach niet
(1607j.
Bedellimt,bn.Bijvorm van bedwelmd? iongher bedouwen, Camp v.d.Doot 987
Ontdaan, verbijsterd.11Dbloet borst (1493)(het frans luidt y,Nature ne peut
m iten nesem idts ancxstestranck.So dat raverdi
r'').
ick bifortsen van vare ontspranck Seer
OPM. Mogeli
jk behoort hiertoe ook
bedellimt/noyt/in meerdervreesen oft BVERAERT62(1511j:,yBedauwen (= ontleets,v.D.DALE,Jz
JSF:1312(ca 1516j.
staan,opdagen?)zaen /za1troostthuwer
baten'',ofschoon hier weleerder gedacht
Bedelve,zn.ZieBedelf.
Bedelven,ww.Zie M NW en W NT i.v. zalm oeten worden aan de fig.toepassing
Onderzoeken? 11Om een pennisken van bedauwen,besproeien ; het object is
zouw ic met desen steen//smiten. A1 dan niet uitgedrukt.
zin te segghene gheteim t Als een die m et
drucke sitte bedeim t, EVERAERT 151

-

-
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Bedouwen (11), ww. Van douwen, Geneigd te bedriegen (vg. PLANT.:
duwen (methetrhet.prefix ô:-)?
Bedriechachtich /bedriegich.FyauVerdrukken, kwellen?Of bedriegen?1 dulent,frpziz/ltdAîf.Captiosus,dolosus,/rJvGhijschijn van rechtsochtalti
jtu eygen d'tllel-î,t-tts, .î?
,
/à#pn/,
îl. Om dat ghy ZOO
.
baet.. Ghy cont het volck wel be- quaet zi
jt/pervers ende spytich SanAdouwen,Hs.TM B,-,
1,fol.37v(eind1.6ee.
1 blantich /bedriegich,enz.,cwsr., Bal.P
OPM. Indien bedouwen = bedal,
twen, ii
jv(achterC.v.1'
l.,ed.R'dam 1616)(15211.
treffen bedoeld is (AVNT i.v.Bodagtwsn, Bedrifte, zn. L'ie MNNV i.v. Bedvijt?
bet.6),ontbreektde zaak,waarmee het Ofvan bedvijtes'
t
.
,inblazen,inspireren (zie
volk ,ybedauwd''wordt.
NVNT i.v.Bedrij/:7
.
3(1)?
Bedouwen (111), ww. Zie MNAV
Be
dr
i
j
f
,
t
oe
t
l
ot
z
n
? Of inblazing,ophitNVNT i.v. Bedauwen?
H em bedouwen m et, zich bedruipen

sing?11Boecius mids der niders bedrifte
Ghesent wten volke der romeynen ..

van,in zijn onderhoud voorzien met?1 W ort berooft van sinen delneynen,Dvie
M uecht ghy u aen dit spinnen wel be- bl.t
ftzsq
ssc'
rl46(14821.
douwen,Hs.TM B,G,fol.37(eind 16ee?q. Bedrijf, Zn. Zie M NW en W NT 1.5J.
Bedouwenisse, zn. Van bedouwen, beDienst (consecuti
efaspect van ,,heerdauwen.
s
c
h
a
p
p
i
j
'
'
?
)
.
1
J
c
z
a
l
altyts/tot uwen
Besproeiing, bevochtiging.11Dese ver- bedryfue zyn Jn hu
rade/jn dade/dus
rysen medealsneijegheboren endesullen weistghestichtdoch,EVERAERT40(1512j.
hier nae by gracien versm oren int bat
Bedrijven,ww.ZieMNW i.v.Bedviven,
syn heylichs bloits bedouwenisse, St 1, AVNT
i.v Bedvi
jven.
261gvöor
' 1524j.
voeren,vertonen(t.w.vaneenspel.)11
Bedragen, ww. Van dvagen (met het OmOpvas
telavonts vreucht te helpen verrhet. inz.door LAwET geliefde prefix
me
e
r
e
n
,
Sullen wijeen boertige clui
jtbe:8-).
ijven, Ltjsgen en Lickthavt, prol. 4
Dragen.11Nietachtendewyebedrouch dr
(2e h.16e e.j (Zie ook Lijs en Jan Sul,
tpyn,Judich1658(1577j.
prol.4 reind 16ee.?j).
Bedralen, ww. Van dralen, spotten ;
Bedroomen,ww.ZieW N T i.v.
plagen, tergen.
Verlangen, begeren.1W ies zij (t.w.
Voor de gek houden,beetnemen.!1-,
1.: goe
de dichters) bedroomen oft iet beghe
uang
he
ne
n
?
E
.
:
Noyt
Avaer zi
jn die
j durrent bestaen staut op
soo bedraelt.Degheuanghen daerghy ons gheerden Zi
kehuere,cAsr.,C.V.R.23(1548j.
hebtghestiert,H oe welsiwaren ghesloten elcBe
droopen, ww. Zie M NW i.v.

ghepaelt, Sy zijn van daer, wat batet
ghetiert, Dwevch d. Apost. 1280 (1e h.
16ee.j.
Bedregen, ww . Van dregen, dreigen
(methetrhet.prefixbe-)?
Dreigen?1Lust en begeerte mijn hart
nv verfrayten van allespayt/oick hoet
mach bedregen,Red.en Nat.593 (2e h.
16ee.q.
Bedreten,bn.Volt.deelvr.van bedvi
jten.
Goed vet7
.11Dats boter kese/hij es
seck bedreten,Bevv.Bv.153 (ca 1520?j.
Bedriechte,zn.Van bedviegen.
Bedrog;(gemene)streek.1V'at!soudi
biden viant verkeeren! .. Ende dan
noch voort, doer dijn bedriechten (=
listen en lagen'') So menighen gdoenq
dli
jfverliesen!M av.v.hT 1054 (ca 15001;

dvopen,AVNT i.v.Bedvoopen.
A.BEDR.Bevredigen, voldoen.1Son-

derm ontcostcan ick haernietbedroopen,

M innevaey 90 (1583j.
B.W EDERK.Hem Ap8fene'
n !?:#rp0#:s,
het met iemand (moeten) stellen, tevreden (
moeten) ZJ
t*n met iemand.11
Daarom zuldi
jumetmijnnubedrogoqpen.
Roevende v.M eestAl530 gca 1564?j.
Beduwe,zn.Bijvorm van bedie,bediet,
beduid.?
Mening,opvatting.1De eerde es m yn
m oedere... alzoo wel.. als zou es de
usve naer m ynen beduwe, Tavuwegvaen

935r1581j.

Bedwancheyt, zn.Van bedwanc.
Dwang,m acht,heerschappi
j.11Totmij
com ende uut svleesch bedwancheyt,
Avilt ghy scuwen svyants bedriechte W erdt ic gheware mi
jn onmechtich
ziet De biechte en mach niet zyn ghe- verstant,cuul
-,Ps.77,106(2ekw.16ee.q.
Bedwancxsele, zn. Van bedwanghen.
spl
eten,EVERAERT 322 (ca 1530?j.
-

Sonder bedviechte, oprecht.1EvE- Benauwenis, verdruk-king.j
IDe boose
RAERT 31(1509j,48(1512j,321(ca 1530?q. werelt. die... gods ltercke hout in
Bedriegich,bn.Van bedviegen.

bedwancxsele daghelicxs de zelve brin-

37

ghende jntverdrucken,Tavuwegvaen 573
g1581j.
Bedwanghelick, bn. Van bedwanghen.
Dwingend. 11Msellust des vleeschs//
dwelck es verganghelick ter zonde bedwanghelick,Reyne M .61 gca 1575?j.
Bedwanghen, ww. Bi
jvorm van bet
fî
z?
ïzljz/l8'
n met praet. vocaal (vg. o.a.
DaBe
cht
eît).
nauwen,kwellen. 1Dyn sdroufheyts
bedwanghen o,lieve vrindt...die zallick
u Sercoes
en,H .Sacv. 14 (1571q, Mree

Te bene tyechen, zich aantrekken, ter

harte nemen.11A.BIJNs,N.ReI.68,c,7
(1e kw. 16e e.
q; Dvie Sotten 294 g1e
kw 16e e.q; Piy. en Th. 314 (1e kw.
16e e.?j; St 2, 206 gvöör 1524); A.
BIJNS 248 gca 1540j, 128 (1548j;cAsT.,
C.v.R.238 (1548j;Bekeevinçy Plzfîï 777
gca 1550?J;.
z
1ntw.Sp.1 ij,Nn iij,x lv
(15611; Vevl.Z.1,445 (15831;Zeven Sp.
Beymh.H vj(15911.
Beenen,ww.Zie bij W-t
jt.

Beeninghe, Zn. Van beenen, spotten,
wee dynder ganghen ende wreede be- schimpen (
MNW 1.AJ. Benen, 2e art.,
dwanghen /o ghy crockezaet verwaten W NT i.v. Beenen (
111).
die ghy het taruwegraen /zyt doende, Spot, schimp.11Laet of zulcke bee-

Tavuwegvaen 1034(1581).
Beeldelijck,bn.ZieAINNV i.v.Beeldelic,
RVNT i.v.Beeldell
jh.
Aanschouweli
jk.1Gijbrengthetvv
-oort
vanden vader int licht doort beeldelijck
gesicht,Hs.TM B,B,fol.62(2eh.16ee.?q.
Beelder,zn.Zie M NW i.v.
1) Formeerder,schepper.11O Beelde
(1.Beeldev.
l) der hemelen ende der elementen,hlal'.v.N . 822, var. (ca 15001
(de plaatsis welcorrupt,men leze met
detweeandereredd.beleedev).
2) Beeldhotlwer.11So heli
jcke noyt
schildere ofbeeldere en versierde, Smenschen gheest212 (ca 1560?j.
Been, zn. Zie A'
INNV i.v., M TNT 1.V .
Been(1).
Een been cnaghen,nadenken over iets,
iets ter harte nemen.1
1Elck knage dit

ninghe,Judich 409 (1577j.
Beerdt,bn.Van evdlt),aard?
Geaard 7
.1
1Hy esemmersaltytbeerdt//
nes ic gheloove dat hy daghelicxs tallen
plasschen //'valt, Judiclt 1629 (1577j.
Beerven,ww.Zie AVNT i.v.
Ten deel vallen; overvallen?1VTie
zoude versieren Helser bestieren, dan
mijn komtbeërven7
.M eest.
z
1l43 (1559j.
Beeu,bn.Oorspr.7
.
Aangenaam, prettig?jIDan hoor ick:
salaetlie, salaetlie, wat dats wat beeus,
Nvanttghelyctm y welduerveleverseeus,

Leuv.w
/tj#r.4,355 gbeg.16e e.q;W aer
den Christus oick (die ons nu meest is
teghen) Soo diep begrauen /datter af
werdt ghesweghen/W y (t.w. de twee
zinnekens) soudent beeu ghenoech hebben sondersmerten,Haagsp.fij(15614.
been : D olen PZPOW en m uncken m et
Befaem t,bn.Zie M N W i.v.,W N T i.v.
grooten Somm en, Die sonder sonde 1S, Bejaamd.
))
,
NFerp den eersten steen, A. BIJNS 37
Eigenli
jk >)de faam bezittend V an
1:Cn
ve
r
vo
l
g
ens
verzwakt
tot
(1528q.
1:bekend (als)
OPM.Ook in z'
l'
;
'
7/:t?.Lb.38 gvöör1544q. tenslotte geheel verbleekt, zodat het
afgezien van de accentuering en intenTen beene c'
zztzjz/
zpAs,zeerter harte gaan,
diepeindruk maken.11Hun ionstknaecht sivering van het voorafgaande praedim y ten beene, Tvudo 3010 g
ca 1550j. caat - zonder schade kan worden weggeIem ants been hnagen,zich op ongepaste dacht.1
1Den loffelijcken Peys zeer weerwi
jze met iemands zaken bemoeien?11 dich befaemt/Gheeftvoorspoet,Haagsp.
Niet dat ick als Zoilus te knagen iem ants h ii
jv (1561j;Daerom seyde Xenophon
been plege M aer dat ick hem lien geven seer notabel
e/Dat hem geen dinck en
zou als volc verwaten, H aerlieder pre- dochtsoo Coni
nclijck befaemtAlsLandwinninghe, ald. k i; (Veel menschen
dicaten,cAsT.,Bal.23 g1521j.
Been hebben (c.gen.),vast-,beet-,in hebben) ganschelijck veracht/dit oirzijn macht hebben? (Vg. dat l)88'
zîà'
(7
'1z boirlijck werck ient Seer eerlijcken bemetten meygkehebben,veelinvloeclhebben, faemt, ald. n iv; G. D an nu neem ick
MNNV i.v. Been, sub bet.1).11Hy was oorlof. 7. Blijft vredelijck befaemt,
m y te root om te verhabelen sonder dien Rot
t.Sp.E vj(15614.
Befam en,ww.Zie M NMTen W NT i.v.
had icks redelyck been,Smenschen gheest
556(ca1560?q.
1) Beschuldigen.11lc en wil niemant
D en buyclt t'ol benen ltebben, /
îr(
'/j'
/$8'1, besondert befam en Oft bringhen in
zwanger zijn, worden.1H .
d.Apz. lt 6 blamen,A.BIJNS31 (1528j.
(m . 16e eeuwj; a4s/w. Sp. m iiij,liijv 2) ln opspraak brengen; te schande
maken, schandvlekken (vg. K11., BQ(1561).
38

Befoeyen - Beglosen

faem en. Dijjamave,infamiae nota aspeygere).11Alle vrouwen met uwer oneeren befaemdi,Doesb.154 (vöör 1.528;;
Niem ant en m ach doen den anderen
befamen, Arz
fywt
? 2, 24 r2e h.16e e.q
. Of
(hic? of onz.. in opspraak kom en7
sub 1): beschuldigen?); Die zijn Landt
qualijck boude werdtdaerverschoouen /
Befaem t met dalder verwi
jteli
jcxste
schande,Haagsp.iiiij(15611.
3)Kwaad spreken van, belasteren.
Esdatdensotghemaeckt/datghx
yelcl
ten
blaemt Siet wij (l.wie) ghy befaemt/
ghy ontwetent cocltijn, Dyie S(
?//ys 34
(1e kw.16e e.q;ln dy (t.w.Maria)en is
gheen vilonije dies ick bescreije/die v
aldus befamen, S/ 1, 153 gvöör 1524);
Avaerishijnu die maryam befaempten
haerde erffzondesmetteaenstrijt,lbIenswevdinge Chvisti 1076, in Hs,YM B,B,
fol.30v(m.16ee.?J.
Befoeyen,ww.Van joei of joeien.
Uitjotlwen?1B.: Merct hoe u tvolck
misprijsen sal I'
r Bescllreeuwen B.:
Befoeyen J,
r Met vingheren wijsen sal,
Sp.d.M .5890 (beg.16e e.1.
Begheerrynghe,zn. Zie Begheyinghlej.

en pass.;cAsT.,C.V.R.13 (15484;Antw.
Sp.h iv (1561);Rott.Sp.P vv (15614;
Roeyendev..
&f::.
î/Al38,493 (ca 1564?j;
Judich174(1577);Tavuwegyaen 821(1581)

sele/Belemmertheyt Brekende,os RooVERE 189 (3e kw.15ee.).
Begheeuwen, ww. Van glteeuwen.
Bespotten,beschimpen?11Alhebtghy
my begheeut//Ghy wort eer moorghen
van my bescreeut,EVERAERT 79 (1526j;
Alwortse begheeut/zou eistwelweert,
ald. 177 (1527j.
Beghele, zn. Bijvorm van beugel.
Beugel(vg.DR Bo: Begel...yyhouten

cle voorkeur);Tsheylichs gheest ghiften
hebdy (t.w.Maria)beglent vry,ald.173
(clebet.naderthierdievan ,yontvangen/');
1)e ghebreken,daer wy inne beglent//
zi
jn,ald.276.
ln de volgende aanh.in vervaagde
bet.11Ryst vp eerweerdeghe dllechdelicke van state Minsameghe aduocate/

PC11'').11Si
jt ons hoede//voor tverstooren //der helscher pijne Den beghele
tsghespelcx, DI'
2 Roovslts 204 g3e k'
w.
15ee.jLtotM ayia).

Gentse Sp
..66 (153% ;Ghy hebtmy hier

l'o'
l,
nte, zie AINAV i.v.).
Verbonden.11De figuere Ons beilden.
ontfanct gods beilde puere ln dy (t.
Av.
het H.Sacrament). a1s een m et hem
beghent,DE Roovslts 146,var.(3e kw.
15ee.j.
Begheringhte), BEGHERRINGHE,

veilte zwaerende staerck,ald.95,
.Tooght
hem dat natuerlic en welbegloostes,ald.
179.
2) Letten op,denken aan.1Dan bevoelic m y staervelic,dit begloost,Gentse

Beghevinghe, zn. Zie NVNT i.v. Begeving.
Staking;onderbrelting.,l
IDese maeltyt

gheduert noch //ten desen stonden en

zal tot swerels endinghe blyven gheduerich.. zoncler eenighe beghevinghe,

H.Sacl'.328 (1571).
Beghinnighe, zn.Van beginnen.
Zij die begint.11Als de cluecsinnighe
en svroechts beghinnighe //volg icx u
bloot,Smenschen gheest194 (ca 1560?j.
Beghoomen, ww . Zie M NW i.v. Bej7(?W'î:'
Fl.

Zeggen, opmerlten, mededelen. 11Te
Ghistelebinnen Machsulcprysverdienen/
X*J7 1IIjrfl beghoomen let, EVERAERT 236

(15261.

Beglent, bn. Van *beglenden of rechtstreeks van glenttomhei
ning (zie MNMT
i.v.Geglenten Gelende).

Bevangen,omvangen?11DefiguereOns

beilclen ontfanctgodsbeilde puere ln dy.

(t.w.hetH.Sacrament)alseen methem

Begheertsele, zn. Van begheyen.
beglent, os RoovsRs 146 (3e kw.15ee.q
Begerensnraardig iets; in de aanh. (de pl
aats is wrsch.corrupt,de lezing
erenaam voor Maria.1Blijtst Begheert- Aran de varr St en Bre:beghentverdient

vul eeren beglent. Seght hu belieuen,

SVERAERT 69 (1511q.

ring of goreeluit drie stokken bestaande,
Beglosen, ww. Van glosen.
rond den halsvan hoenderen en zwiJ'nen,
1)Overdenken,bepeinzen.11Dit woort
OnA ze te bel
etten door de hagen te krui- van ons vaders ghelovigh begloost was,

OPM.Vg. Ontbeghelt.
Beghent, bn. Van ghent

m et troostelicken verm ane Beghinnen
bewyzen,alst wel begloost es,VTelc den
m ensche staervendeden m eestentroostes,

ald.93; (hic? of begrijpen, verstaan?),
Als hy zijn zonden begloost,Zo zijn zy

Sp. 47 (1539); Heb ick niet . twoort
goeds verdraijt//dit Avoort begloost,//
maet,Christenh.358 (ca 1540j;Hem nu

GHEERRYNGHE,zn.Van begeyen.
ge
ej
r,
t9
e6
,we
yj,
J6Be
g15
11
(15ns
2à
verlangen.11EVERASRT te verm anen, om volherden in dat pro1.30(1525j,172(1527j poost,ls noodich begloost,om verhoeden
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veelsmerten,Const-thoon.Juw.11(16074. GHISTELE, Ovid. Sendtbv. 47a (155% ;
3)Aanzien,gedenken,zich ontfermen Bvuyne 2,202 (2e h.16e e.j;c.vRAxcx
over.11O God, vader,zone ende heligh bij DE Bo i.v.Begvatien (eind 16e e.?j
Begraest,bn.Zie Begvasen.
gheest, Sturtt u gracye meest, mijn
allende begloost, Gentse Sp. 43 (153% ; Begrasen,ww .?Oorspr.
D. lc zal u wel tooghen //verzadin- Verdwazen, gekmaken?11Ten is noch
ghe en voetsele tot uwen verzoetsele.
iet al claer ick segt voerwaer//dit
H .:Als de welbeglooste zoo dancke ic u n
behoort noch den dwasen dit (t.w. de
vrindt//dynder lyberalicheyt, H. Sacy. schalm ei ,ydaerm en in blasende swart
22(1571j.
wort'')is Sot verstanthijer moet ghy in
4) Nvaarnemen,opmerken?1Alzulck leren blasen het salu begratien (1.bevervloucken //achte ick niet twee vorte gyasen)//wilt hijer na haecken,Sotslach
doucken daer raede en zuldy m yne 316gca1
.550q.
tacken niet of snoucken die an tarweOPM.W NT i.v.Begvaasd,Aanm .citeert
grans houcken//ten rechten zyn be- uit wESTERBAEN,Ged.2,435 begvaesti.d.
gloostzuudtwestende oost,Tavuwegvaen bet.3
:gek'' Deze bet.lijktniet van toe1048 (15814.
passing op Sotslacl% 220: ,,Dus wast ons
5) Bedoelen.1Tooght hier figueree- aetvruchtbaerlijck metterhaesttiswel
licxt, autentijckelicxt:W elcke de men- s
raest//laet varen vrees en anxt''#
sche staervende m eesten troost es,Zoot beg
waar men begyaest m et ,,in orde'' of zo
nu begloost es,GentseSp.16 (1539j.
iets zou willen vertalen.M aardan vraagt
OPM. Ook bi
j v.MANDER, G.Haype m en zich af, of begvasen in Sotslask 316
92(1595j.
ook niet zou kunnen betekenen:voorzien
6) Verwerven (via ,ynajagen'' uit (van het nodige,van de eigenschappen
letten optdenken aan'')?1Hoe zuiver die een zotmoetbezitten).
en reenkrilgen wi
jnu onspropoost,Daar Begrypich,bn.Van begvypen.
wij zo dik om gereisd hebben W est en
Hyperlkritisch ofvitterig (vg.PLANT.
Oost, Dat werdt nu begloosd zonder be(
gri
pich / begrijpachtich.Repvevertrek,Roevende T.M eest Al 195 Eca nant.j
Re
pvehendens,avguens).11Esser ie1564?j.
m andt die begrypich is van ghelate
Begoom te),zn.ZieMNW i.v.
Leere eer hy schim pt syn Etym ologye,
1)Uitspraak,opmerking,mededeling?1 cAsT., Bal. P iijv (achter C.v.R., ed.
Hetblyckt antghehinghen //en dat ten
dam 1616)r1521j.
waren begoome an papen en monicken // R'Be
grijpsel,zn.Van begvl
jpen.
m yts den boosen paus van room e,Fcr'?,fCreatie?1W ilt voor minlijck,zinli
jck
wegvaen 1390(1581q.
grijpsel grijpen,//Ons jonstich, on2)W il,wens,verlangen?1Altreckende be
nstich werckelijck werck, H.d.Am.V
teesden//claer/zy m y tharen begoonae ko
m .16ee.q.
en hebben m y dus ghebonden an desen 6v(
Begrouwen,ww. Zie W NT
BegvuboBe
ome
,
Judi
c
k
82
3
(
1
57
7q
.
gorden,ww.Zie M NW en W NT i.v. & 8/ .
Boeten voor, bezuren?1
Enen begovden voov, iem and houden
1Al quamer
als?1(Pvochiaen tot Costev:) W out ghy een Engel... en bracht ons een ander
so spreken, ick en soude u voor gheen ti
jdingevan boven dan wijhebben wijen
ullens niet gelooven dat wy begrepen
knape begorden, Avant ghy zijt schier s
loos genoech paep te worden,Pvochiaen hebben sullen wy begrouwen,M enschwerdinge C/z?'ï.
ç/ï 977, in H s.TM B, B, fol.
143(ca1540j.
Begovt hebben, beschikken over.11Al 28v(m.16ee.?j.
Begruten,BEGRUVTEN,ww.Van gvuut,
haddeghialle dercruden crachtbegort..:
it?
Nochtans so eest alniet om weten Leefdl gvu.
andersdan so ghisterven dort,D oesb.161
Bezuren. jl Phalaris overdadich en

gvöör15284.

wreedich /Die den wercman zijn werck

begunstigen (N.B.Deze bett.zi
jn niet
van elkaar te scheiden).1St2,83 (vö6r
1524j(=Doesb.45,Redevl
jhevsged.59,14),
.
Doesb.12,242 gvöör 15281;H.d.An'
t.C
6v,D 2,G 5,H 1,K 5venz.(m.16ee.
),

Moetty d'overdaetquaet/dijnderOuders
begruten, ald. P iv (achter C.V.R. ed.
R'dam 1616);(zie ook ald.P iij:begvuyten); Zidy ontrust ofte maeckt ghy

Begracien,ww.ZieW NT i.v.Begvatiën. eerstdebegruten,cAsT.
,Bal.A 8(1521);
Adoreren ;beminnen ;liefde schenken, Midtsdatghy zi
jteen zooobstinaetzaet/
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onvrede... Om dat ghy begruten moet

dat Adam m esdede, cAsT., C.V.R.

Beharden,ww.ZieM NW i.v.Belteyden,

AVNT i.v. Bekayden.
(1548q.
WW.Bijvorm of rIJmVOV- Zwaardrukken?1Nv ick niemanthier
Beguijcken,
vorm ingvan begltigen?
vin /die mijn troost senden //wil (t.w.
Voor de gek houden, foppen, beetne- in zi
jn verdriet en benauwdheid) mi
jn
naen.l
l3: : Avat mochten wi
j versieren, dunct ick van hier tuijswaert wenden //
gesproocken naeckt, Dat wi
j hem uut- wilen sien opdiedingendienubeharden//
rechten.II. Ic weet dat gem aeckt,Laet almisschien watter int eynde noch aft
mij gebaeren,ic weethem te beguijcken gewerden (?)//sal,M . Bedy. Havt 195
77J.
(x duijchen), M eev Gheluch 269 geind (15
Behaten,BEHAETEN,ww.Zie M7NT i.v.
16ee.?j.
1)Haten.1Midsdatghy Een sAnders
Beguijten,BEGUTEN,ww.ZieMNW en
W eluaren versmaet Ende ooc behaet/
W NT i.v.Beguiten.
Voor de gek houden.11pr.Vvoede 341 om Eyghen Rvasdoms wille So bem jc
(t.w.GkethugedevWaevheyt)ghelaten /vp
geind 15e e.q; Nyeuvont 38 gca 1500); s
weerels hille,EVERAERT 69 (1511j;MeM av.v.N.348 (ca 15001,Schuyjman 267 ni
hte van Volcke dyveersch van staeten
(vö6r 1504); Leuv. Bl
,'
j
dv. 4, 313 gbeg. Socude
Zyn heuen m einsche behaeten
16e e.q; EVERAERT 537 (1538?q; Smen- Dan Caereitrat
e te bewysene te zynder noot,
scken gheest 5 (ca 1560?q;Goemoete 180
ald.259 (1530j;Tgateralverloren daergeind16ee.?j.
men scheld ofstrijdtBehaedtofbenijdt,
Begunte, zn. Van begun, begin.
AsT.,C.V.R. 13 (15484 (hic? of benijBegunte doen t/
l'
rl, beginnen met.1 c
den?);Naerden gheest der doolinghe//
Laet sijen, ick wil gaen doen begunte vul
der zwaerheyt behatende alle
Van tellen,CvimpevtOom 213geind16ee.1. goet al
d
o
en /helicheyt /ende waerheyt,
Beguten,ww.ZieBegul
jten.
Tavuwegvaen 157(15811(zieook ald.592,
Behaeten,ww.Zie Bebaten.
714).
Behaghen,ww.Meth voorj(zieTschl
'. 2)Bespotten.11Jcmach my seluen wel
71,bl.192) = bejaghen.Vg.Beheghenen. versm aeden D at jcker zo langhe naer
Verwerven.11Leeft soe datmen mach hebbe gheraden. Te rechten m ochtic
m ercken Duecht ende goedt exem pel wel wesen behaet,EVERAERT 493 (1e h.
behaghen,DE l
toovERs 332 (3e kw.15e 16ee.q.
e.q; W at sallic beghinnen /om scosts 3)Enen iet bekaten, a) iemand iets
behaghen? EVERAERT 18 (150% ; Laet kwali
jk nemen,euvel duiden.11Dus casLiefde en Gracie v versellen Soo suldy ti
jdt v kindeken wel/iae by maten
deur Conste den loon behaghen, H ntw. Ghee
n goedt m ensche en salt v behaten,
Sp.Hhi(15611.
DE
RoovEl
ts 261(3ekw.15ee.q,- b)op
Behandelen,ww.Van kandelen m et het iemand afg
unstig zijn wegens.11Nu comrhet.prefix be-?

m ick tot hu onghecesseerd A1s daerin
ghestileerd:wiedt hu behaten,Ghy hebd
begaan,zi
jn gang laten gaan?1Syt seck m eer dichts ghecom poneerd Dan eenigh
Enen laten behandelen, iem and laten

tevreden.Jc saltweldoen /laetmy behandelen,EVERAERT 105(1513J.
Behanden,ww .Zie W NT i.v.
1)Aantasten,aanpakken.1Dees (t.w.
depzltzï8pzx
s)sullen haerspoen toncruytte
behanden en bindent in boskens om te
verbranden,Saeyeve 156 (2e h. 16e e.q.
2)Aantasten, kwellen.1Die vroome
Susanna liethy (t.w.God)nietbehanden
met doets punici
j van die oude twee
boeven maer sont danielem die...haer
verloste,Geb.Joh.Bapt.275 (15784.
Behanssen, ww. Van hanssen, hanzen

(zieMTNT i.v.Hanzen,Afl.,Aanm.)?
Strekken,dienen (tot)?11S.:Sout ghy
my eenen hulper behanssen 0.:Ja ick /
ick en ontsie m ueren oft schanssen,
Hp/te.Sp.EeIV(1561j.

leuende,cAsT.,C.V.R.5(1548q.
Behaven,ww.Van kaven.
Vestigen, stellen.11Elck Waerpe tanc
ke
re (van zijn staervende storme) Van
hope in Christum m idts u beslaven al;
Elck zijn meesten troostin hem behaven
zal,GentseSp.20 (1539j.

Beheghenen, ww. Van hegkenen belem m eren, hinderen? Of (
met ltvoor j,

zoalsin behaghen,zieald.) !?:?
':j'7z8'
p,
8;
1?
Benadelen,schaden,hinderen.11Noynt
en wassicblyder/jc en weetwatbediet.
My dyncke/my en mach /beheghenen
niet,EVERAERT23 (1509);Jcduchtehem
Menich /za1 tachter stellen Met al dese
taveernen /jn dyueersche plaetsen.Ooc
salt beheghenen /de ghuene diemaetsen
Ofdecken,ald.91(1525j.
41

Beheren - Behuven

Beheren,ww.Zie M NSV i.v.,AVNT i.v. hoetsel ,,heeft Teghen 't ghebruyck van
Beheeren.
Venus kueren,H .d.
A m.G lvg
m .16ee.q.
Eeuwich behoetsele, hemel. 1 Di
Beteugelen,in toom houden,intomen.11
jn
T'is waer, sy (t.w. de ,,corenbijters'') oogen slaet, twort v een boetsele, Tot
si
jnder (t.w. door het ,,mandament'') gods raet inder duechtversoetsele,Deewat doer beheert, Maer dattet sles niet wich behoetselev dan bevri
jt,Doesb.150
en keert weer totten quaede,M'?ant dees gv66r 1528) (= X. Esel
s 24, 6) H y
corenbijters, sonder genaede, Soecken (t.w.Chvistus) sal v ontfangen /in ziJ-ll
elck te bescaden doer haer bedri
jff, rijck /int eeuwich behoetsele, Zeveç,2,Sp
..
Be2
y)
mh.E vii
Tcooyen 1036 (1565J.
jv(1591j.
Beherm en, ww.Van hevmen?
Behoeder, bescherm er (
de bet.na-

Verdedigen, beschermen (vg. KIL.:
Be-herm en /be-harm en. Defendeve,
tueyi,y:ry,
rt47
':,conseruave#damno & malo).
1Myn heere, wilt der vrindekens ont-

dert soms die van ,,redder'').1Die heylighegheestsyu behoetsele,Sp.d.1bI.1117
(beg. 16e e.j, Een groetsele Tot heur
dieghedreghen heiftonsalder behoedsele,
verm en, Op dat nyet en kerm en by EVERAERT 417 (1530J M . Mrie es daer
faulte van dien Die erme,die hun nyet waerdinne? 4.. Der Zonden RToetsele
en Connen beherm en, Tvudo 3138 (ca (een pel'sonagej, Smenschen behoetzele
15501.
voor al dat hem daert,Gentse Sp.240
Behoedeghe, zn. Alan behoeden.
(1539j.
Bescherm ster.1
1Ghy zyt ons sondaers 3)Gerief, voldoening.1Dmaken van

de behoedichste behoedeghe, BVSRAERT

den spelen om ons behoedsele Vuer een

verzoedsele op ons ghedaut,H ebben wy
32 (15091.
oock vanden poëetschen broedsele,cAsT.,
Behoefheit,zn.Van behoej.
Gerief,nut,baat,voordeel.11Alle Ve- C.V.R.56(1548j;Alledeseschreuen ditte
nuskinderkens ter behoefheden Spraey m etter hand, M et letteren ghefingierd
ick confoort,H.d.ylm.T 8v gm .16e e.
q; om ons behoedsele,ald.108;Als de verDoor den coopman sietm en voorsichtic- wectedeConsteconde/Datmen danniet
heyt rijsen Aveerdich om prijsen // tot en vonde//sconsten voetsele/Als eere/
elcx behoefheyt,z4w/ît/.S#.Ssij(1561j. prijs/en ander versoetsele/Twaercleyn
Behoet, zn. Zie AINAV i.v., le art., behoetsele//voor de Constenaren,Antw.
W NT i.v.Behoed.
Sp.b iiijv(15614 1ck gaen anderspyse/,
/
1)Redding.1F Ghy waert gheheel halen Om elcken te verzadene/tot zyn
etsele, îreyl.Z.1, 1022 (15831.
hu salicheyt quytte Verloort ghy my / beho
Behooricheit, zn. Aran behovich.
welaermebloet.S.:Sytghy Trybulacie/
m ynder sielen behoet? EVERAERT 135
Betamelijkheid.11Neemd u exemple
(1528?jt
' Gods barmhertigheden... Al- naer de behooricheit An beesten onredeleene zl
jn cause van tzondaers behoet, lick alspeerden en swijnen,c-&s'
r.,C.t,.f?.
Gentse Sp. 296 (1539); Christus moste 86 (1548j.
zelve sturten het bloet//zyn Tot smen- ZehOOVeny WW . V21'1 hO'b'811.
schenbehoet//fyn,Vevl.Z.1,133(1583j; Swevels behooven, omschrijving voor
1ck die ghewassen bem uut dynen eeghen werel
d.11Zouckende elcxs verslonden //
bloede Tot m ynen behoede,ald. ll,428. bin sur
erelsbehooven //al,Vevl.Z.1,142
2)Verzekering?God heeftu /methem (1583j.
overghezedt... 1nt rycke zyns Zoons/ Behoudigh,bn.Van behouden.
tot dyn zalicheyts behoet//goet, Ve1
'l. Genezend, redclend.1Dolye es den
helyghen gheest Avarachtigh, olye der
Z. 11,703 (1583j.
Behoethede, zn. Zie M NSV
verheughenessen behoudigh, Gentse Sp.
hoetkeit.
209 (153% ;O wysemedecynsmynsarchs
Hoede,veiligheid.ljNu esser jnt ach- fenyns//driakle behoudich, Slnenscltelt
terste de com paengne Daer die vanden gheest702(ca1560?j.
scepe/jn behoethede Ruste jn nemen, Behouffinghe, zn. Zie M NNV i.v.
l'
toevinge.
EVERAERT 338 (15304.
Mrat nodig, vereist is; behoefte. 1
Behoetselte), zn. Zie
hoedsel.

Nem pt zonder eenighe touffinghe uut

1)Bescherming.11L.:In Godsbehoet- myne scatten /ter oorlooghen behoufzele E.:Bevelendevoort,GentseSp.180 finghe gout ende zelvere, Judich. 316
(15391;Loflupiterdiedernatuerenvoet- (1577j.
sel,,gheeft...llatmyn jeucht zulck be- Bthuven,ww ,Van ltltvenèhuiven.
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Bejaen - Bekentheit
Beetnemen,te pakken nemen.1Seghtme/hoehu/veynsterteslutene pleicht.
Dat wetende/jc worde hem behuuende
lichte,EVERAERT 537 (1538?!.
Bejaen, BES-.
&EN, zn. Zie A'
INNV i.A-.
Beedjaen.
Dwaas, domoor (
vg. DUCANGE: Beianus, ltovell'
tfs stuclioslts academiavum ,
hokno vudis et indoctus).11Deen is gheluckick (!) inder wapenstuck Dander
anders beyaen ydyrote, Drie bl. danssen
42 (14821; Meesters leeraers van wat
sciencie Beyanen ydeoten te sam en roer,
ald.71;1stalmitraesen //en blaesen te
duen,ou bejaene?S.Stadt146 (ca 15354;
Mra'
tdunctv van Sulck Veel,diebejaene?
ald. 672; Holla hier compt hi
j (t.w.
I'
Veveltalsnargekleed en blijkbaardronken)gaen /eijarme bejaen /hoe muechdijt dus pijnen, î'reys.M aelt.274 q2e h.
16ee.q.
Bek-,zie ook Bec-.
Bekaent,bn.,bw.Zie BekanelI.

Bekanen (1), wn'.Zie AINMTi.v. BeBeschimmelen(vg.KIL.:Be-kaen'
len/
bekaenen.fncanesceveyï/z,
f,mltcescere);
verzuren,bederven.11Jc Menich dryncke
F?tzciz/.

daghelicx bier. Tsm aectem e hier voortyts bekaent vermostelic, EVERAERT 90

(1525j,Alle maeghertueghen /die tbier
laeten bekanen,oy:DENE,Langhen Adieu

148(1560j.
Bekanen (11), Avw.MFNT i.Ar. schi
jnt
identiteitmetBehanen (1)aan te nemen.
Bespotten,teschande maken.1Bitter
tranen Suermondich bekanen / Tmisbruyc der amoureuse tysanen, cAsT.,
Py
v.A vjï'gca 15301;Nerghens en sijn
sy w el ontfanghen, A llom nae beghect,
bespot,en becaent,Conste d.Af.68 qca
1560j.

Bekendelic, I
'
3EKINDELIJCK, bn., bw .
Van bekend.

Duideli
jk? (eig.kunnende gekend worden).11Hierom heeft dopperste meester
bekendelijck Ons getoont een oopen
boeck uutwendelijck In zijn bitterpassie
elendeli
jck Door der liefden brandt,
A.Bllxs,hT.Rej.103,a,5 (1e k'
w.16e
e.
q; Al dat rondt es /dits elcken bekendelic Es zonder beghin alomme/
onhendelic, EVERAERT 311 (152% ; Hy
coemt hier gaende,onsen wecll is gecort,

Hy (t.w.God)bewaertondersynvleugels
oogen,cRt/L,.
/1B in Byuyne1,184g2ekw.
16e e.
q (Een bet.:,yingewijde,gelovige''
is hier theoretisch wel mogeli
jk, maar
acht ik minder waal
-schijnlijk);Avij(t.w.
de twee sinnekens) sijn te gadere toch
twee bekinde ,,Vol quader opinie van
vremder sectie, Redevljhevsged. 31, 404
(m. 16e e.?J (hic? of ,,ingewijd, deskundigJ',t.w.in hetbedrijven van boosheid?);Godesghetrouwe/inwoordtende
wercken die oyt zynder kercken //met
een nerstich pooghen bewarende bevryt
heeft/als appele zynder ooghen in een
lievelick verhooghen //a1szyn liefste bekende, Tavuwegvaen 48 (15811; Compt,
drynckt tl
evende water/liefste bekende,
I,
Fe1'l.Z.ll,926 (1583j.
2)ln vervaagdebet.,uitsl.in hetri
jm
voorkomend en gew-oonli
jk nog slechts
dienend ter accentuering en intensivering
vanhetvoorafgaande.11HebtDariusschadt
in patrimonien .. Josephs graenderen /
M achabeus boudtheytEndebouen Jason
bemint bekent Nochtans verdrijfdy niet
clrooghaerts coudtheydt, JAN MEs in I.
7TS
RoovERs,Retlt.T'
lz
orcà8w E 5 qca 1500?j
Jc zal vernoughen Huwen aerbeyt met
loone/daghelicx bekent Naertghewerck
uwer handen,EVERAERT 502 (1.5331 (en
passim) Een wonderlick raet ghever//
werdtzyn namebedeghen,Ja een prince
des vreedts//voor alle wyse bekende
Jezus i.#. tempel 134 gca 1575?j (hic.
of, tingewijde, gelovige''?), Dyne zoete
gratle/my ter noot toe bekent // zent,
Vevl.Z.I1,1215 (1583j.
Behent s?
)*
;z zi
'
jn.11Mynen hoet es
excellenter/bekent bet Dan de 11We
varre, EVERAERT 414 (1530j; God, die
rijcke in bermhertigheden bekent est
Gentse Sp.333 (1539j,R..W i
je zi
jt ghl
doch ? S.:Sara,Rachels dochter ben ick
beBe
kend,
Bt
j'b.Tajelsp.16 gbeg.17e e.?j.
kente,zn.Van behent.
de bekende,ghelyc den schelappelvander

.

Godsvrucht,devotie? 11Ghelyc Kaerle

onsen keyser heift ghedaen Om wysse-

licken voortghanc/jn al zyn wercken
Heift processie doen draghen jn alle
kercken Alle weke jn grooter bekente
Alet den heleghen Sacram ente,EVSRAERT
126(1525j.
Bekentheit,zn.Zie RVN'
I-i.
v. Bekend-

Sijn visagie toont hem wt ons seer be- Iteid.
Vriendschap?It'
W ie es met charitaten
k-inde
li
jck,Prochiaen 175 rca 15401.
Bekent, bn.Zie AINM T i.Ar.,MTNT i.v.
Bekend.

1)Zelfst.gebruikt;vriend;berninde.

nu bepeereld ? M inne ende vriendscap
zyn alverkeereld.M'aeresnu bekentheit?

waerestrauwe7
,cAsT.,C.II.R.151 (1548j.

Bekeuren - Bekloppen
Bekeuren, BEKUEREN, ww. Zie IVIN\V
i.v. Beeoren, \VNT i.v. Bekoren.
J-\. BEDR. - 1) Verlangen, begeren.]
Dits (t.\v. de vijf zintuigen) aIleen een goet
weerdich om bekeuren Daer den wijsen
hem mede can behulpen Sijnen hongher
ende zijnen nootdurft stulpen, A ntw. Sp,
Kk iiij [1561].
- Zelfst. gebruikt: verlangen, lust. II
A.l wilde hy daghelicx / zyn bekueren
(d.i. sexueel verlangen, geslachtslust) stelpen Jc zoude hem zeuen waerf ter hueren
helpen Ende jn dien my voughen / te
zyne passe, EVERAERT 536 [1538?J; vVanneer zo zal den tijt ghebeuren \1 an onser
minnelijcker verzame, Om de bloemkens
van minnen als Roosen-fleuren T'ontdeckene? ick hebber naer groot bekeuren,
H.d.Am. T 6v em. 16e e.].
2) Zich toeleggen op, beoefenen. II Dies
ick nu Dalchimisterie bekeure / Gheen
conste ter werelt en prij sicker veure,
A ntw. Sp, a iij [1561].
B. WEDERK. Beseffen, ondervinden? II
Becueren // sal hy hem int cot der duysterhyt gedreven, Ontr . Rentm. 1534
[1588 ?].
OPM. Zie ook Bekeurt.
Bekeurt, BEKUERT, BECUERD, bn. Van
bekeuren.
1) Geneigd. II Tot caritaten zijn bekeurt, NUMAN, Striit d. Gent. 75a [1590J.
Vremdelick beeuerd, krachtens een
vreemde neiging, aandrift? II Molinet die
dees conste zeer verlichte, Hoe wcl hyse
dichte vremdelick becuerd, am dat hy
dit weerck in prosen beslichte, CAST.,
C.v.R. 5 [1548].
2) Verlangend. II Elc was daer om wat
vreemts te ziene bekeurt, GHISTELE,
Virgo Aen. fol. 130b [1556J; Begheerte
altijt bekeurt sonder aflaten, Om troost
te versoecken, Conste d. M. 121 [ca 1560].
3) Beeuerd op, behagen scheppend in?
Of zich toeleggend op? II Voord die op dees
conste zijd becuerd, Als ghy labuerd,
tsij slicht weerck oft zwaer, En gh y naer
nieu snede van thienen spuerd, \Veedt
dat enz., CAST., C.v.R. 124 [1548].
OPM. Zie oak Bekeuren,
Bekiekelooghen, W\v. Van *kiekelooghen,
uit kiekelen (zie WNT i.v. Kijken, afl.)
en ooghe?
Voortdurend (verliefd?) bekijken? II SOU
lui yemant sulck venisoen afslaen, knijfelen, pueselen, tasten borstkens aen,
bekiekelooghen saen oft hem doochskens
int drayen ooc lustich staen int innelieke
iolijs, Doesb. 71 [v66r 1528].
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Bekindelijck, bn., bw. Zie Bekendelie.
Bekinlijck, bw. Zie MNW i.v. Bekenlije.
Erkennend? IIIVI:ijn herte, mijn ziele
u soo minlijck mint; Ie hoope, ghij mijn
trouwe bekinlijck kint, A. BIJNS, }l.Ref.
98, d, 2 [1525J.
Bekinnen, wv«. Zie MN\V en \VNT i.v.
Bekennen.
Geen bekinnen hebben by, niet te vergelijken zijn met. II Alle die sehoonheyt
van Venus goddinnen... En heeft geen
bekinnen // by mijns liefs vrueeht, Sp.
d. M. 4580 [beg. 16e e.].
Bekinnich, bn. Van bekinnen, bekennen.
Erkennend. II v\Tanneert yemant gebuert in eenige hoecken Dat hy zijn
Leengoet moet ontfanghen bekinnieh,
So salmen terstont zijn wapene soecken
En lesen hem zijn artieulen reehtsinnieh,
Leenhof 757 [na 1531J.
Bekinsele, BEKINTSELE, zn. Van bekinnen, bekennen.
1) Ervaring? II Ghij (t.w. God) zijt in v
zeluen ende in elken bi graeien Ghij beslaet al dine naer craehts bekinsele (d.i.
zoals aan de "craeht" (virtus) ervaren
wordt?), DE ROOVERE 112 [3e kw. 15e e.].
2) Inzicht, besef? Bekintsele doen, laten kennen, doen inzien? II Hoe int mestroostens noodt Es barmhertigheyt, naer
dijn ontbindtsele, Den meesten troost
doet my bekintsele Sehriftuerlie, figuerlie, van dein (1. dien) warachtigh, Gentse
Sp.294[1539].
Bekiver, zn. Van bek iuen,
Beknibbelaar, kritikaster. II Minen Martiael seid van zuleke driuers, Der Consten
bekiuers, die 'tvolck zoo quellen: Men
vind veel begripers, maer lettel schriuers,
CAST., C.v.R. 249 [1548].
Bekleteren, ww. Van kleter, klater (vlek,
klad, klodder) of van kleteren, klateren
(bevlekken, bekladden).
Bezoedelen (vg. Teuth. i.v. Beeladden,
beelatteren en DE BO i.v. Beklatereni. II
Dat die tonghe vuyt stroit zoe lichte
Sulek woordt en voys, cranck van ghewichte, Daer therte, becletert met looser
vracht, Niet op en aeht, Leuv. Bijdr. 4,
285 [beg. 16e e.] (hie?); Als sleteren 't
Hert ghesletert "is ... 'tWelck met druckighe kleteren zeer bekletert "is, Hui.A m,
!{ 8 em. 16e e.].
Beklijf, zn. Zie Beelijf.
Beklijven, ww. Zie Beelijven.
Bekloppen, W\V. Van klobpen.
Berispen, afkeuren? II Maer zoo de
spillen gheern door den zack "kijcken,
En Venus Kinderen quaet om verstoppen

Beknauwen - Beladlch
,,ZiJ-n,M oet ick van onder der vreuchden ende fyn Staender twee l
eeukins/tot
dack #
#wijcken,Daer 'twerck van konsten elcx bekuericheyt Vp den vierden trap,

307 (1529j.
mach om bekloppen ,,zijn,Maeralmach EVERAERT
Bekuert bn.Zie Beheuvt.
OnS m aterie ruyt van noppen ,,
ziJ
'n,
Sm aect reden en zin volm aecte keeste,

H.d.Am.Q 2V(m.16ee.q.
Beknauwen, ww .Zie W NT i.v.
Knagen, in oneig. zin.1Och hoe zyt
ge dus stout Meest Elc...Datjc by hu
ofjunstich beknauwen (mogelijk te verstaanals,,beknauwen(-knauwen)derofjunst'')Moet blyven vul rauwen,EvERAERT 65 (1511j;B. Thauentwashy vul
glorie.G.:Moorghen worthy vulrauwen.
Jnwendich beknauwen / Salhy houden
tedeele,ald.113(1513j.
Beknesen,bn.Zie Behnl
j'
sen.
Beknijsen,ww.ZieW NT i.v.Behniezen.
Beknellen, benauwen. ln de aanh.
onderdrukken,in toom houden.11Eurealus op Lucresia trouwelic wesen, die
am oreusheyt sochten om drucs genesen,
dies aderen en pesen hielden anxt beknesen duer liefs ghebruken, D oesb. 56

Bekusten,BECUSTEN,ww.ZieW NT i.v.
Behusten.

Tevredenstellen,bevredigen,voldoen.l
O scriftuerlicke Predicatie,segt mij ongesust, waerom ghlj vertrecken wilt...
lck waende,ghij haddet lant hier heel
becust, S. Stadt 11 (ca 1535j; Diverse
sinnen ghy syt quaet te becusten,H '
uis
v.Idelh.260 (m .16e e.q;De Heer waerachtich /sprack om u (t.w. de ,,goede
moordenaar'') bekusten (versta: om U
tebekusten)/Zuldyhuydenin 'tParadijs
met my rusten,Rott.Sp. M vv (15611;
W ijsullen v leyen en brengen tesaemen
bijsulckeneenen /daeraltoosbijnaemen
vraech (?) sonder blaemen sa1 werden
becust,Red.en Nat.436 (2e h.16e e.
q.
Bel,zn.Zie M NNV i.v.Belle,MTNT i.v.
Bel(l).
Enen (schoon)bellen ï'
zidooyen hanghen,
clinchen, iemand iets wijs m aken.11A.
BIJNS,N.Rej.234,b,6 (1e kw.16e e.
),
253,e,17(1526j;A.BIJNS168(1548!.

(vöör1528j.
OPM.Vg.Onbehnesen.
Bekoffert,bn.Van *behofjeven?
Verborgen,bedekt.11U schalcheijthou- Beladich, bn., bw. Zie W NT i.v. Bedijbe1
deckt bekoffert,CvimpevtOom 274 ladig.
.j
geind 6ee.$
.
1)Bezwarend, lastig.1Tes den volBekoutere,zn.Van behouten.
wassen een beladich strick : E1c m oet
Diey,bekout''(d.i.overreedt,overhaalt God duer zijn gheloove behaghen,Gentse
tot,vg.MTNT i.v.Behouten, bet. 2?)11 S#.322,vav.(153% ,Ten is mynen wille
Zoo onsden psalmistestelt/alssduechts niet,tewijckenev stede,DatkenneGodt
bekoutere ln zynen zoutere, Vevl. Z. 1, en M ercurius m ede,Die zelve 't m andaet
mybeladich ,,gaf,H.d.Am.E 2gm.16ee.
q
491(1583j.
Bekuer,BECUER, zn.Van behueven,be2)Geladen, gevuld.11W ant icse nv
koren.
vinde so onghenadich alseen die de quale
1) Verlangen.11Of myn nichte/oock mi
jnder herten (versta: mi
jn (gzfylyzlf)
beweghen sa1 D en raet di
en jc ghaf/ kevte?)met wanckelbaerheyt wi1maken
alssic van huer sciet? Om besceet van beladich,so seg ic nv adieu m et droevige
dien /hebbic bektler ziet, EVERAERT 541 smerten, Doesb. 50 lv66r 1528j, Vrou(1538?q.
wen souden (l.sondev)eenighe schaemte
2)Vermaak,vreugde.11(Hy wil)hem rebelBaladich (1.Beladich)fel,verfellende
ofsnyden/van eerdschen bekuere, EvE- met clappeyen snel, Ghelijcken wel
RAERT 528 (1534j; Neempt danckelijck quaet een peertX Esels 13,85 (1530j
van u onbekende geldeloose, Al m oet u (
de bet.nadert hier en in de volgende
duer mijn ruytheyt cleyn becuernaken, aanh. tot ')boosaardig'')' Voor OnS
allen zeght Augustinus: dat zulc een
A.BIJNS177(1548j.
Bekueren, ww. Zie Beheuyen.
m esdadigh bat, M oordenare ende een
Bekuerich,bn.Van behueven,bekeuren. groot beladigh vat (
versta: vat vol
Behuevick sijn tot,voldoening,vreugde boosheid?), Qwijtscheldijnghe zo late
scheppen in.1D.: De sulcke en cander vercreegh stervende,GentseSp.18 (1539j.
niet toe bekuerich wesen. C. W aer
3) Vervuld, vol (van).11Alle volc.
om me? D .. llatse niet sal gheduerich ln ydel glorye zi
jnde beladigh, Gentse
wesen D en pays vreesen zy /meer dan Rej.106 (153% (de bet.ontwi
kkelt zich
hier van ,yvervuld van'' tot yybehagen
een,EVERAERT 546 (1538j.
Bekuericheyt,zn.Van behuevich.
scheppend in''); W acht dat v herten
Streling,vreugde,vermaak?11Aerdich onbesneden Niet beswaert en werden..
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met sorchfuldicheyt des leuens/hier
beneden Op dat v den dach /met dese
dinghen beladich Onversinsnietouervalle
moordadich, Zeven Sp. Bevmh. C vij
(1591j.
4)Bekommerd, bezwaard. 1 Beladich
enspoedich tsondaerstribuyt(7
pJ'
z;lvayiaj
DE RoovsRs 209 (3e kw. 15e e.q; Bedouwen met trooste wilt die beladighe,
lloesb. 104 (
vöör 1528j; Die stervende
benaut,beancxt, beladigh es,GentseSp.
61 (153% ; Goethertigh zoude zy my
ziendebeladigh,lonstigh zijn ghenadigh,
GentseRef.130 (153% ;Voormijn schoonheyt vreest hy en is beladich,GHISTELE,
Ovid.Sendtbv.fol.114a (1559j.
5)Verlangend?11Nu ben ick om weten
recht beladichst Nvelck dmeeste is /dat
Godt in u daelde Of dat Godt enz., DE
ItoovERE 168 r3e kw.15ee.),Sijnse (t.w.
uw handen) nu beladich Om mynen
wille te doene.. sacrificie? GHISTELE,
Ovid.Sendtbv.fol.139b (15591.
Beladicheyt,zn.Van beladiclt.
Verlangen? Of nood, komm er, be-

kommernis?11Zulcke maeltyden (t.w.de
typologische Ot
ldtestamentische) naer
nlyn beladicheyt//groot,gheven m ynen
gheest//al gheen verzadicheyt//bloot,
H.Sacv.67(1571).
Beladijnghe,BELAEVINGHE,zn.Van be-

346 (1531j (met tllfdfïpzâcï: belaghen =
gehoorschenkenl;U danck ick,hemelsghe
coninck goederthieren, Dat ghy Trudonem in allen m anieren M et gratien

belaecht,Tvudo2240(ca 1550)
2)Huldigen?11Nyet dat ick u syn

wille inobedient, M ynder zielen regent,
die myn hertte belaecht, Tvudo 2660

rca1550j.
Belanden, ww .Zie W NT i.v.

Volhouden, bolwerken.11:Vy mogen

langer aldus niet belanden, Maer
souden m oeten verstranden op ander
enden,M innevaev 390 (1583j.

Belangen,ww.Bijvorm van belanden?
1) Belanden, terechtkomen. 11W aer
sullen donnooselen dan m ogen belangen
en int eynde bli
ven, Saeyeve 30 (2e h.
16ee.).
2)Uitlopen.1Nu, hoop ick, sal die
saeck anders belangen, l'
V innevaev 286
(1583j.
Belastich,bn.Van belasten.

Bezwaard, bekommerd. 11Zo biddic
doch: hoort mi
jn belastich bedien, lndien hetmagh gheschien,GentseSp.291
(1539j.
Belasticheyt, zn. Van belastich.

Bezwaardheid; (zondellast 11Gheen /
EVERAERT 336 (1530j;Noch isthem goet,

eerdsche belasticheyt En hadde M aria,

laden.
Bezwaardheid, druk, ram pzalige toe- duer des vlees belasticheyt. dat hy
stand.11O mensche,wieheiftu aldusont- duer Christum bidde om stantvasticheyt,

wueght in deis beladijnghe, Gentse Sp.
49 (1539j; Jck ben soo beswaert/my
duncktdatmy dedoot//schomtDoorde
belaeyinghe/van deser miserie, Antw.
Sp.F iiij(1561).
Belaecht,bn.Van belaghen.
Begiftigd,gezegend; behept;li
jdende
(aan).11Dies ic in rauwe Riep op u,
mijn trauwe, Metten curts belaeghd,
cAsT.,C.V.R.125(1548j;Edelprinsche...
vol dueghden belaecht, Tvudo 1312 (ca

Bvuyne3,213 (2eh.16ee.q.

Beleedscip,zn.Van beleed,beleid.

Beleid, gedrag.1Quaet Beleedscip,
EVERAERT 14 (1509j(naam van een personagedateldersQuaetBeleedtheet).
Beleet?zn.Zie M NM?i.v.Beleit,SVNT
i.v.BeleId.

Aard.11Alle creatuurkens groot ende
kleen Zijnmijn,zeitdieHeer,ook hoevan
beleet,Jezus o.d.l:rt
zcr.
ç668 (vöör 15804.
Beleetheyt,zn.Van beleet,beleid.

1550j;W ist gij te voren,Hoe ick met Het handelen, optreden?1Sy (t.w.
schalckheyt ben belaecht,CvimpevtOom M aecsel, hitte en claevheyt) moeten tsam en inden beleetheyt sout syn een
geind 16ee.?j.
Belaeghdigh, bn. Corrupt VOOr
Sonne Pller ende volmaect, S/ 1, 277
ladigh?
(vöör 1524j.
Beleeven, ww. Zie Beleven.
Bezwarend,l
astig.11Tesden volwassen
een belaeghdigh stick : Elc m oet God

Beles, zn. Zie M NW en NVNT i.v.

duer zijn gheloove behaghen,Gentse Sp. Les, vermaning, onderrichting (vg.
Ds Bo i.v.: pyverm aning, berisping''
322 (153% (zieook Beladich,bet.1).
Belaeyinghe,zn.Zie Beladl
j'
nghe.
Loquela i.v.bet.1):,yvermaninge,vaderBelaghen,ww.Zie MNAV en W N T i.
v. l
ijke,herderlijke beleeringe'').11Sacv.v.d.
Belagen.
N.352 (3e kw.15e e.)(,,/s.
çclaerbeles''
1)Begiftigen,begenadigen.11W ilt ons lees nnom claer beles'')?
'Camp v.d.Doot
m et audiencie belaghende zyn,EVERAERT 1030 (1493j; Leuv. B î
y.
#;
'. 4, 187 (beg.

Beleuren - Belover

16e e.j; St 1, 65 rvöör 1524); Chavon
587 (1551).
Beleuren, ww . Van leuven.
Bedriegen.11Hoe makent dan Die onwetens beleurt zijn, -4ntw. Sp. m lv
(1561).
Beleven,BEI-EEVEN,ww .Zie M N NV en
W NT i.v.Beleven.

1)Verkrijgen,verwerven,winnen.1VTie
werd ghesien ... Om
zinen prijs commen achter noene ten
in vastenauond

aangetroffen (zie AINNV i.v.,3e art.) en
ook het verband m aakt het m inder
waarschijnli
jk.
Belle, bn.Ontleend aan ofr., fr. belle.
Mooi, schoon.1Siedi een wellustige
dilleIn vrijen plecke,gay en belle,Stomm eltse rasschelic in eenen hoeck, Doesb.
258(vöör1528j.
Bellei
n,
AVNT
.v.ww.
BellenZi
(e1).M NM'r 1.'
:r.
1) Een hoge toon voeren,gebieden?11
lc (weet)nietbetersom hoge te rijsene,
-

drien, eenverdichst, vrem dst, zotst,
zulc als daer m ach ancleuen. Een half Om over al de werelt trium phantich te
vat vleghelm ost sal hy beleven, cAsT., bellene,Dan loose liefde elck bysonder te

C.V.R. 103 (1548j; svie soudt hemlien wi
jsene,.
B.d.Scv.9(1539j.
(t.w.de yyhertekins coraiues'')weigheren
2)Bevelen tevertrekken;verdrij
'ven?1
dees camerierkins? Sy draghen hem zoo
statelick. Hem lien dieclt beleven cuenen
vallen zy batelick, Ende bieden hem lien

Alyn heere, Trouve m oet syn wt uwen

lande gebelt En te niete gevelt//doer u
sententie,Tvauwe230 (1595?j.
ghemack,ald.198 (hic?).
3) lnblazen, influisteren; raden (t.w.
2)Najagen,nastreven?1Datden loon iets verkeerds).11Dat ick my om u te
m eest verwect can m en nietweerlegghen raedene quelde... M y selven ick in
Die int sweet huers aenschijns consten groeten pericule stelde; Nvant oft dan
soecken M en siet elcken loopen in stra- iemant der Averelt belde, Verstaet wel
ten en hoecken En hem vercloecken / m yn gewach, Die 'W erelt in m eerder
door den loon beleeft,Hw/zf?.S/.Hh 1 valschyt m en noyt en sach,Tvauwe 529
(1561); Holla vrienden tis langgenoch (1595?j; W at u Listich Vondeken in
gekeeven laet eens sijn verdreeven v dooren belt, Oft wat u Bedrochelyck
twist en discoort daer is wat anders/ Geest int hertten spelt, W ilt er niet na
datm en behoort te beleeven wilt v daer hooren,ald.1665.
toe geven/sonder meer geknoort, Geb. Belock(e), zn. Bijvorm (rijmvervorJoh.Bapt.35(1578j.
ming?)van beluih (zie AINNV i.v.Beluuc,
Belickken,ww .Zie NVNT i.v.Belilthen MTNT i.
v.Beluih).
Besloten ruim te, gebied.1
(1).
1Hare taruVoor de gek houden,er in laten lopen wegraen hare/ghy wertere ghestreken
(vg.W NT i.v Lihhen (1),bet.7? Het endewelghekeken //ja min gheachtdan
objectisdanindeaanh.nietuitgedrukt.)11 een docke binnen mynen belocke, FlrffOns cloeckheyt moeten wij beij nv wel wegvaen 987 (1581).
te werck //stellen en hem wat sterck
Belommeren, ww. Bijvorm van bequellen /sullen wijbelickken //conen (x slommeven? (Vermoedeli
jk wel niet van
beschichhen //conen), Red. en Nat. 173 lommeyd,zoalsv.d.Laan in een aant.bij
r2e h.16e e.j
de aanh.wil;evenmin van lommey (=
Belydelick, bw. Van beli
jden.
schaduw), waartoe W NT i.v. BelommeEig.:belijdend en v.v.uitdrukkelijk?1 1,8/$, bet.3 PORJEERE, Dicktmengel. 76:
De hooghste dryvuldicheyt danckic be- ;#1k,bekom merd,door druk belomm erd''
lydelick, Die my vander eeuwigheyt rekent,dat echterom de ongunstige bet.
lesum schanck,GentseSp.122 (15391. wel niet onder Belommeven = be-,overBelijnen,ww.Zie MTNT i.
v.
schaduwen thuishoort).
Belasten, bezwaren, drukken.1Dus
Bedenken,berekenen,overleggen.1Dat
eniscerteynnietaltewelbelijnt,M inne- hebdi
j uw evennaasten belommerd, bezet,bekomm erd in grote lastage.Roevenvaev 538 (1583j.
Bellaert,zn.Van bellen,blaffen?
dev.M eestAl508 (ca1564?j.
Belover,zn.Zie MTNT i.v.
Drukteschopper?1Twelc dede een
dronckaert een bijster bellaert, Doesb. 1)Diedankbaaris.1Helpe/helpenichte.
247(vöör1528j.
lc salmy van hu /alsbelovererommen,
OPM.Kruyskamp (Doesb.1,b1.46)is EVERAERT541(1538?j.
geneigd verband te leggen m et belle,
2)Diegelukkig,tevredenis.1:Vyzullen
kelk, beker en bellaevt op te vatten als '
tu redden /Ghy raeckterby tebedden /
zuiper,m aar dit belle is slechts éénm aal alseen belovere,Rott.Sp.G vii
jv (1561j
47

OPM.ln Byuyne2,77 (15641:,yopdat quenen

Bem asselt, berom pelt tot in

ick u goetheyt een belover sy''is belovev haer fronsse, Doesb. 234 (
voör
' 1528);
sy = belove,love.
H ue is sm enschen gheest beplect hue

Belroen,zn.Uit bevloen,bi
jvorm van vuylijck bemasselt hue lelyck bevlect,

beylan (< ofr. bevlan,fr.byel
an), Vg. Smenschen gheest356 (ca 1560?j.
K ruyskamp,D oesb.1,bl.23.
Bemeerelen,ww .Van m eyel?

Speeltafeltje? 11Amoreuslic hoortmen

Verhogen, verheerlijken? 11Bepeerelt

Belueteren,ww.Van lueteven (vg.KIL.
Loteren,J.leuteren.jalleve,decipeve).
1)Beetnemen,bedriegen.1Noijt man
en was noijt bet beluetert, Katm. 317
(vötsr1578j.
2) Kwellen?ilOch hoe menichsins is
sijn herte ghequelt die dagelicx waect
en die hueren telt en m et die m utse is
beluetert,Doesb. 112 gv6ör 1528q.

ticheyt clinct,Leuv.Bijdv.4,305 gbeg.
16ee.j.

m et saysoene flincken want sim et cam - es hy die de sinl
ycheyt/dwinct, Bepioenen m incken,alle belroenen clincken, dwi
nctse tot dueghden /zoe wordy bem eerelt, Bem eerelt daer deuwighe soeDoesb.94 Evt'
)6r1528j.

Beluyckinghe,BELuUcKvNGHE,zn.Van
beluychen,beluiken.

Bem erc, BEMERCK, zn. Zie M NVY i.v.
Bemevc,W NT i.v. Bemevk.

1) Ruimte die men kan overzien.11
Jczyeonsen coster/ghunderjntbemerc,
EVERAERT 169 (1527j.
In elcx bemevc,voor ieders ogen.11
Hier voortyts plochtic/met Voorspoede
te winnene Eenen goeden pennync/jn
elcx bemerck,EVERAERT 137(1528?!.
Int bemevch, duidelijk.11Prouerbiorum /twee ende twyntich jnt bemerck staet Siet ghy eenen m an, enz.,
EVERAERT 511 (1533j.
2)Ruimteinhetalgemeen.- Swevvelts
bemevch,dewereld.1Datmachmen daegelijckx int swerrelts bemerck //sien,
W ell.M ensch251(2ekw.16ee.q.
3) Beschouwing, opm erking, aanm erking (vg.KIL.:Be-m erck.Considevatio,

1)Eig. omsloten ruimte; v.v.gebied
in 't alg.11Jc hebbe vryers by hooppen
groot. Om dat jc in Rycquaerts/beluuckynghe beete Ende om dat jc/
CouuerGhebruuckyngheheete,EVERAERT
292 (1529q,
*Omdatghy (t.w.Jupiter)als
Rechterdernatuerelijckheytlnden Troon
des levens houdt beluyckinghe (= zetelt? Of:heerschappijvoert?)Zoo eysch
ick vander Natueren m isbruyckinghe
conspectus,inspectio,vatio en DE Bo i.v.
lustitie,H .d.Am.O lv gm.16ee.
q.
2)Macht.11Alsmense (t.
w .Couvvevan Bemevh . )#Bem erking, fr. vem avque, obGebvuuchynghe) binnen uwe beluuckyn- seyvation'').I
iOfjunstich Bemerck (naam
ghe weet Dan sult ghy m et Elckerlyc van een pevsonage),EVSRAERT 147 (1523j.
liefendeweertzyn,EVERAERT291(1529j.
Bemerckelijck, bn. Van bemeychen.
Beluucxsele,zn.Van beluhen,beluiken.
Opmerkelijk,groot,aanzienli
jk.1HierBenauwdheid.1Voortroost de meeste om heb ick in my sel
ve
n
g
heda
cht/Dat
1I1 tstaervens beluucxsele Nverdt hope ick di
e bemerckelijcke cracht Van vievast, om tGoddelic ghebruucxsele Aen- righerliefden.. haertoonen sal,Sp.d.M .
schijn in aenschijn claer toorboorne, 31gbeg.16ee.
q.
Bemercken, BEMAERCKEN,
GentseSp.19 (1539j.
Bemaercken, ww. Zie Bemevchen.
M NW en W NT i.v.Bemevhen.
Bemaercsel, zn. Van bemaevchen,
1)ln hetoogkrijgen,ontdekken env.v.
m erken.
vatkrijgen op.11Aldat terwaereltlepel
Beschouwing? Of ondervinding?11Be- lecken magh, Can icze bem aercken, zy
seffende tdangier van tzinlic anraden,Zo werden verbust,GentseSp.235 (1539q.
vindic inwendigh den gheest beladen
2)Aandacht schenken aan (met een
Duer het bem aercsel swaerelts raedt persoon als object.
)11Noch heb ick veel
venynigh, In dit dal van weene, Gentse boelen di
e my bemercken & jonste
dragen, al om te vryen, Bvuyne 1, 150
Sp.
291(1539j.
Bem asselen, ww. Zie M NW en W NT (1556q.
i.v.Bem asscheven.
3lverkennen?11lntrondetallenpercken
Bezoedelen (vg.KIL.:Be-m aschelen/ zoo wil ick die stat van Bethulien gaen
be-m ascheren .M aculave,comm aculave, bemercken,Judich 1076 (1577j.
c
ontaminave en PLANT.: Bem asselen/ Bemerckheyt, zn.Van bem evck.
oft bem ascheren .Bavbouillev,maculev
Aanschouwing,waarneming.1sHeeren
le visage, &c. M aculave, comm aculave ooghen /daerderyck dueretall
entyden //
faciem,labem imponeve,inquinaye).11Oude ziet,Ja,al smenschen ghedachten/zyn
48

in zyne bem erckheyt, Vevl. Z. 1l, 829

vaart,zo m en ziet certeen,Evenwelzij
en zijn 't niet alleen,A1 moeten ze nu
Bem indich,bn.Van bemind.
lopen als arme benauwers, Roevende v.
Bemind.11Ghy zijtmijnMoederweert, M eestAl278 (ca 1564?j.
ick ben dijn kintbemindich,Vlaevd.Red.t Benefitie? BENEFICIE, BBNEFVCyE, zn.
in W NT i.v.Beminnen,Afl.(1617j.
ZieW NT.1.v.Beneficie.
Bem insele,zn.Van beminnen.
1)(Kerkelijk) ambt;inkomsten daarLiefde.11Yeghelicx cracht gheeft hu aan verbonden.1Gheesteli
jcwaerlijcvan
beminsele,DE Roovsl
tE 112 g3e kw.15e van w at possessien W el gheprebent of
e.q; Gheeft ghewinssele ,,en verzinssele, sonder beneficien Tnaoet al ter doot,
Dat Narcissus krijghe d'omrinssele ,,en Camp v.d.Doot1629 (1493),Gheestelick
'tbeminssele,H.d.Am. K 8 (m.16e e.
j. waerlick die coopen groot en sm al OfIn bem insele hebben,bem innen,lief- fycyen, benefycyen by crachte, Gentse
hebben.11Alzoo hy ghehadt heift ons Ref.76 (1.
53% ,Mraersy (t.w.prochianen,
in beminsele ln hem voor des swaerels Dekens,Canonicken) van een benefitie
hooren vermaenen, Daer sullen sy om
beghinsele,Gentse Sp.301 (1539j.
Bem oetsele, zn. Van bem oeden.
stryen a1s hanen,Tvauwe 1199 (1595?1.
M ening, opvatting, gedachte.1
1(Ten
2)W eldaad.11Deheere die zijn waerbesluitevan een gegeven raad:)Ditsmyn cken waerct naer dwenschen, Hem
bemoetsele,Judich 1132 (1577j.
danckic van zijnder beneficye, Dat ic
Bem udsen,ww .ZieW NT i.v.Bemutsen. niet en ben als veil ander m enschen,
Verliefd maken.1Den valschen God Gentse Sp. 309 (153% ; Dese benefitien
van m innen bemudst m y zoo, Dat icks (t.
w. van God door Christus) Vaste
myn daghen en zalghenesen,cAsT.,C.V.R . ghelooft van God /i
n hem gheschiet te
wesen, Zoo wordt hem ...Den H elighen
138(15481.
OPM.Zie ook Bemutst.
Gheestghegheven,Vevl.Z.1l,724 (1583j;
Bem ueren,ww.Oorspr.?
Ghy (t.
w :God) hebt u volck gegeven
Uitbeelden?11Tiamon en Demea, die veelbenefltiën,Ontv.Rentm.321 (1588?q.
makent daer (t.w.in yylabirintushuys'') Benetsele,zn.Van benetten.
alconfuys;sy en achten Pigmalium niet
Besproeiing,bevochtiging.11Den dauw'
een gruys,naer dlustich bemueren //der van m innen zy m yn benetsele,H .d.Am .
steenen figueren, Bvuyne 3, 148 (2e h. S 7 (m.16e e.q.
(1583j.

-

Benevolentie, zn. Ontleend aan lat.
Bem ulen, ww. Van mulen, muilen.
benevolentia.
Een Zuur gezicht zetten, knorren,
Avelwillendheid, goedgunstigheid.1
1
schelden tegen.1
w goede haer benevolentie,
1Jc zoudse (t.w. de lfeen:t 111 xf
mannen) den pronckaert/vutter tote H .d.Am . O 7 (m.16e e.q (zie ook ald.
wryuen A1s zy huer wyfs/bemulende Cc3,Dd4);Door'
tgheltsprezentieZi
jn
benevolentie hier is ghebleken, cooRxzyn,EVERAERT 46 (1512j.
B em uren,w w .Zie M N W en AVN T i.v. HERT,T'
voevspel1649 g3e kw.16e e.q.
Beniesen,ww .Zie W N T i.v.Beniezen.
Swevelts bemuven, de wereld.11Elck
een begeert mijnders in swerelts be- Een bewering bekrachtigen door te

16ee.q.

m uren,Red.en Nat.693 (
2eh.16ee.
q.

niezen.11Ke sorght niet, tsal wel sijn,
moghenwijtbeniesen,Haagsp.flv(1561q.
OPM.Nogbijz.Hsyxs,DvyHoojdeuchVerliefd.tSt1,31 gvöör1524qLbemuft, den 11(1625j.
Benigne, bn. Ontleend aan ofr., fr.
1. bemust, bemutst); Doesb. 112, 113
gvöör 1528); cAsT., Lied.50 (ca 1530q, benigne.
C.V.R. 62 (1548q; H.d.Am H 3v (hier W elwillend, goedgunstig.1Elc meinwrsch.algemener'op vrouwen gesteld), scheverwachtGodsbenigne gratie,cAsT.,
H 4V(m.16ee.
1.
C.V.R.227(1548j.
Bem utst, BEMUDST, bn. Van muts of
bemutsen.

Benaerstyghen, WW. Zie W NT
Ben-vaystlgen.
Aandachtig luisteren naar, ter harte

Benoyen, ww . Zie M NW i.v. Benoot,
W NT i.
v. Benood.
Zie verder over

deww.benoyen en benoden mijn Lezicolonemen.1lc biddu, wilt benaerstyghen gische Kanttekeningen (111),in Ti
jdschv.
mijn onsluten,Gentse Sp.291 (1539j. 73(1955)blz.296e.v.
Benauwer,zn.Van benauwen.
ln nood brengen,verdrukken. 1 Door
Sukkel,stakker,armedrommel.tlDaar- CiscrelanusW erden degoedeseerbenoyt,
om is er N ering ontsprongen Met W el- Antw..
$#.H 1 (1561).
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Benoocht,bn.Van benooghenè

Patria de stroom en dede dri
jven Over
H ollant door storm en tem peest, Mrat
waer dat in hem selven geweest Sonder
trepublijc der H ollanders en Seeuwen,
Die den vi
jant verdreven vechtende als
spaertgeltnoch gout,ald.380.
leeuwen, Boven alle gifte en contributie
Benooghen, WW . Zie W NT 1.V. Be- beperelt? Leeyl.Taelel
-sp.221 gbeg.17ee.1
noodigen. Er bestaat aanleiding om de (
hic?).
juistheid van de gelijkstelling van deze Beplec,zn.%'anbeplechen.

Arm, behoeftig.11Den armen nootdruftighen alis hy benooght,vercoopen
'tcaf voor coorne,Const-thoon.Juw.374
(16071; Den benoochden deelt milde

beide werkwoorden in twijfelte trekken
(zie Tijdschy.73 (1955)blz.296 e.
v.).
A.BEDR.lnnoodbrengen,benauwen.11
cAs'
r.Lied. 22 (ca 15301, C.V.R. 7, 83,
110,167 (15481.
OPM.Nog bij v.MANDER,Olijfb.
(ca16051.
B . W EDERK. Zich inspannen 7
. Zichzelf dwi
ngen?11Dan eist een cuenste
hem cuenen benooghen Om tdichts vertooghen zonder infractie,cAsT.,C.
V.R .59

(1548j.

Benoost,bn.Zie M'NT i.v.Benoosd.
Treurig, bedrukt, benauwd,bezwaard

(vg. PLANT.: Benoost. Oppvessé. Oppvessus, J'
zlxïz
?
z
f.
sl.11Camp v.d. Doot 996
(1493), Sp.d.M . 4423, 4467 en pass.
gbeg.16ee.1;Gentse Sp.190 (1539);H.d.
Hpz.Ee 5v (m.16e e.q;Conste d.M .100
gca 1560q;Hsftt?.S#.Ss lv (15611;Reyne
M .1178(ca1575);Vevl.Z.11,932(15831;
HOUwAERT, I'
Sï:r W tevste 77,93 (1583);
Hs.TM B,C,fol.69V,82 (eind 16e e.?j.
Beoochsaem icheyt,zn.Van *beoochsaem

Bezoedeling,vlektken),smettten).11Hu
noucht/van tsondich beplec,EVERAERT
72 (1511q;Tdeen habytwasreyn /tdanderhadde beplec,ald.511 (1533q.
selven dan voucht Dat ghy Gode ghe-

Beplecken, ww. Zie NVNT i.v. Be--

plehhen.

Bezoedelen (i
n fig.zin).1Hoe deerli
jc
haersieledaerduerebeplectes,Sijblijven
hertneckich,A.BIJNS 13 (1528) (zie ook
ald.35);Mreemy hueissmenschen gheest
beplect,Swenscken :/î8:.
sf355 gca 1560?q.
Beprachen,ww.Van pyachen.
M'reeklagen over, bejammeren? (vg.
Pvachen).ln de aanh.zelfst.gebruikt en
met causatief aspect:ellende?1 (Valsclt
Pvopheet,een sinneken,spreekt:)Ach nv
(t.w. nu de apostelen het spreken verboden is)lach ick dat my by na therte
schuert,Hoesizijn (l.zl
jn sï?)besmuert,
noyt sulck beprachen,Dwerch d.Apost.
823 (1e h.16e e.q.
Bepraemen,ww.Vanpvaemen,pramen.
Prangen, benauwen.11Considereert te
r
e
c
hte,sonder ijet te faelen,wat siecte
haer therte dus gaet bepraenaen, S.
Stadt1331 (ca 1535j.
Bepruijcket,bn.Van pvuih.
Bepruikt. voorzien van een pruilt
(haardos).11Het hooft gailjaerdich, eel
beoorringt en bepruijcket, Iz-yrpz. Bvuyloftssp.140 (beg.17e e.
q.

(van beoghen)of*beoochsaemich.
Beschouwing, oplettendheid? - Jnde
beoochsaemicheyt,alsmen het (goed)beschouwt,alsmen erop let?11Jn weerden
en canse (t.
w.de munt)huer hooghen
noch neren.Demunteblyftmunte/jnde
beoochsaemicheyt,EVERAERT 254 (1530j.
Beperelt,bn.Van bepevelen,beparelen.
1)Kostbaar.1Ditprinchelyclieff(t.w. Bequam icheyt,zn.Van bequam ich.
Christus),diamantich bepeyrelt (versta: Geschikte, ïepaste gelegenheid.11ln
kostbaar a1s (een)diamant?),Bvuyne 1, alsstaett'aenm ercken debequam icheyt,
155 (1556); Voorts zachdy texploot// N U M AN ,jqtviit#.gem .80 b (1590j.
groot Hoe onnuttelick dat hy verdede/ Bequam inghe,zn.Van bequamen (in de
Gods gaven beperelt Met Overdaet, zin van strelen,veraangenamen)?
Vevl.Z.1,1285 (1583j.
Streling, veraangenaming?11Al sydy
2)Alsepith.ornans:edel,heerlijke.d.l comen ter ionstigher versaminghe/Tis
Alhaddieen peert soe net bepeerlt hien een bequami
nghe//voer hert/moet/en
dede gheen loosheyt om xx vlieghen, si
nnen /Als vruecht ten besten is/te
St 1, 76 Ev6tsr 1524q (hic?); Ick (t.w. scheydenemet minnen,Antw.Sp.o iiijv
W ijsheyt)bent/daer Gods gheest/allen (1561q.
consten beperelt/lnden mensche oyt Bequeeckene,ww .V an queechene,kwewrochte//wijten breet vermaert,a4w/w. ken ?
Sp.L ij(1561);Zoo wye datte (t.w.zijn
Een gvei
jse àpgz/p8c/kpAz:, blijkens het
leven) verliest//om myns te verkiesen verband een bepaalde straf.11Men bedie zal datte vinden /jnden hemele hoorse levend in een pit te steeckene,
beperelt,Tavuwegvaen 380 (1581);Hoewel Of een greijse (= gvuis: zemelen of
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zand?) te bequeeckene//eij vals ghedrochte, B î)
'&. Tafelsp. 7 (beg. 17e e.q.
Bequelder, zn.Van bequellen.
Diedoetophouden,doetverdwijnen.11
.

lc hoorde daer alle drucx bequelders

delste dier onder alle dieren van sueter
m anieren gracelicxst verchiert en daer
proper wesen ghenade in stiert wt alder
beradecheyt, dat is van puerder wreetheyt gheregiert vol alder versm adicheyt,

Trompetters claroeners en fluters,Camp Doesb. 78 (vt
'
)6r 1528j;Hy en zal zijn
ooghen vol alder ghenadigheyt Van u
v.d.Doot1961(1493q.

Bequelen,ww.ZieM NMJi.v.,W NT i.v. niet slaen, m aer m et beradicheyt U
Behwelen.
beschaerm en voor de helsche nacyen,

ONz.Lijden,smart,verdriet hebben.1!
beswaertin zijn (t.w.Diericks)bequelen,
Sp.d.
M .3158 gbeg.16e e.q.
VTEDERK.Verdriethebben? 1Ook Salomon zi
jn soneditneerstichbeueelt(t.
w.
debeoefening van wetenschap ofkunst)
Om dat hy door leecheyt hem niet en
bequeelt,Antw.Sp.Bbijv(1561q

Gentse Sp.193,var.(153% ;Een helighe
maeltyt... die Christus. zelve ghemaeckt heeft//uut der liefden beradicheyt,H .Sacv. 274 (15711 (hic? of:
raad,aansporing?).
3) W elberadenheid.11Dus laedt God

Treurig,verdrletig.1Q.:Als den moet
ghecoelt es C.:MTordense scloosters vervelich.Duslevensebequelich /by sulker
kueren S.:Met weenen en claghen Q.:
M et suchten en trueren, EVERAERT 23
(150% ;Den Tyt van Nv maect my be-

Beradinghe,zn.ZieW NT i.v.Bevading.

Alle m innaers in am ourueseraertMTorden

Bequelich, bn.tbw .Van bequelen.

anroupen met neerstigher bede,Dancken
en loven m et wyser beradicheyd, Van
dies hy ons toe sendt duer zyn ghena-

dicheid,cAsT.,C.V.R.74 (15481.

Raad?11Ghy zyter alle gheroupen..
die gheloovich leeft//inder liefden beradinghe,H .54,41
r:467(1571j,
.Drinck Styf,
dits m yn beradlnghe. lck hebts noch

gadinghe,Vevl.Z.1,1070 (1583J.
Beraedtheyt, zn. Van beygedt, beraad.
ald.268(1530q.
Raad.11Dus myn beraedtheyt/volcht
Bequellen,ww .ZieM NSV i.v.,W NT i.v. by besceede Ende dese twee scuut,
Behwellen.
I'
ZVERAERT73(1511j.
Kwellen.1
Beraedtzaenz, bn. Van bevaden,
1W aerschudick Vlissem niet
voor Circeets bequellen? cAsT., C.V.R. 7 M NW i.v.Bevaetsaem heit.
(1548j.
Behulpzaam.11:Vy zullen u helpen...
Bequeteren,ww.Van queteven (zieald.). Alsvrienden beraedtzaem,GentseSp.100
Berokkenen (eig. door praten bewer- (1539j.
ken,vg.hd.be-spvechen?).1Tzijn alander Beraeyen,ww.Zie W NT i.v.Bevaaien.
veteren Die ons bequeteren,duer toecoBestralen; koesteren.11DE RoovEl
ts
m enden druck,Een m enichfuldich onge- 395 r
3e kw.15e e.
q;Gentse Rej.147,166
luck,Pvochiaen 95(ca15404.
(153% ;Chavon637(1551q.
Beradelic,bn.,bw.Van bevaden.
OPM.ln GentseRej.149:,,My enroucx
1)Behulpzaam.1Hy zalhu beradelic/ a,
lwerdicvan elcken mesprezen,Benijdt,
a1s een goet troostere H opic bevroeden, begrezen, bespott en beraeyt'' leze m en
EVERAERT19(150% ;O troostendehope/ becvaeyt.- ln Tavuwegvaen 667 (1581q:
den onberaden beradelic Ons sondaers )
#O goddelick berayen zoet''(gezegd door
ontweicht/weist jntbeweghen weghelic, Aayde,terwijlde Landsman zaait)vatte
m en bevayen op als bevaden.
ald.33(1509q.
OPM. ln Const-thoon.Juw.15 (1607) Beraestheyttzn.Van bevaest.
>#Onssi
jndeberadelick in aldatons mis- Uitzinnigheld,razernij.$1lc greep onluckt''is si
jnde bevadelich weleen rhet. bedachtich Harnasen sweert/wtzinnich
m et beraestheyt Gheen zinnen hebbende
omschrijvingvan bevadende.
Beradicheyt,zn.Van bevadich.
door de verbaestheyt, GHISTELE, Vivg.
1) Hulp.11(God) wiens ghenadighede Aen.fol.31b (1556j.
Christum gheifttotmijnderberadighede, Beram per,zn.Zie W NT i.v.
Gentse Sp. 121 (153% ; Also ghy daer
Smader. 11Tfy moet hulien werden
saegt by beraedicheit hue hy (t.w. die vrauwen versm aden, Beram pers,
Christus) die gheestelycke ziele nam hinnetasters, qualick beraden, cAsT.,
vanden strick des werlts (versta: hue C.V.R.193(1548).
Beraute,zn.Van bevauwen, berouwen.
hy by beraedicheit enz.), Smenschen
Berouw.
Zondev bevaute, zonder
gheest835(ca 1560?q.
2)W elwillendheid,genegenheid.1Dee- scrupules.11Menich Leeck /wateen goet
quelich Duer zyn quaetheyt putertiere,
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jaer Die dwynghic ten cryghe/zondel
beraute, BVERAERT 212 (1528?j.
Berauwen,ww.Van vauwen (met het
rhet. prefix à8-) dus niet identiek met
mnl.,nnl.bevouwen.
Smart gevoelen.11Zy weenen ende
screyen //in groot zwaer berauwen,J1tdich1408(1577j.
Berckstoff,zn.Uitbevch,berk ensfo//?
? (Erné,Twee Spelen 101 vergelijkt
bevckestvui
jjf, bevchencalve, bevhenvl
js in
W NT en vertaalt met y
,pak slaag'').11
D us sa1 die hel si
jn eewi
jge val//sijn
ende onder Lucifers staert sal si
jn sijn
kerck //hoff; dies sal hij gelaeden sijn
metdeese berck//stoffen indereewicheijt
Van OnSwerden beseten,Gr.Hel949 (ca
1564j.
Bereije,zn.Van beveiden.
Tenes beveije, tot iemands beschikking.1Suchtmettranen devoot.//goeds
gracie groot es tuwen bereije weer,
Chvistenh.1565(ca1540j.
Beryeuwicheyt, zn. Van bevye%twich,
berouwig.

Berouw.11Hy (t.w.dehoed)essekerjent
Diene cochte/en creghes/gheen beryeuwicheyt,EVERAERT 413 (1530J.
Beryghen, WW. Van *vyghen (van
vyghe,rij?).
Sweevels bevyghen, in de aanh. Om schrijving voor de wereld.11O Heere en
God, v moet toenyghen Hemel ende
aerde,als die volm aecste,E nde aldatter

Beringen (1),ww.ZieMNNV i.v leart.,
MTNT i.v,Bevingen (1).
Uitsl.rhet.isde onb.wijs alsZn.,gebruikt:a.in sweevels bevingen,omschrijving van:de wereld.1
)RAMMELEERE 118
(2eh.15ee.q; b.in debet.:macht.11
Ghi(t.w.God)hebbet alin u beringen,
Sev.Bl.347 (ca 1450j.
Beringen (11), ww. Zie MNMT i.v.
2eart.,W NT i.v.Bevingen (11).
1)Overhalen,ertoe krijgen.1
)Ic keere
Tot Y even, Canicser toe beringen, Si
salreAdameweltoebringen,Nietjegenstaende dat God verbood, Eevste Bl.
182gca1440?q.
2)Kwaadspreken,lasteren?1Tfy,nydighe gronden, die in dichten minghen
Vieleynighe dinghen, / schimpich beringhen,Leuv.Bijdv.4,252gbeg.16ee.).
Beroemen,ww.Zie M NW en W NT i.v.
Hem bevoemen (c.gen.),verzekerd zijn
(van).1Ghij sult u gaen m aecken seer
sieck . En seggen .datghi
jmoeteeten
om u verfraijen Pasteijkens, taerkens,
roffioelen envlai
jen,;Ghi
jsulletsoschrijgen (l.cvljgen),ic derffs mij beroemen,
Leckevt,252 (15411.
Beroer, Zn. Zie M NW en W NT 1.AC.
1)Uiterlijke beroering:leven, beweging,opschudding'in de aanhh.:oploop.
11Jan Bautoen vant (t.w.het H.Sacrament)inden moer,Destvolcvan vruegden maecte beroer, Sacv.v.d.N ., prol.
14(3ekw.15ee.qz
'Tvolcmaectvanvreuchden een beroer,O m dat sivanden sacra-

isin sweerelsberyghen,Dweych d.Apost. m ente hebben Vernom en,ald.185.
744(1eh.16ee.q.
2)lnnerlijke beroering:ontsteltenis.1
)

Berijt, Zn. Zie M NW 1*.N;.,W NT 1.5C.
Bevi
jd.
1) Gebied.- Uitsl.rhet.isdeomschrijving swevelts bevi
jt voor wereld.!
1EvsRAERT141(1528?q;GentseRej.3(1539q.
2)Macht. Uitsl.rhet.isdevolgende
meton. toepassing op Christus.11Zalich
zyn dijn borsten, die thooghste berijt
Sooghden,cAsT.,C.V.R.228(1548J.
3)Toestand.11lc (sitte) quaet ghenoech... in dit berijt, Om mi seluen
eewich te verm alendidentM av.v.N .145
(ca 15004; Eurealus ztnde' in synen
strijt,. vlouct'hem selven deurtswaer
berijt,cAsT.,Lied.20 (ca 15304.
4)Conversatie?1Vele deser Baladen
stellick. Om datghy lien (t.w.dejonge
kunstenaars)hebben soudt veel berijts,
Vele occupatien ende vele iolijts,cAsT.,
C.V.R. 101 (1548q:
' Onderlijnghe hilden
wy vroeyelick berljt,zonder molestatie,
ald.168.
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Alle die mi desen dach ontm oeten, Die
salick antwoerden,dwelck m iditberoer

doet,Alleensgheli
jck dieduuelzijn moer
doet,IIav.v.N.123 (ca 1500j;Soo doet

VfJ
i* en neem pt na geen beroer gOOm ,
Piv.en Th.417 g1ekw.16ee.?q.

3) Bewogenheid, stemming?11Swaermoedich ghepeyns/drucsinnich beroer/
lnwendich last/hertsweerich remoer..
komt my bestrijden, cAsT., Pyv. C iiij
(ca 1530), Yemant, hopic, zal... Mijn
m estroostigh beroer com m en in staden,
Gentse Sp. 291 (1539j.
4)Ophitsing' (in de aanhh. door de
duivel).1Godt heifse (t.w. Maria) SO
ghepreserueirt bewaert Dat gheen vyandich beroer/vploopic aert An huer
als scip m ochte vestich beclyuen, EvERAERT 331 (1530j; De welcke (t.w.de
ge
est) tvleesch lochent/en twerltlijck
confoort m et dinblasinghe van sduvels
beruer,Smenschen gheest718(ca1560?q.

OPM.Nog bijHEEMSEN,Nedeyd.Pogm. Beruerelijckheyt,zn.Van beyueveli
jck,
11(161% (in debet.2?):,,Hoe u hertis beroerli
jk.
ontspronghen M et selsam igh beroer.''
lndrukwekkendheid, grootheidt m aZefomm enesse, ZR. Val'
l bel
/omm e11, jesteit?1
1O Princereene (t.w.Iuplter),//
beroenaen.
Dezakeiskleenena v beruerelijckheyt,
Overtuiging,mening.11Sou (t.w.Couuer H.d.-4pz.O 15'(m.16ee.q.
Handelynghe) en es niet gheordoneirt Beruericheyt,zn.Zie AINV :i.v.
Van Godt om hu /naer myn beromme- Beroering.11ck Saturnus in drucx
nesse,EVERAERT278(1530j.
beruericheden /Saldieric de hollander/
en katharina sheerm ertens Doen sterven
Berommenheijt, zn. Van bevoitl,
roem ?
voldruckelijckesmertens/Van jalousien
V .236 gbeg.16e e.q.
Overtuigdheid. 1 Nu zeg ick voor- in desperacien,Sp.#.2
dachtich vutliefdecrachtich //metgroo- Beruerlijc,bw.ZieAINNV i.v.Beyoevlelter berommenheijt god 1ofende danck // Jl)c,W NT i.v..S:rp87zJ?',/à
van deser vulcomm enheyt, î'adev Onse
Bewogen,geestdriftlg?1Beruerlijc zelen onskelen (AfJrïJ)loven eendrachtich,
1226 (1577j.
Berom te,zn.Van bevommen,beroemen. A.Bllxs,N.
Ref.330,j,10 (1ekw.16ee.q.
Berut,bn.Zie M NNV i.v.
Mening,overtuiging.1Ghy behoortnv
thooghene boven alTryonphe groot naer
Berooid.11Dronckescip maect/menich
insche berut, EVERAERT 116 g1513q.
myne beromte,EVERAERT 252 (15304. m eBe
saten,ww'
.Zie M NW i.
v.,RVNT i.v.
Beroncken, ww.Van voncken mom pe-

len (W NT i.v.Ronhen,bet.l1,1)?
(Belnaderen,aanspreken?1
!VTaerehem
(t.w.de mens) den moet ghesoncken //
Dan sallic (t.w.Pvactycheghe List) hem
beronclten / fray ende blyde,EVERAERT
73 g1511q (zie nog ald. r. 712); (Een
schuldeiser spreekt m et betr. tot een

schuldenaar:) Jc ghae hem toe/dats
vry ghecloncken. Maer jnt eerste beroncken /sallic van heesschene spennen,
ald.106 (1513j.
Berooghen,BAROOGEN,WW .Van beyyen

(= bevnen)en ooghe.
Vurig,hartstochtelijk kijken (vg.KIL.:

bern-oogen. Oculis avdentibus intuevi,
lumina imm ota & avdentia teneve,S61'
l1tillantibus & flammaeinstavsubsilientibus
oculis z
'
'
nfv8rï),in de aanhh.van verlief-

den.11lck lache alsick sie in die baleye

(var.valleye) Baroogen en schieten met
Venusschichten,Doesb.208 (vöör1528q;
Sy berooghen als een Spaensche K atte
ln elcx anders ghezichte,H .d.Am .x 4v

rm .16ee.q.

Bezaten.

A.BEDR. 1) Hopen, verwachten,
vermoeden?11T'
en salnijet roeren (t.w.
't plakkaat),hoop ick, van mi
jn Noch
oick van dijn,naeickket besaet,Tcooren
532(1565j.
2)Schenken,bewerken,veroorzaken?11
V'ie sow om v (t.w.GoetOndevwi
js) al
dees vruecht verlaeten ghij coent niet
besaten dan alle verdriet, R6d. en N at.
1054 (2e h. 16e e.
j.
B.Oxz. Zich gedragen,leven?1Door
mijn toedoen coomen eerstallestaten int
sondich besaten,Vevs.M aelt.183 (2e h.
16ee.1.
C.AVEDERK.- 1)Zich matigen?11lnt
tim m eren van Babels toren, wilt wat
besaten dijn,Deenv.Af8ssc/z 143 E2e h.
16ee.q.
2)Verzadigd, bevredigd zijn?11W at
dunckt u Lust om w eten /zult ghy u
besaten? Oft dunckt u dat den zin noch
is ghefaelt? Rott. S#.O ii
ijv (1561j.
3) Zich begeven.1Nu wilic mi
j besaten//nahuysmetmijnkinderen,O.L.H.
M innevaey574 (ca 15504.

Berost, bn.Van bevosten, beyoesten.
Vuil,smerig.11Haer cleeder dorscuert
Besaticheyt,zn.Van besatich of rechtende alberost,H aer scoen dorgaet,haer streeks van besaten.
cousen vermost,EevsteBl.949(ca1440?j. Bedaardheid, m atigheid, beheerstBersteken,ww.Uit bev,beev en stehen. heid?1
1svilt OOC, Heer, verlichtten des
Sekreten ruimen (vg.W NT i.v.Beev- jongen Prinssen hert... idelhheyt van
stehev).11B.:Avay nefken,hoeytschape! hem W eeren *, geeft hem besaticheyt,
L.:Neen,leert ghy bersteken,Tvudo 397 REAEL,in Bi
jdr.v.Vacl.Gesch.en Oudh.

(ca1550j.

Beruck,zn.Van beruchen,bevohhen.
Opzet, voornemen?1W il
t v dan wel
wachten Van alle quaet beruck, HOUW AERT?Jz
rï:''J,
P/:'
;
's/: 165 (1583j.

3ereeks,dl.10,blz.115 (1592j.
Bescadelic,bn.Van besclhladen.
Bescadelic vallen,benadelen.1Hueren
onghelycken ghanc (t.w.van donghelyshe

lz
fzrzl/plgheseyt goet ront ValtMenichte
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van Volcke/ende my bescadelic,
voorgeen beschijtereo corenbijterewadt
RABRT 254 (1.5304.
sijt ghi
j een gast,Hs.TM B,B,fol.71v
OpM. De rhet. omschrijving van het (2eh.16ee.?1.
verb.fin.door -lic -1-copulum is hier geBesc:lttevhen,verleidster.11(Meisjes)
honoreerd, om dat in vallen wellicht niet Die de maerdtghanc doen / al
s fraye
onmiddellijk hetverb.subst.herkend zal cocxskins Die gheerne reyn ghaen /al
worden.
zynt vule mocxskins Om te bekueren /
Bescaet,zn.Zie Beschaet.
deis overvliegherkins. Tzyn puer beBescansen,ww .Zie AVNT i.v.Beschan- scytterkins,EVERAERT 443 g1e h.16e e.
1.
sen,Aanm .2.
Beschytich,bn.Van besckl
jten.
Beslag op iets leggen,tot zich nem en?
Bedrogen,beetgenomen?Afschuwelijk,
(vg. Loquela i.v. Beschansen : ,,= be- miserabel (er aan toe)711Sch.: ls dat
kansen''). 1 Af.: H out daer, neem pt niet spijtich St.: ls dat niet verradich
dat (t.
w .een kan bier).B..lck mach's Sch.: En valt ons dat niet seer wel
bescansen ;Al quam mer m eer, ick souts schadich St.:'
W a noytso beschytich Sck.:

mijn niet belgen,Tajelsp.v.e.hwahzalvev VTa noyt so versmadich, Zeven Sp.
en een boev,in Dietsche Nvarande 10,111 Bevmk.L ii
ijv(15914.
Beschinkenesse, BESCYNCKENESSE,Zn.
(2eh.16ee.?j.
Bescaute, zn.
schouwen.

bescauwen,

Beschouwing.1Den Bèroerlicken Tyt
bedryft nv wondere So elc mercken m ach
jn sweerlsbescaute bloot,BVERAERT 184
(1526q.
Bescauwte),zn.Zie Beschouwle).
Besclladicheyt,zn.Van beschadich.
N adeel, schade.1Elck sorcht voor '
t
zyne /elck sorcht beschadicheyt,Zeven
S/.Bevmh.h vijv (1591q.Ghy (t.w.Gievige Onvevsadicheit) maeckt... dat die

Van beschinhen,beschenken.

Schenking.11Soheifthy (t.w.Christus)
ze (t.w. de apostelen) ghehelicht/ende
ghewyt Met zyn eyghen lichaeme/ghebenendyt Jn testamente/als een bescynckenesse,EVERAERT426(1eh.16ee.q.
OPM. Volgens W NT i.v. Beschenhen,
Afl.ook bijDE DENE 89gca 1560q.
Beschoof, zn.Van beschoven.
1) Opmerkzaamheid, oplettendheid;
zorgzaamheid.1Christus die ons m et
goeden beschoove heift Verlost, Gentse

Vader 't Kint doetgroote beschadicheyt, S#. 83 (153% ;Vaet mi
jn vermaen met
goeden beschove,ald.84.
ald.B ijv.
Beschaet, zn. Van besckaden2)W ijze, manier? Of beschouwing,
.- Ten wayenbeschoove,
1) Nadeel, schade.11Eist dat hier uitleg,verklaring7

roouers luusschen /twort myn bescaet in waarheid?11Die wapenen /van haren
EVERAERT 28 (1509q (zie ook alcl.61: stryt/tenwaren bescooue zyn alleenedat
warachtich victooriues ghelooue, TJg1511j,266(15301,461g1530J).
Bescltaet #t?8A$, schade berokkenen, vuwegvaen 1485 (1581);Al wat men es
benadelen. Mrilt elcken bescaet doen / doende. Dat moet all
eene gheschien /
endenyem entsparen,EVERAERT27(150% ten waren bescoove, Uut den reghele/
van een warachtich gheloove, Verl.Z.1l,
(zie ook 160 (15231,247 g1530)).
2) Nadelige toestand.1W ien salse 1178(15834.
claghen,Nvanneer sy comm en in hinderOPM. VTellicht behoort hiertoe ook
lyck beschaet,D boech d.4- .117 (1e h. Vevl.Z. 1l, 871' ,,ln m y heeft een be16ee.
q.
ghinnen Den goeden wille/myts hope/

Beschauwte),zn.ZieBeschouwlej.

buuten alle beschoove'' (= op een on-

Bescheldere,zn.Van beschelden.
naspeurlijke wijze? Of zonder enige beDie berispt,bestraft.11lck moetv zyn denki
ng?).- Bij G.DE coxlxcx, Lojz.
(1573j,in W NT i.v.Beschoven,Afl.:
verwytelick //als een bescheldere, TJ- 1D18ive
rsche Talen vremt van beschoove''
vuwegvaen 950 (1581).
Beschijten,'
wAv.ZieMNNV i.v Besciten, schi.jnt de bet.te naderen tot: aard of

W NT i.v.Beschi
jten.
Verleiden,onteren (van een vrouw).1
Sy en za1 niet ophouden voor datse bescheten ,,is,H .d.Am.Cc 3*-(m.16e e.q;
Datse heurlie hebben laten beschijten,
Consted.M 89 (ca 15601.
Beschijter(e), zn.Van beschijten.
Bedrieger?11Ghi
j hout u selffs heylich
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soort.

3)Tijdstip?11Diesicwelzegghen m agh
tot elcken beschoove Doodtesmi
jn ghe-

loove,GentseSp.44 (153% (totelchen beschoove = altijd? Of= in elk opzicht;in
het laatste gevalhoort deze plaats thuis
onderdebet.2).
Beschot? zn, Zit NVNT i.v.

Beschotten - Beschuijlen
1)Voordeel,baat,nut (vg.KIL.: besc
hot / ge-schot. Pvoventus, ï'
lzcr/c
ynentum , Jccr:p4:s/vAn, accvetio, JffjTlrl6z
î/
1fA6
?3,g
37
3e
momentum,pondus).11Ds ItoovsltE
kw . 15e e.
q; Vad.M us.4, 121
qbeg.16e e.?q,Doesb.231 qvöör 15281:
Blinden 202 (2e h.16e e.J,Haagsp.l ij
(15611;L'
l
j'
sen Jan Szfl 55 qeind 16ee.)
Tarltwegyaen 945 (15814.
ln de aanh.ironisch gebruikt.1)Die
van onpaeys heet beschot H eynken peck

Beschoven,BBscoovsx,ww.Zie W N T
i.sr.

1)VTaarnemen,letten op,overwegen.11
Tisbetermetrijpheytalledinckbeschooft,
Te grootehaeste maect dickwilsonvrede,
Conste d.M . 82 qca 1560); Duer dyt
motyf//myne woorden bescooft es my
alle vruecht berooft.Reyne M .430 (ca
1575?);Dieom v teverlossen comptditte
bescooft die doet ghy torm ent an, ald.
992; Ditte doch beschooft, Izr:rf.Z. l1,

1.
DENE 612(1l583
n de aanh.zelfst.gebruikt ter aan' duidi
ng van een ruimte (die men kan
2)ln vage, veralgem eende bet., OA
VOOf substantie en toestand.1
1(
Niet 1c, overzien?).11Gaethaeltseterstontbinnen
m aer al dat zondigh beschot Dat daer dit beschouen, Dwevch d. Apost. 1298
in my woont,Gentse Sp.44 (1539j,Es q1e h.16e e.).
2) W aarnemen, ontdekken, vinden.1
Abraham, ons vadere, duer zijn waer- Ghe
en weldaet dat ic in m y beschove,
cken Rechtvaerdigh gheworden in zulc
beschodt, Zo m agh hy hem berom m en, GentseSp.65(153% ;Zy loopen datheurwuent
bijDEter
Bo me
i.v.
tBe
zysn
chogthge
ca
zel
15
len
60
,j.
DE

lier bezaetsen clueteren Daer zy huerm aer niet voor Godt,ald.73.
bben beschooft,Gentse
Beschotten, ww .Zie M NAV i.v.Besco- lieder dreelkin he
Dat m achmen claer beRe
j
.
1
9
(
1
53
%
;
ten.Of van schot,belasting (zie Kruys- scooven, D aer hy zelve zeght enZ.,
kamp in deaant.op deaanh.).
rJ.Z. 1, 385 (15831.
Taxeren, waarderen?j
!Mijn conste is l't?3)
svaarnemen, gebruik maken van.1
!
bouen de uwebeschot,Doesb.240 gv6ör
Cortelicx daer naer zoo (l.zy?)dien tijt
1528j.
lagh slapende in
Beschouwte),BEsc(H)AtJw(E),zn. Zie beschoofde D aer shy
eRej.19 (153% (hic?).
M NRV i.v.Bescouw,W NT i.v.Beschouw. haren schoot,Gent

Denken, menen.11ck zwerdt by
1) De grondbet. ,,beschouwing, aan- de4)
n eye//en zalhysnaermyn bescooven
Nietzeerebelooven,Veyl.Z.l1,19(1583);
Dies met een blyde beschooven (= inInelckxbescouwe,vooriedersogen.$( t
ie, mening?), lst dat u vyandt
A
vatbatetdatjc mijveelwijswilmaken ent
nghert/te spysen wilten ghedyncken,
hier voor dweerelt Jn elckx bescouwe, ho
ald.1081.
DvieSotten 311(1ekw.16ee.q.
5)W illen, bedoelen, najagen?11Byder
Ten claven bescouwe,duideli
jk,ken- vre
cheyt/en was oock noyt dueght benelijk.11David seitten cleeren bescouwe: scho
oft,Leuv.Bl
jdv.4,303gbeg.16e e.j;
Den tijt comt datmender ontfermen Prent
in u herte vastelic dit woordt Dat
souwe,Eevste1/.1007gca1440?q,Achten / Christusghesproken heiftom onsconfoort
soude elc die oghen te claren bescouwe, Dat esden wi
llemijnsvaders beschoofta
Sf2,185(vöör15241
Op dat. enz.,GentseSp.91 (1539j(hic?
Soet van bescouwe,heerlijk.11Sturt
eschooftimperatief,dan sub 1).
onsuwen gheest in,zoet van beschauwe, isb
Beschrijden, ww. Zie MNW i.v. BeGentse Sp.198 (1539) (zie ook ald.3341; scviden,SVNT i.v. Besckvi
jden.
Slaet gade dwoort (t.w.de H.Schrift?) 1)Begaan,verrichten?11Hy (t.w.Ons
soetvan bescouwe,Pvesent3 (15594.
JJJ#81') weet te vooren //alle daets beasfcfcloechen bescouwe,kalm weg,i
n s
chrijden,ReyneAf.442(ca 1575?1.
koelenbloede?11W iltghydantsondaechs
2)Vinden,aantreffen?j
1ln syn herte
en Sheylichdaechs wercken? Ja? En mocht men dees twee woorden beschrijavont en m orgen m et cloecken be- den Veyye, en By, MOERMAN, Cleyn 1F:schouwe? Pvochiaen 1430 gca 15404.
velt55(15841.
2)Aanblik, (uiterlijk) voorkomen.11 Beschui
jlen,'
WNV. L
&l
*e MNW 1.NJ. BeTdander leeuken jent van bescauwe Be- scltlen.
dietwaerachticheyt,BVERAERT309(1529j Verbergen?Ontkomen aan?!1Nutoont
L.: Soo moet hy carkens cryghen, B .: eerst het sadeken syn rechte cracht gelteyen (l.ryy'
p,)vanbescouwe,Tyudo2742 lijck alst plachthoe soudment beschui
j(ca1550j.
len,Sotslacll226 gca 1550q.
schouwing'' is nog te herkennen in de
volgendeverbindingen.

-

Beschutten,sijn boeten ZieBoete.

Genieting (vg;beseven hebben:proeven,

Bescynckenesse,zn.Zie Beschinhenesse. smaken)?1
1Lof glorieuse hostle. godlic
Bescooven, ww. Zie Beschoven.
besefsele,DE RoovERE 141(3ekw.15ee.q.
Bescouden, ww. Van *sckouden (
Beseuren,BESUEREN,ww.ZieW NT i.v.
een
door Verdam M NW i.v.,2eart.veronder- Bezeuyen.
steld ww .in debet.,yvoortstuwen,leiden,
Bedriegen (vg.KIL.:Be-seuren.Fal
le-

besturen'') of een fig. toepassing van
mnl. bescouden ,,m et heet water overgieten'' (MNW i.v.,le art.) en dan via
#'verwarmen'' tot ,,begunstigen''? Of
rijmvervorming van bescudden?
Begunstigen, helpen, belonen?11Die
my volghen bescoudic M et sghiericheyts
myeden,BVERAERT 54 (1511q.
Bescoudenesse, zn. Van bescout of
(liever) van *bescouden. Mnl. bescout
(MNW i.v.)isweleerderalsvolt.deelw.van

ve, decipeve).11Nyeuvont 423 Eca 1500)
h.BIJNS,N .Ref.195,b,13 g1ekw.16e.
e.
J,253,c,11 (15264;A.BIJNS71 (1528);
X.Esels 7,21 (1530j;Smenschen gheest
420 (ca 1560?q;a4Al/tt?.S/.liij(15611.

Tavuwegvaen 1667 (1581j.
2) Benauwen?11Tot ancxts/tot slaghen /tot sghevangheneksen bescrooden
tot vproer. enz., Tavuwegvaen 1466
(1581).
3)Bepalen;indeaanh.zelfst.gebruikt
in de zin van uitspraak, sententie?1
Metten adem zynder lippen /hoort dit
bescrooden,Zoo zalhy over al/de ongoddelicke dooden,Jezus i.
d.tempel202
(ca1575?q.
Beseffinge,zn.ZieW NT i.v.Besejjing.
1)Begrip.- Die ?8,
s8//ïogJ vaen,begrijpen.l
tGheminde vrienden vaet die
beseffinghe Die ick v hier salte kennen
gheven,Nyeuvont312 gca 1500q.
2) Genieting (vg.Besejsele)? Of besef,
kennis,ervaring?1S.:GodverleeneTghemeene H.:Zijns beseffijghe (l.besejji
jnghe x Lejjljnghe),GentseSp.20(1539j.
Besefsele,zn.Van besefjen.

Besejjen sub bet.5.- In Gentse Sp.55
(1539j: ,,Gheheel los van trueren Es
mijnhertebeseven duerzulc bevroetzele''
staatbeseven blijkbaarvoorbedegen.
Op somm ige plaatsen, inz. die
metdeconstructiebeseven sl
jn krijgtmen

OPM.Vg.Seuven,Ontsueven,I.
Q rsz/,
8'':'
p,
.

Beseven, bn.Van beseffen.

De eig. bet.. beseft, ervaren, verstaan'' is doorgaans geheel verbleekt,
zodat het woord alleen nog dient a1s

jmlap.1Spieghelt v slijm der aerden
dit te veronderstellen ww .te beschouwen ri
seuen,DE RoovsRE 277 g3ekw.15ee.J;
dan a1safl.van scout,zoalsVerdam doet. be
Zo verstaetmen dat geen persoon int
Schuld.10m te beteren Adams son- leuen Tsij bij aelmissen oft ghiften bedeghe bescoudenesse, EVERAERT 519 seuen Enich betrouwe in anderen houwe,
(15331.
Camp v.d. D oot 2308 (14934; TzoetBe
scouwte),zn.Zie Beschouwle).
ondigh groetzel dat Gabryel braghte
Bescreeuwen, ww. Zie AVNT i.v. Be- m
Der zuver draghte M aria beseven,Gentse
schveeuwen.
161 (153% ; Ha Moerbesi
enboom /
1)Berispen,uitschelden (volgensW NT S#.
ons
al
ich beseven, cAsT., Pyr. D vv (ca
i.v.bet.6 nog in pzuid-Nederland in ge30q;tGoet dat hem zal ghebueren,
bruik).11B.' Merct hoe u tvolck mis- 15
in zyn
'
W
erdt de rechte cause/datzahy
s
al
I
,
S
.
Be
s
c
r
e
e
uwe
n
1
)
.
.
*
Be
prijsen
l
Sneven ,
doe
n
bes
e
ven
Gr
oo
t
e
l
i
c
xs
foeyen Iz
r. M et vingheren wi
jsen sal, vevl.z.I 732 (1583)(vg.ook ald.1228
Sp.d.M 5890 gbeg.16e e.q.
21);Troosten Hoepe verlieten
2)Beetnemen.11Al hebt ghy my be- en ll,4
gequel En ghy oock seer snel,//
gheeut Ghy wort eer m oorghen van m y my int
j;
reyn vrouwebeseven,Tvauwe709(1595?
bescreeut,EVERAERT 79 (1526q.
ck hebbe ackers,huysen,en hoven beBescrooden, ww. Zie W NT i.v. Be- l
Seven, Const-tkoon.Juw.12 (
1607j.
schvooien.
dat in redeOP
M.
Be
s
e
v
e
n
s
l
j
n
=
z
i
j
n:
wi
l
t
v
z
e
l
ue
n
1)Zich zetten tot?tlDus
ijkersteksten nog veelvuldlg wordt aantot alder ghehoorzaem heyt bescrooden, r
getroffen, is reeds m nl., vg. M NW i.v.
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de indruk,dat beseven de waarde heeft
Van e.en m odaal bi
jwoord, dienend ter
intensivering en perfectivering van het

voorgaande.1Dat es een zonderlijnghe
dueght die troost verstijft lnden staervende mensche voorwaer beseven,Gentse

Sp. 199 (153% ; Hi (t.w. Christus) es
troost beseuen ende soetheijt in alle
saligheghedachten,St1,247(vöör15241;
Jheronimus die soe heylichlick leefde
soem en vint bescreuen Duer sorch des
ordels eenpaerlick beefde dats claer beseuen,ald.2,175,
.Dats waer ende am en

beseuen,Taruwegraen 403 (1581j;Dats

W EDERK.Zich verbinden? ln de aanh.
in om schreven vorm.1
1AlsMenichte van
Een enkeleal
ke
er t
zou
sepi
h.or
men
nans.
b1
e1
sl
ea
ve
us
n- Volcke hem wort besletselic D en coopwillen opvatten
m an zyn waere an te hanghene Om den
tich eshijden wi
jnstocbeseuen,DE Roo- pennync ten hoochsten te ontfanghene
VERE 142 g3e kw.15e e.1 (hic?of:waar- Tes te bem oedene hy stelter de waere

warachtich beseven,

11, 604

(15841.

lijk.de wijnstok?);Haerlieder (t.
w .van naer,EVERAERT 248 (1530j.
de priesters) cruyne/is de croone be- Beslicht, zn.Van l?8xslïc/lf8s,beslechten.
seuen D aer alle de vyanden voor beuen,
Gezag, invloed.11F . God en acht
niemant E.: Dan daer wijsheyt inne
a
l
d
.
1
2
6
;
De
r
ma
g
h
e
t
vu
l
g
r
a
c
i
e
/
wi
e
n
s
naem e beseuen Es M aria verheuen, woont F Hoe groot ghepersoont//oft
SVERAERT 147 (1523J;O dagheraet be- van veelbeslichts,x4w/ul.S#.K ijg1561j.
seuen,Chvistenk.844gca1540),
.Dese drie Beslueteren, ww.Bijvorm van beluespinnende goddinnen beseven ghelijcken teyen (zie a1d.4?
juystesmenschenleven,Ckavon 170(15511 Bedriegen?Kwellen?1Diemutseheeft
menigen mensche besluetert,D oesb.112
(hic?of:bedoeldtgenoemd?).
Beslach, zn.Z1e M NNV i.v.,W NT i.v. (v6ör 15284.
Beslag.
Besluijpen,ww.ZieMNAV i.v.Beslupen,
Slag,soort?11Jae ghij syt een sant// SVNT i.v.Besluipen.
maer tis van een laet beslach, D eenv.
(Opeenlistigewijze)verkri
jgen.11Gheen
meerderghem ack en meughdi
M ensch 152g2eh.16ee.q.
jbesluijpen,
Beslaegen,bn.Van beslaen.
Tielebuys315g1541j.
Zwanger.11Tes nv haer seste maent/ Beslutynghe,BESLUUTTVNGHE,zn.Van
dat si
j isbeslaegen,Geb..
/t
?//.Bapt.684 besluten,besluiten.
Alacht (vg.mnl.besluut 11l dez.bet-,
(1578j.
Beslaven,ww.Zie M NAV en NVNT i.v. MNW i.
v.,bet.1).11Dietydelycke nyeuUitsl. rhet.is het onz.gebruik in de wi
cheyt jn zyn besluuttynghe Eerst
bet..zi
jn uiterste bestdoen,zich bijzon- cryght/die heift/den meesten loop,
der inspannen.1Pooght clouc te be- EVERAERT 413 (1530);Alle dync blyft/
slavene, Ghewilligh in duuterste tribu- jnmynbeslutynghe,ald.440g1eh.16ee.
q.
Besm etsele,zn.Van besmetten.
lacye,Gentse Sp.12 (153% ;Elck waerpe
tanckere. Van hope in Christum midts
Smett vlek (vg. KIL.: be-sm etsel.
u beslaven al,ald.20;Exem pelghenoech ContamInatio,maculaej.1Saturnusdunct
aen de bie alleene Die suyuer en reene// ons/dat wederom regneert Door di
e
is in haer beslauen, A lttw. Sp.Mm ij violieren /sonder besmetsele, .
z1w/:f
?.S#.
(1561);Duermyn beslauen //hebbick te Dd iiijv (1561j.
zegghen in memoorie:H elle waer es dyn
Besm uerynghe,zn.Van besmueven,beSm ellren.
perikel?ReyneAf.1283(ca 1575?q.
Beslaver, zn.Van beslaven.
Bezoedeling, besm etting. ln de aanh.
Eig.: die bi
jzonder zijn best doet,1I1 smet?11Jn huer (t.w. Maria) en was
de
aanhh.bli
jkbaar:die (goed)kan drin- noynt gheen besmuerynghe, EVERAERT
ken,drinker.1Hey!laet dryncken van- 373(1527q.
den wyne, Dats uwe/dits myne,//als
Besneden,bn.,bw.ZieM NW i.v.
stouten beslaver//wat (x clavev//blat)
1)Geneigd,genegen?!
,Gheloofden perI
Vevl.Z.1,1008 (15831;Tsya dan,me( fect alle m enschen coene sy souden m eer
56r
dat
masekin Zoo spoelt u blasekin //als terduechtbesneden jijn,Sf1,106 (v(
fray beslaver//glat (x clavev//blat), 15241; W ant 'sdaqchs ti
en male zeer
ald.1067.
besneden (= vol genegenheid, liefde?)
Beslechten, ww . Zie M NNV i.v. Be- Zoo kom t sy voor m yn deure gheleden,
slichten,M TNT i.v. Beslechten.
H .d.Am.1igm.16ee.q.
Mededelen, vertellen.1Meestere/iclt
2)Edel,voortreffelijk (epith.ornans).11
bidt v wilt ons toch beslechten Avat spel Patriarken ende propheten besneden,
salt zijn dat men hier sal vertooghen, Eevste Bl. 1265 (ca 1440q; Lof hebbe
SiJ
'n gracie groet besneden, ald. 1523.
Zeven Sp.Bevmk.H ijv(1591q.
Beslets,zn.Zie AVNT i.v.
OPM.ZieookBesni
jden.
Besneven, ww .Zie MTNT i.v.
Belemmering, hindering.11Avant men
m ach breken metten wille Alle het naZich getroosten, bezuren, smaken?11
tuerlijck beslets,H .d.Am.G 3v(m .16ee.j. Blocquierd zeer stranghe weest aerbeid
Bvsletsen? ww, Zie MTNT i,v.
besneuende? casT., C.t?.S. 58 (15481;

Besnijden - Besommen
œ
&ls m oestick .. Besneuen,de dood,ghe- Sev. Bl.992 (ca 1450j (hi
c? de bet.is:

lijck Actheon te dier hueren,ald.150.
Besnijden, ww. Zie M NW I.V. Besniden, W NT i.v. Besn2)'
den
&. BBDR. (
Geldelijk) uitpersen.j
lDen
e
e
n
e
n
c
o
o
p
ma
n
b
e
s
n
i
j
t
o
n
s
o
p
mijn
trouwe Alsoo seer hy is wel soo scherp
en wreet Soo dat wy aen dlijf nauw
houwen een cleet Jae der armen sweet
wilt hy eten en drincken,.
y1sfu?.S#.M
iiij (1561j.
B.M/EDERK.Zich vorm en,ontwikkelen
(tot)?11Rethorica is een conste vol
vreden daer Cicero hem prinche afheeft
besneden en constich gheuoijt,St1,110
qvt'
)6r 1524j.
.

y,kun j
e niets uit je zelf?'');Hij sal u
spijsen genoch besoeuen,TweeSoiten 157
gvö6r1519j.
OPM.Deze bet.ook in (de vroege rederijkersklucht?) Playevwatey 75, aang.

in M NV' i.v.

2)Van het nodige voorzien;helpen.ll
Hijsoudemy tsruplustoonen duswordic
besoeft,Camp v.d.Doot547 (14931 (hic?
ofonderrichten?);Hoesoudemen connen
backen oft brouwen svaert datm en van
hem (t.w. de landman) niet en werde
bezoeft?Haagsp.iij(1561j.
3)Smaken,ondervinden. 1 Hy (heeft)

de doot...m oeten besoeuen Duer sulck
OPM.Zie ook Besneden.
n ruyter,GHISTELE,Ovid.Sendtbv.
Besnicken,ww.Van snichen, snikken. POPPe
fol. 64b (1559j.

Kwaken.11Queck, queck, queck, is B.MTEDERK. 1)Zich voorzien.t
llcl
t
der eynden besnicken, Leltv. Bjdr. 4, duc
hte m isalnoch goetbehoeuen H a ick
347 (beg. 16e e.j.
tijt/ick sou mibatbesoeuen,v.D.DALE,
*Besnoden, ww. Zie Besnoot.
IF/Z 1285 (ca 15161.
Besnoot,bn.Van *besnoden (vansnood).
Hem besoeven met,zichverschaffen.11
ln armoede, ellende, narigheid ver- Dus wi
lt m et trooste u selven besoeven
kerend; rampzalig.1Menich meinsche soet,Al en condij noch aen geen troost
ghy (t.w.Den Bevoeylichen Fy/)besnoot geraecken; De som er can alle droeve
laet,BVERAERT 188 (1526j Noynt man harten vermaecken, Piv. en Th. 57
en zach den tyt dus besnoot zyn, ald. (1e kw.16e e.
Alle die haer hier wel
285 (152% ; O zin besnoot Met cranc hebben besoeftq;Me
goede/met eeren /
ghelooue/twyffelic van erruere, ald. ingrootenstatePrat
c
t
i
jckelijckcrijghende
426 g1e h.16e e.q (hic? of volt.deelw. profijten bate,.dntw.
Sp.Fffijv (1561j
van *besnoden,krenken of bederven?).
2)
Zi
c
h
be
i
j
ve
r
e
n,
z
ich inspannen?$
1
Besoecken,ww .ZieM NVTi.v.Besoehen,
-

A'
VNT i.v. Bezoehen.

llie inden noot es m oet hem besoetfen.

met weldaden'',NVNT i.v.Bezoehen,bet.

6).11Dits de beke die ons al tsaemen
ghecocht heift Ende besocht heift vrede
ende ruste,EVERAERT 385 (15211.
hii2)
t Be
(t.w.
soecken vat
n,
ervoo
eff
rezcit
ei
n
envan?11Eer
God)
al heeft

Besoigneren, BESOEIGNIEREN, BESONGIEREN,ww.Ontleend aan Ofr.besoignev,
fv. besognev.
A. BEDR. Verrichten, bezorgen, be-

3)Proeven (m.betr.totspijzen).11Mrij
sullen tavonteeten boeckweijde coecken
Oft besoecken ##een haeringsopgen,Ll
js
en Jan Sul104 (eind 16e e.?j.

(vg. KIL. 835 besoniéren. Opevavi,
opevam dave).1
1Jn tsweetmijnsaensichts
moet ick besoigneren Om winnen mijn
broot,a/
lAlfzf
?.S/.h i(15611.
lndeaanh.ongunstig (intrigeren?).Il
Verraders souden onderlinghe besoigneren /Soo dat den Paus lyden sou
Veel tribulatien,cAsT.,Bal.B i(15211.
ln de aanh. euphem istisch VOOr
coire.1De lndoisent besoeignierden opt
blooteveld,cAsT.,(-.v.R.205(1548q.

Om onde
he
lighe
n528
st
ren,
rho
v.o.
ude
DAL1
n den
:,Stov
ei62
7 (1
Jae
.t
1) Schenken (vg. yyiemand bejegenen van ee

hartigen.11Zeker zoo hebbick oock myn

ghebrochtH eeft zeere subtilick de nature zaken wel ghebesongiert, Tavawegvaen,
besocht,Van al dat sienlick es en licha- 729(1581j.
B. Oxz. Arbeiden,werken,bezi
g zijn
melick,cAsT.,C.
V.R.136 (15484.

Besoeignieren, ww. Zie Besoigneyen.
Besoetsele,zn.Van besoeten.

Genoten v.v.ondervinding,ervaring?11
Lijdt met den ghenen die aldus sneeft
ln minnenhebdy zijnssmaecxbesoetsele,
S#.
#.Af.1116 gbeg.16ee.q.
Besoeven, BEzosvEx, ww. Zie M NM '
1V Besoeven,AVNT i.v.Bezoeven.

-

.

Besom m en,ww.Zie W NT i.v.
Vaststellen, bepalen. ln de aanh. m .
betr. tot loon.1
1Heere de wercklieden/

BEDR. 1) Bezorgen,verschaffen
(vg.KIL..Be-soeven.j.be-sorghen).
t
lMoetmen u al dine voer besoeven? hi
er alle statn Om loon dq: açrbeyts/
58

naef tbesom m en dyn, EVERAERT

(1533q.

noegh besporen, COORNHERT, T'voevspel
683 (3e kw.16e e.
q.
B.ONz.Overwegen,denken,menen?11

Besongieren,ww .Zie Besoigneyen.
Besorghen,ww.ZieM NSV i.v.Besovgen, Verlaet zulcke bespueren ghy m enich
MTNT i.v.Bezoygen 7
.
mensche/die cranck zyt jnt anmercken

Mregdoen, opruimen? 12.7.: Hangt wantgodesghetrauwe(versta:laatzulke

hem hangt hem D .S.: besorcht hem gedachten t.
w.datGod deZijnen heeft
B.JJ.:versm acht hem ,H s.TM B,A,fol. verl
aten-varen?),Taruwegyaen43(15811
Bespien,ww.Zie M NM'Ti.v.,NVNT i.v
56v gm.16e e.?q (Corrupt,1.wovshtk).
Bespecken, ww . Zie AVNT i.v. Be- Bespieden.

sp
.ehhen (1).
Bevuilen, bezoedelen. 11(Die werelt)
m et veel sonden die ziele bespeckende,
Tvudo 3048 gca 1550).
OPM.NogbijCOORNHERT,Odyss.1,25a
(15614.
Bespeerelen, ww. Zie MTNT
Z1e
ook Bespevelen.
Versieren.11Mrant hy was Monarche
vul deughden bespeerelt, Van alder
weerelt, CAST ., Bal. 22 (15211;Mri
e essere m et dueghden nu bespeereld, cAsT.,
C.V.R.151 (15484.
Besperelen,ww.'
Van spevelen.svellicht

identiek met Bespeevelen (vg.DE JAGER,
Fyequent. 1, 678); men vergelijlte dan
voordebetekenisontw.bespLyloeien.
Besprenkelen,bespatten? ln de aanh.

zou dan besperelt y,met bloed overdekt''

moeten betekenen.11Den dranck (es)
zyn warachtigh bloet//naerdenheesch //
fyn, twelcke hy ghegheven heeft//,ter
doot besperelt, uut ghecochter (l. gbevechtey)liefden//voor tleven der werelt,
endedatanden cruuse,H.sacy.420(15711.
OPM.Vg.W tspevelen.
Bespeuren,BESPOOREN,BESPOREN,BESPIJEREN,ww.ZieW NT i.v.Bespeuven.
, BEDR.
N.
1)Najagen,vervolgen.
v.o.DALE, I)
1zr1.
,
: 695 (ca 15161;H.d.Am.
A 8:r(m.16ee.j;Byuyne1,17 (2e h.16e
e.q; GHISTBLE, Ovid. Sendtbv.fol. 32 b
(1559j;Tcooven 11 (1565j;Reyne M .697
gca 1575?j;Vevl.Z.1,1173 (1583j (dvucàïc/zbespooven,versta:achtervolgen van
verdriet);HOUMJAERT, Gen.Loop 87 gca
15904.
OPM.NogbijCOORNHERT1,17c,242 d.
ln de aanh. zelfst. gebruikt in de
bet.voornemen,bedoeling.1W ilt vroom
labueren //gaen naeru bespueren //zaen,
ReyneM .889(ca1575?j.
2)lnhalen, in zijn macht krijgen.1
BekeeyingePlzffï386 (ca 1550?J;Blinden
330 (2e h.16e e.q;3'
feest,'
1l357 (15.
5% ;
GHISTELE,Ovid.Sendtbv.fol.35b (1559q.
OPM.NogbijCOORNHERT,Boccat.131c.
3)Verschaffen.11Bedrogh zalt ons by

1)Het toeleggen op.l
jTouwen en Ca-

bels. Die al verbrant waren deur des
vyers bespien,GHISTELE, Vivg.,
z
18.
7'
l.,fol.

94b (1556q.
2) Bespien '
p.J(:r), omzien -,staan -,
streven naar;zoeken.11Valt datte loone
my Somoetic/naeranderlogystbespien,
EVERAERT 191 (1526j; Nv Meest al de
Mrerelt/na hoocheyt bespiet,Zeven Sp.
Bevmk.H vv(1591q.
3)Bezorgen, verschaffen.11De tacken
desbooms.. Die voechden hun selven in
mijn aensien Als die m y een sate wilden
bespien,DE RoovEl
tE 372(3ekw.15ee.q.
Bespysen,WRV.Van Spysen.
(Geesteli
jk) voeden?1MTaer in salick
myn herte connen bespysen? Bvuyne 3,
45 (2eh.16ee.q.
Bespoeysele,BEspoNrsbrLE,BEspoArsEt-s.
zn.Vanbespoeien.
lets dat verkwiltt.1Ten zeuensten /
so wasser de fonteyne Om coelte ende

bespoysels/vut te vloeyene, EVBRAERT
374(15271;O edelmedicinaelbespoeysele/
ltijfstroomich vloeysele, cAsT., Pyy. A
vv (1530j; Den wasdom vulherdich //
compt zonder vernoysele duer dyn zoete
bespoysele,Tayuwegyaen 675 (1581j.
Bespooren,BESPOREN,ww.Zie Bespeu-

F8'N'.

Besprecksele,zn.Vanbesp
.vehen?
Voorwaarde? (vg.bespvehin deze bet.,

W NT i.v.bet.3).1Bidtmijghenae,u en
baet gheen kermen.Cermen van paijse
maeckt enich besprecksele,Tcalfv. l'
1S
120 (eind 16e e.?q.
Besproeytsele,zn.Van bespvoeyen.

Het besproeien in fig. zin, t.
w . m et

genade, geluk, vreugde eod. (Deze fig.
toepassing van bespvoeien o.a.bijcAsT.,
C.V.R .51,201, 237, aang. in MTNT i.v.,
bet.6).!
1Oftghyverblijen muecht//door
besproeytsele Van Rhetorica,Antw.Sp.
Ppiijv(1561j.
Bespueren:ww.ZieBespeuven.
Bestandelilck,bn.Van bestandï
Standvastig?1Bestandeli
jckste Broehopen,lioor koopen en verkoopen ghe- derl
icheytDestsprekende(l.Bespvehende)

DE RoovERs 189 g3e kw.15e e.q(corrupt Een groeten verchierich /hem gheven
voorbl
jstandell
jch?).
wysselic,BVBRAERT68(1511q.
Bestecken,ww.Van bestech?
OPM.Mogelijk behoort hiertoe ook de
(Listig)beramen?11W atter u afcomt, volgende bedorven, althans mij niet
tis wel bestecltt. lc stelle u teghen eene duideli
jke - plaats.11Verzekert ooc met
en laete u ghebaeren,Ende luystere,hoe apetyte vierigh'' Goet propoost m et
dattetvoort zalvaeren,Tcaljv.IF.442 vereenijnghe bestierigh, Met beghaerte
om leeren Mrt doctryne Den weg en
qeind 16ee.?j.
Bestedelick,bn.Van besteden.
tleven in wijsheyt regierigh,Gentse Sp.
Bevestigd, bekrachtigd; krachtig? Of 176(15394.
(bijw.) standvastig, constant? 11Dheli- Bestierichede,zn.Van bestievich.
ghe kercke daerdatjhesus christus/ Bedwang,macht.11Doen haddic Nveilvulgodheden bestedelick den houcksteen de/jn myn besti
erichede,EVERAERT 138
ofis/zondereenich veranderen,Tavltwe- (1528?q.
gyaen 1452(15811.
Bestierken,zn.Van bestier.
Bestedigen,ww.ZieM NW en W NT i.v.
n deaanh.blijkbaar (eennietnaderte
Bestedickt si
jn, zich bevinden, ge- l
palen) laakbare toestand of handelplaatst, gevestigd zijn?11De goddelicke be
jze.1BruerW illeken sey my een ander
vreden, diet al bevredicht M et soeten wi
bescheet, Dat m en daegelycx sweert
seden, den l
be
z
e
di
c
ht
,
l
n
ha
r
e
n
sninewe
n lcker steden, zi
jn si menighen eet W aer uwt dat rysende syn
patiencien,
lbestierkens,Bv.W illehen340(1565?j.
(l. si zijn?) bestedicht, Bedruct Van vee
Be
stierlijck,bw.Van bestieyen.
leden, in ha
e
r
ont
l
e
di
c
ht
,
M
e
t
Dwevch d.Apost.1231zijnder Behe
st?1(De à:p
zt
zzff tot de viddeys
protencien,
(1e h. voov deer
aanvang van ket toevnooi) Staet,
16ee.j.
zegh ick, al stille en leeft bestierlijck,
Besteent, bn. V an steen.
Ende en slaet niet voor de Trom petten
Voorzien van (edellstenen. i
ITjacob slateren,H.d.Am.Ia4 (m.16e e.q.
dat hoedekin /moet ommers goet zijn. Bestijven,ww.Van stt
ven.
Et es ghepresen al waert/besteent be- A. BEDR. Sterken.11Oj'
genadige Kopeerelt,EVERAERT 416 (1530j.
nk,volaldereren,U moetbestijven die
Bestieren,ww .Zie M NW eIAVN T i.v. ni
ijsheid desHeren,M eestAl296 (15591.
1)Slecht behandelen;toetakelen (vg. W B.
Oxz.Sterven.
71Heere syt des een
DE Bo i.v.: zyongehavend m aken, toehehingher myns leuens mijn uren en
takelen,slechtbehandelen'').1EVERAERT g
85 (1526q,178 (1527j;cAsT.,Lied.49 gca mijnderdaghen Datickmach ghewaghen
1530j,C.V.R.19(15481;CvimpevtOom 294 eerick bestijvelofsalighebloedighewonden vijue,St2,234 gv66r15244.
geind 16ee.?q.
incken, ww. Zie W NT i.v. BeOPM.Ook bijv VLOTEN,Geschiedz.2, stiBest
nhen.
293.
Stinkende maken.11Almoghen u don2)Gereed maken,bezorgen (vg.DE BO ghe
veghe becrayen, En acht nyet,
i.V.*
. ,,De kalanten bedienen''
).1BvE- datloe
sy u werck bestincken, Tvudo 2837
RASRT 105 (15131;A.BIJNS236 (ca1540q;
GHISTELE,Vivg.Aen.,fol.70a (1556);DE gca 1550q; (lck) heb ghezondicht tot
hemeleerde luchts bestyncken,DE DENE
DENE 358b (ca 1560j.
a (ca 1560j.
3)Bedriegen in deliefde,ontrouw zijn. 246
In de aanh.van de man (een bijz.toe- Bestoppelen,ww. Zie NVNT i.v.
passing van de bet.bedriegen,m isleiden
A.BEDR. Bedotten.11Hebdy mi niet
in het algemeen, MNW i.v. bet. 3).1 urelbestoppelt? Ja tegen minen danck
Myn amoureusherte datwilt nu splijten aen een wijfghecoppelt?GHISTELE,Tev.
ln vier quartieren,W t vreese dat hy als Andv.59 (
15551;zieook Tev.z4delph.94,
ande
r
hypo
c
r
i
j
t
e
n
My
wi
l
t
be
s
t
i
e
r
e
n,
H.
d.
Te
y
.
Pho
v
m.
54 (1555j.
z1C
B.W EDERK. Zich verbergen, verstopA.Ee4 (m .16ee.q.
4)Verleiden.11Sy (t.w.de Gmo1Iyel4se pen?1Nu gaen wy ons secretelijck beM ans) loopen... over alle zijen in 't stoppelen En zoo hittich het vyer van
ravot De Dochters bestieren, H .d.An1. m innen doen blaken,D at dees twee Am oureusen by een gheraken, H .d.Am .
Ee5(m.16ee.J.
Bestierich, bw.Van bestieven.
T 7v(m.16e e.q(hic?of1.se i.p.v.ons?
lngetogen, bescheiden, beleefd.11Jc ln dat gevalhoort de plaats thuis onder
hebbe hem ghesien /duswillic bestierich A ;bedotten).
.

Bestoppen,BESTUPPEN,ww.Zie M NNV
en MTNT i.v.

Therte verodmoedighende//willet bestrecken totgod almachtich,Judick 1463
1)Zoeken teverkrijgen,najagen;van- (1577q.
gen, te pakken krijgen.11Jc wil naer 2)Bezorgen, beheren, behartigen. 1
zeden lnandresteden /profytbestoppen, Als d'Officier naer zyn eyghen proffi
jt
EVERAERT 10 (150% ;W y zullen 'tHerte niet en spoort,M aer tghemeyn goet wel
van Echo wel bestuppen (vg. enkele bestreckt, HOUwAERT, Gen. Loop 201
regelsverder',,lck ligghe hier ter zijen, gca1590j.
Alsdie'tHertevanEchozalbestoppen''), 3)Brengen,beschikken,bepalen.11God
H .d.Ap1.K 5 rm.16e e.j.
den Vadere(zendt)Hemlien Aermoetoe/
2)Bedotten (vg.xIL.:Be-stoppen... om haer vanderwereltte treckene,Veele
Falleve).1Schuyhn. 399 Evöt
sr 1504q; lastighe slaghen /over hemlien bestrecSp.d.M .2875(beg.16ee.q;CRUL,Heynhen kende,Veyl.Z.1,1334 (1583j.
12 rca 1540?j Katm.552 Evö6r 1578j; 4)Raken,betreffen.11De duve zonder
malicien spoet Heift drye zonderlynghe
M eestev Hoon 465 (ca 1600?j.
OPM.Reeds in (de vroege rederijkers- condicien goet So m en bevynt an huer
klucht?)Playevwatev183.
bestreckende zede,EVERASRT 353 (1531)
Bestraelt,bn.Van bestvalen.
(hic?) Mids dat wy van Baladen, Relngenomen (met)?11lc peijse,ghizult fereynen,Rondeelen H alue m etten gheden hond selve ghemaeckt//hebben heelen dees const bestreckende Spreken,
Zooicuhoorehiermettenhondbestraelt// cAsT.,C.V.R.52 (1548j.
dan,Bî
Listiev 148 geind 16e e.?j.
5)(Tot zich) trekken; bestvechene in
Bestralicheyt, zn. Van *bestyalich of zi
jn behout, zich toeeigenen.ljAchan..
rechtstreeks van bestvalen.
Nam ...Dieftelick zeluer ende root gout,
Bestraling,verlichting.11Alsdeheylige Om te bestreckene in zi
jn behout,v.D.
Magdalena soo verandert m yn sinnen, MEULEN,Ketiuigh.83 (
ca 1500q.
met Jeremias,duer ons (l.uws?)geests 6)Uitgeven,besteden (vg.KIL. Bebestralicheyt,Bvuyne2,166g2eh.16ee.j. strecken.. Evogave).11ck ben een
-

Bestranden, ww. Van stvand.
sulcken m ensch die niet weet te beA.BEDR. Bereiken? Of na
j
ag
en,
trecken 'tgeen vanden lleer m y is
concept/n
da
it
- s
gegheven en ghegont,Const
streven?1Dit WaS haer
-thoon.J%tw.
naeendense te bestranden Om OnS SOO 184(
1667j.
OPM. Niet dui
met / scanden //te doen ruymen onsen
delijk is de bet.op de

baen,Deenv.M ensck 740 g2eh.16ee.j. volgende plaats.11Drye crachten men jn
B.ONz.Ten deelvallen,overkomen.l
i Maria bemercte.Deerste een gheloove/
H oe zuldy noch branden, in droefheyts jn Godtal
machtich peçfect.Danderhuer
banden,alsschaey en schanden,U komen hope/vanSal
icheytbestrectDieChristus
bestranden,Rott.Sp.H ij(1561);Jammer ons verlosser/gheift tonser bate, EvEen verdriet zal hem haest bestranden, RABRT 369 (15272.
ald.H vv;'Tesu nietdooruw eigen wijs- B.Oxz.- 1)Zichvoegen,keren,wenden
heid komen bestranden, Roevende van tot.1
1Eenen conync die heift/den wille
M eestAl85 gca 1564?j;W aar is nu Ca- vry Totgoetoftetotquaet/tebestreckepharnaûm ,datten hemelwasverheven. . ne,EVERAERT414(1530);VoorBethul
ien
Door Nering en W elvaart,die haarkwam en lsrael. will
i
c
k
nu
gae
n
ne
me
n/
bestranden, ald. 152; Gelyck a1st toe tbestrecken,Judick 478 (1577); Al e'ist
g
inck bij 1,0th en Noys tyden doent schoone dat de godloose /quaet Jnt
volck.. desen dach scielick quam op bestrecken hare booghen spannen, Fchanden soo salse ons mee bestranden / vuwegvaen530(15811(hic?of:bedoelen?).
elck wil hem toch hoeden, Veys.M aelt.
2)Dienen?11Sulck een bestrecken Der
1046(2eh.16ee.
q. ,
liefden /uut eenen waren gheloove ryBestrangen,ww.ZieSVNT i.v.
sende, Es een werck ter zalicheyt/es
ln de aanh.zelfst.gebruikt in de bet. Pauluswysende, Vevl.Z.11,1135 (1583)
gedrang.1Aldusdaersittende docht my (hic? of zich uitstrekken tot,richten op
dat ick hoorde Van volcke een wonder- (
t.w.het aan de aanh.voorafgaande)?
lijck grootbestrangen,DE RoovsRs 372 ls Dey liefden gen. obj., dan zou bestvechen thuishoren onder A,6 :besteden,
g3ekw.15ee.q.
Bestrecken, ww.Zie M NW i.v.,M TNT aanwenden).
i.v.Bestvehhen.
3)Handelen,omgaanmet?11VoorsieneA.BEDR.- 1)Voegen,keren,wenden.11 ghe disscrecie... dat wy hu gheuen Om
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Bestrecksels - Beswerm eh

metzinnelicheit/te bestreckene redelic,
EVERAERT415(1530q.
C.W EDERK:Zich voegen, keren, wenden tot.11Achlorwiltu bestrecken //met
m oede vlugghe om aen desen boom te
stane met uwen rugghe, Judich 793
(15771; De waerheyt van dien //wilt

verdriet, Heymelic Lljden 130 g1557);
lck zalu noch te kennen gheven bloot/
Hoe dat li
jden en droefheyt Job quam
bestromen, Rott. Sp. K 1 (15614; àvij
waren beducht, dat eenich scroom en U
m ocht bestrom en en vallen quaelick,

Tcooven991(15651.

nay doch ontdecken up dat wy ons be2)Ten deelvallen (van ietsgunstigs).lt
t sout hem bestrom en en overal
strecken //als nu ten keere om bidden Rus
ontm oeten,Af.Bedv.Havt145 (1577)
god den heere,ald.1412.
Bestrecksels,zn.Van bestvecken.
3) Vinden; verwerven, verkrijgen.11
W erking?11Alsoo wierd hu naeckende Hy naeent ZOO m y dunckt heel te be.
tsdunders bestrecksels, DE DENE 124a stromen /baet/Alaer al syn dromen /

gaet/door ons gantsch te niete wis,
Rott.Sp. G vj (1561); Duechtsamiger
heer isser niet te bestromen, Geb.7P/I.
merkteeken'' (Wont
NT
ere1
n.
.
RJ.St
1Div
eeem,bet.4). Bapt. 360 (1578); Op alle hoecken der
Bezoedelen,
Schriftuur, straeten ontfancktvanden vroom en tgeen
na mijn dunkt, maakt hij verleemd, siju geven om salicheyt te bestroomen,
Bevlekt, bestreemt na zijn oorkonden, Rjchen W veche209 (1596?j.
Bestuct,bn.Van stuc,lap,vod? Ofvan
Jezus o.d.levaevs 700 (v6ör 1580!.
Bestrictheyt,zn.Van bestvict.
*bestuchen (van stuchen, (opllappen of
Verstrikking.11(Deenvoudige mensch) uit verschillende stukken samenstellen,
wert doer valsche perswacie en schoon vg.W NT i.
v.Stuhhen (11)?
voor oogen verleyt ende gebrocht bij Armzalig?1Hij hilt hem bestuct geschijn van deuchden woonachtich int lyck alseen slavesoo dathijgeltoffhave
vuytwendich gebaerdaerdoorhijcompt naw dorst besitten, Red. en N at. 764
in bestrictheytvan herten,Deenv.M ensch (2eh.16ee.
j.
5 (2e h.16e e.q(zie ook ald.1,514,516, Bestuppen, ww. Zie Bestoppen.
Bestuucken,ww.Van stuuchen,betalen,
566,625:647,652,660).
Bestrildinghe, zn. Zie
Be- dokken (oE Bo i.
v.Stuihen,MTNT i.v.
stvi
jding.
Stuihen (1),bet.3)?
Het ))bestrijden''#overvallen, treffen
Betalen, belonen?1Ach myn liefste
(van een ramp e.d.,vg.V''NT i.
v. Be- dreelkins,Met gente juweelkins11zallick
stvijden,bet.B).1'tHertedoetmy zeere, ulieden bestuucken M ach ick dyns ghe// Door de vreesselijcke bestrijdinghe// bruucken,Vevl.Z.1,1088 (1583j.
Van een d'alderquaetste tijdinghe,H .d. Besueren, ww. Zie Beseuyen.
a4l
Beswaren,ww.Zie MNVFi.v.,W NT i.v.
'
)z.Dd7vgm.16ee.q.
Bestringhen, BESTRIJNGEN,
Zie B ezwaven.
W NT i.v.Bestvingen.
Beletten,verhinderen?11Vercoren neve
Boeien (
vg. KIL.: Be-stringhen : zijt voordachtich /Aensiende om oneere
Vinculis coëvceve),in de aanh.fi
g.11Eerst te beswaerne/Den schat die ghy hebt
moeten wij haer soet ancoemen sonder te bewaerne,Sp.d.M .1360 (beg.16e e.q.
si
j, sonder enich geckernij//daer in te
Beswatelen,ww.Van swatelenî Zo ja,
mingen,om haer sinnen te bestrijngen, dan in geen der van zwatelen bekende
bett.
S.Stadt1023(ca1535q.
OPM. Ook bij V.MANDER,Gvondt d. Toetaltelen?11(Dochtev tot haar lief,
gca1560j.

Bestremen,ww.Van stvem e,striem ,in
de bet. van #)ontsierend of onteerend

Schildevc. 13, 1.
.--- ln de aanh.zel
fst.gebruikt in de zin

die zich tem idden van een aantalbeelden
heeft opgesteld en ZO aanstonds zwart

benauwdheid (vg. bestvanghen).11 geverfd zal worden) Och lacen lief,
ghizult beswatelt//zi
jn,Boevteli
jch Sï'
?i
ghen //hier;T'isalwaermen om dinghen 179(eind 16ee.).
y/diery//daerislutteltewinnen,Heymelic Beswerckinghe, zn.Van beswevchen.
Li
jden54(1557q.
Beneveling, sluiering. 11So m ennich
Bestromen,BESTROOMEN,ww.ZieMTNT m an beghint dat hy niet voleynden can
i.v.Bestvoomen.
dusseeronsekereisstijtsbeswerckinghe,
1) Overkomen, overvallen, bezoeken Cltavon68(1551).
(van iets ongunstigs,bijv,een ramp).11 Beswerm en, BEZwEERMEN,
Mrasdateen bestromen //van een swaer swevm en 7.
van

Daerom leven wi
j in een swaer bestrin-
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Beswyc - Betrapen

1)Beschermen,verdedigen?1Ontfermt
/beswermt/bescermt/onsnaeckte,St1.
268gv6ör15244.
2)Aanvallen, belagen? 1 De duue
vreessende/bezweermttzyne//Aran hueren vyantom besceermttzyneVliechse/
jn husen boomen /ofte in ghaeten steenich,EVERAERT 355 (15314.

Beswyc, BEzwyc, zn. Zie A'
INM r i.v.

Beswl
,'
j
c;W NT i.v.Bezwl
j'/
?*
Iondevbezwyc,zonderophouden,voortdurend..l
lVerhuustofjczalhu zonderbezwyc vloucken, EVERXERT 286 (152% ;
Hiertoe (t.w.om alle nyeuwicheytte t?:;'sievene) strect Zinnelicheyt zonder beswyc,ald.411(1530j.
Beswijckelijck, BEzwllcxELllcx, bn.
Vanbeswl
j'
chen.
1)ln desteeklatend,ontrouw.11Cupido
schijnt rikelic Maer hij beswikelic Die
qualicbetaelt,Dyiebl.danssen 29(1482j;
Dulcedo zijt ghy (t.w.Maria)niemande
beswijckelijck,os RoovEl
'
ts 151 (3e kw.
15e e.q; Alse (t.
w .Tvolch van Ysvahel)
bezwijckelijk Gods vergaten, Heeft Hi
j
se verwaten,A.BIJNS, N.ReI.90,c,3
(1e kw. 16e e.q; Die ghelooven. ln
lesum Christum,noytyemantbezwijcke.
lic,Gentçe S.
h.206 (15391.
7)Dreigend te bezwijken;wankelmoe.
dig; zondig?1Ontfermt mijns, Heere,
zieck en bezwi
jckeli
jck,A.Bllxs,N.Rej.
285,b,9 g1e kw.16e e.q.
Betam elheyt, zn. Van *betam el? Of
rechtstreeks Van betamen? Of (minder
Juist)voorbetamellj'
cheyt?
Gepastheid, voegzaamheid. 11Vanden
tweeden trap /my voor ooghen lecht
Tv
erstantvandien /naerdebetamelheyt,
XVERAERT 304 (1529J.
Betegenheijt, zn. Zie W NT i.v. Betegenen,Afl.
1)Verdwazing?11Ghij brengt die herten niet dan betegenheijt (vg. enkele
regels verder: );Daer kennisse en reden
hebben gel
egentheijt, Cont ghijse verjaegen deurdullem innen'';indien daarop
niet wordt geanticipeerd, is ook een
algemenerbet.mogelijk en kan de aanh.
onder de bet.3)' ,yrampspoed''worden
gebracht),Piv.en Tlt.23 g1e kw 16ee.q.
2)Ontmoeting? (vg.xlL.:be-tegenheyd.Occuvsusen GsuLlxcx,Hoojtd.205
in W NT i.v. Betegenen, Afl.).1)Neen,
hertelijcke lust,ghij brocht de betegenheijt bij quader fortuijnen rampsalich
betorden,Piv.en F/2.507 (1e kw.16ee.q
(Een toespeling op de fatale ontmoeting
.

'

ook onderdebet.3),,rampspoed''worden
gebracht).
3)Rampspoed?11DoorAdamsmisdaet
soo bleef beloocken ln 'smenschen na-

tuere die sinnelijcke genegenthei
jt; Dits
origo pecatij,waer bij was gebroocken
Die volm aeckte natuer in 'smenschen

betegenheijt,Piv.en Th.605 g1ekw.16e
e.)(fw,versta ,ztot''?Anderszieik alleen
de mogeli
jkheid van een bet.:,,wezen'').
Betemen, ww. Van temen ?
Verklaren,betogen?lkChristusesmensche worden /naer Paulus betemen,Up
dat hy duer die doot/de macht zoude
nem en Die des doots ghewelt hadde,
Vevl.Z.1,430 (15834;Dusallezwaerheyt
wilt zwichten //naerons betemen,ald.
1355.
Beteren,ww.Een,si
jn hoojtbeteyen,zie
bijHooft.

Betoghelyck, BETHOOGHELIC, bn.,bw.
Van betoghen.

1)Aannemelijk temaken,bewijsbaar.1
)

Hier toe te com en acht de W erelt onm oghelyck.Hoe weltselve geheellichtis

betoghelyck, COORNHERT, Liej en Leedt
1439 (1567).
2) Aletterdaad?11De gheduericheyt//
Die jn Maria als duecht bethooghelic//
Boven alle creathueren /gheweist heift
hooghelic, EVERAERT 335 (1530); Het
Landtbouwen H eere zalick aenveirden
En ghehoorzaem zijn /v beuel hoochlijck /svordende een Ackerman bethooghelijck,Haagsp.m iiij g1561j.
Betoyen,ww.Van toyen,tuien.
Vastleggen, funderen. il Redene en
Gods W et die hebben verstroyt Den
verkeerden
Zi
Gents
en,
Sp.OP WS zelfs waercken

betoyt,

148 (1539j.
Betoonen,ww.Zie M N'
W ipv.Betonen,
XVNT iv Betoonen.
Aandoen of aanwrijven.1Zout ghy
m y zulcken oneere betoonen, H .d.A m.

Y 7vgm.16ee.1.

Betrapentww.Zie M NW en W N T i.v.

1) Begrilpen, doorgronden? 11Gheen
mensche/diet al can betrapen Stout
van begrijp /vreemt van imaginatien,
OHISTELB,.4s/.31(15551.
2) Bedenken, OverWegen, ter harte
nemen?11So ben IC OnS sheren m lnnevadere sijnt sijn kinderen /noijt sulck
betrapen,O.L.H.M innevaev79 gca 15501.
Hy (t.w. de mens) isser (t.w. van de
conste)geheelnv afgheweken /En heeftse
versteken //dit nv wel betraept, xdsfzf/.
der gelieven ? Zo niet,dan kan de aanh. Sp.fi
iij(1561j,
felder wonder en ysser ghescapen Dan de
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Betrapijnghe,zn.Van betvapen.
Hetverrassen,overvall
en (in fig.zin).1)
1nd spel schuud slapijnghe, ende veel
ghetruers, Dat u niet en taste looreits
betrapijnghe,cAsT.,C.V.R.60 (1548j.

heyt salhoochst gheloontsijn,St1,131
gvo6
'r 1524j; Doer duecht der sinnen
beuancheijt vresende pyne,ald.2,175;
Een weet ic noch in swerelts bedancheyt
duer wien mijn herte seer in bedwanc
Betraute,zn.Van betvauwen.
leyt,Doesb.18 (vô6r 1528) (vg.sweyelts
anc,dewereld,cAsT.,C.V.R.154).
Betrouwen, vertrouwen.11Heere Godt bevBe
vanck, zn. Zie M NVT i.v. Bevanc,
waersalm en kiesen betraute,DE RoovERE
315 (3e kw. 15e e.q; Jnschelicx hebbic RVNT i.v.Bevang.
met/goeder betraute Ende met grooter 1)Verstikking?11Een wijf (t.w. +:1onrusten/langheghesocht,EVERAERT183 lust) die haer dwaesheyt ouer al laet
(1526) (zie ook ald.189).
blijcken... om der zielen beuanck, xuM A N,jlt
yiit#.Gem.40a(1590j.
Betrecksele,zn.Van betvechen.
Bestek, plan, opzet (eig. tekening, 2)Dood (vg.Loquela:Bevangenesse
doodstrijd,stervensnood).1Elck een
vg. W NT i.v. Betvehken, bet. 11)?11 ducht
e voerhaestich bevanck,Smenschen
Ghy (t.w.de Overheid)diet tfondement
zijt/ick (t.w.de gemeente) den muer/ gheest860(ca 1560?q;Caronsschipbracht
dwelck verdwijntlstdatdwerck nieten niemanden in tbevanck, Antw.Sp.Dd
(1561j(hic?).
bijnt//hoe goet van betrecksele,a4wfzp. iiij
Bevecht,zn.Alan bevechten.
S/.G iiijv (15611.
Betreuren,ww.Zie W NT i.v.
Gevecht.11De sweerden waren wel
1)Ellende.1W ijzullenhem brengen in gereet gestelt Om dat elck tbeuecht sou
zulk betreuren,Roevende v.M eestAl364 cort beslechten, Camp v.d. Doot 1882
(1493j.
gca1564?q.
vechtigheyt, zn. Van bevechtigh
2) Pijn.11A1 haddense int li
jff yyveel recBe
htstreeks van bevecht of beveckten.
quade humeuren, lck salse verdrijven
sondereenich betreuren,M eestev H oon 41
Strijdperk?11Christus es commen bin
swaerels bevechtigheyt, Om dat hy de
gca1600?j.
Betrost,bn.Van tvos, pak of van *be- zondaerszaligh zoude maken,GentseSp.
tvossen,beladen.
86(1539j.
Beladen.11Diesalige voorvadersalssi
j Bevel,zn.Zie M NT i.v.
waren betrost met dusdanich ongeval,
Hoede, bescherming.11Syt doch behoedere van deser iongher iuecht! Tot
Geb.Joh.Bapt.103 (1578q.
Betwijfelt,bn.Van twl
jjel.(N.b.W NT synderzielen vreughtnempten in u bevel,
heeft i.v.Betwi
jjelen twee verschillende Tvudo512 (ca 1550j.
W W . san
Bevelich,bw.Van bevelen.
aengevoegd).
Bijwijze van bevel?11Gheen gloryeen
1) Twilfelmoedlg (vg.KIL.:Be-twij zwi
chte Als den tempelvulm aect was zo
felt.Dubius, fD4bïfJ'
ns).l
1Tvolc was betwijfelt(vg.enkeleregelsverder:,,O ghy beuelich Godtgheboden hadde,EVERAERT
arme borghers/dul/zot/en onbestie- 368 (1527j.
rich/'), GHISTELE, Vivg. Aen. fol. 25a
Bevitten, ww.Van vitten (zie ald.4.
(
15
56
j
;
Di
e
s
i
c
be
dr
uc
t
en
be
t
wi
j
f
e
l
t
was
Overdenken, overwegen.1W at dinck
hierinne,ald.40b.
is ditte/Als ickt bevitte//benemet my
2)Vertwijfeld,wanhopig?1Beraestbe- thopen,Antw.Sp.kiij(1561q.
twijfelt gaen ic achter lande,St 1, 88 Bevlaghen,ww.Van vlagheof*vlagken?
gvöör1524j.
Befloersen?11Die vloet van tranen
Bevaen,ww.Zie M NW i.v.
mijn oogen bevlaecht, St 1, 119 gvts6r
1) Ontvangen (concipevej.1Van dat 15241 (= Doesb.100).
huer moeder /huer (t.w.Maria) bevync, Bevlecsele, BEvLEcxssLs, zn. Van bevlechen.
EVERAERT373(1527j.
2) Bevaen van, beschermen tegen.11 1) Verontreiniging, bezoedeling.1Zoo
lsser dan een decxel/diese (t.
w . de cunt ghy cureren der zielen bevlecxsels,
lamp)bevaet Van winde/soe ist alwel os osxs38b (ca 1560j.
bewaert,DE RoovsRE 270 g3ekw.15ee.
j. 2)Verkeerdheid. 11 Haer aentrecsele
Bevancheyt,zn.Van bevanch.
Sulck bevlecsele Den m an doetschouwen
Eig.om vang,gebied,in de aanhh.uit- en laten dan,X .Esels 12,53(1530j.
s
luitend dienend teromschrijving.!
1(Die) Bevrachten,ww.ZieW NT i.v.
meest volbrengt der gelooften beuanck.

Eig.a1s vracht m eevoeren en v.v.be-
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Bevrederte) - Bevroedich
bezitten?1W at windt hy, die dat al
bevracht(t.w.Hoogen naem,wellust,eeve,
syychdoms pacht e1Az.), dan een handt
volsonnen,ja,een ydelniet,Bvuyne 3,
123(1556q.
Bevrederte),zn.Zie MNW i.v.
1)Behoeder,beschermer.11Die hoochstebeuredere Die wille dijn liden maken
bo lancx so sochtere, M av.v.N . 1096
gca 1500q,Siet onsen noot,o hoochste
bevreder, aen,A. BIJNS 444 (ca 1540j,
O euwich bevredere,W ye hoorde noyt/
clerckelicker onderwysen ln een kindts

dyvysen!Jezusi.d.tempel325 (ca1575?j.
2) Die verlicht, onderwi
jst?1Hoort
dwoortderzaligheyt,wsgheestbevredere
Gentse Sp. 64 (153% ; Noch zeght ooc
Christus voort ter zelver stont Vanden
trooster die God zal zenden nedere In
zynen name als een bevredere:Die zalu
alleeren weten by zondere,ald.203.
Bevredinghe, BEVREDVNGHE, zn. Van
bevveden.

3)Gebied,ruimte.11Crycht hem met
treken, jn dit bevryt, EVERAERT 10
(150% ;Binnen den goeden bevryde,D E
DENE 306b (ca 1560j; W ie sach Oyt
yenaant so vreemt Van seden Die hier
ter steden //quam in di
t bevrijt,Antw.
Sp.eijv(1561).
Shemels,themels bevvl
jt,dehemel.1
EVERAERT 12 (150% ; cAsT., C.V.R. 228
(1548).
Sweveltsbevvt
jt,bevvkje,de wereld.11
St 1, 177 (vöör 1524q; Well.M :sscA 86
(2e kw.16e e.q.
4)Omgeving, nabijheid?11Ten Loue
der reynder m aghet M arie ln wyens bevrien (l. bevyie) Staen lnghelen ende
Ceraphinnen Santen Santinnen,DE RooVERE 174 (3e kw. 15e e.J; Dolen //ist
quaet wt uwen bevrye, ald. 201; M y
enroucx /watmy staettedoeneM achic..
int bevryt zyn van huer dien ic m inne,
EVERAERT59(1511q.
Bevrockkenzww.van *vyochken,*wyockhen (van wvoch = wyonch, belediging,
enz.,vg.KIL..W rock,Holl.j.wronck,
---

1) Opbeuring, troost.11Alse mi yet
(t.w.Maria) om een beuredinghe, M av. simultas en W ronck, wrongh, inuvia,
sim ultas, latens odium ; vg. ook coRN.V.N.299gca 1500q.
2) Vrede, rust.1Godt wil hem Ver- VERVL.en SCHUERM.in M NW i.v.PZrowt),
leenen chanche ende zeghe. Dat ker- bet.2).
stenrycke mach blyuen jn bevredynghe, Onvriendelijk (of vijandelijk?) bejeEVERAERT 257 (1530q,Hoesalick heere/ genen?1Tscheen dat die sommige wel
dees wi
jsheyt volmercken Onder haer was haer begeeren ons te logeeren/
vlercken //woont niet dan beuredinghe, sonder eenich bevrockken m aer doen
Antw.Sp.K iiij(15611.
wij ons naemen haer gingen vercleeren
3)Ruimte, gebied (vg. ,,omheining, wastruymtvuytmanneken/metvuysten
afschutsel''in W NT i.v.Bevveden,Afl.: metstockken,M .Bedv.Hayt12 (1577j.
nOg 11
1 Drente). Binnen dese bevve- Bevroedeghe, zn. Van bevvoeden.
dyngke, hier (ter plaatse).1Joncheyt Raadgeefster,in de aanh.erenaam voor
hebt ghy niet eer wy ghaen Om de Cone- Mari
a.1Scoon roose ons alder /bevroeghinne/binnen dese bevredynghe Te dichste/bevroedeghe, EvsRxslt'
r 32
presenteirenne? EVERAERT 484 (1e h. (15094.
Be
vr
o
e
de
r
,
z
n.
Van
b
e
v
v
o
e
d
e
n.
16ee.q.
Bevrijden, BEVRIJEN, ww. Zie MNW VOOr
1) Raadsman.11Jc zalhu verkiesen /
myn bevroeder vry, EVERAERT 40
i.v.Bevviën,W NT i.v.Bevvi
jden.
Voor zich in beslag nem en,bem achti- (1512q;Jc doese alsbevroeder Vercoopgen.11Nochtans wilt schier alleman.. pen vp dedoot/van vaderofte moeder,
deeshoeve besitten en bevrijen,Leenhoj ald.55 g1511q W at segt ghy,wilt ghijt
264 (na 1531);'tGout can eere en liefde my leeren? Ic sal u volgen,tsy soet oft
suer, als een bevroeder, Pvochiaen 2561
bevrijden,Consted.M .44 Eqa 1560)
e w x'
.
f i.v. gca 1540j. (Indien bevvoedev niet OP
Bevrijt, BsvRIJ(E), zn.z1
m aar op Ic betrekking heeft, zullen we
Bevvljd.
1)Bescherming.1Datwij(t.w.man en m oeten vertalen m et ;Jiemand die wijsvrouw)totdeen dandersbevrije Hebben heid,inzicht verkregen heeft'').
minlijck dus na ons daghen volbracht, 2)Helper.11Uut goehertigher gronden
,4s/
tt?.S#.a i(1561q.
W illick dat vulcommen (t.w.de werken
OPM. Nog bij v.MANDER, Bucol. 65 der barmhartigheid)/als een milden
bevroedere,Vevl.Z.I1,1118 (1583j.
en Olijfb.74.
2)Toevlucht.1lndatdoopseldeswaters Bevroedich, bn. Van bevvoeden.
neimtghy ubevrydt,GentseSp.44 (1539j. 1) Lerend, onderrichtend.(Geen der
grieft ofnoost,Roep ic ter stontop haer

6)

bevroedicheyt- Bevruchten
beide aanhh. biedt volstrekte zekerheid

aangaande deze bet.;mogelijk blijftook
de bet. 2): verstandig, wijs.) 1Ghenadich beuroedich goods liefste bryyt (l.
bvuyt),DB RoovERE 209 (3ekw.15ee.q,
Duer Lovelicke M ont gheift troost bevroedigh,Gentse Sp.61 (1539j.
2)Verstandig,wijs.1Scoon roose ons
alder/bevroedichste / bevroedeghe (tot
M avia), EVERAERT 32 (150% (hic? of
sub 1) lerend, onderrichtend?); God
wil maken u bevroedich, Met zijn
wijsheyt seer goedich, bi
j v. VLOTEN,
N ed.Geschiedz.2,301 (
1588j.
3)Duidelijk,ontwi
jfelbaar.11De zonne
en heeft/huer luucht niet ghelaten,
Dwelcke werdt zynder toecom pste vry
m oedich Een teeken bevroedi
ch,Jezus
i.d.tempel55 gca 1575?q.
Bevroedicheyt,zn.Van bevvoedich.
1) Begrip, inzicht.1Tbedietsels des
vyfsten traps tm ywaerts keert Vp dat
my ghescye/sverstants bevroedicheyt,
EVERAERT 308 (152% ; Figueren, propheten die gheven beuroedicheyt Alsomen v hier sal verthoonen blijckelic,
Gentse S/.76 var.(15394.
2)Betekenis,zin.1W ie salmisegghen
die rechte beuroedicheyt van m inen
droome,M ay.v.N.1108 (ca 1500j.
Bevroedinghe, zn. Van bevvoeden.
Begrip,inzicht,verstand.11Zondersteuen en zoude tscip gheen //Fatsoenhebben /tot elcx bevroedynghe, BVERAERT
331 (1530j;Dusmoetghy (t.w.Tvech dev
natueven) hem (t.w. de mens) deerste
nopinghe gheuen Soo sal hy door hope
crijghen bevroedinghe, Antw. Sp. Nnn
ijvBe
(1561
1.
vroem en,ww. Zie Bevvomen.

le excellentie eersame (t.w. van de
3:consten'') W erden sy van my voorts
bemint en vercoren, xdw/zf
?. S#. lii iiij
(1561).
Bevroetselte),zn.Van bevvoeden.
1)Kennis,inzicht,verstand,begrip.!k
Dathooren datcrijchtbevroetselVan dy.
daerhem tgheloovetoedwijnct,DE RooVERE 137 (3e kw.15ee.q;O sondichsaet,
Adamsbroetsele,Die vroech noch laeten
hebt beuroetsele,Doesb.150 gvöör 1528)
(= X .Esels 24, 2),Souwen wij dan /
die hebben tredeli
jck bevroetsele/Als
tvalschs gebroetsele //ons seluen den
lof//geuen?.
,
1'
zi/f
,
f?.S#.o iijv (15611;Een
beestelijck wesen sonder bevroetsele,
Pvoetus,4bantus 17 rvöör1589q.
2) lnzicht, opvatting,mening.11L.
Eerst om een verzoetzele E . En om een
accoort L. Naer ons bevroetzele, E .
Alzoot behoort...L.:Bieden wy groetzele,GentseSp.180 (153% ' Dats (
t.
w .een
gegeven raad) goet bevroetsele,Judich
1132(15771.

3)Bedoeling,opzet?11(De P-yffwf)daghelicxs in haer zayende//naer zyn
bevroetsele zyn eeghen quaetzaet/ende
snoode vutbroetsele, Tavuwegvaen 138
(15811.
4)Getuigenis?11lck liet my lieververmaledi
jen. Dan die liefste op de tonghe
soude rijen.. Principalijck duer mijns
woorts bevroetsele, Sp.d.M 604 (beg.
16e e.q; Moyses slouch naer swoorts
bevroetzele Up den steen, Gentse Sp.

54 (1539); Gheheel 1os van trueren Es
mijn herte beseven duer zulcbevroetsele
(d.i.het zo juist door Ontjevmhevtigheyt
gesprokene),ald.55.

Bevroyen,ww .Zie M NAV en W NT i.v.
Bevroetheyt, zn. Van bevvoet.
Bevvoeden.
Mening, opvatting,begrip? Ofinzicht,
Inblazen?1Tvy duyvels, u hoover-

verstand?1Dese berchoutten ende bal- dich bevroyen (versta:y,bevroeden''van
cken naer myn bevroetheyt Midsgaders hovaardi
j)Quam my vermoeyen,Tvudo
de knyen daer wy ofcoutten Syn jn elc 1015 (ca15501.
andren vast/met yseren boutten Om te Bevrom en,BEVROEMEN,ww.Zie W NT
wederstaene alderande stuericheyt,EvE- i-Ar.
Van nutzi
jn,baten.1Nv willic vutter
RAERT 335 (1530
4.
steden /al zout cleene bevromen, svEBevroetsaem ,bn.Van bevvoeden.
Verstandig, redel
ijk;aandachtig.1De RAERT 37 (1512);Hoort ghij,diet volck
onbevroetsaem heyt methaer onsedicheyt regierten tsalv bevroem en,S.Stadt1431
Veriaghende/stellende in haer stede (ca1535j.
Een bevroetsaem mercken, Antw. Sp. Bevruchten,ww.Van vvuchten,vrezen.
Hhh i(15611 (vg.ook ald.1iiiiij Dbe- Vrees aanjagen,met vrees vervullen?
vyoetsaent Aivciz
c/f8'
zl is de naam van een (
vg. mnl. bevvucllt, bevreesd, bang in
personagein ditspel,vg.Ggg ijv).
MNM'Ti.v.).1Druck en benoutheyt hem
Bevroetsaemlijck,bw.Van bevvoetsaem. heel bevrucht//heeft, Deenv. Afensch
Verstandig; aandachtig.ilNv ick be- 90 g2e h.16e e.j (hic?offig.toepassing
vroetsaemlijck-merckenderameHaerede- van bez'
vuchten,seminare7
.).

Bewaent,bn.Van bewanen.

nAaecte figuer van m yn selven, W evelt

Beroemd?1Hoort communicacie van bevechten 816(2eh.16ee.j; Noch sijdijal

H omerus disputacie,de veele bewaende, m eer bedurven dan ghy selfs weet, veel

Ckavon 6 (15511.
Bewaerli
jck,bn.Van bewaren.
Blijvend.1Een lief. te houden in
v liefdebewaerlijck Demeeste conste is,
Consted.;f.38(ca1560q.
OPM.In W NT (i.v.Bewaven (11),Afl.)
ten onrechte betrokken op het (exclusief-juridische) bewaven = hd.bewâhven
en voortsonjuistvertaald met,,stellig''
Bewaerte,zn.Van bewaven.
Kraambewaring, bakerdienst. 1W ije
salmijdan voesteren A1sghijintkinderbedde na die bewaerte Sult voldaen hebben,Tielebujs333(15411.
Bewarringe,zn.Van bewavyen.
Verwarring.11lck schiet bewarringe
daer ick in bevoelalder m enschen herten
soo ben ick van aert,Deenv.M ensch 903

meerontmenschten ontcleet//dan ghi
j
coent bewelven, L. JAxsz, Izrl'
;z tgeslacht

devmenschen 478(2eh.16ee.q.
2)Overwelven (zie W NT i.v.Bewelven
(11)en voor de fig.toepassing (ald.bet.
3) inz.weer bij L.JAxsz, Erné t.a,p.).
ln de aanhh. zelfst. gebruikt en via de
bet. llïCbicd'9 nOg slechts dienend ter

omschrijving.1Hoe zouden wy onder de
stage des shem els beweluen zyn Sonder
clappen? BVERAERT 149 (1523); Laetet
hoerekyntloopen.Sendetbinnen spapen /
beweluen,ald.324 g1531?q.
B.ONz.Zijn,verbli
jven.11Hebdijcoren
gebreck,siet dat ghi
jtcrijght,En elders
sti
jght,sonder hiertebewelven,Tcooven
423 (1565j;Rvie doetet u doch (t.w.de
schade), dat ghij dus moet bewelven
reurig) aan toe nAoet
(versta: er ZO (tVy
zijn?
*))L.JANSZ, ow Lovs 784 (1565);
Soo moet ghij hebben een sonderlinge
natuer mach sulcken cuer/in v niet
bewelven,M .Bedv.H avt463 (1577j.

(2eh.16ee.q.
Bewecken,ww.Van wechen.
Verwekken,het aanzijn geven aan?11
Dat wy v (t.w.tcvochezaet) tot v verdommen /moeten vuttertarwetrecken v
bindende in bondels/met alle v be- - Laten bewelven, in de steek laten,
wecken om ter helscher plecken... jnt laten ,zstikken'' 1Soo denct ghij niet
vier tzyne ghesm eten,Tavuwegvaen 1273 om u naesten,alheeft die nau drop,Ja
(15811.
j laet hem bewelven,
Beweerrynghe, zn.Van beweeyren, be- broot off sop,ghi
Tcooven935(15651.
W efen .
C.W EDERI<.1)Hetklaarspelen.1HOe
Belemmering.11W y hebben varyncx / al
ick mi
jn bewelven ,,om dootte schijouer al tregieren Dies wyt bestieren / s
ne
n,
W
ant
Jan Sulsalhem haestthuijszonderbeweerrynghe,EVERAERT56(15111; waertschijer
js en Jan Sul157
pi
jnen,Li
Sy stelen tvolc tghelt vutter buerse Ghend 16e e.7
.q.
veynsdelic zonder eeneghe beweerryn- gei
2) ,,zich verschansen'' (Erné t.a.p.;
ghen,ald.216 (1528?q.
een verklaring in de zin van bet. C, 1
Beweerte, zn.Zie M NNV i.v.
jft echter ook mogelijk).11Dese scalck
Belem m ering. Beweevtsdoen,beletten, bli
nc
kwihe
m in sijn versiertheijt bewelven
verhinderen.11Tmoet si
jn gewroken,Des gi
lden van hem eenen afgodt
en can nyem en doen beweerte,Eevste Bl. en
m aeken,Gv.H el839 gca 15641.
308 Eca 1440?q.
weren,ww.Zie M NW en NVNT i.v.
Beweghen (1),ww.Zie MNW i.v.Be- Be
N
VEDERK.
Zich onttrekken; ontgaan,
wegen,2e art.,W NT i.v.Bewegen (11).
komen.1Aldus en can hi hem niet
Najagen,behalen,verwerven?1Nurijs/ ont
weren Bi genen rechte, na ons verweswys/wiltprys/beweghen,St1,267 be
cleren,Hien m oet ons ewelic horen toe,
gvdör15241.
vsteBl.522gca1440?q.
Beweghen (11),ww.Vanf
.
f
?yg4As,pensare? EeBe
wieren,ww. Zie W NT i.
v.
Belonen,vergelden?1Mettweeschoone
kannen den tweeden beweghen ,,is,
Bekijkent opmer
n, letten OP (vg.
.ke
Den derden za1m et twee pinten betaelt KIL.:B e-w leren. J B e-ki
jken).11Seker
int voorby gaen nam ick heden m erck /
zi
j
n,
Ro
t
t
.
Sp.
*+*
v
(
1
561
q
.
Bewelven,ww.Zie W NT i.v.Bewelven Si
jn ionghe seden sterck //ick daer wel
bewierde,Antw.Sp. e iiijv (1561q; Be(l)en (11);Erné,TweeSpelen bl.94.
A.BEDR. 1) Opmerken,zien.1Als wiert Hoe ons calfken leit zijn hoot in
ick niet en wist heb ick in een spiegel rasten,Tcalfv.J
'
Z.361(eind 16ee.?j.
gesien daer ick nim m ermeer const beBewijs, zn. Zie MNW en W NT i.v.
spien noch oick bewelven dan die vol1)Aanwijzing.11Saheerweertdoetons
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bewijs Van onser saten, EVERAERT
g1513q.
2)Onderrichting;aansporing.1Nuvinden wi ons te sam en a1, onwetens; dus
lust ons we1 te hoorne Dit hoge bewi
js,
Sev.Bl.865 E
ca 1450);Diuersche seeden
(spruyten) wten wille en sverstants
diuersch bewijs,St 1,168 gvöör 15244;
#;scriftuerlic Bewijs''(naam v e.personage),BVERAERT 161 (1523);yyGheestelic
Bewijs''(id.),GentseSp.23(15394.
3)Leerzaam voorbeeld,leerzaam verhaal.11Van die schoone Penelope een.
bewijs# Der eerbaren VrotlWen tot 1of
ende prijs (opschyijt), MOBRMAN, Cleyn
W evelt54a (1584).
4) Spel (d.i. het gespeelde leerzame
voorbeeld of verhaal).11Ons bewijs wilt
in dancken bekeren,Sacv.v'd.N .,naprol.
45 g3ekw.15ee.
q;'
W ilthooren,zwijghen
ende anscauwen Een gheestelic bewijs,
F.Vvoede3(eind 15ee.);Opten dach van
u inkomst, komt naer ons bewijs by,
Rott.Sp.*+*iiijv(1561J(hic?).
Bewysen, ww. Zie M#W i.
v.Bewisen,

RAERT 22 (150% ;Confoort ,yaccoort ,,'t

woort yydat voort ,y
verheucht, Bring ick
)#ling ick ,ym ing ick ,,voor reyn bewinder-

kens,H .d.An1.T 8rm .16ee.;.

Bewint, zn. Zie MNRV i.v.,RVNT i.v.
Bewind.
T'
rl'
?
z bewinde, Van de aard van het

voorgaande.11Dan salhy (t.w.de Oordeelsdag) oprysen wreet van bewinde,
v.o. MEULEN, Jfetiuigh. 177 gca 15001,
Sydy dusneerstich van bewindeJonstige
sin?Sp.d.M 14gbeg.16ee.q,Hoeschraudy laes,droef van bewinde, cAsT.,Lied.
60(ca15301.
Bewintsele, BEw lxTzsLE, Bswârxssl-s,
zn.Van bewinden.

1)Bemoeiing,onderneming.11Verkeerder (l. veykeven of vevheyinghe?) alles
goetses haerbewintzele,Leuv.B I
jdv.4,
295(beg.16ee.q.
ln de aanh.beoefening.11O Maria
claerheyt der duechden bewynsels Jn
reyne herten /ghy ouervloedich rayt,
EVERAERT 403 (1511q.
2)Beleid,bestuur.11Datessekerwaer,
W NT i.v. Bewilzen.
lieve W aerlick Bewintsele, Gv. H el 570
Voorstellen.1Desefiguereden Vrancx- (ca15641.
schen conync bewyst, EVERAERT 127
BeWretlWen,WW.Van lklyel/
tulekt,f
'
f?f:8ffwe
n,MNW
schrei
e.
uwe
n,
sf
c
hi
mpen,
(1525j.
(zie
v.
Pl
lrp:z
tt
/
p'
i
zl? schelden
Bewysenesse,zn.Vanbewijsen.
1)Betuiging.11(Hopende)Op zijn PaS- Beschimpen?11Alle dync zien wy met
sye vul sdueghs bewyzenesse,Gentse S#. quaden ooghen an.Eist wonder dat wy
202 (153% ; Die u dezen stoc ghaf tot pooghen dan /tvolc te bewreuwene?
een en stuene.. Dwelc es ghenadyghe EVERAERT156(
1523j.
Bezeten, bn. Zie M N W 1.AJ. B eseten,
bew yzenesse (versta: bewyzenesse van
W NT i.v.Bezeten.
ghenade),ald.230.
Gestemd?1Den dienst die accepter
2)Getuigenis.!1Als Godt en mensche
zal hy ons iuge wezen, Levende, doode, ick /byuwerghenade,A1
stendenrade,//
naerdebewyzenesse,GentseSp.19 (1539q. zeer zwaerhertich bezeten, Veyl. Z. ll,
(1583q.
3)Onderrichting.11Zeght onsvrymoe- 122
Bezoetelen,ww .Van bezoeten.
dich. W atghydaerzaecht/metgoeder
propysenesse Tot uwer bewysenesse,
Genot hebben,voordeel trekken (van
Vevl.Z.l1,997(1583j.
iets).11Dyn aerdighe bosten //vry Die
Bewinden,ww.Zie M NW en AVN T i.v. zul
len noch menighen penninck costen //
Zelfst.gebruikt:bemoeiing.11Hetmen- my, Naer dat ghylieden u dus/om een
schelicke gheslachte lsvolin t'ondeuch- bezoetelen Mrilt laten troetelen, Vevl.Z.
delick bewinden,v.D.MEULEN?K etiuigh. 1,1048(15834.
143 (ca 1500), V quaet bewlnden,ald. Bezoeven,WW.Zie E6SO61)e%1.
-

-

.

162;Alle de hanteringhe ende bewinden

Bezueringhe,zn.Van bezueven,bezuren.

datsydatjaerintontfaenendewtgeven... Hetlijden,hetondergaan (in de aanh.
.betr. tot de dood).1Och!hoedtmy
gehadt hebben, bij v. MELCKEBEKE, m
voor Atropos bezueringhe,H .d.Am .L 2
Peoene74(1617j.
Bewinder, bewinderken, Zn. Van be- (m.16ee.
q.
winden.
OPM. lndien Atyopos niet zo zeer als
Die zich m et iets inlaatt iets onder- het m in ofm eer abstractebegrip ,ydood'',
n
e
e
mt.11Ja dats de practilcke/Om te maar als gepersonifiëerde vijandelijke
vergaren der vruechden bewinderkens, m acht is begrepen, dan zou bezueyinghe
Sp.d.M .4515(beg.16ee.);Lettelachtick a1safl.v.bezueven,bezeuven (zieBeseuvenj
tbedryuen /van sulcke bewynders,EvE- ook ,,bedrog'' kunnen betekenen.
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Bezwaerte,zn.Van bezwaevtofbezwaven.

1) Bezwaardheid.1Gheloouende heift
(t.w.Maria) huer ghestelt subgect Met
consente/zonderstwyffelsbezwaerteDe
Vpperste M ueghentheyt, EVERAER'
r 519
(15331.
2)Narigheid,ellencle.1Och lacij,dits
den nacht die mijrout,datick gecomen
ben in deesgroote beswaerte,D oveBitstev
320(ca1600q.

Bidtbout,zn.Oorspr.?

?1
$Jan loeris,Jan albeclryff,Jan hau
snau,Jan doutmy,Janbidtbout,vliende
eenvloo//niet,Byuyne1,94(2eh.16ee.q.
Bierschole,zn.Uitbieven schole.
Herberg (vg. b'
ieyheyhe, MNSV i.v.,
W NR-i.v.B'
iev,Samenst.).11ln een bierscholemen onsdeesmaterieboot,Leenhof
37(na1531).
Bi
ersnar
31Snaa
r e,
(=zn.
Ui
t bidi
eveen S11tWe.
da
rm)

Bezwaringe, zn. Zie MNMT i.v. Bel
ret bier geswavingetW NT i.v.Bezwaving.
Spannen WOfdt'
'(Kruyskamp,aant.op de

Bekorlng, verleiding, temptatie.11Oft eerste aanl
l.).11Mijn biersnare is my van

ghiuwen wille hadt Te doene,en consti dorst ontsoncken, cllut,, Dvonchaevt 11
dan ons bezwaringe Niet wederstaen, ï
r2e lcw. 16e e.q; My splete van dorste
tes alplaringe Dat ghier tegen te seggen iever m yn biersnare,ald. 213.

moegtweten,EersteBl.490(ca 1440?).

-

D6àïpp
zszlrlcrpyoeven,drinken.I
lNacht-

Bezweerm en,ww.Zie Besweylnen.
dronckaerts... die gheerne Roeren de
Bezwercken, ww. Zie W NT i.v. Be- bi
ersnaere,oE DENE 365a (ca 1560j.
zwevhen.
Biesen,ww. ldentiek m et bi
jsen (zie

Bezoedelen.1Thelich ghelooue /der MNVTi.v.Bisen,W NT i.v.Bi
jzent7
. Zo
ja,dan zou het ww.in de aanh.bedr.
gebruiktzijn en debet.zich hebben ontsondederketterye,EVERAERT 499(1533q. wiklteld uit ,,Jagen,drijven''
Bezwyc,zn.Zie Beswyc.
(Verlbergen, (verlstoppen? 11 Laeten
Bezwllckelijck,bn.ZieBeswl
j'chell
jch. wijhem in desen kistgaenbiesen,(x vevBezwyckenesse, zn. Van bezwychen.
liesen, vevvviesent,Hs.TM B,G,fol.42v
ZpAitf:kzbezwychenesse,a)zonderfalen.1 (eind16ee.7
.q.
Rvilt ons thooghen zonder bezwyckenesBijblijfvich,bw.Van bi
jbll
j'
ven.
se. Eeneghebeke,EVERAERT 384 r1512'
j Getrouw.11Christus..ons schyncken(zie ook ald.364 (15271,347 (15311);
de bijblijfvich Zijn bloedt.. en Zijn
b)zonderophouden,zondereinde.1Pro- vleesch,DE DENE 82a (ca 1560)(zie ook
pheteren De euwighe zalicheyt/ende ald. 216a).
verrycltenesseZonderbezwyckenesse,Je- Byblyvelic,bw.Van bjblljven.
zusi.d.Tempel342 (ca 1575)?;Zooheeft
Getrouw.11Hy eyst, die in ons allen
goddenmensche/voorziendegheordinert waerctbyblyvelic,GentseSp.266 (1539j.
//ras Om hem te zyne/een kercke// Byblivlchelt,zn.Van byblivich ofrechtzondere bezwyckenesse, Tavuwegyaen 76 streeksvan bybliven.
Duul-zaam heid, gestadighei
(1581
1.
d.11Van al
Bibelen,zn.m v.V erw ant m etbibbelen, haerlier abelheit es dat tprincipale (
t.w.
babbelen (vg.Joos:,
yBibbelen en babbe- )ndat zy hem voughen cuenen onder den
e
i
s
t
z
onde
r
bybl
i
ui
c
he
it,
len = veelpraten'')?
man''). Noch
Praatjes?11Hij steeckt vo1 consten, cAsT.,C.V.R.194(1548q.
Bybrenghere,zn.Van bybvenghen.
ten zijn gheen bibelen, Goemoete 206
Die iets tot stand brengt, bezorgt,
geind 16e e.J.
Bibebrarie,zn.Oorspr.?
verschaft (vg. Juxlus, N omencl. i.v.
Boekje over de ars bibendi?11Adieu Civcumscvip/t?r).1Hier is OnS by-brenkerstene kercken Datjn eeneghepercken
M en ziet bezwercken M et de Lazerussche

an alle epicurieneghe studenten Inde ghere, die 't wel m aken ,,zal, Dat in
duum dicke besm outte bibebrarie Horo- Echo 't vyer der m innen blaken zal,
logium quo eundi noch niet in prenten, H.
d.Am.G 4(m.16ee.q.
Bydicht,zn.Uit by en dicht.
DE DENE,Langhen Adieu 231 (15601.
Biblist, zn. Afl. van fr. bible, bijbel Benam ing van een niet nader te be-

nöch van ofr. bible, werptuig schijnt palen toevoegsel in dichtvorm (als bijevident.
komstige prestatie op wedstrijden),blijDeugniet?11Alheb ic metd'au biblis- kens de aanh.wel (geuroonlijk?)van heten, die noit duegt en deden Ditte al kelende i
nhoud.11Leghd ooc gheen Charduerwaeght totten dagh van heden,Tes ten vte, tot iemends Spite, ln bydicht
noch goet,maer,ic en weet waert draeien oft Naerdicht, zoom en doet te Lande,

sal,cAsT.,C.
V.R.183(1548j.

cAsT.,C,p.R.29(1548u
1.
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Byeenstaken - Blaecksele
'
Byeenstaken,ww.Uit byeen en stahen. 1
n dez. bet.
).1Ick set alle dinck
Ophopen,verzamelen,bij elkaar y,har- mach ick hem behaghen, A. BIJNS

ken'' 1Tisalniet,daermen...grootgoet, (ca1540j.
gelt, lant, sant, by een wilt staken,
Bijslach, zn. Zie MNW
Bislach,
Bvuyne3,101(15564.
W
NT
i
.
v.
Bi
j
s
l
a
g.
Byeenwellen,ww.Uit byeen en wellen.
ln de aanh. in een onduideli
jlce obVerbinden, samensmeden?11Ghy die scene toepassing.11Al
ho
or
de
g
hi
vanden
m et den bant der lieffden by een syt ge- bi
jslach clincken alsaechdidieraetcamer
welt:v.D.BERGHE,Ref.55,45gm.16ee.1. bloot ontdecken, enz. St 2, 170 qvöör
Billeggen,ww.Zie M NAV i.v.Bileggen, 15241.
MTNT i.v.Bljleggen.
Bijstandelijck, bn.,bw.Van bi
jstand.
Verltlaren, uiteenzetten? lkMrat is u
Bijstand verlenend, behulpzaam.11V
begeren? Avilt dit mij bij leggen, Dat blijv'ic by /bystandelijc heden, cAsT.,
ghi nu coemt, M eev gheluch 197 reind Pylz.A iiijv(ca 15304;Rvieen zoudev niet
16ee.?q.
m et wercken en woorden, slet macht,
Bys, zn. Van bysen.
goede,met ziele en lijve BystandeLoop,gang.- Synen bys nemen, zich met
k helqen.H .
d.Am.B 2v qm .16e e.).
wenden, keren.1W y nemen ter stont lijc
Bystam chede, zn. Van *bystanich of
deryvaerts onsen bys, EVERAERT 513
(1533q. - Zynen bys stehen Tqïtt zich

onttrekken aan? (vg.DB Bo i.v. B ijs.
Den bijs stehen. snelvluchten Eversta.
er vandoor gaan, zi
jn biezen pakkenq;
vg. ook B'
l
jseve) 1W ye sheeren wynghaert/doet mesprys Hy steict zynen
bys Van huer ghespijs, EVERAERT 499
(15331.
Bijsaerd,zn.Van bt
jsen.
Sijnen bi
jsaevd van land stoten,ervan
doorgaan.11Nu laeten wijonsen bi
jsaerd
van landgaen stoten,AlitenLijsbitk600
geind16ee.?j.
OPM. Vg. sJ
)'
nen bys, b1
)
''
,
seve stehen in
dez.bet.ZieBysen Bijseve.
Bijsen,ww.ZieMNNV i.v.Bisen,NVNT
iv.Bi
jzen.
Bi
jsen naev, zich keren,wenden tot,
volgen?11Ghy sultmy grootevrientschap
bewijsen W ildy my openen en thoonen
naer V'iens dienste/ick alderbest mach
bijsen,a4sfzf?.Sp.Cccij(15614.
Bijsere,zn.Van bijsen.
1) Die yybijst'', wildeman, dolleman?
ln de aanh.scheldnaam voor een sinneken.11/1. W elwaersydy? au!ghy dootzondich neckere? D .:Hi
er bem jc!we1
goe afjonstich bysere, Reyne M . 1153
gca1575?4.
2) Den (si
jnen, e1Az.) bi.
7'
seve stehen,
er van door gaan (
vg.den bls stehen (zle
Aysqen debiestehen (zieAVNT XV,1208q
in dez.bet.).11Sp.d.M .6104 gbeg.16ee.q;
Appelboom 245(1ekw.16ee.
q,EVERAERT
66 g1511q; M enschwevdinge Chvisti880,
in Hs.TM B,B,fol.27v(m.16ee.?q.
Bijsetten,ww.Zie MNVTi.v.Bisetten,
W NT i.v.Bi
jzetten.
Terzijdestellen,nietachten (W NT i.v.
Bijzetten,bet.13vergelijkt hd,ùdïy:/z:p
.

.
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rechtstreeks van bystaen.

Bi
jstand,hulp.1Metalderbystanichede (x vevmanichede) zallick daer toe
helqen,Judich 75 (1577j.
Bljten,ww.TSJ,
'
;
'
;den bash gebeten sl
j
,'s.
Zie Bach.- P-J'
?Z den dahe blj
''
ten. Zie
Dak.
Bii
moe
de
Bl
jken
sr Zn.Uit b!
',bijen ynoedev.
de aanh.een ofanderefunctio-

narlsln een begijnhof.1lcsalpepercoeck

eten wient oyt m ishaechde,Sprac douste
bim oeder en ginc haer rasschen, Doesb.

249gv66r15281.
Binck,zn.Zie AVNT i.v.Binh (1).
lferel (vg. KIL.: B inckpbinghel.
Ru
sticus).1W aegeraers, schuijteboeven,
dees slim m e bincken, B vouwevsg. 507
(ca 1560);Tierden ze meest niet alals
onwetende binken,Roevende v.M eest.4l
269(ca1564?j.
Binnelijck,bw.Van binnen?
Binnen.lkMocht ick haers persoons
zi
jnghewinnelijck,Zoowaermyn vreucht
beghinnelijck ln 't herte binnelijck,
H .d.Am.Cc4:-qm .16ee.q.
Bisschop, zn. Zie MNAV i.v.Bisscop,
MCNT i.v.Bisschop (l).
4.
fettenb'
isscltopA'ïjy'
)z,zijnlustenvolgen;
coire?11lcksounochtansoockwelmetten
bisschop terstont//rijen,So welals ons
meester/die nu den cadet maeckt,
'
Well.M ensch635 q2ekw.16e e.q.
Sint./pprï.
sbisschop,zie Vischsoplpe).
Black,zn.ZieDoovp
.loyen.
-

Blaecooglzen,ww .ZieM NW i.v.Blaechogen.
M et de ogen yyblaken'', d.i. vonken

schieten van toorn.11Hulpe, Modicack,
hoeicblaecooghendewerde,M av.v.N .870
(ca1500J.
Blaecksele, zn, Van blaccben,

Blaemen - Blam atie

Vuur,gloed,hitte.1ln 'therteghevoel
haer zielen lijf nu schincken,1ck moet
na'tlieffelijclcgheraeckseleMettenhoofde
in 't water zincken, H.d.Am.O 6v qm.
ick zulcken blaecksele, Al zoud'ick

16ee.al.
Blaem en,ww .Zie Blamen.
Blaer7
.Blare? zn.Zie AVN T i.v. Blaar

(1V).
Dwaze (of lichtzinnige?) vrouw,malloot.11Gaepteylen /Laudaten en sulcke
blaren,Veeld.Gen.D.157g16ee.
).
Blaes,zn. Zie M NNV i.v. Blaes,MTN T
i.v.Blaas(111).
Arme sukkel, sloeber.11Niemant en
zachmen dees blasen //by ter noot
staen,Rott.Sp.A vjV(15611.
OPM.Het is niet duidelijk,ofwij dit
blaesmogen vergeli
jken met één ofbeide
tot dusver gevonden plaatsen,resp.in de
bet. ,,blaaskaak'' (
MNMT) en ,,kinkel''
(W NT).
Blaet,zn.ZieMTNT i.v.Blaat(11).
Blaaskaak;pochhans(vg.KlL.:Blaet.

grauatie mits dese mi
jnder blamatie,
S.Stadt16 g
c
a
1
5
3
5
)
(
z
i
e
o
ok ald.796);Nv
wort geschent,des waerheyts predicacie,

Als vanden gheleerden,nv li
jdende blamacie,Dweych d.H#psf.1572 g1e h.16e
e.q (hic? of vervolging?), Ja so sullen
wijse allegaer brengen om den hals,die
ons verachten m et grooter blam atie,
Paulus en Baynabas, in H s.TM B, B,

fol.57gm.16ee.?j,Gheenschandalisatie//
noch oock blam atie En zal gheschien
onder onse natie (t.w. van De zonde),
Rott.Sp.K viijv(1561);Salsijdan meer
van goede m annen maecken dieven En
haer nam en grieven ,,m et schant en

blamatije? Ll
js en Jan S:41 399 geind
16ee.?).
ln de aanh. het schenden'' van
dedood,schennis.11Lof,God dergracye,

Die m y noch in des doots blam acye U
lieden in troost excellent zendt, Gentse
Sp. 274 (153% ; (Christus) Die van my
waert des doots blamacye,ald.279.

3) Schande.11Tis al blamacie dat sij

Blatevo,inaniloguus,vaniloquus,ventosus, mi
j doit een ander voer mij heeft sij
bavdus; blax . et Gloviosus, m agniloquus vercoren, St 1, 88 (
v6(5r 1524); Ten
en PLANT.: B laet. Iz
rs babillayd, k?'
n derden mueght schauwen hier in blam acviavd.Blatevo).11Mistmakerkens,nacht- cye Figuerlic hanghen sdueghs,beghaerbrakerkens, wispeltuytkens, Blaetkens, dere, Gent
se Sp. 299 (153% ; Noijt en
m aetkens,die tsinte Reynuyts gheraken, geschiede meerder blamatie Onse phariLeuv.Bi
ldv.4,214 (beg.16e e.q;Tginc Seeuse natie//van Godt Vercoren, Bebat te wercke, doen dabdi
jen waren heeyinge Pauli 379 gca 1550?q O Venus
clusen, En doen de abten woonden als moet ick v nu obedieren, En gherekent
m usen ln gaten,in hol
en,Nu maken sij worden met blam atie Onderv Scholieren,
den blaet m et hoogen husen,x.BIJNS 39 H .
d.Am.C 1gm.16ee.q(zieook ald.E 5v

(1528
j.
Blam atie, BLAMACIE, BLAMMACIS,
Van blamen of blam even.

1) Blamering, kwaadsprekerij (:r!I.
Vsoovdenschat iv.. yyeerroof''
).j
ScuutEVERAERT
yp
scimp begr
38
6 (of
15te sulcke blam acien,
12q (zie ook ald.
261 (15301), Dus en beclapt niemande
met blamatien, A. BIJNS, N.Ref. 2, b,
15 g1e kw.16e e.q (zie ook ald.125,f?9
q1ekw.16ee.q,310,d,12(15281);Tnijdlch
bespien K an niet ghezien reyn conversatie /Ten moet in schimpigher blamatie
Zulc arguatie/doen pronuncieren,cAsT.,
Pyv.B ijqca 1530)(hic?ofsub bet.2?),
M EY ER,

Kent selve u gebreken alleene, & niemant doende blam atie geene, Byuyne 2,

53 (2eh.16e e.q(zieook ald.3,11).
ln de aanh. opspraak?11Meerder
druc m idie clappertsdeden mibrengende
aldus in swerelts blamacien, Doesb. 12

en PaSS.); Laets malkander niet meer
beschamen voor de luyden /Op den
dach van huyden //tis groote blamatie,
Rott.Sp.A ijv (15614(zie ook ald.R iv);
Daer moet een schut voor geschooten //
synOffwi
jsouden verstooten //sijn//met
groote blamacij, Deenv. M ensck 114
g2eh.16e e.q(zieook ald.116);Dedeick
anders,m y naecte blam atie,Ontv.Rentm .
271(1588?q;Dat(t.w.gedood teworden)
begeer ick (t.w.Tvouuqe)tot der W erelt
blamatiën,Tvauwe738(1595?j.
Enen de blam atie doen, iemand het
schandelijke (van zijn gedrag,zijn woorden,enz.)onderhetoog brengen.1W aer
es Ozias//laet my hem doch spreken
up dat ic hem //hier of mach doen de
blamatie als nu ter spatie,Judich 1450
(15772.
4)Bezoedeling,besl
nettingtSmet.11O
-

heilege ingele van hoger naclen, Sonder

blamacien sidi bi Mraerheiden, m iere
qvöör15281.
2)Belastering;te-schande-making;v.v. suster,vonden,EevsteBl.1141qca1440?1;
.n drien vry van blam acien,
(lok verachting?1
)V moedqr i: in groofç Eçn wt:en i

DE RoovsRE 112 E3e kw. 15e e.q;Loff
vercorene/gheborene in dauids name
sonder blamacie, St 1, 87 rvöör 15244
(God)Die onsdatbroot,los van blamacien...delende nv zijt,Chvistenh.13 gca
1540j (zie ook ald.783),Considereert u
habijt en syn blamacie,Smenscken gheest
414 (ca 1560?q; Hiermede (t.w. zekere
instrumenten) duersoect men tdiepste
der gronden? En daermet houwicse net
voorblamatle,Ontv.Rentm.923 (1588?qt
Eerwijgaenin //sodoenwijeen salutacil
aen onsen Stadthouder graeff M auritis

sonderblamati
j,Rfchen Wveche,prol.31
(1596?(
q.
ln deaanh.naarhetschijntgebrek.ll
Deen (t.w.van de twee pylaernen)was
verciert/mer cranckter) van fundacien
dandergeen blamacie/en ha mersterck
lach,St1,151(vöör1524q.
5)Nadeel,ongemak;tegenspoed,rampspoed.1Mordadighe quale volder blamm acien hoe condi dus wreet te m ywert
wesen,St2,187jv6ör15241;Die (t.w.de

toeschouwers) wenschen wij dat godt
alleblamacije Van haerwilnemen,W ell.
M ensch, prol.73 (2e kw. 16e e.q;Hi
j
moets zi
jn daghen crijghen blamatie,
Redevijhevsged.16,227 (m.16e e.q (zie
ook ald. 35,466);Ouer v zalcommen

Smenschen gheest 116 (ca 1560?q;Antw.
Sp.Eee iiij (1561);Jezus i.d.tempel365
(ca1575?j;Tavuwegyaen 68 (1581j;PvoetusAbantus18gvöör1589j.
Blam en, BLAEMEN, ww . Zie M NW en
W NT i.v.

1) Te schande maken, ongelukkig,
rampzalig maken.11Moyses sprack:doet
my wt den bouck deslevens,Liever dan
u volc zoude gheblaemt zi
jn,Gentse Sp.
58 (153% ; W ie (t.w. die op God ver-

trouwt)wertoytgheblaemt,en verlaten

onghepaeyt? FRUVTIERS, Ecclesiasticus

20(1565q.
2) Te kort doen,verminderen?1Ghij
naoechtse(t.w.dedvuch)geneesen sonder
eenich blaemen, Tcooven 820 (1565)
(sondeveenich blaemen,volkomen,geheel
enal?).
Blam erelic,bn.Van blam eyen.

Afkeurenswaardig, laakbaar.1Zy en
merelic,cAsT.,C.V.R. 193 (1548j.

hebben an hemlien niet een poinct blaBlam m atie, BLAMMACIE, zn. Zie Blanlatie.

Blanckaert (1),zn.Van blanch.
Die ,yblank''isin een ofandere bet.11

Dies seyden abelaert cloeckaert en blanckaert: Die niet en wil horen en dooch

vöör1528);Ke
eenen winter zwaerlick die V benauwen geen gabaert,Doesb.246 g
i.blanke, reine
zal met groote vecxsatien tot uwer bla- wellecom blanckaert (d.
el,i.c.ironisch?),M enschwevdingeChristi,
m atien, Reyne M .218 (ca 1575?);Geen zi
n Hs.TM B,B,fol.15(m.16ee.?j.
dinck en is den Coninck doch verhoelen. i
Blanckaert(11),zn.Oorspr.?
Daerom naeken u groote blam atiën,Ontv.

Rentm.738 (1588?q;Nietrustende/voor
ghy hem gebrocht hebt /in blam atie,
Zeven S#.Bevmh.M vjv(15911.
6)Verderf.11Vleysch ewelic moet nutten sonder fallacie Elc redelick dier op
deuwighe blammacie, v.D. DALE, Lof
hostie100 (1ekw.16ee.
q;U verworp ick,
der zielen blam m atie,En gheeft m y tot
God na qualificatie, Tvudo 3033 gca
1550j.

Deel van een wapenrusting, di
jbeschermer?11Blanckaerts en een stalen
broec fijn van maellie Moet gij hebben,

Camp v.d.Doot 2251 (14931 (het frans
luidt: ,tcuissotz braconniere de m aille
Tefault'').
Blanden,ww.Gevorm d naarofr.blandiv
of lat.blandivi.

Vleien, mooipraten (vg. KIL.: B landen.Fland.j.sm eeken. Blandivi; vg.
nog DE Bo i.v.Afblanden).1
Blam eerder,zn.Van blameven.
1Men machse
Eig. schender, lasteraar; in de aanh. (t.
w. kloosterlingen) jnt blanden / niet
verachter?11Te viere zal God noch u verblooden, EVERAERT 149 (1523q.
ant, zn. Van blanden? Of ontleend
blameerders(t.w.vanMaria) verdoemen, aanBlof
r.blande?
A.B1JNs,N .ReI.323,f,6(1528q.
Vleierij, mooipraterij?1)N'
Vie sel hem
Blamelijc, bn., bw. Zie MNW
OP tscoonste blant fonderen het is al
Blam elihe.
sr 15244.
Schandelijk; op schandelijke wi
jze.11 abuseren,St1,74 (v6t
Eevste Bl.1419 (ca 1440?q;Sev.Bl.174,
Blasphematie, zn. Van blasphemeven.
748 (ca 1450?q;M av.v.N.101 (ca 1500J; 1)Godslastering.1En maect hierinne
BVERAERT 21 (150% ; Dvie Sotten 197 gheen lamentatieTschijntblasphemacie//
Godswercken rebellich,a4yzfzf?.S#.Nn iij
(
1ent
kw.
16e
Es
,B6IJ(
153
Ge
seSp.
27e.
4,q,32X7.(1
53e9ls
1;39
A.
NS
1084/ (1561).
(15484;H.d.Am.L 5V,Bb 6 (m.16ee.
j; 2)Laster.l
jLaeckt haer (t.Mr,Maria)

niet, die God claer hiet.. segt: vliedt,
Bleecverwich, bn. Uit bleec en vevwe
tempeest van blasphem atien, A. B1JNs, m et-ich.

N.Ref.329,h, 14 (1e kw.16e e.q;Nu

Bleek van kleur.11Bleecverwich maect

siedy God syn cracht op u ontsluyten, ghy t'aenschi
jn yselic, cAsT., Pyy. B
Duer u nydich muyten en blasphematie, ii
jv gca 1530); Bleecverwich /mismaect

Tvudo2152(ca15501.
Blasphemeringhe, Zn.

blasphe-

AFIJF8'
/S.

Schande, smaad.11Tyrannelijck. //
Liet hyse daer mismaect van rouwen //
Ter blasphem eringhe van allen Vrouwen,
H.d.Am.O 3(m.16ee.q.
Blasphemich, bn., bw. Van *blaspheA;
48Al? Of van blaspheme, blaspheem (zie
W NT i.v.Blasphemeeven)?
Lasterend, lasterlijk. !1Hoort doch,
H eere, huer stoutelyc dreygen, huer
blasphem ich verwoedende quaet,CRUL,

4B,in Bvuyne 1, 177 (2e kw.16e e.1;
Sij blasphemich scrijven, A. BIJNS 114
(1548j; (Ghy) onteerde//Gods heylighe
naem blasphemich,Smenschen Lheest513
(ca1560?j.
Blaten, ww . Zie M NVT en W NT i.v-.
t* blaten ATet
Proncken.11Dan gaen SJ
gefronsten halsdoeken,lampersoftfloers,
Daerde borstkens doorschijnen rechtop
sijn hoers,A.BIJNS,N .Rej. 259, d, 13
(1527j;Si
jde,damast,en mach hen niet
ontdieren, Op dat sij mueghen na de
weereltblaten,A.BIJNS107(1548J.
Blauwaert,zn. Van blauw.
Futlozekerel,slappeling.1Flauwaert//
blauwaert//zijdyontcnoopt,r)ERoovEltE
400(3ekw.15ee.).
Blauwelijck,bn.,bw.Van blauw.
1)Blauw,blauwachtig.1Eest wonder,
alsien mijn lipkensblauweli
jck,A.BIJNS,
N .R ei.135,d,18r1ekw.16ee.
q.
2) Onthutst;ontdaan? Of smekend?
(Dan is ook de le aanh.sub 3 hierop
mogeli
jk van toepassing).11Si douden
.

Van Godsm oeder,dehoochste verhevene,

.

van onderin eenen hoeck Dathisobleeck
wert als een doeck Des hiseerblauwelick

icpuerverheene,ald.C ij.

Bleyne,zn.Zie M NW i.v.Bleine,W NT
i.
v.Blein.

1) Doorn.11Bloemken sonder bleyne
(tot M ayia),h. BIJNS 5 (1528);roosken
sonderbleyne (ï#.),ald.279 gca 15401.
OPM.Vg.Ongebleynt.
2) Smet; gebrek.11Aue rebecca vry
alderbleynen (totM avia),St1,207 (vt
s6r
15241.
Blendich, bn.Van blent,blind.
Blind.11W eldaetreenedie godshelighe
kercke/bewyst de werelt blendich,FJvuwegvaen 202 (15811(zieook ald.594 en
pass.).
OPM.Nog in N edevd.H elicon 55.
Blensteren, ww .Oorspr.?

Kijken,zoeken?11W ij aten den haen,
Te wijle dat zij nae die coijen gingen
blleqnsteren (x vensteven),M eev gheluck
415(eind 16ee.?j.

Blieck,zn.Zie M NAV i.v. Bliec,V 'NT
'
1
.v.Blieh.

Den bliech (ofsi
jn bliechen) veylachen,
(iemand)te pakken nemen,bedriegen.11
lck salu welhelpen,Dat ghijwelsult
verlacken den blieck,Lechevt.244 (15411;
Brouwers,die vijff schellingsbier geven
voor veertich placken, daer sij tvolck
mee verlacken /metmacht sijn blijcken,
Bvouwevsg.354 (ca 15604.
Blier?Corruptvoorjiev?
?1Elck twee stadts kannen wijns,
wort zonder dangier y,blier (x goedeytier
#,hiev),Gheschoncken,a1sghyvant'Taneel
zultgaen ,zsaen Rott.Sp.*+* vj(15611.
Bli
jlc
k,zn.ZieBlieck.
ckachtich?bn.Van blijchen.
Duidelijk bljkend. 11 'tNvelck ick v
heeljonne,zoo hetisblijckachtich,H.d.
.z
lAn.C5(m.16ee.q.
Blijdeghelaetich,bn.Uit blt
jde en ghelaten m et-ich.
slet blij gelaat.l
,
1Blijdeghelaetich sonder versaeghen Met weewi
jtich claghen.
Zoo salmen veriaeghen,Al
le oprijsende
grampschap wreedt, Ds DExE, Fab. 41
(1567j.
Blijen,ww.ZieMN'
W i.v.BeliëntW NT
i.v. Bellj'
den? Of corrupt voor lljen,

op haer sach,Doesb. 268 (vöör 15281.
3) Verlangendt hartstochteli
jk.1Sij
staetop hem en sletwelalso blauweli
jck,
Well.M ensch 26 (2e kw.16e e.1,VTa sy
ziet te flauwelijck,Van minnen blauwelijck ,,vol totten ltroppe, H.d.Am. C 1
E1l1.16e e.l.
Blauwen, ww.Zie W NT i.v. Blauwen
(11).
Eig. plagen (vg. KIL. blaeuwen/
blauwen.vetus.Lacesseve,vexave),ver- dulden?
volgens jokken, gekheid maken?1Ons Eig. erkennen en vervolgens via acsotlijck blauwen salnoch ioli
jtmaecken, coord gaantotdulden (Daan)?ofyyljden''
Sotslach 76 (ca 1550j.
(dulden)?11ck en can de loogenen niet

langerbli
jen,Dove Bitstey328 rca 1600J.
Blijncsel,zn.Van blijnclten,blinken.
Glans.11Hy es dbli
jncselvanden eeuwyghen lichte, Spieghel zonder sm ette,
vlammigh gloeyende, Gelktse Sp. 268
(1539J.
Blijsmoets,bn.Koppeling van bll
j
''en
lnoet.
Goedsmoeds, opgewekt.1Och, lieve
heere, wilt bli
jsmoets sijn, Sacv.v.d.hT
172(3ekw.15ee.q.
Blinde, zelfst. gebr. bn.
(Den)
blinde int vleeskuys jagen, vangen, als

dijn conclusie, cAsT., C.t,.#.58 (1548q.
Blockiersel, BLOCQUIERSEL, zn. Van
blochieven,blocquieyen.

Conceptie,opvatting,idee?11Nemmer-

meeren hebt ghy blockiersels ghenough,

cAsT.,C.V.R.22 (1548j;Eeroock eenigh

dicht llAven m ond ontlyde H ebd al tl
blocquierselende u inueùtieteest,ald.34.
Blocsleper,Bl-ocst-ltvpsR,zn.Van bloc-

slepen.Ofuitblocenslepen met-e1'.
Hopeloze ofdwaze minnaar.1Sp.d.M
3611,3831 (beg.16e e.);St1,166 (vöör
15244;Chyistenk.881 (ca1540);H.d.A m.
blinde 'tvleeshuys besoehen, int vleeshuys L
7 (m .16e e.q.
f6/8811811,zie Vl
eeshuys.
Blisse, zn.
Tovtelblesse.

J'
JJS covten blisse,

Bloeder, BLOEVER, zn.Van bloeden.

1)Die bloedtaan wonden in de strijd
opgedaan;vervolgensook stri
jder,krijgsBloc(k),zn.Zie MNMTi.v.Bloc,AVNT man?
1Mars bataillen menich bloeder
i.v.Bloh.
sweerdich Doen ter Plutonigher spe(Den)bloclh)slepen,ertreurig aan toe loncken dalen,cAsT.,Pyv.B vij(ca15304.
zijn, ongelukkig, rampzalig zijn.11On- 2)Sukkelaar.11Schier eer nAetten ratghecesseerd moeten zijslepen den block ten //dan met yemant goeyers Telt
Die ons m eesters de poëten zo zeere vermense/en meestsooblijuenarm bloeyers,
hachten,cAsT.,C.V.R.57(1548j.
w.Sp.k iij(1561q.
Inzonderheid ten gevolge van een a4nt
Bloetsel,zn.Hypercorrect(ofcorrupt?)
hopeloze ofdwazeliefde (t.w.jegenseen voor
bloeisel?
onbetrouwbarepartner),vg.Leuv.Bijdv. Blo
eisel.11O bloetselder edelhyt (t)A;44,343:,,l-lebdy een m etherten vercoren,
/
Jadelll
jh #:rEn ghyse bem indt en zy u niet,Zoe es schvijvende evenaam voov 8:9
)s).Con.Balth.1028 (15911.
den arbeyt van dien verloren, Houdt ,sp(
Bloncheit, zn.Van blonc.
zy u dan gaende in dit orboren, En zy
1) Stompzinnigheid.11Camp v.d. Doot
haerliefde eldersbetrect,Zoe es u dblocq;
sleypen aen gheboren,W ant zy met uwer 792 (14934;EVERAERT 477 (1eh.16e e.
m innen ghect/
'.11Sp.d.5I. 4690 gbeg. CAST.,C.V.R. 248 (1548j;H.d.Am. 1 85'
..
16e e.q,Leuz'.B;
.
)'dv.4,343 (beg.16e e.;, gm .16ee.1
2)Dwaasheid?11Hoe iongh zy zijn,
St 1,166 rvöör 15241,X.Esels 14, 10
r my (
t.w. Veydwaesde iongheyt) be(1530j;H.d.x4m.H 8 (m.16e e.q. Nog due
bijvlsscHsR,Bvabb.(V.d.Laan bl.59). dryven zy cloncheyt (l. bloncheyt x
Vandaar ook verliefd zi
lteyt), Gentse Sp. 235 (1539); De
jn in het Ioeng
nsche,die eerstwarfghesteltesin state
algemeen,metbijgedachteaan hetlijden, mVan
encyen, al schynet blonckeyt,
dat dit met zich brengt (vg. ook J Adherinnoc
erende daer naer verdwaesde iongGrauls in Onze Taaltuin 3,bl. 111 e.v.?
yt,ald.253.
4,bl.257e.v.).1A.BIJNS,hï.ReI.193,e,2 heBl
onckaerd,zn.Van blonch.
E15c5g,ooesb.à1,c0: Evôôr 1528q,
.svsStompzinnige.11Onzen AutheurCasteRASRT266(15301.
Blockieren, BLOCQUIEREN,
lein (en heeft)vooralzulke Blonckaerds,
ditte niet gheschreuen, in cAsT., C.L'.R.
vorm d naar ofr.blocquevè
A.tBEDR.
denke
mens
ellen?11Be
lnt
blocn,
kiec
ro
enci
n epi
nëren,Sa- 252(15481.
ghelooft
Blooden, ww . Ri
jmvervorming
gheen vlaemsche boecken /Mrant zy blooten ?
meestvalsch zijn,cAsT.,Bal.B 2 (1521); Beroven.11Vreestse die van duechde'
W ild ghy uwen zin voorder emploei- del
icke vraeme blooden (x doodenj De
hieren, Ende ghy droom en wild bloc- siel
e diessejnteeuwich tormentstuenenquieren,lntbeghinmijnsbouckskinsvindt dees,EVERAERT356(15314.
ghy de vulle leden, cAsT., C.V.R. 242
Blootelijck, bn., bw. Zie AVNT i.v.
(1548j.
Blootelijh.
B. ONz. Nadenken, peinzen7
A.BN. 1) Blootell
jch t?JAI,beroofd
.11Blocquierd zeer stranghe weest aerbeid be- van,zonder.1:Vy vinden onszelven van
sneuende, Peinst langhe qnde vele Om
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deuçhdenblootelijck?Rott.S?.A'
Ilv(1561j

2)Kenneli
jk,duidelijk,evident.11Elck e1c of (t.w.van het hynchelen,smullen)

soude de hoofden des rechts dan eeren. zynt zuwersche of westelen, EVERAERT
M en soudsehelpen hoeden voorverseeren, 108(1513q.
Tleuen daervoren wagen,datisblootlicst,
Boesen,ww.ZieVTNT i.v.Boezen (111).
Om iusticie altoos te helpen m eeren,
Kussen.11Hotdaerboesten eens,Twee

Doesb.189 qvöör15284.
B.Bw.Openli
jk,ronduit.1Sacr.t'.#.AT.
1227 g3e kw. 15e e.q;Elchevll
'
jc 386 gca
1490?q;Sp.d.%1'
.34 qbeg.16e e.q;Gentse
S.
p. 152 (153% ?
' H.d.An1.G 1 (m. 16e
e.);xuwlAx,Stv%itd.G:m.57b (15904.
Blootstellen,ww.Zie AVNT i.v.
Bekendm aken, openbaren.11Zoo OnS
Jacobus,scryvende,dewaerheytbloot//
stelt, Vevl.Z.1:515 (15831 (het is niet
helemaal duidelljk, of we blootstelt dan
welblootsteltmoeten lezen).
Blusschersse,zn.Van blusschen.
Zijdieuitwist,tenietdoet.11Mijn herte
ontpluyct, dat ics gewaghe, Dat de
blusschersse van onsen sonden (t,w.
hlavia) Voer ons in dewige vruecht
wort vonden,Sev.Bl.894 (ca 1150j.
Bluts(e), zn. De samenhang met de
bnn.bluten bluts en het zn.bluttelntis
onduidelijk.Opmerking verdient,dat in
't hd.naast de bnn.blutten blotthet zn.
blutzstaat.Mogelijk isblutsle)hetzelfst.
gebr.bn.bluts (zie MTNT i.v.Blutsch)of
een bijvorm van blutte (zie AINXV i.v.,
SVNT i.v.Blutten).
Sukkel,domoor.11Sp.d.j1.1217,4627
en pass.(beg.16e e.);cAsT.,Pyv.A iij
gca 1530);DE DENE,Langhen Adieu 129
(1560j.
Boech, zn. Zie M NRV i.v., AVNT
Boeg.

Juk? (Via ,,borstriem'' uit ,,borst''7
.
alleen voorvoveboeck opgetekend.l.llVoer
groetemoeijtecleijn dominacieendealtyt
te slepen der slauen boech (x vvoech),
St2,204gvöör1524).
De bet. ,,borstriem '' is in M NNV echter

Boen, bn. Zie M NMT
RVNT i.v.

le art. en

Goed,geschikt.1A'
lenichj.d.Bedvocks
137g1eh.16ee.
q;Paulusen Bavnabas,in
Hs.TM B,B,fol.60 (m.16ee.q;Rott.Sp.
G vjv (1561);Roevende t7.M eestAl493
(ca 15641; M . Bedv. T'
/JI'J 430 (1577q;
Deenv.Afenscb 149 g2e h.16e e.
j;HS8?zchen d. Bavmh.,in H s.TifB, C, fol.32

Sotten 71 gvöör 1519) (vg.ook ald.74:
Hot daer basten (l. boesten?) eens'');
MTa, swyt ghy, en boest m yn achterste
cloove!Tyudo2050(ca 15501.
OPM.Vg.Poeselen.
Boetbe(elteringhe,zn.Uitboeten beetevinghe.
Boete.11VTilm y ter rechterboetbeeteringhe bereeden,PU9'J.Z.11,896 (1583);
Ter goeder inventie Boetbeteringhe doende voorhaerepenitentie,ald.1139.
Boete,zn.Zie M NAV en W NT i.v.

Si
jn boeten beschutten,zijn plicht vervullen.1Nu Schriftuer laet ons beschutten onse boeten /Laet noch een rondeel
van u zijn gheloost/Op dat ons gheen
blamatie en zalghemoeten,Rott.Sp.O

vjg1561j.
OPM.In debet.:)$zi
jn zaken,zijngewin

behartigen''komtde zegsw.voor op twee
plaatsen uit het beg. v.d. 17e eeuw,

aang.in SVNT i.v.Besckuttentbet.6).
Boetenesse,zn.Van boeten.
Vergiffenis.1Nv stellicmynhoedeken /
VP thooft van Marien Ende qwilleq ouer
knyen /huer bieden groetenesse Dat jc
mach cryghen /van sonden boetenesse,
EVBRAERT11(15094.
Boetschap, zn.Van boet.
t t'Jçz
l ooglten)
Middel.11lck (t.w. folù'
draghe boetschap daer jonste spruyten
'Jm oet,lck betoone de vrientschap,H .d.
x4p
z.Q 8'-(m .16ee.).
Boetsel,zn.ZieRVNT i.v.
Genezing, (geneeslmiddel.11EVERABRT
14 (1509);Doesb.86, 150 (vöör 152811
'
X. Esels 24, 4 (1530); Chyistenh. 1208
qca 15401;z/
lAzfzt/.S/.F iiij,O iijv,Nn iij
(1561q;Red.en ArJ/.915 (2e h.16e e.1;
COORNHERT,Abvahams Uy/jzlsjy/z 89 (3e
kw.16ee.1;Bel.v.Sam,.1370 (eind 16ee.
q;
Leevl.Taefel-sp.43 gbeg.17e e.q.
Boetwijn,zn.Uitboeten wl
jn.
Geneeskrachtige wijn; genezend middel.!
1Tsal goet zijn /tis boetwijn /voor
allBo
e pi
jne,Sp.d.M .3294 gbeg.16e e.q.
ffen,ww .Zie M NVTen MTNT i.v.

(1596);Kackadovis 13,19 geind 16e e.q; Eig. zich opblazen en vervolgens te
er gaan, uitbundige vreugde bedri
Hs.TM B,C,fol.89 geind 16ee.1;Const- ke
jVen ?
thoon..iuw.321(1607j.
. 1
1Laet onshoffen boffen en triumBoes,zn.Bijvorm van buis (zie RVNT pheren seer vroelyck smeren en Syn
altoes blye, Bel.v.bam. 44 geind16ee.?j.
i.v.Buis(I)?
Dorst(vg.TEIRL.,Bavg.:ik heb buis, Bogorgie, zn. Vrrsch. verwant m et

ik heb (lorst).11Een goetboesCrychter bugger, bogkev, ketter, paederast, fielt

(zieMNW i.v.Buggey,W NT i.v.Boggev). Boorden,ww.Zie W NT i.v.
Smeerlap, fielt?11Ghi snoo bogorgie, Boorden fl:lz
i,vat kri
jgen op.1Gheen
doed ghihier den heere//lieghen? lc zal eere en laet ghy aen v boorden,H .d.An1.
lv (m .16e e.
q.
u wel in stellen,ghivui
jlen Cabbelare, N Boo
rghbier, zn. Uit boovglten, borgen
Bi
jstiev 380 (eind 16e e.?j.
Boken, BUECKEN, ww . Vlascl% bohen, en biev.
Geborgd, nietbetaald bier.11Tandren
buecken,zie bij Vlasch.
Bol(1e),zn.ZieMNW i.
v.Bolle,RVNT tyden heeftmy zom tydsboorghbierhuutghedaen lck gheloofver noch vyf of zes
i.v.Bol(1).
Buik.1A1st bollekin vul es therte bierkens staen,DE DENE,Langhen Adiett
ruste begheert,EVERAERT 77 (1526) (
zie 106(1560.q
Boort,zn.ZieM NW i.v.,le art.,W NT
ook ald. 221 (1528?j); Hy behoeffc
len
wel een N7ernA Suypen inden 17()11,Con. i.
v.
Boovd(1).
.,4en t
hoochste booyt llellen, hogerop
Baltk.1285(1591q.
Bond,BONDT,bn.Zie Bont.
komen (op de maatschappelijke ladder)
Bonettenhoet,zn.Uit bonette en koet.
of het met de aanzienlijksten houden.1
Soort hoofddeksel.11Siet daer eenen Sp.d.
M .551gbeg.16ee.q.
bonettenhoet. Tfatsoen comt nyeuwe
Binnen boovde vl
ien,te vergeli
jken
vutdermunte,EVERAERT445(1eh.16ee.1. zi
jn met?1Dese (t.w.dedaden van HeleBont,bn.Zie M NW-i.v.,2e art.,VTNT na en Medea)en vl
ien noch niet binnen
boorde Teghen die quaetheyt lacen
i.v.Bont(1).
1) Enen !
?t)A3/geTen, iemand Onaange- wacharmen Die ick ghedaen hebbe,S/.
naam t
reffen, onaangenaam zijn.11lc #.M 3887(beg.16ee.1.
vreese 't zal hemlieden gheven bont
Ovev tbooyt dvjven, wanhopig
(t.w.datdedwazemaagden aan dewijze maken. 11Dat ic naer Gods rechtvaerzullen vragen om haar olie met haar te digheyt M oet teeuwygher doot hebdelen),F.Vyoede 386 qeind 15ee.q;Maer ben sentencye; Tzelve ghetuught OOC
van vryheiden, ten derf niemant geven m il-rl conscyencye, D ies zulcke 1n.bondt,Gheen soe rustich m en daer ten vencye my over tboort dri
jft, Gentse
spele vont A1s wy, van M erchtene, in Sp.28311539J.
Antiquiteyten dev vvyheydt ende #A't
)c'/lï:
Ovev bpprf vallen,omvallen. 11Nu
van M eychtene (15651(aang.in VTXT i.v. gaen wy dan
orSp.
t /d.
To
de
e
boovo
rt,
Mtdat
127
0 kar
gber
g.
Bont (1), bet. 3 uit De Klauwaeyt 2 valt over
(18561 bl. 31)'
, De Stadt van Mechelen 16ee.q.
thoonden oock den conste V Tonnen den
ovevboovtwenden,wanhopigworden.ll
sesten prys, ten derf niem ant geven (God)heiftom staercken u fi
guerecranc,
Op dat ghy niet heel zoudt over boort
bont,ald.
2) Hem bontAAâl/?8lz, stellen, zich op- wenden,W illen m y,Schriftuerlic W oordt,
vallend gedragen?11Hier stellen zy (t.w. zenden,GentseSp.274 (1539J.
Tot siinen boovden tyechen, zich
de vrouwen)hem bond,ende leeren den
m ond, Vriendelick lacchen alzoo elcken aantrekken.1En treckestot uwen boores cond:Vvantzy in den grond zo valsch den //niet/Ten gaetu nietaen,S#.
#.aV
zyn tes i
selick,cAsT.,C.V.R.196 (1548); 2768 gbeg.16e e.q.
-- az
ls enesboortt7:Jf8'
;
z
l,zie Vellen.
-

--

-

M esapus en Ufeus maecten hun zeer
bont Alsd'eerste aenvoerders,GHISTELE,

Vivg.Aen.,fol.148b (1556j;Ghy m aect
11altijtintSpreken zeerbontPrincipalijc
alst m eest met vechten is te doene, ald.
225a gzie ook ald. 188b,238a,247b).
Boom ,zn.Zie M NW i.v.,le art.,W NT
i.v.Boonl(l).
lferfstok.1IF.: Siet daer een bier.
D .:Dat anden boom //scryft,Vevl.Z.1,
975 (1583);Daer en esmaervan wyne/
dat anden boom //staet,ald. 1109.
Boonsluym , zn. Uit boon en sluym .
Bonedop,boneschi
l.1Een schotelboon

Boot, zn.Oorspr.?

?11Ja sy (t.w. de bedroefde verlaten
discipelen) mochten met de kruyck om
broot//gaen /Oft een tienden boot//
slaen /aen haren armen.Rott.S/.A vjv
(1561q.

Bordecxkin, zn. Zie MNW
dessche, AVNT i.v. Boydes.
Houten portaal; afdak (
Vg. K1L.:
B ordessche. Fland.
j. Bord-decks,

bord-deckse.Flandr.j.loove.Pvoiectum ligneum :umbyaculum).1Povredoet
m y . tsavonts yewers zoecken een
sluym en niethalfghezoden,H .d.A m.Y 8 plecxkin Onder een bordecxki
n /om te
slumene,cAsT.,Pyr.C.vjvgca 1530j.
gm.16ee.q.
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Borsier,zn.Ontleend aan ofr.bouysiey. (1548);W a ghy zi
jt gheacht a1sbot uyt
Die de financiën beheert, i.c. in een roel,H .
d.Am.1 4 (m.16e e.q.
klooster;econoom .1Deen wilt abt syn, Boucken,ww.Zie M NW en W NT i.v.
dander opperste der clercken, Deen Boehen.
abdisse, dander borsier int verstercken,
Betuigen,verklaren,verzekeren.1Ghy
werdt verlooren //dit 10
Tyauwe1191(1595?1.
da44
rf j
ck81v).Vry
(15
Borten, ww. Bijvorm of rijmvervor- boucken, Tavuwegvaen
ming van bovden (vg.KIL.: bordenen. Bourgoys,zn.Ontleend aan ofr.bouvOnevave en Teutlt.: bord en lasten, gois, fr.bouvgeois.
Burger.11Ghy m achtighe Poortersende
borden, savcinave)?
Ondereenlastgebuktgaan;zwoegen?11 Bourgoys...Ghy sultoock m oeten trecken
M aerwantGod wiltelcx slauen en borten logieren ln dat landtschap vanden m ol-

Soo heeft hy door my (t.w.Oybove)den
loon doen storten W t sijnen lustighen
hemelschen rijcke, Antw. Sp. Ddd ijv
(15611.
Bossen,wm-.ZieW NT i.v.Bossen (111).
Verwijderen, wegnemen.11Van u is

gebost de zond'zeer vileynich,Rott.Sp.

L vj(15611.
Bot,zn.?ldentiek metW NT Bot(l)?
Enen botgeven,iemand verwonderen.1
lst niet tot onser leeringen, al gevet u
bot?Pvochiaen 1953(ca1540j.
Botten,ww.ZieW NT i.v.Botten (1).
Gulzig eten (volgensW NT i.v.Botten
(1),bet.3,c,met verwijzikg naar v.D.
vENxE,Tajeveelv.d. Belacchende W evelt
133 en TsIRL.,eig.bargoens).11Schuylman 303,366,424 (vöör15041;Antw.Sp.
Aaa iiij(1561.
q; M eev G/syf'
?
zfc/4 263 geind
16ee.q;Rontsaet10(1636?q.
Bot wt Roelken,ROEL,ROELE.De oorsprong istotdusver nog nietopgehelderd

Blijkens de aanhh. dient de uitdr.ter
aanduiding van een verloren zaak ol
hopeloze toestand en v.v. ook voor een
afgewezen ofhopeloze m innaar.Daar die

len,DE RoovEl
tE 297 (3ekw.15e e.q.
Bout (1), zn. Zie MNW i.v.,3e art.,
W NT i.v.Bout (1).
Menselijk excrement. 11 Scutterlyck
schytende ronde bouten,Leuv.Bijdv.4,
359gbeg.16ee.1.
OPM.Vg.Ruggebout.
Bout (11), zn. Mogelijk identiek met
Bo
ut(l);vg.deovereenkomstigedubbele
bet.van dvol.
Grap,klucht,mop?1Ja,datwas een
bout, door sulcken cout m ocht men u
prijsen,Letteyen Geest163 geind 16e e.?q.
Bouvernie,zn.Van bouj,boef.
Echtbreukt Overspel?1Pirithous bruloft stonter ln ghevvrocht edelick (t.w.
in Nestovs cop) Met gheheel ende al
luppiters bouvernie, CAST., C.V.R. 191
(15481.
Brack,bn.Zie M NW i.v.Bvac,le art.,
W NT i.v.Bvah (
1V),zout.
Loszinnig, wellustig; geil; voor de
overgangv.bet.vg.St2,194 gv6ör1524):
J#Ghij sijt veel bracker dan pekelsout
D oer twriessen ende theffen aenden
sack''.11Belghtu niet,datick selack en
brack heete,Lueyifevs 33 geind 16e e.?!.
Bradelick,bn.Van bvaden.
Bradend,gebraden wordend.1Eerwy

afwijzing vri
jwelaltijd haargrond vindt
in geldgebrek,zou m en voor bot kunnen
denken aan ,,een partijvan een ofander
ons onderde helsche tourbisten bradelick
spel''(zieMNW i.
v.,le art.,bet.6).
Verloren spel en v.v. afgewezen m in- Vinden,laedt ons beteren onze snootheit,
naar, rampzal
ige.1lc droech in myn cAsT.,C.V.R.178 (15481.
tassche veel ydel cam erkens doen wast
Braeckm aert, Zn. Ontleend aan ofr.
bot wt roilken ghim oet verhusen,St 1, bvaquemavt ,,épée courte et large à deux

31 (vöt
sr 15241; Jc moste daer spelen tranchants''ID'HAUTERIVEI.
bot wt roelken Ende ic en wasser niet
Kort en breed tweesni
jdend zwaard.11
meer tliefste boelken mits dat mij den M et desen braeckm aert onm enschelic
budel qualic gheuult was, ald. 2, 201, zeere Doode m ordreit vo1quaets ghevult
Al m aect hi m isbaert en doet gheclach, D en coninc Artueren,Camp v.d.Doot449
tis arbeit verloren, t1s bot wt Roelken, (1493j.
om datter m aer een int herte m ach,
Braem houwer,zn.Uitbvaem en houwen
Doesb.32 (vöör 1528);Alhadse hem te m et-ev.
voren wat soets gherelt, Si leerde hem
Kapper van z,bram en'' d.w.z. doornspeelen bot wt roelken, H i moste gaen struiken.1
1Braemhouwers/deluers/slasoecken een ander boelken, ald. 270; uen,DE Roovsl
ts 335.g3e kw.15e e.q.
Vvuend bachten, daermen thaut tast
Braggaert, zn. Ontleend aan ofr. byam et bot uut roele, cAsT., C.p.#. 157 gayd (
vg.W NT i.v. Bvageeyen,Afl.;bij
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Breebaert,zn.Zie W NT i.v.Bveebaavd.

Suppl. i.v. Byaguey citeert het 16e-

Grootspreker,pocher, snoever (vg.v.

eeuwse zn. bvaguavd; vg. ook haspen- Moocx,in W NT i.
v.Bveebaavd,bet.2).1
gouws bvag (NVNT i.v. Bvah (11), B), Adieu breebaerden m aeckende grootemu-

DE DENE,Langhen Adieu 115 (1560q.
luikerwaels bvagav (W NT i.v.Bvageeven, len,
Afl.,LITTRé t.a.p.),eng.bvaggayten het Breecsel,zn.Van bvehen.
ofr. bn.bragavt bij D'HAUTERIVE in de keBr
eking.1Niet int vleis/mer int teyn dit breecselstect contrarie tpaeslam
bett.,,pimpant''en ,yfanfaron'').
Opschepper (vg. KIL.. Braggaerd. datmenteetenplach,v.D.DALE,Lojhostie
H omo bullatus,elegans.Gal.bvaggavd en 109(1ekw.16ee.
j.
Synon. Lat.-Teut.: yyfraeiaerd, m oiaerd,

grein,enz.>;).1(Een houeeydich Esel,die
zeer weelderig gekleed gaat) maect den
braggaert,X.Esels 30,9 (15301.
Braken,ww .Zie MNW i.v.,NVNT i.v.
Byahen (1).
A. BEDR. Eig. breken (vg. xIL.:
Braecken.vetus.j.breken.Fvangeve,
vumpeve) en v.v.trachten te breken,af
te breken, aanvallen?1Paulus die de
heylighe Kercke vast braeckte,Rott.Sp.
129 (1561q.
B.ONz.Eig.zich een weg banen,m oeizaam gaan, trekken en v.v. ook gaan,

trekkenin hetalg.11GHISTELE,Viyg.A6n.
65a, 113b, 179b, 222a (15561, Ovid.
Sendtbv.32b (155% ;Bieyses30 (2eh.16e
e.j;Bvuyne3,202g2eh.16ee.J.
Brakere,Zn.Van byahen.
Die raast, te keer gaat?11Sus sus
crockezaet/ghy luutriestighen brakere,
Tavuwegvaen 880 (1581j.
Branderte),zn.ZieMNW enNVNT i.v.
1) Brandend stuk hout; ook in fig.
toepassing.11Eevste Bl. 771 (ca 1440?j;
GHISTELE, Vivg. x4:'
p,. 91b, 137a, 138b
(1556j;HOUwAERT,Lusth.3,80;4,182
(1582-'83j,Gen.Loop 74 (ca 1590j.
Den bvandeve stohen, (de) brand
stoken.1B. Ghy blusschet vier.JS En
ghy stooct den brandere,Sp.d.M .1264
gbeg.16e e.q.
2)Minnaar?Ofman,kerelin hetalg.?1
O gheluckich brandere, M intm en v zoo
zeere?H .d.Am.L 7(m.16ee.q.
-

Brandicheyt,zn.ZieW NT i.v.Byandiglteid.

Minnedrift.1Lofwijse verstandicheyt,
wrake mijnder brandicheyt, Doesb. 65
(vö6r1528j.
Brasseringhe,zn.Van bvasseven.
Brasseri
j,slemperij.1Brasseringhe die
noyt cost en verveelde,DE RoovERE 379

g3eBr
kw.
15ee.j.
assynghe, zn.Van byassen.
Overdadig eten.1Jc voede tlichaeme/
m et vulder brassynghe, EVERAERT 79
(15264.
Brauwen,ww.Zie Byottu-'
en.

Breet, bw. Zie M NNV i.v., NVNT i.v.
Bveed.

Bveet staen, bekend zijn (vg. mnl.

byeetm ahen,wevden,bekend maken,worden,zieMNW i.
v.Bveet,bet.1,4).15Vil

ict verbergen? neen ic/naer dattet dus
breetNustaet,Spjd.M .2781(beg.16ee.j.
Breyken, zn.Z1e W NT i.v. Bvei (1).
(ls bveyhen = bvedehen (van byet)? Vg.
J. B.Drewes in Ti
jdschv.13,b1.113).
Loopjongen, loopknecht, besteller.11
Se sonden een breyken m et spyse gheladen Dat hy bycans vanden /laste
bucte,EVERAERT 106 (1513q.
OPM.Ds Bo (i.v.Bvei,2eart.)kenthet
woord nog voor een jongen, die tegen
een vergoeding op de m arkt gekochte vis
thuisbrengt.

Brementww.ZieW NT i.v.Bvemen (11).
1) Heftlg begeren (vg.KIL.: Bremë.
vet. Avdeve desidevio. 1t. byamave).11
Splyttemytte / Ghaerpennync (gievige
vi
jhaavds)/methuerbremen Sehoudense
(t.w.Couuev Handelynghe,welvaart) zo
nauwe/ghecoffertghekistW y en cunder
niet an commen, EVERAERT 278 (1530j
(hic?).
lnz.m et betr.tot geslachtsgenot.1
1
Jonste doet my thuwaerts verhitten.
Venus vier doet my gheheel Nfaernà
brem en,EVERAERT 207(1528q.
2)Zich luisterrijk vertonen ',schitteren,
pralen, prijken, pronken:1Roome ende
Athenen /hebben ghebrelmt Bydy Clergye/wienswysheyt/elcverclaeren gheift
BVBRAERT 151 (1523j; Al eist dat de
Clergye/nv niet en breimt Ghelyc als
hiervoortijts/pompuesvutwendich,ald.
157; M enich Leeck nv daghelicx breimt
Diet onredelic neimpt/by scrychs anthieren,ald. 221 (1528?j; Jc waene nv
we1tebremenevry.W antjcbem aerdich
ghemonteirtfyn,ald.239(1526j.
3) Zich bewegen,leven?1Noode zoudic/met dante of sletere bremen,EvERAERT 291 (152% ; Mids dat my /alle
dynghen jn blyftSo en muechtghy /by
my niet jnt openbaerebremen,ald.440
(1e h.16e e.1;Zoo eist niet alghenoech

Bremer - Broempoi
veelbeghinnen Ter weerelt binnen Ende des aertscheyts bri
jne,xuMAx,Stviitd.
daer in onzoorchvuldich brem en, DE Gem.59b(15901.
D ENE , Fab.181(
1567).

OPM.Ook in Ant
w.Lb.9gvöör15441

);God gheefden vrouwen een vrolijc iaer
diesondermansgenoechlijck bremen''
Brem er,zn.Van bvemen.
Die ,,breemt''in een ofandere bet.van
dit woord.ln de aanh.van een verliefde

OPM.Ook in Antw.Lb.96 gvöör15441.
Brijnich,bn.Van bvijne.
(Smakend) als brem ofpekel.ln fig.
toepassing naderend totweerzinwekkend,
afschuweli
jk.1Becken brijnich,venijnich
(t.w. van de ketters), die wat weten
wanen,A.Bllxs,N.ReI.329,h,7 (1ekw
16e e.
q?
' Brijnighe, azijnighe, venijnighe sllndren, K etters vol etters, ald.
345,d,9;Ach ditghebruucken //amper
brijnich van smaken brinckt een ZWaer
ghenaken, Reyne M . 450 (ca 1575?);
Twareonstehooren brijnich,Judich1391
(15771.

ofvrouwenjager:die achter de vrouwen
aanzit ofdie zich heeft opgeschikt om te
behagen?1Zi
jdy worden een Venus janckerkin /Een tijtverlieserkin / een raepsolasekin /Een zingher/een springher/
een bruloft dwasekin/Een vrou slingherminne/een twisterkin /Een lytenti
jt/een zinne quisterkin /Een bremer/ Bril,zn.Zie M NW i.v.,'W NT i.v.Bvil
een m isterkin /'zoo naect u swaer M e- (
l)i)Bril. Geen bvillen bekoeven,door
nighe onruste,cAsT.,Pyv.A iijgca 1530j.
Brengen, ww. Te voven bvengen, zie de vingers zien.1A.BIJNS 40 (1528j;
Tevoven.
Gheenen bville ghebvuychen, hetzelfde.11
Brieffelijck,bn.Zie bvieven.
Pol.Ball.97 (1581?q; Sondev bvillelnj
Brielken,zn.Zie Bvil.
sien, hetzelfde.1A. BIJNS, N.ReI. 340,
Brieven, ww .Zie M NW en W NT i.v. b, 3 g1e kw.16e e.
q; Conste d.uV.61
Voorschrijven, gebieden, gelasten.1 lca1560).
Eeyste Bl. 266 gca 1440?1,Tcooven 559
2) Gril? Kletspraatje? Rvaardeloze
(1565),Redken Nat.747 (2e h.16e e.
j zaak?1Deesspaerpotsghesellen. willen
tf
.
&ffu
çbvieifehch,verstabviefde);Hs.TM B, de werelt. Naer huer doot regeren,
naet TestanAenten D aer nlet sy den ghilC,fol.27*(eind16ee.?j.
OPM. Mogelijk behoort hiertoe ook den wt sluyten willen .. M aer ten helpt
Consted.M .53 (ca 1560): ,,loeydt uwe alniet,ten sijn maerbrillen,a4z
n/f,
f
?.S/.
Jonghersongriffeli
jckTotmijnen tempele Mmm i(15611.
schoon en gherieffelijck /Ouer al de
3)Achterste.liLaetervoerknielen mit
werelt ghenoech bekent W aer of dbeuel naecten bri
elkens,St2,171 (v66r 1524j,
en den lastisbrieffelijck /Dat elck hem Uyt den oghen wy tot onsen wil vlien,
seluen salkennen present'''vg.het lat.' En laten ons van achteren in den bril
1:Ductage,discipulosad m ea templa tuos. zien,Rott.Sp.13iv(15611.
Est 1bi diversunl fanAa celebrata per
Brocken,ww.Zie MNW i.v.,AVNT i.v.
orbem Littera,cognosci quae sibiquem - Bvohhen.

Ontstaan,voortkomen.11Tis Industria

que jubet'' De vert.blijft mij duister.
W NT vat bviefjel
ijch op a1s,yindenvorm

En begheerte oock tot sciencien Met
van een brief vervat'', als vertaling dus eere en Profi
jt/watsalhierwtbrocken,

van litteva (7
.), zie W NT i.v. Bviejli
jh.
Een derde mogeli
jkheid is in bviejfeli
jch
een afl.te zien van bvief (uit ofr.bvief,
fr.bvej,zie MNW i.v.Bvief,2e art.)
kor
t(enkrachtig?).
Brievenisse, zn. Van bvieven.
Mededeling?11Uut der conversatien
brievenisse Trecken liefs herten in liefs
believenisse,Sp.d.M .4381(beg.16ee.
).
Brijne,zn.Zie MN'
W i.v.Bvine,NVNT
iv.Bvijn.
Rampspoecl, leecl, smart.11O bitter
bryne, in m y ghefezen, Dit lyden en
magh ic niet ghenezea,Gentse Rej. 152
(1539j
n;Zulck lacht,t'herte is vulbitter
bri
jnen,DE DENE,F'
tb.1y'
9 (1561'
ç;Tri-

4sfîf?.S/.Xxiij(1561).
Broddier,zn.Ontleend aan ofr bvodiev.
Achterste (vg.KIL.:broddier.Podex
t'
uvpis,anusstevcove foedatus).11Tervierder seer ialoers zijn op den broddier
Omdat dwijf so lodderlijc siet uuten
doecke,Leenhof609 (na 15311.
Broem en,ww.Zie MN W i.v.,W NT i.v.
Bvommen (11).
Zuiveren.1Die dlant geerne souden
a

van dwalingen broem en, H eeten helsce
honden en eertsce vianden, A.BIJNS 51

(1528j.
Broempot,zn.Uitbvoemen en pot.
Potschuimer.11Joncker Joosbroempot
die leeft opt szhuymken, l-ou
?lnltoj 126
bulatie. . doet den mensch verleen van (na1531q.

Broertken) - Buetele
Broertken),zn.ZieMNW en W NT i.v. Brouwyne,zn.ZieByuwyne.
Bvoedev.
Bruyschaert, zn.Van bvuisen,slem pen
Aanspreektitel en mogel
ijk ook be- (vg.W NT i.v.Bvuisen,bet.B,4)?
nam ing
van een zinneken.1Sp.d.M .
Slemper,drinkebroer?11Eenruyschaert
145 en pass.(beg.16e e.q;H .d.Am.Aa 1 een bruyschaert een ientaert een slapaert

rm.16e e.q (boevhen,1.bvoevhen?),-,
1s/tf
/. Een rijnschaert maecte int gelach den
Sp.Eeij(1561q;Rott.sp.A i(1561).
fellaert,Doesb.246 (v6ör 1528q.

OPM.Sindsde 17eeeuw in N.N ederland
Bruwet, BROUw ET, zn. Zie W NT i.
v.
benam ing van de kamerzot,zieW NT 111,
1) Ragout. - Een bvuwet bvouwen,
1439 e.v.
hohen, nadeel berokkenen.1%9y zullen
Broesscelic,bn. of bw . Zie M NW i.v. noch zulc een bruwetken koken /Ter

Bvoossceli
jc.
Zwak, licht verleidbaar (vg. KIL.:
brooschelick. Fvagilitev: & Debilitev).
1Uutu (t.w.deduivel)es,ludeen stillet
Geresen den swaren overwille, D ie wl
in m ensceliker natie Broesscelic wrach-

ten,Eevste Bl.471 (1440?j.
Bronckelen, ww.Van bvonchen.

Pronken.tlMynen scheelen staet niet
recht naer dbronckelen,Antw.Sp.iiijv
(1561j.
Broodbiddeghe,zn.Uit bvood en biddeghe.

werelt zoken /en mach gheen quader,
cAsT.,Pyy.B iijv (ca 1530j(zie ook ald.
C vj ,,om Pyramtls ende Thisbe te bedrieghene, ende theurlieder schade een
bruwettebrouwene'/).
2) Onaangename situatie.11ln wat
brouwet ghy zi
jt,ofin wat vare,cAsT.,
Bal. P iijv (achter C.v.R., ed. R'dam
1616)(1521j;Mitsdatghylieden verblent
zi
jt in zulcke bruwetten,Pol.Ball.230
(15801.
OPM.Ookin Antw.Lb.251(vö6r1544j.
Bruwyne,BRouw yxs,zn.ZieW NT i.v.

uwi
jne.
Bedelares.1
1Nydeghe Clappeghe een ByMoe
ite, narighei
persoonage ghecleet als een broodbidded.11Scuut sulcke brughe aermelic jnt habyt wesende manc, wyne.H oe muechge de pyne?/Neimpt
swaerheytsverdrach,EVERAERT489E1eh.
EVERAERT 147 (15231.
Brooschm ensschelick, bw. Uit bvoosch 16e e.q; Om wederstaen der helsgher
pryen net, Die altyt stroeyen der valsenmensschle)met-(8)îïcà.
A1seen zwak,lichtverleidbaarmens.1 gher brouwynen saet, Tvudo 2459 (ca
Nu es hy verlost vander eerdscher pyne 1550q.
daer inne hy brooschm ensschelick heeft
H elsche bruwyne, in de aanh. om moeten slaven,DE DENE 155b (ca 1560j. schrijving van hel.11(Lucifer) rnoest- .
Broot, zn. Zie M NW i.v., W NT i.v. dalen Met al den zynen ter helscher
bruwyne,EVERAERT 517 (15331.
Bvood.
Tot sinen bvoode hebben, tot zijn be- Buckvysteghe, zn. Uit buchen
schikking hebben?11Ghy hebt al wat vysteghe(ofvysten met-eghe?).
lievelicx tot uwen broode,Sp.d.M .3326
Zijdieyyvijst'',alszebukt?11Dan esser
noch een boucxken huut reverentien
gbeg.16ee.j.
r de buckvysteghen ende zom ruud
Brossen,ww.Bijvorm van bvassen? Voo
Bezorgen, verschaffen?11Als een man plomp loer,DE DENE,Langhen A dieu 244
besorcht den cost, Prouande brost, en (1560j.
Buecken,BOKEN, ww. Vlasch buechen,
alleschultquijtenlost,Den manghemack
doen is vrouwen daet, X . Esels 13, 74 bohen,zi
ebijVlasch.
Bueraensicht, zn.Uit buev en aensicht.
g1530j.
Brouwen,BRAUwEN,ww.ZieM NW i.v.,
Eig.voorkomen van een buur en v.v.
W NT i.v.Bvouwen (1).
vertrouwd uiterlijk?11Hij hadde so goeVvuecht bvouwen,vreugde bedri
jven.1 den bueraensicht,Appelboom 209 (1e kw.
Ditslecht maechdeken daerhy om brout 16ee.
q.
Vruecht SO m en schout, S#.d.M .473
Bueseldicht, zn.Uit bueselen,beuzelen
gbeg. 16e e.q; Vrueght zoudic brauwen en dicht.
En verfauwen,zwaer ym aginacye,Gentse
Onbetekenend rijmpje.11Simple bueseldichten heedt m en Cocorullen, cAsT.,
Rej.148 (1539j.
OPM. Nog bij vlsscHsR, Bvabb. 28, C.V.R.241(15481.
aang.in W NT i.v.Bvouwen (1),bet.3, Buetele,zn.Bijvorm (ofrijmvervorming
b,x,Aanm .
?) van budel,buidel?
Brouwet,zn.Zie Byuwet.
Buidel?1Benaute houdt my jnder
-
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zoorghen buetele (x vuetele),EVERAERT de zaak (zie Verstant, bet. 3, t.w.de
439(1eh.16ee.q.
zaak,dekwestievandekwi
jtschelding?)
Buffelsch,bn.Van bujjel.
te bussene // Vander quytsceldynghe,
Als van een buffel, lomp, onbeschoft EVERAERT 112 (15131.
(vg. KIL.. buffelsch. Bubalinus).11 Buten, bw. Zie M NW i.v., 3e
()rechte Justici
e,waermuechdy blijven, RVNT i.v.Buiten (lV).
Dat ghy bluste de gram schap van onsen
Enesdincstebuten si
jn,ietskwijtzijn,
doctoren, W ant sy dagelijcx so veel missen, verloren hebben.1Quaelic zye
scham psm oeten hooren Van dese Buffel- jc hu te hel
pene thuwen ghelde V'ant
sche am bachters, die botte beesten, consentmaectwet/duszytgestebuten,
Pvochiaen 1022(ca 1540j.
EVERAERT 116 (1513j.
OPM.Ook in Antw.Lb.2 gvöör 1544j.
Buijcken,ww. Zie W NT i.v. Buihen
Butertier, BUYTERTIER, BUTERTIERE,
(1l).
Metloog wassen (vg.KIL.:Buycken. BU U TERTH IERE , BUUTERTHIEREN, BUYLintea lixiuio puvgave siue lauave en TERTISREN,bn.,bw.Bi
jvorm van putevPLANT.: Buycken . Buer,faire la buee. tiey (zi
e Tl
jdschy.13,bl.127 e.v.).
Gemeen, slecht, boosaardig.1Oyt
Lintea lixiuio puvgave).11Twaere beter, wa1)
t' onswaert naer u m aniere Fel
datghispronckt//in Den tobbe metten buteerrdy
tiere,ende voltyranschepen,cAsT.,
cleeren en holpt mij buijcken,Goemoete
Bal.25 (15211 Zomtijd moet een sprake
411geind 16ee.?q.
len am orues, Dan beleedt m ense
OPM.Zievoordeenige(onzekere)plaats val
weder orguilues Fel buterthiere, cAsT.,
in het m nl.W N T t.a.p.
V.R.59(1548j,Hoequaed hoebutertier
Buijlsnijder, zn. Uit buijl, buidel en C.
Elck m oet doordeel verweeruen, ald.
snlj'
denmet-ev.
haechbevd t.o. bl. 224.
Zakkenroller(vg.MELLEMA:,,uncoupe- ScOPM.
Verg.voor de eerste twee aanhh.
bourse''en Oude Tijd 1873,14).tlW acht
wel,dat u geen buijlsnijders en quellen, mnl.(elputevtieve (in MNW i.v.Putevyrtpltsub bet.1);vatmen nietjelmaar
Goossen Tael
jaevt,prol.35 (2eh.16e e.?J. fï
utevtIeve op als bw.van graad, dan beBuytertierten),bn.,bw.Zie Butevtiev. b
horen de aanhh.thuis onder de bet. 6.
Bulcechtich, bn.Van bulhen?
2)Zinnelijk,wulps.11TvierDerliefden
Drukte-schopperig?1Die brugom was but
ertier//schier/maecktgrootesmerte,
bulcechtich en cort om sacken tsceen
I
S
:
F
J.Z.1,907(1583q.
een oprechtmercolfusby desen (t.w.om
n deaanh.verdorven,onnatuurlijk,
zijn drukte-schopperij, vg. NVNT i.v. pervel
.11Niet en lieten De Zodomiten
M eevhol,bet.2?).St 1,105 gvt
56r 1524q. haer rs
zondighen buuterthiere // zwaer,
Buls, zn.Van bulsen.
vl.Z.1,310(1583)(hic?ofsub bet.6?).
Hoest.1Alwaerehemlieden /den huls Ve3
)Onhandelbaar,weerspannig?11Vrou
den bulsbesweken Dese conserue zoudese
rie hebt ghy (t.
w .Gent) niet willen
wederdoen rysen,SVERAERT 201 (15284. Ma
obediëren ..;Dus buytertieren com t ghy
Bulsich,bn. Van bulsen.
ven,b1jv.VLOTEN,Geschiedz.1,211
Hoesterig.11Hoesterhyement/jcwor- in sne
15404.
de bulsich mede,BVERAERT 137 (1528?J. gca4)
Buiten zichzelf,razend,woedend.11
OPM.Zieook H ulsich.
Hy dit hoorende//wiert haestelicken
Bulsicheit,zn.Van bulsich.
butertiere,Judick 930 (1577j:
Hoest.1Slutende.. Dat men hem
5)Rampzalig?!1Nu gaen 1ck logieren
vvel vvasschen zo, ieghen de bulsicheit, //me
tten verckens int veldt.Achtvan
cAsT.,C.V.R.90(15481.
honghe
re/zooen weetick watverzleren!
Busynghe, zn.Van busen, buizen.
Zeer qwaelcke buuterthi
/zoo bem
Drank.11De weert moetthameer ghe- ick ghesteldt,Vevl.Z.11,e1r3e6n(/
1
583j(hic?
uen onsbusynghe,EVERAERT 112 (1513j. ofsub bet.6?).
Busisticx? Oorspr.?
OPM.Ookbijv.MANDER,GuldenHavpe
?)1VTerrelt ghy sijt cause van veel 41 (1595j:,,Als wy veelscheydens overgheschilsghy m aectsesom scamelder dan legghen, Een scheyden buytertier W erbusisticx (x tcvucijix),Smenschen gheest det voor haer,die m en salsegghen Gaet
in dat helschevyer''.
608(ca1560?j.
Bussen,ww. Zie M NW en W NT i.v.?
6)Buitenmate?Ofopeenonaangename,
(Schriftelijk) vastleggen? I
,
1Maect de afschuweli
jkewijze?1Tkyndt(t.w.Chrisquittancie/pynt verstant (l. tvevstant, tus) had hem wel willen waermen het
-
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Butertlerllck - Caeckharnasch

woeyerinne(t.w.indestal)butertier,DII
DENE 64b gca1560j,
*D'welck mijnen sin
beroert heeft buytertier, N ed. H el. 310
g1610q.
OPM.Vg.Vevbutevthieven.
Butertierlick, bw . Van butevtiev?

bijvorm van putevtievli
jch?
Snodelijk?11W aer hy (t.w.Holifernes)
hem verm etende was butertierlick dat
hy thuus van lsrael/zou dwinghen
scoffierlick,Judich 869 (15771.
Buttachtich,bn.Van but,bot.
Bot,plomp (vg.PLANT.:Botachtich.
Aucunement1zàpl
'4c/lJ,ou stolide,louydant.
Subobtusus,substupidus,velbavdus,plumbeus komo).1Ghij zijt al buttachtich,
zoot mach blijcken, M an en tt
?C
)'
/ 31
Eeind 15ee.?q.

righ.Fvaudansgenium).j
IEen Rijcquaert
boer en bijnghel hebbende groot rijckdom ... Buucksparich m agher, gaende
m eteen rabauts cleet,DE DENE,Fab.175

(15671.
Buuterthiere(n),bn.,bw.ZieButeytiev.
Buutertierich, bn., bw. Van butevtiey?

Of bijvorm van puteytievich?
1) Afschuwelijk?11Ook alle zonden
buutertierich Broet ghiericheyt,want zij

is God revanchierich 1nt rapen, int
schrapen,int caken,int stroopen,CRUL,

Tweespyahe68g2e kw.16e e.j.
2)lnhogemate,hevig,buitengewoon?11
Om u schoon K ersauwe blaec ick zoo
butertierich, cAsT., Pyv. 68 (ca 15301;
Deur synen (t.
w .Cupido's) brandt ben
icverlieftbutertierich /Op eenzooschoon
Buucksparich, bw .U it buuch, buik en een beelde excellent, ald. 70; Twee
spaven met-ich.
pylaren zijn Van 't hoogh Outaer verZijn buik sparend, te weinig etend naemt seer btlytertierigh, N ed.H el. 310
(uitgierigheid)(vg.KIL.:buyck-spae- g1610)(hic?).

C
(zieook bijK ofS)
haer treecken z,den cackaert vervaert
Cabbelare,zn.Van cabbelen,kijven.
Ruziemaker.jlEen cabbelare oft een Ll
jsen 7414.S%tl219 geind 16ee.?j.
cabbelere,X .Esels 12, 46 (1530); lc zal
Cackspaender,zn.Uitcachen en sp
.J8su wel 1I1 stellen, ghi vui
jlen cabbelare, dey.
Bi
jstiev381 geind 16ee.?q.
Bil (vg. GALLEE 69b i.v. Kahspaan,
Cabeeuwynghe, zn. Van cabeeuwen aang.i
n W NT i.v.Kahken,Samenst.)?11
H elp cackspaenderen! H s.Fifl,G,fol.
(zie W NT i.v.Kabeeuwen).
Getier, geraas.1P. Twyf es huer 70(eind 16ee.?q.
ganghen S.: M et al huer wreeuwynghe.
Caeckte),zn.Mogelijk (indien degangP .: W ye zoudse verstranghen? S.: Ses bare etymologie onjuist mocht zi
jn)het
vu1cabeeuwynghe,EVERAERT 67 (15111. 2e 1id van blaashaah. Daarnaast kent
Cacabo,CAKEBO,KAKEBO,zn.ZieM NW
KIL.nog een woord haak in de bet.:gali.v.,W NT i.v.K ahebo.Vg.P.M axim ilia- genbrok'
' (Kaecke. j. galghen-aes.
nusin N .Taalg.44,18.
Fuycijevj.
Hel.1Eevste Bl.591,765 (ca 1440?q; ln de aanh.naar het schi
jnt ter aanduiding van een hooggeplaatstpersonage;
M av.v.N.885gca1500q.
In de aanh.gepersonifiëerd? 1(Al een #Jgrote m eneer''#;,hoge Piet''; .),H ans'
souwen de wijfs by Cakebo treden Sy 1Dat mer duysent vint hooghe geraect,
hebben metnetelen deurtoutmi
jn leden, Die noyt dese trappen en hebben geAntw.Sp.Fffi
smaect;Nochtans synt hooghe verheven
jv (1561q.
OPM.D e m lat.vorm cacabus is twee- grootecaecken,Bv.W ill
ehen 264 (1565?j.
m aal aangetroffen, resp. in N yeuvont
Caeckharnasch, zn. Uit caech en hav289 (ca 1500j:,,Absoluat vuylvat/acci- nasck.
Kakebeen, ki
piatisin cacabus''en (in een onduidelijk
nnebakken (vg. KIL.:
verband)ald.234:,,Dathicacabusspeel- kaeck-harnasch . Fland. M axilla, DE
de niet m et cleyne som m en M aer m et Bo i.v. K aahhavnas: ,,H et kaaksbeen,
ïroten soppen was hi te vreden''.
het kinnebakken, fr. -#c/loïr:'').11Dat
Cackaert,zn.Van cachen.
tcaeckharnasch es gheel huter zwe ontHomo cacans.Il
,Jan,laetse ons inden schutst, DE DENE, Langken A dieu 174
privaet gaen steecken, Op dat sij met gca1560q.
.
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OPM.Zienog een plaatsbijDE Bo i.v.

Kaahhaynas.

GIE, CALGIE, CALYE, Zn. Zie M NW i.v.

Caylge,W NT i.v.Caille.

Voornaam (schijnend)personage;ook
man (of vrouw) van de wereld.11Nyeuvont 16 gca 1500q; EVERAERT 61, 63
(1511q, 138 (1528?j; cAsT., Pyv.A vijv
(ca1530j;A.BIJNS113(1548);Smenschen
gheest601 Lca 1560?q;Antw.Sp.Kk ijv
(1561);Bievses 38 (2e h.16e e.q;Schoovsteenvaghev 15 geind 16e e.?j; Cvimpeyt
Oom 157 (eind 16e e.q;Zeven Sp.Beymh.
H vij(1591);Hs.TM B,G,fol.101 (eind
16ee.?j.
OPM.Ook inAntw.Lb.9 Evô6r1544qen
fkiste es op strate ghebrocht Hs. By%t
. .De caef
ssel l1,129, fol. 85b (aang.in
Een vrouken metlichten sinne Die heeft NVNT i.
v.Caille).
die oude cave ghecocht Al met den
Op de volgende twee plaatsen in
gunstige zin gebruikt in de bet.dappere,
vryerdaerinne,Haagsp.o ijV(15614.
Caelge,CAELGIE,zn.ZieCaille.
flinke kerel.11Joab ende Abisay de
Caerte, CHAERTE, CHARTE, KAERTIE), Anonnoyssen Bevechtende waren in
QUAERTE, QWAERTE, zn. Zie AVNT i.v. twee batai
lgen Met sulcker cracht/als
Chavte, Kaayt en Kwaavte.
vrom ekailgen D athuervyanden m oesten
(Aanvankeli
jk in proza,later beri
jmd) ynemen vlucht, EVERAERT 123 (1525q;
programma (tevens invitatie) voor een ln sm etzen ben ick soo vromen caelgie
rederi
jkerswedstrijd.11Belg.M us.4,411 lck wou ghy my eens saecht in een bat(1483);EVERAERT 121 (1525j,235 (1526q, taelgie D aer twelff schotelen pappen ge363 (1527), Gentse Sp. 1, 17 en pass. richt//stondentHaagsp.liv (1561q.
Caieboyzn.Z1eCacabo.
(153% ; cAsT., C.V.R. 29, 40, 52: 102
Caken, ww . Zie Kahen.
(1548j;Hsff
w.S/.V i(1561q. Z1enog
een aantaljongere plaatsen in MTNT i.v. Calaem ,zn.Ontleend aan lat.calamus.
K aavt,bet.lV, 3.
Kalmus.11Moyses van (lees of versta
Caetste), zn. Zie M NW 1'U Caetset vandjtcalaem en tcanneele, Dwelck hy
VTNT i.v.K aats.
pulueriseerde ind gheheele,M et olie van
1)Een caetse slaen,een tegenwerping, oliue tot tsmenschen vrom en, cAsT.,
R.90 (1548j.
een moeilijk te weerleggen opmerking C.V.
Calculant,zn.Ontleend aan ofr.calcumaken.11Voorwaarheere,hy slaetu daer
een selsaem caetse, Pvochiaen 687 gca lantofvan calculeren.
Eig.diecalculeert,berekeningenm aakt,
15401.
2)Oorveeg (Vg.KIL.*
. K aetse. Ictus, in de aanhh.m et betr.tot de astrologie;
pevcussio. & Colaphas, alapa;vg. ook astroloog. 1 Dees conjunctie zwaer...
HEXHAM en DE Bo i.v.,aang.in W NT i.v. duerde byder cal
culanten sede/Niet
Avat sullen dees luttelminuten:maermenich jaer,cAsT.,
Kaat
s
,
be
t
.
C,
2)
.
1
1
B.
:
heren hebben S.: Een gewonnen caets, Bal.B i(1521j;Den calculant by experientien,siet Vten astren vele diueersche
Sotslach 393 (ca 1550j.
Cafcoenvagher, zn. Uit
en
alteratien,cAsT.,C.V.R.98 (15481.
vagkev.
Calculeren,ww.Zie M N'
W i.v.
Beschouwen,menen, opvatten, het er
Schoorsteenveger (vg. KIL. Kavehouden?1Al maect u tgheloove
vaegher / kafkoen-vaegher.Fland. voor
j. schoud-vaegher).11Hanghemans/ ghesticht, ghevrom dt. Nochtans, by
hondtslaghers/Cafcoenvaghers/EnSuy- Lucas notabel calculeren, En m ueghdy
pers ghewuene te lijdene druck, DE dit gheensins presumeren, Gentse Sp.
RoovsltE404(3ekw.15ee.q.
259 (153% ; Hoe ghijt ghy lien anders
ln de aanh. mogelijk 111 obscene calculeerd lck haudtzoo,en dit esmijn
toepassing.11ck zacher een cafcoen- opinie,cAsT.,C.V.R.53(1548j.
vaegher zonder leere,van tdeen cafcoen
Onduidelijkisdebet.opdevolgende
in tdandervlieghen aldaer,DE DENE 221a pl
aats. Beoefenen? 1 Dit zijn baladen
diemen nu vseerd Langhe ghecalculeerd
(ca15601.
en van grooter hauen, cAsT., C.V.R. 15
Caffen,ww. Zie Kajfen.
Caille,CAELGE,KAELGE,KAILGE,CAEL- (1548j.
Caeckinghe,zn.Vancahen (zieW NTi.v.
Kaken (1).
Gepraat.11Nvie hoorde oyt dusdanige
caeckinghe,Hs.TM B,-/1,fol.113V reind
16ee.?q.
Caeffkiste, zn.Uit caeff (àJ/),stro en
histe.
Strokist (vg. KIL.. kaf-kiste/kafsolder.Paleayium, PLANT.: K afkiste,
oft kafsolder.Un paill
iev,Paleavium)?
1Lijsken die leyen (t.w. de vrijer) om
haergherieffW atrouwelijck in een caue

Calgie,cALvE, zn. Zie Caille.

fiteren van iets, (medeldeelen in iets,
Calomnije, zn. Ontleend aan ofr., fr. deel hebben aan iets.'' K antenlihhev
calomnie.
a1s zodanig kent NVN T slechts in de bet.
Kwaadsprekerij, achterklap, laster.11 schoenmakersgereedschap (zie MTNT i.
v.
Hierben ick Poëtelijck gheest rechts te Kant (1),Samenst.en Lihhen (11), Satije, Om op de rije ,ymet konstighe menst.).11Swycht!swycht!ghy muecht
clergije ln spijt van calomnije ,,vo1van' wel swygen! En kendtm en v niet? ey
envi
je,V uytjonsten tehelpen,H .d.Am. ghy swaeck riet!//ghy canteleckere!
Z 3 (m.16ee.q(zieook ald.Bb 3v,Dd 3, Con.Balth.154(1591).
Cantere,zn.Van canten.
Ee1).
Calum nieren, ww . Ontleend aan ofr.
Kampvechter,mededinger?(vg.W NT
calumniey,fr.calom niev.
i.v.Kanten (1V),bet.2: ,,om den prijs
Kwaadspreken van, belasteren.11lck kampen'').1W eedt dat ick de wareid
en zoeck niet dan ...D e M innaerst'accu- segghe (
t.w.aangaande de drinkebroers)
seren en te calumnieren, H .d.Am . D d als aud cantere (versta:als iemand di
e
deze dingen uitervaring kent,dievroeger
5 (m.16e e.).
Cam erlooghe,zn.ZieW NT i.v.K am ev- zel
f heeft meegedaan?), cAsT., C.V.R.
loog.
189(15481.
Urine (
vg. xlL. K am er-looghe. Cantfyghe,zn.Uitcanten jyghe,vijg.
pisse. Lotium en PLANT.: CaEig.vijg die aan de kant van de korf
l
z
r
i
s
.
j
.
m erlooghe Lescive de chambve, uvine, heeft gezeten en enigszins beschadigd is
p
issat).11Eens begoot zy my met camer (MTNT i.v.Kant(1),Samenst.),v.v.iets
looghen, Om dat ic ons hinnen niet en datwaardeloosis?1Sullenwynietanders
hadt ghetast,Leuv. Bi
jdv.4, 322 gbeg. dan een lettre jn dhant cryghen? So
achtich ons dynghen alvoor cantfyghen,
16ee.q.
Cam os, bn. Bi
jvorm van camus (zie EVERAERT278(15304.
M NW i.v. Camuus, W NT i.v. Kamuis

Cantknagher, zn.Uit cant en hnaghen

(11Pl
)?atneuzig? Gebocheld? Uit het Ver- m et-ev.
Korstenknabbelaar?1Cruepele/ blinde/steinders ende claghers Makelghen /
band blijkt niet voldoende,welk (event. po
nneghen ende cantknaghers Staet
ook geestelijk)gebrek (of onregelmatig- bettaspi
cht m en saeydter gheluck,DE Rooh
e
i
d
)
b
e
d
o
e
l
d
i
s
.
1
Di
e
b
r
u
i
j
t
ha
e
e
ne
n
ghescoren bolen die brugom was cam os VERE404g3ekw.15ee.
q.
en dapper int fracken dus saten sy tot
Capaert,zn.ZieCappaevldlt.
den cropqetoevol,Sf1,105gv6ör15241. Capeeuken,zn.Oorspr.?
Campellc,bw.Van campen.
Hoedje?Jasje?ln deaanh.mogelijkin

Dapper, moedig.1Stelt u campelic obscenetoepassing.11Adieu alledieonder
tcloterspaen schulen W iens capeeukens
te stryen,GentseSp.187 (1539j.
Canneelich, bn. Van canneel, kaneel. zyn becleed met een bieseken wit, DE
Langlten Adieu 117 (ca 1560q.
Als kaneel (zo zoet).11Tacxken abee- DENE,
Capelle, CAPPELLB, zn. Zie W NT i.
v.
lich Gheschorst canneelich (versta:abeletakjemeteen schors(zoet)alskaneel?), Kapel(111).
cAsT.,Pyv.A vjvEca 1530qLevenaam t/ppr Scheldnaam , in de eerste aanh. voor
een vrouw , t.w . îïvleesck, die als hoer
een beminde'
prtlz
?fîpl.
Canoyen,ww .Zie K annoyen.
fungeert (vg. SCHUERM., B 1)v. 147a:
Cant, zn. Zie M NW i.v., W NT
K apel, kapelleken domhoofd, dwaas
Kant(l).
vvouwmens),in de tweedevooreen man,
JQ'
)Zcantehem hejjen,loopen,schoyen, t.w. Svyants temtatie, die als zinneken
zich wegpakken,weggaan, er van door fungeert. 11 Smenschen gheest 583 (ca
gaan.1Redevi
jhevsged. 21, 276; 23, 307 1560?q;Rott.Sp.Cv g1561j.
Capoen, CAPPOENDER, CAPUIJN, Zn.
gm. 16e e.q (met heffen); ald. 30, 398
(metschoyen);Blinden 331 (2e h.16ee.) ZieMNW i.v.Capoen,W NT i.v.Kapoen.
Arme drommel, stakkerd.11Cappoen(metloopen).
Canteleckere, zn. Uit cante en lechen
m et-eve.

Profiteur? (Vg. W NT i.v. Kant (1),
sub bet.IV :,,tmede)aan een kant,aan
een of het kantje lekken (likken), een
weinig-,enigermate(mede)genieten,pro84

ders teender oude placke weerdich ge-

boren,DE RoovsltE 405 g3e kw.15e e.q,
Helpttoch ons arme capuijnen ter noot,
Schuyfmanznogvöör15041;Desencapoen/
is van passen te recht om slane, Zeven
Sp.Bevmh.G vv(1591j(zieookald.G vij).

Cappaer(d)t, zn.Zie W NT i.
v. Kap
.- vrient/ghy hebbet goet singhen Most
paayd.
ghy carpers nat drincken /ghy sout

Eig. die een (monnikslkap draagt
(vg.xIL.: K appaerdt.Cucullat.
us, ca#ï/ïp ïw#'
?
z
ff@4s),v.v.schimpnaam vooreen
monnik (vg. Tschy. 35, blz. 300).1A.
BIJNS, N.Ref. 171, d, 11 (15251 (var.:
capaeyt); VAERNEUrIJCK, Bev. F 2, 68
rca.15681.
OPM.NogbijCOORNHERT 1,468d.
Cappelle,zn.ZieCapelle.
Cappoender,CAPIJIJN, zn.Zie Capoen.

Caresseren, WW . Ontleend aan ofr.,
fr.cayessev.

Liefkozen (vg.xIL.:837 Caresséren.
Blandivi).11Hy zal schier arriveren ,,en

v caresseren, M et v dom ineren ,,en hoveren Zoo de M innaers pleghen,H .d.Am .

Cc6 rm.16ee.q;Syn amoureusjonstich
herte dat groeyt Nu in vyerigher liefden
door het caresseren,ald.Cc 7.

Caritatijf, CARETATIJF, CHARITATIJF,
KARITATYF,bn.Zie VTNT i.V.Cayitqtiej.
1)Liefdadig,vrijgevig.11EVERAERT 148
(1523q;Antw.Sp.liiv (1561q;D'HEERE,
Boomg.d.Poësien 14 (1565);VadevOnse
1067 (15771;Const-thoon.Juw.36 (16071.
ln deaanh.liefderijk?Ofliefelijk?1
Lof, charitative Roose vul lubilatien
(totAflp
zïl),cAsT.,C.V.R.159 (1548j.
2)Cavitativeminne,geestelijkeliefde.1
CAST.,Pyv.E iv gca 1530j;GentseSp.262
(153%
Caritatyfvelecken, CHARITATYVELICK,
bw.VanCavitatyj.
Barmhartig.11Hy eyst,diein onsallen
waerctbyblyvelic,Dwaerck beghint ende
hendt charitatyvelick, Gentse Sp. 266
(153% , (Poocht) De zelve (t.w.het geloof)caritatyfvelecken (versta door(werken van) barmhartigheid) te bewysene,
Veyl.Z.11,1035 (15831.
Caritativigh,bn.Van cayitatijf
Barmhartig, liefderijk.11Caritativighe
(t.w.Maria)dieteewighertijdtOnsvoren
strijdt,DE RoovEl
ts 157(3ekw.15ee.
q.
ln de aanh. als adj.pro subst.:
cavitatil
xighviev,vuur der liefde.11Hope,
Ghelooue,en t'Caritatiuigh vier,CAST.,
C.V.R.235(15481.
Carperkeyte, zn. Uit cavpey en heyte,
bier (zie W NT i.v.Keit).
farper'J-bier,water?(vg.Cavpevsnat).!1
,tl

selden verblyen (GoetOndevwijs:)Drinct
lieuerwater/alv leven sondervermyen
Da,
n ghy om drincltenswilpri
jst...Den
dronckaert, Zeven Sp. Beymh. E ijv
(15911.
Carspelcrulle, zn. Uit cavspel,hevspel
(krullend gebak, flensje,zie MNW i.v.
ffeyspelleenVTNT i.v.Kevspten cvulle.
Benamingvooreen zekersoortgebak.11
Voerdeselustighegaijkensmoetmen oec
hebben ryckelick gheback Taerten boxbons ghesuijkerde vlaijkens coixkens
Carspelcrullen groot en vlack,St 2, 147
gvöör15241.
Cas,zn.ZieM NW i.v.,2e art.,W NT i.
v.
Lot.11Hem (t.w. Adam) dochte dat
nem merm eer en zo verkeeren tcas,cAsT.,
C.V.R.110 (15484;Te bet zalzu elcken
zyn cas bedyen,M ids haer doctoressen,
ald.134.
Casem ent, zn.Zie Cassement.

Casse,zn.ZieAVNT i.v.Kas(11)
Huis,enz.(vg.TEIRL.,Bavg.31b:K as,
huis, boeydevî
j'en Kasse, huist, in de
le aanh. schuilplaats (?),in de 3e bedstede (?).1Scoit uut der cassen, M eev
Gheluch 1 geind 16e e.?q; Gaet henen
dui
jcken Achter desen casse, ald.271;
Wi
je is hierter cassen?1stman ofwijf,
enz.,Goemoete 333 reind 16e e.?q; Die
mos vanden casse staet mij niet an ,
Aliten Ll
jsbith84geind 16ee.?q.
Casselen,ww.Zie Kasselen.
Cassement,CASEMENT,zn.ZieW NT i.v.
K assement.
Cachot,gevangenis (vg.TEIRL., Bavg.
32:K assem ent, gevangenhuis). 1 Men
vecht men kijft dat doet den dranck

dan leijtmenseintcassement(var.Doesb.
209:casement)seerboos,St2,133 gv66r
1524);Men salse leyen op tcassement,
Dwevch d.Apost.1006 (1eh.16ee.q.
Casseren, ww. Van casse?
Opbergen,opsluiten?11lndiendievlechten ghecasseert//staen lnden gordele
alsoomen ghewaecht Dien hy daghelijcx
om zijnen lijvedraechtSooisdiequaette
ghecrijghen,Sp.d.M .2870 rbeg.16e e.q.
Cathoen,zn.Enen cathoen uit(o/'
ïs)de
oovenspinnen,zieCatoen.
Catyver,zn.Van catyven (zie Ketyven)?
Adleu zom erkelder daer de acht leeuwen Ofvan cat
yj(metanal.-:r)?
up staen De carperkeyte drynctm er vry
Stakker.11Avat sechdy van deesen
van assyse, DE DENE, Langhen H#ïpzf 86 armen catyAr
ers,Huis t?.fdelk.370 (m.
(ca1560j.
16ee.q.
Catoeny CATHOEN? KATUYN, Zn. Zie
Carpersnat,zn.Uitcavp
.8rennat.
W ater?!t(.
D:sDoystighen:)Byloomijn MNM?i.v.Cotoen,AVNT i.A-.Katoen (l).
-

85

Enen catoenuit(ofïs)deooven spinnen, hauwetten, kauwetterev en hauwetsteve bi
j
iem and voor de gek houden,hem bedrie- Kiliaen (zi
e AINW i.v.Cauwetstev,AVNT
gen.11Sp.d.M . 789, 4691 (beg. 16e e.q
Tvudo 1860 gca 15504;Bvuyne1,93 r2eh.
16e e.q;Tvauwe 60 (1595?q;HOUAVAERT,
Tvag.v.d.Orl.260(vöör1596j.
ln dezelfde bet.ook enen de ooven met
catoen vullen.11Hy hanghet t'huycxken

1.A?. Kawet
ten)mag aannemen.1Ontbeyt

achtelijkvolk?//F W ijwaren eensvermaert//fi
jn,H .:men machtvermanen//
al.1z
r.:mer hoe gheacht // nv? H. als
catten ghespui
js //quaet,Chvistenh.296
gca.1540J.
Cause efficiente,ontleend aan fr.cause
ejjiciente.
;>Bewerkende oorzaak''; term uit de
scholastiek (causa ://ïcï:w.
s).11Cause efficiente, spruut uut Gods gratie groot,
cAsT.,C.V.R.93(15481.

die leyen (t.w.haar vri
jer)om haer gherieff MTat rouwelijck in een cave...De

jc zalhu beghiften ghesellen.Jc en wil
niet bekent zyn /als een cauwettere,
EVERAERT 277 (15304.
Cavage, zn. Zie MTNT i.v. Caveete,
Xanm .

teghen den wint Om haer ooren m et
Kerker.jlMijn ziele in tslichaems cacatoen te vullene, HOUNVAERT, in Tschr. vage H ooptte com m ene in haerblyvende
stede,GentseS#.15(1539j.
29,173 (4ekw.16ee.J.
Cattenghespuijs,zn.Uit catte en ghe- Cave, zn. Ontleend aan ofr., fr. cave.
ln de aanh.bl
spuijs.
ijkbaar in dez.bet.geHels gespuis? Of nietswaardig, ver- brui
kt als caejjhiste (zie ald.4.1Lijsken
caeffkiste es op strate ghebrocht Een
vrouken m et lichten sinne D ie heeft

die oude caveghecochtAlmetden A,
rri
jer
daerinne,H aagsp.o ijv(1561q.

Caveren, ww. Ontleend aan ofr., fr.
cavev,lat.caveve.

1)Het onderspitdelven?11Herte ende
zinnen //zyn m y lastich verstrobert hoorende hoe tgoede Lauert//en tquade
Causeren, ww .Zie M NAV i.v.
domineert, Tavuwegyaen 1,
110 g1581q.
2)ZieOnghecavevt.
1) Opgeven, t.w. een raadsel; deze
rie,zn.ZieCibovie.
bet. heeft zich kennel
ijk ontwikkeld uit Cebo
lebratie, zn. Ontleend aan ofr., fr.
de zuiver-juridische,die MNW vermeldt celCe
(,,een rechtsstrijd beginnen,een actie in- ebvation,lat.celebvatio.
s
tellen'').1Vvelc dierestweevoet,drie- Heerschappij?11Het es ghesciet//onvoet, en viervoet, Alzoom en dm onstre der des wedtscelebratie (
t.w.de geschieSpinx hoorde causeren,cAsT.,C.V.R .240 deni
svan AhasverusltH .sacv.220g1571j.
Celebricie, zn. Btvorm (rijmvervor(1548j.
2) Uitgaan van,zich baseren op,be- ming?)van celebvacie?
slissend achten (vg.ofr.causev in dez. Het opdragen van de mis?11Vp den
ch van heden Heifteen Godsrudder/
bet.).11Dan esser van volclte een ander da
sorteersele...Zi
j causeren alleenlick het m et celebricie Gode ghedaen een nyeuwe
deduceersele, Segghende. D at de ter- sacreficie,EVERAERT423 (1eh.16ee.q.
m en m oeten syn van eenderlaghen,cAsT.,
Centepluere, SENTIPLUBRB, zn. Ontleend aan ofr*# fr.chantepleuve.
C.V.R.46(1548q.
Cauwetten, ww . Zie MTNT i.v. K aGieter.11lck salse bespraeyen . m et
wetten.
deser centeplueren /Die jonstighe wille
Te keer gaan,zich verzetten.1Fz
lfzfzz; heetby namen,S#.#.M .250 (beg.16ee.q,
es dm yne,ghy m oetet ghedooghen,Seght Nu sali
ck met mijnen centeplueren Die
elck bysondere, ten baedt gheen cau- jonsti
ghe willicheyt int verdueren /
wetten,Leuv.At'
7'
#r.4,312 (beg.16e e.q; Spraeyen, ald. 349.
ln de aanh.gebezigd als naam voor
Se hout huer tmywaerts/jnt cauwetten
smal,BVERAERT 533 (1538?j Myn wyfes Maria.11Suuerste Salichste Sentipluere,
gheworden stuer rebel. Sy ghelaet huer St1,280gv66r1524j.
te m y waerts fel. W ant zou wel cauCe
re
emoni
m oniëe
alyc
k,rme
bn.
Van cevemonie.
Cer
l,vo
lijk,
wetten can,ald.540.
uiterli
jk.11TphaCauwettere,zn.Van cauwetten.
riseeusche//nyghen en sluypen (l.stuyln deaanh.naarhetschijntiemand die pen?)ceremonialyck knielen en cruypen
onrechtvaardig,onbillijk,is,die iemand offeren en singen, Smenschen gheest 697
niet geeft, wat hem toekomt; mogeli
jk (caCe
15
60?J.
rteyn, SERTEYN, bn. Zie M NVT i.v.
heeft zich deze bet. ontwikkeld uit die
van lasteraar, kwaadspreker, eerrover, Sevtein,W NT i.
v.Cevtein.

diemenopgrondvandeartt.hauwetteyen(
86.

1)Standvastig.!
1Hets (t.w.A'
laria)

Certeynich - Chierich

D e gehorsamste den here ende de ser- onverwi
jld,terstond.11Elckevlù'
c 58, 379
teynste, D ie noyt op groyende was in g
ca 1490?q;EVERAERT 22 (15094,
*Doesb.

duechden,EevsteBl.1892 (ca 1440?J.
2)Betrouwbaar.11lck en hoorde noyt
anders dan hy certeyn is,Sp
..d.M .2833
gbeg.16e e.q.

Certeynich,SERTEVNICH,bw.Van Cevteyn.

140, 285 (vôör 1528q; cAs'
r.Pyv.C vj
gca 1530J;GentseSp.210 (1.53% ;Dwevch
d.Apost.615(1eh.16ee.1;cAsT.,C.V.R.I
133 (1548); Beheevinge Pauli 353 gca
1550?j;a4ntw.Sp.n ijv (15611;Rott.S/.
1.i (15611 (hic? of zonder ophouden?);
Jezus i.d.Tempel93 (ca 1575?4 (hic?).
2) Zondey (8t
?'
z)ït
7/'
î) cesseven, zonder
mankeren, stellig, beslist.!1Een quaet

1) Stellig, zeker, beslist.11EVERAERT
(153% ;cAsT.,C.V.R.116 (1548J;Rott.Sp.
ghedochte. . Sal altyts zyn quaetIuvj(1561q.
2)Onbeschroomd,schaamteloos?1Twy heyt huten A'
let nydegher clappynghe/
zijtghy soogrootsch van tsynevileynich, zonder cesseren, EVERAERT 1.57 (15234
D at ghy v dort stellen certeynich Omm e (hi
c?);Twort u gheloont zonder eenich
m et my te houdene comm unicacie? 13s cesseren /freerl
ijck /1st dat myn baet
Roovslts 374 g3ekw.15ee.q.
uyt dit convent/went,Rott.Sp. P v
Certeynicheyt, Z1
1. '
Van ceyteynicl'
t of (1561)(hic?ofonverwi
jld?);Uwezoonen/
rechtstreeks van cevteyn.
ende dochteren...Zullen droomen droo1)Zekerheid.11GhijzijttempelenGods, men /zonder eenich cesseren,Jezus i.d.
weet de certeynicheyt (versta:weet dat tempel340 (ca 1575?J.
Cesseringhe,zn.Van cesseven.
voorzeker),A.BIJNS319 (ca 15401.
2) Standvastigheid.11ln ons bevoelen
1) Einde.- Cessevinghe doen,mahen
is cleyne certeynicheyt Dat doet onser (t
)J'
)z), ophouden, uitscheiden (met).11
broosheyt heerschappye, DE RoovERl'
: Van all
e onrusten nu cesseringhe//doet,
273 (3e kw.15e e.
j;Tis recht dat icse x4Aâ/u/. Sp. n i (15611; Maeckt daer af
begracie... Om haer gestadicheit, om cesseri
nghe,Rott.sp.Q ivE1561q.
haercerteynicheyt,Doesb.45(v6ör1528j 2)Uitstel.11Bestaetten daerby sonder
(= St2, 83 en Redevfhevsged.59,17); cesseringhe,Hsffw.Sp.b ivg1561q.
lc tooch haer ionste en certeynichede,
Chaerlick,bw.Van chaev (zieW NT i.v.
ald.123.
ffaay(1).
Certeynlijck, CERTEYNELIC, SERTEYNVriendschappelijk, broederlijk?11Dies
DELICK,bn.,bw.Van ceyteyn.
willen wy tot dien (t.w.blide tuegkenj
Stellig, zeker, beslist,vast, inderdaad den zin ghewueghen, Ende lauen ons
(vg xlL.837:certeynlick.Ceytê,enimue- chaerlick,cAsT.,C.V.R.(1548q.
r()).11A.BIJNS,hT.#:/.142,d.3 (1ekw. Chaerte, CHARTE, zn. Zie Caevte.
16e e.
q;Appelboom 121 (1e kw.16e e.?J; Chanche, cHAxss, zn. Zie Sanche.
Leenhoj 603 gna 15311;Gentse Sp. 122, Chare, zn. Zie M NW i.v.Cave, W NT
188,285,329 (153% ;I,
JQ:r.Gheleevde426 i.v.Kaav(l).
Vrellusteling, y,snoeper''.1Vvie saude
(1558q;.
z
4x/ît
?.S#.Pp iij (1561q;Judick
verclaren, Suzannen m esbaren? Om dat
853,1435(15771.
Certificatie, zn.Zie '
W NT i.v.
zu haer reinicheit wilde bewaren Ieghen
Verzekering, bevestiging.11Ziet noch daude charen,cAsT.,C.V.R.200(1548j.
een figuere tot m eerder certificatie,Rott.
Charitatijf,bn.Zie Cavitatijj.
Sp.D vij(15611.
Charitatyvelick, bw. Zie CavitatyjveCertifieren, SERTIFIEREN,
lechen.
Charte,zn.Zie Caevte.
leend aan ofr.,fr.ceytijiev.
Verzekeren,naarwaarheidverklaren.11 Chartilage, zn. Ontleend aan ofr., fr.
W ie leefd nu diem isa1certifieren,Ofhy... cavt
ilage (vg. mnl. cavtilagine uit een
M y alheeft vergheten? cAsT.,C.V.R.175 verb.vorm van lat.cavt
ilago).
(1548q;Metdien eedt//hy hem ten rech- Kraakbeen.11Chartilagen,vleesch, vel
ten certifierdedattzelvewarachtichwas// en beenen,cAsT.,C.V.
R .217 (1548j.
dathy alegierde,VadevOnse1015 (1577). Chief,zn.Ontleend aan ofr.chief.
Eerdatick slapen gaen /ick wilu sertil-loofd,leider.11Coninck Kaerle/chief
122 (1525j, 334 (15301;Gentse Sp. 163

fieren.Zoo zallick naer ulieder advys / ende Soutlereyn. Vander oerdenen het

my zeer snel // spoen, Vevl.Z 1 689, ghulden vlies. Heeft dees feeste ghecele(15834.
breert,SMEKEN,Gulden ISS:,
S49 (1516q.
Cesseren, ww. Zie M NSV i.v.
Chierich, clE RlcH , slEltlcll,.bn., bw .

1) Zondey t
r:ss:vzl, zonder talmen, A-an cllierell.tsieren,

Eig.sierend,totsieraad strekkend,v.v.

ln de aanh.vooreen man.11Hien
comt niet wat ic wacht...mijn glorie
bli
jfdisonderynsel,tsiverliesoftwinsel,
oschoonesiborie,Doesb.58(vöör1528j.
5) ln veralgemeende bet.: iets van
grote waarde.11Rethorica de schoon ciborie,Rott.Sp.C iiv(1561j.
Der/zpr/cs cibovie,deschat(ofhet
schatvertrek)des hartenj mogeli
jk ook
nietmeerdan een omschrljving van hart,
zoals in shemels en sweevelts c. (zie
à)8'
)z.).11RAMMELEERE 118 r2e h. 15e e.q!
'
A.BIJNS 442 (ca 1540);cAsT.,C.V.R.106
(15484;Rott.Sp.D iv(15611;Con.Balth.
1535(15914.
6)ln geheelvervaagdebet.,nogslechts
di
e
nend ter omschrijving, uitsl. aangede voorafgaande strofe troffen 111
CI*)jOF1'
8, de hem el
wasgebruikt.
(Rott.Sp.R ijvg1561))en sweeveltscibovie,
Blijkens het verband in de aanh.ze- de wereld (H .d.Am.S 5v,Z 3 gm.16ee.q,
kere gestemdheid van het gem oed; - HOUwAERT,Gen.Loop107,258(ca1590q).
met Loedev chl
jse, welwillend.11Op dat Cierich,bn.,bw.Zie Chieyick.
ghy Yiolierenmetgoederchijseln dancke Cijspenningh,zn.Uitcijsen penninglt.
ontfaet der Lelien Deuijse, Hwfa?. S#. Belastingpenning.11lst den vis die
Ddiij(15611.
ntePietervingh,Daerhijden dubbelen
Christiaen,zn.Ontleend aan lat.Chvis- Si
cijspenningh uut heeft ghehaelt? Biib.
tianus.
elsp.169 gbeg.17ee.
q.
Christen, in de aanh. als spotnaam Tai
Circum stancie, zn. Ontleend aan lat.
gebezigd? 11Hoe sal hyse ringelen,dees
beroofde christianen, Bekeevinge Pauli ciyculnstantia.
Toebehoren?11Vralghingevan sonden//
211(ca1550?j.
jnt de werltverCiborie, cysoRls, CIJBORIE, slsoRls, daertvleesch by verdwi
maet is de duvel ghepijnt met alle
CE BORY E, SEBORIE, ZEBORIE, Zn. Zie s
circtlm stancien versm acht, Sm enschen
M NW en W N T i.v.
est744(ca1560?q.
1)Naam voor Maria;deze bet.heeft ghe
Cirkel, zn. Zie M NRV en AVNT iav.
zich ontwikkeld uit omschrijvingen als
Hemel;- ondey den civkel,op aarde.ll
godscibovie (o.a.in S/2,25,A.BIJNS98) Tqua
dat onder den cirkel m eest
en soons cibovie (A.BIJNS 275).11Eevste hindeerttstles dat
ghi tallen plaetsen staet
Bl.63 gca 1440?q;Sev.Bl.946 (ca 14504; int verleeden,Dal
s.wedeyk.435 en pass.
os Roovsrts 189q3ekw.15ee.q;BVERAERT geind15ee.?q.
33 (15091,518 (1533j; cAsT., Bal.B 2
ropygh,bn.Van cyrope,siroop.
(15211;A.BIJNS,N.Rej.320,a,1 (1528j, Cy
t (als siroop).1Dit estfonteynkin
334,q,2 (1528);A.BIJNS 305 (ca 15401. vaZoe
n cyropygher mynen, GentseSp.193
2)ln bep.verbindd.toegepastop God
91.
ofChristus.1GentseS#.190 (153% (god- (153
abotshoot,
Zie NVN T i.v.
deliche c.);Byuyne1,159(15564(veync.); botCl
shoofd.
Bvuyne 3,103 (15564 (onsev sielen c.).
Die edel cibovie, in de aanh. om Domkop.IjS.:Ou claddorie 0.:Mrat
st clabotshoot? S. Rasch coem t hier
van de ,,godtCistoroel''
.1Con. i
s
c
hr
i
j
vi
ng
buyten,x4ntw.S#.Ffi
Balth. 458 (15911.
j(1561j.
achtich,bn.ZieK lacktich.
3) ln toepassing op een heilige,in de Cl
aanh.S.Geertruydt.11O eedelprincesse, Clachticheit,zn.Van clachtich.
Clachticheitmal
ten,klagen.11VTeygertGods weerde cyborie, A.BIJNS, hT.ReI. me1)
n hem sim aken clachticheit Ouer den
84,f,1 g1e kw.16ee.q.
4)Ere-ofvleinaam voor een beminde man met wien higaet oft sit,Doesb.274
vrouw.11Mijn alderliefste ciborie,Doesb. gvöör 1528q.
Narigheid,ellende.11Oorlogs banie25 Evöör 1528), Myn weerdste ciborie, ren2)vo
l droeviger klachtigheid,M eest H l
cAsT., C.V.R. 170 (1548); De weertste
433(1559j.
ciborie,Rott.Sp.K vijv(1561j.

ook heerli
jk,prachtig,schitterend.11EvERABRT 194 (1526);A.BIJNS,N .Ref.331,
c, 5 (152% ;Gentse Sp.71, 275 (153% ;
H .d.Am.A 6v,Aa 6v (m .16e e.q;Byuyne
2,167 (2e h.16e e.
q;Antw.Sp.N iiij,
Q ij(15611;Haagsp.g iiijv,n iij (1561);
H .sacv.224 (15711; Reyne M . 1257 (ca
1575?).
OPM.Ook bij vlsscHsr
x,Bvabb.(uitg.
N.v.d.Laan bl.16)(ca 1600j.
Chijs(e)?zn.Tegen gelijkstelling met
si
js sies,sl'
x (deworp)ofcijs,ci
jnsschijnt
zich de bet. in de aanh. te verzetten,
tenzijci
jnsin ruimerezin,bi
jv.alswaardering zou m ogen worden opgevat.M en
z
ou geneigd zijn ghijse te lezen, indien
dit woord nietin

-

.

88

Clachtinghe,zn.Van clacht.

Claetere,zn.ZieClatevle).
Clam atie, zn. Ontleend aan ofr. claHet klagen,klacht.11Haerclachtinghe
//geschiede doen te laet,Antw.Sp.p i mation.
(1561j.
1)Geroep,gekerm,geweeklaag.11Vlien
Clackaerd,zn.Van clachen.
naeckt desolatie. Dies te vergheefs doet
? Geen der bekende bett.van hlahhen ghynvhuweoratie.Van dyneclamatie//
schijnt in de aanh. van toepassing te zwyghende weest rustich, Reyne 3/1
zi
jn; ook de geli
jkstelling met hlahhev, 472 (ca 1575?), Eer zy roupende doen
(kleerlborstel(vg.KIL. K lacker.Flan. huereclamatien,Zoowillicxseverhooren/
Brug.j.kladder Peniculus)li
jkt niet zeght den Heere ghenadich, Vevl.Z.l1,
evident.11Bijtrouwe/,tis (t.w.de hond) 746 (1583q.
welenen jenten clack //aerd.lc zalhem
2) Scheldpartij?11F Ghy zyt onwel doen hier voer OnS tween //criten, profytelick jck moetv zyn verwytelick //
als een bescheldere C.:Dyne eedele natie
Bljstiev86 (eind 16ee.?q.
Claddaert,zn.Zie MNW i.
v.
noch v clamatie/es niet m achtich m y
1)Smeerlap.11Hadse ghijaffghesedt tonterfuene, Fayuwegvaen 954 (15811.
Sondich Becoren,stunckende claddaerti Clamnie, zn. Ontleend aan ofr., fr
calomnie,lat.calumnia.
Sacv.v.d.N.1300(3ekw.15ee.1.
2)Soort kledingstuk?1Een crimpaert Achterklap, laster.1Clamnie en ki
jm et enen gescuerden claddaert, D oesb. uen //can Voorcoop te degen, S.St
adt
247 (vtsör15281.
290(ca1535j.
Claddorie,zn.Van clad (zie RVNT i.v. Clanck,zn.ZieNVNT i.v.Klanh (11)?
Ik-lad(1).
Boei, kluister (vg. W NT i.v. Klanh
Scheldnaam voor een vrouw (in de (Il), bet.6),in de aanh.helse kluister,
aanh.een ,ynichtken''(= zinneken),slet?1 hel7
.11Laetse vry commen te clancke,
S.:Ou claddorie 0.:Rvatist clabotshoot? W eer cruepel of mancke,//zy werder
S.:Rasch coemt hierbuyten,Antw.Sp. ghekeken Duer onse treken, Ve1'l. Z. 1,
Ffij(15611.
113(1583J.
Cladsalve,zn.Uit cladden en salve.
Clapheylighe,zn.Uit clappen
Knoeier(vg.hladsalvev,datKiliaen en l-ighe.
H exham verm elden als synoniem m et
Iem and die vroom is met zi
jn mond.1l
hwahzalver, zie RVNT i.v. Kladden (1), Clapheylighen, twaer noot dat m en u
Sam enst.afl.;ook in de aanh.zou of- verni
ste,A.Bllxs 147 (1548J.
schoon de sam enst.cladsalve wel te verClappeghe,zn.Van clappen.
dedigen is cladsalvev gelezen kunnen
Kwaadspreekster.1Nydeghe Clappeworden). 1 Meester cladsalue v botte ghe een persoonageghecleetalseen broodscheere Dietrectalwaer sy in thien iaren biddeghe aerm elic jnt habyt wesende
nietgheslepen,.4ntw.Sp.F ij(15614.
manc,BVERAERT147(15231.
Claer,zn.Oorspr.?
Claptaertgen,zn.Uitclappenentaevtgen.
Benam ing voor zeker soort ongedierte
N aam Van zekere soort appel.110.
in het graan?11Tot som plecken heb ick W adt leckerder appelen!7.:Sijsijn seer
(t.w. het koren) wel geleegen.. twee soet, beter dan soeteneven oft niuschiroff drie jaer, Soo dat ick van binnen lingen. 0.: Ja, oft claptaertgens oft
vanden claer Veel op ben gegeeten, die pi
ppingen. 1ck en proeffse (l. pvoejjdej
mijn ginckrijten,Tcooren 692(1565j.
mijn dagen noijt beter sap,-4p
.#t
?f&t?t?@'
4
Claerckelic,bn.,bw.ZieClevcheljc.
285 r1e kw.16e e.?j.
Claerckeù, ww. Van claevch, clevch.
Claratie,zn.Van claveven.
Onderwijzen,opvoeden?1Alsmetpha- Verklaring, opheldering, uitlegging.1
ryzeeuschedoctryne gheclaerctHebthaer By rechterclaratien esdesen dan ghezeyt
(t.w.de Mret)ghegheven alleen dwaerc //de wysheyt vulgratien,H .Sacv.397
wtwendigh,GentseSp.315 (1539j.
(1571q; W ilt ghy ten rechten weten
claratie wye van beeden ghelyck heeft
OPM.Vy.Gheclaevcten Vevclevchen.
Claerschljnich,bn.Uitclaeven schjnen jnde zaken zoo wiltv een weynich ter
met-ich.
zyden maken,Reyne M .119 (ca 1575?j.
Helder schijnend.1Haer (t.w. van
Clavatie Aptz/l8l:, verklaren.11Twlr
Liefde) croone (heet) ionste soet/vol m aeckt David claratie D aer hy es zegconfortacien By haer cl
aerschijnich / ghende.. Dien heere /heeft tot mynen
tgroot licht der gracien?.,z
1All:t7.Sp.Yy i heere ghesprooken,enz.,Jezusi.d./:9?0#f?f
g1561j.
117gca1575?j.
-

Clareringe,zn.Van clavevelk.
Eig. zuivering of verheldering, in de

aanh. zuiverheid of schittering?1Liefs

reyn clareringe is hem els int gronden,

Doesb.126gvöör15281.
Clater(e)? CLAETERE, zn. Zie A,
1NM'
r
i.v.,AVNT 1.v.Klatev (111).
1)Ratel,rinkelbel(alsnarrenattribuut)
in de zegsw.enen een clateyle)coopen,als
nar, zot behandelen, voor de gek houti
ick16
een
den?1Gelooft ghij da
ge
nd
u COOPBa
.
clater,Abv.Ojj.693
e e.
q; y1
sydy sot men coept v een claetere, Bel.
î?.Sam.1060(eind 16ee.1.
2)Snater,mond.!1Sotteghem en schieloose/ghy sijt die beste Die beyde wel
cont met uwen clater/rallen, x4z
lz/:t?.
Sp.Y iv (1561).
3) Schreeuwlelijk? Of kwebbel? (vg.
coRx.-vsRvL.:Klater,babbelziehevvouw).
1Ke!wilt v lyen //ghy magherclatere!
Snoertuwensnatere,Bel.v.Sam.466geind
16e e.q.
Clebbeck, CLIBBECK, zn. Uit cleppen
(zie NVNT i.v, Kleppen, bet. A, 1, C,
2,a en vg.hleps,praatziek,KIL..K leps.
vetus.Dicax,loquax,Iutilis,gavvulusen
Teuth.'clepsdieveleonnutlich callet)en
bech?
Kwebbel,kletser;praatjesmaker.11Onnuttich clebbeck, hoort wat ick peyse,
Ontv.#cA$fA;z
l.26 (1588?q,Nugoy clibbeck/
dat ghy soe lang geswegen //hebt dat
gheeft my wonder bouen maeten,Bel.?/.
Sam.740 (eind 16e e.
q.

Clekere, zn. Van cleheven, drillen of

trillen (zieos Bo i.
v.Kleheven).
Die m et de billen drilt, klekerbil,
klikkebil?1!Sietse my staen kiken de
leelicke clekere.Zu beghind haernaerden
manterasschene,cAsT.,C.V.R.234(15481.
Clerckelijc, CLAERCKELIC, KLERCKELIJCK,bn.,bw.ZieMNAV i.v.Cleyhelijcen
Clevhelihe,MTNT i.v.Kleyhelijh.
Geleerd; wijs; verstandig.1Nyeuk'ont
50 (ca 15001,Leuv. Ac
.
j#p
'
z 4, 279 qbeg.
16e e.
1;EVERAERT 71 (1511q,152 (1523);
A.BIJNS,N .Rej.150,g,2415251;Doesb.
205 (vö6r 1528),S.Stadt48 qca 15351,
Gentse Sp.116,187 (153% ,A.BIJNS 346
gca15404:
'H .d.Apz.V 6*-gm .16ee.q;,1wfCz,.
Sp.Ppp lj(1561);COORNHERT,,
.
1bvahams
try/gcwjr/z1089 g3ekw.16ee.1;Jezus1'
,.d.
tempel247,326 (ca 1575?),Goemoete 316
geind 16ee.?1.
Clergesse, CLEERGESSE, zn.Zie M NM?
i.v.

Eig. geleerde vrouw (zo nog bij A.
BIJNS 115 (1548) en cAsT., C.V.R. 12
(15481,in deaanhh. meesteres,gebezigd
alserenaam voor een vereerdeofbem inde
vrouw.11Aueprincesse Aue clergesse Aue
voochdesse (
tot M avia), St 2,31 gvöör
15241;Myn zinnen icmesse,duerdynfier
bedriif: Dies bliifd ghy eeuwelick myn
cleergesse, cAsT., C.V.R. 150 (15481;
(Jcà) sal eens obtineren van myn clergesse Mids pacientien, verwinsterigghe
der swaereid,ald.209.

Clespen, ww. Rijmvervorming van

Cleergesse,zn.Zie Clevgesse.
clessen (vg.KIL.: klessen... Adhaeveve,
Cleesen, ww . Zie M NNV i.v. Clesen, adkaevescel
'
e)?Vg.AVNT i.v.Klespen.

NVNT i.v.Kleinzen (l).Volgens Kiliaen
is de vorm cleesen Zeeuws (K leesen.
Zeland.j. kleynsen).
1) Uitzi
jgen.11Verslint eenen kemel,
m aer een m ugge wilt cleesen, B.d.Scv.
C iiijv(1539j.
2) (Nauwkeurig) onderzoeken.!1VTaer
om wildijnu anderlien gebreken cleesen,
A.BIJNS36(1528q.

heden niet syn, genoch gesaecht; M en
hoort u niet eens in u tonghe clespen.
0.:Ghy seggesom mersm eer dan u werdt
gevraecht Ghy staet hier en biest al
waerdy al wespen; lck sienwel aen u
m uylgaeters en staen geen gespen, Anders m ocht m en uwen snaeter snueren,

lijkt deze bet.waarschijnlijker dan ,yhet
vervaardigen van klein beeldwerk,enz.''
(vg.KIL.:kley-stekenykleyn-steken.
Lncidel'e ï'
?z nl
,
avmove, scalpeve; zie ook
STALLAERT 2, 75a).!1(Thandtwerck der
pennen)/in hen begri
jpt veel consten
enstucken /AlsSchijlderen /cleynsteken/
Snyen/en Drucken,Haagsp.ii(15611,

ln de (corrupte7
.)aanh.in een onduidelijke, maar kennelijk obscene bet.11
lck (t.w. Luxuyie, een t,
g
zpzftf
?: als :81
/
1
l'
toeregecleet)heeffe (l.hejje,vg.de aanh.
i.v. Iz
F'
rf8s,
$
'
81z
l,) veel te geern aen die
cleuter m eerse, lck soppe vee) te geern
in de achter//sop, 1z
J'
r://. ij,
ltr
'
ssc/l 611
q
k2ekAv.16ee.j.

Haperen,blijven steken?11F :En salt

Ontv.Rentm.814 (15881.

Cleynsteken,ww.Zie RVNT i.v-.K leinCleuterm eerse, zn. Uit cleuieven, closteken.
teren en ïne6ySe, m ars. De sam enst. is
Graveren (vg.PLANT.:K leynsteken; blijkbaar opzettelijk gevormd met obltleynsteker etc.voyez Graveren). scene bedoeling.A'oor m eevse in obscene
Op grond van het verband in de aanh. toepassing zie BV>-R-&ERT 174,465,469.
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Cleven, ww.Zie MN AV i.v.,AVNT i.v.
K leven.

Zijn.---A.A1szelfst.ww.(alnaargelang

het verband verschillend weer te geven,
o.a. door verkeren, gebeuren, enz.
).!
1
Den honghere hier nu /onder cleen en

groot//cleeft, Veyl.Z. 1, 1191 (15831;
H aestwerdthy in sneven,Zoo icktcleven

//zien daer met stranghe vlaghe//gaen,
ald.1197;Schoyter in,welghestaeckt//
ves.W ant het esser albeter pacht/als
ghy in onspoet//cleeft Desen bloet//
heeft,al(l.l1?281.
B.Als hulpww.1lc biddu tandwoorden //tmywaert vernert//cleeft,Judiclt
1432 (1577) (hic?);Met aldatter in begrepen //cleeft? ald. 1578; Rvillet vry
bedyncken //ghyeroock ghenoot//cleeft
îreyl.Z.11,521(1583q.
C. Als koppelww.11Dat ons Godt
jondt...isonse & syn wy;ditvast ongelaecltt//cleeft, Bvuyne 3, 184 (155%
(hic?Of= vasthouden?) Zulckdanigher
woorden uut//gheven diezondervirtuut//
cleven, Judich 1640 (1577); Lieuer zat
ick in tauerrenen //daer den ryncxsche
bay //cleeft en daermen fray //leeft,
Tavuwegvaen 1294 (15811; Desen hadde
twee zoonen /zoo by Lucas gescreven //
cleeft,Veyl.Z.1,1233.
Clibbeck,zn.ZieClebbech.

Click,zn.ZieMTNT i.v.Klih (11).
Ten eevsten cliche,bij de eerste klop,
de eerste aanmaningtonmiddellijk,terstond.1Mraer ick zilns beschuldich in
eenighen sticke 1ck souder gaen ten

eersten cli
cke,S#.#.-V.4926(beg.16ee.1,
Daer heb ick nv thien pont groot ghe-

Klap, slag.11Breeckt ghy een canne,
ghy zullet besteruen:Ende crijgt cli
jnckanten, in dien ghy eedt vuer noene,
cAsT.,C.V.R.156 (15481.
Clyncke,zn.ZieM NAV i.v.Clinke,NVNT
i.v.Klinh(V).
Inde clyyzcà: slaen,te pas komen,goed
uitkomen (vg.in dez.bet.ïçz
ldeclincheln)
vallen, in M NM' 111, 1552, AVNT V 1l,
4087-8, w aarnaast ook 14p de
(158
cl1
inc
)).he
vallen, TGyl
ztulegyGe'
l 1090-1
M ochtic Elckerlyc vyr
nden /tertyt Van
nu schier Dat waere my rechs /jnde
clynckeslaende,EVERASRT 286 (1529J.
Clincke, zn. D:(7z) clincke slaen, zie
K linche.
Clincken (1), w'
w. Zie AINNV i.v., le
art.,NVNT i.v.Klinken (l).
Betalen?11Dat bier naoet gedroncken
sijn.Maertisquaets,daer nae m oet gecloncken ,,sijn,Pveechev 91 (2e h.16ee.q.
Clincken (11),ww.ZieMNVTi.v.2eart.,
AVNT i.v.Klinhen (11)?
Gelukken.11B. T'en sal, sag, nyet
clincken. L .. Hoe1
. myns Werx voortsetten 7
.B .N eentnyet,niettweevincken,

Tvlv
tdo1038(ca1550q.
Clinckwerck, zn. Uit clincken (11) en
wevch.
Geslaagde onderneming,succes.i
)Sonderden tooch compere/twasalclinck //
werck elck hadder af ghehoort van hier
doer ingelant,Smenschen gkeest 551 qca
1.560?j.
0PM.Ook in H ist.v.d.-/(
?pzjzc'
n.
iache37
(ca1525j,aang.inV'NTi.v.Jflinkwevh(11).
Clippertant,zn.Zie Klippevtant.
Cloetelen, ww . Van *cloeten of recht-

ghetlen Voor mijn dochtere ten eersten streeks van cloet?
clicke,GHISTELE,Tey.Heaut.80 (1555j.
Beslapen.11Ghy mueght niet mesTelhen cliche, telkenm ale, telkens; wroetelen.Alswi
ldetghy my cloetelen,//
steeds,altijd.11Vaerken hetmijocksone tware den heeschs//myn, Vevl. Z. 1,
telken clicke,TweeSotten 18 (vöör15191. 1050(1583J.
Clickoyken,zn. Zie Klichoyhen.
Cloffeiren,ww.Van cl
ojje,clajfe,babbelaar, kwaadspreker (zie (
Clientelijck,bw.Van client.
MNAV i.v.
Onderdanig ?11Och ick vallev te voet Clajje)?
reuerentelijck Doende clienteli
jck //mijn
Uitklappen,rondvertellen?11Mrat ghy
salutacieMijbeuelendein v mildegracie, hezien hebt/binnen hyemends huse
D at wort by hu ter stont ghecloffeirt,
Antw.Sp.Nn iiij(1561j.
Cliesterhout,zn.Uit cliestev (zie AVNT EVERAERT411(1530j.
Cloyaert, zn. Van cloyen, krabben of
i-v..
K1l
jstev(1)en kout.
De tonge en ï.
s met jz/âpp'
zâ cliestevltout slaan,kl
oppen (W NT i.v.Klooien,bet.1)
behangen, de tong weet zich te roeren. ofbeslapen (ald.,bet.2).
Die zycloyt''in een derbovengenoem de
1Ey,detongeenismetgheencliesterhout
behangen, Sy gaet so wackere,al waert bett.1Men vintveelaerden:vrolickaert
een roepende iagere,Prochiaen 735 qca stueraert Cloyaert loyaert cackaert en
15401.
prollaert,Doesb.247 gvöt'
lr 1528q.
Cloken,ww.Grondwoord van cloheven
Clijnckant, zn. Zie MTNT i,v.
(V1),Aanm.
(zieMTNT i'v,Klllteren)7
.
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Liefkozen,kittelen?1Heefthidan een en derf van mijn eygen goet leuen,

loos weerdinneken Die clooct hem m inlic GHISTELE,Tev.Adelpl
t.86 (15551.
onder si
jn kinneken,Mer viervoortwee Cluchtisch,bn.Van clucht.

scrijftsieenpaer,Doesb.209 (vöör1528j.
Clokerynghe,zn.Van cloheven.
Liefkozing,ltitteling?11Dese clokeryngheondeqrqtkinneltin Bedietvry wat/al
stille te zwyghene,EVERAERT 77 (15261.
Cloosterbouck, Zn. Uit cloostev en
bouch.
Boek zoals in kloosters wordt gelezen,
blijkenshet verband in de aanh.geleerd,

wetenschappelijk (theologisch?)geschrift?
1lc ben simpel, my en helpen gheen
clooster boucken, Noch libraryen en
Com m en tebaten my,Gent
seSp.1 (1539j.
Cloot, zn. Zie M NAV i.v., W NT i.v.
Kloot(1).
1)Balin fig.toepassing,in de zegsw.
daev leyt de cloot, zo is het, dat is de
kwestie,daarop komthetaan.IIEVERAERT
148 (1523); A. BIJNS, hï.ReI. 9, b, 16
(1ekw.16ee.1;A.BIJNS22(1528);Bvuyne
2,100 (2eh.16ee.
q;ïveveltbevechten 293
g2eh.16ee.q.
2)Zaak Waaf het Om ïz'
z'i; cardo
quaestionis, in de zegsww . vevstaet den
cloot.11EVERAERT 43, 48 (15121, 380
(1512);Pol.Ball.10 (15811;-- den cloot
weten.11EVERAERT 42 (1512J;Vevl.Z.1,
314 (1583);---ditisden cloot.1Bevv.Bv.
218 (ca 1520?q; hoovt'
nt,
f den cloot.11
Pvochiaen 2175 qca 15401.
3)Manier (van doen)?1Volgt Martins
leeringhe en zyn conroot,Zoe hebdy om
saecht te leven den rechten cloot,Leuv.

Cluchtische wljse, kluchtsgewijs.11Het
Leenhof der Gilden...Op rijme cluchtische wijse met belachelijcke boerden /
stichtelijck ende seer rustich ghestelt
door Jan van Diest, Leenkof,titel (na
15311.
Cluchtslager,zn.Uit cluchten slagey.
Grappenmaker(vg.PLANT.:K luchter
kluchtslager, kluyter. Plaisanteuv,
ct?pz//czfr de .
stlA'
ocf/flç, jarceuv).11Eenen
cluchtslager/duer zijn lueghenen stout
Cri
jght meer volcx om hem /dan een
predicanttZevenSp.Bevmh.F viij(15911.
Cluchtzlnnich, bn. Uit clucht en :in
met -ich.
Aardig, geestig, vrol
ijk?1Ghy ionghers. Die lustich zi
j
t
$ cluchtzinnich
ende appeerd,lonstich tot const, CAST.,
C.v..
S .9(15484.

Cluijtenaer, zn.Van clul
jten of cluqj'
t
(vg.hluchtenaav,in NVNT i.v.Klucht,Afl.
indebet.grappenmaker).
Kluchtschrijver,in de aanh.minachtend gebruikt.11Tgheeft mij vreemt oft
dees cluijtenaers weten tsecreet vanden
heeren nae tgheen dat sij singhen Sij
waren alwerdich m it stocken ghesm eten,
St2,134gvöör15241.
Cluterte),zn.Van cluten.
Grappenmaker(vg.PLANT.:K luchter,
kluch tslager, kluy ter Plaisanteuv,
compteuv#:sovnettes,/J'
'tl
J'
lz
fA').11Een Rutere//een clutere//welvroom intsti
jueken sprack tot haer enz., DE RoovsRs
399 (3e kw.15e e.q;S. Tscyntrechseen
clutere.Q.:Hy en acht gheen gherucht.
S.: Avat dats een rutere, SVERXERT 8
(15094.
Cluven,ww. Zie M NVT i.v.,W NT i.
v.

B?
,'
)
dv.4,236 (beg.16e e.q;De steerten
1en /naerden ghemeenen cloot,EVERAERT
241(1526q.
Clopherynghe,zn.Van *cloplteven.
Bli
jkens hetverband in de aanh.ach- Kluiven.
terklap, lasterpraat?1
1Met ofjunsteghen
Met betr. tot woorden : ernstig overnyde/wy alle dync bescicken So m en
welhooren mach /an onse clopherynghe, wegen,ter harte nemen (vg.hnagen en
EVERAERT 160 (15234.
knauwen in dez;bet.).11Zijt dit woorclt
Clossen,ww. Zie M NW i.
v.,W NT i.v. een cluvere,Chvtst
enh.147 rca 1540j.
Cnabbelinghe, Zn.Van cnabbelen.
fflossen (1).
Vervelende, verdrietige zaak;'narlgCoire.1Een amorues vrouken Van
'
auontueren beriep my te clossen a,
l heid?110.: Com pt aent leeren nlet S..
Nvant groote cnabbelinghe Soude smoormoedernaect,St1,67 gv6ör1524q.
Cloubroeck, zn.Uit clouwen en bvoech. ghens vroech uwen i
nbi
jt wesen,Antw.
Scheldnaam vooreen man.1Ghijclou- Sp.Eeij(1561);Laethenenlijen //sulcke
broeck, ghij sult hem wel bederven! cnabbelinghe (t.w.Godswoovdt,waarover
1Cps/a7
z.ioh,
een dersinnekenswilgaan spreken),ald.
.79 (m.16ee.?q.
Clouwenachtich,bn.Van clouwen (zie 1w1ijv.
Cnag(hlen,ww.Ziebij Been.
W NT i.v.Kloawen (1).
Cnapen,ww.Zie Knapen.
Lomp,boers.11lcke ben clouwenachtich,straf,taey,en droogeDienauweli
jc Cnobbele, zn, Ziq SVNT i.v. K nobbel,
nochtansbachten staen Van allen vueghe-
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Stuk, hom p.1Noch ghafjc hem van
vleessche een goede cnobbele, EVERAERT

Grappenmaker?11Een bacschaert een
ruselaert een outfrens coddaert, Doesb.

85(15261.

246(v6(5r15281.

Cnolhaen,zn.Uit cnollen en haen.
Drinkebroer (vg. Kuythaen), in de

aanh. als eigennaam .1Tsij Jan Driebui
jck offteGherritCnol//haen,die altijt
vol//gaen sonder romppen,Gy.Hel815
gca15641.
Cnollen,ww.Van cnol (zie MNNV i.v.,
W NT i.
v.Knol(11).
Zich bedri
nken (vg.KIL. knollen.
Inguvgitavesepotu,cumulatè & conjevtim
ingeveve ceveuisiam).11(Eenen ltuysman)
halff droncken doer dnadt, want hy
hadde een poose int ste sitten cnollen,

Bvuyne1,101(2eh.16ee.q.
Cnoorten,ww.W isselvorm van gnovten?
Knorren.1Dat hy moet ingaen die
helsche poorten als een varcken ginck
cnoorten op mijn selven siet,Paulus en
Bavnabas,in Hs.TM B, B,fol.58v(m.
16ee.?q.
Cobber,zn.ZieK obbev.
Cockelueris,cocxol-uERls,zn.ZieW NT

i.v.Koeheloev(11).
Scheldnaam voor een man :sul, lum mel?11Den man...int werck si
jns wijfs
verfraeyt, Een cockolueris, een hinnentaster wort hiten fyne,in Tijdschv.14,
149 (16e e.q; W at sou hy meynen die
cockelueris, Hs.TM B,G,fol.28v geind
16ee.q.
Cockuwe,zn.Ontleend aan ofr.,fr.cocu?
Hoorndrager?1Adieuvulvreimdebabben ende loose cockuwen, DE Dsxs,
LanghenAdieu154(ca15601.
Cocorul,zn.Van cocovullen (zie W NT
i.v.Kohhevellen (1).

Coeye,zn.Zie Koye.
Coeken,zn.Zie Keuchen(:).

Coelpaptzn.Uitcoelenen pap.

Eig. ,,d1e de pap laat koelen'', wacht

tot het ergste voorbij is,de kat uit de
boom kijkt(zieAVNT i.
v.Koelen (1),bet.
B,1,b,1)in de aanh.scheldnaam voor
een benauwde, gierige (jonge) man?1
Dien coelpap en zoude niet dorven een
corte verteeren, Redevlj
.'
heysged. 44, 25
rm.16e e.q.
Coesijn(tgen),zn.Zie Cousl
jnlhen).
Coffere,zn.ZieMNW i.v.Cojfev,W NT
i.v.Kojjev.
Vleesschelic cojjeve, in de aanh. lichaam.11Den tijtvan mynen slapeesby
ghecomen En dat mijn ziele zalworden
ghenom en W t dit aerdtsche huus en
vleesscheliccoffere,GentseSp.232(1539j.
Cohiberen,ww.ontleendaanlat.c/Aïà:ry.
Beheersen,in bedwang houden.l
llck
sal my selven, hoop ick, wel cohiberen,
Xr refuseren//u prepareren, Bvuyne 3,

152(2eh.16ee.).
Coye,zn.ZieM NNV i.
v.Cooye,NVNT i.v.
Kooi(l)?
Geldbuidel, beurs?11Naer datte ghespeeltesschoye Met de vulle coye //als
jonghen valjande,W y (t.w.de zinnekens
Quaden Willeen Sinnelich Inghevenjmoeten hem volghen tot binden lande,Daer
hy (t.w.de Verloren Zoon)nu ghereyst
es,Vevl.Z.1,859(1583q.
Coyen,ww.Zie W NT i.v.K ooien.
Hem coyen,zich veilig stellen,een toevluchtzoeken? 1Diehaerhebben inGods
genade gecooyt, die heeft G odt in huer

Beuzeldicht. 11Parabolen, cocorullen
stede (t.w.van de verstotenen) willen
(1548); Simple Bueseldicht heedt men vergrooten,Bvuyne3,189.g2eh.16e e.q
en m agh ick niethelen,cAsT.,C.V.R .221

cocorullen, ald. 241 (zie ald. 234 drie
,,c
ocorullen (rijmpjes) op Alle Kinderen
dagh'/).
Cocxskin, coxxsx, zn. Zie W NT i.v.
Koh (111).
Meisje dathoudt van opschik (om de
man te behagen).11Joncwyfuekens Die
demaerdtghancdoen /alsfrayecocxskins
Die gheerne reyn ghaen/al zynt vule
mocxskins Om te bekueren /deis ouervliegherkins,EVERAERT443(1eh.16ee.q.

Cokene;zn.Zie Keltchenle).
Colacehjck,bw.Van collllacie.
Eig. onderhoudend, in de aanh. genoeglijk?ilEen graceli
jck //brief//misericordioescolaceli
jck //hief//ick bueldoloroes,Smenschen gheest 156 (ca 1560?J.
Colacie,zn.ZieCollatie.
Colacien,ww.Van colacie,collatie.
Een maalti
jd houden (vg.xIL.: Kollacien . comessavi), bi
jeenkomen.1W y
sullen noch tsaemen / elders colaci
en

OPM. Ook in M usychb. van TIELM. Den coster ende jc/onder ons beeden,
susA'
ro 11' y,Dese coxkens en aerdighe EVSRABRT 176 (
1527j,Zoo wie collaeyt
m oxkens,sigaen allonckende onderhaer (
l.collacyt?) ofte drijnct op de camere,
cloxkens.''
dieen sa1noch wupelen,crijsschen,noch
coddaert, zn.van codde, klucht, grap roupen,gheli
jck men op de banck doet,
in Belg.M us.7,259 (1556j.
(zie w NT '
1.v.Kodde (111)7
.
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Colacioneren - Pommentelllck
Colacioneren, ww. Zie W NT i.v. Collationneven.

(Samenlspreken.11W aer of willen wi
j
vsRy2,Quicunque176 (3e kw.15e e.q.
colacioneren Vercoren vriendt, DE Roo-

Colatie,COLATIJE,zn.Zie Collatie.
Collatie, COLATIE, COLATIJE, Zn. Zie
M NAV i.v.Collacie,AVNT i.v.Collatie.

1) Vertoning.11Hoort voort een soete
collacie,Sp.d.M .3982 (beg.16ee.q;Beter

collacie,verre noch nare,En wasghesien,
dan hier up zalvallen,Dvie M innevs 116

(beg.16ee.?j;Mriltdanckelicnemen /ons
slichte colacie,EVERAERT 86 (1526) (zie
ook ald. 1.
16, 119 en pass.), Mrilt ons
collatie in 't goede verstaen,H .d.Am .Z
lv gm. 16e e.q;Ter eeren Rethorica de
schoon ciborie.. gheschiet dees collatie,
Rott.Sp.C ijV(15611;Neemtdancklijck...
ons boertige colatije,M eestev Hoon 499
(ca1600?j.
2) Grap,aardigheid?- Vuijt colatie,
voor de grap?11lck bid u, hoort aen
sijn lamentatijen pladt, So mogen wij
antwoorden vuijtcolatiewadt,Piv.en Th.
186(1ekw.16ee.
).

Commandeur.11Nae hem (t.w.Alva),
een weinich dagen //, quam de comandpduer,die H ollant & Seelant, nae der
papenbehagen,metlistigelagen //bracht
in groot labuer,Bvuyne 2,98 (ca 1578q.
Comerynghe,zn.Vancomeyen (zieMNV'
i.v.Comméyen,V'NT i.v.Commeev,Afl.).
Achterklap, kwaadsprekeri
j.11Hy es
wys die scuwen can onse com erynghe.
Mrant ons en rouct/wien wy bescaet
doen,BVERAERT 160(1523q.
Comm andatie, zn. Ontleend aan ofr.
comm andation 7
. Of van com mandevenè
.

Bevel.11Volcht naer den vrede tis
Godscommandatie,Antw.Sp.Mmm iijv
(1561j.

Comm ande, zn. Ontleend aan ofr., fr.
commende.

In commande nemen, (als leen) aanvaarden.11Metterherten oochetlichaem
neemt in commanden,Doesb.140 gvöör
1528j.
Com m endatie,zn.Zie M NW i.v.
Aanbeveling.11Dese hooghe commendatien verheuen .. Beuestighen by auc-

toriteyt/datsblootLandthanteringhen/

Colligieren,COLLEGIEREN.Ontleend aan bouen all
enatienEerlijckst/oirboirlijckst
ofr.,fr.colligev,lat.colligeve.
tsijnetelckerspatien,Haagsp.div(1561q.
Verzamelen, bi-jeenbrengen.1
Com m enderen,ww.Gevorm d naar ofr.
1(.
X.ndvies comm
andev onder invloed van lat. comvan dev M eulen) Collegierde vele vt
e
n
.
fleur van Historien /Eenen boeck ZOO mendave7
gheheeten /men vinten publijck, cAsT., 1) Aanbevelen, toevertrouwen, OVer-

Bal.2 (1521)t
'SOO ick can maeyen,soo geven.11Christus!staervende,u en vercan ick colligleren,Dwevch d.Apost.951 gat noyt;H y helft ons zynen vader ghecom m endeirt M et luder stem m en, m et
(1eh.16ee.q(hic?).
Collusie, Zn. Ontleend aan
tranen verstorbeirt,GentseSp.340(1539j.
collusion.
2) Verkiezen, prefereren?11Claerlijck
Geheim e verstandhouding tussen twee com mendeert Godt de Landtwinninghe
of nàeer parti
jen (teneinde nadeel te grootBouen anderhanteringhe/in sweekunnenberokkenenofom temisleiden).1 relts pleyn M idts dat hy alleen wt deser
Alle Concepien en Vreenzde aenslaegen, nati
en reynSijn stadthouders/heeftgheCollusien,mauijteri
jen,hoe diesijn,W aer roepenen vercoren,Haagsp.ciiijv(1561j.
doer men hetcoren dushooch op jagen, 3)Voorschrijven?1Derondeelen brijnHeer,doet die te niet tot dees termijn, ghen haere vulle leden Vut poêten,
com m enderendetghetalvan dryen voord,
Tcooven 1124 (1565j.
Coloreren,ww.Zie M NNV i.v.
cAsT.,C.V.R.54(1548j.
Voorstellen?1Tis verloren hoe dat
4) Bevorderen?11Rethorisiens, Facghy't coloreert/W ie doot is ick sweert/ tuers, zoo elck magh weten H eeten
mach nietwederverrijsen,Rott.Sp.A vj Poêten . Vviensprincipalvoordstelende
vermeten Es,properlick ende eerlick den
g1561.
).
Colueren, ww. Zie W NT i.v. K leuven. ti
jd verghéten, Der meinschen profict
Kracht geven, versterken.1Drye za- zoucken endecom menderen,cAsT.,C.V.R.
ken ons propoost colueren wel, Gentse 24(1548j.
Sp.338 (153% ;O mijn rose,comten boet Commentelijck,bw.Van ofr.comment.
mijn daerlick trueren en wilt v coren- Eig.metofbijwi
jzevan commentaar,
bloomkenwedercolueren,totflouwicheijt in de aanh. helder, duidelijk.11lndien
gheneghen,Chvistenh.593 gca 1540q.
ghy de expositie doet commentelijck /
Com andaduer, zn. Ontleend aan sp. Tmywaert presenteli
jck /zalick u dancomendadoy.
cken,Rott.Sp.P iij(1561j.
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Com mocie,zn.Zie M NAV en M-NT i.v. consolatie, Die God den geloovigen sal
Com motie.
bereyden, Pyochiaen 1995 r
ca 1540),
1) Ontroering.11Die priester metten Gheen prince en heeft com paracie by
com m uyn volcom m ociën Vielen op haer hem , Ckavon 381 (15511;T'
heeft gheen
knyen uut vueriger m innen, in Leen- comparatie bi
de
se historie, H eym elic
j
'
dertz,M iddelned.Dvam. Poëzie bl. 467 Ll
jden 126 (1557)>Lucifernoch Judas..
En heeft by thuys gheen com paratie
(3ekw.15ee.q.

2) Omslag, drukte.11Hangt dit (t.w.
een hoofddeksel?) op u hooft sonder
commocie,B.d.Scv.25(1539j.
3)In commocievallen,kwaadworden?1)
Jc biddtl doch myn verlanghen boet
Eer jc tjeghens hu valle/jn commocie,
EVERAERT 417 (1530j.

Van onwetentheyt, az
lwfîf?. Sp. Ee iijv
(1561);Dat en heeftalgeen comparatie
voor tghebruken van einen belde,Bievses
25g2eh.16ee.!.
Compavatiesijn (c.gen.),te vergelijken zijn (met). 11Piraems fonteyne
en waerdsgheen comparatie,cAsT.,C.V.R .
Com m oditeyt, zn. Gevorm d naar ofr., 2(1548q.
fr.com modité.
By compavatien, bij vergelijking,
C7'
erief.1Ghehoorsaemheyt den onder- in beeldspraak (uitgedrukt).1lc prisze
saten baert Rust/vrede/en grootecom- (t.
w.de ghesteevdte baladejvuer peerlen
moditeyt, GHISTELS, x
4w/. 54 (1555); of vuer Cipers gaud la by comparatien
Gheen eerlijcker ghewin en mach den hebbe icse ghetraud lnder cuensten gherijcken Beter ghelijcken tot sijnder lijck een man zijn wijf,cfsT.,C.I,
'.R.113
com m oditeyt Dan daer niem ant duere.. (15481.
Schade/ofthinderlijckheyt/isnaltende,
By compayatie,in de aanh. desge,4nt
w.Sp.R ij(1571).
lijks?11S.:Ghy kentymmers Cramers.
Com m uniquieren, ww. Ontleend
Die m en siet naer alle Kerm issen seylen
aan ofr.,fr.communiquev.
D.':Vadieken ick welS. Bycomparatie/
Bedrijven.11Gheen vrueghd en salmer Dus zijn de Cooplieden. Die auont en
communiquieren Dan dlijf wel fasen, morghen/diewijten verre/Goet halen,
-4'
cAsT.,C.V.R.189 (15481.
lzft&.Sp.ciijvq1561j.
Com m uun,bn.Zie M NAV i.v.
2)Datgenewaarmedevergeleken wordt
1) Gemeenschappelijk,voor allen be- voorbeeld,symbool,type.1W iensnederschikbaar.1Compasselijckste/Conserue/ hede (t.w.van de ster derNvijzen)/dijn
Commune/Confectie(totM lrïll,DE Roo- (t.w. van Maria) comparatie syn, DE
vsr
tE195(3ekw.15ee.j.
RoovsRs 161 g3e kw.15e e.q;Lof sterre
2)Gewoon,algemeen,alledaags.l
iGrise dersterrendaertalleoplijeallecomparaen zwarte baerden, syn te comm uun, cie by v niet een stro, ald. 184,
. Dese
cAsT.,C.V.R.206 (1548j.
comparacie/waere te cleene M aria te
Com paratie, Zn. Ontleend
ghelyckene,BVERAERT 365 (1527);Om te
wetene.. Van wat claerheyt dat ghy
compavatioofvan compaveven.
1) Vergelijking.1Hij zeide my mit m eenynghe M aria te louen hebt te deser
com#aracie doeruloten (fr. pouy copz- spacien Daer ghy huer by ghelycken wilt
pav%son)lnt ouerblijf is dobbelverstant met comparacientald.392 (1511q(hic?),
te rapene,Camp v.d.Doot2350 (14931; Dits (t.w.Abigalls verzoening van DaDie comparacie duechtniettwee m ytten, vi
ds toorn) ter comparacie/des pays
EVERAERT 492 g1e h. 16e e.
); Vvelcke voorooghen,ald.555 (1538j(hic?).
di
jnghen, Christum, niet en mueghen
Enen (ofiet)een compayatie setten,
laten,Zoo elck m agh,uut dees compara- een beeld,symboolvoor i
emand (ofiets)
tien vatent cAsT., C.V.R. 143 (15481; gebruiken.1Gheen comparatie ick haer
Dat was d1e alderbeste comparatie (de (t.w. de ,,hemelse'' kunsten) en sette
bet.nadert hier tot verklaring,interpre- Dan een claerlochtofthem elslichtinghe,
tatie),Letteven Geest164 geind 16ee.?j. x4s/u/.S#.Oooiijv(15611.
Als litterair genre.11Moralen, Re- 3)(Gunstig)resultaatdervergelijking:
gheldicht, noch Comparatien! cAsT.,
gelijke,weergade.jlGhy Maria zijt comC.v.R. 221 (15481; Vveereldllc, moedt paratie Den auondt der sonnen by v
ghy de Comparatien hantieren,ald.235 tsli
chtsgratieAfdoende/endepuervertroosten zaeyende, DE RoovEltE 162
(zie een voorb.ald.236).
Compavatie hebben, te vergeli
jken (3e kw.15e e.j;Maerommersessermeer
zijn.11Dlijden der werelt en heeft geen lichts /dan donckers Comparacie des
comparatie Bydeonsienlijcke vruechten eer ougsts,DE RoovElts,Quicunque 111
-

-

-

-

95

(3e kw.15e e.);Ick zien een Figuere in
dese Fonteyne Zoo schoone, 'ten is
gheen comparatie,H.d.Am.O 55'(m .16e
e.q; Onder der philosophen nacie nes
comparacie van u beseven, Ckavon 552
(1551q.
Sondev compavatie, met niets te
vergelijken,onvergelijkeli
jk,zonderweergade.11Sonder comparacie... ist meer
te beclaghen datenz.,Dviebl.danssen 27
(1482);Den sanck en tspel/was sonder
comparacie, SMEKEN, Gulden Vlies 299
415164; Als ic thuyswaert moet nemen
mi
jnen ganck,Zoe esonsdroefheyt zonder comparatie, A.BIJNS,N Ref.310,
d, 15 (15284; Sonder comparatie/al
haerwesen //is,Antw.Sp.O ijv(1561j.
ln de aanh. ondenkbaar?11W at
ware die werelt en daden die vrouwen7
.
tis sonder comparacie, Doesb.85 gvöör
1528q.
Gheen compavacie hebben, in dez.
bet.als sondev compayatie .
s#';
z éénmaal
aangetroffen.1V lof en heeft gheen
comparacie, DE ROOVERE 184 E3e kw.
15ee.q.
4) ln de aanh.naar het schijnt (via
overeenstemming,gelijkheid?)stel,paar.l
(Leander en Hero)zoude zi
jn zeergoede
comparatie, Sy zijn beyde jonck, wellustich,en schoone, H.d.Am.Aa 4 (m .
16ee.q.
0PM.Onduideli
jk is de bet.in Gentse
Sp.119 (153% :,yzouden zy diecomparacyen stellen, Die onze im aginacyen
qwellen, zonder proffijt, ten zou niet
ghe
fondeert zijn.''
Compareren,ww .Zie M NMTi.v.,2e art.
1)Vergelijken;geli
jkstellen.11Maria te
compareren / by scl
aerheyts virtuut
Tpasseirt jntverstant/smeinschenszins
nathuere, EVERAERT 389 g1511j; Dellef
blom m en... Com pareric biden steden,
cAsT.,Bal.A 3v(1521j;Machmen eenich
lijden bijdmijne Compareeren?A.BIJNS,
N .Re.f.303,e,5 (1528);Nochtansmachse
(t.w. Maria) wel worden ghecompareirt
doer Eeneghe fygueren thuerder/weerdicheyt strecken,EVERAERT 300 (152% ;
Sinte Pieter ghecom pareirt byder duue,
EVERAERT343(1531q;Bywitcompareren
zij d'atrament, cAsT., C.V.R. 18 (1548)
(zle ook ald. 126, 143); Sy (t.w. Rethorica)te ghelijcken isen tecompareren
Voor d'onverstandighe by bitter m edecijne,H.d.Am.F 6v (m.16e e.q;ls dese
ti
jtiet//hierbijtecompareren?Heymelic
Liiden 329 (1557j;Christus compareerde
(Petvus)bijden steen,JF881..Gheleeyde268
-
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(1558j(zieook ald.393);Venusen isby v
naucompareerlijck,Antw.Sp.iiiijv(1561).
2) (Allegorisch) voorstellen; verbeelden?11Drie spinnende... de smenschen
leven compareren, Chavon 214 (15511;
Tonverganghelick woordtéods...datmen
a1s ial
-Weïfael'
l / Compafcefiy Ta1'14u)6gyaen 1361 (1581).
3) Noemen, kwalificeren?11Al ydelheyt der ydelheyt es de waerelt Te com parerene,GentseSp.15(1539q.
OPM. De laatste bet. reeds in Ovl.
Lied.en Ged.506: ,,K int, ne wildiexcuseiren niet Ic mochte di nidich com pareiren''?

Compareringhe,zn.Van Compaveven.
Gkeen compavevinghe si
jn,niet te ver-

elijken zijn (zie een overeenkomstige

constructie bi
jCompayatie);hetverband
ln de aanh. is gewrongen en mogeli
jk
ook corrupt.11Bouen Paris oft Viennen

vseringhe//en isdiesustinerlnghe gheen
compareringhe,Doesb. 126 (vo
'ör 1528j.
Compasselijck,bn.,bw.?ZieMNW i.v.
Compassell
jh.
Medelijdend.1Dy groeticNoemy compasselick schijn, DE RoovsltE 183 g3e
kw.15e e.q;Compasselijckste Conserue/
Commune Confectie (tot M avia), ald.
195,
.V compasselike oghen die zi
jn verduystert,Doesb.54 (vöör 1528),W ie zal
m y com passelic m oghen aenhanghen

Eenighetroostbarighemantelijne?cAsT.,
Pyv.C ij(ca 1530q;D'ooghedoord'ooghe
derherten klaecht Hetlijden datt'herte
ve
rborghen draecht, Compasselijck zonder 'twoort te uytene, H .d.Am . V 4v
(m. 16e e.1 (hic?); Met compasseli
jcke
ooghen desen brief aensiet,Conste d.M
93Co
(ca
15601.
mpassleus, coMpAssluEs,
leend aan ofr.compassieus.

Medelijdend; barmhartig.11En vreest
niet. Jn een /compassieus anscauWen
Thuwen vervoorderen/staet Godt by
hu,EVERAERT130(15254;Aleshy vroom,
wonderlic coragyeus, Nochtans hy es
zeercompassyeus,GentseSp.251 (153% ;
U loovende seg ick zeer compassieus:
Loff schoen fonteyne m etvyffvloeyende

beecken! Tvudo 2496 (ca 15501; Vuyt
rechter m innen synde compassieus, Soe
moet ick ghenade thoenen Trudonem
hues,ald.3210;O welcken liefde hy my
noch al toonde, desen com passiuesen

Samaritaen,Bvuyne 1,130 (1556j.
Compassieusich,bn.Van compassieus.
Barmhartig.t
lGoddelijckeliefdeop die
daer kermen //swaer Compassieusich in

Compassiues - Concluderinghe
alder noot groot Milde gratie behulpich
ln de aanh.naar het schijnt toetbelbeschermen //waerSchinck ick den men- delen.1
1Ecclesiastes schrijft ons by ad-

sche teghens die doot bloot,a4w/f
.
&.S#. vyzeDatterrechtvaerdyghezijn en wyze
Mm iiijv (1561q.
Ende in Gods handen zijn haerlieder
Compassiues, bn. Zie Compassieus. waercken; Nochtans en connenze weten
Complexioneren,ww.Ontleend aan ofr. noch ghem aercken W eder hem haet of

*complexionnevè Of gevormd van ofr. minne werdt ghecompozeirt, Gentse Sp.
complexionnê?
260(15391.
Het temperament vormen,bepalen?81 Comuije,zn.Oorspr,?

Sanguis/sperma/tuycht inder waerheyt/Dat hy van melancolieuse swaerheytAldermeestghecomplexioneert//is,
Sp.d.M .2291 (beg.16e e.1; Na der natueren //ln hun beyen complexionerende//Zoo meyn ick niet dat sy (t.w.
Narcissus en Echo) zijn accorderende,
H .d.Am.G 3(m .16ee.q.
Complyste, zn.(Rijmlvervorming van
ofr*n fr. complice?
Eig.m edeplichtige ofdeelgenoot,in de

aanh.blijkens het verband:gast.11Ghy
(t.w.de Verloren Zoon) zult huer (t.w.
van de waardin De W eyelt) liefste complyste (x vvyste)//zyn;Nvant zou ziet
zeer gherrene dusdanighe labareelkins
Voorharedeelkins,Vevl.Z.1,1085(1583j.
Componist,zn.Zie AVNT i.v.
Kunstenaar, inz. woordkunstenaar,

ln de aanhh.naar het schi
jnteenaristocratische staatsgreep ter uitschakeling
@
:
W
a
tduueliser
van devolksinvloed.1F

doch op handen?H .:Maer die comuijet
S.Stadt 724 (ca 15351;MTaer duer ghil
(t.
w .Amsterdam)benaest waert tonder
getoogendooreen comuijevpvgedrongen
uijtallen swaer,ald.892.
Concederen,ww.Ontleend aan ofr.,fr.
concedev,lat.concedeve.

Toegeven, erkennen.11Elke mynneur
concedeert Dat hi
j tgheluc voer hem
begheert, Dvie bl. danssen 44 (1482j;
Jc concedere dat die goede Hem bet
bewaren dan dieledich sijn,ald.85.
Conceptie, zn. Ontleend aan ofr., fr.
conception oflat.conceptio.
1) Ontvangenis.1A1 Ons weluaerd
vrueghten iolijt,Heeftonsdyn conceptie
(t.w.van Maria) toe ghesonden, cAsT.,
C.V.R.158(1548j.
2) Oorspronkeli
jke, eigen gedachte,
idee?11Gheenrande meesters ooc... En

dichter.1Rethoricam spaerdt,ghi
j comachtende cleene, A.BIJNS, N.ReI. 282,
a,5(1528);Ciceroseid. Datdesoratuers
actie, vu1 excellentien, Niet gheleghen hachtm en niet een haer... Die niet en
en es,in deradactie,ln dehandelijnghe, bedichten dan haer texten claer volghennoch in de contractie Der rechter const, de H istorien oft legenden . . 1ck pryse
oft vander scientien :M aer in de opinien hemlien die conceptien by bri
jnghen,
ende de inuentien Van den componiste, cAsT.
,C.v.R.21(1548q.
CAST ., C.
V.R.22 (1548q (zie ook ald.82); Concille,zn.Zie Consilie.
Op ditstudoorhebbenPoeten /Arti
sten... Concluderen, ww. Ontleend aan ofr.
Oratueren en oprechte Com ponisten Een- concladev,lat.concladeve.
moedelijck /en ii
vr
ijvede
(1l
561
ijck);ghestudeert, 1) Een beslissing nemen, een vonnis
x4w/
zp.S#. Xx
Sy (t.w.de vellen;beslissen,besluiten (vg.KIL.839:
Kooplieden) sijn behulpers van alle Concludéren.Decevneve,ïx pauca conComponisten,ald.Zziiij.
fevve,pevovave,concludeve,clausulam adCompositie,zn.Zie M NW en V'NT i.v. deve; VOOr het gebruik *
1I1 strikt J
*ur.
1)Geschrift.11Den geleerden Erasmus, zin,zie '
W NT i.v.Conclusie).11Mrilt van
seer rijc int verstandet Eenen nieuwen die arguatie cesseren, En laten 't den
Cicero in zijn compositlen,Pvochiaen 54 H eeren concluderen...W ie sy de m eeste
autoriteyt zullen gheven,H .d.Am .M 4v
(ca15402.
2) Dichterlijke schepping, dichtwerk gm.16ee.1;W aerop zijtghy dan conclu(in de2eaanh.hetzojuistvertoondespel), derende? ald. P 5V; Om deze zake te
11Nieuërs met en mueghen de longhers brengen ten enden,Laat onsconcluderen
bet leeren Dan dat zij hem keeren tot zonder simulatie,M eestAl624 (1559j.
elckscompositie,cAsT.,C.V.
R .101(1548); 2)Besluiten,in zich bevatten?1GheeOns simpel Compositie/van Consten nen zin en can zu (t.w.de ricqueracque)
cleyn Ontfanght seer danckeli
jck wijse concluderen?cAsT.,C.V.R.228(1548j.
Concluderinghe,zn.van concludeyen.
gheeerde,Haagsp.dijv(1561j.
Com pozeiren, ww. Zie M NW i.v.ComConclusie, besluit, slot.11Dus en laet
ons niet in ons concluderinghe Ondanckposeren.
ponisten, Voor stinckende misten const
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baer sijn /maer den Heere nv dan // ben,(ongeoorloofd)samenleven.11Alheb
louen,Antw.Sp.Aaa i(1561q.
ick met eertsche solaesheyt geconkebi
jnt
Concluys, zn. Ontleend aan lat. conontfangt mij als den sondigen pubclusum .
blicaen, W ell.M ensch 1111 (2e kw.16e
1) Conclusie, besluit.11Dus ghevick e.q; Sy kleyn gheacht ,,zijn, Die met
tconcluys, al schynet stanckelyc: De Vrouwen l
igghen en concubi
jnen, H.d.
weereltraestmetaldatterin //es,Leuv. a4p4.N 1(m.16ee.).
Condecentelick,bw.Van ofr.condecent.
Bl
jdv. 4, 311 gbeg. 16e e.q; Ghenouch
van dien /voor een concluus,BVERAERT
Behoorlijk, gepast, geschikt.11Ghelijc
schaermers hauwen haer contenantie
68g1511j.
2)Uitspraak;oordeel.1Die daer noch Zoo condecenteliclt moedttj syn belaen
seggen alsulcke concluijsen,Die meugen Om vroeylicktedichtenedijnrem onstranwel dencken om een cort leuen, Be- cie,cAsT.,C.
V.R.19 (1548j.
heevinge Pauli49 (ca 1550?j;Hoortwat Condem natie, zn. Zie M NW i.v. ConChristus haer//seyt,//t' sijn vremde demnacie.
concluysen:W eeu ghijhijpocrijten,enz., 1)Oordeel,vonnis.1Nu moet ic gheJ'
Z4:r. Gheleevde 154 (15581; W eijnich nieten sdoodts condem pnacye, Gentse
warender die met alle goedicheijt mijn Sp.61 (15391, H.:Gramschap,benaut(t.
w .de Schvijtuev) recht gebruycten in heyt en tribulacye Den ghenen die qwaet
haerconcluysen,M .Bedv.Havt687(1577q, doen. S. Dats condemnacye Van die
Hierbi
j wellicht de zegsw. (?) vev- voort zonder berou in zonden sneven,
staet tconcluus, hoor dit woord, luister ald.329;Ghy hebtvooronsvoldaen Gods
goed.11S.:H oe m aect ge dat? P. Ver- condem natie, Rott. Sp. Ov (1561j.
staet tconcluus. Tes een abuus/jn
2) Verdoemenis.11Desperatie. wijst
swoorts belyden,EVERAERT 55 (1511q. mij ter eewigher condemnatie,A.BIJNS,
3)Strekking,bedoeling;in de aanhh. N.Ref.288,a,4 (1528j.
slechts dienend ter omschrijving?11Nu
3)Rampzaligheid.11By nae verslonweit ghy mynder meenynghe concluus den //,i
n condemnacie,wasick duerdes
ntsinsperatie,Bvuyne1,157(1556j.
(versta:waarmijn mening op neerkomt), vya
Conduceren, ww. Gevorm d naar lat.
EVERAERT326(1531?j Naerdynswoordts
concluuse Zullen wy doen, Vevl. Z. ll, conduceve?
174(1583j.
Geleiden.11Eere die conduceerde hem
4)Raad,advies.11Jcbiddu jnwendich/ euen sterc Ende en schiet van hem noit
doch m yn concluus som t, EVERAERT 40 tegeenen ti
je,Camp v.d.Doot1748(1493j
(1512);Dats een woordt van concluuse, (vg. fr.: ,,l-lonneur le conduit et en
Etnelaissetostnetard/').
Judich 215(1577j(hic?ofeen verstandig, songne
Conduyt, zn. Zie M NW i.v. Conduut,
juist,afdoendwoord?).
5)W ens,verlangen.11W atisdoorzaeck W NT i.v.Conduit.
datghijherwaertscomptpijnenW atwildij 1) Blijkens het verband in deickaanh.
toch crijnen /wat is v concluse, Red. een muziekinstrument.11Alhoor alle
enNat.125(2eh.16ee.q;Onvoorzienich / vruechdelijcke conduyten /Santorien en
weltonser concluuse (t.w.van de zinne- fluyten //harpen en luyten Tis alniet,
kens)Es (t.w.menich meinsche)vallende Sp.d.M .2255 rbeg.16e e.).
in ruuse,Vevl.Z.ll,40(1583j.
2) Richting? Oorsprong?1L.: Een
.

-

Concordant, bn. Ontleend aan ofr.,fr. vliegende daerken B.' Van eenen virconcovdant.
tuyte L.:W t eenen conduyte,Tyauwe 17

Eensgezind? 11Syt concordant // om
loven bekandt//,sonderspodt,Bvuyne3,
141(1556j.
Concordantie,zn.Zie M NW i.v.
Eensgezindheid?11Hoe sal ick v vollouen ghij constige gheesten /Die tot
mijnder feesten//met fraey ordinantie
By concordantie Elckeen verheuchthebt,
Hsftt?.S#.oiij(1561q.
Concquesteren,ww. Zie Conquesteven.
Concubijnen, CONKEBIJNEN,ww.Van
concubljn.
(Geheime) geslachtelijke omgaqg heb98

(1595?4.
3)Route,weg? Ten lesten conduyte,
tenslotte?11Duerditambacht woortten
lesten conduyte M enich m an bedrooghen,
Tvauwe1119(1595?j.
Confirm atie,zn.Ontleend aan ofr.,fr
conjivmation,lat.conjivmatio.
Standvastlgheid?11Consciencelijckste/
Confirmatie (totM ayia),DE Roovsr
tE 195
g3e kw.15e e.q (hic?ofbevestiging,versterking,t.w.in hetgeloof?);Deneersten
vandentween (t.w.leeuwen) . Beteekent
de confirmacie/als duechtder duechden

Daer Maria jn ghestelt was/als juecht
derjuechden.W antzou en mochtenoynt
bestaen wesen M et de m inste sonde,
SVSRAERT 314 (15294.
confondatie,zn.Vanconjondeven.
verwarring)
.1En zijn sy niet dit die
haer leven was in onser estimatie/niet
Zotheyt/raserije/confondatie/iet,Rott.
Sp.Q vijv(15611.
Confonderen,ww .Zie M NMTi.v.
Hem confondeven,inverwarringraken?11
Mids dlanghe verbeien en wilic mij,
H eere, niet confonderen, JJ. Vvoede 437

reind 15ee.q.
Confortabelijc,bn.Van conjovtabel.
Versterkend,bevorderlijk?11J'
Z.:W ild
naemijspooren //twerd medicinabelijcxt
D.: Confortabelijcxt T : en aggreabelijcxt I,
F.: accordabelijcxt//tot uwen
verstijve,Smenschen glteest242rca1560?1.
Confortable,bn.Ontleend aan ofr., fr.
conjovtance.
Versterkend, medi
cinaal?11O lnlicste
reyn rose zoo confortable (totM ayia),D E
RoovsRE209(3ekw.15ee.q.
Confortancie, zn. Gevorm d naar ofr.
confovtance of conjovtant.
Troost,bemoediging,steun.1De canchelier hiet vreese sonder confortancie,
Camp v.d.Doot1710(14931.
Confortatie,zn. Ontleend aan ofr-, fr.
confovtation.
Versterking,vertroosting,bemoediging.
11Sev.Bl.878 (ca 1450j;DE Roovslts 195,
223,303 (3e kw.15e e.);Camp v.d.Doot
1633 (1493j;Piv.en Th.304,555 (1ekw.
16ee.q;A.BIJNS,N.ReI.206,a,8 (1ekw.
16e e.);EVERAERT 95 (15254,455 (1530j;
Doesb.28,47,102,129,222 (vöör1528);
Well.M ensck 838 (2e kw.16e e.
q;Gentse
Sp.61, 110,193, 203,283, 287 (1539j;
B.d.Scv. 11 (1539q; Pvockiaen 1957 (ca
1540j;H .d.Am.F 8, L 2,2v,N 3v en
pass.(m. 16e e.1;Smenscken gheest 792
gca1560?q;x4s/tt/.S#.Bbi(1561);Rott.Sp.
N vv,R v (1561q;Bvuyne3,1,164 (2eh.
16e e.q;Bievses 25 g2e h.16e e.q; Vadev
Onse1152(1577j.
Confortatijf,zn.Zie MNW i.v.,W NT
i.v.Conjoytatiej.
Versterking; versterkend, opwekkend
middel.1Aleestdat syropen oftconfortatyven . Den dorst des m enschen eens
deels verdryven,Alderbest can drincken

den dorst verderven, Leuv. Bijdr. 4,
255 (beg. 16e e.q;De vijfste (t.w.ioncfvouwe)miintaensichtswanck W aterken
hebbende hemelschs confortatijf, v.D.
DALE,I'
Fgz 151 (ca 15164;De sesste spe-

Es een vutnemende/confortatyf,
Versterckende smeinschens/zinnen jnt
lyf,BVERAERT 459 (1530q;lc prisze (t.w.
de ghesteeydte balade) vuer dalder beste
confortatijf, cAsT., C.V.R. 113 (15484;
Die salue gheeftse oock confortati
jf,
zlsftt?.S#.Y ij(1561q.
ln de aanh.voor Maria.11Door de
Balsameuutu gedropen,Sijn wijgenesen,
reynconfortatijve,A.BIJNS273(ca15404.
Confortatyvelyck,bn.Van confovtatijf.
Versterkend.1W alghe van sonden is
C1e .

-

welgheordineert in seven pillekens bitter
om verdouwen met dit confortatyvelyck
knouwen van snelle beteringhe so gods

liefde meent, Smenschen gheest 799 (ca
1560?q.
Confortatyvich,bn.Van conjovtati
jj.
Versterkend,1O confortatyueghe/bouen desconserlzensconseruen LtotM avia),
EVERAERT 33 (150% ;O Elck bysonder,
confortativighe succaden Heeft u lief
bereet tot eender raedecyne, B.d.Scv.

34(1539j.
Confortelic,bn.Vanconjovt.
Versterkend,opwekkend.11Een vatvol
honichsdergodlykernacien sydimaria /
ende suuerste lelije Confortelicste oliue,
St1,283(vö6r 1524j.
Conforteringe,zn.Van conjovteyen.
Arersterking,opwekki
ng,vertroosting.l
Tis we1reden te desen male Daticmijn
auentuere te berge te dale Oopelic segge
om v conforteringe,Camp v.d.Doot109
(1493);Van sulc saluich /waterkin Magdaleene Vp Jhesushooftsturte/ter conforterynghe Van alzyn leden,BVERAERT
458 (1530j,
.ln Venus Tempel daer cönforteringhe ,,is,Komeick allenéighe,die
bevreest ,,is, om raett H .d.Am . L 2

(m.16e e.;;lk ben Nerlng,Dietot confortering hier ben gesteld, Roevende v.
M eestAl40 (ca 1564?j.
Confueris,zn.Oorpr.?

Schimpnaam voor een man.1Mijn
daegen ensach ick noijtsullckenconfueris
wadt sou hij meijnen die cockelueris,
Hs.TM B,G,fol.28v(eind16ee.?j.
Confusichede, zn. Zie M NW i.v.
jusicheit.
Smaad,schande.1Na daticbevroede,
Soe en waest niet goet, datmen hem
dede Ja alsulken onwerde endeconfusichede Ende vor alle tvolc alsoe bescaem de,EevsteBl.1555(ca 1440?j.
Confutatie, zn.Ontleend aan ofr.confutation oflat.confutatio.
Eig. weerlegging, bestrijding, in de
aanh.naarhetschijnt (metcaus.aspect)
99

gebrek,fout.1Niet dat ick vrijben der

3)Uitrusting? W ezen,aard?1En zijt

Inzicht?11Redens congnicie/en der
borge/endeeen advocaetdatwaschrystus den heer, W eyelt bevechten 838 (2e
h.16ee.
q.
Congregatie,zn.Zie W NT i.
v.
Vergadering; gezelschap. 1Verwaent
cadet//houdijFinancijin v congregatie?
Tfi
j,tiseen hoerderhoeren,S.Stadt792
gca 1535q; Maect gheen turbacie in u
congregacie, tot twiste raende, Chavon
13 (1551);W at comt te baet//die omsittende congregatie? l
4QPF.Gheleevde 322
(1558);Daer houden onseheren nu congregatie,Judich1327(15774.
Coniam,zn.ZieQuoniam.

tbeste//cleet, Dat men hem an dede
uut sliefden conqueste//heet, Vevl.Z.
lI,768 (15831 (hic? of slechts dienend
ter omschrijving:sliejden conqueste,liefde?).

confutatien, Als ben ic een die vander ni
et hovaerdich maer altijt gezeedsaem
cuenste spreeckt: Vvant, by dat de Ootm oedich gerustich ende vreedsaem .
zelue leerd,te vele spacien, lc ghebiede Di
tbehoortdermaechdelijckerconqueste,
we1 anderen dat m y ghebreeckt, cAsT., Sp.
d.M . 1477 (beg. 16e e.q; An my
Traechaerts conquest vest, cAsT.,C.V.R.
C.V.R.247(1548j.
Congnicie, zn. Ontleend aan ofr. COg- 65 (1548q;1ck zach endehoorde Dat den
nition oflat.cognitio.
vadere/zyn knechten dede brynghen
kennisse raet verworven voor. mi
jn een

Conquesteren, coxcoussTsRsx, CON QUISTEREN,CONQUESTREREN,CONKESTREREN, ww. Ontleend aan ofr. conquestev.
1)Verkrijgen,verwerven,bem achtigen
(vg.K11,.839:conquestéren.Conquiveve,
acquiveye,vem jtzc:lz,adipisci).1Datse te
Sam ell Sotlden Conqllesieren En verkiesen de glorie, DE RoovERs 216 g3e kw .
15e e.q;W at batet, datmen veel goeds
conquesteerdt,A.BIJNS,N.Ref. 176, a,

6 (1525)(zieook ald.187,a,9 en 246,e,

Coniunctie, Zn. Ontleend aan lat. 4); (Nabugodonosor) Hem verheffende
coniunctio.
in hoocheyt diehiconquestreerde,Doesb.
Samenvoeging? Toevoegsel?1Op zul- 217 (vo
'ör 1528),Al mochtij na uW en
cke term ene als m en vte steld M eerckt eesch conquesteren Frissche a.bi
jten en
wat consonante daer best m et speld daer m etbraggheren,v.D.DALE,Stove 99

Tsy ijnckele of dobbele,tuwer officien,
Coniunctien moett ghy nemen in dijn
gheweld,M ids praepositien ende Com positien,cAsT.,C.V.R.51 (1548j.
Conkebijnen,ww.ZieConcubi
jnen.

Conkestreren, ww. Zie Conquesteven.
Connieveren, ww. Ontleend aan fr.
connivev.
Door de vingers zien.11lsser gefaelt
v fauueur syn wy ons wenschelyck.
Connieueerten dinckt:dolen ism ensche-

(15281;Die manschap salwijns genoech
zijn conquesterende Voor haer drincken,
sonder eenich te coopene, Leenhof 777
(na 15311;Hetstofwertvan mijn voeten
gesleegen dat ick vp ter straeten in

steegen //heb gaen conquesteeren, S.
Stadt120gca1535j(zieookald.336,1128)t
'
Diana vol alder reynicheden, N arcissl
schoonheyt laet V conquesteren Den
schat vol deuchdentH .
d.Am. H 4 (m.

16e e.q;So menich lnnocent//hebbense
lyck!Bel.v.Sam.1650 geind 16e e.?j. ghelogeert, Die den cost in Am sterdam
Cohquestte), zn. Ontleend aan ofr. hebbengheconquesteert,HeymelicLijden
conqueste.
112 (1557j (zie ook ald. 214); O ghij
1)Verworven bezit(vg.KIL.:839 Con- gierighe wraten,wat gaedijhier door al
quest. Quaesitum, pavtum, acquisitum, conquesteren,#Z887,.Gheleevde238 (1558j
conquisitioj,doorgaansongunstig:op on- (zieook ald.250);(W oecker)W aerdoor
rechtvaardige wijze verkregen.11Midts dat groot goet wert gheconcquesteert,
zijnen conqueste (t.w.van de ri
jkaard) Hsfzf
?.S#.M iiij(15614;Grooten cleyn /
schijnt dat in niemant ghelegen es Ee- elck gherneconquesteert//eere,Haagsp.
nighe wetenheyt, CRUL, Tweespvake 18 cij(15614.
Ook in om schreven vorm : condoet alle zaken, ald. 177; W acht v van quisteevlich S'
l
J
'
?z
#l. Tsgeests inspieracy
quade onrechtueerdighe conqtleste, Ze- comptonsbetnaerIntopenbaer//si
et//

g2e kw. 16e e.q; Den rijcken conquest

ven Sp.Bevmk.C v (1591j (zie ook ald.
L vijv,N vij).
2) Macht?1Crancheit (nam) OP hem
(t.w. coninc alphonse) sijn reste lnt
stercste van si
jnder hooger conqueste,
Camp v.d.Doot1472 (1493j.
100

inspecteerlick dinwendighen mensch //
dathijmach raeken totdaerhijrusteenpaer//te(l.ïs)conquisteerlick,Hs.TM B.
F,fol.164vgeind 16ee.?j.
2) Verdienen.l
jEen ander salder in
succijdeeren (t.w.in Uw bezit),Diet sal

vertri
jumphereny/oftverhoererenDwelck
ghij int suer sweetich laboereren Most
conquisteren,W ell.M ensch 456 g2e kw.
16e e.q;Sij moeten selffs tadvijs geven,
dats pracktiseren; hiermede sij heur
halve pachtwe1conquesteren,Bvouweysg.
231 (ca 1560);MTatheb ick algoetsgeconkestreertMetterComenschap /binnen
acht oft thien Jaren tijts, Zeven Sp.
Bevmh.D viij(1591j.
3) Rvinnen.1Een vriendeli
jck ghesichte dat conquesteert Mijn jonste,
Sp.d.M .924 gbeg.16e e.j.
4)Veroveren,onderwerpen(vg.KIL.839:
conquestéren ...Debellave,slf&ïjvr8,slkbiugave, supevave).11Twas de turck diemen sach mit ziinder haesten Twalef
conincrijcken subiugeeren Ende twekeyseri
jcken conquesteren, Camp t?.#.Doot
1590 (1493j.

ckerconsten conserfli
jck,Antw.Sp.Nnn
iij(15611.

Consideratie, zn. Ontleend aan ofr.,
fr.considevation.Of van consideveven.

Considevatienemen van,achtslaanop?11

Van uwer vercloelthyt neem pt consideratie,En wilt u bekeeren! Tvauwe 1510

g1595q.

Considereren, ww. Ontleend aan ofr.,
fr.considevel'.
A.BEDR.Be-,overdenken,overwegen

beschouwen.11I'' Vvoede 793 Eeind 15e
e.?q;A.BIJNS, N.ReI.224,g,7 (1526);
EVERAERT 440 (1e h. 16e e.q; CRUL,
Tweespvahe 3 (2e kw.16e e.q; H.d.Am.
Bb 4v gm.16e e.1;Smenschen gkeest169,
414 gca 1560?q;az
lAlfît?.Sp.Yy iiijv(1561j.
ln de aanh.:heter voorhouden?11
Als ick sm enschen gheest wel imagineere ick mercke en ick considereere
Dat onse regnacie m uet corts faelgieren,

Conquisteren,ww. Zie Conquesteyen.
ca1560?j.
Conroot, zn. Zie M NSV i.v. Conveit, Smenschengheest66(
B.ONz. Consideveyen op, letten op,
W NT i.v.Convoot.

1) Strijdgewoel, strijd.11Dees vroom
Nijmphe gratie (was) Aldaer van Godt
ghesonden in t'conroot,HOUwAERT,Gen.
f./p# 91 (ca 1590);Een camper.. Leert

be-, overdenken, overwegen.11Hier op
considereert,I'
F::r.Gheleevde 339 (1558);
Hier op considereert reyn,ald.351.

Consilie, coxsclLlE, coNslLLlE, coxCILLE, zn. Zie M NM/ i.v.Consile,W NT
schermen eerhy teghen syn vyant com pt i
.v.Concilie.
in t'conroot,ald.240.
Vergadering.11Compthiermijn kin2) W ereld (eig.werelds gewoel?).1De de1)
rkens voer dees fam illie op ulieden sa1
zonde...vulbrocht zynde bin tconroot// hi
er werden een consillie, Bevv. 17,.313

blootBaerstzyhetsdoot//noot,Vevl.Z.
1,1283(1583j.
Sweveltsconroot,(de)wereld.1cAsT.,
C.V.R.11(1548);GHISTELE,Ovid.Sendtbv.
81a (155% ;HOUwAERT,M il.Clachte 92,
131(1577-'78q,Gen.Loop gca 1590j;Zeven
Sp.Bevmh.R v (15911.
3)Land,streek.11Onlanghswandelende. * Vonden ons indhende ind ltaliaensche conroot,cAsT.,C.V.
R .77 (1548j;

gca 1520?j.
2)Gezelschap.11Hierwertsoovergrote
geeringeVanden sielen,diehierzweym en,
W ien selense waer weten heymen.Mi
jn
buuc sal bersten int verblien Van deser
conscilien Eeyste Bl. 745 (ca 1440?q;
Vliegenwijterhelsscherconcillen (versta:
naar de hel),Sacv. v.d.N.63 (3e kw.
15e e.?j; My dunct 'tis een vreem de
co
nsilie: Gantsch doot 'tis den Troyaen
M annen bekent Tsi binnen Ghent, oft
me
talsynfamilie,H.d.Am.E 8(m .16ee.q.
1l1 ander conroten, VAERNEwIJCK, Vl.
Consistacie,zn.Van ofr.consistev,weerAudtvv.13 (15621(zieook ald.20 en 66). staan7.
OPM.ln de aanh.in zeervage,onduigenstand, verzet?11Lof Sterre der
deli
jke bet.11(Als) V die Wormen te zeeTeal
toos tonswaert spoedich Lof targe
strijeSullen doenaenstoot,doorknagende voer die helsche consistacie, St 2, 225
tconroot,So en werdim ergerekentinden lv6dr15241.
aertscen crije Eenen sack volmoren,een
Consocie,zn. Gevormd naar lat. c/'
nstinckende prije,Doesb.184 gvtltlr 15284. socius7.
Conscilie,zn.ZieConsilie.
Gezelschap?1Totuwen gheboden ben
Consenteren, ww. Zie M NW i.v.
ick al ghedwee, snel, Danckende harteH em consenteven,zich ter beschikking li
jc van u goede consocie (x commocie),
stellen.11Thuwaerts consenterick //my, B.d.Scy.24(15391.
Vevl.Z.1,995.(15831
Consoleren,ww.Ontleend aan ofr., fr.
Conserflijck,bn.Vanconsevve.
consolev.

Heerlijk (als conserven)?tlSoect glorie 298
Troo
s3
ten.
Geo
nt
s
eqSp.
62,
g15
%;1Pr
cl
ti
en 1
94876g
,280,292,
ca 1540);

44çr v doot. onsterfl
ijck Doordçrloflij.
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H.d.Am.T 5 (m.16e e.q;Bvuyne 1,26
(2e h.16e e.q;azlsfzf
?.SA.Vv ij (15614;
Haagsp.n i (1561);Rott.Sp.D i,P v
(1561);Ve1'l.Z.l1,162(1583j.
Consoleringe,zn.Van consoleyen.
Consoleyinge/f4):93,troosten.11Godthaer
berede/spijs ende dede haer consoleringe,Rott.Sp.Q vv(15611.
Consolideren, ww. Ontleend
fr.consolidey.

Krachtig maken,gezond maken.11Dat

verloren was sal den heere reduceren :
Dat sieck was salhy consolideren,cAsT.,

C.V.R.73(15481.

Consonant, zn. Ontleend aan ofr.
consonantOfaan een Verbogen vorm Man
lat. consonans.

Medeklinker.1Ghy weedt wat consonanten zijn en vocalen,cAsT.,C.v.R.30
(1548j.
Consone,zn.Ontleend aan fr.consonne
of aan lat. consona.

dit (t.w.waarom demensen diueysch @?J.
;,
;
zeden zijn) doen die constellacien,St 1,
168 (vöör 15241; Ghebooren onder een
goede constellatie,A.BIJNS,N .ReI.282,
d,12(15271.
ln de aanhh.van planeten:stand,
bep. gunstige stand (en dan ook genegenheid?).11W ie dat heeft goede constellatieDerPlaneten /heeftgoedegratie,
DE RoovsRs 302(3ekw.15ee.q,Dewijse
(can) beheren alle constellacien oft alle
gheneghentheyt der planeten, Drie bl.
danssen 36 (14821.
fonstghierich,bn.Uitconsten ghieyich.
Kunstbegerig.i
lTherteConstghierich //
dat sonder ghescil//is/My vrouwe de
W aerheytaltoostewil//is,Antw.Sp.li
(15614.
-

Consuleren,w'
w.Zie W NT i.v.Consul-

teeven.

Medeklinker.1De consone vuer de
30 (1548q;Als es nochtans de consone,

1) Handelen, optreden?11Om cloecdat wijt al remedieren, Met machten
grootelic,Dwevchd.Apost.978(leh.16ee.q.
2)Raad,adviesgeven.1Noch issereen
saeck /daerghy my op moetconsuleren,
Zeven Sp.Bevmk.B v (15911.

// niet
1) Standvastig.11Syt constant,,

Onderrichting?1Up dat ghijtverstaet

vocale m oet tdicht maken,cAsT.,C.V.R.

kelic, hier in te consuleren, lst notelic,

zuuer en net, Diueersch altem et ind
scrifts verclaren, Daer es corruptie in
ende oock beletVangoeden dichte,ald.44.
Consultacie, zn. Ontleend aan ofr.,fr.
Constant,bn.Zie W NT i.v.
consultation.

ignorant, Bvuyne 1, 162 (15561, Lydy den rechten draet//onser consul
tacien
sm aet,blyft Constant,ald.2,18 (1568); ghy saegt daer vlus, enz., Smenschen

W y Lmoeten goede zovge dvagen) zouden
wy alsden constanten//vercryghen eere,
Tavuwegvaen 153 (1581j.
2)Duurzaam.11Noitmanen saghgheen
weerck constantere, cAsT., C.V.R. 192
(1548),Niet meer up tydelicke dinghen
voorwaer//zien,maerzoucken //dateuwich,vrom en constant//es,H.sacv.442
(1571).
Constantelick, bn., bw. Van constant.
1)Standvastig.11Ghezyn hebbendepacient en constantelick deze zullen zy
(t.w.de engelen) triomphantelick //met
victoorie behulpsamich wesen /ter hemelschergkoorketTavuwegvaen 1549(1581j.
2)Zeker,besl1st?1O maeltytchristi..
waer of. . m elchisedechs bestel. ende
tmanna.. maerfygueren ofen waren//,
ghezeyt constantelick jeghens u playsantelick,H.sacv.455 (1571q;Dyne wys-

gheest664rca1560?q.

Consum macie, zn. Ontleend aan lat.
consum matio.
Vernietiging.11Deen hiet persecucie
goet ront En dander consum macie daer

hijmededoerwontAldathem voercompt
sonderontfermen,Camp v.d.Doot 1740
(14931.
Consum m eiren,ww.Ontleend aan ofr.
consumev (in de bet.van fr.consommev
enconsumev).
1) Voltooien,vervolmaken?1Dat ooc
sgheests tughenesse .. Tgheloove vulm aect ende consum m eirt,Es voren ghe-

narreirt en ontdect alnaect,Gentse Sp.
268(153% ;Den troost by onslieden gheexibeirt En was niet volm aect,noch gheconsum meirt,ald.270.
2) Alerteren,doen vergaan.1De pas
der doot. Daer m enighe doode pry leit

heyt en sterckheytstrecktzeerconstante- consumeert,Camp v.
d.Doot1227 (14931;
lick Booven alle m achtighe coninghen lc sach daer twe engelsche capiteynen

Sij laghen consumeert ende al verrot,
rycke,Judiclt188 (15771 (hic? of duur- al
d. 1338 Den mens dan gestorven,
zaa
m,
b
l
i
j
v
e
nd
?
)
.
Constellatie,zn.Ontleend aan ofr.,fr. dlichaem geconsum eert,m ach blyven in
constellation.
deerde veel duysent jaren, Bruyno 2,
Sterrenbeeld; gesternte,11Deen
41(2eh,16ee.j.
102

Contelueren - Continuacie
Contelueren, CONTEILIEUREN, ww .
Contuleuven.

Contenentie,zn.Zie Continencie.
Content,zn.Ontleend aan ofr.content.

Contemplatijf, bn.Ontleend aan ofr., Naarhetschijnthettegenovergestelde
fr.contemplatij.
van vesolutie (zie JJ#.),dus verbinding,
Beschouwend, bespiegelend.11Onder samenbi
nding, opeenhoping, stolling.11
desen boom (t.w.van het Kruis) daer Sanguis/sperma/tuycht inder waerschuylen alle beesten
Voghelen des heyt/Dat hy van melancoli
euse swaerhemels, contem plative gheesten, Avonen heyt Alder meest ghecomplexioneert//
optetacxkens,A.BIJNS,N.Ref.294,d,4 is/Die dit water toebehoort/hoet ge(15281; (1ck)beveele u scherpelyck dat- studeert//is:Soocontenten en resolutien
ghy noteert. te blievene in uwen ghees- bewi
jsen,Sp.d.A1.2293(beg.16ee.q.
telycken sin contemplati
Contenteren, ww . Ontleend aan ofr.,
jf, Smenschen
fr.contentey.
gheest449(ca15604.
Contemplativelijck,bn.,bw.Van col'
t- TeArredenstellen,voldoen.(vg.K1L.839:
contentéren .Satisvfaceye alicui,expleve
f:-)JJ.
fï?'
/.
A.BN.Bespiegelend?1Contemplatiue- t
zA3ïz/îzzr;
,
stIîïck#'
f).l
1Lofzy onsen behoedere
li
jckste Consistorie (totM ayia),t)E Itoo- Die de herten der conynghen /heiftghevEl
tE 189 q3e kw.15e e.q.
inspiereirt Dat hyse beede heift gheconB.Bw.Geestelijk,in de geest?11Hier tenteirt, EVERAERT 555 (15381; O ghem akick een persse vulhem elscher iuegh- lucltighe M aecht wilt v contenteren ..
den D aer wy in perssen sullen veruuld V Lief is onderweghen, H .d.Am . Cc 6
m etvruegden,Contem platiuelicdatzoete (m.16e e.
q,Hy is ri
jck en machtich...
En sal,so ick bevroe,u welcontenteeren
veriuus,cAsT.,C.V.R.118(15484.
Contem pleren, ww.Zie M NW i.v.
Van als dat u com pt, M innevaev 439

1) Beschouwen, zien (met betr. tot
profane zaken).1Mijn ionstelijck werck
(t.w.een minnedicht) doch niet en blanaeerdt. Als amorlles clerck hier inne
studeerdtEndecontempleercltMijn grootçliefte,A.BIJNS,N.Rej.201,e,8(1ekw.
16ee.q;Hiernam ick vreughd in,alsdie
contem pleerd Hoedthem algouuerneerd,
endeelcintzi
jne,cAsT.,C.V.R.3(1548j.
2)Bedenken.11Mriltunietverwonderen
van mijn aenschi
jn.Outben ick en nootsaecklijck,wilt dit contempleren,Leerl.
Taefel-sp.13gbeg.17ee.q.
Contenantie, coxTlxAxclE, Zn.
vormd naar ofr.,fr.contenance.

1)Houding (vg.xlL.839:Contenancie.Habitus,status).1
!lchaddeouerzeer
ghaerne ghesien Decontinancievan mijn
teghenpartie,Campv.d.Doot594(14934.
Sl
jn contenantie pgrrzr:t?:Ai, zich in
postuur zetten?1Ghelijcschaermershauwen haer contenantie Zoo condecentelick
moedttj syn belaen Om vroeylick te
dichtenedijn remonstrancie,cAsT.,C.V.R.
19(1548q.
2) Gemaakte, geveinsde gelaatsuitdrukking?(Vg.KIL.839:Contenancie.
Vultus: os, /t
zcï:,
s).11Maeckt den hipocrite nlet,noch contenantie,cAsT., C.V.R.
91(1548).
3)lweven,kabaal?(vg.KIL.839:Contenancie...gestus,actio).1Dan comen de
Joden als sijt horen (t.w. Maria's uitvaa
re
tl
)aa
enw.
n make
n13
c97
ont
ea
nanc
ie,
t
one
nar.
(c
1450
j.Sek,. B1.,
-

(1583j.DuswerdtBelijnu we1gecontenteert,Goossen Tael
jaeyt129g2eh.16ee.?q.
Contentie, zn. Ontleend aan ofr., fr.
contention oflat.contentio.

Onenigheid,strijd?1Laban endelacob

sloughen paeisop eenen steen,M aerdaer
WaS van woerden groote contentie,cAsT.,

C.V.R.93(15484.

Continancie,zn.Zie Contenantie.
Continencie, zn. Gevorm d naar ofr.,
fr. continence of ontleend aan lat.conti'
ncs/ïJ,.
lngetogenheid ;onthouding.11Ghihielt
de weduwen in continencien, Sf 1, 250

gv66r1524j.

OPM.Hetz.woord heeft mogel
ijk door
het hoofd gespeeld van de wargeest,
die het Schiedam se spel schreef voor de

we
dstrijd van
1561 ,,F ,,Onszaken zijn
obscuer,1,
J'.:En tenebrose contenentie''#
Rott.S>.P ijv(1561).
Coniinentelic,bn.Van continent(,,onthoudende, matig, ingetogen''t MEvBR).
lngetogen?11Conduut Contlnentelicste Consecracie (totM ayiaj os RoovEr
ts
195,var.St(3ekw.15ee.
q.
Continuacie,zn.Ontleend aan ofr.,fr.
continuation, lat. continuatio.

1)Volharding,voortgang,t.w.in zonden7
.!jVergheeft ons schuldighe continuacie,Dwerchd.z'
lpost.775(1eh.16ee.q.
2) Handhaving? !
1 Ghy smenschen
gheest laet vaeren Costuyme des vleesch
en hoercontinllacie,Snlenschen gheest413

gca15607
.j
l.

Continueel, bn. Ontleend aan ofr., fr.
Contrarieren,ww.Zie B'TN T i.v.Contvacontinuel.
1'168F8Al.
Voortdurend, standvastig?1Conduyt
A. BBDR. Strijden tegen, bestrijden

pcontinuele/Confortacie (totslavl'
al,DE (A?éI.KIL.839:contrarieren.Contvavium
RoovERs195g3ekw.15ee.q.
esse, aduevsavi, vepugnaye).!1Gentse Sp.
Continueren,ww.Zie M NNV i.v.
263 (15394; B.d.Scv. 5 (153% ;H .d.Am.
A. BEDR.
1) Voortzetten.1(Den B 2V (m. 16e e.q; Heymelic Li
jden 242
Gheest) Die de waercken beghint ende (1557);Smenschen gheest435 gca 1560?q;
continueirt,GentseSp.271 (1539j.
Antw.Sp.P iij(15611;Tcooven574 (1565q;
2) Handhaven.1Soudy v om vreets Red.en Nat.453 (2eh.16ee.j.
continueren Tot een slecht goet woort
B.ONz.Onderling stri
jden (vg.mnl.
niet connen Vcltlelen (1.Te1'
116y6n),V.D. contyayien in dezelfde bet.).11Ghy moet
DALE, Stove 423 (1528j; (Meest alle di
jncken Dattvleesch en den gheesthier
clercken)mij(t.w.QuaetGelove)continu- contraryieren,Gentse.
$'
#.51(1539j.
eeren //met alle gedoocheijt, Om datse Contreliefde,zn.Uitcontveen liejde.
blijven souwen in haer hoocheijt, W ell. W ederliefde.11ln contreliefden. s//ilcl
my dogh een hopelick wordeken scriuen,
M ensch211g2ekw.16ee.q.
OPM.Onduidelijkisdebet.inCampv.d. cAsT.,C.V.R.202 (1548q.
Doot325 (1493j:y,Dmissaelwas van be- Contrem antzn.Uit contve en - JS.
loften ghecontinueert'' (vg. fr.: ,,Le Tegenpartil,partner(vg.K1L.839:Conmesselestoitdepromesse'').
trem an.,4duevsavius).11Ghelijck sy die
B.ONz.Voortgaan.11Mrilt.. altyts in dwostelen ofwapen antieren Niet alleene
duechden contynuweren,EVERAERT 118 vieren ofte gade en slaen Hoe zij haren
(1525j;Het isbeter soberlic te drincken contrem an zullen bestieren,Syn slaghen
dan te continueren dach op dach,Doesb. schuwen, oft hem schoffieren, M aer
105(vöör1528j.
peinsenoock,enz.,cAsT.,C.V.R.19(15484.
-

Contoor,zn. Zie M NNV i.v., W NT i.v.
Kantooy.

Contreregel,zn.Uitcontveen vegel.
Tegenregel,t.w.corresponderende,aan-

Cunnus.11Haer fronse was bedect met vullende halve regel.1Maecktooc gheen
Doet den menighen sijn siluerwerck midden van een Clause.. Ofdaeren zi
j
losen, SMEKEN, Dwondey 323 (1511j; contre reghel ieghen ghesteld, cAsT.,
Hi ontdecte vast haer witte dien Om C.
V.R.28(1548j.
tcontoortontsluten datdaerontrentstaet
Contribueren,ww. Zie MTNT i.v.ConDoesb.231 (vöör 15284;Dan maecktmen tyibueeven.
die vrouwevrolijck ende droncken /ende Contvibueven met,verbonden zijn met,
dan soo verliesen sy ghemeynlijck den samengaan met?11lck verwacht hier
sluetelvan haren contoore,X . Esels 44, li
eden die binnen Hollant/wonen /Ofte
31(1530j.
die met Hollandt contribueren /ziet,
Contractie, zn.Ontleend aan
Rott.Sp.N ijv(15611.
Contributie,zn.Zie NVN T i.v.
contvaction.
Behandeling (vg.ofr.contvactey,,,ma- Vraterbijbehoort.11Scheyd'ick vande
nier''h
/7
.1Cicero seid...Dat des oratuers werelt en haer contributie/Naeckt my
actie... Niet gheleghen en es, in de persecutie,Rott.Sp.A vi
ijv(1561q.
radactie,ln de handel
ijnghe,noch in de Controlueren, ww . Zie W N T i.v.Concontractie Der rechter const,oft vander tvoleeven.
scientien :M aer in de opinien ende de in1(lck sou)
1)Vergelijken,gelijkstellen?1
ghebueren
uentien Van den com poniste, cAsT.,C.t'. welwil
l
e
n
bi
dde
n
/
moc
ht
mi
Al en ben ick dontferm ens niet weert
R.22(1548j.
int clare Dat ghi m i doch teghen den
eender rosen ;Tcontoer onder de rose... halfreghels duer consts gheweld ln

Contradiceren, ww . Ontleend aan lat.
m oerdenare. W out stellen en m et hem
contvadiceve.

Tegenspreken;zich verzetten tegen.11 controlueren, v.D. DALE, <r: 1083 gca
1516j.
Zijn leengoet niet en wilde kennen met 2) Tegengaan, keren, verstoren, tot
allen ...En hem in m anscappen doorgeen zwi
jgenbrengen?Dezebet.zouverklaard
Oft gebuerde dat sulck door ontrouwe

spreken noch callen En wilde overgeven, m oeten worden uit contam inatie m et
m aer rebelleerde en duytsprake vanden cont
uleuyen (zie ald.j.1O menschelick
selven contradiceerde, enz.Leenhoj 803 gheslaghte schoon van figueren, Ghy
mueght wel trueren,dwelc tallen hueren
gna 1531q.
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Zonder controlueren int verstranghen
leift,En dat u de doot aldus bevanghen

Convencie, zn. Zie W N T i.v.Conventie.

keren.11Ken gbenq niet gecoomen om
pais ter werlt te senden, m aer tswaert,
sprack Chrijstus,wie cant contulueren,
S. Stadt 558 (ca 1535q; Niemand darf
o
ns verstueren,noch ons contulueren //
in enige m anieren,ald.681; Dit ist dat
mijn duettrueren omtcontulueren //Van
Euangelijce Predicatie,ald.1273,
.lc en
canbyreden //ditkindtnietcontelueren,
W ant het sprickt wysheyt//en die
booven natueren,Jezus i.d.Tempel162
gca1575?q.
2) (Met vijandige bedoelingen) aantasten, aanpakken.11Niemant can ick

kleed.

heift,GentseSp.1à1 (153% ;DeesConst Gezelschap.11Om datter discencie '1
#l1
(t.w.de dichtkunst) en mach niet zijn m enighe conuencie duertyt pestilencie
ghecontroluerd,Alaer op dicht ghesteld coemtmitterspoet,St1,25g
vöor
' 1524).
naecten perfect,Vvie anders doet,weedt
OPM. Vg. de bet. ,,gilde'' in Fyiesch
dat hyse versm uerd, Vvant het es een Pl
acaatb.3,664 b (15661,aang.in W NT
repugnantie ind adiect, cAsT., C.V.R. 5 i.
v-.Conventietsubbet.1).
Converseeringhe,zn.Van convevseeven.
(1548j (hic? de bet. van contyolueyen
komt hier feitelijk neer op ,,in proza Omgang.11Vertrect vileyne //valsche
stellen'').
tempteringhe vuyle onreyne // snoode
Contuleuren, CONTULUEREN, CONTE- bueleri
nghe converseeringhe//van onLUEREN, CONTELöREN, CONTEILIEU REN , cuysghen aerde, Smenschen gheest 161
ww.Van onbekendeoorsprong,tenzijhet (ca1560?j.
terug mocht gaan op contyoleuven (zie Coocxkene, zn. Ontleend aan ofr.
een plaats m et contluev voor contyoluer coccine:ei
g. dierlijke stof (t.w.van de
cochenille, die de scharlaken verfstof
in MNAV i.v.Contvoleuv).
1) Bestrijden, zich verzetten tegen, levert) en v.v.mogeli
jk ook scharlaken

hier van herten soe cloeckelick,die v sou

siJ'n vervloeckelick //of men sou hem
contulueren,S.Stadt222 (ca 15351'Blijft
hier bij ons bekenden, u mocht daer
iemantscenden offcontuleuren,H s.TM B ,
F,11,797geind 16ee.q.
3)Straffen;vonnissen.1Godt sal dieselfde (t.w.dehuurlingen)sw aerlick contulueren hier en hiernaem aels, m it een
swaerverdoemen,S.Stadt1427(ca1535);
Joannesbaptista hoortna skonincx contelören den doot metten sweerde m uet
ghy besören,St.JansOnthoofdinghe 535
(in Hs.K.B.Bvussel21650)(m.16e e.q;
Deesesaeckè moetaen mijn en noch een
leenman sijn gebleven?off ghij wert als
een misdader swaerltck geconteilieurt,
Bvouweysf.256gca1560j.

Zeker soort mantel?1Sy gaet met

eenen bruynen Coocxkene Ende vanden

Roocxkene Soe zijn haer handekens
peperwit,Ds RoovERE 398g3ekw.15ee.).
Coordeelich,bw.Van coordeel, kordeel

(leizeel).

.xl
s rnet een leizeel.1
!Verlanghen zal
my den zin gorreel
ich /Aen spannen
zeelich Tlamoen coordeeli
ch /Begheerlijc
treckende/naer u gheheelich Schoon
prijs juweelich /in Venus banen, cAsT.,

Pyy.A vjvgca1530q.
Coorneweeldeke(n), zn.ZieCovenweeldeheln).
Coosten,ww.Bijvorm van coosen (zie
M NW i.v. Cosen, AVNT i.v. Koozen),
spreken ?
Klagen, kermen, JanAnAeren (vg.
SCHUERM. 1.NJ. K 00Z6n . ,ykerm en, klagen'').11Mriehoorick dusmetdroeffheijt
coosten (x pvopoostenj,Hs.TM B,G,fol.
38v geind 16e e.?q.; Gij hoorde mijn
coosten (x vevtyoosten)//en ongeneucht
rapen,ald.40.

Coppecarnoelgye,zn.Uit coppeen cal'noelgye (dat in verband isgebracht met
ba
rg.havnoelje,feest, maaltijd,kermis,
zie Neurdenburg,aant.op de aanh.,met
verwijzingnaarTEIRL.,Bavg.).
Eig.benam ing voor zeker spel? ln de
aan
h.fig.gebezigd,naar het schijnt in
Contusle, zn. Ontleend aan ofr., fr. de bet.een goede boel,botertje tot de
contusion,lat.contusio.
boom.11Segdi dat thuerent al scijnt
Hetfijnwrijven,fijnstampen.11Moyses coppecarnoelgye So doeghet oec, Nye%fvan tcalaem en tcanneele, Dwelck hy vont278gca1500q.

pulueriseerde ind gheheele,M et olie van
Corage,-gie,zn.Zie Couvagie. Coraoliue tot tsm enschen vromen . Vut wel- geus, -gieus, -ieus, bn., bw . Zie Couvacker contusien, als van goeden iuweele, geus.
Coragieuselijck, bn., bw. Zie
De aude hebreeusche, eerst de conste Couyagieuseli
jck. Coragioosheyt,-ieusheyt, zn, Zie Covyagieusheyt.
nomen,cAsT.,C.t,,S,90 g1548j.
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Corden - Corrigibele

Corden,ww.Rijmvervorming ofdissiKnorren, brommen?11Die op haer
maerten alti
jt kijven en corden Alshen
een ander gedaen heeft eenich leet,Leen/0//675(
na1531j.

Hoorndrager.1Hy is als een cornuyt
begheckt, Die zijn wi
jfs vuylheyt ghedoocht,of deckt,:,.0.MEULEN,K etiuigh.
43(ca1500J.

A.BEDR.Schikken,voegen?1F.:Hy
(t.w.demens)salordonnerenL.:Alsijnen
staet maet F :Sijn zinnen corderen L.:
Alzoo tg
helaet gaet F.j
:nEl
ckrck,
sin naer
we
schicke L.:Gheuende zi
a'lA
0/ît?.
Sp.Lli(1561).

gekheld maken?1Ten baet ghecornu-

m ilatievan hovyen?

Cornutelen,ww.R'erwant m et cornuut,
hoorndrager,zot,sukkel?
Corderen,ww.Ontleend aan ofr.coydey.
Eig: voor zot spelen en v.v. spotten,

.

teeltaen mijgheheelt//blyftghijvruech
en spaede, Smenschen gheest 250 qca
1560?j.
Cornuter,

'
ïran coynute, ct?rsvtz
f/ of

*coynuten .7

B .ONz.Onderhoudend praten,gezellig
Hoorndrager? Rslegel?ilAdieu/an
babbelen,zich amuseren?:
1Memorie die le bynghels ende groote cornuters,
m y vast sach museren Onderhielmy m it DENE,Langhen .
4dielt188 (ca 1560j.
huerer soeter spraken Het stont huer

Cornuweel, zn. Zie MCNT i.v. K ovnlt-

zeerwe1ditcorderen,Camp v.d.Doot2123 weel.
(1493j (vg.fr.: ,yllemoire qui me vit Bastaard (vg. DE Bo i.v.lk-ornttwéel:
m user M entretint de beaux ditz et 31Een m ensch uit gemengd ras, anders
contes M oult bien 1ui seoit a parl
er'') gezeid een Brikkelaar'').tVan moetheyt

AIyn ionst ontstect doer v corderen,St zoudick welalseen cornuweel//hyghen,
1,74 gvöör 1524j;(Thisbe)peynsthoe. Taruwegyaen 728 (1581) (De lz
'ytzr
zlf der
dat Sy nAochte m et Pyramus corderen hlenschen spreekt, in toneelaanw. na r.
oft yet boerdelicst voort stellen! czsser., 699 ,
,eenen bastaerden vyant''genoemd).
Pyv.D ijvgca 15301(vg.ald.14iiJ ,tver- Coroneren, ww . Ontleend aan ofr.
beydende/peynse ic in wat manleren CO1'O'l1er.
lck eenighe zake m ochte verzieren Om
1) Kronen.àlLGod Die) de ziele dtler
m et Pyramus te cordeerne:Avist ic yet tlic
haem ghedezoleirt Van haerder doot

boerdelickstefantaseernelckzoutdoen''). verlost ende coroneirt Met zijnder gheCorenwachtere,zn.Uit coven en wach- nade,GentseSp.296 (153% ;1ck (
sal)haer
ten m et -eve.
int coroneren niet langher dralen met een
Eig. krekel (vg. KIL. K orenwach- cronevan gouwe,Chvistenk.717(ca15401.
ter. Fland. j. veld-krekel. Gvyll16s4, 2) Enen iet ct?rtnscrclz, iem and uitroein de aanh.gebezigd alsscheldnaam voor pen tot.11AlsHiero..M'erdtConinck in
een slechte muzikant.1Die scriuer sey: Sicilien ghecoroneert,Haagsp.d i(1561);
wel wt ghicoren wachtere Oft ic iaech v Zullen zi
j mij medecijn coroneren? Goemet stocken ter dueren wt, Doesb. 246 A
7'
$t?8/:143reind 16e e.j.
gvöör1528j.
Corosijf,zn.Zie Covyosyj. Corosi
jCorenweelde, zn. Uit coyen en weelde.

vich,bn. Covros?yz/zc ,.
Brooddronkenheid, overdaad, bandeCorrectelijck,bw.ATan coyyect.
loosheid?1Nvie SiJ'n uW e m aghen (t.Av.
Zoalshet betaam t,op passendewi
jze7
.11
van Pays) op alle trouwe? Tsi
jn broot- Den twi
jfeli
jcken Aert bedwinct correcdronckenschap en corenweelde, Brasse- tel
ijck,Antw.Sp.Eeeiv(1561j.
ringhe die noyt cost en verveelde, DE
Correptie,zn.Ontleend aan ofr.corvep-

RoovERE 379 (3e kw.15e e.q.
Corenweeldeketn), cool
txswssLosKE(N),zn.Uitcoven en weeldekeln).

Brooddronken, overdadig, bandeloos
levend persoon.11Ghy nachtridders ghi
coorne weeldekens hi wittebroots kinderkens,St1,159 (voör15241;Ghii
onge
welltlstige coren weeldekens, Doesb. 135

cion oflat.covveptio.
Berisping.11Al eist ooc dat ic u lien

instruere Alet zeker beuelen, vul der

correptien, Ouerdi
jnckt, men en vindt
van op van nere Gheen reghelzoo vast,
zu en lijdt exceptien, cAsT., C.V.R. 50
(1548q.
Correspondent,zn.Zie MTNT i.v.

(vö6r1528j.
Overeenkomstig rijmtwoord). 11 Elck
Corisijf,zn.ZieCoyvosyj. Corisijvich, dichtsotlcktzijncorrespondentalsheden,
coREzvvEGH,bn.Zie Coyvosijviclt.
cAsT.,C.V.R.28(1548j.
Corrigibele,bn. Ontleend aan ofr.?
Cornuyt, zn. Zie AINM' i.Ar. CprA?fï?f/,
AVNT i.v. Koynîtit.
corrigible,
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Corrosyf - Corruptie

Veranderd (indeaanh.inelkegewenste 4)Bederven,aantasten,beschadigen.11
vorm gebracht?) kunnende worden.t! W orden /eeneghe zuuerheden /ghecoGheli
jck van vvasse alle dijngh es facti- rumpeirt Die sclaerheyts scynsels /niet
bele Alzo es een redene corrigibele,Ghy en mueghen ontsitten7. EVERAERT 400
m ueghdse leeden naer u contem platie, (1511q. l-of hostie. Van gode niet gebetert noch ghecorrum peert Vanden
cAsT.,C.V.R.31(15481.
Corrosyf, coltosllr', CORISIJF, Zn. Zie quaden,v.
D.DALE,LojHostie223g1ekw.
AINMTi.v.Covvosijj,MTNT i.v.Coyyosiej. 16e e.); Quade costume, ic derft wel
Vergif.1St2,124 gvö6r15241;A.BIJNS beli
jden,De brooschenatuerenoch meer
289 qca 15404;cAsT.,C.p.S.150 (1548); corumpeerdt,A.BIJNS,N.ReI.311,a,12
COORNHERT,Rt
jckeman 739 (1550) Pol. (1528),Door gifte wordt lustitie gecorrumpeert,CRUL,M ont/0c27 (2e kw.16e
Ball.293q1581?j.
Corrosijvich,col
tosllvlcH,coltoslvlcH, e.q,Nv vyndicse (t.w.de wijngaardranCORISIVICH,COREZYVEGH,bn.Van co1
'yo- ken) ghecorumpeirt/an elcken cant By
s?)
svyants laghen, EVERAERT 508 (1533);
'
/.
Bijtend (in fig. zin); giftig.11Leuv. Dat meesters,duer haer prae eminentie
B1
)'
#r. 4, 263 gbeg. 16e e.q; Doesb. 78 Ghebruucken mueghen poëtijckelicentie,
(v6(5r15.
O8j'
,EVSRAERT 269 (15304;cAsT., Corrum perende tvocabelin een elem ent,
Pyy. B iiijv, C iiij, D viij gca 1530) cAsT., C.
V.R. 57 (1548); Duer Adams
H.d.Am. E 5v (m . 16e e.1, Smenschen m isval in tgebots overtreden, was geglteest 388 qca 1560?j, Pol. Ball. 290 corum peert tgeheel m enselyc geslachte,
(1581?);Ircrl.Z.1,821(15831.
Bvuyne 2,95 (2e h.16ee.1;lupiter aenCorrumpeeringhe,zn.VancoyyumpeevelI. siende tsm enschen teer natuere Haest
Verwoesting, verderf. 1
4Ghelijc den ghecorrumpeert/van Ate Stuere,Antw.
deyne//is u corrtlmpeeringhe, Smen- S/. Mmm iijv (15611j Onruste/helaes/
Corrumpeert mijn slnnen, Haagsp. d
schen gheest162 (ca 1560?q.
Corrumperen, CORUMPEREN, coRRoAl- i
ij(1561);Allevleesch zondich intgeneraPEREN, ww. Gevorm d naar lat. corrz4pz- le Deur Adam onvolm aect en gecorrum peyeofofr.,fr.coyyompye.
peert,ald.k iiij(zieookald.p i).
Sonder corvumperen,op rechtschaA.BEDR.- 1)Verderven,vernietigen,
te gronde richten.1Hier en ismaer een pen,eerli
jke wijze.11ck danck v Tmole/
Lelie/intschoon Vlaendere/Soumen die van v oprecht lugeren Die sonder corzonder cause corrom peren,cAsT.,Bal.A romperen //hebt ghebruyct v sci
encie//
2'' (15211;V gracien (t.
w . van Maria) goet,As/ît?.Sp.E iij(15614.
niem ant en corrumperen,St2,25 (vl
st)r
B.ONz. - 1) Te gronde gaan.1(De
1524);Door M ars bloetgierich v macht zt?8r/t:s dev danhbaavheid)sullen nietverghecorrom peert is, H.
d.Am. B 2v (m. branden noch andergs) corrumperen,
16e e.q;De Vrouwen die doen natuere Pvockiaen 2351gca1540);
verdwi
jnen,Sy corromperen schoonheyt
2)Verminderen?11Myn sinnen werden
en jeucht,ald.N 1;1ck (t.w.Tvleesch) declinerende en seer corumpeerende//
pleech hem (t.w. Sntensclten gheest) te van alhaercrachten,Bvuyne3,1 q2eh.
connen corrum peeren, Smenschen gheest 16ee.
J.
Corrupsieus,bn.ZieCovvuptietts.
84(ca1560?q.
Corruptible, CORRUPTIBEL, bn.
2) Breken.- a) Eig.1Hy en heeft
dat rokende vlas niet wtgeblust, Noch leend aan ofr.,fr.coyyuptible.
en heeft dat gecroocte riet niet ïeCOrBederfelijk, verkeerd, zondig.ll
Tcorrumpeert, Pvochiaen 2423 qca 1540).
ruptibleheeftalvan dy (t.w.Maria)gheb)Fig.11Meyndy my den eedt doen cor- schoten,DE RoovERs 200q3e kw.15ee.1
rumperen ? Bvuyne 3,152 (2e h.16e e.
q. Al ben ick corruptibel, vol infectien ...
Metbetr.tot geboden en derg.:over- Ontfangtmi
jalsdensondigenpubblicaen,
treden.!1Al sijnse geplaegt die u wet IIJ:JJ.M ensch1107 g2ekw.16e e.q
Corruptie,coRupclE,zn.Ontleend aan
corrumperen, Beheevinge Pauli 228 rca
1550?q;Corrumperende de wet/en gods ofr.,fr.corvuption,lat.coyvupt'io.
statuyten, GHISTELE, z'
lwf. 27 r15554; Bederf (vg.xlL.840 Corruptie.Iç4lluer tserpents raet/gods ghebodt hy teyitus,d'
issolutio:vitium,maycoy,putvedo).
corumperde,Tayuwegvaen 78 (1581).
11DE RoovERE 145 (3e kw.15e e.q;Sacv.
3)Loochenen?11Nemmermeerensalmen t'.#.vV.255 (3ekw.15ee.q;EVERAERT400
Godsgoetheyt corrumperen alcri
jchtmen g1511j;Piv.en Th.601 (1e kw.16e e.1'
teghenspoet, GHIST/LE,Ant. 91(1555j. Doest,193gvöör1528u
1(= Brltyne3,33);
.

-
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Corruptieus - Courageus
EVERAERT 200(1528j;cAsT.,C.
V.R.36,44

Coter,zn.Van coteven,kwellen? Ofvan

(1548ql.n de aanh.
bep.hetverteren (van
spijzen).11Nader corrupcien oft teringhe
(t.w. van bepaalde spijzen), Dyie bl.
danssen 77(14821.
Corruptieus, coRRupslsus,
Van
Coryuptie.
1) Verderfelijk,kwaad,nadeelberokkenend. 11 Dit corrupsieus Afionstich
bloet...Heeft mi
jn feeste willen maken
volrumoers,Haagsp.p i(15611.
2)Vo1bederf(t.w.zwakte,aftakeling).li

coten,mallen (zie RVNT i.v.Kooten,bet.
2)?
Inde cotey spelen, prikkelen, tergen,
kwellen?Ofmallen,dwaze,lelijkestreken
uithalen?i
lGhy dynct my spelen jnde
coter ziet. Dit m estdach houden salmy
scaden dobbele,EVERAERT 85 (1526q.
Coteren,ww.Zie MTN T i.v.K oteyen.
K wellen.1De koppe leit mi
j noch int
hooft en cotert, Tcalj Tf
S. 23 geind

16ee..
7).
Cot
s
wijn,zn.Uitcoten swl
j'
s.
5
.Iyn iaeren verstryken heymelyck al
Ghell
j'
ch een cotswl
j'
s stincken,vreselijk
stille, Tghesichte verdonckert siende
1a
4z
p,
/zf?.Sp.e iijv g1561q.
m etten brille,Dlyffes corruptieus,Tvudo stinken.1
C
o
t
u
e
l
d
e
k
e
n
, zn. Van cotuel,bi
jvorm
3206gca15501.
kateil?
Corruptijvelijck, bn. Van *coyvupt?
)'
/ van
Kind?1Pynt v cotueldekens elder te
(uitofr.coryuptifj.
rsteenenne (= hevstene, met accentVerderfelijk.tlGhy siet dat ick my ke
rschuivingt.w.v.hetrijm x wenennek),
tuwen ghevueghe (t.w.van dewereld)// ve
vöör1524)(versta:uw kindertjes
strecke en abandaneere m y gheheelende St1,81g
lders te dopen, d.i. elders Uw zin te
alditduetmy tvleeschscorruptijvelijck e
jgen?).
ghescal verdoovende/verblindende bin- kri
Couchieren,ww.Ontleend aan ofr.,fr.
nen mijn redelijck verstant en mijn vijf couc
ltev.
sinnen,Smenschengheest284gca1560?q.
Verzorgen?11Vratesser,dat den meinCort, CURT, bw. Zie M NAV i.v., AVNT
sche meer verbli
jdt Dan een schoon
1.5C.K ovt (1).
Covtendequic,cuvten qwich,snel,vlug.ll redene,die termond uut lijdt V'elgheGhy ende jcMoeten ons dynghen doen / couchierd m et vullen léden,cAsT.,C.V.R.
cort ende quic, EVERAERT 175 (1527j; 13(1548j. - ieus, coRAGEus,
Courageus, bw.ZieW NT i.v. -lsus,
B..Daer es een lecker morseelkijn.D.: coRAl
sus,bn.,
Curten qwick,GentseSp.242 (1539J.
1) Fier, flink,moedig.11Navolghende
0PM. Voor covten blisse (var.coyen- noc
h op de selue side.Florysvan egm ont
blisseqin M av.v.N.922, zie Tovtelblesse.
coragiues, SMEKEN, Gulden Vlies 218
Cortwaert,bw.Uit covten waevt.
Snel?11D.:Hadt ghyse (t.w. de aze- (15161;Vut trecken /met opene bannienuetenj gheprouft/ghy en zoutse niet ren Tevelde jn een /coragieusversieren,
haeten.C.:W ilter m y dan een cortwaert EVERAERT 185 (1526);Ales hy vroom,
laeten.Synse goet jc sals my belouen, wonderlic coragyeus, Nochtans hy es
Zeercom passy-eus,GentseSp.251 (15394;
EVERAERT545(1538q.
ln alzulck ghepeins coraieus ende fier
Corumperen,ww.ZieCoyvumperen.
Dus zittende hier, in 't schoon da1 beCorupcie,zn.Zie Covvuptie.
néden,cAsT.,C.V.R.3 (1548j;Een reden
Coruptybelic,bn.Van covuptybel.
Bederfeli
jk,verkeerd,zondig.110,on- moe
tghehuutt zijn tharer intentien Met
redelic leven coruptybelic, ln m y aerm excellentien slap oft coraiues, ald. 59
allendigh mensche beseven, Gentse Sp. (hic? of:vurig?), V scheyden zoude,6
couragieus ,,taief M ynder herten wesen
43(1539q.
een doloreus ,,griefJ H.d.Am. C 5 gm.
Cosijn(tien),zn.Zie Coust
jnlkenj.
Cossem ,zn.Zie W N T i.v.K ossem .
16ee.
q
(hic?ofvurig7
.);Mriltdan coragieus
t op stieren Naer den hem el,Antw.
Op sijnen cossem pvonchen,zich stuurs, thoof
Nnn
grootshouden.11lclachea1ssivan verre Sp. zooij
v (1561q Naer vliedere Verwillick my zaen //a1
s de costaen en loncken En li
jsken op haren maen
cossem can proncken,Quantshuys han- raiuese dwinghen en a1s de fortinuese//
neken ic en sie v niet swermen, Doesb. springhen, VadeyOnse 1142 (1577j (
hic?
208 gvöör 15281;Onsen derden man sie of hooggestemd?); Ghegort met uwen
ick rechtsghinderstaen //alPronckende zwerde,Coraguesexperde//vryten desen
op zi
jnen cossem als een waeghhals, percke,î'evl.Z.1,939 g1583j (zie ook
Haagsp.diiijgnàdA-iijj(1.561j.
Jld.11?79).

1Q8

2) Bemoedigend, moedgevend?11Den
heylighen Gheest/o noyt zoo jolijsseli
jck /Onvolprijsselijck //voor ons allen
courageusAlsm-y schynen verlaten /in 't
lijden doloreus,Rott.Sp.M viij(1561q.
3) Hooggestemd,levenslustig,vurig.1
Hoevermaeckelijck isoock gelten goet//
hebben En daerbij couragieusen moet//
hebben,HJ:JJ.M ensch 291E2ekw.16ee.j;
Hoordmijn sermoenencoraieusendeblye,
cAs'
r.C.V.R.14(1548j(zieookald.61,198);
Staet op ghy couragieuse, En bruycket
's Meys jolijt,H.d.Am.C 5v (m.16e e.q
(zie ook ald.C 7,S 7); Dus bidick de
bemindersdatsy coragieus//zijn, Hs/ît/.
Sp.D iv(15611(zieook ald.D ijv,Pp iij);
Behoorickniet,jonck hertecoraguesvan
moede,Metten eedelen bloede//fray te
converserene? Vevl.Z.1,746 (15831.
4) Hoogmoedig, trots.11Hadde hyment my te naer...gheseyt Jc haddem
een pondt vleesch jnt ghesichte gheleyt
So coragieuswassic/van condicien,yzvsRAERT 139 (1528?j(zieook ald.253).
OPM. Ondoordacht schijnt hetwoord
gebruiktte zijn in Bvuyne 1,162 (1556q:
;#1ck werdt disperaet, duer tvenus gevanck //lanck my willende ontlyven...
waerdoermynen ganck //manck //swaer
was & dolorues, seer coragiues'' (l.
melancoliues? Of is covagiues hier verwaten,Godvijandig7
.).

lijcktwe1Creusisde fonteyne pom peuselick, cAsT., C.p.#. 1 (1548q; (Discordia)
Die den m ensch twistich is fortsende

Couragie, CORAGIE, CORAGE, Zn. Zie
AVNT i.v.Couvage.

reurs Beltenden die vlote, comende te

1)Geest,gemoed;gemoedsstemming.lj
EVERAERT 58 (1511q; cAsT.,Pyv. C vv,
D vv gca 15301; EVERAERT 550 (15381;
cAsT.,C.V.R.176 (15481;H.d.
A m.Dd 7,
8 (m .16e e.);Roit.Sp.G viij(1561j.
2)Indeaanh.vreugde?1!Bedrijftcouragie verheftu stem,Rott.Sp.K vjv(1561j.
Couragieuselijck, CORAGIEUSELIJCK,

Courtiseren, ww. Ontleend aan ofr.,
fr. couvtisev.

CO URAIEUSELICK , CORAIUESELIC,bn.,bW .

Van couvagieus.

1)Moedig,flink.1ls de Ghemeynte/
tich //eenen gheweldighen muer Dwelck
euen Standtachtich blijft in elcke auontuer lnt soet en int suer//euen couragieuselijck,Antw.Sp.G iijv(1561j.
2)Hooggestemd,opgewekt,verheugd,
blij.11Te wilen ick de ionghers diene
coraiueselic,Verghetick dat ick aud ben,
cAsT.,C.V.R.248 (1548);Seercoragieuselijck //mach uwen heerleuen,Antw.Sp.
G iijv (1561).
3)Heerlijk (epith.ornans).1Ditspruin liefden eendrachtich Soo ist warach-

tende water zeer wel gheraeckt. .Elcks
herte verblydende couraieuselick Ghe-

Si
jn inwendich coragieuslijck verstant,
Antw.S/.Nnn ivg1561j.
Couragieusheyt, couAGloosHsy'
r,
RAIEUSHEYT, Zn. Van Coltyâgiel4s.

1) Heerlijkheid.)1Princelick Conijngh
vu1 der coraiuesheit (tot God), cAsT.,
C.V.R. 100 (1548j:
2) Opgewektheld, vroli
jkheid, levenslust.11Nooitgheest zo zwaer te gheenen
tiden H y en weerd de droufheid we1 bi
ziden, W anneer datt die edel nature
begheerd Vu1coraiuesheden,cAsT.,C.V.R.

130 (1548); Bacchus vand de wijnen,

m ids zyn coraiuesheid, ald. 203,
. Desen
Riddere, wiens m acht is teere,H eeft sy
begracijt door syn couragieusheyt, H .d.

4pl.D 2 (m. 16e e.q (hic? of fierheid,
dapperheid?).
3) Hovaardi
j.1Men Nveet wat of hoe
koken /van coragioosheyt Die Houerdye
moetgetoontzijn /alsoumentversparen,
Zeven Sp.Bevmh.H vj(1591j.
ln de aanh. opgeblazenheid of
hartstocht?1W ert dan niet vermeerdert
der houerdyen coraieusheyt,Zeven Sp.
Bevmh.T vv (1591j.
a

Courreur, zn. Ontleend aan ofr., fr.

Col4yel4y.

Bode.1Sconincx lakayen en sijn courlande,BlijdeInk.7,21(1497j.
Het hof maken.1Die v solaselijck

domineren, Lustich courtiseren en hoveren Oock hadde belet,Ghy hadt mistroostich ...loopen verturberenM etkloeck
opzet Al die v hadden willen brenghen

in 't percket,H .d.Am.Ee 6 (m.16ee.q.
Cousijntken), cosIJN(TIsN), cozyx(TIN), coEsIJN(TGEN),zn.Ontleend aan
ofr*n fr.cousin.
Aanspreektitelvan een zinneken (vg.
Neve).11cAsT., Pyv. A ijv (ca 1530j;
GentseSp.235 (1539q;I
zF:ff.M ensch 310,
558 (2ekw.16ee.q;H .d.Am.T 7v,Cc 8v
gm. 16e e.j, Beheevinge Pauli 736 (ca
1550?j; Tvudo 194, 1825 (ca 1550j;
Smenschen gheest 199 gca 1560?j;Antw.
Sp.Siiijv(15611;Rott.Sp.A i,R vv(1561);
Deenv. M ensch 76, 104, 161 en pass.
(2e h.16ee.q;Vevl.Z.1l,2,8,14 (1583j.
Cousmisse,Zn.Uit cou en synisse.
Koudsmeder.11Rasch ghy Cousmisse/
ghy moet deesfeeste planten,Antw.Sp.
o i g1561q.
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Coussensot,zn.Uitcousen sot.

Vrouwengek.11Coussen sotten hovende
gemeynlijc Onder de ionge Jonckers die
opdwi
jfversnotten,Leenhof660(na15311.
Coxken,zn.Zie Cocxshin.
Cozyntin,zn.ZieCousIjnlhen).
Crabbaert,zn.Van cvabben.
Dief (vg.hvabbev in dez.bet.in AVNT
i.v.Kvabbev (1),bet.1).1Longeren fiel
wadt hebdij algestoolen nu moeten wij
doolen,als rijck crabbaerts,Hs.TM B,G,
fol.68v geind 16e e.?q.

2)Zingen.11W ijfken laetonsnoch een
döntken craken so mögen wijmetvröchden aen tbrassen raken,O.L.H . Afïszl8vaey 244 (ca 15504; Dat ick...noch aldereerst zoude dit Liedeken m aacken
en zynghende craecken, DE DENE 8b

(ca 15601;Een liedtjevoyzigkraken,ald.
34a, Een deuntken craken, H s.TM B,
C,fol.82v geind 16e e.?j;lck en can die
voys niet craken, H s. TM B ,G, fol. 76
(eind16ee.7
.j.
B.ONz.Snurken.11Hier machicrus-

Cracht, zn. Zie M NW i.v., V'NT i.v. ten ende ligghen craecken Ende sculen
K vacht.
van onder shem els wolcken, EVERAERT
Tes crlc/îf, het is nodig, het behoort, 206(15284.
het is plicht.11Sulc Scaemel moet ghe- Cranckbestier,zn.Uit cvanch en bestiey.
holpen worden tes cracht Of anders zo
Eig.bedenkelijke leefwijze (vg.Kostey
m oet hy blyuen tondere,EVERAERT 446 70/
9.138(m.16ee.?j:,yeen cranck bestier'',

g1eh.16ee.q;(Gt?#)esghenaedich goeder- gezegd van de leefwijze van zotten of
tierich ende Rechtveerdich tes cracht im becielen;cyanch bestiev is ook de naam
dies Dat wy voor alle dynghen Duer en/of het devies van verscheiden Zuidzijn liefde, wy ons liefde themwaerts ned.rederijkerskamers, (zieJaavb. Fondwynghen,DE DENE 242b (ca 1560!.
/8ys81944,bl.14,18)v.v.ook gebezigd
Craecken, ww . Zie Cvahen.
voor degene die bedenkelijk leeft.11Sy
Craecsele,zn.Van cvahen.
vreesen dat dronckaerts cranck bestiers
Gekraak,in de aanh.in een niet nader Vander cracht deswi
jns oft biersVallen
te bepalen fig. zin, geroddel? of aan- mochten vander banck,DE RoovERs 338
vechting?11Therte spli
jt duer tveni
jnich (3e kw.15e e.q(hic?);lc lache alsic sie
menich cranck bestierken Ende becraecsele,Sp.d.
M .607 (beg.16e e.q.
Craeyieren,ww.Zie Cvieven.
gecken hem seluen (l. Begechen hem
Craemwaer, zn. Uit cvaem en waev. seluen ende) honen, Doesb. 207 gvt
sör
Sijn cvaemwaev handelen, sjacheren.1! 1528);Deescranck bestieren,deespacke
Dongeloovigeen saldaergeenprofijtVan bieren,ald.265.Vg.ook D eCvancbestievs
com en,Die metten vagevier haer Craem - (
na
am van deGistelserederijkers).
Cranckere, zn. Van cyanchen.
waerhandelen,Pvochiaen2481(ca1540j.

Craghe,zn.Zie M NNV i.v.Cvage,W NT

i.v.Kvaag(1).
Eig.keel, in de aanh.stemtgeluid).11
Ach wye zout verdraghen m et luude
craghen /moet jck roupen jnt openbare
moort moort, Tavuwegvaen 1282 (15811.
Craghen, ww . Zie M NW i.v. Cvagen.
W orgen,kelen/
'doden (vg:KIL.:kraeghen.fugulave,Iugulum inc%deve).11M av.
V.N .148 (ca 1500),Leuv..
8ïJ*
#7.4,320
gbeg. 16e e.
q;A.B1JNs, N.ReI. 12, c, 6,
154,d,18 (1ekw.16ee.
q,96,a,10 (15251,
315,c, 12 (1528q,A.BIJNS 124 (1528j;
H.d.Am.K 2v (m .16e e.q,ReyneM .693
(ca 1575?j; HOUwAERT, Gen. Loop 84
(caCr
159
0j.
aken, CRAECKEN,zn.Zie M NV'i.v.,
W NT i.v.Kvahen (1).
A.BEDR. - 1) Noothens, haesnoten
cvahen,coire?11J.:Nucraectsehaesnoten
P'.:Juystmethaerteenen,Sp.d.M .5262
(beg.16e e.q;Soesoudemen ontwaken //
en tspel cort m aken,ende die nootkens
craken,Chvistenk.900 gca 1540j.
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Eig. die verzwakt, vermindert, in de

aanh.die te niet doet.1Ooc es zy (t.w.
eengoezuveyeconsciencye)claersprutende
wt der hope,Allen ontroost m idts dezen
een cranckere,Gent
seSp.171(1539j.
Crane, zn. Zie M NW i.v., W NT
KvaanCv(lane
)?n leyen, lopen, er van doorgaan? 1 T'
Z Ach, ach, ay,wildy gaen
leyen cranen?H.P-.:Jae,BruerW illeken,
ick wilgaen baenen En hangen die cappe
op den tuyn,Bv.W illehen 36(1575)?
Cranen WW .Oorspr.?
(Genadig) handelen?11lc en wanhope
niet, troost zal m y naervolghen, D uer
zi
jn bermhertigheyt en zijn wonder
cranen (xvevmanen),GentseSp.13(1539j.
Crauwage,zn.Van cyauwen.
Diefstal,zakkenrollerij (vg.W NT i.v.
Kvauwen,bet.B, 3,b).1Somtyts ver-

keert ontrent de lieden Sulc volc die ter
crauwage verwect zyn.Ons waere leedt
zoudehu hietontpectzyn,EVERAERT 265

(1530j.

Creacl
èe - (;rl
.eren
Creacie, zn.Zie AVNT i..v.Cveatie.

1)Schepping,in eig.zin.1Adam eue
na hoir creacie..Quamen onder mijne
dominacie, Dyie bl. danssen 63 (14821
Aue/was als eua/voer der creacie
sliep, v.D.DALE,Dvoeve Eva 4 r1e kw.
16e e.?j; Twelcke onnoozel lammekin
onbevlect U voorzien wasvoor swaerelts
creacye,GentseSp.287(153% .
2) Geboorte.11De ruyme poorte heet
creacie oft gheboorte,D yie bl.tft
zusx
s8'
zl60
(1482J.

Scheppen.11(Adam) Excellent bouen
(15484.
alle mannen ghecreëerd,cAsT.,C.V.R .109

Creyieren, ww. Zie cyieven.
Creinsen,ww. Zie W NT i.v.K vensen.

Schurken,in de aanh. blijkbaar van
ongeduld en misnoegdheid (vg.dez.bet.
bij DE Bo i.v.Kvtnsen). 11MTat hi (t.
w.
de m onnik die te onzaliger ure in het
kloosterisgegaan)creinst wat (hi
jq lapt
of soolt hi
j moeter in bliuen,St 1, 131
(vt
'
)ör15241.
Crebben,ww .Van cvebbe,krib.
Crepelen,ww.ZieKyeupelen.
etsaert,zn.Van cvetse ofvan cyetsen.
Verblijven,vertoeven,wonen?1
!Vpdat Cr
?
t het verband blijkt niet,of het
ghy hier zonder zoorghe/muecht vry woorUi
d in de aanh.identiek is met kretser
crebben, EVERAERT 295 (1529J.
n zo ja,in welke van de tot dusver
Credaet, zn. Ri
jmformatie van lat. e
bekende bett. (1 krabber, krasser, 2.
cvedeve.
astdrager, 3. schuimspaen, zie AINNV
Gelovige,blijkens het verband in de l
i
.v.Cvetsen)het is gebezigd.11Een malaanh. in ongunstige zin.j
l(Saulus spve- lae
de m et cretsaert den danckaert,
hende ovev de vevafschuwde Chvistenen:) Doretsbvul
.
24
6gvöör1528j.
Binnen Dam asco woonen noch veel van
evitsedansdansser, zn. Uit cvevitsedese credaten,Beheevinge Ptzzffï 364 gca daCr
ns,kreeftendansen danssev.
1550?j.
Ei
g.dieachteruitdanst;fig.dieachterCredentie, zn.Zie M NM' en RVNT
o
p
r
a
akt?!
1Adieuvisschersbachten nette
1)Crediet,geloof,vertrouwen (vg.KIL. die noyndt
gheernaert vynghen crevitse841:credencie.Cvedulitas,(ides). I
tA. dansdanssers m et een dobbelen toer, DE
BIJNS,N.ReI.95,e,12;119,a,16;203,b,18; DENE,Langhen Adieu 227 (1560q.
286,c,3,
'331,1,11 (1e kw.16e e.q;153, Criepe,CRIJPE,zn.Van cviepen.
d,6 (1525j,
*278,d,15 (15271,
.Doesb.195
Eig.die gauw ,zcriept''(piept,klaagt,
gvöör 1528j; A. BIJNS 115 (1528j; S. kre
t,vg.DE Bo i.v.Kviepe),v.v.stakStadt607,706,1066 gca 1535q,Chyistenh. kerun
; sukkel.1De Miere in eerde was
524(ca1540);HeymelicLijden445(1557j; wroe
tende Logierde en sliep, in cleen
l'
fQcr. Gheleevde 5 (hic?), 208 (1558); hollekens diepe Als aerm e criepe, DE
Roeyendev.J#'
p:çfAl822 rca 1564?q.
DENE, Fab.111 (1567);Houwt dat ghi
2) ln de aanh. begrip, verstand? crijpe/en datte,Boeytelich Sin 161(eind
Of ondoordacht gebruikt (voor clemen- 16ee.?j.
tie?).11Hadt ghy credentie/ghy zout Crieren,CRVIEREN,KRIJGIEREN,cREyeeneghereuerentie ende assistentie/naer IE REN , K RAY IEREN , CRA EYIE REN , W W .
des redene bedieden den tarwegrane bie- Zie M NMTi.v.Cvaeyeyen, VTNT i.v.Cviden,Tavuwegvaen1027(1581).
66r81/
1.
Creditie,zn.Van cvediet,onder invloed
van cyedentie?

Crediet;geloof,vertrouwen.11Alsmenscen credicie is tans in mijn (t.w.Hi
jpocvljsiejbeslooten,S.Stadt206 rca 1535j;

Die voorm aels hadden volcoemen credicie, die doen nv Moloch stoutelick
sacrificie,ald.912;W il
dij onscreditie//
toogen, wij weeten v te helpen, ald.

1056; Ghij leeft als een volc sonder
creditien,Gheen malitien //so groot die
u mishaghentHeymelicLijden 229(1557q.
OPM.Nog ln D en eevelychen Pluchvoghel

242 (1669j,aang.in SVNT i.v.Kvediet,
Aanm .
Creëren, ww . Ontleend
Cyeey.

A . BEDR. Verkondigen, m ededelen,

zeggen.1Sent lan cryiert: Een ijnghel
crachtigh deoudedrakebindt,GentseSp.
1
32(1539j(zieook ald.317);Tuwereeren
ic noch dit woort creyiere schiere: Aen
u naest God al mijn betrouwen staet,
A.Bllxs 98 (ca 1540j (zie ook ald.107,
401); Slincx staet my beter aen dan
Rechtscryieren,Antw.Sp.Ccciiijv(1561);
'tHeeftmijn langverdroten,'tmoetzijn
gecriëerd, Roevende v. M eest A l 636
rca 1564.
7j,W y coemen v die meeste
blyschap crieren,Bel.v.sam.1360 geind
16ee.j.
B.Oxz.- 1)Juichen;uitgelaten,vroli
jk zijn,zich verlustigen.11Die vrolijck
craeyieren, zijn hier al willecomme,
111

Crom ,bn.Zie M NNV i.v.,3e art.,W NT
4w/tt?.Sp.D iiij (1561j;Diet tvrenlste
viert Daer tvolck alder /vroli
.
jcste deur 1.5r.
a

cryiertW innen eenen Vulcanum ,Haagsp.

a ijv (1561j; Myns zins krijgieren //o
Hemelsjolijs,Rott.Sp.D ig1561j.
2) Zingen.1De vogelkens creyieren,
elck om zeere,A.BIJNS,N.Ref@25,b,8
g1ekw.16ee.q;Ghelijcsy (t.w.dezwanen)
intneder dalen zijn ghebeerlijc Methaer
vleugelen, en m et haer zoet krayieren,
GHISTSLE!Viyg.Z8w.15a(15562.
3)Cvey%eyen 0#,schelden,schimpen op.l
A1 wilter mijn oom wat op creyieren,
Antw.Sp.Ddiv(1561q.
OPM.Ook bijv.D.PUTTE,Spieg.d.Chv.
M .89a(1550j,aang.in W NT i.v.Cviéeren, sub bet.B.
Crigelaert,zn.Van cvigel.

Stijfkop? (vg. KIL.: K ri
jghe1aerd.
Enen grouaert
Ho
mo
d
uv
a
e
c
e
y
u
i
c
i
s
j
.
1
1
die hem hiet m oddaert
Crigelaert 1elickaert plom paert en slinckaert,D oesb.

0/ 'fcvomme,verkeerd.11Ghy dqoltvp
tcronlnle,EV ERAERT 64 g1511j (zle ook
ald.231 (1526j),Datwaer mijn mutsken
geset optcromme,Katm.3 gv6ör 1587j.
OPM.Vg.op '/platte,ronduit(ziePlatj.
Cromijser,zn.Uitcvom en ijsev.
Bli
jkens het verband in de aanh.benaming voor zeker haardgereedschap.1
Dat m ent thuys mit huysraet sal vercieren pot en ketel lepel en panneken

Tcromijser int scouwen,Sf2,159 Ev(56r
1524j.
Croonement,zn.Zie W NT i.v.K yone-

m ent.

Kroning.1EVERAERT252(1530q;cAsT.,
C.V.R.114(1548q.
OPM.Ookin Veeld.Gen.D.195(16ee.q.
oongeltjaeger, zn. Uit cyoongelt en
ç Cr
)G6g8y.
lnner van de bieraccijns.11Bierpeijlders,croongeltjaegers,die jichte dregen,
waer deur sij niet te degen /die maet
werderen,Bvouweysg.401 (ca 1560j.
Croonspel,zn.Uit cyoon en spel.
Dans onder een #
)kroon''(krans) van
bloemen (vg.STALLAERTi.v.Cyoonspelen).
11Een croonspeldatjoyeusintschouwen
was...M et eeren voor scoopm ans huis
gehouwenwas,Sp.d.M .4048gbeg.16ee.
q.
Croptpe),zn.ZieMNW i.v.Cyop,W NT
i.
v.Kyop (1).
Gang (van een maaltijd)?11Men deckte
die tafel ten eersten croppe, St 1, 104
gvöör 1524q.
Croppen,w w.Zie M NW i.v.,W NT i.v.
Kvoppen (I).
Verzwelgen ?11R.: Alle personen wer-

246gvöör1528j.
Crijnen, ww.Oorspr.?
Zich begeven?1E.:W at is doorsaeck
dat ghij herwaerts compt pynen W aer
wildij toch crijnen /wat is v concluse
L.:W ij souden gegaen hebben tot wen
huijse,Red.enNat.125g2eh.16ee.).
Crijpe,zn.ZieCyiepe.
Crillekens,bn.Van cvil(zie MNW i.v.,
W NT i.v.Kvil).
Dartel, wulps, wel
lustig (vg. KIL.:
K ril. Lasciuus, salaxt libidinosus, catuliens, petalcus, pvuv%ens).11De ionckwijfkens werden oock al te crillekens,
Zi
j en cuenen de weelde niet verdragen,
A .B IT
ReI.170,b,5(1525q.
,Ns,N.
Crillen,ww.Van cyil.
Krielen, krioelen, vol zijn van.11Om den doer u gestropt.O.B.:Dats 't avondathy v (die soo vo1sonden crilt)Door tuer,datter op lopt!Alwerden se gecropt,
sijn bitter doot soude ghenesen, Hou- wiewildijtwijten?Tcooven 849(1565j.
AVAERT,J'
rï:r Wteyste117(1583j;Hoeveel Crubbelen,ww.Bijvorm vanhyeupelen?
dat t'schilt, Haer werelt by de ons die
Kreupel maken?11Die sulcxs (t.w.
rechts in hoochm oet crilt,Schadt-histe 59 Schi
jn van d'
uecltdenjweygert/achtmen
(1621).
een trubbelt//bloet diemen dickwils
Cringen, ww. Zie W NT i.v. Kyingen gecrubbel
t//doet//naeveelgescil//stygen,Deenv.M ensck196(2eh.16ee.
j.
(11)?
lngaan,zich verzetten?11Soosoudmen
Cruepelen, ww. Zie Kveupelen.
tegen goods woorden cringen,H s.TM B,

Cruynichschtbn.Van cyuynich.

B,fol.103v *geind 16e e.?j (zie ook ald. sche
Va
n de kruln.11(Schippers)die boven
ren T'compas om trent der cruynichfol.104).
Criselachtich, bn.Tegen afleiding van scher plecken (bedoeld zï
.
js de pviestevs).
cviselen, knarsen, inz. van de tanden, B.d.Scy.14(1539j.
uunkelbaert, zn. Uit cvuunhelen,
schijntzichdebet.indeaanh.teverzetten. krCr
onkelen en baevt.
Jeukerig, wellustig. 11Mryffken, ick
m oet u oock eens cussen terstont! 1ck
Krulbaard. 11lphitus cruunkelbaert,
werde alcriselachtich al nu ter spatiën, was van cleender weerde, cAsT., C.V.R .

Ontv.Rentm.549(1588?j.
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207(1548).

OPM.Onduidelijk isdebet.in de wrsch.
corrupteaanh.11(M JrïJ)isderschoonder
Cullst,zn.Van culjsen (zieNVNT i.v. m innen een toeuerlaet, den onghestadighe curabel quaet, Doesb. 97 gv6ôr
Kuizen) met paragogische t?
Slag, klap?11Mijn wijf zouw mij zoo 15281.
Ctlreringhe, zn. Van cuyeyen.
deerlijc met vuijsten //slaen,Dat ic die
cuijsten //zaen //zouw bescreijen,Cvijs- Genezing.1Considereertuhabijtensyn
man 400 geind 16ee.?j.
blamaciewiensdolacie//behueftcurerinCulpable,CULPABEL,bn.Ontleend aan ghe,Smenschengkeest415(ca1560?j.
Curt,bw.ZieCovt.
ofr.culpable.
Schuldig.11So wildy.. v culpabelghe- Cusen,ww.ZieKuysen.
uen in dit feyt//oock, GHISTELE,a4wf. Custodieren, ww. Ontleend
47 (1555); Sij doen noch argher/en custodive.
zijn meerculpable,Antw.Sp.m iv(1561q. Bewaken.1Den kercker vinden wy
Curable, CURABEL, bn., bw . Ontleend welghecustodi
ert (x ghetiert)Met wachters beset, ghesloten de dueren, Dweych
aan ofr@#fr.cuvable.
1) Zorgvuldig, zorgzaam ?11Regeert d.Apost.1285(1eh.16ee.1.
doch tvleesch,ghenesende curabel,CRUL,
Cuwen, ww . Zie M NW i.v., le art.,
W NT i.v.Kuwen ?
Retvogvade3(2ekw.16ee.q:
2) Achtbaar (vg.Hwb.1.v.Cuvabel. 1 Eig. benauwd de kaken bewegen, op
lAft/rïll Gheglorificeert in dhoochste apegapen liggen (vg.de aanh.uitBERKvraem e Soot v betaem e Ter rechter HEv i
n W NT i.
v. Kuwen) en v.v. in
handt des vaders curable, DE RoovElzs moeil
ijke omstandigheden verkeren?11
157 (3e kw.15e e.q;Die seuen vrie con- Ic binswelvroet dattetonnoselbloit scat
sten... Dwelc al consten sijn seer cu- gheuen moet spijt sijn cuwen,St 1,25
rable,M av.v.N.205 (ca1500j.
gvö6r1524q.

Cuekente), zn. Zie Keuchenle).
Cuysen,ww.Zie K uysen.

D
Dach,zn.Zie M NNV i.v.,le art.,NVNT

i.v.Dag(1).
I'JS den daghe,vandaag.1lck en sach
zijn vriendeli
jcke ghesichte Vo1 confortacien van den daghe, Sp.d.M . 1669
gbeg.16ee.q.
D en dach m et manden uytdvaghen,
zieDbi
j
M ande.
achten,w w .V an denhen.
Denken (vg.KIL.. Dachten. Fland.
j. dencken. Cogitave).1Veel peysende
hielickmijn woerdekensinne.Dachtende
oft ick m ocht verstant ghecrighen, v.D.
DALE,PFr869(ca15161(zieookald.1453);
H ier wel OP dacht W acht v dies, v.D.
DALE,Stove 458 (1528j.
*Dacye, zn. Blijkens het verband
in deaanh.lij
ktontlening aan ofr.dation
(yydonation, action d'accorder''# GODEFRoyl of rijmvervorming van daas,
dwaasheid,gekheid (zie W NT i.v.Daas
(11) niet wrsch.Vermoedelijk staat het
woord corruptvoor jondacye.
3:Fundatie'', geestelijk fundament?11
Die daer duer (t.w.de yyenge weg'')wilt
zonder dacye (var. jondacyej, Hy en
heift niet dan groote tribulacye, Gentse
Sp.239(153% .
---

8

Dadich,bn.,bw.Van daet.

llverig?Actief? (Vg.KIL.:daedigh.
Faciens,flgysu
ç,actuosus).11Om eere ende
prysen //te behalene ghestadich Voorzienich ende dadich,Judick 376 (1577j;
Dat zallick zeer dadich w ant daertoe
beradich //zo zyn alle myne zinnen,
Ta
vuwegvaen 1096 (15811; Dat eedel
duechdelicke tarwegraen beseuen... als
eenen victoorieusen verwindere zeer dadich wyselicken beradich, ald. 1586;

(D8J'
T8FJI
?F8S Zoonjesgaen trecken /naer
lngheven /en Quaden W ille versmadich,
D ie hem zochten te verleeden ter ohduecht dadich, Vevl.Z.1, 1278 (1583j.
OPM. lndien wi
jhetSalveRegina van
JanvanHulsttotde(vroegste)rederijkerspoëzie m ogen rekenen, zou ook de bet.
;#werkzaam, doende'' (in OVl.Lied.en
Ged.33(ca1350)en Bvuyne3,185(1559q)
den raet onbedachtich Van Zinnelick

gehonoreerd m oeten worden.
Daecsele,zn.Van dahen,raken,treffen?

Geheel,eenheid?1Vader zuene helich
(3ekw.15ee.q.
Daey(e) (1),zn.Bijvorm van dade,dadel?Ofidentiek metDaeyLe)(11)?
geest een daecsele, DE RoovsRE 113
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Vreugde,genieting?Of(een ofandere) besorghen met cleynder spraken, Hout;
vrouwelijkebekoorlijkheid?1Myn zinnen berdt,naghelen en schaelgen om daken'
die haeyen naerde zoete daeyen,Sy iszoo (misschien:een dak maken,zoalsnog in
minneli
jck,H.d.Am.Cc 4V gm.16ee.q. Z.NdI.(vg,SVNT i.v.Dahen (11)?).
OPM.Het brab.daai,meisje,enz. (zie Dammelen,ww.Het is nietduidelijk,
AVNT i.v.Daai (11)pastnietin hetver- welk ww. in de aanh. bedoeld is. De
band.
Jager,Fvequent. 1, 56 kent damm elen,
Daeyte) (11),zn.Bijvorm van dade, opgevat als freq.van dammen,in de bet.
daad?
trappelen''(bij os Bo dampelen),volDaad?11Doen tvolck in rasendedaeyen gens Loquela i.v.ook ,,dralen''en DE Bo
/Teghen deRoomersop stonden/quaet kentdammelen in debet.,yafdingen''(zie
om paeyen,Hsfzf
?.S#. Bbb iiij (1561). ook VTNT i.
v.Dangelen).Mogelijk zijn
Daghbedijnghe, zn. Uit dagk en be- geen van beide van toepassing en m oeten
dijnglte.
we aan een ander (onbekend?) ww.
Dag-,morgengebed.1cAsT.,C.V.R.176 denken,of wellicht aan dom melen,lawaai
maken, voorzover een synoniem van
(1548)(opschyift).
Daghen, ww . Zie M NW i.
v. D agen, yammelen (
indien dit ww.in de aanh.in
W Ve
NTroo
i.v.
Da
g
e
n
(
1
1
)
.
e
e
n
ove
r
e
e
llkomstige bet. is gebruikt)
rzaken, doen ontstaan, 111 de gewenstzou zi
jn.
aanh. m . betr.tot kosten, die ontstaan
?11Sweert, vloeckt, liecht, bedriecht,
dooriemand voorhetgerechtte dagen.11 weest loos en boes, Ramm elt,dam m elt,

Dicwils isser m eer cost ghedaecht: Dan weest luye en lecker altoes,Bv. W illehen
de vrucht vander sententie draecht, 53(1565?1.
V.D. MEULEN, K etiuigh.76 (
Danckaert, zn. Oorspr.?
ca 1500q.
Dak,zn.Zie M NW i.v.D ac,'W NT i.v.
?11Een mallaert vulde met cretsaert
I'
rcs den dahe bijt
en,wegjagen? (Vg. den danckaert,Doesb.246 gvts6r 1528j.
van den bach gebeten sijn, bij Bachj.11 Danckbaerichede,zn.Van danhbaevich.
F.:Beyde hy ons vanden dake ghebeten
Dankbaarheid.1Stelt tot danckbae-

heeft,B.:W y willen verhaeren /F W y
spelenschuvage,Sp.d.M .122(beg.16ee.
q.
Daken (1),ww.ZieMNW i.v.,leart.,
W NT i.v.Dahen (1).
Geraken,kom en. Ten ghevahe dahen,
eig. in orde komen en v.v.gebeuren?$1
Sdrucx verdrooghen zal ten gherake
daken, Gent
seSp.173 (1539j.
Dahen ïs,a.van personen geraken
in.11Als fugitijfin duyterste noodt ghedaeckt,DB RoovsRs 214 g3e kw.15e e.j;
b.van zaken (t.
:v.van gedachten,
gevoelens): (op) komen (in het hart).11
Der vreuchden snede/my jnt herte
daect,EVERABRT 14 (1509j;Alssicker up
ghisselic zy So beghunt tghepeyns jn
my te dakene,ald.81 (1526j (zie voorts
ald.200,305,353,enz.).
Daken (11),ww.Zie MNW i.v.,leart.
Beneveld zijn?11Noch eenen potwijns
haelt eer icker by daecte, B.d.Scv. 28
(15391.
Daken (111),ww.Zie W NT i-v.Dahen
(11).
Dekkenu bedekken.l
lAlyn naecktheyt
es nu ghedaeckt Tvudo 1196 gca 1550j;
-

Tcleet der salicûeyt.. daer hebt ghy,
lieff,wt lieffden m y m e gedaeckt,Bvuyne

1,14(2eh.16ee.j:
OPM.Onduidelljk isde bet.van dahen
in Tvudo 703 (ca 1550j:,,Ca1ck moetick

richede/al hu zinnen, EVERAERT 150
(1523j(zie ook ald.425).

Dangereus, DANGIREUS,bn., bw. Ontleend aan ofr. dangeveus, fr. dangeveux.
ZieM NW i.v.

1)Gevaarlijk (vg.KIL.841:dangereus.
Peviculosus,incommodus).11Gheneselic es
de olye der zoeter olyuen H oe dangereus
dat zyn alle quetsueren, EVERAERT 195

(1526j;ln liefden gheen dinck so dangereusalsdienijderspreus,Doesb.99 (vo
'ör
1528j;Laetmy houwen //vastdengheest
wswoorts,op datden dangeruesen tytm y
nietenverleyde,Bvuyne2,76(1564).
2)Ellendig,rampzalig;afschuwelijk.11
Hoort ongestoort, beminde, wadt ick
ontbinde,Ghijvrij amoreuse,doloreuse,
dangereuse onbevreest, Piv. en Tk.616
(1ekw.16ee.
q;Alsghy de zonde dangerueswrocht,Baerde ghy de doot als den
loon der zonden,Gentse Sp. 276 (153%
(hic? toch niety,verwaand,opgeblazen/',
vg.MNW i.v.);Hoort,alle diebenautin
tswereltsforeest//leeft,1ntvleesch dangireus, waerdeur uwen gheest//beeft,
v.D. BERGHE, Rej. 51, 2 gm. 16e e.1;
Sulck my (t.w.Tminnende hevte)strepen /
door tweedracht dangereus. Antw. Sp.
Ppiij(1561q.
3)Smartelijk?11O Zorghelic last!myn
vreucht bedect ghy /Duchtvarighen sin

Dangereusheyt - Date

beroerlicwectmy/Diesicdangereushert- Gekheid m aken, onzin verkopen.Ij
sweerendraghe,cAsT.,Pyv.B vvgca1530j. Trouwe en was noyt onder cram ers geDangereusheyt,zn.Van dangeyeus.

wichte.H et pont is wel anderhalff once

Gevaarlijkheid, hachelijkheid?1Ghy te lichte Sonder dantelen, Tyauwe 1096
zoeckende kennisse/moet u verkloecken (1595?).
Om . Tpondt niet te begraven //deur
Danteloose,zn. Bijvorm van dantelo's werelts dangereusheyt, Rott.Sp.M 1 yie,wuftevrouw,i
jdeltuit(zieW NT i.v.)?
Dantelorie?11Danteloose,een vrouvve,
(15611.
Dangier, DANSGIER, zn. Zie X NW en Antw.Sp.Qqq i
iij (1561) Llijstvan #:rNVNT i.
v.
sonages).
Darm droes, zn. Uit davm en dyoes. ls
Leed, druk, moeite, narigheid, ram pspoed,ellende;de bett.zijn niet scherp het 2e lid identiek ofverwant m et dvoes,
te scheiden.11Elchevli
jc 341 rca 1490j, klier,gezwel(vg.KIL.:Droes, droese.
Sp.d.M .660,1631,1754,3660 en pass. Fland.Sicamb.Sax.Panus,phlegmone:
(beg.16e e.q.Piv.en Th.68 (1e kw.16e apostema,hulcus,bubo)?
e.q;Appelboom 330,400 (1e kw.16ee.?q; Darm ?11Ditmocht voor menich rijck
St 2, 146 (vöör 1524j Doesb. 90, 120 pater stincken so ghij hem dat wadt
gvöör 1528q;EVERAERT 201 (1528!,261 (l. of versta wout?) schincken en sijn
(1530); Gentse Sp. 240 (153% ; B.d.Scv. darmdroes vullen m et garstenbroot en
395 (153% ;cAsT.,C.V.R. 129,149,210 slecht warmoes, H s. TM B, B, fol. 72
(15481;Tvudo 904,1812,2129 (ca 1550) g2eh.16ee.?q.
H.d.
A m.L 2,N 4v, Ee 4v (m.16e e.q; Date (1),zn.Zie M NW en W NT i.v.
Charon 253 (1551j Bvuyne 1, 142; 3, 1)Tijdtstip),gelegenheid.11Commende
116 (1556q;Rott.Sp.Siiij(1561);Tcooven weder cloppen ter eerster daten svas hy
672 (15651; M .Bedv.Havt 61 (15771; ter salen in ghelaten,v.D.MEULEN, KeWeveltbevechten769(2eh.16ee.j;Rt
jchen tiuigh.138 (ca 1500); Stater:Stock te
wille.Ter ander date,Zo m ueghdy stock
Iz
fz
rrycà: 344 (1596?j.
OPM.Ook inHwfzf
?.Lb.296(vöör15441. kiezen tuwen appetite, cAsT., C.V.R. 29
Dangierich,bn.,bw.Van dangiey.
(15481.
fs covteydaten,bi
nnenkort,weldra.11
1) Gevaarli
jk,hachelijk,bedrieglijk?11
Princherssederm innen,dangierich pilaer, (Chvistus) moet oock gaen steruen in
die minnen eenpaer ,
//ghy heetse voer- corter daten an eenen m eyboom ,Reyne
w aer u ki
nderkens te syne,m er ghy syt M .978rca1575?j.
hun swaereen wreedem oedere,Bvuyne3,
N u tev daten,thans,tegenwoordig.j
l
Nu ter daten ...Den groenen Mey doet al
153(2eh.16ee.q.
2) Ellendig'
, smartelijk.11Dat (t.
Av. verblyden, cAsT., Lied. 42 gca 1530);
de munt verhogen) doet Menichte van Sprickt vry als dautentycke / hier nu
Volcke by ghedooghe Jn eeneghesteden terdaten,Judich 817 (1577j;Jck menich
vut een affexcie ghierich Tjeghens shee- boouen
menschem/a
lsnv terdaten bedrouftbem
aten, Tavuwegvaen 23 (15811
ren verbodt/scadelic (versta scadende)
dangierich D en Scaem elen Aerbeyder, (zi
e ook ald.108 en 1035).
Nu tev desev daten, thans, op dit
EVERAERT 251(1530);O lnvierighe ,,dangierighe ,yjonst meskiefli
jck Grieflijck ogenblik.11(De vernietiging van Ogbasa3:ben ick ,,dies sten' ick yyghevangen, mus) elcken kenneli
ck es//nu ter deser
H.d.Am.S 7(m.16ee.q(hic?),Zouckende datenaJudich96(15771.
haer te verslinden /duer lyden dangieTotaldevdaten,altijd,steeds.11Alzoo
rich,Tavuwegvaen 131(1581).
my de werelt/verstoken heefttotalder
Dangierlijck,bn.Vandangiev.
daten schelycxs za1 v oock /de werelt
Ellendig,smartelijk?11Joseph...ln den benydendehaten,Tavuwegvaen 108(1581q.
OPM.W ellicht behoren hiertoe de twee
kercker gheworpen... ln dangierlijck
benou,Rott.Sp.Q vv(1561).
volgende plaatsen,waarin de juiste bet.
Dangireus,bn.,bw.Zie Dangeyeus.
van hetwoord datemijnietduidelijk is.jl
Dansgier,zn.ZieD angiev.
Selfsdappelwyfs/dieachterstrateghaen
Dantelen,ww. Van danten (bij KIL.. W ilthierofde dateslaen /ten verstande
ineptive). Het ww.is mogelijk verwant (versta:wilthierop letten,wilthieraanof identiek met tantelen (zie De Jager, dacht aan besteden)... Siet men by
Fveq.enMNW i.v.)endantelen,waggelen mynen /ioedoeneVerCOOPPen,EVERAERT
(in Z.Nederl.,zie SCHUERM.en De Jager, 54 (1511j; Ghy zout ooc naer my /by
Fveq.i.v.).
tyden moeten W achten en zyen /alssic
--

-
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by droncken date Hyeuwers i
n Bacus/ Debilitatie, zn. Ontleend aan ofr., fr.
speloncken zate,ald.281 (152% (hic?of debilitation oflat.debilitatio.
Eig. verzwakking, in de aanh. gebi
jDate(11)?).
2)Tijdtperk),poos.11A1verlaetick uee- bruikt als astrologische term.1De de-

nencleynenti
jtofdate,G8sf,
s8S#.68(153%. bilitatien /d'aspecten ende d'oppositien /
T'eeuwighen daten,vooraltijd,voor Twas alteghen v Tornisiensche natie/
eeuwig? 11Godebidd'ic /dathy t'eeuwi- Ja gheheelde constellatie,cAsT.,Bal.A
ghen daten An u myracledoe,cAsT.,Pyv. 4V(1521).
Deckspaen,zn.Uitdechen en spaen.
D vj (ca 15304.
JO IZovey langhev daten,sinds lange
Beschutting?11Ghy waent my doen
tijd.11Uutnoot//zoodrincken wy tbloet mijn (l.di)'
njdeckspaen wesen Die sonne
onserbeesten mytsdatmen ons twater/ die was soe hooghe gheresen Ghy en
van over langher daten m aer en gheeft mocht haer bernen niet ghenesen, DE
by maten,Judich1354(1577j.
RoovsRE313(3ekw.15ee.j.
Declaratie,zn.ZieMTNT i.v.
Date (11), zn. Rijmvervorming van
dade,daad?
Uitlegging, uiteenzetting.11Sacv. p.#.
Daad?11Oft narciscus te synder ont- N.180 (3e kw.15e e.q;Piv.en Th.618
baten duer venus daten /mi
.;Dwerch d.Apost.1522
ts ionste g1e kw. 16e e.q
reene Verghi
nc, St1, 120 gvöör 1524q; g1eh.16e ej;EVERAERT424 (1eh.16eeq;
Paulus l
.Pvochiaen 1117 gca
eert / coemt malcanderen GentseSp.263(1539j,
ter bate Door sulcke date//wilt tot 15401;cAsT.,C.V.R.59 (15481 (,,MetverGods last spoeden, Antw. Sp. Nn iijv toogh des vooys vuldeclaratien'',hic?);
H .d.Am. O 5 gm. 16e e.1; Smenschen
(1561).
Dauwich,bn.Van dauw.
gheest 665 (ca 1560?);Tayuwegraen 794
(Heilzaam) als dauw.11Hy es den (1581j.
ZoetenReyn /totelcxconfortacienMriens Declareren,ww .Zie NVNT i.v. Decladauweghe duecht/ons zal toe vloeyen, FJ8F6'//.
EVERAERT 95 (15251.
1) zeggen, mededelen, noem en, verD'avantage,bw .Zie Avantage.
klaren, uitleggen, de bett. zijn niet
Debben,ww.ln tenminste drie van de scherp te scheiden.1F. Vvoede 4, 794
vier tot dusver aangetroffen plaatsen (
eind 15e e.q;Camp v.d.D/of692 (1493);
heeft het ww. een andere bet. Elders, Gent
se Sp. 67, 277, 286 (153% ; cAsT.,
in wdbb.en idiotica wordthetnietaan- C.V.R.176 (15481;H.d.A1n. B 8, G 2v,
getroffen. W el veronderstelt debbelen H 3, K 7v, enz.(m .16e e.q;Heymelic
g't&s 165 (1557j;Conste d.M .108 (ca
(0s Bo,Loquela)en debbev (RuTTsx)een Lï
ww.*debben,maarde vermoedelijkebet. 15601;Antw.Sp.l i (1561q;Haaqsp.m
t.w. ,ybeduim elen'' of indien dit *deb- ij(1561);Rot
t.Sp.51vjv,N iv,iijv(15611;
ben een bijvorm ZOt1 ZiJ
'n Van dabben Bvuyne 2,209 (2e h.16e e.); Vevl.Z.1,
, CORN.-VERVL., 750 (1583j;Bi
jstiev 212 geind 16e e.?).
(W NT i.v.,KIL., PLANT.
>wroeten''zOu slechts
2) Zuiveren? Verlichten?!
1Haer (t.w.
RUTTEN,TUBRL.)->pl
op één van de vier aatsen - en dan nog Rethori
ca's) conste gloyt ln sondaers
in een min of meer gewrongen fig. op- die Sy can declareren,Sf 1, 109 gvöc'
lr
vatting,t.w .yym orren''#:3opstaan''##;zich 15241.
clinatie,zn.Van declineven ofrechtverzetten''(in Pvochiaen 788)- van toe- strDe
eeks ontleend aan ofr.,fr.declination.
passing kunnen zijn.
1)Falen?11So en moghen wy dan ons Ondergang, achteruitgang?11Daermen
herte nieuwers nastueren Dan tot God, v (t.
w. de kunst) veracht Daer comt
oft wy sullen als Goddeloose verstekers decl
inatie,Antw.S/.p i(15611.
Declineren,ww.Ontleend aan ofr.,fr.
debben, llvochiaen 758 Eca 1540j; 1st
anders dan peck, zoe wi
l verwijt// declinev.
1)Bezwijken,ondergaa,
n.1cAsT.,Bal.
debben,Goemoete758(eind 16ee.q.
2)Opstaan,zich verzetten tegen?11ln B 2 (1521);Sf2,113 (vöör1524q(,,Druc
Num eri een schoon figuere staet, H oe wies/ni
et (1. met of Alzf?) dat ic was
Dathan en Abiron teghen M oyses wilden decl
inerende'', hic?); Doesb. 140, 187
(= X .Esels 20, 62), 217 (vöör 1528j;
debben,Pvochiaen 788(ca1540).
.3,1 g2e h.16e e.q;a4w/f
z'
.
3) %rerkeren, zich bevinden, zijn?1 Bvuyne 2,93,
Noijten mochttrijtram in sulcken gerief S#.Nnn lv(1561).
debben alstwe gehoude amoruese sinnen,
2) Declineven van, eig. afwijken van
env.v.J.zich nietneerleggenbij,wraken.
St1,170(v6ör15244.
-

-
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Decretelick - Defenderen

111ck declinere van uwen gherichte En
appellere voer de hoochste iusticie,v.D.

Aandoenlijk,ontroerend. (vg.de bet.
ontroerd'' aangedaan''bi
jCOORNHERT,
Odyss.2,54).llNoyt gesien en was vor
desen Deerliker, sueter doot, Sev. Bl.
1574 (ca 1450?q; Tghebodt/des doots
afgrysselic(wiert)àvederrouppen..duer

DALE, H51,: 254 gca 1516), l).in de
steek laten.11W iltslechtsnietdeclineren/
van onsconfreren,Rott.Sp.P iijv(1561j.
3)Declineven ï'
n,verkeren,veranderen
in.1Sweirels welluste... in rouwen de- tghebet deerlic By Ester ghedaen, EvBclineert,Byuyne3,120(1556j.
RAERT 394 r15111
4)Declineven tot,vervallen,komentot.ll Deerryngie, zn. Zie Deyinge.
De menschen/hoe groote oft hoe wise Deerte,DERTE,zn.Van deven.
clercken Door giericheyt dicwils tot
1) Smart,leed.11Mrat dedy den Herboosheyt declineren, GHISTELE, .'
1Ct/. 75 toghe van Ghelren deerte, cAsT.,Bal.P
(15551.
ijv (achter C.v.R.,ed.ltotterdam 1616)
Decretelick,bn.Van decveet.
(15211;Ghelijck die zee welt.. soe ist
Kerkrechtelijk,canoniek.11Naer11de- herte hebbende nv blijscap dan derte,
cretelicke wet//behoordi
j de sulcke te Chvistenh.666 (ca 15401.
versmaen, IJ'
-8:9'.Glteleevde 360 (1558q.
2) Alacht, zeggenschap?
fs sijn
Decxsels, zn. Zie M NXV i.v. Decsel, deertestel
len,in zijn machtkri
jgen?1E.:
SVNT i.v.Dehsel.
Op ons meesters saken m oesten wi
Blijltenshet verband in de aanh.oor- altemet letten En dat wijse int net
zaak; mogelijk moet men uitgaan van pletten,doer ons geveerte.N .:Metuwer
$3watverbergt'',d.i.inzichheeft,bevat.lj hulpenstelicsealinmijn deerte,B.d.Scv.
AVy zijn puer tdecxselsvan onghelucke: 13(15394.
Ontleend aan ofr.,
W ant vader/moeder/vrienden en ma- Déësse,
ghen W aenden weleeuwelijcvrientschap deésse.
Godin, in de aanh. erenaam Van een
draghen /Dieicbedrieghelicdoetwistich
zijn,cAsT.,Ryv.B viij(ca 1530j.
beminde vrouw.1ln den bliden nuchDeduceersele,zn.Van deduceven.
terstond, es dese déësse Gloeiende int
Afleiding?1Zijcauseren alleenlick het aenschijn,cAsT., C.V.R.209 (1548j.
deduceersele, Segghende... Dat de terDefamatie, zn. Van *dejameven (ontm en m oeten syn van eender laghen Ghe- leend aan ofr.dejamev,déshonorer,délijck lagh,dagh,sagh,gaen vte op een crier).Ofmogelijk rechtstreeksontleend
aghen, Ghevragh op vraghen, cAsT., aan ofr.*dejamation (
indien dit bestaan
C.V.R.46(1548q.
heeft als afl.van dejamev,naast dijjaOPM.Vg.Deductie.
lnation).
Deduceren, ww . Gevorm d naar lat.
Oneer, schande.1
1Dat ware God dededuceve.
fam acye, Moght ghy duer eyghen inAanbrengen?11Ilies draeghd hy (t.w. vencye zijn zaligh,Gentse Sp.51 (153% ;
Me
rcurius)tghewronghenserpentalbloot Tware groote defamatie Voor ons/die
O m datm en tdicht schalkelic sa1 dedu- hem dus ghebrocht hebben met versnel1en UP den poynt der hellen, Veyl.Z.lI,
ceren,cAsT.,C.V.R.11 (15481.
Deductie, zn. Ontleend aan ofr., fr. 318(15831.
deduction of lat.deductio.
Defectie, zn. Ontleend aan ofr.,
Afleiding?11Pleit, seid: schat, vat.. defection oflat.dejectio.
Cust ende lust...Ende dusentigh andere
Gebrek.1lsserdefectie/toontdilectie/
menigher thiere Daer nieteen ofen heeft al
s broeders ghepaert, Rott. Sp.Q vijv
ghelijckedeductie,cAsT.,C.V.R.46(1548j. (1561).
OPM.Vg. Deduceevsele.
Defencie,zn.ZieW NT 1
'.v.Dejensie.
Deelkin, zn.Zie Dielhen.
Rechtvaardiging?
M et dejencie,
Deere, zn. Oorspr.?
terecht?11Volchdy seremonyen,u salge? ln de aanh.mogelijk een synoniem breken tgelooff met hope, der genaden
van vemedie en middele.1Het (t.w. de beken ; werckende dees, haer wercken
allegorischegordel,,Liefde'')istremedie/ met defencie syn werdige vruchten der
middele/en deere/Daer ick (t.w. Eeye) penitencie,Byuyne3,204 (2e h.16e e.).
my so seere//onlancx op verliet,HAîfîz,. Defenderen, DEFFENDBREN, ww. OntSp.1i(1561).
leend aan lat.defendeve.
Deeren,ww.ZieDeyen.
Verdedigen; beschermen.11Camp v.d.
Deerlic, bn. Zie A'
INW 1.AJ, Deerli
jc Doot 1777 g1.493j; 1zl,r:JJ. M ensch 950
'
B:5
.T1-i.v,D.::7
./,
J
y,'
&,

g2ekw.16ee.J,B,d,Sc$'.6 (1539q,
.Pvo117

chiaen 6 rca 1540j;Haagsp.iij;n iijv Beëindiging?Vernietiging?In de aanh.
(1561);Judich 710 (1577);Vevl.Z.1,994 a1s astrologische term gebezigd?1Van
(1583j.
Mars en Saturnus was dees conjunctie
Defenseur, DsFExsoolt, zn. Ontleend Bycansterdefunctien/van elcx offici
en/
Elckanderen oppresserende m et sulcker
aanofr.,fr.déjenseuv.
1)Verdediger,beschermer.1Ende(wijj punctie Door tfel beroeren van M ars
onder die wercken (l.vl
evchen?)//Christi malitien,cAsT.,Bal.A 4V(1521J.
als ons eenighe defensoor Geerne souden

Dege, zn. Zie M NRV i.v., W NT

Deeg(1).
Enen dege #t?:Al, iemand helpen, hem
van nut zi
jn.1De broossche creatueren
en doen mijgeen dege,A.BIJNS 355 (ca
1540j.
Ietz/tzw deghe,ietsvan gewicht,van belang.lOft siint speliet hoorde van defer, so waer mijn hoghe
veel m et woorden deferencie Teghen ghe... BiLuci
rmet niet,AIav.v.N.123 (ca 1500j.
hem ghehouden hadde neen en ia 1ck veDe
graneren, ww. Ontleend aan ofr.
ha meer ghearghert sijn intencie, v.D. desgve
nev,s'emietter,se dissiper?
DALB,Stove356 (1528j.
Hem degvaneren,onachtzaam worden?1
Deferencie (11),zn.Gevormd naarofr. Hij (t.w.Waevlich Rigement)wilden hem
defevence,différence.
i
jn officij niet degraneren, Gy.Hel
1) Afwijkingu onderscheid, verschil.11 in s(
ca1564j.
Claerheyt ende deim sterheyt /hebben de- 922
Dehet, bw. Ontleend aan ofr. dehait.
ferencien,EVERAERT 401 r1511j (zie ook
Vrolijk,welgemoed.11Ghelijc oft gheald.366 (1527)en 339 g1530q).
buerde dat yem ant fray dehetM et vierde
A
l
e
ni
ngs
ve
r
s
c
hi
l
,
2)
onenigheid.1Tes
rden opsate, Leenhoj 857 (na 15311.
van een letteldeferencie Die tusschen de pee
De
zn.ZieDych.
weertesende my,EVERAERT 115 (15134 Delymck,
sterigh,bn.Van deim stev,duister.
(zieook ald.406 (1511q);Daerveelhoof- Onverlicht,in de zin van ongetroost.11
den sijn es deferencie,v.D.DALE,Stove Te wetene alleene es mijn beghaerte:
685(1528q(var.:dijeyencie).
W elc den m eesten troost es den m ensche
Deffenderen,ww.Zie Defenderen.
staervende; Van dezen tverstandt m oet
Deffianche, zn. Ontleend aan ofr. i
c zijn verwaervende Of therte blijft in
dejiance,défi.
een deimsterigh haken,Gentse Sp.292
Uitdaging,in de aanh.benam ing van (15391.
een litterair genre.11Hier zuldy gaen
Deyn (1),zn.Zie W NT i.v.Dein (1).
lesen .. Lim en, of Deffianchen, cAsT.,
Onhebbelijk,onbeschoft persoon (vg.
KIL.: deyn . hom o auavus, sovdidus
C.V.R.221(15484.
OPM.Noch de bet.v.ofr.dejiance en ksovdidus kan echter öök ,,gierig''betehet blijkbaar synonieme lime, noch de kenenq).1Die haer blameerde,waer wel
inhoud van de Dejjianche,ojte Lime in een deyn, A. Bllxs, N .ReI. 111, d, 6
C.V.R . 230 steunen v. Leeuwen's weer- g1ekw.16ee.
j;H.d.Am.371*(m.16ee.1;
gave met ,,verweerschrift'' (zie zijn Ghelijc den deyne//is u corrumpeerinM atthijsdeCastelein,enz.,bl.69).
ghe,Smensclten gheest162(ca 1560?J My
Deffirm eren, ww. Ontleend aan ofr. deert dat hem (t.
w.de boer)oyt deyn /
sulck onnut welpen //hiet, H aagsp. k
delsljevmev.
Ontsluiten.11Mettensleutelvan trooste iv (15614 (hic? Of vrek7
. Of als bn.
deffirmeren 'tprisoens verstranghen, H .
vrekkig?).
d.Am.M 7v(m.16ee.q.
OPM.Mogelijk reeds mnl.,vg.yyDesen
Defrauderen, WW . Ontleend
quaden valschen deyn'', aang.in M NMT
i.
v.Dein,Aanm.r1e h.15e e.j.W ellicht
defvaudev.
Bedriegen.11Daerboeleertmen,drinct, behoren hiertoe ook twee plaatsen in
schinckt,totbooshytspoedich,Tuyschen, W NT i.
v.Dein (1)onderdebet.2),,Lijs,
ruyschen, m alcanderen defrauderende, sul,lummel'
'geplaatst,t.
w .,,Ten schijnt
Ontv.Rentm .882 (1588?j.
gheen deyn, sti
jfhals noch taeyaert'',
Defunctie, zn. Gevormd naar ofr. de- cAsT.,Pyv.10 (
ca 15301 (ofschoon deyn
jzfwcf?Ofanalogisch(naarjunctie)vanlat. hierm.i.eerder syn.zalzijn van stijjhals
defungov?
en taeyaert,dus?,vrek''zalbttekenen)en
sijn,Heymelicf-ïJ'
#y'
)z174 (1557j.
2)Aanhanger(i.c.van dedichtkunstl.ll
So wie wilt dichten (als goe defenseurs),
cAsT.,Bal.B 2 (1521j.
Deferencie (1),zn.Gevormd naar ofr.,
fr.dejevellce.
Xrerweer, (zelflverdediging? 1Dat ick

,

Deyn - Delecxtie

))Daer si
jn seven vryers die my vervol- Delateren, ww. Ontleend aan een te
gen...Hetsijn som ghilden,hetsyn som veronderstellen fr.ww.*délatev(vanwaar
deynen''1 HouwAsRT, Lusth. 3, 163 dél
ateuy, délation, délature)? Toch niet
(1582-'83q. Onduidelijk tenslotte blijft reclltstreeks naar lat.delatum (van dede volg.plaats uit Zeven Sp.At
?'
r'w/?
,
.C /87,r8)?
iijv (1591) ,,Die sorghe maeckt hem so
Aanklagen, beschuldigen?1Om dat
vrack (= vrekkig?)alseen deyn Eyghen hy ons tween altzamen veracht//heeft
liefde en Giericheyt m aken llem SO 01
R- Doch onsdemacht//gheeft/na onsdereyn''(is vvach = vrekkig,dan zaldeyn lateren,Rott.Sp.N iijv(1561j.
Delatie, zn. Onder invloed van delay
we1,yvrek''moeten betekenen).
Deyn (11),bn.ZieW NT i.v.Dein (111). gevorm d naar ofr.dilation.
Gierig, vrekkig.11Nu houdtse de VaUitstel,vertraging7
.11Doetin my groey.

der noynt gheen deyndere So cort .

en, sonder delatie, u lieffde: soe sa1

enz.,EVERAERT 267(15304;Vinnich deyn m ynen geest verblyen, Bvuyne 1, 26
deynder dan deynstere, ald. 272; f
(2eh.16ee.q.
Eenen vreckaert,L..Vi
lt (= vrekkig?), Delectatie, DILSCTATIE, zn. Ontleend
f.: En deyn, L.: Die altijt gri
jsen, aan ofr.,fr.delectatiokt,lat.delectatio.
Haagsp.fiijv(15611(hic?).
) Genieting;genot.1Tvleijsch tempDeynicheyt,zn.Van *deynicl
'
tofrecht- tee1
rt ons tot delectacien,St2,72 lvöo
'r
streeksvan deyn.
15241; Venus heedt een voluptuhuese
Onhebbelijkheid, onbeschoftheid. 1 lectatie,cAs'r., C.V.R.204 (1548J(hic?);
Groote cleynicheyt Gheschiet v vrouwe de
Sy heeft langhe ghenoech gheboeleert
deur sulcken deynicheyt, 4'
l$f:f
?.S#.m E'n gheleeft in am oureuse delectatie,
iv(15614.
d.Am.Ff6 (m .16ee.q;Dedry charites
Deysen, ww. Zie M NAV i.v. Deisen, H.
s
i
j
n
by dese natie Blischap /groeyende
AVNT i.v.Deinzen.
uecht/en delectatie, Antw. Sp. li ij
1) Vluchten.1
)Judith, die Holoferne i
1561j;MetwatfloratienVo1delectatien//
afsloecht si
jn hoot,Tuwaert ick deyse, (
e
n itlbilatien Sy den redelijcken mensche
A.BIJNS7 (1528j.
vreuchden scincken,ald.liii.
2) Zich bewegen,gaan,komen.1H .d. 2)Neiging,begeerte,lust.11Tisdwerck
a4A
o
'
l. A 6V (m.16e e.1; GHISTELE, Tey. Gods (een pevsonage)... Die door sijn
Adelph.56,Tev.Haec.21 (15551;Jezus inghebor
en gratie Tot consten heeft
o.d.levaevs131 (vöör15804.
gr
oo
t
e
de
lectatie,Antw.Sp.Eeiv(1561);
Deysselijc,bw.Van deysen.
Door den loon suldy hebben delectatie
Huiveringwekkend, schrikaanjagend (t.w.in oftotdekunst),ald.Gg ij;Tuwer
(eig. om te doen wijken,vluchten)? 1 lectatie o eerwerdich coninck... zeer
Terstont quam en op ons ghevallen deys- de
werdt vtllbrocht alle V ym agineren,
selijc Nvtde Berghen dese felle Harpijen, J'
tfdiclt 308 (1577j;Hier ben ick nu by
GHISTELE,Vivg.Aen.47è(15562.
sconincs wyngaert sorchvuldich, Daer
Deyzijnghe,zn.Vandeysen.
ck aldernAeest stelle op myn dilectatie,
Deyzijnghe mahen, aarzelen, terug- iOnt
r.Rentm.268(1588j(hic?).
krabbelen, zich terugtrekken?1A1 vererlijkheid,zaligheid.11Lof,jhesus
treckic,en maect ghy gheen deyzijnghe, chr3i)stHe
us, vu1 goddelicke delectatie, H .
GentseSp.316(1539q.
lich myne paden
Delaeitzn.Zie M NW i.v.Delay,SVNT Sacy.529 (1571);Ghewil
o eerwerdich coninck //ende god //vu1
i.v.D ela%.
enste/tot
Verblijf? Macht?1M yn zonden zyn delectatien vougheictuwen di
1577q; Sijn
groot: Ende hebben m i ghehauwen int alder spatien, Judich 122 (
sche rycke//vul alder delectatie,
viandts delaeien mal, cAsT., C.V.R. 184 hemel
Tavuwegraen 1664 (15811.
(1548j.
Delayeren, DILAVEREN, ww. Ontleend
aan ofr.delaiev.

Uitstellen (vg.KIL.842: delayéren.
Compevendinave, #ï/#rrc, pvocvastinave,
pvotvaheye: movam intevponeve, caltsas
necteve,ducevect
I$,
r.
st4Aê3).1lRAMMELEERE120
(2eh.15ee.q;v.D.DALE,I
,
1z'A':271(1516q;
EVERAERT 193 (15261; Antw. Sp. lijv

(1561j;Reyne51.107(ca1575?j.

Delectie,zn.Ontleend aan ofr.*delec-

t'
ion (niet bij GooEFltov, wel delecte,
choix)oflat.delectio.
lfeus7
.1IJ.:Gheeft1
ny wattijts...E.:
Jck bens te vreden ,
/maer op correctie/
l
lat ghy clelectie//corts nu sult uyten,
z1ntLv.Sp
..iiij(1561q.
,

.

Delecxtie, zn. Ontleend aan ofr. *de-

Icction (van délectel'tlat,delectaye)?

Genot, vreugde?1H .: lc bl
yfs de baren wijngaerd ghedenomineerd,cAsT.,
R .159 (1548j.
wynen endebieren //by...S.:1ck zoucke C.V.
Denom m eren, ww .Ontleend aan ofr.,
oock delecxtie,Judich 1249 (1577j.
Delibereren,ww.Ontleend aan ofr.,fr. fr.denommev.
delibevev.
Noemen,benoemen.1Rethorica,moetOverleggen,beraadslagen,redeneren.11 men dezeconstdenomm éren ln griecsche,
Sonder delibereren haestu schier, v.D. cAsT.,C.
V.R.11 (1548j (zie ook ald.32,
DALE,Ji%:595 (ca 15164.
53enpass.).

OPM.Zieook Gedelibeveevt.
Delicatelic,bn., bw.Van delicaat.

Dependeren, ww. Ontleend aan lat.

dependeye.
Heerlijk.11De gracye Gods delicatelic, Afhangen.11Beghind an tcruce eerst
Gentse Sp.294 (153% :
'Vveedtdat ic de- dats minen raet:Vvant daer af dependélicatelic mi zeluen aelhiere,cAsT.,C.V.
R . ren alle dander dichten,cAsT.,C.V.R.241

181 (15484, Laedt den amoureus syn (1548j.

liefkin beloopen, zeere delicatelic, ald.

Depucelleren, ww. Ontleend aan ofr.,

188(bn.bi
jliefhen?Ofbw.invagebet.?); delstpucelev,fv.dépucelev.
Haer ooghskins pijnckende delicatelick, Ontmaagden.1Op den Borgh is (t.w.
Beweeren elckspack,ald.198.
Hero) ghestelt ten fijne, Om verzekert
Delicieuselick,bw.Van delicieus.
en welbewaert te zijne,Dat sy niet en
Heerlijk.11Dit sprutende water. . zou worden ghedepucelleert, H .d.AIn.
Twelck m enighen sm aeckt delicieuselick, Dd 7v (
m.16ee.
j.
Deputeren, ww. Ontleend aan ofr.
cAsT.,C.V.R.1 (15484.
Delictuhues,bn.Ontleend aan ofr.,fr. deputev,estimer,lat.deputave.
delictueux.
Achten?1A1s useren veelHautin facMisdadig, zondig. 1 Vvy bidden u teurs zonder verstand Ditte (t.w. de
slaeckt ons delictuhues erreur, CAST., baguenaude),en wanen zoo met de ghedeputeerde waken,Ghy en mueghes niet
C.V.R.97(1548j.
Delpen, ww. Oorspr.?
volghen,cAsT.,C.V.R.229(1548q.
Deren, DEE RE N, DERREN, ww.
Stelpen? Dempen?1Och selfs goet
duncken mach mijn niet helpen mijn M NW en W NT 1.AJ.
lijen nietdelpen (x helpen,stelpenl/noch Om deeyen,op deerniswekkendewi
jze.ll
doenverpoosen,M Bedv.Havt423(1577q. Naer Pyramus doet sy (t.
w .Thisbe)om
Deme,zn.Zie W NT i.v.Deem .
deeren klaghe,cAsT.,Pyv.B vv(ca 1530j.
jn,a:Om te
Speen,tepel(vg.x1L. D em e..vumen, Tedeven,deeren,deevnesi
PLANT.: D em e oft dem en . L es telbes bekl
agen zijn.lMiwaer leet,ende twaer
ou tettasses d6 ium ents, &c. Vbeva ïzf- ooc welom deeren,Dat yem ant verloren
mentovum, &c. papilla vbeyis; ook bij ware,constmentontberen,M av.v.N .1071

SCHUERM. en CORN.-VERVL.).1lDe deme (ca 15004;Datste deerne (t.w.deonderdie volwas/is slap ghetrocken, Antw. gang, de dood der twee gelieven), Sp.
#.3f.201 gbeg.16e e.q;- b.Om af te
Sp.
m iij(1561q.
Dem onstratie, zn. Ontleend aan ofr., keuren,te laken zi
jn;verkeerd,absurd,
fr.dem onstvation oflat.demonstvatio.
afschuwelijk zijn?1Sout ick anderen.
Vertoning, in de aanh.ongunstig:on- corrigeeren en seluen noch alle quaet veerbare of vulgaire vertoning, t.w. door seeren dat waer te deeren /noyt arger

gebaren?11Dit al moet ghedaen zijn te
oft zulcke mesprlzijnghe,Maermethoesschersignificatien,M etvertoogh desvooys
vuldeclaratien,cAsT.,C.V.R.59(1548j.
m enigherspacien,Nietm etdem onstratien

Dem uere, zn. Ontleend aan ofr., fr.
demeuve.

Het vertoeven, verblijven?11Als ghy
sytgecruyst metsweirelsdemuere (versta:hetverblijven,hetzijnindewereld?),
dan sult ghy u troosten m etter heyliger
schriftuere,Bvuyne 1,3 g2e h.16e e.q.
Denomineren,ww. Gevorm d naar lat.
denominave.

Noemen? 1Lof (t.w.Maria),vrucht120

quaen,W eveltbevechten 448 (2eh.16e e.j.
A1s zn. gebruikt, a. Kwaad, boosheid.lPaeys za1 bew-eeren Des vyandts
deeren, cAsT., Lied. 31 (1530j;
b.
Rampspoed, ellende: 1tvleeschs wast
doende diesquaem se ln derren,Reyne M .
632(ca1575?q.
Deringe,DEERRYNGHE, zn.Van deyen.
Verdriet,schade, nadeel.1E.:Jc Eenich slute de buerse. M Jc Menich
cryghes deerrynghe,EVERAERT 90 (15251
(zie ook ald.186 (15261,291,296 (1529)
en pass.);lc gae metdij//alsonderderinge (versta: gaarne?), Cvfsman 363
geind 16ee.?j.
-

Deroy,DESROY,zn.Ontleend aan ofr.

delslvoi.
Ellende, narighei
d.11Tvolck was eens
moy//gherust ghepaeyt Theeftnu den
roy //gram ende ontnaeyttDE ROOVERE
339 (3ekw.15e e.q;God wllse bescermen
voerallederoy,SMEKEN,Gulden I'
rlïc.
s205
(15161;Mochtic hu lief/jn myn bewelt
cryghen Jcwierdeverlostvutmyndesroy
zaen,EVERAERT 293(15291.
OPM.Zieook bijRoy.
Derren,ww.ZieD even.
Derte,zn.ZieDeeyte.
Descencie,zn.ZieDessencie.
Descenderen,ww .Zie M NNV i.v.

1) Ondergaan (van de zonl.llHij,die
de son doet rijsen inden oosten Ende
inden westen weder descenderen //doet,
H eymelicf-ï7
'#8'
z7198(15574.
2) Voortltomen?11De hoogste druue
Christusuutu (t.w.de wi
jngaerd Maria)
descendeerd,cAsT.,C.p.#.159 (1548j.
Desconfoort,bn.Van conjooyt?
ln de aanh. bli
jkbaar bn. (ofschoon
confoovtuitsl.alszn.bekend is)in debet.
mistroostigofwankelbaar,zwak,broos.11
.

Noch maect m y de vyant duchtende,
Duer dwoort schriftuerlic by my des-

confoortriet,GentseSp.283(1539q.
OPM. Mogelijk corrupt voor ,,hy my
desconfoortriet''= hijmijtotwanhoop

Ellendig, rampzalig; wanhopig (vg.
ct?'
;z,
s/îJèïîï.
s).IlGentse Sp.47,274 (153% ;
B.d.Scv.37 (153% ;H.d.Am.B 2v,D 4,
E 15:,8v en pass.(m .16e e.1;GHISTELE,
xdsf
.83 (1555j;Bvuyne 1,133,142,163;
3,71 q2e h. 16e e.q; M eest x
dl 36, 522
(15594;az
lsfît?.Sp.E iiij,Cc ijv en pass.
(1561);Rott.Sp.C viij,D viij,E vj,O iiij
en pass.(15611;Roeyendev.M eest.41,770
(ca 1564?q;Tcooven 363 (1565);M .Bedv.
Hayt 267 (1577);Jezus o.d.Levaevs 411
rvöör 1580);M innevaer 45 (1583q; Veyl.
Z.lI,231,635 (1583j;Deenv.M ensch 5,
210(2eh.16ee.?j.
Desolaetelijck,bw.Van desolaet.
Ellendig,rampzalig.11Ghij (waert)doe
niet verweckt tot barm herticheyt als
hij (t.w. l-azarus) was desolaetelijck
levende,R'
t
jcken Tp-rccà: 624 (1596?q.
OPM.K iliaen kenthetwoord in de bet.
ontroostbaar (KIL.842 desolaetelick .
Insolabilitev).
Desolant, bn.Ontleend aan fr. désofJA2/? Ofrijmvervorming van desolaet?
Troosteloos,rampzalig?1Diessy (t.w.
dlieff), sonder dralen,//mynen verdrieten //rel troostelyc salveerden, om te
duerschieten //wel thert desolant//met
onderstandt,Bvuyne 1, 161 (15561.
xIL. 842: desolaet.Absque solatio,,
;
zp1'
1

Desolatie, zn. Ontleend aan ofr., fr.
zochtte brengen.
desolation, lat. desolatio.
Descreet, bn., bw. Zie Discveet.
Droefheid, treurigheid, el
lende.11St 1,
Describeren, ww. Gevormd naar lat. 78,181 g
vöör 15241;cAs'
r., Pyv.B vijv
descvibere.
(ca 15304; B.d.Scv. 11 (1539J; îVell.
iCosmographia, des -jlensch 155 g2e kw. 16e e.q; H.d.AAA0,.
1) Beschrijven?l
werelts ronde Door der consten gaue can 18V,Ff7 gm.16e e.
q;,4ntw.Sp.Nn ijv:

describeren,Antw.Sp.P i (1561).
2)Noemen?1Cicero,haer (t.w.H'
isto'
zj:),tstijds ghetughe describeerd,cwsT.,
C.v.R.177 (1548j.
Desidie,zn.Ontleend aan lat.desidia?
Ledigheid?ll
valtdiligent,schuudsulcke
desidie,cAsT.,C.V.R.86(15481.
Desier,zn.Ontleend aan ofr.,fr.des'
il'.
VTens,verlangen.1Aleestendeelte nemen is zijn desier,Leenkoj440 (na 15314.

Eeeiiij,Fffi(15611;Haagsp.d iiijv,niiil
(15611;Bvuyne1,162g2eh.16ee.j;Reyne
A.
f.471rca1575J;Judich643(1577),Leuv.
#ïJ'
#1
'.40,bl.81(1578J.
Desoleren, DEZOLEIREN, ww.Ontleend
aan ofr.,fr.desolev.
A.BEDR.Hinderen, kwellen ? Of ster-

ker: te gronde richten?11(Die) de ziele
duer tlichaem ghedezoleirt Van haerder
dootverlost,GentseS#.296(1539j.
Desireren, ww. Ontleend aan ofr., fr.
B. ONz. VTanhopen.11En wilt niet
desivev.
desoleren, M aer verblyt u, o ghy zonVerlangen.11ln v supplieren,//Natuer- dare, Vevl.Z. 1, 183 (15831; Niet en
lijck desireren en requireren//Enzou ick desolert,Maerintgheloove/mytshope/
niet consenteren, H.d.A1n. Aa lv gm. vulstandich perseverert,ald.1l,1224.
OPM.Zie ook Ghedesoleivt.
16ee.q.
Desolabel,bw.ontleendaanofr.t
f8spflàf:.
Desperaetheytyzn.van despeyaet.
Op jammerlijke wijze?1Hy scheen / Radeloosheid.
)ofreddeloosheid?1Ververlaten te zijn desolabel, Rott. Sp. maen van sonden can ick mijn man niet
me winnen. H y is heel onversocht, ick
B vjv(1561j.
Desolaet, bn., bw, Zie MTN
'T i,v. De- vrees voor desperaetheyt, COORNHERT,
y0lJJ/,
Rijckeman1299(1550j.

Desperatelic(k),b1A.,bw.Van
uitgever G.J Steenbergen verklaarthet
als y,doorgevoerd spel'', zelf heb ik de
Vol wanhoop, wanhopig.11Desperate- indruk,dathetnog aansluitbijde voorlick segghende door dit bestel:een on- gaande regelen dusthuishoortin desfeer
gherustherteslaeptselden wel,D oesb.110 van zangofmuziek;danmogel
ijk corrupt
voor veuvspel?111a,ons ouersten singen
gvöör1528j(zie ook ald.111).
Despoinctieren,ww.Ontleend aan ofr. uwenteneur//wel!Ti
seenfraeydeurspel
despointier.
//datsy u geueijsde cracht//lauen,Soo
H inderen, bezwaren, kwetsen, schen- dat sy Saul
um volcomen macht//gauen
den?11lc en weet wie myn vreughd dus Alsgierige nachtrauen //geueijstin haemach benyent Ten zy Anteros die m y ren capproen,Bel
teevinge PaItl'
i 432 (ca
roofd m yn zlnnen. God es hy, altoos 1550?j.
vaet.

contrarie der m innen: Elcken despoinctierende, zoo ic wel ben vroed, cAsT.,

C.V.R.208(15484.

Desroy,zn.ZieD evoy.
Dessencie,zn.Ontleend aan ofr. *des-

Deursteken, ww. Zie Dooystelten.
Deurteesen,ww .Zie Dooyteesell.
Deurtouwen,ww. Zie Doertouwen.
Deusekin,zn.Zie AVNT i.v.Deux.

Tweetal.1Zekerlicwy zijn een kostelic
sension,fr.dissension,lat.dissensio (vg. deus
ekin,cAsT.,Pyr.D i5'(ca 15301.
ofr.dessentiv,dissentiv).
Devictie,zn.Oorspr.?
Tegenspraak?11Als...ick sach datmij
nigheid, discussie?11Vut ia, ende
tspreken niet en beschoot So gauick neOne
en,rysen veel devictien, cAsT.,C.V.R .
synder gram scap silencie So dat hem
1.
tcnorren achter na verdroot En teghen 48(1548
Tev det'
tie'
n staen,te laken, af te
hem seltlenhaestsijn redenen slootVTant keuren zijn?ic11
Gods
benedictien /Sauvan mijen had hijgheen dessencie,v.D. den in u beeden (t.w.Fr
ijlcen DuitsDALE,Stove 355 var.(1528j(hetteksths. land?)seerouervloedichankr
len.Nemmerheeft descencie,maar dit woord (< ofr. meer en stonddy te gheda
ender devictien,
descensicn) past niet in het verband). cAsT.,Bal.B 4v(15211(hi
c?ofonenigheid
Destrtlctie, zn. Ontleend aan ofr., fr.
hebbenl;Andersoerte(t.w.vandichters?)
destvuctéon.
ssere ende oock A-ul fictien Staende ter
Verwoesting,vernietiging,ondergang.l1 e
devictien,hoehooghegheclom m en,cAsT.,
Dvie bl. danssen 15 (1482); Camp v.d. C.V.R.39(15481.
Doot 408 (1493j; îVell.M ensch 931 (2e
ijs, DlrvvstE), zn. Zie MNMT
kw.16e e.j;H .d.Am.R 6V (m.16e e.1; D eDev
vise,VTNT i.v.D evies.
Snlenschen gheest306 (ca 1560?q.
VToord;in hetmv.ook redenering (vg.
Detractie, zn. Ontleend aan ofr., fr.
KIL. 842: D euis Ct?JJt
?g'
?
z
fïzJ-).Ill
zl
z-ccr.
detvaction.
leevde 226 (1558) Red. en Nat. 77
Laster,kwaadsprekerij;kleinering van Ghe
een anders verdiensten?11Aletten Pha- (2e h.16e e.);Jezus i.d.Tempel327 gca
d.
riseeusen ben ick vu1 detractien, cAsT., 1575?j; Judiclt 536 (15771; Jezus o.
leraers 260 (vöör 1580).
C.v.R.183(1548q.
Deurgloeysele,zn.Van deuvgloeyen.
0PM. Ook bi
j COORNHERT, Odyss.
b en T'voevspel 709.
Gloed?11(Thisbe tot Pyvamus:) Ghy 32De
vysie,zn.Ontleend aan ofr.dev'
ision.
zijt in erven /T'reyn amoureus/vierich
Onenigheidtverdeeldheid,tweedracht.ll
deurgloeysele,cAsT.,Pyv.A v (ca 1530j.
,

Deurgrondigen,ww.Zie D oovgvondigen. Alle rycken Jn wien dat wort beloken
Deurraeyen, DUERRASYEN, ww . Zie Devysie ghesci
l/haet ofte ranckuer En
W NT i.v.Doovvaaien.
sullen hebben /gheen gheduer,EVERAERT

Doorstralen? Doorschieten?1Zou was 164(15234.
Devocie, zn. Zie MNSV en W NT i.v.
Belangstelling? (Dit laat zich gemakRej. 129 (153% ; Den gheest leeft verdraeyt//want pouer my deurraeyt/En kelijker uitde eig.bet.,,aandacht''veraren dan Leendertz' ,,neiging,roeping/',
armoedeafmaeyt//allemi
jnsleuens1:1st, kl
dat daarenboven in het verband minder
Haagsp.d iij (15611.
goed schi
jnt te passen).11Ter wapene
Deurrijden, ww. Zie Doorrtjden.
m etter liefden gheheel duerraeyt,Gentse

haddic wat devociën; dus in Gentilia
Deurronnen,bn.Zie Dorvonnen.
der stede vermaert Daer leerde ic avenDeurspel,zn.Oorspr.?
Debet.van ditnietvan eldersbekende tueren der Wapenen aert, JppA
'?
'
,
s 187
woord in de aanh, is niet duidel
ijk.De g2e11.15ee.j.

Devoor - Diffameren
Devoor,zn.ZieAVN T i.v.

chaamsdeel, bijv. wang of dij.1Aerme
houde vraukins/met gheluwe dielkens,
DB RoovsRE, Quicunque 639 (3e kw.
15ee.1.
OPM. Op de volgende door de onduidelijke bet. van labayeelhins 011zekere plaats zou deelhin, indien niet
v
an dellle),dille,mogelijk ook,wellicht
als pars pro toto (
en dan in bet.gelijk
Dezoleiren,ww. Zie D esoleven.
a
a
n
d
e
l
l
e
,
d
i
l
l
e
,
me
i
d
,meisje)t
rz/yzlzzf.
skunDyadem ecroone, zn. Uit dyademe en nen betekenen.1
1
Gh
y
(
t
.
w.
de
Ve
rloren
C'
3'OO11,e.
Zoon)zulthuer (t.
w .van De W evelt,een
Diadeem .1
1Dit hoedeken presenteric/ waardin) liefste complyste//zyn;Mrant
uwen persoone Als dyademecroone/vut zou ziet zeer gherrene dusdanighe labadeuocien vierich, EVERAERT 418 (1530J. reelkins Voor hare deelkins, Vevl.Z. 1,
Dyadem ich,bw.Van dyademe.
1087 (1583)(n.b.een dersnollenspreekt).
(Als) met een diadeem.1Bersabee Dienstbergh,zn.Uit dienst en bevgh.
dyademich yecroont, B.d.Scv;40 (15391. ln de aanh.plaats waar de Vret slaafs
Diamantelljck,bw.Van dIamant.
gedit
wy
end
ot ha
wo
errd
(tt.
v-(
.
vg.
de R
dve
iens
t)th
in
ui
dse,n?d
11iGa
ens
et
nAls diamant.1Betrout up Christum
ende wel versint m et stercken gheloove bergh onghelet En hoortwat u van haer
diamantelijck vast, Smenschen gheest werden ontcnocht zal, Gentse S#. 314
806(ca1560?j.
(15391.
Dicht(1),zn.Zie AINW i.v.,MTNT i.v. Dienstpresentich,
Dicht(1).
pvesentich.
Rijm '
3 ook ri
jmwoord, -regel, -klank, Dienstbereid.11Heere ziet hier hu
e
nz. (zie F. Kossmann in Tijdschv.70, dienstpresentich wyf, EVE RAERT 310
bl. 183 e.
v.)11cAsT.,C.v.R.28 en pass. (1529j.
*Dieyen,zn.ZieDuypen.
q15D4/4.
lcht(11),bn.ZieMTNT i.v.Dicht(11)? Dierlljck,bw.Zie MNAV
Dieylille,
Trouw?11Aen denzelfden raedtick my MTNT i,v.Dieyliih(11).
oock hou /svy moeten malkander ziet Voor hoge prijs,duur.11God heeft die
wesen dicht En zegghen dat dese vrou is armegecochtsodi
erli
jckAlsu,A.BIJNS317
onseNicht,Rott.Sp.K iiij(15614.
rca 1540);Peynst,dat ghijmijhebt geDichtich, bn. Van dicht.
cochtsodierli
jc,ald.400.
Dicht (vg.KIL.:dichtigh.j.dicht. Dierste,zn.Bi
jvorm van dierte,duurte.
D8s.
szfs).IlA1sttscip ghetimmertestmoet Duurte.1De dierste jnt calc Maect
ghecalfaet zyn Met werck ofte most/ Menich,EVERAERT 91 (15251;Dierste zal
om te wesene dichtich, EVERAERT 339 onsbegheuen /zonderveeldelays,al
d.91.
Si)'
A$devooy doen,zijn bestdoen,doen
wat men kan.11Camp v.d. D oot 2569
(1493j;Leuv.Bijdy.4,333 gbeg.16e e.J;
SM EKE N, Gulden Vlies 192 (
1516j S/2,
217 (vö6r 1524);EVERAERT 252 (1530j,
511(1533q;GentseSp.99 (153% ;Haagsp.
cl iiij (na d viij) (15611; Tcooven 1052
(1565j.

.

(1530j.
Dictie,zn.Zie MTNT i.v.
M-oord?11VTanneereen dictie hendtin

Diferencie,zn. Zie Difjeventie.

Diffam acie,Zn.Ontleend aan ofr.,fr.,

dijfamation,lat.dijjamatio.
Schande, oneer.1
1Noynt my sulrcl

vocale, Ende de volghende oock ten
zeluen t*
l.
e@,cAsT.,C.V.R . 31 (15481;Al- deerren en deerde Duerde diffam acie die
leenelictsprekl
'ck in dees restrictien Van my daghelicx ghesciet nv,EVERAERT 149

goede slgnificatiue dictien (versta'woorden met betekenis?),ald.48.
Diefhals,zn.Uitdiejen hals.
Scheldnaam :booswicht,dief?(Vg.KIL..
dief-hals.F'
?
,
fr).!
1Soudemydendiefhals
alsoo bedrieghen ? CRUL, H eynhen 17
(ca 1540?q B.Iz
S. Vrelheb icktso quaelijck gemaeckt D.S.:Jae ghij dieffhals,
Paulus en Bavnabas in H s. TM B, B,
fol.51 (m.16e e.q.

(15231.
Diffame,zn.Ontleend aan ofr.dijjame.
Schande, oneer, blaam ; ook schande-

lijke zaak.11Van princen en vorsten
scryft hy veeldiffamen,Leltv.Bi
jdv.4,
339 gbeg.16e e.q;Op luegenen bevonden
isgroote diffame,Leenhof559 (na 15311;
Desen roep gaetoueral/en desediffame
Achter uwen rugghe/mi een pijnlijck
grief//is,GHISTELy:,Aw/.56 (1555j.
Dielken, zn. Van
deel,
Diftameren,ww.Ontleend aan ofr.,fr.
chaam sdeel?
dijjanler.
Euphem istischebenam ingvoorcunnus?
Onteren (vg.11IL 84
,2 D iffam éren.
Alogelijk blijftechter Qok een ander li- fnlanlia allicere rI/'ïçç/:z7'l,.
infamiam altt

ignominiam infevve JJ
ïc'
?ï).11Camp
. v.d.

W antrouwen.11Alle diffidentie laet

boot 1927 (1493j; Sp.d..
5I. 2379, 2789 cranc sijn als een riet,REAEL,in Amst.

gbeg. 16e e.
q; St 2, 250 (vöör 1524); Jaavboehie 1897, 56 (1578j; Door seGentse S/.152 (1539j;Du.
'
evch d.Apost. creten nyt,diffidentie en putertiericheyt
ist dat tvolck deen dander soeckt te
1581(1eh.16ee.1.

Different (1), zn. Ontleend
dijjevent,fr.dijjêvend.
Verschil.11Alsschi
jntere differentdaer
gheen en es Tusschen den Orateurs ende
ditprofes,cAsT.,C.V.R.12 (15484.
Different (11),bn.Ontleend aan ofr.,
fr.dijjevent.
Verschillend(vg.KIL.842:D ifferent.
Dijjevens).11Dus en esser niet differents
ghebeden Van Christo, thooft ende den
leden pryzelic,Maeralleghelijcteeuwigh
leven iolyzelic lonnen zy u,Gentse S#.
284(1539q.
Diftflerentie,zn.Van dijjevent.Ofgevormd naarofr.,fr.dijjevence.Ofrechtstreeksontleend aan lat.diffeyentia.
1)Onderscheid,verschil(vg.xlL.842:
differentie.Difjeventia).Il(DeH .6.
'eest)
In glorien sonder differentien gheen,DE
RoovsRE 121 (3e kw.15e e.1;Tusschen
princelike excellencie Ende die ruytheyt

van eenen gheboer En weet ic (t.w.de
Dood)onderscheytnoch differencie,Dyie
bl. danssen 70 (1482) (zie ook ald.77),
.
M eyndi dat God vraecht nae enige differentie, Alenichf.d.bedvochs 135 g1eh.
16ee.q;Veeldifferentien essereendeveel
willekuersVvederheereofcnape spreeckt

l
eelick ofschoone,cAsT.,C.p.#.60(1548j;
Tusschen G heketend, ende Gheknoopt
En weet ick differentie noch belet, ald.
224.

2)Meningsverschil,onenigheid.11Daer

veelhoofden si
jn esdiferencie,v.D.DALE,
Stove 685 (1528) (var.: dejevencie); Op
hope dat dees edel Heeren ... V an ons
differentie y,de sententie Naer ons
begheerte zouden gheraemt ,,hebben,

H.d.Am. Z 1 (m. 16e e.q;Aldus dunct
my na dat ick claerlijck beueste Tsijne
gheen queste//oft differentie, Antw.
S#
p.Rrig1561q.
OPM. Kiliaen kent deze bet.wèlvoor

diffevent(,,contentio,controuersia''),niet
voordijjeventie.
Differeren, ww. Ontleend aan ofr., fr.
diljevev.
Eig. onderscheid m aken, in de aanh.
naarhetschijntzich bekommeren.11Mijn
scieten (t.w.van deDood)lutteldifferere
Om scoenheyt noch preem inencie, Dyie
?
J'.danssen70(14821.
Diffidentie,zn.Ontleend aan lat.dijji-

verdrincken, HOUV-AERT, in Noovd en

Zltid 16,326 (eind 16e e.q.
Diffieren,ww.ZieMNAV i.v.Dejieyen.
Braveren.11lcdiffieru macht(t.w.van
de vervolgers) ende al u onrechten,
'
W'Yant mijn verlosser nu crachteli
jck
leeft, CRUL,AB,in Byuynn 1,183 (2e
kw.16ee.j.
Diffinitie,zn.Ontleend aan ofr.dijiiAlï/ïtl
'
n.définition.
Definitie.I
,l
DeMenscheiseen redelijck

dier En sterffeli
jck /dit is de diffinitie
Die de gheleerde gheuen, .
,
4'
zl/ît?. S/.
Gggiiij(15611.
Digniteit, DINGNITESrT, zn. Ontleend
aan ofr., fr. dignité.

W aardigheid (vg.KIL.842:D igniteyt.
Dignitas,honov,oynamentum,decus,#rJ8-

s1ffJ/'
?
z
f.
s).IlBv%tyne 1, 89 (2e h. 16e e.q;
zls/w. Sp. Dd ijv (15611; Ontv.Rentm.
1149 (1588?j.
In digniteitltouden,in erehouden.ji
Rott.Sp.R vij (1561).
Dyck,DExrcx,zn.Zie MNVTi.v.Dijc,
W NT i.v.Dijh.
Tallen dychen, deychen, overal, in elk
opzicht (vg.voor de generalisering der
bet.:hant,weg,plaats,enz.).IIB.:'
W'isal
hebben de schult? L.: Trudo, tallen
deycken ! Tvudo 2022 (
ca 15501; (x
jli
jn
boek heet)'
;Spytichleven''#tallen dycken,
ald.2529.
Dijcken, WW. Zie AIIIAV 1.5J. Diken,
Aanm .en NVNT i.
v.Dtjhen (l1à.
Zijn best doen,zich inspannen?11Doe
zynbeste/dietwilledoen A1cochthy een
m ande fruuts ghehoopt H y en zal niet
cryghen /dathy cooptA1consthy noch
zo we1dycken en janghelen,EVERAERT
220 (1528?j (hic?);Tis best Couzijn zoo
moghen wy onsen wil krijghen /Doen
'tgheschilstijghen /als die om winnen /
dijcken,Rott.Sp.H vj(1561).
OPM: Onduidelijk blijft de volgende
plaatsln St2,73gvöör 1524q ,,Salliefde
ghestadich blyuedierykelycdijcttrouwe
,

-

.

moeten bant syn sonder falen''
Dilagie, zn. Ontleend aan een, naar

het schijnt,niet opgetekend ofr.*dilage
of rechtstreeks van ofr. dilaiey of naar
ofr.dilation.

Uitstel.1U wateren laetdiepen sonder

dilagie,REAEL,in Amst./(
4(,F'
l(
?:/?j618971

dentia of gevormd naar ofr.dillidence. 59(1578j.
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Dilayeren,ww.Zie D elayeyen.
CAST., C.L3.R. 16 en PaSS.(
1548); II.d.
Dilectatie,zn.ZieDelectatie.
az
lpl.D 3V,F 6,Q 2Ven pass.(m.16ee.j;
z
Dilectie, zn. Ontleend aan ofr., fr. x llzff
z?.S#.C iiij,E iij en p'ass.(1561j;
dilection.
Haagsp.ciiijen pass.(15611,
Rott.Sp.A

Minzaamheid, toegenegenheid.1Re-

vv,

K v,R v,S vijv (15611;Judich 714

'
thorica J
ent, en Van com plectie ,,goet (15771;Onty.Rent
m.123,291(1588j.
H aer dienaers m et saluyt en dilectie
(Si)'
n)diligentiedoen,ijveraandedag

groet,Rott.Sp. *+* iiijv (1561); lsser
defectie/toontdilectie/alsbroedersghepaert,ald.Q vijs-.
Diligent, bn., bw Ontleend aan ofr.,
fr. diligent (bli
jkens de eerste aanhh.
anderhalve eeuw ouder dan S.de Grave,
Fvansche llrtlt
lr#:z),enz.85,99 meende).
llverig,vurig.1DERoovsltE137g3ekw.
15ee.J;Camp v.d.Doot1267,2635(14931;
S.Stadt 1315 (ca 1535);Gentse Sp. 88,
150 (153% ;Gentse /8/. 70, 170 (153% ;
B.d.Scv. 16 (153% ; Chyistenh. 791 (ca
1540j; Pvochiaen 20, 584, 1794, 1975
(ca 1540j;cAsT.,C.V.R.20en pass.(1548);
Tvudo 280, 994, 1444, 2082, 3184 (ca
1550);Bvuyne 1,22,107 (2e h.16e e.j;
Iz
1,
Qcr: Gheleevde 382 (1558j; H'
n/îf?. S#.
M iiilv,Mmm iiijv en pass.(15611;Rott.
Sp.D vijv(1561j;ReyneM .296(ca1575?j;
Tavuwegvaen 694 (1581); Tvaltwe 937
(1595?);Lettev en Geest160 geind 16e e.q.
ln deaanh.naarhetschijnthandig,
knap, slim.llAlderhande voghelen can
hy dyligent boc verschalcken /hoe lich-

leggen,zijn best doen.l
iSt1.,196;2,176
(vo
'ör 1524); A. BIJNS, hT.ReI. 184, b,
13 (1525j;Doesb. 95 gvöör 1528j; Evy;RAERT 257 (1530j;Gentse#:/.162 (1539j.
Diligentigh, bw.Van diligent.
Ilverig,liefdevol?11Hierziedy hoe dat

31(15551.
Diligentelijck,bw.Van diligent.
llverig.11*'ell. M ensch 601 E2e kw.
16ee.j;Dwevchd.Apost.719(1eh.16ee.j;
GentseSp.260(153% ;cAsT.,C.V.R.23en
pass.(1548); H.d.Am. F 7 (m. 16e e.j;
Heymelic Lljden 219 (1557j;Antw.Sp.
Ccc iijv, L11 i (1561j; Rott.Sp. 11 vijv
(15611;H.sacv.92(1571j.

v.v.: a. Afleggen, nalaten.11U cleynmoedicheyt dint, Gentse Sp.68 (15391;
D yne quaden wilt dinnen,Vevl.Z.1,262
(15831; b.Doen verdwijnen.11Speelen
metten volcke/van den huuse//binnen,
Om swaerheytsabuuse//dinnen,Veyl.Z.
1,1107(15831.
In de aanh. voorkomen? 1 ,4.
Laet ons gaen houden lloede//ende
stercke wake jeghens zyne jnbrake.D.
D atwillen wy vooralle zakevp auentuere
of wy mochten ramp //dinnen, Reyne
M .1195 gca 1575?1.
B.ONz.- 1)Verminderen.11Duseszi
jn
fortse OP ons zeer veil ghedint, Gentse
Rej.7(1539j.
Sondev dinnen, onverm inderd, constant?1Sonderdinnen Aldatons noodt
is/laet ons beminnen,os RoovElts 271
g3e kw.15e e.j.
2)Ophouden,verdwijnen,tenietgaan.lj
Lofrose van Ierico...die alle cracht des
viantsdoetdlnnen,St2,33 (v66r1524);
Verjaecht den viant,die ons quelt van
binnen; Dinnen doet svleesch lust,
A:BIJNS 279 (ca 1540j;Duer u scientie,

Christus es de duere,D uer wien dat de
poortier . de helyghe gheest reen, Den
m ensche toeganc gheift diligentigh tot
den hemelschen vadere excellentigh,

GentseSp.305(1539q.

Diminutie, zn. Ontleend aan
diminution, lat. diminutio.

Vermindering?11Te recht doorgrondicht//zonder diminutie Dese onse solutie (zondevdiminutie,ten volle?),Rott.
Sp.M viijv(1561j.
Dynghaert, zn.Van dynghen.
Die dingt.1Jc en slachte menich /
vrec dynghaert nietDen loon te m ynckene,EVERAERT510(1533j.

Dingniteyt, zn. Zie Digniteit.
Dinnen, ww. Zie M NW en W NT i.v.
D unnen.
ueerdich int vlieghen, GHISTELE, Hwf.
A.BEDR.Verminderen,verzwakken en
-

Diligenteren, ww. Ontleçnd aan ofr.,
fr.diligentev.

llverig zi
jn, ingespannen arbeiden.1

Diligenteerd, zo zuldy op curte daghen
Zoo leeren m ids hulpen van God hier
bouen, Ghy zulles u belouen, cAsT.,

C.V.R.109 (1548q;(Cltvistus)Alswarachtich werckm an in zyns Vaders oest
bevonden altyts diligenterende zondere
of leyghen,Reyne M .968 (ca 1575?!.
Dillgentie,zn.Van diligent;Ofgevorm d
naar ofr.,fr.diligence,lat.dlligentia.

--

llver, liefde.1Camp î?.#. Doot 169,
2264 (1493J; EVERAERT 21 (1509j, 195
(1526j,143 (1528j,330 (1531?jen pass.;
A.BIJNS,N.Rej.83,d,8 (1e kw.16e e.j;
St1,173 gvöör 1524j;Doesb.216 gvdör
1528j;Gentse Sp.224, 267,293 (153% ; d1e alleswaerheytdoetdinnen,GHISTELB,
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Ovid.Sendtbv.148a (155% ;1ck bem die
alle swerels zonden doet dinnen, Verl.Z.
1I,949(1583q.
Sondevdinnen,eeuwig.llO beminde
Vadere...dieonscuendtbecleeden//met
vreucht zonder dinnen, Reyne Jf. 200
gca1575?j.
-

Dyocesaen, zn. Ontleend aan m lat.
diocesanus, ofr.,fr.diocesain.

Bisschop (vg.DUCANGE i.v.Dioecesaw.
?z
fy).11Ons Ouerste/daer wy onder ghestaen zijn Van Tsprinchen weghe/ofte
vander stede Of die machtich van onsen
dyocesaen zijn,DE Roovsl
ts 249 (3e kw.
15ee.q.

sijn quaet om versamen,Dals.W edeyh.
144 geind 15e e.q;Tvolck in archheden
soogestoortstaet,saeyendehaerdiscoort//
saet (versta zaad van tweedracht?)t
Bvuyne2,51 (2e h.16e eq,Tweederlei
l
berueren /discoort en dweers int feyt
dat is ratio ende sinnelickheyt, I'
Vevelt
bevechten 410 (2eh.16ee.
q.
3) Discoovt sijn, in verwarringr beroering, onrust verkeren.1Die slnnen
discoort sijn nv in dit termijn, Doesb.
129 (vöör 1528);Noyt en was ick van
sinnen dus discoort, Ontv. Rentm . 1065
(1588?j.

Discordabele, bn. Ontleend aan *ofr.
Diogenicien, zn. Franse afl.van Dio- discovdable,lat.discovdabilis,-le? Of van
discovden?
genes.

Volgeling van Diogenes.11Zuuptghiu

lnconsequent?11(De t'
rpzfzf?:All zyn in-

rau warm m oesch m etten Diogenicienen, stable, als den wind m utabele, Ter om m eslaeghs inuentien excellent ende hacAsT.,C.V.R.184 (1548j.
Discencie,zn.ZieDissentie.
ble: Puer discordabele, es haer weerck
Discerneren, ww . Ontleend aan ofr., onwi
selic,cAsT.,C.V.R.198 (1548j.
fr.discevnev.
Discordadich,bn.Ri
jmvervorming van
1) Onderscheiden? 11Gheeft sy (t.
w . discovdigh?

Natueve)van toecomen dinghen verstant
Elcken abundant//om te discerneren,
Antw.Sp.Qq iv (15611,
.Om tediscerneren de lueghen Vander waerheyt,ald.Y y
iijv;Tgoetwttquaetdiscerneren,ald.bii
jv
2) Beslissen?1Of oock den tijdt gheexpireert is oft niet/Committeer ic
een en anderen te discernerene, cAsT.,
Bal.B i(1521j'#Ars dialectices...Gheeft
Salom on tswert om tediscerneren,z4s/:&.
S#.Rr ijv (1561).
Discoordelijc,bn.Van discoovt.
Tweedrachtig.11Bekende elc we1haer
discoordelijcspreden,Dals.wedevh. 374
geind15ee.7
.q.

Tweedrachtig?11Siel quistighe moortdadighe//draecke corrupcie en discordadighe//waeckeafgrondighespeloncke,
Smenschen (heest383(ca 1560?j.
Discordatle, zn. Van discovdeven? Of
rechtstreeks ontleend aan ofr. Wdiscovdation (
datdan niet is opgetekend)?
Tweedracht, twist.
llAl dat wijprijsen
IS met geneuchten sonder discordatie,

Appelboom 495 (1e kw. 16e e.?j; Laet
onsalledry dan sim uleren Van onsquestie

en discordatie,H.d.Am.P 7(m.16ee.1.

OPM. Nog parodiërend gebruikt door
BREDERO 1, 234-5,
. de verklaring ald.

door J.te W inkelis mislukt,omdat het

gehele rondeel serieus is opgevat.
Discoordie,zn.Zie D iscovdie.
Discordie, Dlscooltols, zn. Ontleend
Discoordight bn., bw. Van discoovt.
Tweedrachtlg.11M enichi.d.bedvochs 84 aan lat.discovdia?

g1e h.16e e.) (discoovdigk evvoov,versta: Tweedracht;twist,onenigheid?11Verjt,Antw.
dwaling der Tweedracht);cAsT.,Pyv.C drijfttweedracht/discordieen ni
iijgca1530q;GentseSp.103 (153% ;Antw. Sp. Pp ijV (1561j (zie ook ald.Pp iijv,
Eee iv); W ant niet gherust/bringht
Sp.S ijv,T i,ijv,iiijv(1561j.
Discoort, DlsscooR'
r,bn.Ontleend aan schande en bl
ame/discordie/oproer/
ofr.discoyd.
desolatie quaet,Haagsp.n iiijv (1561q.
1) Dissonerend, onharmonisch, vals.ll Discreet, DlsscRElT, DESCREE'r, bn.,
Hoort alle weltoe/twortgoetdisscoort. bw.Zie NVNT i.v.
H u zal de walghe hebben vanden soon,
Verstandigtwijs(vg.KIL.843:Discret.
EVERAERT 272 (1530j;Alsydy noch eens Pvudens,sJ#z:w.
s).IlEVERAERT 101 (1525q,
m yn maech ghebooren ghy keertalomm e 336,414 (1530);Gentse Sp.321 (153% ,
een arch discoort//blat,Smenschen gheest cAsT.,C.V.R.56 (1548j; H .d.An1.Dd 3,
6v (m.16ee.j;Tayuwegvaen 1677 (1581).
612 (ca 1560?q.
M. Vg.Ondiscveet.
Discoovt slaen, vals klinken.11Mij OP
Discretie, zn. Zie M NNV i.v.Discvecie,
duncktdatmijn luijtken discoort//slaet, AVNT
i.v.Discvetie.
W ell.M enssh 736 g2e kw.16e e.q.
Verstand;wijsheid.1DE RoovElts 142
2) Tweedrachtig.11Discoorde sinnen
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Disloyael - Diverselil
;c

l;Sacv.t'.(1.x
Nr.72 r3e kur. Distantie, zn. Gevorm d naar ofr.? fr.
'
g3e kw.15e e-n
15ee.q;St2,174 Lvö6r1524)(hic?);EvE- distance of ontleend aan lat.distantla.
RAERT 414 (15301;x
/
1ntw.Sp.17 iij,N iv, Afstand?1Geometria/leert van disP iij(1561)',Goemoete197(eind 16ee.?q, tantien Ghewichten / linien / formen /
grootheden cloeck, a4nt
Bijstiev419geind 16ee.?q.
w. Sp. Yy iiij
Disloyael, bn. Van loyael? Of recht- (1561J.
streeksuitofr.desloyalï
Distinct, bn. Ontleend aan
Ontrouw,1En heeft hy (t.w.Iup
.itev) distinct.
nietaen Danae,als disloyale,Ghewonnen
Onderscheiden,verschillend, afzonderinden Toren van m etaleDen vrom en Per- l
ijk,duideli
jk afgebakend?1O redenewilt
my dit claerder segghen Dat ict versta
seus?H .d.Am.Q 6v(m .16ee.1.
Dispenseren,ww .Zie M NW i.v.
by distincte porceelen, Antw.Sp. Ddd
Uitdelen,verschaffen,verstrekken (vg. iij(1561j.
KIL.843:Dispenséren.Dispensaye).!
lS.: Distinctie, zn. Ontleend aan ofr., fr.
W at confecxie eest? L.: snelle beteyinge dist
inction of op grond van de bet.2)
die liefde Gods heeftse ghedispenseert, althans mede - aan lat.distinctio.
Smenschen gheest796 (ca 1560?j.
1) Onderscheiding,juist oordeel?1Dit
Dispensierster,zn.Van dispensier.
vitie (stijlgebveh) moedtty vellen Met
Huisbestuurster. 1 Veel behoeven. distinctien,ofdweerck salleelicbelenden,
H ooghe staats dochter, als een huys- cAsT.
,C.V.R.20(15481.
beschicltsterofdispensierster,COORNHERT,
2)Afdeling,paragraaf (bestaande uit
T'voevspel,personage (3ekw.16ee.q.
een aantalg'
l
4psfïpAlpx
çl.lDese redene daer
Displicentie, zn. Ontleend aan
wy nu spreken van/Blijcktin delxxxiiij.
displicentia.
distinctiebloot,cAsT.,Bal.B iv(1521).
Distingueren, ww. Ontleend aan ofr.,
Mishagen aan zich zelf,berouw ?11Alsu
yet in uwer conscientien wrpecht,Twaer fr.distinguev.
noot,datghijsemetdisplicentiendwoecht, 1)Onderscheiden.1Natuereleerttgoet
A.BIJNS443 (ca 1540j.
van tquaet distingueren,Hsftt?.S/.Qq
Disponeren,ww.Zie VTNT i.v.Dispo- iv (15611.
'FI66F6'
#l.
2) Bepalen, vaststellen.llW ilt distinln de beste orde schi
kken (vg.Dispo- gueren /wiens kint doot//is,Antw.Sp.
yï/ï8).I
lVoorpeinst, disponeerd: orneerd Rr iij (1561).
dateloquenteliclt,cAsT.,C.V.
R .32(1548); Distributie, zn. Ontleend aan ofr., fr.
O wijsheid,uten hooghsten monde ghe- distyibution,lat. distvibutio.
sproten! Veruanghende alle zaken van
ln de aanh.gebezigd metbetr.tot een
hende thende:Sterckelick disponerende, vertroostende ,,solutie''van een gestelde
wiesseresbesloten Onder den hemel,ald. vraag.
llW y danckenu vanderdistributie/

95(hic?).

Dispositie,zn.ZieVTNT i.v.

ltestitutie//hebben wy deur u woorden

verstandich Vanden meesten troost die

(Beste)ordening,schikking (vg.Ll'
l-e
rlté ons ghem aeckt was afhandich,Rott.Sp.
i.v.Disposition,bet.2:,,La seconde des A'
Iviijv(1561j.
parties de la rhétorique, celle par 1aDitie, zn. Ontleend aan ofr. dition of
quelle on dispose dans le m eilleur ordre lat.ditio.

c
e que l'on a trouvé par inventionJ'l.l Heerschappij.j
lTePhilips desConincx
M etdispositie den sin openbaren,Bvltyne van Sirien tye...cesseerde der Griecken
2,36(m.16ee.j.
ditie,cAsT.,Bal.B 2v(1521j.
Disscreit, bn-, bw. Zie Discveet.
Diveerscheit, zn.Van diveevsch.
Dissentie, Dlsssxcvs, Dlscsxcls, zn.
Verscheidenheid,verschil.11DiueerscOntleend aan ofr.dissention, -sion, dis- heit der elementen . M aeckt diueersch
cencion.
wedere,CAST.,C.V.R.99 (1548j;ilarer
Meningsverschil,onenigheid.llOm dat- (t.w.van Venus) crachten diueerscheit
ter discencie in m enighe conuencie duer- si
et men oock blijcken An de schoon
tytpestilenciecoem tm itterspoet,St1,25 Aledea.. llercules.. Danae, enz., ald.
gvöor
' 1524);Dit houde elc zonder dis- 129.
sencye,Gentse Sp. 165 (153% ;Daer en
Diveerschelic,bw.Zie Divevselijc.
coemt in het lant Gheen dissentie/oft Diverselijc, DlvsERscusLlc, bw. Van
onvrede bloedich Alaer groote eenicheyt divevs,diveevsch.

en liefde voorspoedich,Antw.Sp.Eee iv

(1561j.

1)Op een verschillendewijze (vg.KIL.
843:diuerschelick.P-Jrï?).1Diueersch
127

peerd, moet diueerschelic stallen, cAsT., moedt ghi int keitiuigh beuen sneuen''

C.V.R.219(15481.
(x ghescveuen bleuenj,enz.).
2)Op een grillige,wonderlijke wijze?11 Dobblet,zn.ZieMTNT i.v.
Tvaltalden dach Datmenich diverseli
jc Strofe met (niet meerdan)twee rijmsijn leven endt,Dals.wedeyh.188 (eind klanken ; of die rijmklanken zelf.lHier
zuldy gaen lesen ... Veersen in dichte,
15ee.?q.
Divideren,ww .Ontleend aan lat.divi- Sim pletten, Dobbletten, cAsT., C.V.R.
deve.
221 (1548);Simpletten,zijn alseen dicht
Scheiden? Verdelen? 11Logica oftDia- maeckt al den cnoop. Dobbletten, a1s
lectica... ls een edel const om te argu- ghi
jt wild met twee vervullen,ald.241

menteren En affirmeren //te divideren
Om discerneren //de lueghen vander
waerheyt,a4zlftt?.S#.Yy iijvg1561q.
Divijn,bn.Ontleend aan ofr.,fr.divin.
Goddelijk; vaak niet meer dan een
epith. ornans: voortreffel
ijk, heerlijk.l
DsItoovsus206(3ekw.15ee.j;EVERAERT
147 (1523q, 252 (1530J, 301 (15291, 332
(15301,403g1511j,426 (2ekw.16ee.q,518
(1533);cAsT.,Pyv.C ijV(ca 15301;Gentse
S#.111,286,329(153% ;'
cAsT.,C.V.R.119
(1548j;H .d.Am.D 7, F 6v (m .16e e.j;
Bvuyne 3,180 (155% ;Smenschen gheest
137 (ca 1560?q;Hsftt?.S#.N iiij,Q ien
pass.(15611;Haagsp.d iv(15611;Vevl.Z.
1,928,ll,778(15832.
ln de aanh. a1s zn. gebruikt?11O
goddelicken god //booven alle dyvynen,
Judiclt1532(1577).
Dyvynich, bn.Van dyvyn,di
vijn.
Goddelijk, heerlijk, voortreffelijk?1
Avaeresharen god dyvynich,Jltdick 1391
(1577); Segt ons... als goet meester
dyvynich,Tavuwegvaen 805 (1581j.
Dyvys(e),zn.Zie Devi
js.

(zie ook een voorb.ald.227-8 Van een
lg-regelige strofe op de rijm klanken
iiten -aegd).
-'

Docteren,ww.Corrupt voor docevenî

Onderrichten, onderwijzen?11O Godt

inder eeuwigheit regnerende, u vercoren
volck sydy hoochelyk docterende &

corigeerende//,die u gebodt verachten,
Byuyne3,1g2eh.16ee.
q.

Doctoreren. Zie W NT i.
v.D octoveeven.
W eleerderontleend aan ofr.doctoyeydan
aan mlat.doctoyave.

Doctoveyen metviev,tuvfen hout,op de

brandstapel komen of brengen7
.1Daer
sulcx vuijt pueren //hoenich, oli
je en
gout,reijct si
j tfeni
jn vuijt, galle,wetstenensmoui,metvier,turfenhout//int
ende doctoreert//sij, Cltvistenh. 1694
gca1540).
Doctoresse, zn. Ontleend aan ofr.
*doctovesse (uit Rousseau bekend, zie
LITTR: i.v.,maar wellicht veel ouder)?
Ofvan doctovî
Geleerde vrouw, dienares, helpster?11
Te bet zalzu elcken zyn cas bedyen,

Diviseren,ww.ZieM NV'i.v.D eviseven, M ids haer doctoressen, weerende doluerAVNT i.v.Diviseeven.
scap: Vrau M arrooie es segelersse...

Praten! spreken, redeneren (vg. KIL.
843:diulséren.j deuiséren,842 deuiseren .Fabulavi,sevmocinavi, navvave,
fevevesevmones,confevveconsilia).11cAsT.,
Pyv.C v Eca1530);H .d.Am.Ccc7(m.16e
e.
q;Antw.Sp.oiiijv(15614;Tavuwegvaen,
toneelaanw. na 1108 (1581j; NUMAN,
Stviitd.Gem.87a (1590j;Rijchen Wveche
293 (1596?1.
OPM.
.Nog bi
j vlsscHER,Byabb.11,185.
Divitie, zn.Ontleend aan lat.divitiae.
Ri
jkdom.11Elck een is vui
jt om te
procureeren groote diuitie, S.Stadt 915
(ca15351.
Dobbelsteert, zn. Uit dobbel en steevt.
Verdubbeld rijm,het tweemaalachter
elkaaroptreden van hetzelfde rijmwoord
aan het eind van iedere regel. (zie F.
Kossmann in Tijdsckv.1Q,bl.181).11Hier

(volgen nog andere vrouwelijke dignitarisDoc
sen)t,orciAs
T.,C.V.R.134 (1548J.
seiren, ww. Ontleend
gevorm d naarofr.doctovisievï

Tot doctor bevorderen,promoveren.ll
Jnde goddelicke theologye//Ghedoctoriseirde Gheleerde Clergye,EVERAERT 163
(1523j.
Doctrinaelyck,bw .Van doctyinael.
Bij wijze van onderricht, lerend.11
Ghedinct Doch al
tijtvastelijck en nouwe
wes ick doctrinaelyck verm aene, Smenschen gheest734Eca 1560?q.
Doctryne, zn. Zie W NT i.v. Doctyine.

1)Leer,lering,onderricht.11Camp v.d.
Doot 2393 (1493); Leuv. Bijdv. 4, 220
(beg.16e e.j;EVERAERT 164 (1523j,306
(152% ;St1,107 gvötsr 15241;A.BIJNS,
N .Ref.210,c,6 (1526),Doesb.202 gvöör
zuldy gaen lesen ... D obbel steerten, 1528q;Gentse Sp.258, 315,319 (1539j;
ende Ketendichten, cAsT., C.V.R . 221 cAsT.
,C.V.R.17 en pass.(1548);H.d.
A m.
(1548q (een voorb. ald. 223: ,zEeuwelic F 6v (m.16e e.q;Tvudo 1646 (ca 1550j;
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Byuyne 3, 163 (
2e h. 16e e.qSmenschen C 1,D 8v (m.16e e.q;GHISTELE, Vivg.
gheest 138 g
ca 1560?q;Antw.S/.N iiij .d:s.72b,255a (1556j;Smenscken gheest
P ien pass.(15611;Haagsp.n i
iij(1561J; 415 (ca 1560?q;Byuyne2,175 (1567).

Rott.Sp.S iiijv(1561q;Jezusi.d.tempel
Dolatie (11),zn.Vandolen.
111, 261, 348 Eca 1575?j; Zeven Sp.
Dwaling, ketterij.llHoe wort verdre8:rzzl7;.M vij(15911;Tvauwe266(1595?4,
. uen /de dolacie quaet Die nv vp staet?
EVERAERT 156 (1523q;Ghebonden binnen
Letteven Geest157(eind 16ee.?q.
.

OPM.Ook in D ev.Pr.B.295.

2)Ontwikkeling,kennis,geleerdheid.ll
Camp v.d.Doot 1165 (1493);EVERAERT
147 (1523j,369 (1527q,523(1534);Doesb.
41, 163, 234 gvöör 1528j; Tyudo 2428
(ca 15504,
.Byuyne2,8 g2e h.16e e.q.
Doergoyen,ww .Uit doey en goyen.
Slaan,afranselen.l
!Hoesalickdoergoyt
zijn met gloeyende wappers, M av.v.N.
999Eca1500j.
Doerquolen, DUERQUOLEN, bn.

doeyquellllen.
1)Van de menselijke geest:gepijnigd,
gemarteld?1Jupiterverlaetmynen geest
duerquolen,Byuyne 3,145 g2eh.16ee.q.
2)In de aanh.van een vogel,die gevangen zit in een kooi: er treurig aan
toe?11Hij troost hem seluen al es hij
doerquolen,Camp v.d.Doot1006 (1493q.
3)Van degrond:metgroteinspanning
bewerkt?11De erdeisserdoerquolen sonderprofijt,Camp v.d.Doot918(1493j.

der dolacien scooue Alsdhoorende dooue.

ald.500(15331,
.lck (t.w.Svyantstemtatiej
maeck hem desperaet/door myn dolatie,
Rott.Sp.CvV(1561)(metcausatiefaspect:
verwarring, beroering); Synen name is
goede informatie /De syn in dolatie //
onderwijst hy minlijck,ald. M ij (hic?
of: onzekerheid,twijfel?).
Doleren,ww .Zie MTNT i.v.D oleyen.
A.ONz.-Bedroefdzijn,treuren.11Doen
tertijd haddick tcoragiegoetTe danchene, te overene: Nu laes! hebbick cause
van dolerene, cAsT., C.
V.R. 176 (1548);
Hope door twi
jfel gaet al dolerende,
Buyten natuere als d'onghestelde, H .d.
./
1-. V 2v gm. 16e e.q; O gheluckighe
M aecht wilt v contenteren Zonder
doleren ##oft murm ureren,V liefisonderweghen,ald.Cc 6;De sul
ckeisblijdein

Sanders doleren, Chavon 74 (1551q;
H addick tghebruucken van mynen goe-

de!Maer neen ick niet/dits cause om

Doersteken,ww.Zie D oovstehen.
te-dolerene,Vevl.Z.1,749 (1583q.
Doertouwen, DEURTOUw EN, DUERTAUln de aanhh. naderend tot: leed
NVEN,ww.Zie MrNT i.v.Dooytouwen.
smaken,li
jden.lMi
jn sinnen doleren int

Ranselen.1Dwijf moetty laten in hahuvel,cAsT.,C.V.R.156(1548q;Syhebben
met netelen deurtout mijn leden,Antw.
Sp.Fffijv(1561q.
OPM. Op de volgende plaatsbli
jkbaar
doorwonden, doorboren.
l
l
Co
mt
,
wiens
eender oghen strale therte doertout,
Chvistenh. 778 (ca 1540) (vg.Cant. 4:
9:,,vulnerasticor m eum in uno oculorum
tuorum'').
ren vrede,A1s duertaud zu hu zomwilen

Doerwien,ww.ZieDoovwien.
Doerwieren, DUERW IEREN, WW. Uit

onghestaecte,Sp.d.M .340 gbeg.16e e.q;
Vvies ick duer u hebbe ghedoleerd...
Ten es m y niet leet, cAsT., C.V.R. 121

(1548j.
B.W EDERK.Bedroefd zijn?treuren.11
En ledt gheen van al, als d1e hem dol
eerde,Comtsijngt,sprijngt,vulbrijnght
nu der m usiken aerd, cxs-r.,C.V.R . 122
(1548q.
Dollizeren, DOLLISEREN, ww .Van dol.
Gek zijn,razen.llZouden wy nu door

een ancxtich beven van nam aels methet
schip te versincken zelfinde zee springen
en ons verdrincken? waer dat niet gedoeyen wieyen (zieWieven (11).
Onderzoeken,overwegenyter harte neo dollizeert of geraest? COORNHERT# Vande
men,doorgronden.11W illet doerwieren// Egypsche vvoeyvvouwen 406 (3e kw . 16e

wel,Chvistenk. 1143 gca 1540q; Alsmen e.q.(Zienog een plaatsbijCOORNHERT 1,
die waerheyt wel sal duerwieren: Gheen 27ainW NT i.
v.Dol(V11l),Afl.).
saligher leven, dan God m et hertten
Doloreus, bn., bw. Ontleend aan ofr.
dienen,Tvudo 3069 (ca 1550q.
doloveus,doleveus, enz.,fr.doulouveux.
Dolatie (
1),zn.Zie W NT i.v.
Treurig,droevig,smartelijk.lDals.weLijden,ellende (vg.MEYER,W'0t
)#A'
n- deyh.786 geind 15e e.?j;Piv.en Th.616
schat 120: yydroefheid''). 11 cAsT., Bal. g1e kw. 16e e.q (hs. dolobveus); cAs'
r.
P iijv (achter C.v.R., ed.R'dam 1616) Pyv.D vj,vij (ca 15301;GentseSp.262
(1521j;St1,24,90;2,187 (vöör 1524); (153% ;cAsT.,C.V.R.208 (1548);H.d.Am.
q;Tyudo2494
v.D.DALE,Jantgyacie2 (1ekw.16e e.?j; C5,D 8,R 8,Gg2vEm.16ee.
1He11.M ensck 33(2ekw.16ee.j;H.d.Am. gca 1550j; Byuyne 1,162;3,146 (2e h.
9

16e e.q;Smenschen gheest156 Eca 1560?q;
Antw.Sp.Pp iiij (15611;Haagsp.k ijv
(1561j;Rott.Sp.M viij(1561).
Doloreuselijc,bw.Van doloyeus.
Smartelijk.llO guade boetschappe/
voor mi odieusellgck Die doloreuselijc
mijn hertedootwondich doorsnijdt,GHIsTELE,Hwf.88(1555q.
Doloreusheyt, zn.Van doloyeus.
Smart,verdriet.lllck moet als de patientighe swichten,Bevanghen bli
jvende
metdoloreusheyt,H.d.
A m.D IV Em.16e
e.q;Die souden baden int bat der doloreusheyt,Antw.Sp.Ss i
jv (15614.
Doloringhe, zn. Ri
jmvervorming Van
dolevinghe?
Droefheid, smart, li
jden? Of (onder
invloed van dolen,dolinghe) verwarring,
onzekerheid, twijfel?1O Heer laet my
doch eenen vinden /Die my de rechte
solutie wil ontbinden /En doet in my
inden //deesdoloringhe (x veystovinghe),
Rott.Sp.D i(15611.

LE, Ant.81 (1555q; I
4Q:r.Gheleevde 119
(1558j;Antw.Sp.H iV,X iv,fiijv,h i,
n i(15611;Haagsp.n iiij(15614;Rott.Sp.
R vv,S v (15611 Vevl.Z.1,85,1321
(15831;Ontv.Rentm.319,646,662(1588?J;
Tvauwe217(1595?j;Hs.TM B,C,fol.67b
geind 16ee.?).
Ook a1s benaming voor een der engelenkoren, t.
w . de vierde orde van de

hemelse hierarchie.llSt2,21 (vöör 1524j;
cAsT.,C.V.R.217(15481.
Dom inatresse, zn. Gevormd naast dominateuv.

Heerseres.llGhy (bliifd)eeuwelick myn
tresse,cAsT.,C.V.R.150 (1548q.

cleergesse:myn duwagiere m yn dominaDom inie, zn. Ontleend aan ofr. domiwïo'
;z? Of van dom ineven ?

Heerschappij(vg.KIL.843: dom inie.
Dominium, #ïfït?).llDer redene gheestelijck betaemt dominie,Smenschen gheest
485(ca 1560?j;My isoockwelindachtich/
Hoe dbedroch wies crachtich //in u
Doluere, zn. Ontleend aan ofr. doluv, domi
nie,Hyzfzf?.Sp.1iiij(1561q.
dolov,doltleuv.
Dom mage,DOMAGE,DOMAGIE,zn.OntSm art, verdriet.11St 2, 153 gvöör leend aan ofr.domage,fr. dom mage.
15244; EVERAERT 129 (1525j,1'95 (1526j; Nadeel,schade,verlies.lAls claghic al
Gentse S/.86,204,248 (153% Rott.Sp. om me tgroote domm age, Alder m eest
N vijv?Q iiijv (15611;Jezus o.d.leyaevs deerd my van dees voorschreuene,cAsT.,
215 (voör
' 1580);Vevl.Z.1,300,497,585 C.V.R.85 (15484;Op datick totmynder
(1583);Bijstiev401 (eind 16e e.?j;Lueyi- avantagie Door syn jonstighe vryagie
33zonder dom agie De vreucht mach sm a#r.
ç101 (eind 16ee.?j.
ln deaanh. (met causatief aspect) ken ,,daer ick moet naer haken,H .d.Am .
foltering,kwelling.1(DeIsvaëlieten)mee- Cc 3 (m.16e e.q;Altoonen sy voor de
nen zonder last tzyne//van onser (t.w. oogen volcoomen bi
jnae men sietse welvan de Assyriiè
rs)dolueren,Judich 1117 drae/volbrengen domage,Deenv.M ensch
(1577j.
1025E2eh.16ee.q.
O PM.Op de volgende plaats is dolueve
Dom m enacie,zn.Zie D om inatie.
Domphooren,zn.ZieMNW i.v.Dompvermoedeli
jk onder invloed van dolen
zoveel als :
1zonde, dwaling''.llc hebbe hoven,W NT i.v.Domphoovn (1).
geslacht den verloren sone swaer van
Neus (vg.KIL. dom p-horen/dem pdoluere,Bvuyne3,7 (2eh.16ee.q.
horen...Nasus,'
nt4rïs).l
1lck heb eenen
Doluerscap,zn.Van doluevle).
domphooren /die goet en fris is,Antw.
Smart,verdriet?11Te bet za1zu (t.w. Sp.Y ij(1561q.
1'
14),4:t7
8 Isigvine)elcken zyn cas bedyen, Donderzwerck,zn.Uitdondeven zwevch.
M ids haer doctoressen,weerende doluerDonderwolk?ilDuerhaghel,duersneeu,
duer windt, duer donderzwercken Zal ic
scap,cAsT.,C.V.R.134 (1548).
Dom age, DOMAGIE, zn. Zie D ommage. voor u dl
ijf zonder vertraghen waghen,
Dom inatie, DOMMENACIE,zn.Ontleend A.BIJNS,N .
ReI.317,e,11 (1528q.
-

aan ofr*# fr.domination.
M acht, heerschappi
j

(vg. KIL. 843:
dom inatie.Dominatus.vulgödominatio).
jjDvie bl. danssen 17,63 (1482j;Dals.
wedevh. 480 geind 15e e.?j; EVERAERT
53 (15111;St2,204 gvöör 1524j;Doesb.
83,218 gvöör 1528);M enichj.d.bedvochs
280 g1e h. 16e e.); B.d.Scv. 26 (15391
,;
Pvochiaen 1079 (ca 1540j; Tvudo 3030
(ca 1550);H .d.Am O 1(m.16ee.jGHISTE130

Doodwondelick,bn.,bw .Van doodwond?

1) De eigenschap van een doodwond
bezittende.llDootwondelyck quets,Smenschen gheest385 (ca 1560?1.
2) Ten dode wondend.llO doodt.
hebthem van tleven berooft doodwondelicDoo
k,DB
DENE 153aEca15601.
ghe, zn.Van dogen,deugen?
Deugdzaamheid,deugdeli
jkheid,innerlijkewaarde?j
lHy slachtdese stynckende

Doonekin - Doorschaken

O swaerfenijnsijtmithertedooriachtich,
duechden /niet vele van dooghe, EvE- Doesb.57Evöör1528j.
Doorkerten, ww. Uit doov en heyten,
RAERT513(1533q.
Doonekin, zn.Van dololne,ontleend kerven (vg. KIL.: kerten. Fland. j.
aan ital.donna?
keru en. Cyenave,incideve. & Subagitaye
Vrouwttje)(vg.KIL.843: Done.Afz
lf- enPLANT.:Keruen/oft kerten.Cvenev,
liev, domina, pzJfrowJ).Il(De geestelijhen) taillev.Cvenasscindeve,cvenavej.
willen gheen /meyskins houden /noch
Doorkerven.lllck zalhem doorkerten
doonekins, DE RoovElts,Quicunque 637 ##ziet In syn longher-gatnoch van quaden
(3ekw.15ee.q.
spijte,H .d.Am.V 1vrm.16ee.q.
OPM.Vg.M adoonhen.
Doorknijsen,ww.Uit doov en hnijsen.
Doopen, ww. Zie M NW
Dopen, Doortrekken,geheelenalvullen?11Alle
quaet is in hem doorknesen, Doesb. 199
W NT i.v.Doopen.
Samenstellen, opstellen?1Tes cuenste gvöör1528j.
een oratie wel cuenen doopen, Zidijs Doorployen, ww. Uit doov en ployen.
m aghtigh, steeckt u in die possessie,
Uitdenken,bereiden,samenstellen (vg.
cAsT.,C.V.R.34 (1548j.
W NT i.
v.Plooien (1),bet.A,1,5,b)?11
OPM.Vg.Ghedoop.
Fenijnich black (= blaah,vuur?)listig
Door-.Zie ook Deuv-,D oev-,D ov-,Duev-. doorployt//W ordt uytgheroyt (= ui
tDoorblaest, bn. Van doovblasen.
gestrooid, vg. W NT i.v. Rooien (1V),
Geheelvervuld?doortrokken (van).IlO H.d.Am.K 4v(m.16ee.1.
lupiter!m et graclen doorblaest,H .d.Am .
JDo
orww.
rijdeZ
n,
)EN,
ieMNW
DEURi
R.v.
IJD
Do
EN,
yeyidDUERRI
en,W NT
K 8gm.16ee.q.
(D
Doorbluwelen. Uit doov en bluwelen.
1.RJ. Dooyv
ijden (11).
ln de aanh.doortrillen.1Vare die mij Doortrekken,geheel(verlvullen.l(Comdie leden doorbluwelt, Appelboom 406 passie)Dieallen myn ledenu comptheel
(1ekw.16ee.q.
duerryen,Tyudo980 (ca 1550j;Vliet!ghy
Doorcnaginge,zn.Van doovcnagen.
helsghe gheesten, vol quaets duerreden,
Doorboring, vertering (door smartl.ll ald.3373.
Ic ben verdwenen door drucx doorcnaVandaar dueyyeden, vol, gevuld,
ginge,A.BIJNS,N.
ReJ.141,a,5 (1e kw. vlezig?ljTis(t.w.eengedoodenvervolgens
16ee.q.
opengesnedenkind)seerduerreden//Hadt
Dooreeren,ww.Zie W NT i.v.
icker aff ontbeten!Bel.v.san%.686 geind
Doorploegen.11Ghelijceenploegertlant, 16ee.?j.
sy de Zee deur eerden, GHISTELE: Vivg.
OPM. De zich hieruit ontwikkelende
Aen. 78b (1556j; Die met wtsheyts bet. van ,ykwellen, pijnigen'' (in W NT
ploech //sijn hert wil door-eeren En tap.,bet.3)uitsl.u1tv.zEvsco'
rs bekend)
mach gheenssins dit cleet van hem reedsbi
jDE RoovsltE 281g3ekw.15e e.q:
weeren,Antw.Sp.K iiij(1561j.
#;CloMost
ers/Dorpen/Landen oft steden
et ouerlaste soe deerli
Doorflueren,ww.Uitdooven jluevenl?).
jck doorUitrukken, verdwijnen?10.:Nv gaet reden // zijn''.- Met perfectief aspect
doorflueren Met uwen cierate/in ander op de volgende plaatsen yyvernielen, opcontreyen D.:Neen /ick blijue hem by, eten'' (van kleding door motten).11Een
cleet Deurreden ende gheten van den
Antw.Sp.Xxij(1561).
Doorglijden,ww.ZieW NT i.v.
motten,v.D.MEULEN,Ketiuigk.150 (ca
Overwegen,overdenken?1lacobs kin- 1500j;Hu cleederen zijn vanden motten
deren die loseph verdreuen Hueren duerreden,DE DENE 227a (ca 15602.
broederbeseuen dietwe1doorglijt,Doesb. Doorschachtich, bn. Van doovschacht
of doovschachten (vg. Vevblendick en
205gvö6r1528j.
Doorgrondigen, DEURGRONDIGEN, ww. Vevsadich).
ZieW NT i.v.
Doorboord.lElc ridder met sdoots
Doorgronden, verstaan, ernstig ter pi
jl doorschachtich was, Dal s.wedevh.
harte nemen.llDit deurgrondicht, Dvyd. 86 (eind 15e e.?j.
Rej. B vv (1561j;Myn reden deurgron- Doorschaken,ww .Uit doov en schahen.
dicht, Rott.Sp. B ijv (1561); Te recht Doorgloeien, doen branden (van liefdoorgrondicht.. Dese onse solutie, ald. de?11Vyerich doorschaect is 'therte in
M viijv.
minnen, H .d.Am. K lv gm. 16e e.
j; 't
Dooriachten,ww.Uitdoovenjackten. ls N arcissi schoonheyt die m y doorDoorjagen,doortrekken,doordringen.l
j schaectheeft,ald.L 2v.
vulder houeerdicheden Scynende van
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Doorschoyen - Dootcnower
Doorschoyen,ww.Zie M NW i.v.DoyeS6O#8K.

Doorthuynt,bn.Van *dooythuynen (uit
dooven thuynen = tunen?).
Door (dekeel)gaan.1Ghy laetsedoor- Doorschoten,bezet? 11Oude cordewaschoyen metdroge lippen,in Kluchtsp.1, ghencruyersende sackdraghersAviens ha64geind 16ee.?).
bi
jten metlappen meestzijn doorthuynt,
Doorsm uycken,ww .Uit doov en smuy- DE RoovERE 404 (3e kw.15e e.
q.
cken.
Doortoghen, DUERTOGHEN, bn. Van
Doorgloeien?11Door de wolcken siet- doovtiegen.
men 'tsmuycksel doorsmuycken //Van Geslepen,doortrapt.11A.BIJNS,N.ReI.
Phoebus,H.d.Am.Q 5Em.16ee.q.
85,b,12 (1ekw.16ee.q;Leenhoj433 (na
Doorsteken,DOERSTEKEN,DSURSTEKEN, 15311; in v. VLOTEN,Geschiedz. 1, 228
DUERSTEKEN, ww . Zie M NW i.v. D ove- (15424, GHISTELE, Opï#. Sendt
by. 58a
(155% ; HOUwAERT, Gen. Loop 85 (ca
stehen,W NT i.v.Doovstehen (1).
Hem doovsteken,zich wegpakken.lSacv. 1590) Veeld.Gen.D.199g16ee.q.
v.d.N.159 (3e ltw.15e e.q;DvieM innevs Doortrobbelen,ww.Uit doov en *tvobbe61,211,219(beg.16ee.?j,EVERAERT 226 len (een bijvorm van tvibbelen (F:zf//l.),
(1528?j; GHISTELE, Tev.Hec.28 (1555); trippelen, zie De Jager, Fveq.1,800?).
Katm.100,368 gvôör 1578); ïvevelt be- M oeizaam doorkom en,op een moeizam e
vechten 163 (2e h. 16e e.q.; Zeven Sp. wijze afleggen en v.v. doorstaxn?1Die
Bevmh.N vj(1591j;Bijstiev273geind 16e menighepassagiemeteenstoutverzoeck//
e.?q.
Heeft doortrobbelt, H.d.Am. C lv (m.
OPM.Ookreedsin (devroegerederijkers- 16ee.q.
Doorvlinderen,ww .Uit doov en vlindeklucht?)Playevwatey12,19.
Doorstrepelen, ww. Uit dooy en *stve- ven (zi
eald.4.
pelen (freq.van stvepen,slaan,ranselen, Doorheengaan, doordringen?11Penninenz.,zieW NT i.v.Stvepen,bet.A,3?). ghen op dobbel interest wtghegheven,
Afranselen? Martelen?1lck en wille Daer de m ot noch roest niet en zaldoor
niemant ter doot helpen doorstrepelen, vlinderen, Dev Reden-Rycheys stichtighe
H .d.Am .N 3v(m.16ee.
TsamenhomsteCv(16031.
q.
Doorstrijpen,ww.Uitdooven *stvijpen Doorwerken,ww. Zie W NT i.v. Doov(vanstnjpe).
weyhen (11).
Eig. doorstrepen, met een streep of Op de proef stel
len, louteren?l
iDie
strepen doortrekken en v.v.doortrekken, sullen daer geproeft werden scherpeli
jc
mengen?11De consten sijn al met veel doorwrachtlnden vyerederGoddelijcker
onrusten doorstrijpt,Antw.Sp.Xx iiij cracht,Pvochiaen 2339(ca 15401.
Doorwien,DoRwlEx,DOERwIEN,DUER(1561j.
Doorstroopen,ww.Uitdooven stvoopen. w IEN ,w w .Zie M NW i.v.D ovewien,W NT
Ontvellen en v.v. stukkrabben?11z1.: i.v.Doovwieden.
zoeken, doorvorsen, doorwroeGhy zoudtuwen dranck metbittertranen
1)D oorKI
m inghen. G.: V wanghen doorstroopen. ten (
vg. L.: D eur-wien . Pevlustvave,
,4.: V handen vringhen, H .
d.Am .Ff 7V #:rscr1
ffJrï).llEevste Bl.1012 gca 1440?j;
Em.16ee.q.
Doesb.180 gvöör15281;A.BIJNS9 (15281;
Doorteesen,DEURTEESEN,DUERTEESEN. Gentse Sp. 146 (1539); cAsT.
, C.V.R. 50
(1548q(,yGhelijck ofic sakeloos achter lanZieW NT i.v.(Vg.ook Tesen).
1) Beroeren? Vervullen?11Een groot deghijngheVulfantasiën,nochtansmeest
verwonderen mi
j den sin duerteestheeft, duerwiedt'', hic?); Antw. Sp. Pp iijv
A.BIJNS 175 (1548q;Den opper Coningh (1561j;HOUwAERT,Fï:rW tevste184(1583q.
H oogh.. Der Con'ghen op der Aerd', - E énm aal aangetroffen in eig. zin,
hun herten doch doorteest M et al dat met betr.tot een hof:wiedende doorzoeOnS regiert, Vliss. Redens-Lustk. 130* ken,Weyel
tbevechten 249 g2e h.16e e.q.

2)Doorgronden,kennen?11Godsghees(1642j(hic?).
2)(Deerlijk)verminken?1(Hectoy)Van te heeft m y u com ste heeldoen duerwien,
Achillesdeurwont,deurhouwen,deurteest Tvudo 1306 E
ca 1550);W iltsin duerwien,
Begaeyt vanden bloede,GHISTELE, Vivg. ald.1618;1ck ben lustitie,wilt dit duerwien,Tyauwe 1321(1595?q.
A6n.30b(1556q.
ln deaanh.vandedood.1Ghyzijt/ 6y.Dootcnower,zn.Uit dooten cnowen met
nv tertijt/diealduerteest/meest,Veel
schoone Chyist. ende Schvift. S:/. B iv ln de aanh. (ongunstige?) benaming
voor slager of slachter.)1lck vinde hier
gca1540?q.
-

-
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Dootlaghich - Drabben

nscrijftvan dievleijshowers,deese doot- Dorpclouwen,zn.Uitdovp en clouwen;
cnowers/diemen overalvint,Gr.Hel982 vg.voorhet2e1id P.HEvNs,Spiegh.d.W er.
72b: ,,De boeren syn slechter, ia bot a1s
gca1564q.
Dootlaghich,bw .Uitdooten laglten met een clouwen'
'(in WNT i.v.Klouwen (I)
ich? W NT vat het op als afl.van doot- en vg.Clouwenacht
iclt(waarin hetaspect
laghe,doolage(zieMTNT i.v.Doolage,Afl.). der arm oede of liever gierigheid dom i(Alsldie dodelijke lagen legt.llDolo- neert).
reuse speloncke/dootlagllich gheacht/ Boerenpummel?11F Den Boer salt al
Vollijdensgheschacht,cAsT.,Pyy.D vij betalen /is tscrijchs woordt ghemeyn.
(ca15301.
L.:En swijghen als een dorpclouwen /
Dootm atten,ww.Uit dooten m atten. oftarm frater,Haagsp.fi
ijv(1561q.
Ten dode toe afmatten.llDen Coninck Dorpletsen, ww. Zie M NNV i.v. D ovevan hongeri
jen wou mijplatdootmatten, pletsen.
Stukbeuken.11Haer hoet dorsmeten
Blinden 1.72g2eh.16ee.1.
e Bl.95f
Dootvleckte),zn.Uit dooten vleckle). haer wangen dorpletst,Eevst
Dodelijke vlek, doodzonde?11Mind u- (ca1440?q.
wen naesten eer ghy ind verwijt sneeft: Dorronnen, D EU RRONN EN , DU ERRO NIn gheenrande dootvlecken en zijd be- NEx,bn.Van #0Frïwr:l.
D ovvonnen met,van,vervuld met,van.l
uonden,cAsT.,C.V.R.178(1548j.
l
Dootwondelyck, bn., bw. Zie Dood- Eeyst
e Bl.1886 (ca 1440?J;v.D.MEULEN,
wondelick.
Ketiuigh.83 (ca 1500j;cAsT.,C.V.R.192
Dootwondich, bn., bw.Van dootwond? (1548j.
1)Dodeli
jke wonden toebrengend,ten
ln de aanh. gefolterd, gepijnigd
dode wondend.lO Doot.. Dijn corosi- ziin (vg.de overeenkoms
ige betekenis. t
vich dootwondich stralen, cAsT., Pyv. ontwi
kkeling bij.
Dot?rr##8s).IIJob...Die
D viij gca 1530);Dootwondighe kniven van Sathan wasm etslaghen duerronnen,
seRef.35(1539q.
Roepic met u, te mijnder assistencie, Gent
B.d..
Scv. 7 (153% ; Commotije/oproer/ Dorwien, ww. Zie Dooywien.
oorloge/dootwondich, Well.M ensch 194 Doteren, ww. Ontleend aan ofr., fr.
g2ekw.16ee.q;GHISTELE,a4s/.88(15551; dotevofgevorm d naarlat.dotave.
D us wil ick zelve... doot-wondich My
1) Begiftigen,uitrusten (t.w.met een
'tlevenberooven,H.d.Am.E 5v(m.16ee.1. ,,dos'',bruidsschatl.llHy besteltse (t.w.
2) Dodeli
jk gewond.11MTy blyuen int dearmenenwezenl/doteertse/enmaectnet als den dootw-ondighen, D weycl
t d. seri
jcke,.,
4gz/167.Sp.liig1561q.
Apost.691 g1e h.16e e.J;Flau t'hender 2) Opdragen of schenken.lSiet toe...
kracht Light hier myn Lief dootwondich dat ghy 'toffitie,u van Gode gedoteert,
deursteken, cAsT.,Pyv.D vij gca 15301 als Gode bedient,en niet nae u vleysse(hic? of: met,door dodelijke wonden?). licken lust, REAEL,in Amst.Jaavboekje
Dootzondigh,bn.Van dootzonde?
1897,62 (15781.
D ootzondigk stichteve, ,zstichter'' van
Doucheyne, Zn. Ontleend aan
doodzonde?1(Chvistus) een beslichtere doucine.
Des toorens die Adam hadde verworven
Soort blaasinstrument, schalmei of
1nt prouven des appels, dootzondigh haut-bois.lEelstemmekens/si
nghende/
stichtere,GentseSp.185 (1539j2
douc
he
yne
n
/
f
l
uyt
e
n,
v.
D.
DAL
E,
JFr:103
Dorblutsen, ww. Zie M NW 1.v. D ove- (
ca15161.
-

--

*<

blutsen.

* '-

Doucineren, ww. Van ofr. doucine,

Stukkneuzen.1Haer hoet dorsmeten, soort blaasinstrument, zie Doucheyne.

haer wangen dorpletst, H aer nese dorSpelen op de ,,doucine''en v.v.spelen
blutst, haer ogen dorcretst, Eeyste Bl. in het algemeen?1Deur Musi
jcke constich vercloecken Int doucineren op
952gca1440?J.
Dorcnauwelenyww .Uitdovencnauwelen. di
nstrumenten, Antw.Sp.b iijv (1561q.
Afknagen.11Dat scijnt uwen tande, Douckachtich, zn.Van douch,doek.
Die ghi dor cnauwelt hebt en versleten
Op vrouwen gesteld of naar vrouwen

Vangrotenspite,EevsteBl.112rca1440?q verlangend.11Altemetsdatjcooc douckDorcretsen, ww. Zie M NW i.v. Dove- achti
ch zy,EVERAERT 287 (1529j.
cretsen.
Douwarye, zn. Zie D uwavie.
Stukkrabben.1Haer nese dorblutst, Drabben, ww. Zie MTN T i.v.; zie ook
haer ogen dorcretst?Eersk #/,9p2 (ca M NMTi.v.Dyabcloche.

$440?j.

'

Gçhaast lopen jvg.KIL.:drabben.
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D racht - Dreelinck

Cuvsitave,itave).IISev.Bl.228 (ca 1450q; OPM. Mogelijk hetzelfde als dvael in
SI.d.M .4255(beg.16ee.q;Tcaljv.JF.337 Ovl.Lied.en Ged.138:,ysechtm i,wouter,
(
lieue drael, W at pande wildi hebben''
elnd16ee.?j.
Dr
1)acht, Zn.Zie MNW en W N T i.v. aang.in M NRV i.v.Dvael.
Dralen, ww. Zie M NW en W NT i.v.
Gedraging,handelwijze.ln gunstige
toepassing (vg. KIL.: draght. Gestus, A.BEDR.Uitstellen.11Die saecke en
gestio en v.Helten, Pvoeve v. I'
1Jp(
?r#- m ach ni
e22
t l(
acnag15
he40
ge
d.raelt//zijn,CRUL,
?q
vevhlaving bl.22 e.v.).1Met jonsten oft Heynhen
anden (l.andev)drachten,St1,180 gvöör B. ONz. Spotten (vg. Hwb. i.v.
15241;Degoddelyckedrachten //syn vo1 Dvalen,sub 11 ,yplagen,tergen''l.llNyeuconfortatien //goet, Bvuyne 3, 1 (2e h. vont340gca1500q;Doesb.232(vöör15284;
16ee.q.
v.D.DALE, Stove 463 (1528);Pvochiaen
2)Onschuldigehandelwi
jze;grap,grol.ll 223(ca 1540j;Katm.361,544(vöör1578);
H oeren, openbaer overspel, m aechden Hs.TM B,G,fol.34*(eind 16ee.?j.
vercrachten Dat en zi
jn maer drachten, OPM. Vg. Bedvalen.
Dralich, bn. Van dvalen.
B.d.Scv.14(1539j.
3) Verkeerde handelwi
jze.llHad hij Traag (vg. KlL.: draeligh. Cunctaons gheloont nae ons sondige drachten, bundus, deses, ignauus, lentus, tavdus).l
j
W ijwaren langhe ghesoncken in deerde, Ghijdie.. in goedewercken tedoenesijt
A. BIJNS 291 (ca 15401; Dit sijn mijn dralich,A.BIJNS126(15284.
drachten. Des bidde ic genade op beyde
Dralicheyt, zn. Van dvalick of rechtmijn knien,ald.352;Omdat ghy 'tghe- streeksvan dvalen.
meen profijtdushebtgaen versmachten! 1)Getalm ,getreuzel (vg.KlL.:draeMet u gulsighe drachten,Rott.sp.H viJ ligheyd... c'
?
z
fwc/J/ït?).I
lOns dralighheyt
(1561).
esTe langh,GentseSp.17 (15391.
4)Slimme streek.llOm pluymstri
jcken
Zondey dvalickeyt, onverwijld.llSo
weten dees callanten drachten,A. BIJNS biddichu ...Datghy zonderdralicheyt...
174 (1548j;Seker t'Jan dats fraey /dat Hem teweghehelpt,EVERAERT 69 (1511j.
zi
jn eerstdrachten,ZevenSp.Bevmh.N v
2)Traagheid (vg.KIL. draeligheyd.
(1591j.
D:.
sï#ïJ).IIlck sal u (t.w. God) dienen
Draeckich,bn.Van dyaech.
en m innen sonderdralicheyt,HOUwAERT,
(Als)van een draak.Dvaechick jenijn, 'Uïyr Ivtevste 32(1583j.
drakengif.11O quelende liefde seer suer Dralijc,bn.,bw.Van dvalen.
van smake, draeckich fenijn die mijn
Traag.llEest wonder, dat hem tvolc
herteduerknaecht,Doesb.100gvöör1528j. tot duechden dralijc spoet,A.BIJNS 161
Draffsot,zn.Uit dvajfen sot.
(1548J;lck heb ln uwen dienst geweest
Scheldnaam,in deaanh.vooreen rijke seerdralijc,ald.406 gca15401.
vrek.llDesen draff//sot wilt hier mede Dreel,zn.ZieW NT i.
v.Dveel(1).
gevoet//werden,Gv.Hel1051 (ca 15644. Geliefde,boel(vg.KIL.:Dreel.Fland.
Drafwaterken,zn.Uitdvajen watevhen. j. boell.llBVERAERT 170 (1527q, 292
Schertsende benaming voorbier.llEen (1529j,259 (15301;A.BIJNS 102 (15481,
drafwaterken goet van ghebrauwe, DE Vevl.Z.1,657 (1583q.
Ook in de verkleinvorm dveelhen,
DENE 175a(ca15604.
Drafzack, zn.Zie MNW i.v.Dvajsac, indez.bet.llPiv.8A3Th.239(1ekw.16ee.q
W NT i.v.Dvajzah.
A.BIJNS,N.ReI.132,e,12(1ekw.16ee.q;
Zak met draf gevuld.lHy scynt ghe- 309,b,11,313,e,5 (15281;Gentse Rej.
vultghelyc eenen drafzack,EVERAERT 92 79 (153% ; CRUL, Heynhen 3 (ca 1540?q;
(1525j:
Re
devijhevsged.30,388,391 gm.16e e.?q;
-.
Draljlaert,zn.Zie Dvalaevt.
z
1ntw.Sp.Lliiijv(1561j;Vevl.Z.1,1018,
Dralaert,DRAIJLAERT,zn.ZieM NW i.v. 1087,1147 en pass.(
1583j.
Talmertvg.KIL.:draeler/draelaerd. Dreelinck,zn.Van dveelen? Of sam enCunctatov,cunctabundus,c:.
s.
sJ//r).lIDoesb. trekking van dvetelinch (zie MNW i.v.
247 (vöör 1528q; Lechevt. 102 (1541); Dyetelinc)?
Lieveling,favoriet.lW y en kentAnseH.d.Am.Aa 3v (m .16e e.q.
Drale,zn.Van dvalen.
roose niet die seer verm aerde Baechus
Sukkel? 11W atvintmen menigen drale dreelinck van m enich gheuiert, Hsffz?.
D ie een cleen sake m aken herde breet, S#.Ooii
j(15614.
Ook in de verkleinvorm dveelincxDoesb.262 gvöör 1528) (St 1,13 gv66r
1524jheefthieryale(l.dvale?).
à:'
n,in dez.bet.jlD.H.:W-i
jsullen npch,.-

.
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Dreet - Dryghen

Haer alder liefste knechtkens zijn,f.
H .:
H uer dreelincxkens,D .
S .: huer badderkenssijn,Sacy.v.d.N.817g3ekw.15ee.q.
Dreet,zn.ZieW NT i.v.Dveet(11).
Vriendi geliefde.lSulck houdt hem
zijnde dllefste dreet, DE RoovsRs 397
(3e kw.15e e.q;Dappostelen...Dien hy
(t.w.Christus)bemindealszyn ghewuene
dreeten,EVERAERT352(1531q.
Dreg(ge),zn.ldentiek metdveg,werpanker? Of rijmvervorming van dyog?
(Gemene) streek?11Die tquaetste onder/en dbeste bouen legghen /En deur
sulcke dreggen //di
e duechtomcinghelen
/Datse tgoet metten quaden tsamen
minghelen,Antw.Sp.m iv(15611.
Dreggen,ww.Zie MNM Ten W NT i.v.
1) Slepen?1Soo drae alst gesayt is/
moet ghijt (t.w.hetzaad)om leggen om
soo te bewaren voor tgevogllelt/inden
lucht dier anders welhaest m ee souden
gaen dreggen,Saeyeye 401 (2eh.16e e.j;
Laet onsgaen dreggen y,met haer sonder
gecken Om haer te begraeven, Lijs en
Jan Sul201 geind 16e e.?j; So moocht
ghij daer mede heen gaen dreggen,ald.
310;Hs.TM B,G, fol.88*, 89V* geind
16e
2)
e.7
.q.
ln fig. toepassing: treuzelen?1
Langernietdreggen wilt,Red.en N at.132
(2e h.16e e.q.
Sondev (lang, meev, veelj dveggen,
metbekwamespoed;terstond.1Rott.Sp.
G vij (1561);Tcooven 19 (1565j;M enich
GoetHayt908g2eh.16ee.q;Saeyeye452,
586,838en pass.(2eh.16ee.q;Jezuso.d.
levaevs8 (v6o
'r1580j;Lijsen Jan Sul336
geind 16ee.?q.
OPM. ln Bvouwevsg. 397 Eca 1560):
#yNveerdeijns,alistdrooch weer,sijhouwent in dreggen //nu'' is dveggen wel
hetmv.vanhetzn.dveglge),vg.indveggen
@?fïJ'
ç
p8s in Ri
jchen Wveche 110 (1596?j.
3) Zware arbeid verrichten,zwoegen?
(Deze bet.kan zich ontwikkeld hebben
uit die van yyslepen''in de zin van ,,m oeizaam voortgaan'').lGhy souwetalgheerne segghen (
H oei
ezaam)
mo
tconstich dregghen
beoefenen Van
(versta'. het
de kunst,het zwoegen op de kunst?)/,
/
eerstbymoetcomen,Antw.Sp.T i(15611.
Drem , zn. Van dvemmen ; vg. mhd.
dvam (inMNW i.v.Dvemmen).
Kwelling,druk,moeite.1T'Beveldes

1)W aard zi
jn,tebetekenen hebben.11
RoovElzs 114 (3ekw.15e e.q lc gruetv
al m acht hier luttel drepen, Sf 1, 241
(véör 15241;Aertsche vruecht en mach
Tlouen van m y mach lettel drepen, DE

een haer niet drepen tegen hem els,

Doesb.186gvöör1528q(= X Esels19,31
(15301);Huer jonste tmywaerts/dynctme cleene drepen,EVERAERT 266 (1530);
Siet ghij iet schoons te water te lande
Tmach bij de schoonheyt des scheppers
lutter drepen, A. BIJNS 423 r
-c
a 1540);
MToorden die trepen,Jezus i.d. tempel
83(ca1575?j.
2) Baten.llMijn claghen... en mach
niet drepen,A.BIJNS,N.lîej.213,c,10
(15261.
Drevele,zn.Van drevelen.

Enen sinen dvevelegheven,iemand zijn
gang laten gaan, hem zi
jn zin geven.11
Gheefthaerharendrevele...Laetsealhaer
begheertedoen,cAsT.,C.V.R.157(1548j.
Dryakelbusse, TRVAKELBUSSE, zn. Uit
dvyahel en busse.

Medicijnbus;in deaanhh.obsceen voor
membrum virile.l
jJc zal myn tryakelbusse/tjeghens hu craem legghen,EvERAERT 467 g1e h.16ee.
q;Jc sturte/myn
dryakelbusse Binnen hueren craem e,
ald.470 (zieook ald.468).
Driakel-cooper, zn. Uit dviahel

coopen met -ev.
Kwakzalver.llTant-treckers/endeDriakel-coopersM akelaers ende Rosch-tuysschers/zit achter int beste, Veeld.Gen.

D.159 (16ee.j
'.
Dryakelcorf,zn.Uit dvyahelen coyj.
Medici
jnmand.lJc zalbest den dryakelcorfonvarren worppen,EVERAERT 204
(1528j.
Driakelen, wvr. Van dviahel.
Driakel gebruiken.jlDus seg ic, hoe
ghijt driakelt oft pilt:Maectv bedde so
ghislapen wilt,Doesb.159 (15281.
Dryakelprouver, zn. Uit dvyahel en
pvouvenmet-ev.
Drankjesverkoper, kwakzalver.j
lHier

staetEen Dryakelprouuerhebbendevoort
ghedaen alle m anniere van poere ende
wortelen, EVERAERT 199 (1528j; Een
dryakelprouuer met leuende watre, ald.

465q1eh.16ee.q.
Dryghen,ww.Secundair(hypercorrect)
n
a
ar dyicht,driftnaast dyijven?OfrijmHeeren m oet niem ant laetentAl soum en ver
vorming van dvtjven?
mijverwaten /.
/en bringhen lnden drem, Drijven?11Holla cousijn wilt daer aff
,
l4J:dr.Gheleevde370 (15581.
stilswygen oft sow ons tot geschildryDrepen, TREPEN, ww . Zie M NW i.v., ghen/soo men haest mercken //sow,
MTNT i.v.Dra?en.
Il.Bedy.ffcrl222 (1577j.
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Drijven, ww. Ovev tboovt dvi
jven, zie satzi
jn,thooftstaethem groene,Leenhoj

Booyt.
105(na1531J.
Drim mer,zn.Van dvimm en = dvemmen,
Dropen,ww.Zie M NW i.v.,W NT i.v.
knorren, dreinen, zeuren?
Dvoopen.

A.BEDR.Kwellen,martelen;uitkni
jpen, uitpersen?1De lantman claecht...
dat hy wort ghedroopt//om tvet dat
hem affloopt, men daechten, jaechten,
en al om synder erven, Bvuyne 1, 80
zieD uymhen.
(2eh.16ee.
j.
Drincksaem , bn. Van dvinchen.
B.ONz. Zijn hart ophalen, zich verDrinkbaar.l(Hetbittevewatev)maeckte gasten? 11Mrel op ghy zotten... ghy

Nijdas,brompot?lndeaanh.blijkbaar
synoniem metgvimmey.1Grimm ers,drim m ers, die loncken m et leepen ooghen,
Leuv.Bijdy.4,214 gbeg.16ee.
q.
Drincken, ww.O#fduymhen tfyïz
ncA:'
z;j
hy hem lien drincksaem

ende zoete, wordt ghenoodt om te dropen ziet nu u
open Ende wilt Rethoricam toch helpen

Judiclt578 (1577j.
Drippen, ww. Bijvorm van dvuppen?
(Vg.eng.to#rï#).
Neerkomen,neerdalen? 1Zi
jn jonsticheytmoet elders drippen,Sp.d.M .3407
gbeg.16ee.q.
Droel,zn.Van dvoelen.
Zot, gek.llAl schiet den droel over
den Doel ten is gheen noot, Negenthien
Refeveynen intSotD iiijg1613j.

vieren,Dvyd./8/.E i(1561j.

Drosen,ww. Zie W tdvosen.
Druckloos, bn. Van dvuck.
Zonder druk, moeite, verdriet.l
lHy...
quam vanden druckloosen hem elhier int
dalalder catyvicheden,Sm enschen gheest

838(ca1560?j.
Drucksaem,bn.Van dvuch.
Ongelukkig, rampzalig.l
!Om dat ghy
OPM.Vg.Dyuyl.
hovaerdich sijten pompoes.. dusmaect
Droghen, ww . Zie M NM' i.v. Dvogen, ghyse drucksaem , Smenschen gheest 616
2eart.,W NT i.v.D vogen.
(ca1560?J.
Eig. tranen drogen, v.v. troosten,

helpen en dan ook bevrijden?1Droghen
m oechdi m y van drucs partyen, St 2,
185gvöör15244.
Dronckilct, zn.Uit dvonclh) en hilct,
kelk.
Drinkbeker.llMynen dronckilct zoeter
es dan eenigh dranck, Gentse Sp. 209
(1539q.

Droochcackken,
cachhen.

Uit dvooch en

Druckzinnich,bn.Uitdvuch en zin m et
-1'ck.

Droevig.llThisbe alleene zijndein haer

kam er swaermoedich ende druksinnich,

cAsT.,Pyv.C iijv (ca 1530);Myn amoureuse drucsinnighe qualen, ald.C iiijv;
Druck-zinnich ghepeys, hertsweerich lijen,H .d.Am.C 4 gm.16e e.q;O druckzinnich rum oer! wat kom dy m y voor
ooghen, ald. D 8.

Druescop,zn.Uit dyues,droes en cop,

Geen stoelgang hebben?''(Erné) Of zie W NT i.v.Dvoes (1),Samenst.
soms:opeendroogjezitten,armoelijden? Arme stakker.lW aer sullen wy, arme
1Allesnijderslaetoick inderhellendrooch druescoppen,dan blijven,Pvockiaen 605
(ca1540j.
//Dr
cac
kken,Gv.Hel285 (ca 1564).
Druggelen, ww .Zie W NT
llvoggeoochscote, zn. Uit dvooch en scote,
scheut? Ofstaatscote corrupt voor styote, len (1).
zoals v.Vloten heeft gelezen ofgeëm enBiggelen (van tranenl.llDe tranen die
deerd,zie Kluchtsp.1,110 en daaruitin druggelden over haer wanghen, GHISTEM NW i.v.D voochstvote? De bet.is dan Ls, Tev.Heaut.23 (1555q.
echter niet dezelfde a1s in Leenhof 105
Druyl,zn.Zie MTNT i.v.Dvuil(11).
(zie Dvoochstyote).Zienog Tschv.73,bl. 1) Benaming voor een soort demon
114 e.v.,en 74,bl.62 e.v.
(door KIL.i.v.Druyl geli
jkgesteld met
Sukkelaar# arme dronlnael? Of niets- drol= y
,kaboutermanneken'').11V hooft
nut?1S.; Die van doene heift/twee isghehoectghelijckeenenwy1Ghy schijnt
droogherothierenDieslepeonstsaemen / eenen druyl,Antw.Sp.F ij(1561j.
binden cote.0.:Ghy zyt een ruetelaere.
2)In toepassingop een mens:zot,gek.l
S.:Ende ghy een droochscote,BVERAERT Noch woonen i
n dese prochije selsaem
druylen Gheheeten tatolven,Leenhoj625
171(1527j.
Droochstrote, zn. Uit dyooch en stvote. (na1531j.
Eig. iem and met een droge keel; die
3)ln deverkleinvorm dvuylhen,dyulleveel en/of graag drinkt.lJoncker Faes hen in de aanhh. gebezigd, als vlei- of
droochstrote wilt altijthoveren En even troetelnaam.lTsijnmi
jnliefstedruylkens
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Nyeuvont 219 gca 15004; Ghi sijt mijn (1557);/1ntw.Sp.eiij(1561q;Rott.S#.A
knechtkens mijn liefste drullekens,ald. ijvDuc
,Sveij
(1561).
sse, zn. Ontleend aan
541; Ke willecome mi
jn alder liefste
duchesse.
druylken,Sp.d.M .1702gbeg.16ee.q.
OPM.Vg.Dvoel.
Hertogin?l
jGhy waert int getruer;
Druylen, DRULEN, ww . Zie '
W NT i.v. oock u volck,metm enich gecuste ducesse,
Dvuilen.
Bvuyne2,61(15831.
Heimelijk,ongemerkt gaan, wegslui- Duchtbaer,bn.Van duchten.
Pen,zich uit de voeten maken (vg.KIL.' Bevreesd. Voort steruen / zoudic
D ruylen . Suggyedi; latentev, siue clam duchtbaerzyn,EVERAERT199(1528j.
Duchtbarlch,bn.ZieDuchtvayich,Opm .
ïg:).- Gaen dvuylen,dvulen,zich heime-

lijk uitdevoeten maken (vg.KIL..Gaen
druylen . llvovipeve S8, sub
duc
gi
nceve s:).1
I
Tvolck... datter al wech
drulen,
lloesb.229 gvöör 15281; Laet onsgaen
druylen,a4w/f
.
&.Sp.F iiijv(1561j.
Druijlgadt,zn.Uit dvuijlen gadt.
Vlei- of troetelnaam (vg. dyuylhen,
dvullehen,zieD#z@f).1IDusghi
jaltgequel//
spaert//fi
jn mijn lieffste druijlgadt,Hs.
TM B,G,fol.66 (eind 16ee.?J.

Duchtich,bn.ZieMTNT i.v.Duchtig(11).
Vrezend, bevreesd. 1 'Tgeduchteli
jck
gepeys, dat m y hout duchtich,H .d.Am .
l8(m.16ee.1.
OPM. Ook bij COORNHERT 1, 488d:
##Een zoete vangst is ooc de H aze duchtigh-''
Duchtvarich, bn. Uit ducht en vaven
m et-ich.

Vreesinboezemend?11Tscheyden moet
myn solaes wtplanen:duchgtqvarich wanen Als weder hanen /Doet keeren alle
m istroostich vermanen,cAsT.,Pyr.A vjV
gca 15304;O zorghelic last!m yn vreucht
bedect ghy /duchtvari
ghen sip beroerlic
wectmy /D ies ic dangereus hertsweeren
draghe,ald.B vs'.
258(1530).
Druvaert, zn. Bijvorm van dyoevaevt OPM. V TNT leest abusievelijk ducktdeugniet(zleMTNT i.v.Dyoef(11),Samen- bavich (zieDuckten,Afl.)en vertaaltdan
st.afl.ensamenst.,DE Boi.v.Dyoevaavd)? minderjuistmet,yvreeswekkend''
Deugniet?11W a,ghidruvaert,ghizult Duchtverwich,bw.Uit duckten vevwen
noch aeneen galghe//waijen,Bl
jstiev362 m et -ich? Of corrupt voor duchtvayich?
ttVreeskleurig'', bleek van schrik ? Of
geind 16ee.?j.
= ducht
Druvich,bn.Van dvuve,druif.
vavich,vreesinboezem end,vreseDe vorm of eigenschap bezittende van li
jk,angstwekkend? 1O leden /die my
eendruif.11LofwynghaertMaria...W iens duchtverwich beven, cAsT., Pyv. C iiij
druueghe vrucht/naar Sint Jans oor- qca1530q.
conden W y sacram entelic nlltten, EvEDucken,ww .Zie M NW i.v.
RAERT519(1533J.
Ten valkomen, ondergaan,sneven.11
Dsoncken(e),ww.?Voordebeginklank VTie wast die Holofernim de ducken
vg.de opm .in Loquela i.v.Sonhe.
y,ooc
k,H.d.Am.A 5Vgm.16ee.j.
Verliefde lokgeluidjes maken;tokken, Duechtbeletter, zn. Uit duech't en bemet-ev.
tokkeren(vg.DEBo i.v.Zonken:gonzen, lettlennde
aanh.scheldnaam vooreenketter.
zoemenl.lHinnen zonderhane,dieamoreusheid halen Met beckene, dsonckene, 11Ketters,santafsetters,duechtbeletters,
oftem etbehagelicsiet,Legghen onvrucht- muters,A.BIJNS,N .
Rej.338,e,10(1529q.
Duercaerden,ww .Uit duev en caerden.
baer eyers,cAsT.,C.V.R.211 (1548q.
Dubieus,bn.Zie NVNT i.v.
Doorhalen, over de hekel halen.llDe
lnnerlijk onzeker, twijfelmoedig, niet m ans willen altijts de vrauwen duerwetende watte doen.1Soo variable als caerden,M an en î&#'
/ 37 geind 15e e.?j.
zi
jn dewinden Soo haestisden sin /van
Duerdrijven,ww.Zie MTNT i.v.Doovdeen op dandereOftghelijck cruystraten dvijven (1).
denwtlandereDoen dolen /sooperplexen
Heendrijven, wegdrijven, wegvloeien
dtlbieusben//ick,z4o/:f?.Sp.Ffiv(1561). 11Dustlevenduerdrijft,GentseSp.2(1539q.
Drulen,ww.Zie Dvuylen.
Drulleken,zn.Zie Dvuyl.
Druter, zn.Ri
jmverlenging van dyuut?
H etzelfde als dvuut,tbzvï/,boef,schazyt
or Lut
Godt
alEVERAERT
s donghevuit?11Ghy
drut
ersvo
(x
eysj,
looueghe

Dubitatie,zn.Ontleend aan ofr.dubitation oflat.dubitatio.

Duerdrom men, ww. Zie D uevedvomen.
Dueredrom en,DUERDROMMEN,ww.Zie
Twijfel.11St1,168(vö6r1524);Bruyne M NMT i.v.D orèdvom entM'TNT i.v.Dooy1,163 (1556j;HeynlelicLi
jden 337,423 drommen.
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A.BEDR.Doen doordringen?11In snee- M et de drie goddelicke duechden reyn,
bal, in appels, in brieuen, in blomm en, EVERAERT 258 (1530j; De claerheyt
Als Pacorus, hebbick myn liefde duer- duerluustert De vterste secreten / der

drommen,cAsT.C.V.R.182 (1584j.
B.ONz.Door-,doorheendringen?11Den
Vrancxschen Conync. Mach men we1/
den H ooghen W ynt nom en Die alonAnle
met foortsen / wilduere dromen,EvERAERT95(15251.
Duerelick,bn.Van duey (uitofr.,fr.
duv,vg.W NT i.v.D'
èf'
rfr (11),Aanm ?).
Hard,zwaar,pijnli
jk? 11Met jonstich
ancleven moeten wy hem (t.w.Christus)
gheven // een prys / ende laudatie,om
dat hy voor ons...dus zware turbatie. .
beancxtgheleden heeft//totterdootzeer
duerelick,H.sacy.512g1571q.
Duerescieten,ww .Zie M NW i.v.Dove-

scieten,W NT i.
v.Doovschieten (1).
Zich wegpakken.1C.:Nvech /wech /
van hier/te deserhuerevliet..4.:V'aer
om m e?C.:Ghy en zytm yn partuere niet.
Dies lichtelic duere sciet,EVERAERT 295

(1529j.
Duergleden,bn.Vanduevglijden.
Zoet,aangenaam ? 1Luchtduergleden,
DERoovERs 172 (3ekw.15ee.1(vertaling
van Ovin Num.20,22 e.v.).
Duergraveren,ww .Uitdueven gvaveven,
in de bet.,ygraven''7
. (Deze bet.is dan
nietvan eldersbekend,weldie van ,,graveren''voor gvaven,zie W NT i.v.Gvaven

(1
),bet.5).Ofri
jmvervorming van duevyaven 7
.

Doorgraven.1God dietherte der m en-

schen duer graueert (x onghejugeevt),
DvieSotten 316(1ekw.16ee-q.
Duergrondich,bn.Van duevgvonden.
Doorgrondend. 11 Duer hu woorden
vermondich Consciencie duergrondich /
my jnwendich wroucht Datjc my mesghaen hebbe,EVERAERT 71 (1511q.
Duerknaghen,ww.Uitdueven hnaglten.
Dooren doorbestuderen.11Diesworde
meesterW olffart van m y ghevraecht,Oft
hy die screftueren we1heeftduerknaecht,

Tvudo2249(ca1550q.
Duerkneden, ww . Uit duev en hneden.
Goed ter harte nemen: 1Soo wie my
lieff heeft, spreckt Chrlstus openbaer,
sa1houden myn sermoonen,wiltdit duer-

chenteren dereerden,ald.399g1511q.

Duerm uusteren, ww . Zie NVNT i.v.
D oovm uisteyen.
Doorzoeken, doorsnuffel
en. 11 Duermuusterd, veruerscht, besouckt dees

eesterswi
jd,clsT.,C.V.R.218(15481.

Duerquolen, bn. Zie D oevquolen.
Duerraeyen, ww . Zie Deuvvaeyen.

Duerrij(dlen,ww.Zie Doovvi
jden.

Duerronnen,bn.Zie Doyvonnen.
Duerschaven,ww .Uitduev en schaven.

Verteren,vernietigen?11Aertscheschat-

ten ...die den roest & de m otten duer-

schaven,Bvuyne2,14 (2e h.16e e.).
Duersprieten,ww.Uitduev en spyieten.
Doorboren? 1 Mijn woorden moeten
met scaemten gebuecht sijn ter herten,
met helen (?)was duerspriet,Doesb.21
gvöör 1528j (de regel is kennelijk bedorven).
Duersteken,ww.Zie D oovstehen.
Duerstralicheyt, zn. Van duevstvalich

(bij HEEMSEN,Nedeyd./)47?*
1/3. 35 (1619j,
zie MTNT i.v.Doovstralen (11), Afl.) of
rechtstreeks van dueystyalen.
Doorstraling? 11Den dranck der ghenaden / die de vader der liberalicheyt
Mits sgheest duerstralicheyt // duer den
sone gheschoncken // heeft, Haagsp. o
iiij(15611.
Duerstrickt,bn.Van dueystyichen.
V erstrikt? 1lc vinde mi
jn sinnen aen
de weereldt ghehecht, Duerstrickt en
duervlecht(versta:verstriktindewereld,
aandewereldonlosmakelijk verbonden?),
A.BIJNS,N .
Ref.288,a,8(1528q.
Duerstriden, ww .Zie MNAV i.v.D oyestyiden,W NT i.v.Doovstvijden.
Vervullen ? Zo Ja, dan mogel
ijk een
fig.toepassing Van,,Strijdendegaandoor'',
:1doortrekken''.llTghewaghen uwswoorts
heeft my duerstreden,Dwevch d.Apost.
212(1eh.16ee.q.
Duerstrijpelen,ww.Uit duev en *stvijpelen (van *stvijpen of rechtstreeks van
styijpe).
Doorstrepen,doorhalen,te nietdoen.ll
D ie conversatie van Venus discipelen,
Die mach alle onghenoechte duerstrijpelen,Sp.d.M 4440(beg.16ee.1.
'

kneden,Bvuyne 3,94 (15564.
Duerlijc,bn.Van duven?
Durend,gedurig, blijvend? 1 (M J1'ïJ) Dueer.t, zn. Zie MNNV en VTNT i.v.
A'
Iachtichvo1victorien,in glorien duerlijc, D uayt
A.Due
BIJNS
,N.Ref.330,j,11(1ekw.16ee.
j. Duur,duurzaam heid,duurzam e vrede?
rluusteren,ww .Zie W N T i.v.Doov- 11Daer duert af coemt mach men we1
luisteven.
vermanen,BlijdeIA?
,à.9,80(1497).
Dutrtauwen? ww , Zie .
D(
)eytouwçn.
Verlichten. 1M-aert ghy duerluustert
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Duerteesen,ww. Zie D oovteesen.
Duertoghen,bn.Zie D oovtoghen.
Duervloedich,bn. Uit duey en vloeden

3)Duychen uijt,ontkomen aan,bevrijd
worden van.- Gedoochen uijt,vrijvan.l
Alsowasteerstonbesmetdemenschelijmet -ich? Of van dueyvloeden (vg.KIL. cke natuere Reijn volmaeckt uijt alle
corruptien gedoocken, Piv. en Th. 601
Deur-vloeden Pevjlueve)?
(Goedldoorvloeiend,doordringend (t.w. (1ekw.16ee.?q.
in wonden)? 11Vvilt mi troost bieden, Duycker, zn.Verzachtende vorm van
seer curts,oidmoedige blom m e Laet dit dktivel?
gescieden, terstont duervloedige gom me,
Duivel? 1 W aer duycker comt ghy
cAsT.,C.
V.R.266(15481.
vanda
en, Hs.F;fA, G, fol. 83* geind
Duervueren, ww . Uit duer en vueren, 16ee.7
.(1.
voeren 7
.

Duyfhuys,zn.ZieMNW i.
v Duufkuus.
(Zie voor de ongunstige toepassing van
duif,RVNT i.v.,bet.2),D.Th.Enklaar,
UitU'
ilenspiegel's à'zïsg,blz.82,D.Bax,
Ontctjjeying van .
/:rpcs Bosch, blz. 98).
gheleert
Bordeel. 11(lck zou hem) . Hof
een
hebben //Van eens Princessen
duyf
huys
ma
ke
n,
H.
d.
Am.
E
8
g
m.
1
6e
e.
q.
ven? 1Alheb ic metd'au biblisten,die
Duyken,ww.Zie Dltychen.

Verscheuren? 11W at sijnder al menschen accidentelijck Hier int dal der
weeninghe verbeten Van stieren duervuert /endedaer toe gheten Van diverschendieren,Dlfs.wedeyh.2Q3geind15ee.q.
Duerwaghen,ww.Uit duev en waghen.
Ten volle wagen,ondernemen,bedrijnoit duegt en deden Ditte alduerwaeght
totten dagh van heden,cAsT.,C.V.R.183

(1583j.
Duerwalt,bn.Van *dueywallen.
Eig.doorgloeid en v.v.vervuld?11Breseda is m et Dyomedes ontbleuen, des
hem (t.
w . Troyfzfs) gewreuen quamen
traenkensgedreuen,duerwaltmet spijte,
Doesb.55gvöör15281.

Duym ken,zn.Van duym.

Opt duymhen dvinchen, schoon leegdrinken? Vg.op denageldvinhen in dez.

bet.(in W NT lX,1486)en metde duim
/?'
;
z
lï##8'
?
z,,alsbewi
jsdateruiteengeledigd

glas niets m eer op de nagel is gedropen''

(Kachadovis 22 (eind 16e e.J, aang. in
W NT i.v.Duim,sub bet.1).1Ghy staet
uwen kelcke en vaecht ende en lect,
Duerwien,ww.Zie D oovwien.
Ghe
dr
inc
like
jcn,
dePv
dro
onc
chikae
aenrt21
s,46
die(c
oa
ptduymken
Duerwieren,WW . Zie Doevwieyen.
540);Sa,
Duerzinderen,ww.Uitdueven zindeven. drinckt opt duym ken in orc1onde
der
Doortrillen.11tW oordtmy therte duer- waerheyt,Onty.Rentm .567 (1588?j;Ts
a,
zindert,Vevl.Z.1l,816 (15831.
derden dat ock wt...Ja,OP syn duymDuesaert, zn.Van deus, duizelig, suf, tke
ald.571.
bedwelmd (vg.W NT i.v.Deuzig,Aanm., n,
Duy
pen,Zn .ZieMNW i.v.Dupe,W NT
MNV iov.Dosich)?
Duipen (1).
Sufferd? 1Jan blaespappe,Jan Stuyt- i.v.
Sukkel,stakker,l
vosmaken den dansmetJan duesaert & D uypen
ijs,lummel(vg.KIL.:
/ duyper. Homo svz
fll
pzix
çszxs,
h.
16emi
e.ddel
q. gesont, Bvuyne :, 94 E2e
Jan
submisse se gevens,prono capite spectans
tevvam, obstipo capite defigens lumina
Duffen,ww.Bijvorm van dofjen?
Vechten?1(Wi)f)1ck salmystellen om tevvae en PLANT.: Eenen duypen. Un
rlzlouvdantj.lLeuv.fïJ'
#r.4,319,
teghen v te duffen (M J'
z;)En soud'ick niez,tz
4 (beg.16e e.
1;A.BIJNS,N.Ref.170,
v dan niet kunnen smijten Oftwilt ghy 32
8 (1525q;Tielebuys,toneelaanw.vöör
my verwinnen /metkrabben en bijten? b,
r.1 (15411;Tvudo 2159 gca 15504;Antw.
Veeld.Gen.D.8 g16ee.q.
Duycken,DUYKEN,ww.Zie M NW i.v. Sp.Llii
jv,m iiijv(15611:
'Bv.W illehen424
Duhen,W NT i.v.Duiken.
(1565?); Bievses 31 gdlepen, 1. dupen?)
4,fol.99*-*geind
1) Belanden, terechtkomen? 11A1die (2eh.16ee.1;Hs.TM B,.
doeropijnij daer (t.w uitde bijbel)yet 16e e.?j;M eestev Hoon 29 (ca 1600?q.
wat vuyt suyken m oeten dickmaels
OPM. Nog bij COORNHERT, Odyss. 1,
a, v.D. NooT, Ged. 113, v.BREUGEL,
duyken / in veel mishaegen, M . Bedv. 60
Boeyt. Clucht. 1, 6, 49 en HEvNs, Dvy
Havt93(15774.
2) Sterven (vg. de overeenkomstige Hoofd.17b.
bet.van duchen).1Ni
jpen.
et eer dat hy siet Duijpenachtich,bn.Vandui
l
fdat hy m oet gaen duycken En sal hy
Lummelachtig,kinderachtig?11Hanneprysen /om Testament te maken,Zeven ken Leckertant,dui
jpenachtich,Lechevt.,
S?-.Bermh,N v g1591j.
li
jstv.personages(1541j.

Duytsch, bn. Zie M NNV i.v. Duutsc,
MTN T i.v.D uitsck.
ln de verb. duytsck doctoov: ongeletterd en/ofketters? 1Ghy duytsche doctoren, oversiet u boecken, Leuv. Bi
jdv.
4, 232 g
beg.16e e.);W at dinghe soude
m en dese duytsche doctoren Dus laten
hooren,Dweychd.Apost.302(1eh.16ee.
j;
Sy dy oock een van dieduytschedoctoren,

ln mijnen thoren,doeicbranden en versmoren, B.d.Scv. 34 (153% , Clapt op,
laet sien ghy duytsch doctoor, God sy
geloeftdattschaep nu den H erderpreect,

Prochiaen 454 (ca 1540j:
Duijtwers,zn.Uitduùten wevtmet-s.
De waarde van een duit. 1 Om een
duijtwers waers sullen sij we1thien leugenen liegen,Bvouwevsg.484 gca 1560q.
Duijvelsmartelaer, zn. Uit dut
jvel en
m avtelaev.
Die door de duivelgem arteld zalwor-

heeft Christus gheen durreye, Dwevch d.

Apost.869 g1e h.16e e.J.
Dutreijse,zn.Uitdutenvel
.
l.se,reis.
Rare bui,tijd dat men niet weet,wat
m en doet, waarin men een 31
slippertje''
naaakt (vg.dut,i
n dez.bet.,W NT i.v.
Dut(1),bet.5).1Oficeen reijseeen dutreijsehadde,Zouw zijmijdatten eersten
verwiten,,4litenLijsbith315(eind 16ee.?j
Dutse,zn.Zie M NMTi.v.Dutscolve.
Gezwel,buil?(vg.KIL.:Dutse/dusse/
dussel.Glans,tonsilla,tube'
r$tubeyculum).
11Nvatzaliconsvan desen butsen //zeggen?Eij,eij!wijeza1tmesupdedtltsen //
legghen? lc bin ter dood ghewont,noijt
dusmishandelt,Goemoete68(eind 16ee.?J.
Duveljonck,zn.Uitduvelen jonch.
ln de aanh. scheldnaam voor een
duivel.llOch,ick verwoede.Duveljonck,
dat suldij betalen, Sacv. v.d. AT. 1304
(3e kw.15e e.J.

den.llDit sijn dui
jvels martelaers,hoort Duwagiere, zn. Ontleend aan ofr.
mijn gewaegen,Bvouwevsg.608 gca 1560j. douagieve.
Duyvelspecht,zn.Uitduyvelen specht. Vrouwe,meesteresse?11Diesbliifd ghy
Scheldnaam vooreen voetknecht,in de

eeuwelick myn cleergesse:m yn duwagiere

aanh. vermoedelijk een Spaans soldaat m yn dominatresse, cAsT., C.p.#. 150
(zie voorspechtalsscheldnaam Vooreen (15481.
Spanjaard MTNT i.v.Speckt(11),bet.2). Duwarie,DOUM,AR3rE,zn.Zie NVNT i.v.
1 B.: Dees schorfte voetknechten, L.: Douavie.
Die tvolck verdrucken, B .: Als duyvelKostbare of grote gave,geschenk,bespechten, L.: Dy alle quaet rucken, zi
t.1DE ROOVERE 366 g3e kw.15e e.q.;
Tyudo215 gca 1550q.
Gentse Sp.212 (153% ;HOUwAERT,Gen.
Duldoor,bn.Uit dul en doov.
Loop 98 gca 15901;Bel.v.Sam.383 (eincl
Dwaas,zot,gek,dolzinnig;in de aanh. 16ee.?J.
zelfst. gebruikt, m et betr. tot de aanDuwier(e),zn.ZieMNRV en W NT i.v.
hangersvan deHervorming.11Helptmij
1)Gebied,landstreek.1St1,210 (vöör
de duldooren quellen, la sviants boden, 15244;cAsT.,C.V.R.77 (1548j;Antw.Sp.
die kercken en chooren vellen,A. BIJNS D i
iij,Dd iiijv,hiiij(15611;Haagsp.aiiijv,
180(15484.
iiiij(15611;Tvauwe295(1595?).
Dultotichtbn.Uit dulen tootm et -ich.
Vaak slechts dienend ter omschrijDolhoofdlg? 11Zulck drinckt hem zo ving:aevtsclte duwieve aarde,Hs.TM B,
dultotich . dat hy,enz.,DE DENE 368b* C,fol.107v (
eind 16e e.q; skemelsduwieve, de hemel, .lezus o.
gca 1560q.
d. levaevs 892
Dureren,ww .Zie M NW i.v.
gvöör1580q;- mljnssinsduwieven,mijn
Even lang duren, bestaan al
s? (Toch geest?Antw.Sp.Qq iiij(15611; shopen
niet: trotseren, weerstaan, naar ofr. duwieven,dehoop?Bvuyne3,120 (1556q;
duvey = résister?l.llHy ist die was en
in desen duwieve,hier,Antw.Sp.L iijv
eeuwich za1regneren /En wie mach syn (1561);- in alleln)duwieven,overal,algheslachte dureren / Uwe Koninck is ti
jd,Antw.Sp.M iiijv(1561) Const-thoon.
alleen de Heere groot,Rott.Sp.E vijv Juw.147(16074.
2) In de volg.aanhh.nadert de bet.
(15614.
Durreye, zn. Ontleend aan ofr., fr. (
via rechtsgebied, domein?) tot macht,
duvée?
heerschappij.llSchoudttoch ondancbaerIn de aanh.:blijvende invloed, (blij- heyt,wanthaer duwiere Die es van alder
vend)succes7
.Oflevenskracht(vg.DE Bo quaetheytbeghinsele,Leuv.Bijdv.4,295
i.
v. Dureie. ,,Groeite, vaag, welige was- qbeg.16ee.q;Hoeheb ick my laten slepen
Ledicheyt inder sonden duwiere,
dom ....Fig.Moed en kracht,jeugd en By
leve11'')?1(Onldatvoovgeldallezondenvev- .4w/ft?.Sp.Mm ij(15611.
jz7
Jt
dçs klz
tnnen îrpp
zrfppl Daeromme en Dwaesen?ww .Zie D waôçl';,
-
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Dwalen, ww . Zie M NW en W NT i.v.

Dweirele,zn.Van dwevelen,dwarrelen?

Hetafleggen,nietslagen,falen.11cAsT.,
Bal.18,22 (15211; Conste d.M .40 (ca
15601.
Dwalen van,missen.1Noode zouwy
dwalen,van zulcken jolijte,ReyneM .613
gca1575?q(hic?).
Dwalich,bw.Van dwalen.
Dwalend.11Ghebonden zondare wandele ic dwalich,A.B1JNs,hT.ReI.335,z,
2(1ekw.16ee.1.

Blijkenshetverband in de aanh.iets
ofiemandvangeringewaarde.llOch,noyt
meerdruckx,ick bentalquijte,Nu staen
ick hier snoode gelijck eenen dweirele.
'k En hebbe noch harnas, stock, schilt
noch keirele,Redevijhevsged.35,462 (m.
16ee.?q.

(1509j,516(1533);Vevl.Z.lt1268(1583);
Zeven Sp.Bevmh.E viijv,1iJv(15911.
Dwasaert,zn.Van dwaas.
Dwazerik,sukkel.11N.:Ey arm dwasaert. E. H oe sleypt ghy den block,
H .d.Am.H 8 (m.16ee.q.

(zieDît/ys:sl.

-

Dweren,ww .Verwantm etohd.dwëvan,
mnl.dwevelen,dwarrelen?

Draaien,wentelen,keren? j
lA1datoyt

Dwalicheyt, zn.Van dwalich of recht- was/isdweertaltotniet,Dals.wedevk.
streeks van dwalen.
340 geind 15ee.?q.
Dwynelic, bn. Van dwynen, dwingen
Het dwalen, dwaling.l BVERAERT 19

Dwynelic /lp'
?
,
f#8'
n,in bedwang houden?
Of moet dwynelic op het onderwerp betrokken worden ? H et (8lf
ïc-suffix heeft
actieveèn passievebet.i
n rederijkerstaal.

11Den herthoghe van Borbon heift jn

Dwasen,Dw AESEN,ww .Zie M NW i.v. bedwanghen Den Vrancxschen conync
Zich (als een dwaas) begeven, heen- ghehouden dwynelic, EVERAERT 124

gaan.lW aermach desegheck henen tran- (15251.
ten M et synderdanten?W aer m oghen sy
Dwynen,ww.Bijvorm van dwingen.
dwasen? Tvudo 3100 (ca 1550j; Den
Dwingen. 1 Doen Golyam capeteyn /
grooten honger my derwaert dwaesen deg
rjPhelistynen TYsraelsche volc /beleyt hadde om dwynen, EVERAERT 99
doet,Bel.v.Sam.1171 geind 16e e.?).
Dwasick, zn.Van dwaas.
(1525j;Diesjctercompassye/my seluen
Dwaas mens.lO dwasick di
jnam vol- dwyne,ald.131 (1525j(zie ook ald.212,
ghende metter vli
jt,Chvistenh.1459 (ca 213enpass.).
15401.
Dwijnlijck,bn.Van dwijnen.
DwasingheyowAzllxGHE,zn.van#ît/lls.
Verzwakkend,verminderend,verdwijDwaasheid.11Leuv.Bi)'
dr.4,305 (beg. nend? 11Thayrwshooftst'allen tijden /
16e e.);Piv.en Th.87 (1e kw.16e e.q; dwijnlijck /alghetelt staet,Rott.Sp.P
Gentse Rej.111 (15391.
viijv(15611.
Dwynghaert, zn. Van dwynghen?
Dweers(slen, ww. Zie MNM'
D wevsen,W NT i.v.D wavsen.
Bedwinger,uitroeier? 1Alle oncruden
Hem dweevssen van,zich afzijdig hou- bem jceendwynghaert(x wynghaevtqMet
den,vrijmaken, afwenden.l Nu my be- mynderspaede,EVERAERT 502(1533q.
wyst vp dat jc my / van gramscepe
Dwlnsel,zn.Bi
jvorm van dwijnsel(van
dweersse W at es hu gheneerren, EvE- dwi
finen)?
RAERT 472 g1e h.16e e.q;W iltv vander
letverteren,t.w.van verdriet?11W eefelder oorloghen dxveersen, H .d.Am . R nen isbeghi
nsel//duerdwinsel,Doesb.*,
vav.HA gv6ör15281..
5vgm.16ee.q.

E
Ebbe,zn.Zie M NW i.v.,W NT i.v.Eb. edi
ctiewilt hy (t.w.Condélbreken in //

Gebeelfig.:armoede,narigheid.1Dees met de confessie van Onsiorch (l.Ousmareheeftniet,t'isseralebbe,Schuyjman bovch,Augsburg),Bvuyne1,110(ca 1562J.
102(vöör15041;Tistonsentalebbe,ald. Edlficie, zn. Gevorm d naar ofr., fr.
187.
edifice,lat.aedijicium.
Ecxploot,zn.Zie Exploot.
Gebouw.!
1Camp v.d.Doot1041(1493j;
Edictie, zn. Ontleend aan lat.edictio? EVERAERT 368 (15271;H .
d.Am.D 3v(m.
Of secundair gevorm d van edict? Of cor- 16ee.
q;Chavon 339 (1551).
ruptvooredicten?
Eedtscnope,zn.Uiteedt,eed en cnope.
(Kerkeli
jke)wetgeving?1Onsroomsche
Eedverbintenis. 11LD6 A00#) Die ons

anghebonden es m et Gods eedts cnope, waardoor wi
j tcoren op souden jaegen,
W ert ons eensdeels benonaen (
GentseSp.356(1539j.
t.
w .door
Eeninghe, zn. Van *eenen, eenzaam , hetzojuistafgekondi
gde plakkaat);'t is

verlaten, benauwd, naar worden (vg.
MNW i.v.Vevenen,2e art.)?
Narigheid? 1Twijuelbringt misulcke
vereeninghe diestherte verflaut duer sulcke eeninghe (var.weeninge),Doesb.27
gvöör15281.
OPM.H et begrip is reeds m in ofm eer
uitgedrukt in veveeningke (r.25), zodat
een emendatie in meeninghe (zoals door
Kruyskamp voorgesteld)ofin weeninghe
(naar de var.) aantrekkelijk li
jkt.
Eenpaerheyt,zn.Van eenpaev.
1) Gestadigheid,standvastigheid (vg.
KIL .: een-paerheyd. Continuatio, confïwz<ï/Js).llOp u ick hoope met eenpaerheyt,Bvuyne2,79(15641;Elck verwerpe
de loghen om waarheydt te spreken M et
zynen Naasten als ledekens in eenpaar-

heydt, COORNHERT, T'voevspel 1547 (3e
kw.16ee.q(hic?ofoprechtheid,getrouwheid?).
=
Slevens eenpaeyheyt, het eeuwige
leven.ll 1ck bem de verrysenesse / en
slevens eenpaerheyt, Vevl. Z. l1, 940
(15831
2) ieker,onwankelbaargetuigenis?11
Leest Schriftuers eenpaerheyt?Rott.Sp.
F iiijv (1561q; Daer om bid 1ck u,nae
schrifts eenpaerheyt // seere:neemt wt
mynenmontnietdwoortderwaerheyt//,
Heere,Bvuyne2,71 (15641.
Eensamelijck,bw.Van eensaem.
Gelijkelijk; gemeenschappelijk, eendrachtig? (vg.KIL.: Een-saem ...Concovsen een-saem lick.. pavitey).1Dits
tiuyste verstant van mijnder themen
D atmen m oet den lesten NiaeronAnAe raken / Alle wi
jse Stoyke en Achademen
eensamelijck sulcx hen finitie nemen,
Antw.Sp.Ddd iv(1561);Diueersche dieren /die wt groot wondere eensamelijck
d
oor'tghehoor (t.
w .van Orpheus'zangl/
byeen vergaren,ald.Ggg iv; Dus m oeten
der Cooplieden handelgebruyckenschier/
Soo wel siecke/a1s ghesonde eensam elijck,ald.Llliv.
Eensdeels,bw.Zie M NW en W NT i.v.
1)Geheel,volkomen,volledig (eig.uit
één deel,éénstuk bestaande?).lO Cupido
twy hebt ghy met uwen strale... my
ghebroght in qwale, Zo dat ic eensdeels

om teontsinnen,Tcooven 607(15651(hic?
ofplotseling,eensklaps?).
2)Plotseling,eensklaps,terstond?11Den
gheest die langhe /heift ghetruert Moet
nv eensdeels/watverlichten,EVERAERT
89 (1525j(zie ook ald.545 (1538q).
OPM.H etis niet uitgesloten,dat onder
deaanhh.in MNW en W NT (sub bet.1)

zich nog enkele plaatsen bevinden in de
hierboven gestelde bett.;de kortheid der
gegeven citaten liet geen definitieve conclusietoe.

Eensinlijck, bw. Uit een en sin met
lijck.
Eensgezind, eendrachtig? (vg. eenzinnig in dez.bet.bi
jKIL.:een-sinn igh.
J'
Q lszvlzs,vg.ook W NT i.v.Eenz%nn%g,
bet.2).11Sooen sijntdan gheenCooplien /
dierwelop ghist/Dan die rechtueerdich
handelen eensinlijck,.4ntw.S#.1.11 11JV
(1561j.
-

Eenveerdich, EENVERDICH,bn.Uit een
en veevdick7
.

1) Eenparig, gelijk; constant? (vg.
KIL.:een-vaerdigh.Vnijovmis).1(AfJHJ)Een Eewighe Erue Eenveerdich,DE
RoovERE 190 g3ekw.15e e.q;Herte,siele
ende lijf eenueerdich isEn onuredich is
(versta:gelijk en onvvedick = even t)zlvvedichîj,X.Esels13,92(15301.
2)Bijzonder,apart? 1W ie in vastenauond ...werd ghesien. Om zinen pri
js
com men achter noene ten drien,eenverdichst,vrem dst,zotst,zulc als daerm ach
ancleuen Een halfvatvleghelmostsa1hy

beleuen, cAsT.,C.V.R. 103 (1548q; Den
minen (t.w. mijn baard) es eenverdich
an elcken cand. Tsgheli
jcs en es hier
nieuers int land,ald.206.

Eenwiltle),bn.ZieMNW i.v.
Eigenzinnig,halsstarrig.1Dit dede sij

wt eenen ghepassioneerden ofte eenwillen
m oet recht ic wilt doen,Dvie bl.danssen

34(14824.
Eeraftreckere,zn.Uit eev en ajtvechen
m et-eye.
Eerrover.1Swijcht ghy eeraftreckere,
H .d.Am.L 7v(m.16ee.
q.
Eerfsondich,bw.vaneeyjsondeneçfzonde.
ln erfzonde.11Anna (was) by bemerckene Eerfsondich gheboren, BVERAERT
331(1530q.

mi
jn zinnen fale,Gentse Ref.156 (153% ,
M eesters die dees const eensdeels verSPIEGHEL 138: :1erfzondig m isuijnghen (versta:volledig beheersten?), verOPM.
stand''gebruikt het woord in de bet.:
Bewaren haer di
jnghen ghecoferd,ghe- krac
htensdeerfzonde.
stopt,c&sT.,C.V.R.101(1548j;Diemiddel
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Eeringhe,HEERVNGHE,zn.Van eyen.

1)Verering.11Gheenweerdegherghifte/
thuwer heerynghe En wisten wy te
vyndene,EVERAERT 165 (15231;Te vergeefs doedy God mit sermoenliker (?
blijkbaar corrupt) eeringhe,B.d.Scv. 35
(153% .
2)Eer, aanzien, waardij? 11Hoe heet
dat uwe (t.w. Uw instrument) / van
cleyndereeringe,Zeven Sp.Bevmh.R vij
(15911.
Eerougst,zn.Uit eey en ougst7
.
V66roogst en v.v. seizoen van die

oogst?(vg.Loquela i.v.Eeyoest. ,,Koornoest,graanoest''l.llDen eerougstesons
eenen tijt bequame Ende et vierendeel
van eenen Jaere,DE RoovERE,Quicunque
93 (3e kw.15e e.
q (vg.ook ald.97 e.v.
waar dit seizoen fig.wordt toegepast op
de periode v.Christus'hem elvaart tot de

oordeelsdag).
Eertijden,bw.Uit eev en tijden (een
verbogen vorm van tijd).
Eertijds.11Eertijden voor tghebruyck
vanden ghelde /Manghelden sy goet om
goet ter trouwen, Hw/îf
p.S/. Kkk iiijv
(1561q.

Nut?

Sy m et woorden hues sprack

lieflyc,amorues //totmynder effeckt //
smal,Bvuyne1,162(1556)(vg.ald.:,,om
datickvoerwaer//haer//dushaddevercoren,die my dede smooren'').
Effecteren,ww.Van efject?Ofgevormd
naarfr.efjectuey?
Uitvoeren, verwezenlijken. 1 Dat tot
zulcx teeffecteren qualic m iddeltoe ware
te vinden, N'AERNEw-IJCK, Bev. T 2, 25

(ca15681.
Effectie,zn.Ontleend aan lat.efjectio.
1) Effect,uitwerking,resultaat?1Dus
gheeft my wat tijts /want in haestighe
werckenMen seldencan mercken //goede
effectien,a4z
n/u/.S/.iiij (1561).
2)Uitvoering? 1Eerhiit(t.w.devoorgenomen schepping)tereffectien alheeft
ghebrocht Heeft (t.
w .God) zeere subtilick de nature besocht,Vanaldat sienlick eS en licham elick,cAsT.,C.V.R .136

(15481.
Efficacie, Zn. Gevorm d naar ofr., fr.
ejjicace? Of ontleend aan lat.efjécacia?
1)Versterking;vertroosting? 1(Staeyvende M ensche tot Hopet Terdt neder,
ghelievet uwer gracye, Dat ic virtuut
Eertworm ich,bn.Van eevtwoym .
crygheen efficacyeVan dijn zoetenacye,
Aards, stoffelijk. 1 Tvleesch eertwor- Gentse S#.264 (1539j.
m ich der eerden betaemt, Ssnenschen
2)Prestatietvermogen)? 11Hetes cleen
sake Refereynen beslichten, Liedekens
gheest715(ca1560?1.
Eestere,zn.M NV'i.v.Eestve,MTNT i.v. m aken,ofbaladen dichten,An de spelen
Eestev.
leid de cracht ende de efficacie, cAsT.,
Eig.heester:tuin,plantsoen.Uitsl.rhet. C.
V.R.14(15481.

zijn de volgende figuurl. toepassingen
(vaak slechtsdienend ter omschrijving):
sdvoufheytseesteve.1Vevl.Z.ll,105(1583(;
des ghelooues eesteve. 11Gentse Sp.84
(153% ;- thelscheeesteve.11M av.v.N.576
(ca 1500j,Gentse Sp.3 (15391; swevelts
eesteve.11Jezusi.d.tempel345gca 1575?j;
dev vvuechden eesteve. 1 EVERAERT 13
(15091.
Eewich (1),bn.Zie MNW i.v.Ewick,
W NT i.v.Eeuwig.
Buitengewoon, geweldig (vg. DE Bo
i.v.Eeuwig)? 11Bouen Eenighe Namen
EewichsteDuecht(metbetv.t.M aviaj,DE
RoovsRE197(3ekw.15ee.).
Eewich (11),bn.Zie MNW i.v.Ewich,
2e art.,W NT i.v. Eeuwig?
Debet.in de aanhh.is nietduidelijk.
Misschien: nu (toen) levend? 1 Menigh eeuwigh meinsche doet hem (t.w.
SencteReinhuut)hommage,cAsT.,C.V.R.
244(1584);Dusmenich eeuwich meinsche
was in drucke ende weende bitterlic,
VAERNEwIJCK,Bev.F.2,348(ca 1568!.
Effeckt,zn.ZieW NT i.v.Ejject.

Efficiente,bn.Zie Cause8//ïtl
ïpAlfy.
Effigie,zn.Ontleend aanofr.,fr.ejjigée.
Beeltenis. 1 Syn effigie konstich van
snede,H .d.Am.E 6 gm .16e e.q.
Egghen,ww. ldentiek m et eggen,met

een eg bewerken?
Overdenken, overwegen,bepeinzen? 11

Zekerwiltmy de zakeoverlegghen /Tis
wonderintegghen /oftick u mach profijten,Rott.Sp.O viij(15611.
Egressie?zn.Ontleend aan lat.egvessio.
Uitweidlng? 11Argumenten,egressien,
Teeckenen, Partitien, Ornatien, Exem plen,cAsT.,C.V.R.19 (1548q.
Eijerpaendere,zn.Uiteiien paendeve.
Eiermand.1Den man.Van buten,met
eenen eijerpaendere,M anen Y#'
/,toneelaanw.na r.1 geind 15e e.
q.
Eynsch,bn.Oorspr.?
Ontstemd,boos?(vg.Ds Bo i,v.Einsch:
##zeernijdig,gemelijk en grijnig,diedoor
zijnebitsigewoorden ofzijn zuurgezicht
wangunst,spi
jt,tegenzinofmisnoegdheid
toont''). (Hem)Inteynschestellen,vallen,boos,ontstemdworden.11Diessteltse
143

huer niet int eynsche a1s wort ZOu hier
Elem ent, zn. Zie M NW en W N T i.v.
gheprouft... als goudt jnt vier / duer
#,lleteigenlijkeyjuisteofoorspronkelijke
swerelskinders vulschande,Tavuwegvaen bestanddeel in het woord of het woord555 (15811;Zeght zondervall
en int eyn- beeld''(vriend.med.v.Dr.F.Kossmann).
sche 't Verstant te weynschet Veyl.Z.1, 1Meshanden en messanden en mueghdy
1237 (1583j; Zonder vallen 1nt einsche, niet stellen Alls wild ghyse spellen diald.1l,38.
ueerschindelement,cAsT.,C.p.#.42(1548q;
OPM. Vg. Vevenschen.
lonck endetronck staen dese (t.w.goede
Electie,ELExcIE,zn.Ontleend aan ofr., ri
jmen)by te blijfuene,Nochtans suldy
fr.election of lat. electio.
longhen ind elem end schauwen,ald.46;
1)Verkiezing (toteenambtofwaardig- Dat m eesters, duer haer praeeminentie

heid? 1Triumphen,tornoyen,louen,electien,cAsT.,C.V.R.114 (1548j.
2)Goddelijkewilsbeschikking,voorbeschikking. 11 Phoebus propheteert, dat
door de electie //Sy beyde (t.w.Eneas
en Dido) zullen vallen in allende groot,
H .d.Hpl.F 6 (m.16e e.q.
3)Persoonli
jke,vrijewilsbeschikking.11
lnclinacien / op correctie die daertoe
helpen /alse tverstant aenhoert W aer af

Ghebruucken mueghen poëtijckelicentie,
Corrumperende tvocabel in een element,
ald.57.
Elem entael, bn.Van element? Lat. of

mlat.*elementalis,(vanwaar ofr.elementel?)heb ik in dewdbb.nietaangetroffen.
Elementair?11ln delementalelichamen
heefthy (t.w.dod)bequamelick secrete
sadekins goddelick ghestrooeid, Daert al
af groeien sal, redelick en tam elick,

inde willevolget een electie offverkiesin- Totten hende,cAsT.
,C.V.
R .136 (1548q.
ghe brengende de seden voerttSf 1, 168
Elem entatie,zn.Van *elementeyenk Of
gvöör 1524q;Om sijn coninghlnne tsine, ontleend aan ofr.*elementation ?
Onderscheiding der ttelem enten''. De
hebdy electie, B.d.Scv. 22 (153% ; U

(t.w.van Venus)correxie //verdryftde bet.nadertdievan schrpfwijze,spelling.ll
elexcie,Bvuyne3,152 (2e h.16ee.q.
Alsspellenzij(t.w.de,,VTalen'')onghelijc
4)Voortreffelijkheid,deugd? 1Teuwi- temenigherspacie/ln deelementatiedie
gher m em oorie hebt dies danck lieue vuer al spand croone, Dit beteren zi
j
vrinden vulalder elecxiewantghy lieden nAetter pronuncicatie, cAsT., C.V.R. 45
l
eedtm y m et goeder affecxie vutter doot (1548j.
'
J
nt leuen, Tavuwegvaen 1314 (15811.
Elem entsch,bn.Van element.
Elegant, ELIGANT, bn. Zie SVNT 1.5C.
Elementsch woovt, woord als elem ent,
uitgelezen, heerli
het enkele,blote woord,zondermeer? 11
Voortreffelijk,
j
k
(
epith.ornans).11Plaisantstekerssauw e,ele- Sy hanghen aen letter noch aen elem entgantste VrauWe,CAST.,C.V.R.42 (1548) schewoort,LettevenGeest164geind 16ee.q.
Elexcie,zn.ZieElectie.
(wellicht hier nader te bepalen als ,,beEliciëren, ww. Gevormd naar lat. elivallig, bekoorlijk''); Laet den ghenen
die a1s Moyses eligant / Oft als Josue / ceve?
Sijn gheroepen hier Doffitien bedienen / Ontdekken,uitvorsen? 1Donderscheyt
der thoonen weerdich gheexalteert H eeft
aen elcken cant,H aags#. d i
iijg1561j.
Pithagoras gheelicieert W t den slach der
Elegantelij'
ck,bn.!bw.Vanelegant.
Bevallig,bekoorll
jk;heerlijk.11Aldat hameren met finantien, Antw. Sp. Yy
haer (t.
w . Rethovihe) es competerende iiij (1561).
igant, bn.Zie Elegant.
Moetbeleedtsijn,fray endeelegantelick, El
cAsT., C.v.R. 15 (15481; Ghelijck de Elleboghe,zn.D en elleboghe lutsen,zie
sen.
sonne vroech inden morghen Schijnt en Lut
gheefthaerlichtelegantelijck,Antw.SA. Eloquent, bn. Ontleend aan ofr., fr.
Bb ijv (1561);Dies ick als een Godinne eloquent.
eleganteli
jck Een vrolijcke bootschappe svelsprekend.11cAsT.,Pyv.A vv,B vjv
wtmy laetrijsen,ald.Cciiijv;(Devorst) gca 1530q;Rott.S#.L i(1561q;Weveltbe827 (2eh.16ee.
q.
diebooven altriomphert//zeerelegante- vechten
In de aanh.zelfst.gebruikt,in de
li
jck,Judick 186 (1577!.
Elegantich,bn.Van elegant.
bet.dichter? 11W ellecom alle Facteurs,
eneloquenten,Antw.Sp.D iij(1561q.
Si
e
r
l
i
j
k,
be
val
l
i
g
,
be
ko
or
l
i
j
k.
)
)
Ghi
j
weet wel vader dat ic twist en onurede
Eloquentelijck,bw.Van eloquent.
met v elegantich preceus groeijende
W elsprekend. 1BVERAERT 163 (1523j;
woordt blusschen can, Dyie Sotten, prol. cAsT.,C.V.R.16,32 en pass.(1548);H .d.
z4-.D 3
v (m.16ee.
!;GHISTELE,ZK/.32
14 (1e kw.16e e.J.
.

-
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(1555);Rott.Sp.O iiijv(15611;Zeven Sp. Enarratie,zn.Ontleend aan ofr.enavvation of lat.enavvatio.
Bevmh.T vv(1591).
Eloquentie, zn. Van eloquent? Of geVerhaal,uiteenzetting?11Almyn enarvorm d naarofr.,fr.eloquence?Ofontleend ratie werdt vul van dtleghden, cAsT.,
aan lat. eloquentiaè
C.V.
R .109 (15481.
Endelveers,zn.Zie MNAV en W NT i.v.
W elsprekendheid.1Dals.l
zlz
':#cA'à.308
geind 15e e.?q; EVERAERT 389 (15111, Endelvevs.
153,162 (15231,299 (152% en pass.,V.D. Laatste gebed van de stervende, a1s
DALE,I'
JSAZ614(ca1516);A.Bllxs,N Ref. litterairgenre?11cAsT.,C.V.R.236 (1548q
103,b,2(1ekw.16ee.),184,b,10 (1525q; (3:Endelveers''#opschriftvan een 8-regelig
Doesb.19,94,95 gvöör1528);GentseSp. gedicht).
Enghe, INGB,bn.Zie M NW i.v.Enge,
10 (153% ;B.d.Scv.8 (153% ;Pvochiaen 2
gca 1540), cAsT., C.V.RL4, 11 en pass. SVNT i.v.Enq (11).
(1548g;Beheeringe Pauh 734 (ca 1550?q:
' Preuts. 11Ke, lieue nichte, ghi weet
H.d.Am.D 3gm.16ee.
q,Antw.Sp.C iiil doch van oudts H oe ghi ghewonnen
E iijen pass.(15611;Rott.Sp.D iiijv,K waert, al ghelaeti v dus inge, M av.v.N .
vijv,N viijv,S iiij (15611,
*Bvuh'ne2,35, 19gca1500j;Sy (t.w.vveesevoovschanden)
36;3,202(2eh.16ee.
q;Onty.Rentm.119, maectvan heymeli
jcke camercatten /Al
295 (1588?q.
enghe maechdekens,Sp.d.M .2598 (beg.
Elsater, zn.Van Elsate, Elzas?
16ee.q;Ghijpropermeyskens,ghijenghe
W ijn uitdeElzas? Van desen elsater dierckens... Mrilt u niet zo schierkens
drinctvollestoopen,St2,146Evöör1524j. om houwen stellen,A.BIJNS,N.ReI.99,
Elvick,zn.Van elf,a1f?
a, 1 (1e kw.16e e.q (hic?); Ghy kondt
Zot,dwaas? Spook? 1 (Thoojtvol.
sp,
r- im mers wel m etter daet Enghe M aechghen:)W athooftsijtghy eluick?LThooft dekens m aken van sluypratten,H .d.A m.
volhaevs:)1ck sy thooftvolhaers,Antw. Ddlv(m.16ee.q.
Ennisse, zn.Van enden,einden.
Sp.Aaaiiij(15611.
Elwerder, bw . Zie M NW i.v. Elwaev,
Einde.jlS'drucx overvloet neemttot
W NT i.v. Elwaayts.
myhaerwennissezonderennisse,Rott.Sp.
Elders.11Hem (t.w.OnsSone)elwerder L viij (1561j (De uitg.Rotterdam 1614
ter scholen bestaeyen, Antw. Sp. a iv heefthennissej.
Enten, ww . Zie Inten.
(1561).
Entremes, zn.Ontleend aan ofr.entreEm brasseren,EMBRACHIEREN,ww.Ontleend aan ofr.,fr.embvassev.
W46S.
Eig. tafelspel en v.v. verm aak of
Omhelzen. 11 Zy em brachierden elck
anderen dicwild vaste, cAsT., C.V.R. 92 aardigheid,verrassing?1
1Sulc (t.w.zoals

(1548);Dat sy jammerlijclthaer handen hetdoden vandedappersteheld,Hector)
vringhen ,,zal,En syn doot lichaem em - es alaccidentsentremes,Camp v.d.Doot
brasseren,H.d.Am.Ff3 gm.16ee.
q.
406(1493).
Em ende,zn.Zie A m ende.
Entreprise, zn. O ntleend aan ofr., fr.
Em endich,bn.Zie Amendich.
entvepvise.
Em olum ent, MOLEMENL zn. Ontleend
Onderneming. 1 Tis duer v al mijn
aan ofr.,fr.em olum ent.
entreprijse (versta:almijn doen en laten)
llitsl.in het m v.aangetroffen ter - eu- Doesb. 52 gvöör 1528q;Nu hebbic vulphem istische - benaming van de intieme Com m en ...M ine entreprise,cAsT.,C.V.R.
bekoorlijkheden van het vrouweli
jke li- 218(1548q.
chaam. 1 Aenziende de zoete molemen- Envie,INvvE,zn.Zie M NW i.v.
ten // Haers lichaems, H.d.Am. X 5v
1)Partijdigheid.11lc (sal)sonderenich
(m. 16e e.q;Hy schept nu vreucht in't envie U beiden payen van desen gestrie,
aenzien der zoete emolumenten // Van Eevste Bl. 991 gca 1440?q;Machmen in
.

Pygmaleons beelt,ald.Cc 8v.
Enargië,zn.Hetzelfde alsenevgie?

absencien van partien Partien onghehoort oft onghedaecht lem ant oerdeelen

Bijzondervermogen,eigenaardigheid?11 tcompt wt enuieu (l.enuien),v.o.DALE,

Elke taleheefthuer enargië,cAsT.,C.V.R. HS1
.:289Eca1516q.
- - So
ndey envie, te goeder trouw , uit
37 (1548J;ln meest deelhaer rethorike

soen (versta: zouden.t.w.de ,,W alen'') vriendschap,liefde?11W idoentuutminsy falen Ten ware dat de enargië van nen,Ter eeren der stat en sonder envye,
haerlieder talen Dit excuseerde, nleer Sev.Bl.58gca 1450?q;Haddi
cterkercken
dant onslien doet,ald.45.

gheweist zonder envye Ende ghegroet

/ de beilde van Marye, EVERAERT 11
(1509q;Dwelck v beteeckentwortsonder
inuije Door tghene dat hier staet ghefigureert,Hsfzf?.S#.Zi(1561q.
OPM.Hetismijnietduidelijk ofenvie
hier ,ypartijdigheid'', dan wel ,,afgunst,
nijd'' (MNW i.v.) betekent. Of is envie
hiery,bozebegeerte'';#'boosopzet''?
2)Boosheid,toorn.11W ildy syn gebodt
alree stellen op een sye?Met groote invye
// sal den Coninck u verjagen, Onty.
Rentm.1307(1588?q.

Prikkel,opwekking,drijfveer?!1Dwerck
Godsismaterie/en tfaetsoen lsRedene/
liefde /en gratie dwerck doen Doorkennisse /maer de erectie Coemt door my
(t.w.f,op'
n)brenghendeprijsen protectie,
zz
lsfîf
?. Sp. Gg ij (15611 (vg.ald.:,,1ck
(t.w.f-pp'
zî) verwecke aldermeest'').
Erfpachtich,bn.Van eyjpacht.
Eyjpachtick ïAz, in erfpacht hebbend,
erfelijk deelhebbendaan,bezittend.1Ghy
behoort int paradijs gheschepen gheschicterfachtich (drukfoutv.evipachtich)
Envieustbn.Ontleend aan ofr.envieus. i
n Gods erve,Smenschen g7/:8.
î@ 660 gca
Afgunstlg.11Spi
jtigheenvieuse,Dieal- 1560?q.
Erraet, errate? zn. Ontleend aan lat.
le vreuchtbenijen,H.d.Am.G 6V(m .16e
eq;W achtv voord'envieusen,ald.Dd 1. ervatum ?
Envieusheyt,zn.Van envieus.
Fout, dwaling? 1 En draecht achter
Afgunst,nijd.11W y zullen ons fenijn straten //niemanserraten,Bvuyne 1,77
daer zoo stroyen,D at wy door ons arc- (2eh.16ee.
q.
heyt en envieusheyt W e1 zullen beletten
Erretlr, ERRIJER, zn. Ontleend aan
dees amoureusheyt,H .d.Am.Dd 6 (m. ofr., fr. evveuv; Salverda de Grave,
Fvansche W oovden 150 vermeldt evvoev
16ee.q.
Epicurienich, bn. Van *epicuvien
(zonder bewijsplaats)als vöör 1500 ontrechtstreeksvan ofr.,fr.epicuvien?
leend.
Epicuristisch,genotzuchtig?11Adieuan
1) Dwaling,verkeerde opvatting, inz.
alle epicurieneghe studenten lnde duum - m .betr.tot de godsdienst (
vg.ZFSNOdicke besm outte bibebrarie, DE DENE, tayiatus en MEVER, W ooydenschat i.
v.).II
Ont
we
c
ke
n
wi
l
dt
,
br
oe
de
r
s
, die haers
Langhen Adieu 231 (ca 15601.
Epitaphe,EPITAPHIE,zn.Ontleend aan, moederslofdecken,Trecken u van erruegevormd naar ofr.,fr.epitaphe.
re,A.BIJNS,N.Rej.329,h,10(1ekw.16e
Grafschrift. 11Camp v.d. Doot 1281, e.1;(Hy)dede met predicacien /sulc labuer Dat hy van erruer besceerende de
1346 (1493q cAsT.,C.V.R.221(15484.
OPM. Een quasi
-latijnse vorm epitha- volcke, EVERAERT 153 (1523); O zin
phium wordt aangetroffen achter cAsT., besnoot M et cranc ghelooue / twyffelic
C.v.R.254.

van erruere, ald. 426 (1e h. 16e e.
q;
Eppelpeerdeken,zn.Uit*eppelen,*/f8/- Dwoordt Gods dat can ic al te qwalic
ver
s
t
ae
n
;
Oo
c
m
a
e
r
c
ki
c
da
t
dae
r
wt
pelen,hippelen,huppelen en peevdehen?

Huppelpaardje'',stokpaardje?11Nieu- spruten veil errueren, Gentse S#
. . 217
loop,een sot,sittende up een Eppelpeer- (1539) (
vg.ook ald.271 (?),320);Sinte
deken, en heet Clappage, Ckavon, to- Pieter spreect uwen valscen erruere,B .d.
neelaanw.nar.18(1551q.
Equivocaal, bn.Van equivoque?
Gelijkluidend? 11Rhetoricale, equivocale,vier m etren ghestelt up papiereghe
vier sletren,DE DBNE 347b (ca 1560q.
Equivoque, AEoulvoouy:,zn.Ontleend
aan ofr.,fr.equivoque.
H omoniem . 1
1Aequivoquen ende redi-

ten, cAsT.,C.V.R. 10 (15481;Van equi-

uoquen m ueghdy v beromm en A1s een
woord, twee verstanden m agh som men,
ald.30.

Ercke,zn.ZieW NT i.v.Evh(111)?
Helsche evche,omschrijving van hel.11

Ghy m ost in deewighe duysterhyt sm ooren,ln derhelscher ercken,Tvauwe 1676

(1595?1.

Scv.36(15391;Binneninthertezijnsyvo1
errueren, Pvochiaen 617 gca 15404; En
laethem duncken /met grooten erruere
Mratdemaghebrengtduere//dathijtis
quijtydwfo.s/.l-liii(15611,Saldiemensch
bevryt sijn van afle erreuren van diversche opijnien,Deenv. J#'
:sstl
/; 47 g2e h.
16e e.q (vg.ook ald.354).
2)Vergissing.1Voordsegghen zy beede
saulue haer errueren Dat tvolck,ia stom mebeesten duerdersterren motijf,Veel
zaken voerweten langheeerzy ghebueren,
cAsT.,C.V.R.99 (15481.
3)Misstap,overtreding,verkeerdheid,
zonde.11Ofic,die oytmetzonden belaen
lagh,Tot den vader zelve om qwijtschel
gaen m agh Duer Christum ,ghemaerctde
grooteerruerenmijn,GentseSp.284(15391,
.

Erectie,zn.Ontleend aan ofr.,fr.evection oflat.eyectio.
Vvy bidden u slaeckt ons delictuhues
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erreur, cAsT., C.V.R . 97 (1548); Sy zal
moeten betreuren ##haer erreuren, H .d.

Hpz.Z 6v rm.16e e.q;Alwat de weirelt
Pryst.-. is een afgryslycheyt vol van
erruere, Bvuyne 3: 113 (15561; Merckt
vry derrueren //d1e daer (t.
w .in LabevintusAz
?4y.
slgebueren,ald.148 (2eh.16e
e.1;Swerelskindersvulvan erruere,TJvuwegyaen 581 (15811;Die andersdoet /
leeftin erruere/en dwalicheytln Eygen
Liefde /en giericheyt,Zeven Sp.Bevmh.
E viijv (15911.
4)Beroering,ontsteltenis,verwarring.ll
Ghij sticht alteratije, Swerrels natije /
hout ghij in erruere, W ell. M ensch 36
(2ekw.16ee.1.
5)Narigheid,ellende;verschrikking.11
Och nem m ermeer ghesont teenigher vren
M er vol errueren, en groter onureden,

Dwevchd.Apost.10(1eh.16ee.
q;Christus
m y meest troost in sdoots errueren,
Gentse Sp.277 (153% ;1ck seg duer derruer //:spyt allen de Spaensche weeren,
duer smenschen sonden cryght elck lant
veelheeren,Byuyne 2,98 (2e h.16e e.q;
VadeyOnse976*(1577q.
6)Vi
jandschap,boosheid.1Tverghaeren dat duer ons beeden ghesciet Gheen
erruer en biet, EVERAERT 524 (1534);
Hywaerezeerwys/dietwelwisteHoejc
jnwendich / vul erruers vliete,ald.540
(1538?q;Dry straffevyanden metgrooten
erruereCommenbriesschende,GentseRef.
34 (153% ;Daer en was haet oft nijt /
vyantschap ofterreur,Antw.Sp.Dd iiij
(15611;Alleerreuren twistzalverdwi
jnen
Alselck gherustis/in zijn deelbequame,
Haagsp.n iiijv (15611.
Erroyte),zn.Ontleend aan ofr.evyoi,
arrol.
Stoet?M etevvoye,inmenigte?1Crablie,
crablie comen ook m et erroye, Leuv.
Bijdv.4,354rbeg.16ee.q.

Ervich,bn.Van eyven.

Erfelijk.11Loferue daer ons erue wt
spruijt ons erue vercreghen endq eruich
gheraect int hoochste leen, os RoovERE
181(3ekw.15ee.q.
Erwenden, ww. Van wenden.
Keren,terugkeren? 1Al gaen zy verdoolt,icleerze erwenden Totrechter kennesse,GentseSp.1(15391.

Esbatem ent? EBATEMENT, BATEMENT,
zn.ZieM NW 1.v.
Recreatief toneelspel; in de loop v.d.
16e eeuw van lieverlede uitsl. gebezigd

voorklucht (vg.KIL.844:Ebatem ent/
batem ent.oblectatio,ludus,lusus,ït?c1Is).
1 Elchevltjc, Opschr.: ,,esbamente'' (ca
1490);Sp.d.M .,Titel(beg.16e e .q;v.D.
DALE,Iz
lz
rr: 1513(ca15164;St2,190 (vöör
15241,
*EVERAERT 131 (1525j,237 (1526q;
Doesb.85,236 (vöör 1528);A.BIJNS,N.
Rej.317,a,13(15281;cAsT.,C.V.R.52,69
(1548);xz
lwfît
?.S#.Kk i(1561);Haagsp.a
ijv,d vv (1561j; Pveechev, Titel g2e h.
16ee.q.
OPM.'t Vroegst aangetroffen in Stadsrek. v. Oudenaarde (14141 en nog bi
j

vlsscHElt,Bvabb.(V.d.Laan 1,bl.30).
Esbatementente),ABATEMENTEN,ww.
Zie M NW i.v.Esbatementen.

Een esbatementdichtenofspelen.11Hu

waere betre te esbatementene,EVSRAERT

237(15261(zieook ald.238).
OPM.Ook in Invent.v.Bvugge 5,521 en
bijHermans,Gesch.d.Red.256 (in MNW
i.v.Esbatementen)en in ISJJ.M us.5,41
(in MNW i.v.Abatementen).

Esbatem enterie,zn.Van esbatem entenè
D ebeoefening,het dichten van esbate-

menten?11Hartman endezwartman,met
andere vele D iem en leest ten spele van
esbatementerien,cAsT.,C.t'.&.47 (15481.
Essentie,zn.Ontleend aan lat.essentia.
Avezen.1(
Chvistlls)'
W iensbloet..Die
essencie,des Vaders so heeft versoet,So
Erruer:zn.ZieEvveuv.
Erruerlch,bn.Van evvuev.
dat in hem alle sonden zi
jn gheboet,
Dwalend,ketters.11Mynen wynghaert Dwevchd.Apost.250(1eh.16ee.
)t(ChvisDien jcbevynde/belemmertbecommert tus)een metden Vaderin essentle,HeyM et erruereghe rancken, EVERAERT 502 mel
ic Lijden 259 (1557j.
Estim atie, zn. Ontleend aan
(1533j; Die slacht dese erruereghe / an
allen zyden, ald. 513; lc ghevoele m y estimation,lat.aestim atio.
qwalick,M idts erruerighe secten die nu
Achting,aanzien,waarde.11So condy
spruten,GentseSp.220 (1539!.
oock mercken /Die hoochde en breydde
Ecrtlcrynghe,Zn.Van eyyl4ey.
van constige wercken / Stathuysen en
Dwaling.1Beloftederzuuerheyt /om Kercken //van estimacien,Antw.Sp.g
sketters partye W as wapene tjeghens iv (15611;En zijn sy niet dit die haer
quaedeerruerynghe,EvERAERT373(1527q. leven was in onser estimatie/ niet ZotErverghen,ww. Van vevghen.
heytt raserije, confondatie/ iet, Rott.sp.
Afdwingen.11Consenteretten eersten / Q vilv(1561);Hierblyckt//deserspysen
eerjcthu erverghe,EVERAERT 173(1527q. cracht//hueropelick tebestrecken boo-
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ven assuerus spyse //,grootvan esti
ma- late Leere eer hy schim pt syn Etym olotien, H .sacv. 389 g1571q.
gye,cAsT.,Bal.P iijv (achterC.v.R.,ed.
Estim e,zn.Ontleend aan ofr.,fr.estime. R'
dam 1616)(15211;Deethymologieniet
Achting.
Estime mahen van, van om verfinen En can niet haest inder
belang achten.11Men maectdaer (t.w.in leecken eers wallen, cAsT., C.V.R. 33

swevlts wavandehensj estime van sonden (1548);Van refererene,heetet een Refenoch scanden,Smenschen gheest224 gca rein Niet een Refrein, dwelck es te verhachtene, De etym ologie haudt dat in
1560?q.
Estim eren, BXTIMEREN, ww. Ontleend
aan ofr., fr. estimev.

1)Schatten,taxeren.1Hijschaadtuw

certein,ald.54.
Evaderen, ww. Ontleend aan ofr., fr.
evadev, lat. evadeve.

land, heer Konink... Op zulken groten
Ontgaan,ontvluchten.11Ghelijck ghy
schat m en zou't nauw konen Estim eren, wegh soucktom tperikeltevaderene,cAsT.,

MeesiHf533(155% ;Daerommeen sult/ C.V.R.19 (1548j.
ghy my niet te hooch estim eren,W ant
Evangeliareghe, zn. Van

evangeliaev.

alle goede gaven van God descenderen,

Verkondigster van de Blijde BoodAntw.Sp.pij(1561).
schap? 11 Euangeliareghe Eerwaerdich
2)Achten,beschouwen.1Degrauevan 15
(t.w.
ee.1Ma
. ria),I'
)E ROOVERE 190 (3e kw.
symay Die zo behaechlijc was eerlijc
geextimeert,Camp v.d.Doot2138 (14934 Evangelichlick, bw. Van *evangelich.
(hic? of versta: eerlijc en geextimeert, VolgenshetEvangelie.1Een maeght...
dan sub bet.3); Zy die tgheld in de M'iens zaet,zoot evangelichlick ghehoort
cofer bewaren, Goe chiere estim erende es, Des hem els vaders troostelic woordt
vuer een bot pleid, cAsT., C.V.R . 153 es,GentseSp.64(15391.
Evangeligeren,ww .Corrupt voor evan(1548);A1tgoed der weereld extimerick
verlies, ald.210; Hy is gheestimeert als geliseven ?
Verbreiden,bekend maken?11Absolon
God,Antw.Sp.P iiijv(1561);(ZL)'
)waren
Philosophen / groot gheestimeert,ald. m oest versycken,ditevangeligeertop dat
Nnn iiij; Hoe wijs gheestimeert, Rott. hem elck verneert,Bvuyne3,142 (1556).
Evelinghe,zn.Van evelen ofevel,euvel.
Sp.O vij(15611.
3) Op waarde schatten, waarderen, Kwaal. - Venevis :z/:fïAlg/z8, verliefdhoogachten.1Haeriubileren,datsiexti- heid.11Nu ishy (t.w.Leander)ghequelt
meren, B.d.Scv. 5 (153% ;Niemandts van Veneris evelinghe, H .d.Am . Bb 25'
scientie en esgheextim eerd,cAsT.,C.V.R. (m.16ee.
q;- Iz
r:zlzf.
sevelinghe,geslachts9 (1548j (zie ook ald.225);Ick zou w er- lust? 111ck cryghe temptatie en venus
cken voor de Konst estimeren,H .d.Am. evel
inghe,Hs.TM B, ./
1, fol.98* geind
e.?J.
F 7 gm.16e e.) (zie ook ald. H 1); ls 16e
ident, bn. Ontleend aan ofr., fr.
Schilderije oock niet weerdich gheesti- eviEv
dent.
meert,Antw.Sp.Ooo iijv(15611,
*W elcke
wercken ... W orden nu hooghe vanden
Duidelijk,klaarblijkend. 11Hier is nv
mensch gheestimeert,Haagsp.nij(1561j; evident//onsminlijck scheyen W antwy
Als een costelick pant welhooch geexsti- wt ionsten zi
jn versaemt,Antw.Sp.Tt
m eert,Red.enNat.67(2eh.16ee.
);W ant i(1
561
1
.
Evidentelick,bw.Van evident.
ickse(t.
w .trouwedienaren)estimereboven
den gouWe,Ontv. Rentm. 336 (1588?j.
Kennelijk, duidelijk. 1 Hier werdt u
ghehuudt by exemple evidentelick Dat
OPM. Onduidel
i
j
k
i
s
d
e
be
t
.
bi
j
D
E
Roovsus 194 (3e kw.15e e.
q ,,Exploot ghy wel ga slaet hoe dees snede luudt,
Extimerende'';indien ditbet. ,,(de aan- cAsT.,C.V.R. 100 (15481.
lutie, zn.Zie W N T i.v.
z
egging van het) vonnis vernietigend'' Evo
zou men voor Extimevende willen lezen
ln de aanh.als stilistische term : (
geExtevminevende of Extivpevende,behoort leidelijke)ontwikkelingvan een thema?11
hetdaarentegenbijhetvoorgaande:,,Ex- Dijn worden moetty wijsselic ende by
actien Exem pt''dan zou vertaald kunnen rade binden, M et euolutien ende recoleworden:,,tzonderafpersingten),,exploot'' rijnghe,cAsT.,C.V.R.16 (15481.
Ewangeliaer, zn. Ontleend aan m lat.
doende''?
Etymologie, zn. Ontleend aan ofr.,fr. evangeliavius.
etym ologie.
Diein de miseen ,,les''uithet EvangeV-oordafleiding,ook a1s wetenschap.l lie voorleest, hetz. als mnl. ewangeliev;
Esser iemandt die begrypich is van ghe- di
aken.11Dabtvan percke/deProestop
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couwenberch W aren ewangeliaer en epis- (
156114
;Bvuyne2,82 (1564);Tavuwegvaen
telaer,SMEKEN,Gulden Fîï:,
s278 (15161. 1114 u1.581); Lettey en Geest 162 geind
Exactie,zn.Ontleend aan ofr.,fr.exac- l(
'
5ee.1.
tion.
OpM.Ook in Ovl.Lied.en Ged.440,in
Afpersing.11Als Pharao bedachtt,ben M NSV i.v. Fxalteyen (vroeg rederijkersick vulexactien,cAs'
r.C.V.R.183 (1548j gedicht(15ee.),van oE RoovERE?l
Excelleiren,ww.Ontleend aan ofr.,fr.
(hic?); Soo haest tgemeen tot propria
begeerde, En doude politie quam tot excelley.
infractie, Soo volchde terstont tquaet
Overtreffen, te boven gaan. 11Daer
nieu m et exactie,Dies hem elck een m et es eenen troost diet al excelleirt,Gentse

rijckdom ging omgorden,Leevl. Taejel,s
#.260 (beg.17ee.).
OpM. Onduidelijk is de bet. bij DE
Roovslts 194 (3e kw.15e e.q:,,Exactien
Exempt''(ExplootExtimerende),versta:
vrijvan yzbelasting''(vg.Hwb.i.v.Exac/ï8'
rl:,,Belastingen''),i.c.de erfzonde of:
vrijvan,zonderafpersingten)7
.Zieook bij

S#.260(15394.
Excellentelijc,bn.,bw.Van excellent.
'
Voortreffelijk,heerlijk (epith.ornans).Il
slav.1,
'.N.267 lca 1500);EVBRABRT 372
(z1527j,300(152% 2
.cAsT.,C.V.R.32(1548q;
xd
lz
n/îf?.Sp. Ccc iljv r
,15614;H.sacv. 514
(15711.
Excellentheyt,zn.Van excellent.
Estim even.
Voortreffelijkheid.11Daermen niet en
Exaltatie,zn.Van exalteven.
acht / uwe (t.
w .van Clevgye)excellent1) Verheffing, verheerlijking, lofprij- heytTen esgheen wonder/datghy verzing.11Metgoedereden esoock den Oest scuut, EVERAERT 152 (15231.
Excellentich, bn. Van excellent.
werdich alle exaltatie,ReyneM .117 gca
1575?1.
Voortreffelijk,heerlijk (epith.ornans).Il
2) Verheffing, bli
jdschap, vreugde. 11 Christus es de duere D uer wien ... de
Myn desperatie // werdt recreatie, als helyghe gheest reen, Den m ensche toedexaltacie//moetsonderprangen //syn, ganc gheift diligentigh,Tot den hemelBvuyne1,164(1556).
schen vadere excellentigh,GentseSp.305
3)Alsastrologischeterm :positiewaar- (153% ;Herboren zijn alstkindtexcellenin de planeethet krachtigst zou zijn,de tich / Dat daer is ghelijck een duyfken
meeste invloed zou oefenen. 11Triplici- sondererch slecht,Haagsp.giijv(1561q.
teiten en reuolutien maken dbediet,M ids
Excellentie,EXELLBNTIE,zn.Zie M NM T
aspecten, coniunctien ende exaltatien, en W NT I.V.

cAsT.,C.V.R.98 (15484.
OPM.Onduidelijk isvoormijdebet.in
GentseSp.70 (153% .,,:Vie dat gheloove,
vanden woorde zijn cracht heift, Zijn
waerck, zi
jn heligheyt, zi
jn exaltacyen.
Tcom t duer
tgehoor als een waerck by
gracyen##
Exalterelick, bn.Van exalteven.

Lofwaardig,prijzenswaardig.11(Marie)
RoovsRE 194 (3e kw. 15e e.); Die zi
jn
Expeerte Exalterelicxste Exellente, DE

lief helsde,oft secretelic sprack,Natuere
daer ooit track, dwelc es exalterelick,

1)Uitnemendehoedanigheid;voortreffeli
jkheid. 1 1S. Vvoede 8 geind 15e e.q;
Dals.I
'Vedevh.676geind15ee.?q;A.BIJNS,
N.ReI.83,d,13,
*119,a,13;136,a,7;
184, b, 9; 278, d, 14 (1e kw. 16e e.);
EVERAERT 150(1523q,308,315(15291,348
(15311 en pass.;Doesb.158 gvöör 15281;
v.o.DALE,Stove 683 (15281,Gentse Sp.
273 (1539);Gentse /8/.50 (153% ;cAsT.,
C.V.R.106 çn pass.(15481;H.d.Am.(
,
) 2V
gm .16ee.q;Tvudo 1093qca1550);Bvuyne
2,35,
.3,42 (2e h.16e e.q;xzlwfze.S#.lii
iiijv(15611;VAERNEwIJCK,Bev.T.2,65
(ca15681;ReyneM .670gca 1575?);Jezus
ond.levaevs284 (vöör1580j.
ln de verbindingvolexcellentielnj.11
Sacv.v.d.N. 209 (3e kw. 15e e.q; cAsT.,
Pyv.B vj (ca 15304,Pvochiaen 600 (ca
15404; cAsT.,C.V.R. 11,22,177 (1548j;
Rott.Sp.R vj,Siiij,T ijv(15611.
2)Heerlijkheid? ln de aanh.dient die
koochste exrelencieblijkbaarteromschrijving van y,hemel'' 1 Hier bouen in die

cAsT.,C.V.R.198(1548q.
Exalteren,ww.Zie M NNV i.v.
Verheffen,pri
jzen,eren;ophemelen.1)
Camp v.d.Doot1228,1390 (14934;Evy:RAERT 366,375 (1527q,144 (1528?q,423
q1e h.16e e.q;Dwevck d.Apost.751,761
q1e b.16e e.q;WQJJ.M ensch 42 (2e kw.
16e e.q;B.
d.Scv.5 (153% ;cAsT.,C.z'.R.
113, 118, 180 (15481; Tyudo 1425 (ca
155% ;Chavon 539 (15511;H.d.Am.G 7v,
H 1,H 3Ven pass.rm .16ee.);Redeyijheys- hoochste excelencie Es volstandighe pev.N . 1100
ged.53, 21 qm. 16e e.q;Bvuyne 3,120 nitencie seer ghepresen, M ar..

(1556j;zlAl/fe.Sp.E iij,G ijV en pass, (ca1500j.
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Excerceren, ww. Zie Exeyceven.
tapprenderen /heur dienaers den quaeExcesyzn.Zie M NW i.v.
den:diecosten moeijtisschierso groot
Verkeerde gedachte of daad,overtre- van dees texcusteren, als tgunt dat dit
ding,vergrijp,zonde (vg.xlL.844:Ex- hem in rekening m ach com en te staeden,

ces Delictum,evvov,evvatum,c9'
ïp4zc'
;
r
l).11
DB RoovsRs 333(3ekw.15ee.
q;Camp v.d.
Doot2215 (1493);St1,65 (vöör 15244;
cAsT.,Pyv.B ij (ca 1530);Leenhof 842
gna 1531j;Gentse Sp. 29 (153% ;cAsT.,
C.V.R.10 (15481;Antw.Sp.m iv(1561),
Vevl.Z.1,377(1583j.
ln Dals.wedevh.472,721,739(eind
15e e.qen Camp v.d.Doot 57 (1493) als
personificatie(t.
w .eenmoriaan fungerend
alswapenheraut van Vrouwe Dood),op

Bvouweysg.239(ca 15601.

Execrable, bn. Ontleend aan ofr.,
execvable.

Afschuwelijk,slecht,gemeen.11Gheen
dier zoo execrable (t.
w .als de vrouw),
cAsT.,C.V.R.198 (1548q;lntbedde daer
een wijf,leid felexecrable,ald.225.
Executeren,ww. Zie W NT i.v.Execu-

teeven.

ln praktijk brengen (m.betr.tot een
theorie,een leer).11Condimijn lesse dus
te vatten als de geincarneerde buiten- leeren van binnen Te werck stellen en
sporigheid, mateloosheid of geweld, ver- executeren So suldiweerdi
ch zijn ...Dat
ïrijp?
gij de groote stad gods sult gewinnen,
OPM.1.Op devolg.plaatsblijkbaarin Campv.d.Doot2434(1493q.
Exederen, ww . Ontleend aan ofr.,
gunstige zin:overvloed? 1W tkennessen
vulvaerdigh Rijstexcesvan wtnemender excedev.
liefden waerdigh,Gentse Sp.269 (15394. Overtreffen,teboven gaan.11ln goddeOPM.ll.Door de onzekere bet.van het li
cken crachte//cundtghyt alexederen,
ww.pessen blijftook dievan excesop de H.sacv.569(1571).
Exellentie, zn. Zie Excellentie.
volg.plaatsonduidelijk.11En weedt,twy
ic u m et zulcken excesse pesse,Om datick
Exellenticheyt,zn.Van exlctellentich of
duerhu myn liefsteprincessem esse,cAsT., rechtstreeks van exl
ctellent.
C.V.R.223(15484.
Voortreffelijkheid?1(Geeftpos)kennesExcessijf, bn. Ontleend aan
sedijnswoordts//vulalderexellenticheyt
tghebruuck in pacienticheyt, Vadev Onse
excessij.
(1577j.
Buitengewoon, buitensporig (vg. K1L. 1170
Exemtie,zn.Zie Exemptie.
844:excessif.Insolens,immodicus./A't
)Exempt, bn. Ontleend aan ofr.,
jusus,wïpzïtzs,pyaetev Azlt
?#z
pf-l. 1 Camp
v.d.Doot1232 (1493);cAsT.,C.V.R.141 exempt,lat.exemptus.
(1548j.
1)Vrijvan,nietbesmetdoor (vg.KIL.
Excluderen,ww.Ontleend aan ofr.ex- 845:Exempt.Expevs,ïpî
zrlzflz
lïs).11Ghij
cludev of lat.excludeve.
exempt al vander valscher doctrijnen
Uitsluiten. 11ln alle voorseyde leen- looft nv den Heer, Chvistenh. 758 (ca
goeden te sam en En werden geen vrou- 15404.
wen gheexcludeert,Leenkoj639qna15311; 2)Vrijgesteld,ontheven van.11ExacGhemerct sy nae wtwijsen der Caerten tien Exempt,DE RoovERE 194 (3e kw.
niet gheexcludeert en waren,Antw.Sp. 15e e.q (hic? Zie ook bijExactieen EstiArl8r:w);U oordeel,Daerelck in persoone
H Exc
iiijvo(
15614(zieook ald.Z i,Nnniv).
giteren,ww .Ontleend aan ofr.ex- moet com pareren, Niem ant exem pt, A.
cogitev, lat. excogitave.
BIJNS371(ca15404.
Uitdenken, bedenken, vinden. 11ReExemptedagken,bi
jzondere,bepaalde
thorisiens,Factuers,zoo elck magh weten dagen, dagen waarop men vri
jgesteld
Heeten Poêten, als die iet excogiteren, is van de gewone,alledaagse verplichtingen? 11Dus met bescheet Elc hem we1
cAsT.,C.V.R.24(15481.
Excusable, bn. Ontleend aan ofr., fr. bereet,
// niet iust op exempte daghen,
excusable.
Maerwanneerghijdaerbequaem toesi
jt,
Verschoonbaar.11Esseryetmeswrocht, 1
'fQ:r.Gheleevde350 (1558q.
m esseyt of m esdaen, den steldere wilt
Exem ptie, SXSMTIE, zn. Ontleend aan
houden over excusable,RAMMELEERE 121 ofr.,fr.exemption oflat.exemptio.
1)Vrijdom (vg.KIL.845: exemptie.
g2eEx
h.
15ee.q.
custeren,ww.Oorspr.7
.,,Rvrsch.con- Tmmunitas, vacat
io). 1Het Leenhof der
taminatie van *exquesteven Lexquivot en Gilden lnhoudende meest //alle de vrijheden /exemtien /verval//len endeherexecuteven''(Erné).
Gerechteli
jk vervolgen7
. 11Sij verbien ghewaden,enz.,Leenhoj,Titelgna1531j.
-
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Expaert,bn.,bw.ZieExpeyt.
zlvrijstelling?llGheeselsehieronderhem
beeden,M ethueren secten,sonderexempExpedeert,bn.Van expedievenïOf(
hytie,Dat si van hueren opinien scheeden, percorrecte?)bi
jvorm van expeevt7
.

Geschikt(vg.Expevt,bet.5)7
.11Vrijheit
hietsijn dagge op dit pas 0m verwinder
tezijn washy expedeert,Cal.
np v.d.Doot
(14931(vg.fr.,,Sedaguesenommoit
1)Verrichten (m.betr.totarbeid).11Dits f1r861
dehandelinghewaerdoorsijgheen werck anchise Pour estre vainqueur de larexercieren, Iz
lr:cr. Gheleevde 471 (1558); mee'J).
Handen /en voeten /hen werck exerce- Expedient, zn. Ontleend aan ofr.,
exp
.edient.
ren,Haagsp.diiijv(15614.
2)Genieten;in deaanh.m .betr.totde Middel om tot zijn doelte geraken.11
eeuwige zaligheid. 11So suldi weerdich 1ck vant een ander expedient,v.D.DALE,
zijn. Dat gij de groote stad gods sult Stove286(1528j
*.
gewinnen En de ewighe glorie excerceren,
Expedieren,w w.Ontleend aan ofr.,fr.
expedier.
Camp v.
d.Doot2437(1493j.
Exhiberen, EXIBEIREN, ww . Ontleend
1)(Een zaak)snelafhandelen.11Het
aan ofr.,fr.exhibev,lat.exhibeve.
ware weltijtdatelck hem pijnde,Om te
1) Tonen,kenbaar maken; vertonen, expedieren,en te maken cort,D wevch d.
opvoeren.11Den troostby onslieden ghe- Apost.1263 (1eh.16ee.q.
exibeirtEn wasnietvolmaect,GentseSp. 2)ln het verderfstorten? 1U gasten
270(153% ;Endehebben desetweevoor- gaerl Omm e m et botterye m et valsche
ghenoem de Cam eren . hen spelen eerst practycken /secreeten looseli
jck ghy exende voor dandere gheexhibeert, z4ntw. pediertse cousyn alte booselyck, SmenSP.H iiijv (15611;Twerdt ghedeclareert schen gheest625 (ca 1560?q.
En gheexhibeert//daerick om herwaerts 3)Tegronderichten?doden.1Dedoot
ghinck,ald.Vvij;(Rethorica)speculeert/ heftse (t.w. de Trolanen) expedieert
exhibeert / proseert / componeert,ald. moede ende mat,Camp k?.d.Doot1262
Yy iij.
(1493j; Bat neder lach ooc een scotte
2) ln de aanh.blijkbaar:behoren tot present Graue van glas int deerde ghebetamen,voegen.1lck moetmetspoet/ mineert En bij sulcker auentueren geeen groet /groeten aldaer /fi
jn /V/ant expedieert,ald. 1512; Bij accident was
dat exhibei
ei
r
tv(
pl
a61
t nu
ij
15
. mynder Off1
-cie11, gheexpedieert Dees edel coninc qualijc
Rott.Sp.Q
q
ghefortuneertt ald. 1567; Hij heeftet
Exhibitie, zn. Ontleend aall
verdient dat lck hem verworpe en expeexhibition,lat.exhibitio.
diere hi
j is besmet met crijme (spr.wil
Uitspraak,mening,idee7
. 1Macheme- hem tefijfgaan om hem tedoden),Weyelt
ticum alvolm alitien Die inficieerde deur bevechten 47r2eh.16ee.
q.
syn exhibitien /enderegneerdeln Grego- Expeerdich,bn.,bw.Zie Expevdich.
Dweych d.agl/psf.1392(1eh.16ee.1.

Exerceren,BXCERCEREN,ww .Zie W NT
i.v.Exeyceeyen.

riustijden,Rott.Sp.Q iij(15611.

Expeert,bn.,bw .Zie Expevt.

Exhortatie, zn. Ontleend aan ofr., fr.
Experdich,ExpssRolcH,bn.,bw .Van
exhovtation, lat. exhovtatio.
expevt,expeevt.
Aansporing?11Verlangendehertteheb1)Ervaren,kundig.11(W ateren)Dieal
dy wel verstaen Mijn exhortatie / en beuaren worden van dexpeerdighe Sub-

deuchdelijck vermaen, Antw. Sp. f ijv tijle / wijse / cloecke / prijsweerdighe
(15611.
Cooplieden,zlzi/fp.S#.Zz iij(1561);Daer
Exibeiren,ww.ZieExhibeven.
vooren (t.w.het tweedegerecht)legick /
Existim eren, ww . Ontleend aan oîv. a1s werdi
nne experdich // ras, Tzestich
existimev, lat. existim ave.
schellinghen,Veyl.Z.1,1126(15831 Myn
Achten,waarderen.1Salomon diewijs- rekeninge.. Die ick voer den Coninck
heyt bouen gouthonoreert En oock exis- doen salseerwys?experdich,Ontv.Rentm .
timeert // meer dan der mannen cracht, 954 (1588?1 (hic.
7),
'Dus gaen wy hooffm eester gepresen oft hem nv connen
Antw.Sp.Qq ijV(15611.
Exordie, zn. Gevormd naar ofr., fr. genesen deq
ejs meesters van Babilonien
exoyde ofontleend aan lat.exoydium..
seer experdich,Con. Ba,
lth.654 g15911.
Als rhetorische term : inleiding,eerste
lndeaanh.opgrond van ervaring?11
gedeelte (van een verhandeling e.d.). 11 Een huere desMeys/esmeer //jc zeght
Exordien, Positien, Diuisien, Narratien, experdich dan een Oestm aent werdich,
enz,,cas'
r.,C.v.R-19 (1548j,
Reyne M .36 (ca 1575?j.
-
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2)Verstandig,wijs.11Salich si
jnsydie...
te behaghene altijt,Haagsp.liiijv (15611
(hic? of zuiver, rein?); (Chvistus) Die
elcken uprechtelick // ende oock experdich Als eenen warachtighen / rechtere
rechtverdich Ten joncxsten daghe//loon
naerwerck zalgheven,Jezusi.d.f:p3/ppî
389 gca 1575?q (hic?);A1s een zondare /
hem bekeert a1s een experdighe, Vevl.Z.
1,569 (1583j.
3) llverig? Correct? 11W eest expeirdich ln uwen dienst/laet onbehoirlijckheytsteruen,Haagsp.h ij(1561),Mraert
dat u Rechters goet en expeirdich waren,
HouwAERT,M ïJ.CJJc/z/868(1577-'78q(hic?).
4) Beproefd, voortreffelijk. 1 Hoort
wat den hemelschen Platons torment //
was...Den claersten Poeet der Griecken
expeerdich, Ant
w.Sp.Nnn iiij (1561q;
VaderlijckeSorghe/mijn vriendtexpeerdich,Haagsp.cij(15611.
5) Heerlijk, verheven (vaak slechts
dienend alsepith.ornans).11Hoemuecht
ghy twyfelen in dit woort expeerdich?
Bvuyne 3,21 g2e h.16e e.
q;Justitia siet
men treffelijck gheschieden H ier ouer de
boose dies het goet expeerdich Hooghelijck verheuen wort,Antw.Sp.Eee iiijv
(1561);Alwatisvan slijme eerdich /En
isnietexpeerdich /maervan hem seluen
teere, ald.o iij; De Conelicke maeltyt
experdich vanjhesuschristus,H .sacv.432
(1571q;Zoo dathy (t.w.Nabugodonosor)
ghezint es // in een hooch hoverdich //
resen dat hy nu god /vandereerden wil
experdich //wesen,Judiclt69(15771;Duer
toedoen van dynder gratien experdich,
Tavuwegvaen 673(15814(zie ook ald.803,
1497
).
Experientie,zn.Gevorm d naar ofr.,fr.
met herten expeirdich H em begheeren

expevienceofontleend aanlat.expevientia.
Ervaring,ondervinding.11Ds RoovERs
194 E3ekw.15ee.j; EVERAERT 401,403
lrg'
: 1401 (ca 1516q;
(1511q; v.D. DALE, J'
Piv.en Tk.53 g1e kw.16ee.
q,St1,248,
2,178 Evö6r 1524q;Doesb.95,161,195,
250 gvö6r1528) CRUL, /1B,in Bvuyne
1,185E2ekw.16ee.q,GentseS/.136(15394,
*
cAsT.,C.V.R.16 en pass.(15481,H.d.Am.

S 4Vgm .16ee.q;GHISTELE,-'
z
1w/.92(1555q;
T,
P'
::1..Gheleeyde95 (15581:
'Antw.Sp.P iij,
Aaij(1561);Rott.Sp.O v1j(1561);Weevelt
bevechten 416 (2e h.16e e.
q;Judiclt629
(15774;Tvauwe 233,1506 (1595?j.
By expevientie,zoals gewoonli
jk? 1
Laet ons nu by experientie Eçns aenkloppen en zienoftseroock isin,Rott.Sp.
K viij(15612.
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Experimentelick,bw.Van expeviment.

Eig.bijwijze van ,,experiment'' door
terdaadofaanschouwelijk?11Hierwerdtu
proeven, voorbeelden aangetoond; m et-

ghehuudt by exemple euidentelick Dat
ghy welgaslaethoe deessnedeluudt,H oe
elck dicht beghind,ende hoe dat sluudt,
Al deen uut dandere experim entelick,

cAsT.,C.V.R.100(1548j.
Experim enteren,ww .Ontleend aan ofr.,
fr.expevimentey.
Doorproefnemingten)aantonen? 1De
Romeinen hiervuertijdslieten onsexemple ln diueersche saken, wel gheexperimenteerd (versta: duidelijk bewezen?),
cAsT.,C.V.R.91 (15481,Thales Milesius
heeft hier door (t.w. door Astrologia)
ghewonnen Eenen grooten lof/diealdereerstder sonnen Eclipsisheeftgheexperimenteert,Hsff
z?
.Sp.P iiij(15611.
Expert,EXPEERT:EXSPEERT,EXPAERT,
bn.,bw.Zie W NT 1.v.

llErvaren,kundigtvg.K1L.845.
.expert.
dens).11Gheenpriesterhoehoge gheleert,
hoe expert, hoe heilich oft hoe deuoet,
M av.v.hT.,proza na r.1020 (ca 1500q;
Gh
eleerde Clergye / net ende exspeert
Van Lueuen der stede, EVERAERT 161
(1523j;Twoordtvusliefsexpaert//sijv
eenenStandaert,Chvistenh.1603gca15401
(zieookald.1684,2347),
'Theopompusende
Expevtus, expeviens,peyitus:solevs,#r'
l/-

Ephörusvulexcellentien Expertin scien-

tien,cAsT.,C.V.R.11 (15481(zie ook ald.
82);A1warenseexpeertin anderconsten,
Antw.Sp.Q iij (15614 (zie ook ald.Cciv
en pass.); Een expeert ingienmeestere,
vAyrRxEwllcx,Bev.T.2,118 (ca 1568q;
MTijsullen v vertroosten alsdie experten,
Deenv.M ensch 311 (2e h. 16e e.
q;Alle

gewasch ... Sy m oeten 't expaert bewer-

ckende sijn,.
Ia6p selden-t'/zzfy.
ç7 (2e h.
16ee.1,Een expertmeester,diemethem
isbringhende Een costelijcke salve,Blj'
stiev193geind 16ee.
J.
Enen expeeytlpc/?:'
n (c.gen.),iemand
op dehoogtebrengen (van).11lcmaecks
hu expeert,cAsT.,C.V.R.181(15481.
Exneevt.
$#,'
Az(c.gen.),zekerweten.1
Dieu ditterietEn wasmyn vriend niet,
-

-

.

dies ben ick expeert, cfsT., C.
II.R. 137

(1548).
OPM.Debet. ,,
deskundig''(dieoverigensmoeilijk tescheiden isvan ,,ervaren,
kundig'') is ook aangetroffen bij GNAPHEIJS Tobéas 48 en D aghveg.Bat.5,82,
beideaang.inW NT i.v.,bet.A,1).
2)Voortreffelijk,beproefd.ln vele gevallen niet m eer dan een epith, ornans

en dan ook Niee'r te geven met ,
,heerlijk, Veyl. Z. ll,71 (1583) (hic?
uitgelezen,enz.''l
jjX peerte X alterelicste voornaam ?)
Xellente,DE ROOVERE 194(3ekw.15ee.
q, 4)Heus?Betamelijk? 1(Dyne heeren)

Exjerste Eglentier Eerbaar,St 1,279
(vöor 15241;Gegroetsijt,notabelste,in
wijsheijtexpeert,W ell.M ensch41(2ekw.
16e e.1 (zie ook ald. 555); Dit zi
jn de
rivieren vloeyende expaert Van hem die
ghelooven autentijckelic,Gentse S#.206
(153% ;Sy issoo goet t
k sooheelexpeert,
CRUL,a4B,in Bvuyne1,180g2ekw.16ee.J
-,

M erctphillisdeBloem eexpeertl-loesyhaer
om Dem ophoon verhinck, H .d.A m. S 1

gm.16ee.1;En weygertmy datniet,myn
bloeme expeert,Bvuyne 1,75 (2eh.16e
e.q;Den gheest laet vlieghen / Niet lieghen //en salv deseexpeertetzlwfît?.S/.
1iij(15611 (hic?ofkundig,wts?Vg.ook
ald.l iijv::,Van haer /die soo expeert
is/enconstlchbespraeyt''),Hiermeconcluderen wy ghy heeren expeert Dat. .,
enz.,ald.N iv(zieook ald.niij);MTy danckenu hoochlijck van ugoedeinformatie/
Bewijs der Schriftueren broederexpaert,
Rott..
$'
/>
,.D viij (15611 (hic? ofkundig,
wijs?);Proefftmi
jn expaerte constesonder scham en, Lil'
sgen en Lickthayt 136
(2e h.16ee.q;ln alder rechtverdicheyt /
werdt zyn oorbooren,Endeoock in sachtmoedicheyt / als de experde,.lezus 1
'.d.
tempel200gca 1575?1 Zy (l.Ghy)zytden
expeerden heere ende prince // boouen
alle potestaten, Vadev Onse 1000 (1577);
Alleandergiften en gaven,ook hoeexpert,
Rvijzen altzamen tot zulks, Jezus o.d.
levaevs675 (vöör 15804;Hettarwegraen/
ghezayt zynde-.jnden ackere expeerde
der vruchtbaer eerde, Tavuwegvaen 562
(1581q;DeHeereheeftverlost/alletvolck
experdt//zyn,Vevl.Z 1,246(1583)(hic:
beproefd? of uitverkoren?); tschaep
werdt vanden yse / hebbick tgoet dat
expert//esEn van my beghert//es,ald.
781; Girichyt, edel princesse expert,
Tvauwe206(1595?q.
Exp
.eevthouden,in ere houden?1
1Sy
prospereren //dieu (t.w.deJkrijsen Raet)
houden expeert,Antw.Sp.G iijv(15611.
3)Flink,dapper?11A1warentalTroya-

ontfanghende //welende experdt //fier
zyzyn ontfanghenswerdt//schier,l
.udich
180(1577j.
5) Gunstig,geschikt (vg.Expedeevt)?

Syn schepen ligghen al ree na de wint
rivg.x4:'
;z.
expeertV'Tachtende,GHISTELE,J'

67(15561.
6)lmmuun?1(Geleerdeonderwijzinge)
die met goede l
'nformati
e Mijn voor alle
tem tatie ZOu m aken expeert, M eest Al
953(1559q.
7) Duidelijk, kennelijk; beslist. 11ln
droefheytblijveickseereexpeert,Sp.d.5I.
5640 rbeg.16e e.q;HoedatAdam leefde
Soe langhe iaren M athusalem Noe soe
Genesis expert Deerste boick des bybels

scriftuerlicvercleert,St2,96(vöör15241;
Dapostel zeyt expaert: H y eyst, duer
wienewy werdenbeghaert,GentseSp.266
(153% ; Nu hebdy, beminde, ghezien
expaert H oe dat... enz., ald. 299; Soo
moechtghy m etmy elck seggen expeert.
aldus vant triom phant dit lieff m yn

leven //hier,Bvuyne 1,132 (15564;Hoe
veel te m eer // zal v hemels Vader al
machtich diegoederthieren es//v gheuen
zeerexperdtden helighen gheest//indien
ghyhem begherdt,VadevOnse1138(15774
(hic?ofgoedgunstig?).
ln deaanhh.alsbw.v.graad:zeer?1
Ick Cupido Godt der liefden expeert
,,gr
oot,H .d.Am. B 5 qm. 16e e.q; lck
zeght u expert ,,snel,Rott.Sp.+++ iiijv
(1561J.
Expireren, ww . Ontleend aan ofr., fr.
expivev.
A.BsoR. Uitademen, uitblazen (vg.
KIL.845:Exspiréren.Exspivave).lnde
aanh.met betr.tot de ziel. 1Die ziele
-

.

in haer brugoom s aerm s hanghende, En
die wten lichaem expirerende God den

vaderrecommanderende,Gentse Sp.271
(153% .

B.ONz.Eindigen,aflopen.ln de aanh.

van detijd:voorbijgaan,verstrijken (vg.
KIL.845:D en tijdt isghe-exspirert.
1Ofoock den tijdt ghenen expeert, GHISTELE, Vivq. Aen. 33* Tempus abiit).1
xpireertisoftniet/Committeericeenen
(15561 (hic? of duideli
jk,kennelijk? Vg. e
a
nde
r
e
n
t
e
di
s
c
e
rnerene, cAsT., Bal.B i
ald.264*:,,Ghy . Die tuych en harnasch
(
1
521
j
.
van mynen vrient expeert Hieraen tlijf 0PM.Vg.Gheexp
.iveerd.
hebt'');Houtv vroom en expeert//wilt
Exploot,Ecxpt-oo'
r,zn.Zie W N T i.v.
totgeen getruer /keren,Jt
f.Bedr.Havt De rhet. bett. van het woord zi
jn te
742(1577q;Desen moetemmersbezueren, herleiden tot twee groepen, die ge
kenHebbende gheen cueren // als hildt hy merkt worden resp.door een bep.wijze
hem expert, Hy es pandeloos vertert, van l
tandclo'
n en van sproken.

A.- 1)(Geruchtmakende)daad.11ln sonder wercken doot is? Pvochiaen 241
Nigromantien doet zu m enigh exploot, (ca 1540j;Godsgeestsprac een troostli
jc
cAsT.,C.V.RL134 (1548);Helptmy doen exploot,ald.2028;Die not begeer ick te
een ram pzallch exploot Over Leandrum , syn crakende//vaetmyn exploot,Bel.t,
.
.
:
1m .Ff 2v Sam.529(
ZOO m y wort bevolen, H .d..
eind 16ee.q;Hoortonsexploot//
ons Clagen ons suchten, ald.888; Heer
(rn. 16e e.q.
2)Averk,onderneming.11Als de doot
en blijfternau eene dits claer,v.D.DALE,
IJJC': 1381 (ca 1516j; Om dat zy (t.w.
Apollo en Neptunus) Trooyen stichten
soen te plaisantere, Ontfi
jnghen van
Laom edon vuer haer exploot Excellente
vasseelen,cAsT.,C.V.R.190 (1548);Om
te vorderen onze explooten, Soo wy
hebben gesloten,moeten sijn volbracht,
M innevaev 470 (1583q.
ln deaanh.blijkbaar:schepping(vg.
KIL. 845: Exploot.. Confectioj. 1 O
crachtighe scepper hemels ende aerts exploot,Chvistenh.5(ca1540j.
3)Aanval?11VerlostonssnelVan den
viand,die op ons doed m enigh exploot,
cAsT.,C.V.R.95 (1548j.
4) Bedrijf,gedoe.11Men slouch daer
wîlt haer exploot beghinnen Van viuen

-

slagen groot en onsochte Rechts eenen

tournoy zijndemydochteTwastedruckelijcveledatexploot,Camp v.d.Doot1669
(1493j; O waerelt, ic volghe u subtijl
bedaerven Duer tzondigh exploot van
sgeests ghenaeren,Gentse Sp.54 (153% ;
tl
zJllr: ih toch)verslegen bleuen in Mars
felexploot,cAsT.,C.V.R.173(1548j;Ontgaed tsviands exploot,cAsT.,Schaechbeyd
in C .V.R .t.o.bl.224;A lle.. die m etten

z
elven gheeste (t.w.a1sNabugodonosov)((
zyn ghetorden int bootkin tot zulck een
explootkin, Vevl.Z.1l,190 (15834.
5) Houding, gedrag. 11Dus es u de
gaudin croone ghegheuen Duer di
jn fier
exploot, cAsT.,C.V.R. 125 (15484;Laet
datte (t.w.de opstandigheid,de rebellie
van de Verloren Zoon tegenover zijn vader)texploot//zyn,Vevl.Z.1,675(1583)
(hic? of besluit? of voornemen?); lck
salmi
jeenshouwen alwaerick dootEn
sien tecxploot ,,wadt hij bedrijven ,,sal
(versta:de houding,die hij zal aannemen?),Lijsen Jan Sul112 reind 16ee.?j.
ln deaanhh.bepaaldelijk:schandelijk gedrag.1Tleven dathebtghy daerlic
Van u ghewaert duer tzondigh exploot
zware, Gentse Sp
.. 276 (153% ; Voorts
zachdy texploot//grootHoeonnuttelick
dat hy verdede / Gods gaven beperelt,
Ve1'
l.Z.
- 1,1284 (15831.
B.- 1)VToordten),uitspraak,uiteenzetting.11MreetghynietdatJacobusseyt,
- -

welc een claer exploot is,D at geloove
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brudegom en vrouw bruijt, volght ons
exploot, Doed als Tobias dede, Biib.
Tai
elsp.93(beg.17ee.?j.
ln de aanhh.:getuigenis?lnhoud?1
Ook ist (t.w. de Vulgaat) geen Bybel
nader hebreeuscher exploot, Pvocbiaen
2388 (ca 15401 (de bet.nadert hier die
Van )
;canon''))
'Segt clie waerhyt, tis u
diergenoch bevolen,Nadieseedtsexploot,
Tvaltwe1054(1595?J.
2)Verklaring,uitlegging.1Hoe gaedy
die(t.w.degenoemdeonkosten)taxeeren,
doeteensuexploot,slinnevaev307(1583),
Dbeenharnas, dats lllxurie, na trecht
exploot,Tva%twe1405 (1595?1.
3) Bevel.11Elc (moet)inder laetster
noot tdeerlicits) exploot /des lichaems
(versta aanzegging van de vernietiging
van het likhaam of vernietigend vonnis
enz.?)ontfaen,St2,248 (vöo'r1524) (=
-Y.Es
els 25,37 (15304);Sulck exploten,
dat zijn ons rancken,Dweych d.Apost.
1397 (1eh.16ee.)(hic?ofvonnis?ofde
uitvoering dergegeven bevelen,i.c.beulswerk);Dushoortnv allen namynexploot
//groot,Bel.3).Sam.219(eind16ee.?j(n.
b.
een koning geeft zijn bevelen).
4) Voltrekking, uitvoering, verwerkelijking.11Om battotdexplootdesdootste
gerakeneSijn wijalsdienersbiu,Vrouwe
ghestelt,Dals.z&8#cf
z/?.136Eeind 15ee.?j;
De
s
pl
aghe
n
expl
oot
//sneeft /up hem
m et versnellen Tot een lastich bequellen,
Veyl.Z.1,1193(15831.
OPM. Geheel op zichzelf schi
jnt
te
= ea11'
.

-

staan het gebruik in de bet. ,zïOVcti ,
##gelegenheid''# dat uitsl. wordt aange-

troffen bijlos cAsTsI.Elx. 11Lelius ende
Scipio.. Lieten ons exemple by menigh

exploot Om traegheyd te schuwene,

C.V.R.1 (1548);(De frtpk/îf
?lDie ick u sie
hauwen in m enigh exploot: ald. 137;
Vuerti
jds en was haer felheiu (t.w.van
de vrouwen) niet zo groot... Als nu,
.

ickt vinde, by menich exploot, ald.
1.99.
zoo

Explootlic,bw.Van exploot.
Doortastend,rigoreus?1Dair..iusticie

wert gedaen explootlicst // Daer groeyt
profijten eere,Doesb.189 (v6ör1528q.

Exploteren,ww.Van exploot? Ofontleend aan ofr.,fr.exploitev?

Ten uitvoer brengen, uitvoeren tvg.

K11-.845:explootéren.Efficeve,conjiceye, verwachtbijhetbn.expevienthetkoppelexpediye,yxpgs/ï).In de aanh.met betr. ww.zijnl.1Alen heilt de sulcke gheen
tot een bevel.11Dusmoetghy Rampza- exsperient // De claerheyt te anscauwelighe avontuere V aldaer vinden om t' ne . //Tencomt. bydeghebreken,EvEexploteren :Myn bevelaleest zeer wreet RAERT 397 (15111.
en stuere,H .d.Am.Ff2v (m.16e e.
q.
Exsperientelic,bw .Van exspevient.
Expositie, zn. Ontleend aan ofr., fr.
Op grond van ervaring? 1 De cla,
erexposition of lat.expositio.
heyt jndernathueren /es zeer subtyl//
Uitlegging,verklaring,interpretatie.11 So men exsperientelic / wel m ach ontHeercuenijngh haudtu an deseexpositie, bynden, EVERAER'
I
- 399 g1511q (vg. ald.
404 : ,,So m en exsperientelic m ach becA.
sT.,C.V.R.238 (15481.
Expres,bn.,bw.Zie AVNT i.v.
moeden'')*
Stellig, bepaald, beslist, zeker. 1 Zo
Exsperientich,bn.,bw.Van exspevient.
cryghende een vast gheloove expres,

Getuigend van ervaring, ondervin-

GentseSp.24 (153% ;W y hopen op den
levenden God, Die daer.. De zalighm akere alder menschen es,Zonderlijnghe
expres den gheloovyghen teeren, ald.
351 (hic?ofuitdrukkeli
jk?);lcvuerweet
expres, dat H ercules... Noit en leed,
griefzowreed,CAST.,C.V.R.148(1548).
Expres(se),zn.Zie M NW i.v.
By expvesse,stellig,bepaald,zeker? 1
Oft anders sou ghebeuren by expresse
Datghy haerionste van v soudtverdrijuen,HSJU?.Sp.liij(1561).
By goeden expyesse,hetz.? 1Daer (t.w.
ten helschen foreeste)werdtvry ghezonghen//bygoedenexpresseEen zeervrimdelesse,Vevl.Z.1,29 (15831.
Expresseren,ww.Van expves?
Uitdrukkelijk te kennen geven.11Zoo
hem Apollinis orakel oock heeft gheexpresseert,Datick moeste blijven ghesepareert V an alle Ghezellen en M anspersoonen,H .d.Awt.Bb 3v gm .16e e.q.
Exprim eren,ww .Ontleend aan ofr.,fr.
expvimev.
Uitdrukken,onderwoorden brengen.1
Hij.
,wiens goetheyt en is niet te exprim eren,W ilu,mi
jn heeren,//in dueghden
verstercken,Heymel
icAzl'#pAz1 (1557q.
Expuerjoyen,ww.Oorspr.?
? 11Daer die brugom in vier syden

ding? 11Exsperientich Bethooch (naam
vaneen personage),EVERAERT389(1511q;
Augustinusexsperientich/ghetuuchtghenouch D at deen zonder dander Num merm eer zyn en m ach,ald.405.
Exstim eren, ww . Zie Estimeven.
Extenderen, ww . Gevorm d naar lat.
extendeve.

Eig.tlitbreiden.ln deaanh.in een bijz.

fig.toepassing,t.w .versieren,verfraaien7
.
Anders zou men aan de niet van elders

bekendebet.)#ontlenen''moetendenken.11
Daer (t.
w .de vedenen,ît?prtscs en pyopo-

sitien derOuden)wy dese const,vut zijn
extenderende Diem en Rethorike naem d
plaisantelick,cAsT.,C.I,
'.R.15 (15481.

Extim eren, ww . Zie E sfïpzcrcx.
Extirperen,ww. Ontleend aan ofr., fr.

extivpev.
Uitroeien. 11St 2, 250 qvöör 15244;
S.Stadt 312 gca 15351;Chvistenh.20 gca
1540j.
OPM. ln de aanh.bl
ijkbaar onnauwkeurig gebruiktin de bei.,yzich onttrekken aan''#;'weigeren''.1W ilseniet,ende
zij mijnen dienste extirpeert,te huldene

falgeert, zi
j wert ghevioleert,Chv'
istenk.
894 (ca 1540);ofmogen we- methetoog
opdesprekerSeljsgoetdunchen -toch aan

)'uitroeien''denken?
beroyt es ende soe nae gescoren ende
Extolleren, ww. Ontleend aan ofr.exgheuloyt es sonder hem de springhende tollev.
m it naecte benen Ende synen danscers
Verheffen,pri
jzen.11Cicero,extolleerde

soegexpuerjoytes (blootgesteld,tentoon hu (t.w.Rhetovica)vanallen zijden,cAsT.,
gesteld aan?),St1,128 (vöör 15241.
C.V.R.10(1548)(zieook ald.18 en 68).
Exquisiit, bn. Ontleend aan lat. exln de aanh.ironisch bedoeld.11Pequisitus?
trus navolghers als anticrist extolleert//
(Uitlgezocht? 1 Naer de exquisiitste sij (t.w.Ongodlick gvondeven),Chyistenh.
coppen zy (t.w.de drinkebroers)rasen, 1695gca1540j.
cAsT., C.LI.R. 189 (15481.
Extorqueren, ww. Ontleend
Exspeert,bn.,bw.ZieExpevt.
fr.extovquev.
Exsperient,zn ? Ontleend aan ofr. bn.
Afpersen;in deaanh.blijkbaar:onverexpevient?
biddelijk eisen. 11W eet dat van my sal
-

Fxs/l:?
zï:'
/;fIlebben,in staatzijn?(Men werden begeert Generael rekeninghe,
155

scherpelyck geextorqueert Door my pre- mekeerEen extrem ende /van all
e crea-

sent,Ontv.Rentm.302(1588?j.
tueren,Zeven Sp.Beymh.T vv (1591j.
Extrem ybn.ontleendaanofr.,fïLextyeme.
Exulteren,ww.Ontleend aan ofr.exulLaatst,uiterst,volstrekt,deflnitief.11 tey.
N a desen dach en com ter geen dach m eer
Opspringen van vreugde,juichen.11Als
Noch tijt/maereen onentelijck gedùeren icze anschauwe, therte iubileert Ende
Eewich /eeuwich blyvende sonder om- exulteert,GentseSp.5 (153% .

F
*Fabitacie,zn.Zie Fobitacie.
1)Leider derrhetoricaleoefeningen in
Fabulatie,zn.Ontleend aan ofr.fabl,
t- een rederijkerskamer;tevens gewoonlijk
lation.
de voornaam ste of enige dichter en reVerdichtsel,(kletslpraatje? 1Ghy sijt gisseur.11EVERAERT143(1528?1;Leenltoj,
erfvianden der consten net Diesm en luttel Ti
tel(na 15311,cAsT.,C.V.R.220 (15481.
1et//op v fabulatien,Hsftt?.Sp.T i(1561j. 2) Dichter (vg. KIL.: facteur van
Fabuliste,zn.Ontleendaanfr.fabuliste. t'spel.Comicus,comoediaescviptov,auctov
Fabeldichter. 11Hoord wat onslieden comoediae). ln enkele der volg. aanhh.
Higinius leerd Nvien ic fabuliste en poête zou ook debet.1)van toepassingkunnen
hauwe,cAsT.,C.V.R.62(15484.
zi
jn.11DE RoovsRs 390 g3e kw.15e e.q;
Facondeloos,bn.Van faconde.
EVERAERT 179 (1527j,449,495 (1eh.16e
Zonderwelbespraaktheid.11Mijn tonge e.q; cAsT., C.V.
R . 10 en pass. (1548)/
is selden facondeloos, Smenschen gkeest ,4nt
w.Sp
..D iij (1561);Rott.Sp
..N viij
102gca1560?j.
(1561),
Facondich,FACUNDICH,bn.vanjaconde. 3)Regisseur?ln deaanh.danfig.voor
W elsprekend. 1 Mercurius eloquent / God. 1Dat wy niet moghen zijn persofacundich mede, cAsT., Pyv. B vjv (ca nagie Alswy willen /maarsootden Fac1530); Jck behoefde beter te sijne ter teurbelieft,Haagsp.g iiijv(15614.
talen Dan Mercurius selue /seer facon- OPM.Blijkens Tvudo,toneelaanw.na
dich,Antw.Sp.Q ijv(1561)(zieook ald. 1774 qca 1550)lasdefactorweldeepiloog
Nnniiij).
(,,Die factor,lesende van binnen/').
Facundich,bn.Zie Facondiclt.
Facondichede, Zn. Van facondich
rechtstreeksvan faconde.
Faeyerie,zn.Ontleend aan ofr.faevie,
V/elsprekendheid.11Minervaswijsheyt fr.féeyie.
enfacondichede,H.d.Am.C 4vgm .16ee.-1.
Toverkunst,tovermacht. 1 Had ic te
Facteur,zn.Zie Factov.
baten der aluen faeyerie, ic soude om
Factibele,bn. Ontleend aan ofr.fac- mijns liefs melodie eenen throon doen
tible.
m aken daer icse in eerde,Doesb.63gvöör
Gemaaktkunnende worden.11Ghelijck 1528j.
vanvvassealledijngheesfactibele,cAsT., Faelgie,zn.Faelgieln)slaen,zie Slaen.
C.V.
R .31(1548q.
Faembevlecker, zn.Uit faem en beFactie, zn. Zie W NT i.v.
vlechen m et 6y.
Soortrederijkersspel,recreatiefen mo- Bezoedelaar van iem andsgoedenaam.ll
raliserend tegelijk. Op sommige land- Faem bevleckers,die in achterclap groeyjuwelen vormde de factie een afzonder- en,A.BIJNS30(15281.
Faerse,zn.Zie SVNT i.v.Favce.
lijke bijdrage in het zotte, overigens
werden ook gelgenheidsspelen weljactie
Klucht (vg.K1L.845:Farcie/farsse.
bula,comoedia ludicva,''
zlïAA0.
?
z
,fsl.11Nvise
genoemd.1Antw.Sp.X iiij,L1ijvenpass. Fa
rs
en,
(1561); Haagsp. a ijsr en pass. (15611 spelen, spelen: fae
(15
48
j. esbatementen,
OPM.Ook bijPloT,Cavt.deSt.Tvond 2, cAsT., C.V.R. 240
627 (1569q,aang.in NVNT i,v.,bet.2).
OPM.Nog bijvoxoEl-1,399.
Faetse,zn.Oorsp.?
Factionael,bn.Van factie(ziea,
ld.).
Behorend bij een factie.11Laettereen
Klap,slag,afstraffing (vg.DE Bo i.v.
factionaelLiedeken aff maken,Haagsp. Faatse,fatse,fetse:,,Kaakslag'').11k
'
Vypz/oiv(15611.
z'ont469gca15001;cAsT.,Pyv.E igca1530j
Factor, FACTEUR, zn. Zie M NMT
Lr:p'J.Z.1,100 (15831;Hs.FlfBtG,fol,
-

-

Factoov,RVNT i,v.Factor.

1J6

1,31*(eind16ee.7
.;.

Faggelen,ww.ZieMTN T i.v.

nad
Ha
atnd
zeelee
n?1
n a1
fs(pv
Eeanahsinnehen t0t p-:z
nzfs,
heejtgemaahtm et
Aflrs)Gaet henen,ghy hebbet welghefaggelt,H.d.Am.T 7 (m .16ee.q.
Fayllande,zn.Gevormd naarofr.jaillant of jaillance? Of hetz. als vaillande
(zie Vaillant;voorde vorm vg.jaeliande
in O FJ.Ged. 2, 106,140,aang.in M NAV
i.v.Valiant,leart.,sub bet.A,4).
Dwaling,gebrek?11Aleestdaticmesse/
int spellen m yn lesse,lc ben een scholier,
hebt dernesse;Ghelyc eender clesse /in
my defayllande/es (x scande/es),Leuv.
Bijdv.4,253 gbeg.16e e.;(Hetverband
en de doorgaans ongunstige toepassing
van de klis-beeldspraak maken geli
jkstellingmetvaillande(in dezin van voortreffeli
jke, t.w. Retltovicandle de dichter
vurigaanhangt)minderwaarschijnlijk).
Falen, ww. Zie M NMT en W NT i.v.
1) Achterwege blijven. 11Dat is een
spieghelijck bedauwen Daeralledruck by
falen //moet,DE RoovERs 275 (3e kw.
15ee.);Dedootsalcomen,ten machniet
falen,A.BIJNS235 (ca 1540);Ghijnijdige
gramme,laetu gheki
jffalen,ald.296.
2) Falen van, afwijken van? 11Dees

myn famelier,Smenschen gheest 674 qca
1560?j.
Famen,ww.Van jame.
A.BEDR.Achten;houden(voor)? 1Es
zu (t.w. M usihe) vuer d'alder audste
const ghefaemd Zo schijnd zu macht
hebbende ouer rethorike, cAsT., C.V.R.
43 (15481;Hoewelhy ghefaemtwas/en
voor de wi
jste der werelt ghehouwen,
Antw.Sp.Hhh iiij (15611 (hic?ofbn.in
debet.beroemd?);Ghy zijtden loosten /
by na ghefaemt,Rott.Sp.B iiijv (1561).
B. ONz. Zich noem en, uitroepen tot,
betitelen?1Dijesicnu gheheelsdrucx verwi
jnder//fame,Bijstiey428qeind 16ee.?q.
Fam iliaer,zn.ZieW NT i.v.Familiaav.
Vertrouwde vriend.1lcen hebbegheenen fam iliaer,VAERNENVIJCK, Bev.F. 2,

44(ca1568j.
Familyaerschap,zn.Van familyaey.
Vriendschap;vertrouwelijkeomgang?t
l
Met Gods gheest leyt zou (t.w.de ziel)
altoos gheoccupeirt ln sprake,kennesse,
liefde ende zoetheyt;ln zijn familyaerschap en in zijn goetheyt Verzekert,
vultroost,gherust eenpaerlic,Gentse Sp.
270 (15391.
Fammaei,zn.Ontleend aan ofr.jamee,
const accordeert qualick metten wale, bruit?
Mrant elke tale heeft huer enargië, H ier
Omslag, drukte? 1 Vueren ende al
nochtans ick van hem niet en fale,cAsT., vueren zonderveelfam m aeis,W ie in dees
gulde comt zonder meer delaeis, M oet
C.V.R.37(1548q.
Falich,bn.Vanfalen.
lydzaem vallen,cAsT.,C.V.R.155 (1548q.
Ontbrekencl. k
l Al tzelve vermonden
Famueselic,bw.Van famues,fameus.
Dat hy ons van poynte / te poynte es Op roemrijke, heerlijke wi
jze.11Dheverhalich,Vindickhierzeker//eenwoordt lichste / ghepreueligierste famueselic..
nietfalich,Jezusi.d.tempel219(ca1575?). M et twaelf speciale gracien tryonpheirde
Falicheyt,FALICHEDE,zn.Van jalich of Jnglorien,EVERAERT376(1527j.
rechtstreeksvanjalen.
Fantasatie,zn.Vanfantaseven.
Zondev jalicheyt,zonder in gebreke te
Gepeins.1HS Hoekomtghyhier?M
zondernalaten,prompt.11Elck Door groote arguatie /ongrondighe fanbl
i
j
ve
n,
als den ghestoorden // zy om zul
cxs te tasatie / Om te weten d'interpretatie /
vervoorden // bly / zondere falichede, op der questie fondatie /My hanghende
Judick 1011 (15771; Diet huer can wys vooroghen,Rott.Sp.Pijv(1561j.
asieus,bn.Ontleend aan ofr.janmaken //zonder eenighe falicheyt,Flrlf- tasFant
ieus.
wegvaen 332(1581j.
Falinghe,zn.Vanjalen.
1) Verdwaasd? 11Hy moest wanckelSondev falinghe,zonder (te)missen. baer zi
jn deur fantasije /GheheelfantaDe vry consten vindy hier sonder falin- si
eus,Rott.Sp.A iij(1561q.
ghe, Hsfz
e?.S#.Mm iijv (1561) (zie ook
2) Vol sombere gedachten? 11 Solaald.iijv).
celijck //lief//fantasioesu spacelijck //
Falnelier,Zn.Ontleend aan ofr.Iqmi- grief//melancolioesondectioioesu scaliev.
meldienstwijf,Smenschen gheest 152 (ca
Eig. huisgenoot of intim us; in de 1560?j.
aanh.gezegd van de duivelin de zin van
Fardegadyn, zn. Volksetymologische,
constante belager? 1 lck avoyeert dat
mogeli
jk onder invloed van fr.favd,
ick ghepersequeert // gheweest hebbe vermomming (?) vervorming van ofr.
lange van die snoodheit des vleesch by vevtugadin.ln de vorm javdegavdi
jn aanbedwange doer stoockinge des viants

getroffen in De Feeste van de Lichtm issen

277 rbeg.17ee.q(zieook Ti
jdschv.12,bl.
120).
Eig.kussentje om hetmiddelgedragen
om de rokken te doen uitstaan,v.v.ook
dierokken zelf.11M aer zy doen een fardegadyn om 'tlijff,H s.TM B, C, fol.68*
(eind16ee.?q.
OPM.Vg.Fevdegale.
Fas, zn. Van jasen,vazent talmen of
langzaam lopen,drentelen (zle AVNT i.v.
Vazen (11);vg.goeyjaes (ofgoey jaes?)in
NuNpc/l76,leifaes,luiaard (zieMNVTi.v.
Leijaesen Vase,le art.,Aanm.2),leuvefaes (zieW NT i.v.Leuv(1),Samenst.)en
loenefaas (Loquelai.
v.).
Scheldnaam voor een man;lummel.11
Denkt,datgijplaagtelopenalseenbrooddronken fas, Roevende v. M eest Al 504
(ca1564?q.
Fasen,FAZEN,ww .Zie M NW i.v.FaerS8'
Fl, W NT i.v. Fazen.

1) Volstoppen, opvullen (vg. KIL..
Vaesen / faesen. Fland. Favcive). 11
Duufkens met eijers ghefaest En zi
jn
ooc niet quaet,M an en Yij/ 200 geind
15ee.7
.(1.
ln de aanh.volgieten (t.w. met
drank).1Gheen vrueghd en salmercommuniquieren Dan dlijfwelfasen,cAsT.,
C.V.R.189(15481.
2)Fig.:verdwazen (vg.de/?J# rzfJf:s?).I1
Ghy contze fazen,en u en verveles niet,

Ge
ntse Sp.235 (1539);Die zeer snelzijt
op elcken die ghefaest es,ald.236.
3)Ophopen? 1't lancken,'tkrijten.
derminnen //W ortghebrastkortghetast
gefast om 't druckich foreest, H .d.Am .
T 8(m.16ee.
q.
Fastene, WW . Zie M NW 1.RJ. Vasten
(2eart.).
Vastgrijpen (vg. vasten in dez. bet.
bijVELTHEM Vl,4,50,aang.in MNW i.v.
Vasten, 2e art., Aanm. 1). 1 Accident
begoste hem te fastene,Camp v.d.Doot
398(1493)(zieook ald.614).
Fautslsamblant,zn.Ontleend aan ofr.
*jauls4semblant.
1) Valse vertoning, schijnvertoning;
valse schijn.1Gelijc de Crocodillen fausam blant ontsluten, cAsT., Bal. P iv
(achter C.v.R.,ed.R'dam 1616)(15211;
Zy mueghen een gambade m aken, Een
faussamblant,hetschijntdatzy loeyen,
GentseSp.236 (153% ;Haer fausamblant
(t.w. van de wereld) bedrieghet al te
gare,cAsT.,C.V.R.142 (1548);Allehaer
fausamblanten (t.w. van de vrouwen)
risen uut haer consten,ald.195.
OPM.Vg.Sam blant.
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Fausamblantich,bn.,bw.Van fausam-

blant.
Vals,verraderl
ijk.1Alshiuutgesogen

hadde dmaerg mijnderiuegden Fausamblantich mibrijngendeondersyn subiectie,Zo gaet himilaten,cAsr.tC.V.R .174
(1548);Dobbele,fausamblantlgh,syn zy
(t.w.de vrouwen)ghemeene,ald.196.
Fauset,zn.Ontleend aanofr.,fr.jausset.
Int/Jt4s8f,meteen falsetstem (vg.KIL.
845:ln fausset singhen Paeanem cïtare:elisavocecaneve:elidevevocem ,vocem
censim excitave, contentiove voce altum &

acutum scansim intonave).1Ter tweeder
singmen in tfauset een liet,Leenhoj495
(na 1531).
Faute,FouTs,zn.Zie W NT i.v.Foute.
Maliënkolder.1Sluytvasteufouteflanckaert en quiraetse,H .d.Am.R 5V (m.
16e e.
q; Eenen man... Met halsberch,
faute, flanckaerts aen 't lijf, ald.S 2v.
Fautelic,bw.Van jauten.
Fautelic vallen, ontgaan? 11Steld van
uwen sylleben totvi
jfthienen,Veelschoon
sententien sullen udienenDieu sonderdat,
soenvallenfautelic,chsw.,C.v.R.35(15484.
Fauten,FOUTEN,ww.Van faut,fout.
1) Dwalen; verkeerd doen (vg. KIL.:
fauten. j faelen. Falli etc.,vg.ald.
faelen ... Falli,labi, evvaye, delinqueve,
dejiceye,deesse).îl
1O handen ghebenedijt
die den twist braken, daer thooft der
draken // mij doer heeft doen fouten,
Chvistenh.2240(ca 15401.
2)D oen falen, te niet doen? O f ontberen,missen? 1 Fumeusheyt Fautende
(gezegd van M avia), DE RoovsRE 190
(3ekw.15ee.q.
OPM.ln de bet. ,,falen''in A ntw.Lb.
298gvö6r15441:,,Syn tentediefautegelic
eenriet'' ongeveerdez.bet.nogbijDE Bo.
Fauvisage ofFAU vlsAGE,zn.Ontleend
aan ofr.*jauvisage.
Theatervermomming, toneelmasker. 11
H ier naer vand Eschylus tfau visage
Dwelck de camerspeelders an dlijf zeer
fijn duwen?cAsT.,C.V.R.57(1548q.
Fauvuerich, bn. Zie Faveuvich.
Faveren,ww.Ontleend aan ofr.javev.
Begunstigen.1Avilsewel?en datse mij
met jonste faueert,van m1
j wertse ghedoteert,Chvistenh.892(ca 1540q.
Faveur,FAVUER,zn.Ontleend aan ofr.,
fr.faveuv.
Gunst.11cAsT.,Pyv.D iiij (ca 1530);
GentseSp.122,134(153% ;Pyochiaen 1972
(ca 15401;cAsT.,C.V.R.104 (1548);H .d.
a4z
)z.M 7v,Z 6v,Aa3,Cc5v,Dd 8gm.16e
e.q,Hsfzt?.S#.S iv,Dd iiij(1561q.

Faveurich, FAIJVUERICH,bn.,bw .Van

javeuy.
Gunstig, genadig. 11DE RoovERs 190
(3e kw.15e e.
q;Antw.Sp.E iv,Fff iv
(15611;Haagsp.n i(1561);ReyneM .1344
gca 1575?4;Tavuwegvaen 310,658 (1581).
Favorabel, bn. Ontleend aan ofr., fr.
javovable.
Goedgezind, gunsti
g gezind (vg. KIL.
845: Fauorabel. Pvopitius, secundus,
#p>
,ulavis.vulgè jauovabilis).11Fauorabel
tonswaerd zidy ghylien alleene, cAsT.,
C.V.R.214 (1548j.
Favoreus,bn.Ontleend aan ofr.*javoveus? Of analogieformatie(naaramoyeus,
vigoveus,enz.)7
.
Goedgezind, gunstig gezind. 1 Daer
aen hangt /de weluaert van alle landen
Die als den valianden //de conste fauoreus//zijn,Hofîf
?.Sp.D iv(1561).
Enen favoveus si
jn, in de aanh.:
iemand vöörtrekken.!
1Men salhier niemantfavoreus//sijn Datsou teonhues//
zijn //voordeesheeren notabele,Haagsp.
b ijv(15611.
Favorisatie,zn.Van javoviseven.
Begunstiging,gunst.11Diehaergheuen
fauorisatie Houwen een lieflijcke accordatie,.
Xwfît?.S/.O iijv(1561).
Favoriseren,ww .Ontleend aan ofr,,fr.
javovisev.
Begunstigen;bevoorrechten.1Oueral
strectmijn domineren (t.w.van Cupido)
Nature m ach m y qualic ontberen Hier
omme moet sij mi fauoriseren,Dvie bl.
danssen 17 (1482);Sietmen dan weltoe,
-

In /cïf:('
)z) van, uit hoofde van (vg.
fr.au jaitde;zie ook STALLAERT i.v.).11
ln feyten van eeren,Sp.d.II.998,2811
gbeg.16e e.q;in feyte van minnen,ald.
4309.
Feytdadicheit,zn.Van *jeytdadich.
Misdadigheid;in de aanh.:vleseli
jke
zonden. 11Om dat sy metten vleessche
waeren gheplaecht alle onredelycke feyt-

dadicheit rees,Smenschen gheest772 (ca
1560?j.
Feldadich,bn.tbw.Uit jelen dadich;
zie voor het 2e l1d Tschv.12,b1.297 e.v.
W reedaardig.11Nu comen die woluen
recht feldadich en m aken ons tallen
cantenbescadich,os Roovslts 356(3ekw.
15e e.q; lc bid v princesse,weest niet
feldadich,Doesb.110 (vö6r 1528j.
Fellick,bn.Van jel.
W reed,boosaardig.11Huerfellick grynen dede tbloet loopen wt uws lichaem s
mueren,DB RoovElts 116 (3ekw.15ee.q;
H aer wreetheyt ghieren fellick,Conste d.

M .37(ca1560).
Felligh,bn.Van jel.
Fel.1 (De duivel)Die hem ommerijnghende es alseen leel;felligh,GentseSp.
208(1539).
Fenijnlijck,b11.,bw.Vanjentjn,venijn.
Venijnig,ltwaadaardig (vg.Teuth..fenijnlick callen, efjontive; fenijnlick
reden,jontive).11Hu deertdatdezunne/
jnt water es scynelic Byden toedoene
fenynelic /quaet ende spyttachtich Van
Listende Bedroch,BVERAERT 65 (1511q;
1ck weetweldatghy fijnli
jck //fletsten
niemant favoriserende En by goeder feni
jnli
jck //quetst,Smenschen gheest 14
inquisitie wel bespiet En executie is rca1560?q.
Fenim eus, bn. Ontleend aan
userende,Leenhoj774qna 1531j;Natien / veni
m eux.
die hier com en ter banen.. Om dese
Stadt te fauoriserene meest,Antw.Sp.
Veni
jnig,giftig. 11Altoos clachtich bi
Hh iiijv(1561j;Dese (t.w.debedrieglijke lalousie fenimeus mijns liefs,Doesb.75
kooplieden)enzijnsnietdiev fauoriseren, (vöör1528j.
ald.m i.
Ferie,zn.ZieMTNT i.v.
Favuer,zn.Ziejaveuv.
Amouveusejevie,Venusproces,liefdesFavuerelick,bw.Van favuey.
geding? Proces verbaalder liefde? 11Als
Goedgunstig.1Diesachticltv vercuere- Secretarisvan Venus parlam ente H oud'ic
lick a1skindtnatuerelick //v schinckende dejente /amoureuseferie,cAsT.,Pyv.A
favuerelick desen dranck, Tavuwegvaen i
iijv(ca1530j.
1142(15814.
In de aanh.(dezaak der)liefde? 11
Fazen,ww.Zie Fasen.
Sy (t.w.Echo)beklaechthaerallendich
Feestere,zn.(Limburgse)bijvorm van verstranghen,M et zuchtender herten en
vetev,contaminatie van *fessev (vg.oost- betraende wanghen,M its dat haer herte
mnl.vessevin MNW i.v.)en vetev?
lastli
jtdoor d'amoureuse ferie,H .d.Am.
Ketting, keten; boei; band? 11 B.. F 7v(m.16ee.
q.
Dies der hellenbast L.:Noch wordt syn
FictieyFlccyE,Flcxcls,zn.ZieW N T i.v.
1) Geveinsdheid, bedrog. Zondev
feestere ( tweesteye), Tvudo 1998 (ca
1550).
/ïc/'
ï8(o),oprecht.1EVERAERT402 (1511q,
Feit,zn.Zie M NAV en V 'NT i.v.
130 (1525j,
.GentseSp.67,205,238 (1539j.
-
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2)Verkeerdheid,gebrek?(wellichtdoor
verwarring met vitie?). 11Ander soerte
(t.
w .van dichters)essere ende oock vul
fictien Staende ter devictien,hoe hooghe
gheclommen,cAsT.,C.V.R.39 (1548j.
Fiente,zn.Ontleend aan fr.fiente.
Drek (vg.KIL.845:Fiente. Fi-'
?
.
fs).
1G..Hefgevan hier/ghaetvanderstage.
1zr.:Ende ghy oock svolcx Clappage Die
de fiente riect /eerse ghetoort es,EvsRAERT 553 (15381.
Fierich,bn.Van fiev.
Edel,heerlijk? 1 Een bondelkin mir-

Bev.F.2,120,292 (ca 1568j;Reyne M .
46 (ca 1575?q;Leevl.Taejel-sp.371 gbeg.
17e e.1
a.

Fij,tw.ZieTjij.
Fijlick,bn.Vanjij.
Afschuwelijk,weerzinwekkend? 11Her
ghijSardapelscheprije //fijlick,comtmij
nv beraden,Chvistenh.1029 (ca 1540q.
Fijntzn.Zie MNAV i.v.,le art.,NVNT
i.v.Filn (1).
Middel? )1L..Daer affweet ick dbe-

scheet.B .:Segt dan,duer welck fynken.
L..N een,Nefken,nietsoo heet,Tvudo 562

(ca15501.
Fijnanchier,zn.Zie Financiev.
M 1256 gca 1575?1.
Fynelic,bn.Vanjyn.
OPM.ln debet.sievli
jk (?)inZ.Arlc//f. Edel, heerlijlt, voortreffelijk? 11 Den
1,79b :,,M opsus preeshaer fierich spree- herthoghe van Borbon heift jn bedwancken''# aang. in W NT i.v. Fiev. Afl.
ghen Den Vrancxschen conync ghehouFiffel, zn.Zie M 'NT i.v. Fi
den dwynelic Ende hem bevochten m et
jfel.
Fluit(vg.KIL.:Fiffel.vetus.j.pijpe / coraren fynelic,BVERAERT 124 (15254.
fluyte).11Herpen en luyten /fiffelsen
Filtichaert,zn.Van *hjtich (van *jijten,
bommen,Antw.Sp.Ooij(15611.
vanwaar fijtelen yygrillig,lastig en ongeFygueraelick,bw.Van Iyguev,figuur. duldig zijn''DE Bo i.v..
Op aanschouwelijkewijze.1Zoogy hier lemand met een wispelturig,lastig of
speelwys/endedatfygueraelick,Ghezien ongedurig karakter?11Een fijtichaerteen
hebt fynalick,Vevl.Z.l1,1024 (15831. spijtichaert een doere moyaert, Doesb.
247gvö6r15281.
Fyguerich,bn.Van fyguev,figuur.
Aanschouwelijk. 11 Fyguerich Bewys
Finabelyck,bw.Van *finabel(ontleend
ende Scrifttlerlic Prouuen,EVERAERT 346 aan ofr.finablej.
Definitief, beslist, volstrekt. 1 Heere
(1531).
Figuerlijck,bw.Zie MNNV i.v.Figuev- jc salhu / fynabelic de causen segghen,
EVE RAERT 48(
15124;Tismy leetdaticse
lihe,VTNT i.v.Figuuvlijh.
nnespelen ge- Oyt gheloofde en loochense finabelyck nu
Aanschouwelijk,in de zianders
d.m .v. ter stont uyt sherten gront, Sm enschen
woonlijk d.m .
v.een toog;
een spel,doorvoorbeelden,enz.1Eevste gheest678gca 1560?q.
Bl.35 gca 1440?),Sacv.v.d.N .24 (3ekw. Fynalick,bw.Van fynael,finaal.
Volstrekt; volledig? 11My dijnct dat
15e e.);S#.#.M . 2787 (beg.16e e.q (in tni
ewe testam ent ons ooc bestrict,M eer
persoon); EVBRAAERT 100 (15251, 281
(15301(d.m.v.een toog);A.BIJNS,N.Ref. dan Redene en V ret doen fynalick,Gentse
154,e,3(1525)(gedemonstreerd aanvoor- Sp. 149 (1539);O smenschen gheestwilt
beelden?);GentseSp.16 (1539);H .d.Am. finaelyck (= volstrekt, zeker?) weeten
S5v(m .16ee.q(d.m.v.hetspeldatvolgt); datghy subiectsijttottribulacien,Smenvasuxswllcx BeV.T.2,8 (ca 15681.
sche'
ngheest787gca1560?j;Ghelooftende
Figuracye,zn.Ontleend aan ofr.Iigu- hopt...Te verwerfven by gratien /Gods
glorie //eeuwich,Zoo ghy hier speelwys
yationofvanfiguyeven.
Zinnebeeldige voorstelling.11Vp deen / ende dat fygueraelick, Ghezien hebt
zydevanden trap/stonteen leeukin ghe- fynalick (= volledig? Of duidelijk?),
steltJentverchiert/Maria terfyguracie, I'
Q1,l.Z.1l,1025(1583q.
EVERAERT 303 (152% ;Fraey Figuracye, Fynaligh,bw.Van fynael,finaal.
Definitief? !
1Tes duer de barmhertigGentseS/.346 (1539q(naam van een /74r- heyt
Godsvercoren,Datwy niet verloren
sona
g
e
)
.
Figureren,ww.Zie SVNT i.v. Figuvee- fynaligh en zi
jn,GentseSp.294 (1539q.
Finance, FINANSE, zn. Ontléend aan
F61'l.
Zinnebeeldig voorstellen;in enkele der ofr.,fr.jinance.
1)Geldzaken.1Degierighehaermette
volg. aanhh. meer bepaaldelijk typolo- financ
e so gheneeren,Dat se op die H eer
geren, ,,voorafschaduwen''. 11St 1, 282
gvöör15241;GentseSp.12,94,298(1.539); derHeeren //nieteensen passen,HeymecAsT.,C.V.R.159 (1548j;VAERNEwIJCK, licL%jden 166(1557J.
ren...wyens rooke als een vutghestorte
salue fierich es bevonden chierich,Reyne
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Financler- Fleeuwelijck
2)V'oeker (vg.financie in dez.bet. Besluit? Doelteinde)? (vg. jineyen
in W NT i.v.Financie,bet.5).1Van fi- )>doelen op,hetero? toeleggen,gemunt
nansen sijtghy (t.w.Oyloghe)dievoedin- hebben,eropuitzijn',MNW i.v.,3eart.).
Finitie nemen, in de aanh. zich toeghe,Ds RoovsRE 380(3ekw.15ee.
q.
Financier,FIJNANCHIER, zn.Zie W NT leggen op? 1 Di
ts tiuyste verstant van
@
1.5J.
mi
jnderthemen Datmen moet den lesten
Vvoekeraer. DE RoovsRs,Quicunque waeromme raken / All
e wijse Stoyke en
522 (3e kw.15ee.q;Camp v.d.Doot1548 AchademenEensamelijck sulcxhenfinitie
(1493j;Nyeuvont350(ca1500);EVERAERT nemen:Antw.Sp.Ddd iv(1561q.
Fiskleren, ww .Geabstraheerd uit con54 (1511q;A:BIJNS47(1528q;Leenhoj333
gna 15311(h1c?);HOUwAERT,VieyW teyste jishieven,confisqueren?
173(1583j.
Veroveren? 11Andries...Fiskierde te
Finantie,zn.Van fineyen,vinden?
Karelswille Doornijcke,cAsT.,Bal.A 1
Vindingrijkheid? 11Donderscheyt der (1521).
thoonen weerdich gheexalteert H eeft PiFitten, ww. Bijvorm van vitten (zie
thagoras gheelicieert W t den slach der al
d.j?
#
Eig.schikken, voegen en v.v. m aken,
hameren met finantien, Hsftt?. S#. Yy
doen? 1Ghijdringt/soo mi
jn duncthier
iiijFi
(1
5611.
neren,FINISREN,ww. Zie M NW i.v. v eygen bederfenisse vui
jt onnachsaem2eart.,W NT i.v.Fineeven (1).
heyt dees canne / hoe moechdyt dus
1)Een eind maken aan,beëindigen.1 fitten,Red.:s Nat.1029 (2eh.16ee.q.
Tis saen ghedaen a1s hijt (t.
w .God) fi- Flanckaert,zn.Ontleend aan ofr.Ilancayt.
neert,Doesb.218 gvöör15282.
In de aanh.ten einde brengen,ten
Deel van een wapenrusting, dijstuk
einde toe doorbrengen? 11Best ic mynen van een harnas.11Sluytvastv fouteflantijt,naerswaerelszayzoene,lndeneyghen ckaert en quiraetse,H.d.Am. R 5v gm.
lusthof ga voorts fineren,Gentse S#.311 16e e.
j?
'Methalberch,faute,flanckaerts
(1539q.
aen'tltf,ald.S2V.
2)Vernietigen,te gronde richten, do- OPM.Voordesecundaire(?)bet.,,pand
den.11Daer na eshijbijcrancheitghefi- van een jas'',zie W NT i.v.Flanhaayd.
neert,Camp v.d.Doot1448 (1493);Eere
Flat,zn.Van*jlat(tjen(vanwaarFat(f)8es beter vele dan gout, M aer verwaent- veswkletsen)?
Kletspraat. 1 Hoort doch desen flat!
heyt /finieret /al,Leuv. #ïJ'#r. 4, 243
gbeg.16ee.q.
Tvudo1931Eca1550j;Nu,neeffken,houdt
Finesse,zn.Ontleend aan ofr.,fr./ï- doch den flatte!Ontr.Rentm.989 (1588?q
n8SS6.
(hic?ofsnater,mond?).
Sluwheid.11Sy kennenonsenaerdtniet, Flatternye,zn.Van jlatltjeven,kletsen.
maer wy haer finesse, duer troepen in
Beuzelpraat? 11Onshelyghe oorden es
-

-

Antwerpen,m et vlieghende vanen :Ville
gaignée, vive la m esse! Bvuyne 2, 62

veil crachtygher Dan duwe es, en lates

(1583j.

184(1539j.

nietbedrieghen Metflatternye,GentseSp.

Fingeren,ww.Zie M NW i.v.,W NT i.v.
Flauweren, FLOUwEREN, ww. Van
Fingeeven.
Ilauw.

Bedenken,uitdenken.1
1Nieuw vonden
Verflauwen.11Als sy te flouweren befingeren // dach en nacht practizeren, gonste, En hy noch niet m oede en was
W ell.M ensch 208 E2e kw. 16e e.);Alle van treden, HouwAsRT, Lusth. 1, 246
dese schreuen ditte m etter hand, M et (1582-'
83)(zie ook ald.351 en Gen.Loop
letteren ghefingierd om ons behoedsele, 119 (ca 1590q);Di
e in weldoen nemmerCAST..C.V.R.108(1548)(hic?ofvormen?); m eer en flouweert,NUMAN,Stviit d.gem.
De Poeten hiervoortijtsplaghen Te fin- 105
Fb
lauwl
E15?c0h,
j.bn.Van flauw.
geren . Dat hy (t.
w .Atlas)den hemel
op zijn schouweren droech, Antw. Sp. Flauw,krachteloos. 1 (Myn quellende
P iiij(1561).
lijden)Twelc my de leden verwect zoo
Fingierich,bn.Van fingieven,fingeren. flauwich (versta:watmi
jn leden zoflauw
Geveinsd.11Niet fingierich int kinnen (krachteloos)maakt?)cAsT.,Pyv.C vj
ewich vredich,DE RoovsRE 209 (3e kw. (ca 1530j;Onghesondich /in grooterqualen M oetic flauwich tereerden dalen,ald.
15ee.).
Finitie, zn. Van féneyen, indien niet D vij.
ontleend aan ofr. *jinit
ion.
Fleeuwelijck,bn.Van Fleeuwen(1).

Vleiend,strelend. 1 Suetmondich van
by sijn ende fleeuweli
jck, Smenschen
gheest311gca1560?q.
Fleeuwen (1),ww.ZieMNW enW NTi.v.
Vleien (vg.KIL.*
. Fleeuwen.vetus.
Fland.j.vleyen.Blandiyi).lk0.:Deene
fletsgtqende fleeut.N.:Dandernychten
stuupt, EVERAERT 155 (1523) (zie ook
ald. 216 (1528j); O fleeuwende oli
jve,
Smenschen gheest243 (ca 1560?q.
OPM.Van de aanhh.in M NW onderde
bet. ##vleien,sm eeken'' is slechts op één

fleren Com t alle ter spinninghe, cAsT.,

C.V.R. 133 (15481.

Fletsen,ww.Zie M NW i.
v.,W NT i.v.

Fletsen (1).
Vleien;in de aanh.bedr.gebruikt.11
Den ti
jt hangdy ane //die ghy weet te
fletsene,Haagsp.p i(1561q.
Fletser,zn.Van fletsen.
Vleier (vg.KIL.. fletser. adulatov).11
EVERAERT 425 (1eh.16ee.q;DEDENE,in
Leuv. Bijdv. 4, 27 (1567); 7even Sp.
Beymh.K iijv(15911.
Fletserie,zn.Van jletsen.
Vleierij.11MFye gheift men varyncx /
anders prebende Dan die m et fletserien
cunnenommeghaen?EVERAERT156(15234.
Fleuwicbeyt,zn.VanfleeuwickofrechtstreeksvanFleeuwen (l).
Smeking?Ofvleierij?1Vrindlyck door
myn fleuwicheyt // fyn, Hs.TM B,C,
fol.107(eind 16ee.?j.
Flexibele, bn. Ontleend aan ofr., fr.
flexible.
Gemakkelijk te buigen, te kneden. 11

(Rose C 6875 var.)de bet.,,vleien''mogelijk van toepassing.
Fleeuwen (11),ww.Bijvorm van Ilauzt/8A;? (vg.W NT i.v.Fleeuw,DE Bo i.v.
Fleeuw,Fleeuwsch en Fleeuwte).
Verflauwen,bleek worden? 1U bloosende aenschijn fleeut/Alsdiemen preeut
//zijn lievelijck lief,Sp.d.
M .3344 gbeg.
16ee.j.
Fleeuwer,zn.Van Fleeuwen(1).
Vleier. 1 Loftuters en fleeuwers, DE
DBNE,LanghenAdieu 148(1560j.
Niet en vindt ghy teerder, noch zoo
Fleeuwich,bn.Van Fleeuwen (l).
Smekend. 11 Dat dees rein schoone flexibele, Noch zoo redim ibele a1s een
jck van wasse alle dijngh es
m aecht T'versolaceren van haren persoo- oratie Gheli
ne vraecht ln eerbaerhede /metwoorden factibele Alzo es een redene corrigibele,
m eughdse leeden naer u contem plafleeuwich dy,cAsT.,Pyv.B vi
j(ca 1530j. Ghy
,cAsT.,C.V.R.31 (15481.
Fleeuwigh,bw.Van Fleeuwen (11). tieFl
incken,ww.ZieW NT i.v.Flinhen(1).
Angstig? 1 Al die zondyghen zullen
Sl
a
an, werpen (vg. DE Bo en TEIRL.,
staerven fleeuwigh,GentseSp.321 (15394. Z.O.VI
.i.v.),in de aanh.met dobbelsteFleeuwigheyt, zn. Van (
fl
eeuwi
gh of nen.11Amo
1
1)
.
reuslichoortmen metsaysoene
rechtstreeks van Fleeuwen
flincken,Doesb.94 (v66r 15281.
Angsttigheid)? ZondevIleeuwigheyt, Flinckerder,zn.Van flinheven,flikkein de aanh.:rustig,kalm ? 1Dat es stil- ren,
flonkeren,schitteren (zie W NT i.v.
ligheyt, hoort zonder fleeuwigheyt, En Fl
inheven)? Of identiek met jlinchev,
verzekerheyt totindereeuwigheyt,Gentse
straatslijper (bij v.D.VENNE, Sinne-mal
Sp.168(1539j.
21,aang.in W NT i.v.Flinhen (11),Afl.)?
Fleeuwynghe,zn.Van Fleeuwen (1).
Pronker? Straatsli
jper? jlFlinckerders
Vleierij? 11Met fleeuwynghe / zoudse die proncken al warent heeren Daghegheerne M eest E1c ontlocken,EVERAERT licks draghende hen beste cleeren, St 1,
67g1511j.
239(vöör1524J.
Flegmatijckigh, bn. Van jlegmatljch, Floratie,zn.VanIloveven?
flegm atiek.
Zwier,bevalligheid,gratie? 1Menschen
ln fle aanh.naarhetschi
jnthettegen- siethier in reypder floracien Die dry edel
overgestelde van flegmatiek. 11Al haer Charites oft gracien, Antw. Sp. Tt iij
voordstel(t.w.van Venus)esluxuriuesen (15611; Nv coemt hier / en merct..
lascijf,Dies heedt zu een flegmatijckigh Hoe rustich /hoe lustich /metwatflowijf,cAsT.,C.V.R.203(1548j.
ratien Voldelectatien /en iubilatien Sy
Fleren, ww. Samentrekking van jle- (t.w.Conste metgvatienqden redelijcken
deyen,rondzwerven (vg.KIL.:Flederen/ mensche vreuchden scincken, ald. lii i.
fledderen /vledderen.Volitave,plau- Flostzn.Bijvorm van vlos,water (zie
devealis. & Vagavi)?
MNW 1.v.Ffps)?
ln de aanh. talm en, dralen, toeven ?
Bargoense benaming voor urine (vg.
(vg. SCHUERM.i.v. Fleven: ,,lwanterfan- TEIRL.,JF#b.v.Bavg.i.v.,Joos en MooRten,in ledigheid rondzwerven''). 11Ons MANN,Bvonnenb.i.v.Flossenj.1lcwilde
tenneel staet opene dus sonder langhe datintfl
os//waereDen waerd geseten tot
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den croppe,M eeyGheluch 176 (
eind 16ee.q. lummel?1Diesulckesitsoestom alwaert
Flossert,FLosscAER'
r,zn.Van flos.
een flueren die boe noch bae en can ghe-

Bargoense benaming voor water (vg.
MOORMANN,tBy
onnenb. i.v. Flossaeyt). 11
Hij prende wee kevels en WOrPSe den
beesten Bui
jten der poorten, in dijen
flosscaert,M eeygheluch397(eind 16ee.?j;
Laetse flossert buijsen met den beesten,
Aliten Li
jsbith 89 (eind 16ee.?q.
Flouwen (1),ww.Zie MNW en AVNT
i.v.Flauwen.
Verzachten,vergoeli
jken.11Mijnheeren,
dat (
t.w.debrouwers)sijn die helonderhouwers; en weest geen fl
ouwers / Van
haergebreeken,Gv.Hel968(ca1564j.
Flouwen (11),WW.Van jlouw,vlouw,
soort visnet, vogelnet (zie M NW i.v.
Vlouwe,W NT i.v.Flouw)?
A. BEDR. 1) Bedriegen, VOOr de
gek houden.111ck u nieten flou,M achabeen,in Hs.TM B,/1tfol.32 (vöör1590q.
2)Niet menen ofllegen (vg.bet.B).11
Datmoetghijflouwen (versta:datmeen
je niet of dat lieg je),M achabeen t.a.p.
fol.37V gvöör 1590!.
Sondev flouwen, oprecht,waarachtig, zonder mankeren. 11S. Stadt 112
gca 1535j; Paulus en Baynabas,in Hs.
TM B,#,fol.51v*(m .16ee.?q;Hs.TM B ,
C, fol. 8v*$ 64v*, 76v*, 78*, 79*, 80*
geind 16e e..q.
OPM.Mogelijk schuiltin de zegsw.op
somm ige der aang.vindplaatsen de bet.
B :,,boerten, gekscheren'',zoals wellicht
o
ok nogbijJ'kvASe
N ARP,Kl.v.ClaesKlicl
t
b1
. 1(
1640) ,, ghtsonderteflouwen,'l
aang.door OUDEMANS i.V. Flo%3ul
e'
n.

B.oxz.

1) Boerten,gekscheren. 11

H em bi die liefste onthouwen en dan

door flouw en deen 1et van dander doen
strecken en VouWen, lloesb. 70 (vöör

1528j(hic?).
2)Nietmenen ofliegen.11W i
jconnens
niet beteren, Godt weet, ken flouwe,
S.stadt842Eca1535j.
Flouweren, ww .Zie Flauweven.
Flueelen, ww. Zie Fluweelen.

Flueren,zn.Bijvorm van (leve(vg.KIL.
ella4?
1) Scheldnaam voor een vrouw,in de
eerste aanh.synoniem m et labsoete,niet
degelijltevrouw,zieW NT i.v.f-ddàlà8zt?:f.l
B .:W aer sydy,flueren?L.:Hierben ick,
labsoete,Tyudo1231(ca1550);Jaeflueren
iae,ghy en hebtmaertcouten /So verre
ons bouten / niet ouer en schampen,
Antw.Sp.k ij(1561j.
2) ln de aanh.van een man:sukkel,

spreken,St1,116(vöör1524j.
Fluijn,zn.Vermoedelijk afgeleid van
lat.jlueve, maar het te veronderstellen
franse interm ediair is niet opgetekend.
Giftige damp, gif, vergif? 11Laet u
bermherticheytovermijschijnen,Conserf
voorfluijnen en (l.ï'
z;)swerelts conroot,
Redevijheysged.54,6 (m.16ee.q;Den heer
wilonstotallen termijnen van die boose
fluijnen der godtloose scaeren bescerm en behoen ende altoos bewaeren, Geb.

Joh.Bapt.662(1578j;Dootelijcke duijsternissen / die den mens openbaer //
leijttotdersielen bederfenisvolhelscher
fluijnen,Deenv.M ensch 28 (2e h.16ee.j.
OPM.Vg.Gejluyn.
Fluysen, FLUSEN, Fcuusscilsx,
Van jluis (zie W NT i.v.Fluis (1).
K aartspelen of een bepaald kaartspel
spelen (vg.KIL..fluysen.Fland.Ludeve
ckavtulis).1Leuv.Bi
jdv.4,244 Ebeg.16e
e.j;EVERASRT 16 (1509q,287 (152% ;A:
BIJNS 39 (1528);Zeven S/.Bevmh.H vl
(15911.
OPM. Naast het in W NT i.v. Fluis

(1),bet.2)vermelde ,,metfluysspelen''
(vlsscuER,Bvabb.160)wordt ook ,,fluys
spelen''aangetroffen (Tvudo 5 (ca 1550j.
Fluyser,zn.Van jluysen.
Kaartspeler.1SinteAelwaertoontoock
haermoghendecrachtfi
jn Op dobbelaers,
fluysers ende sanghers mede,in Tschv.14
(1895j,b1.132 gm.16ee.?j.
Flusen,FLUUSSCHEN,ww .Zie Fluysen.
Fluweelen,FLUEELEN,ww.Vanjluweel.
ln fluweelkleden.11Ghy gaet...Ghefluweelt/ghecameloot/endeghedamast,
svslkxsR'
r 137 (1528?j; Om dat boeren
hen nu sijden en flueelen,A.BIJNS 152
(1548j.
Fobitacie,FOBETACIE,zn.Vermoedel
ijk
verw ant m et jobaevt (ontleend aan ofr.
fobevt ,zqui se laisse facilem ent duper,
jobard'''t'dupe;niais''GoosFRovlen fobaevdie (zleMNW op dezewoorden).
Gekheid,onzin.1Vwe begheerte en is
kw.
15ee.q.
Sondev fobitacien,waarachtig. 1 O

Flere. Fland.Ignaua & dejovmispu- ni
et dan fobetacie,DE RoovsRs 374 E3e

groete goeds goetheyt,die ons datbroot...

delende nv zi
jtsonderfabitacien (l.jobitacien),Chvistenh.15 (ca 1540q.
OPM.Ook reedsin Lipptjn 191 in toepassing op de zojuist gespeelde klucht,
zie MNW i.v.Fobitasie.
Focken,ww .Zie W NT i.v.Fohhen.

Er van doorgaan,vluchten (vg.KIL.:
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focken...Fugeyej.11Cuntghysecryghen
ghaetermedefocken,EVERAERT 68(1511q
(
zieookal6 270(1530q,445g1eh.16ee.q;
Dat doet dat Schriftuer te m et werdt
bekent / Dit heeft u gheschent // dus
meucht ghy gaen socken (1. jochen?),
Rott.Sp. N iiijv (1561); Hoe heet gij:
Mees-gaet-meofwildijfocken? Vooyleden
nl'f247 Eeind 16e e.?q.
OPM.Vg.Ontjochen en Veyjocken.
Focker, FOCKKER, zn. Zie W NT i.v.
Fohhey(11).
Groothandelaar#opkoper,financier. 11
W ijsijn verspiet,Verraen en vercoft van
deesefockkers,Tcooyen 502 (15654(zieook

Fonteinschenatie,in deaanh.:rivier?11
Hy (t.w.God)salse(t.w.devviolen #s#'s)
sturten tothaerliederghepijn,Op eerde,

sulcke m ennichte van coren Niet op en

Grappenm aker; plaaggeest?
Een
slechtaerteen foolaertende een scrapaert,
Doesb.246gvö6r15281,Ey out foolaertal
zout ghy den kram p ,,hebben,Doen ick v
zoo zeere naer myn liedeken singhen?

zee,ende fonteinsche natien,ln de zonne,
in de lucht,op eerdsche fundatien,cAsT.,

C.V.R.218 (15484.

Foockaert,zn.Oorspr.?

Blijkens het verband in de aanh.een
eten (vg.ook Kruyskamp in Jaayb.Fonteine 1946-'47,bl. 31).1 W ij willen ons
gaen steecken in een hoocxken,Daer luttelbaeskens haer verdouwen // hebben
Daerwijrosenfoockaertom denouwen //
hebben,M eevgheluch 14 Eeind 16e e.?q.
ald.pass.,o.a. 908 )'Dat dees fockkers
Foolaert,zn.Van folen.

coften''); Dit zijn mijn Grossiers / dit
zijndievermaerdeFinanchiers/Banckiers
/Yockerst.zeven Sp.Beymh.D iiijg1591q.
Fockerp,FOCKKERIJ,zn.Van fochen,
bedriegen of van jochev.
Bedriegeri
j. 1 Suijvelcoopers, tot alle
fockerijgenegen,Bvouweysg.493rca15602.
ln de aanhh.m .betr.totde VOOrkoop (vg.KIL.:fockerije.M onopoliumt.
11Ghinckt dan quaelijcken in voorleen
tijentDoemen van sulckefockkerijen niet
enwlst?Tcooyen 917(1565);Haerwoeckerij,haerfockkeri
j (t.w.van de covencoopev
sj, ald. 948.
Foele,FouLs,zn.Zie W NT i.v.Foule.
Oploop,opstootje.11Vele in dese foele
lieten haerghecochtcooren m etten zacken

bargoense benaming voor kost,voedsel,

H.d.Am.Y 7v(m.16ee.q (hic? of mopperaar?).
Foortselijck,bn.Zie Foytselich.
Foortsen,ww.ZieFovsen.
Foortsich,bn.,bw .Zie Fovtsick.

Foracije,zn.Van *foveven,*/s1z1zs (uit
ofr.fuvev z,êtreou semettreen colère'')?
Razernij? 11Och lieve Belitgen,doet
toch mijn gratije; Mijn quade foracije
y,wi
lt mijvergeven siet,LIj'sen Jan Sul
229geind16ee.q.

Forceren,FORTSEREN,ww .ZieW NT i.v
Fovceeven.
up de m aerckt liggen, VAERNEw IJCK,
Door geweld beschadigen of verm in-

B6v.T.1,57Eca 15681;Zooessernoch een ken.11GHISTELE? Viyg.Z6n.30b (1556);

veel meerder foule ghebuert up ... don- Ant
w.Sp.Nnn F (15611;VAERNEwIJCK,
derdach,ald.1,99.
Be-y.T.1,141,148gca15681.
Foertge,zn.Zie Fovge.
ln de aanh.m .betr.tot vrouwen:

Foye,zn.ZiebijScoye.
Follaert,zn.Zie Vollaeyt.
Fondacien,ww.Van fondacie,fundatie.
Grondvesten,stichten. 1De Poesi
jeis
hier door (t.w.door eloluentie)ghefondacijt,Antw.Sp.Q ij (1561q.

verkrachten.11Sy gaen dedorpen pilleren

Iondateuv.
Stichter(vg.KlL.:fondateur.Conditov,cyeatovj.11Den eersten fondatuervan
Jerusalem hietSem,EVERAERT367 (1527)
(zieook ald.368);Datsijn de fondatuers
van allesuperstitien,HeymelicL%jden 263
(1557q.
Fonteynbeke,zn.Uit fonteyn en behe.
W aterbeek?11Heurduechden oueruloeyen a1s fonteynbeken,Antw.Sp.Ddd iv
(1561q.
Fonteinsch,bn.VanIontein.

119 Ev66r 1524) (ïs swaeydev/0F:8.
sf8s,in
dehel);Dev.Pv.B.145 Ev66r153% Lshemels Ioyeest, de hemel); Gentse S/. 40
(153% LGhendtsche Ioyeest, Gent), 170
(sdoodtsfoveesten,dedood);F:rf.Z.1,18
(15831LthelscheIoveest,dehel,vg.duyvels
Ioveest,Hist.v.covn.Adv.1,289,aang.in
W NT i.
v. Foyeest); M achabeen,in Hs.
TM B,A,fol.39V* (vöör 1590j.
Bin desen Ioyeeste, bin dit foveest,
hier.1GentseSp.162 (1539j,Gentse A:/.
105 (1539j.

En forceren de vrouwen, CRUL,D vonch-

aevt113g2ekw.16ee.q.
Forche,non foyche,tw.ZieNonfovs.

Foreest, VORREEST, zn. Zie M NW en
VTNT i.v.

Fondatie, zn.Zie Fundatie.
1)Inveralgemeendebet.:gebiedendaa
Fondatuer, zn. Ontleend aan ofr., fr. gewoonl
ijkdienendteromschrijving.11St2,
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Sweeyelts Ioyeest(8s), de wereld.11
Leuv.Bljdv.4,279 (beg.16ee.
1 Dev.Py.
B.115 gv6ör 153% ;Gentse S/.53,138,
185 (153% ; Gentse S:/. 177 (15391; A.
BIJNS 104 (1548q;'
U:1'I.Z.1,518 (1583j.
OPM.Vg.Ioveest,wereld bij SPIEGHEL
65,aang.in '
W NT i.v.Foveest.
2)In de aanh.naarhetschi
jnt:aangelegenheid offeest.11ln alletornoyen oft
vrolyke foreesten ln alle schietspelen of
feesten van rethoryken, St 2,61 gvöör
1524q.
Forge,FOERTGE,zn.Ontleend aan ofr.,
fr.fovge.
W erkplaats,smederij.1Bij gelucke ic
inde foertge quam Daer Atropos dwerc
af beleide,Camp v.d.Doot 1289 (1493q;

lien te fortifieren van fictuailge ende
andersins, VAERNEwIJCK, Bey. T. 2, 27

W edevh.508(eind 15ee.q.
Formeel,zn.ZieW NT i.v.Fovmeel(1).
Eig.vorm,model;in deaanh.blijkbaar
soort,groep.1(Consten)ghedeyltin dry
formeelen Daer of deerste trecken na
dinghen der berden De tweede zi
jn al
gheestelijcke iuweelen En de derde gheheelvan beyden deelen,Antw.Sp.Ddd
iij(1561).
Formelyck,bn.Van Ioymle),vorm .
Voorbeeldig? Schoongevormd? 11Hier
syn pillekens guet en formelyck,Smenschen gheest737 gca 1560?q.
Forste),stls Iovsleqtfovtse,tw.ZieNonjovs.
Forsen,FooRTsEx,ww.Van fovltjse.
1)Kracht geven,sterken.11ln deese
temtacyen (wovdtdeeenvoudigemens)van

forts.TSï(
)J8Alfzf.
s).1EVERAERT122(1525);
Gentse Ref. 3 (153% ; A. BIJNS 303 (ca
1540); M enichf.d.bedvochs 94 g1e h. 16e
e.q; Beheevinge Pauli 108 en pass. (ca
1550q;GHISTELE, Viyg.a4:s.111a,117a
(15561;,4'
n/f
z/.S/.Qqq iij,a iiijv,b iijv
(1561), VAERNEwIJCK, Bev. F. 1, 108
gca 15684;Zeven Sp.Beymh.A iijv(15911.
Fortsicheyt,zn.Van joytsich ofrechtstreeksvanfovtse.
Geweld.11(lk heb)Niemand met fortsicheyt belast,Roevende v.M eest,1l680
gca1564?q.
Fortunues, FORTINUES, bn. Ontleend
aanofr.jovtuneus.
1)VTankel,wispelturig? 11O fortunose
sinnen /in groten dolacie my houwende
van binnen /mitarguacievoltribulacie,
St1,90(vöör15241.
2) Gelukkig? Of wagend, durvend?
(Hetverband isonduidelijk).11Naervliedere vermaen zoo willick my zaen //a1s
de coraiuese dwinghen en a1s de fortinuesep/springhen,VadevOnse1143(1577j.
Fosset,zn.Zie M NW i.v.
Schelle toon (vg.KIL.846:Fosset. J*.
fausset) zie ook Fauset. Ip.t//ss8I
zinghen,m et een falsetstem ,in de aanh.
vermoedelijkmeteentoespelingopy,vals''
in dezin van gek,dwaas.11Ken can niet

(ca1568).

Fortinues,bn.Zie Fovtunues.
Fortselick,FooRTsELllcx,bn.ZieM NW

i.v.Fovtselihe,W NT i.v.Fovselijh.
V'ild, woest; wreed. 11O foortselijck
vijant nimmermeer steruende (t.w. de
oorlog),DE Roovslts 379 (3ekw.15ee.q;
Den prince der werelt leelic in tanschauwen Tfortselic helsch dier, Gentse

Ref.7 (15394; Fortselike ghedierten,in
Vad.M us.5,79 (1e h.16e e.q;Fortse-

licke dieren a1s leeuwen,beren,enz,ald.
81.
Fortseren, ww. Zie Fovceyen.
Fortsich,FooRrslcll,bn.,bw.ZieW NT
Met eenen sweerden van heeten tranen, i.v.Foysig.
Ghesm eet in die forge van allinden,Dals.
Gewelddadig (vg. KIL.' fortsigh /

die stem m e des heeren soo geforst en
gesterct...datalle syn vianden m etscanden m oeten ruym en, Deenv. M ensch 16

(2eh.16ee.q.
2)Verbrijzelen,vernietigen.11Frenesie
Foortsende(7
JJs M avia),DB RoovsRs 190
g3e kw.15e e.q.
Forteynich,bn.Bi
jvorm van jovtuynich
(bijDE Bo i.v.Fovtuinig in de bet.voorspoedig).
Goedgunstig.11(Hy)Staetup degoedertiericheyt/zynsvaders forteynich,Vevl.
zinghen dan int fosset, F. Vvoede 264
Z.l1,638(1583j.
Fortificacie,zn.Zie W NT i.v.Foytiji- geind 15ee.?j(ZotteCollaciespreektl).
catie.
Foule,zn.Zie Foele.
Versterking. 1 De tweeste balcke ons
Foute,zn.Zie Faute.
-

stercheyt verstyft M et twee knyen heb-

Fouten,ww. Zie Fauten.

bendeterfortificacie,EVERAERT333(1530j. Fracken,ww.Oorspr.?
Fortifieren,ww .Ontleend aan ofr.,fr.
Eten?11Diebruijthae enen ghescoren
bol en die brugom was cam os en dapper
fovtijiev.
fro
al
c?
ke
dus
avö
tenörsy totden croppe
Versterken. 1 Dat den vaerwaghen i
$nt
ç)çv
Stn1,
105sg
1524j.
yèn Douwaijyhecommep Fas?om hem-
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Fradde,zn.Zie W NT i.v.

Kleinejongen,kleuter(vg.KIL.:Fradde.Puev,puevulusen DE Bo i.v.Fvadden
t,Een kleenekloeke jongen'').1lW atdede
lc gehoudt,Godt m oets ontferm en!D an
si
jn de termen kijven en vloeken, De
fradden ooc aen de ooren zwerm en, A.
BIJNS,N .Ref.101,d,4 (1e kw.16e e.q;
Jongheleckerkensenionghecladdekens...
Cruypen bijeen en crijghen ionghe fraddekens,ald.313,f,3.
Fraeyaert, zn. Zie Fvayaevt.

Fraeylijc,bw.Van jvaey ofvvaey,vvay;

zie M NW i.v.Fvailiheen Vvaylihe.

Op een goede,deugdelijke wijze.11Beschermtv fraeylijc om v confoort,Camp
v.d.Doot2548 (1493j.
Fraet,zn.Bijvorm van vvaet.
Vraat (
vg.KIL.:Fraet.j.vraet.Edo,
m ando,A:JZ/Oen PLANT.fraet oft vraet,
lfs gvand m acheuv,zfs gouvm and,edo,co-

medo,mando,heluo,gulosus,f'
lfrct
?).11A.
Bllxs,N .ReI.73, e,5 (1e kw.16e e.q;
A.BIJNS 352 (ca 1540q.
OPM. Ook (als eigennaam) in
Fvaet.
Fragiliteyt, zn.Gevorm d naar ofr.,fr.

dien frayaert, zalm en dan Vragen,Re-

devijhevsged.43,4(m.16ee.?q.
Fraijen,ww.Zie MNW i.v.Fyayen.
Mooi worden.11Mi
j duncke dat mi
jn
stemmebegind tefrai
jen,z4liten Lijsbitk
613geind16ee.?q.
Francklijck,bw.Van fyanch?vri
j?
Vrijelijk? Mildelijk? 1 (God;
.) Die om
tquaet slaet / en gheneest deur zi
jn
deucht(t.
w .vandekoopman?)franckli
jck
Ons die nietsonderGod z1Jn,Ilaagsp.d
iijv(15614.
Fraudatie,zn.Van jvaudeven? Of ontleend aan lat.fvaudat
io?
Bedrog.11Mrarachtich segel,pegelvrij
van fraudatien,A.BIJNS,N.
Ref.330,j,
14g1ekw.16ee.q;Esuhertesonderfraudatie,Redevijheysged.50,49 (m.16e e.?J;
Hebt zonder fraudatie (versta: eerlijk,
oprecht, waarachtig?)moet,Vevl.Z.1,
176(15831.
Fraudelyck,bn.Vanjvaude.
Bedrieglijk,vals.11Fraudelic Bedroch
(ookgehetenGA:p:yws/lc#rpcAlzEvsRAERT
231(1528?q;Fraudelic schi
jn,cAsT.,Pyy.
A iij(ca1530q(naam van een personage);
Fraudelyck schijn menigen verblinden
doet,Redevijhevsged.49, 15 (m. 16e e.q.
Fraudeloos,bn.? ldentiek met jvaudltleus?
Bedrieglijk? 11LHetkuwelijh van Pyvamus en Thisbe)beede ons namen Beletten /fraudeloosende lieghelic (= Fvaudelic Sc/l#'
s en Bedvieghelic waenj,cAs'
r.,
Pyv.B viij(ca1530q.
Frauderenzww .ZieW NTi.v.Fvaudeeven.
1)Bedriegen,misleiden? 1Menich ghe-

jvagilité.
Broosheid, kwetsbaarheid, zwakte. 1
Och kennisseaensiet sijn fragiliteytTsijnendienstebereyt/sijtopdesevre,Antw.
Sp.Eeiiijv(15614.
Frayaert, FRAEYAERT, Zn. Van XGy,
fraaa-l.
*
1)Flinke (jonge)man (vg.Loquela i.v.
Fvaaiaavd:,,Een die fraai,brave is'').11
tpy1'lpzz
?fsl dinct vrij Thisbe wel een leerde esser by ghefraudeerd, cAsT.,
fraeyaert/Om hoofttezijnevan eender C.V.R .41(1548q.
vierschare,cAsT.,Pyv.A vij (ca 15304, 2)Tekortdoen.11Die tgheltpotten...
Ghy ionghers die in dees nieuwe const Ende dlichaem frauderen, cAsT.,C.V.R .
vermuudt.. Als fraeyaerds wild ditvol- 153 (1548q (
vg.ald.154:,,(Die) Tgheld
ghen gentelick, cAsT.,C.V.R.100 (15484. oplegghen ende den buuck frauderen''
).
dartele jonge man.11 Fraudich,bn.ZieM NW i.v.
2)
Le
ve
ns
l
us
t
i
g
e,
Ghi meyskens. leert sitten opt bancxVals,bedrieglijk,trouweloos.1M av.v.
ken Bi die frayaerts,Ilyeuvont416 (
ca Ar. 140, var.(ca 15001; EVERAERT 230
n
a
e
ys
ke
n.
V'
e
r
t
e
e
ns
1500);Een proper
(1528?q;BeheevingePauli683 (ca 1550);
begracijt wt rechter mlnnen Van een Reyne M .292 (ca 1575?q, Bl
jstiev 171
frayaert door Venus bestierken, Doesb. g
eind 16ee.?j.
ln de aanh. verward, verdraaid,
242gvöör1528q.
3)Fat (vg.KIL.: fraeyaerd / m oy- verkeerd? 11 Hoe fraudich lopen mijn
aerd.Homoelegans,splendidus,bullatus, sinnen doorwont,Doesb.110(vo
'ör 15284.
bellus,lautus).11Hoort ow ghifrayarts/ Fraudye,zn.Van fvaude.
hoort ou ghesellekens Diet bonetken
Bedrog.11lc sou u leeren aldie weerdraghen gherne ouer dweers, Nyeuvont li
jcke boeverye, Ontweghen, ontmeten
124 gca 1500);Een crepelhinckaert stiet metallen fraudye,B.d.Scv.32 (1539j.
den frayaert den finaert op zijn knod- Fraudulentie, zn. Ontleend aan lat.
daert,Doesb.246 gvöör 15281 (hic?);lst jvaudulentia ofgevormd naarofr.(vaududatickeen frayhabijtwi1dragen,W iees lenceofvan ofr.jvaudulent.
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Trouweloosheid;ongehoorzaamheid? 11 Sm eden (vg.W NT i.v.Fyissckenj?Of
Tcleed van onsteerfuelicheit en van in- beschermen (
vg.M'rNT i.v.Fvisck,Afl.),
nocentien, By fraudulentien dat van u in stand houden; zegenen? 1 W i
lt Gy

(t.w.Adam) verdrijfuende,cfsT.,C.V.
R.
112(1548q.
Freerlijck,bw.Van fyeey,jveve,broeder.
Broederlijk.1Twortu gheloontzonder
eenich cesseren /freerlijck,Rott.Sp.l'
(1561q.
Frequenteren, ww. Ontleend aan ofr.,
fr.fyequentev.
A.BSDR.- 1)Vaak bezoelten.11(Een
notabelepoovtev)Dyemetten seluen Roouere seer familiaer was / ende dicltwils
frequenterende /by dyen vele van zijne
wercken om wtscrijuen van hem gheleent
creech, os DENE, in Reth. W evchen t/tl'z
AnthonisdeRooueveA 2v(15621.
2)Vieren (vg.GODEFROV i.v.Fveluen-

(t.w.God)onswaepensfristen (x listen),
wijslaen daerin metgoeden moet,REAEL,
in Bijdv.v.JJJ#.Gesch.en Oudh.,reeks3,
dl.10,blz.109g15851.

ren.. Celebvave).11Daerghy metminnen
versaemt /Om te frequenteren Rethoricam hooch befaemt, Rott.Sp.A1 viijv
(15611.
3) Aanbieden? (vg. GODEFROV i.v.
Fvequentev...,,apporter en grande quantitén').11Flauherteghen Fruyt Frequenterende Fluere,DE RoovERE 190 g3ekw.
15ee.q.
B.ONz. Verbli
jven,vertoeven? 1 Jc
brynghetothu /om vercouvereren Coopnaanscepe naet my /di
e frequenteren Sal
met hu / naer hu begheerrynghe, BvERAERT 191 (15264;Alle dync naer draeghen Elckerlyc daer hy frequenteirt naer
zeden TAndworppen te Berghe /ofte jn
andresteden,ald.441(1eh.16ee.q.
Fretten,ww.Van fvet.
Jagen,streven naar,trachten te verkri
jgen.11ls'tquali
jck ghefret,hy macht
nietontvichten,Rott.Sp.H ij(15611.
OPM.ln deconstructiejvettennanogbij
RODENBURGH, Landsatenhl. 8, aang. in
AVNT i.v.Fvet(1),Afl.
Frijtken,zn.Van fyijt(uitofr.,fr.fvit,
volt.deelw.vanjvive).
Gebraden, gebakken of geroosterde
spijs(vg.KIL.:Frijt.Fvictum,cibusjvic/z<s).11lck plach teetenegoeyleckerfrijtkensa1sm y die borsse waswelghesmeert,
St2,192Evt
st
sr1524j
Fringeerderken,zn.Vanfvingeeydev,een
afl.van *fyingeven (uitofr.Ivinguev,dansen,springen,stoeien,dartelen).
Pretmaker.
7 1Ghij fringeerderkens ardighe vodderkens ghi beeldekens van
quaet bestier,St2,146 (vöör1524j.
Fristen,ww.Bijvorm van (yissent/rïs-

Fruitkweken.1W ildijgaenleerenfruijtieren?Appelboom 390 (1e kw.16ee.?j.

Fronse, zn. Zie M NW i.v., W NT i.v.
yFOW'S.

Cunnus.11Haerfronsewasbedectmet
eenderrosen,sMExExyDf
,
f?t
?z
n#cr322(1511q;
Oude quenen die ontrent den vier en

den heertzijn,Bemasselt berompelt tot
in haerfronsse,Doesb.234 (vöör1528q.
OPM.Ook in Antw.Lb.80 (v6ör1544)?
(,,V lippen ende v toten Sijn v te seer
ontschoten V rompen ende v toten V
fronsenzijn gestoten'').
Fruijtieren,ww.Ontleend aan ofr.jvui-

tev. ,,celebrer''en KIL.846:Frequenté- tiev.

$;ltç'
?;?

Frustreren,ww.Ontleend aan ofr.,fr.

jvustrev.
Mreigeren,ontzeggen;verijdelen?11(De
H .Geest)Dieonsbedijnghevanden eeuwyghen throone Niet en zalfrustreren noch
wederlegghen,GentseSp.267(1539q.
Fueteren, ww . Zie W NT i.v. Foeteven
(11).
Zeuren,zaniken,talmen? (vg.DE Bo
i.v.Futteven:,,fateren,prutsen'').11Hier
dient niet veele ghetuetert noch langhe
ghefuetert,ReyneM .531 (ca 1575?1.
Fugitijf,zn.Ontleend aan ofr.,fr.fugitij.
Balling; in veralgem eende bet. SODAS
naderend tot VerWorpene en mogeli
jk

z
elfs tot schuldige.1Als fugiti
jfin duyterste noodt gedaeckt,Ds RoovsRE 214
g3ekw.15ee.q;Om datse arm endecleyn
van macht is/Sy recht als fugetijfvan
haergheachtis,Sp.d.M .1336(beg.16ee.);
lck (hou)my fugetijfgheschreven /Arghere dan Helena.... Oock ergher dan
M edea,ald.3878,
*Nv bliuicvo1wanhopen

a1s die verseerde arme fugiti
juen,Doesb.
63 (vöör 15281; Fugitijf der Edelheyt
zijdy vmakende,H.d.
A m.Y 3(m.16ee.);
1ck za1 Veneri als fugitijve verzinden,

ald.Y 3v.
Fuycken,ww.Zie W N T i.v.Fuihen.
Stoten, duwen, stom pen (Vg. KIL.*
.
F uycken . Pelleye, tvudeve, pvotyudeve,
quateve, Azffst
zg': en PLANT.: F uycken .
Poulsev,jvappev du poing en DE Bo i.v.

DALE,
Fui
Fui
ken
slaSan)
. 11Te
Stovh
e.36
8 (15
281.,.GHI
TELE,
V.
vD.
.Ad
elph.
32 (1555j;Goossen Taeijaevt223 g2e h.
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Fuijsken - Fundatle
16ee.?q;HOUwAERT,Lusth.1,455;3,371;
4,547(1582-'83q.
ln deaanhh.(waarvan deeerstein
obscene toepassing) mogelijk van juik,
visnetydusvangen,gevangenhouden.11lck
za1H ero de steelkens van Veneris struycken 11 In haer doncker kamer laten
fuycken,H .d.Am . Cc 4 gm. 16e e.q;ln
-

diepste vander hellen...daer men u wel
deerlyck sall fuycken, Con. Balth.765

(1591q.
Fuijsken,zn.Oorspr.?
?11lck plach na quaijfuijskenste crierenelck plach allethuijserijetehantierene,St2,192 Ev6ör1524q.
Fumeusheit,FUMUESHEIT,zn.Van fumeux,fumeus.Zieook MNW i.v.Fumositeit.

ving:swevelts/0s#Jfï8,dewereld,Rott.Sp.
C vijv (1561);- eevdsche /$4s#Jfï8s,eig.
aardsescheppingen,aardsedingen en v.v.
aarde?cAsT.,C.V.R.218(1548);- shemels
jundatien, de hemel, cAsT.r C.V.
R .225
(1548q;- des gheest jundat%e, de geest,
Antw.Sp.Ppijv(1561);- koopsfundacye,
hoop,GentseSp.355 (153% ; devliejden
fondacie,de liefde,Byuyne 3, 49 g1e h.
16e e.q.
2) Geestelijk fundament;de bet.nadertsomsdievan (vaste)overtuigingof
van vertrouwen.11Vo1arguatien zi
jn de
leecke lien, Lichtverdich int geloove,
cranck van fondatien,A.Bllxs,N.ReI.
89,b, 11 (1e kw. 16e e.
q;Lof (M avia)
Daer alle doctoren of nem en fundacie,
St2,225 Evöör 15244;lesusblijct troost
naeronzefondacye,GentseSp.138(153% ;
Die daerduer (t.w.de y,enge weg'')wilt

1)Hartstocht?drift?Ofgebrek,zonde
onder fondacie Hy en heift niet dan
(î?Jw M ayiaj, DE RoovERE 190 g3e kw. z
groote tribulacye,ald.239;1ck blyve by
15ee.q.
2) Droefgeestigheid? 11Langhe heeft m yn eerste fondatie:Och!nerghensgheen
hy gheseten vu1 fum uesheden Thuus in trouwe,H .
d.Am.E 1 (m. 16e e.q;Sijn
zyn pelsse veel droufheits handelende, fondatie//wilde hi
j(t.w.Adam)legghen
sonder Godt, < ::r.Gkeleevde 99 (1558q;
cAsT.,C.V.R.130 (15484.
@

1I1 hetal
gemeen? 1FumeusheitFautende

Fum eux, FUMUES, FUMOES, bn. Ont- DienaeGodtsryck stellen haerfondacien,
en sullen om sweirels goet van Godt niet

leend aan ofr.,fr.fumeux.Zieook MNW
i.
v.Fumoos(uitofr.jumos).
Heftig, fel, hartstochtelijk, driftig. 11
Ghy sult te bedde zijn Vriendelijck /
secreet /ende niet fumeux,DE RoovERE
257 E3e kw.15e e.q;Alle fumuese leesten
wi
jsick vuer by,cAsT.,C.V.R.61 (15484;
Vindtmen vuul lueren, spitigh, rigorues,
W anckelbaer,fum ues,obstinaet,en prues
D ie latick alvaren als verloren dierkins,

ald.198;Om dat ghy hovaerdich sijten
pom poes spytich en m istich crul
(ca en fum oes, Smenschen gheest 615
1560?q.
Fundatie,FONDATIE,zn.Zie M NW i.v.
Fondacie,W NT i.v.Fundatie.

1) Grondslag, fundament (in eig.en
fig.toepassing).11Onderdanicheytisfondatie Daerthuys der vreden moet op gewrocht //zijn,DE RoovERs 252 (3e kw.
15ee.q;Deen (t.w.van de twepylaevnenj
was verciert /mer crancker van fundacien,St1,151 (v6ôr 1524);W ijsheyt is
wortel, keest ende fondacie daer alle
duechdelike wercken bi groeyen,lloesb.

wycken,Byuyne3,190 g2eh.16ee.q.
OPM.Vg.sijn jundatie (= vertrouwen)
stellen p# bij vALcooGH 782 (uitg. De
Planqueblz.197).
3)(Diepste)wezen,essentie?1Dusben
ick gheneghen.. Des consts fundatie,
met datter ancleefd Ter lucht te brijnghene, cAsT., C.V.R. 9 (1548) (hic? of
grondslag? Of slechts dienend ter om s
chri
jving?); Ghinder komt Anna,voor
wien ick m et sim ulatie M yns zins fondatie #;wilbedecken,H .d.Am .E 5V gm.16e
e.q; Confoort is uwer herten fondatie
Zonderfallatie,Stroyendeop jonsteli
jcke
Minnekens ald.F 8 (hic?of slechts dienend ter omschrijving?); W tdoen den
ouden m ensche & syn fondacie,Byuyne
1,10 (2eh.16ee.q(hic?).
4) Redelijke grond;bewijs? 11Duecht
werdt sterck in de temptatie. Hier af
neme ic mijn fondatie Uuter scriftueren,
A.BIJNS,N .Ref.121,e,3 (1ekw.16ee.j;
W ildijtnadereHebben bewezen metvaster fundacyen? Gentse Sp.156 (1539q.
5) Funderingg
'versterking (in een bepaalde overtuigmg)? 1Sy (t.w.de ,,
W alen'') vtent (t.w. verschillend gespelde
woorden)ghelijck tot tsdichts fundatie,
cAsT., C.V.R. 45 (1548);Nv sullen wy

162 Evöör 1528)'
;Op schoon propoosten
steld u fundatie,cAsT.,C.V.
R .31 (1548);
Hoe m euchdy de Vrouwen dus t'onder
treden,Die fondatie zijn alder vrolijckheden,H .d.H-.N 1 Em . 16e e.q; Op
sulcke valsche fondacijwaren sijgestelt, tsam en wercken bouen schreuen Tuwer
Tcooven 1001 (1565q.
4p/œ.Sp.Iii
vaak slechtsdienend terODASchri
j- fondatien //eninformatien,a
168

i (15611;W elck (t.w. de gegeven voorbeelden)voormy iseen stercke fondatie,
ald.Pppiij.
6)Grond tot verheuging, reden tot
bli
jdschap;genot,vreugde? 11Den tiid
es uutvercoren fi
jn.Lustigh endeschoone
vul edeler fundatien, cAsT., C.V.R. 178
(1548), < .. Noyt beter ghemoet. R.:
Noyt stercker fondacie,Antw.Sp.D ijv
(15614.
7)Gunstigebeschikking,schenking,geschenk? 11Tsow (t.w. indien Elizabeth
kinderen had gebaard)voor lsrahelgeweestsijn een jubilacy een godlijcke fundacievoorsijn volck vermaert,Geb.Joh.
Bapt.369(1578j.
8) Voorbeeld? 1 (Reshtvaavdige à/0/lieden) si
jn een fondatie Te instruerene
den werckm an excellent ln alder rechtueerdicheyt,Antw.Sp.Eeeiiijv(15611.
9)Vestiging,verblijf(op aarde).11Curt
werdt hier hu fundatie, cAsT., Schaechbevdin C.V.R.t.o.bl.224 (1548j.
10)Verblijf,woning?11Die gheboren is
tot tribulacie Sijn huys is droefheyts
fundacie,GHISTELE,Ant.49(1555q.
Fundeersele,zn.Van jundeyen.
Oorsprong,uitgangspunt (Voordeeig.
bet.zieW NT i.v.Fundeeyen,Afl.en KIL.:
fon dérse1. Fundament
um, jundamen,

substvuctio,so&-).l1Van de laetste (t.w.
persoon,in een tafelspel)neemd tgheheel
spel syn fundeersele, cAsT., C.V.R. 58
(15481;W ies ghy dichtt hebt goed fundeersele, ald.114; Sy (t.w. Helena) en
gheerde niet eldan hem (t.
w .Paris)te

ken (vg.KIL.846:Fornieren .-zfsï::).
11 Furnierd rethorike met schriftuere,
cAsT.,C.V.R.68 (15481;Maeckt dat den
steert tvoorgaende bediet Furniere, ald.
114;Macrobius furnierd deesredene gheheel,ald.247.
Fur
ue
r,zrn.
l'
e
Mr
oe
de
azOnt
ernjJ
,end aan ofr.,fr.fuveuv.

hartstocht.
7 11Vveder

heere ofcnapespreecktleelick ofschoone,
Aud ofiongh,of gendaerme vulfuruers,

cAsT.,C.V.R.60 (1548q.
Fuste,zn. Bijvorm van vuvste,vovste.
Uitstel.111ch sien wael,heten isu niet
leyt,Aldeythymyfustenochovelaet(versta:oflaet,aflaat),Lansknecht126(16ee.
q.
Fute,zn.Oorspr.?
? 1Dbierneemd de fute,cAsT.,C.V.R.
28 (15484 (afgekeurd alseen - t.
w .v.het
rijm altegezochtwoord).
Futselboec,zn.ZieM NW i.v.,W NT i.
v.
Futselboek.
Knoeiboek'',boek datleertknoeien en

bedriegen.11Tfutselboeck leert diversche
practijcken,A.BIJNS153 (1548).
lnz. in enkele vaste verbindingen,
zoals tfutselboec leeyen, leren bedriegen,
k
noeien (,,Desetweehebben....haermet
neersticheyt doen leeren tfutselboec'',
Nyeuvont384gca,1500q);-stj'
njutselboecken
ovevsien, middelen zoeken om te bedriegen (,,Laytonsoversienonsfutselboecken
Om te vindene.. Een practycxken om
Trudoos bedrieghen'', Tvudo 2233 gca
15501),
.-(1fïf)futselboecstudeven,knoeien,
bedriegen (,,Die tfutselboec studeert,
die Nveetnu watte? A.BIJNS 39 (15281,
-

Syne, daer al tghequel van Troyen af :3lleese dieven ...d1e dach en nacht stusproot,als recht fundeersele,Chavon 476 deeren in deesefutselboeken'',Gv.Hel354

(1551).
Furieus,bn.Ontleend aan fr.fuvieux.
Uitzinnig?ln hetverband van deaanh.
zou ,,twi
jfelmoedig''beter passen.11Hy
(t.w.de duivel) wachte tot hy Pieter /
furieusvant,BVERAERT356(15311.
Furiueselic,bw.Van juviues,fuvieus.
W oedend,razendruitzinnig?11Niemende en nopic speciallc,Noch en ouercrijssche ic furiueselic, cAsT., C.V.R. 248
(1548q.
Furnieren,ww.Ontleend aan ofr.juv'
l
zïF(fr.fouvniy,vg.W NT i.v.Fouyneevenj.

qca 15641)1- een blatintfutselboeck lesen,
lerenknoelen,bedriegen (,?Hy1asmy eens
een blat int futselboeck''# Bv. W illeken
422(1565?1),
*-vevlanghen hebben naetfutselboech, smoesjes verkopen,uitvluchten
zoeken (,,My dunctdatghy raest,Hebdy
nu nae tfutselboeck verlanghen, CRUL,
Heynken 8 (ca 1540?j).
Futzart,zn.Van tfutsof*futsen (vanwaarjutselenîj?
Futselaar? 1Dies si
j gram waert,seggende: weel ardich futzart, Noch m an,
noch eins, en verdint wen muetzaert,

Krachtbijzetten,bekrachtigen,verstvr- Bieyses39g2eh.16ee.q.
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G
Ga-,zie ook Gka-.
Gabbaert, zn.Van gabben ?

Galactipote,zn.(Quasi)geleerdesamen-

stelling uit gr. galact-t cas. obl.v.gala,

Spotter,grappenmaker? 1Die nieten melk en lat.potave,drlnken?
Melkdrinker? 11Adieu galactipoten al
inden m elck ghebroct,DE DENE,Langhen
247 (vöör15281.
Gaeyen,ww .ZieM NW en AVNT i.v.Ga- Adieu 283 (ca 15604.
wilhoren en dooch geen gabbaert,D oesb.
den.

Paren,huwen.1Coppen van mall/seer
we1ghegaeytMetLijsroomeloose /mijn
wijf seer stout en coene, az
lwfîf
?.S/.Y i
(1561).
Gaepsel, zn.Van #J#8W7
. Of corrupt
voorgaepspelï
Avat aangegaapt wordt, schouwspel.11
Sosouden wy derwerelteen gaepselzijn,
Prochiaen 1916(ca1540j(vg.1Coy.4 :9).
Gaepteyle,zn.Uit gapen en teyle,teil.
Scheldnaam voor een vrouw.11Gaepteylkens, lamheylkens, die Venus kint
wieghen,Leuv.Bijdv.4,213(beg.16ee.
q;
Ga
e
p
t
e
yl
e
n
/
La
ud
a
t
e
n
/
e
n
s
ul
c
ke
b
l
a
r
e
n,
Ireeld.Gen.D .157 g16ee.
q.
Gaerde, zn. Zie M NW
AVNT i.v.Gayde,2eart.

Hoede,wacht. 1W eest op uw gaert,
M eestAl881(15591;Houdengoedewake/
ende gaerde,Judich 728 (1577j.
Gage,GAGIE,GAYGIE,zn.Zie M NAV en
W NT i.v.

1) Soldij.ln de aanh.(met causatief
ar
spect)ondevzyngage,in zijn dienst.1De
Beroerlicke W erelt / zonder ontbeerren
Salt alnem en onder zyn gage,EVERASRT
211 (1528?q.
2) Beloning,loon.11Doesb.194 gvöör
15284; Leenhoj 849 (na 15311; B.d.Scv.
23 (1539j;A.BIJNS 252 gca 1540);cAsT.,
C.V.
R .218 (1548);Antw.Sp.Ddd iiijv!
QQQ iiJ
'v (1561);Zeven Sp.Bevmh.B iiJ
(1591j.
ln de aanh.in het m v.:inkom sten.
11Sonderhaer (t.w.neevinghe)cesseren //
des huysmans gagien, Antw. Sp. Ss i
(15611.
ln de aanh.:rente.1
1lcleene tvolc
---.

--

gout zelverom goe gage,GentseSp.310

(1533)1dtand

(eig.wat iemand toekomtl.ll

Een H ertoch gebruyctoock zi
jnVorstendom sghewach,Een Grave,een Edelm an,

Gam bade, zn. Ontleend aan ofr.,
gambade.

Dollesprong? 1
,Zy (t.w.doude cateys)
l
samblant, het schijnt dat zy loeyen,
GentseSp.236(15391.
m ueghen een gam bade m aken,Een faus

Ganc, zn. Zie M NW i.v., AVNT i.
v.
Gang, le art.

M etten ganghe,terstond. 11 A. BIJNS,
hT.Ref.168,d,2 (15251,cAsT.,C.V.R.58
(1548q, COORNHERT, Rijckeman 1306
(1550j H .d.x4-. Dd 8v (m. 16e e.q;
M eestey Hoon 24 gca 1600?j. ln dez.
bet.mitteygangen,mettevganck.11S.Stadt
863 gca 1535);COORNHERT,Liejen Leedt
1201(15671.
OPM.Dez.bet.wellicht in een of m eer
deraanhh.in MNM'
'i.v.Ganc,sub bet.5)
i.p.v.,,op hetzelfde oogenblik,onderwijl,
intusschen''#zoals daarwordt opgegeven.
H ette ganghe hebben,hetnaar zi
jn
zin,voorspoed hebben. 1 Ziet, Quaden
Raet, wij hebbent hier te ganghe, Izr
Vvoede678geind15ee.q?
'Dietweehebbent
tegange,Piv.en Tk.354 (1ekw.16ee.?q.
Gancsaem ,bn.Van gancofgangen.
Begaanbaar? Die rechte straet (is)
nietgancsaem Vooredeleherten,vuyrich,
begeerlicen moedich,COORNHERT,Liejen
Leedt240(15671.
-

Gantelet, zn. Ontleend aan ofr., fr.
gantelet.

llzeren handschoen.11Die ganteletten
bloot // gulsgiqchytbedien,Tvauwe 1404
(1595?j.
Gantois, zn.Ontleend aan ofr.Gantois
(in debet.,,Gentenaar''nietopgetekend)
of op franse wijze gevormd van Gant
(= Gand,Gent)?
Gentenaar?11MenichVlamijnc/menich
westcanter/menich Gantois,cAsT.,Bal.
A 4(1521q.
Gapaert,zn.Van gapen.
K om ischebenamingvoorhoofd ?- Si)'1z8'
p,gapaevtft
zfclz,zijn leven verliezen? 1

elck na zijn gagie,Pvochiaen 25(ca 1540q.
Gailjaerdich, bn. Van gailjaevt (zie Een slechtaert een foolaert ende een
scrapaert Ende een drogaert lietender
MNAV i.v.Galiaeyt).
Vrolijk,lustir.11Hethooftgailjaerdich, hueren gapaert,Doesb.246rv6ör15284.
eel beoorringt en bepruijcket, '
U:FPI. Gapen, ww . Zie M NSV en W NT i.v.
Bvltylofts-sp.140 gbeg.17ee.j,
Spreken,gewagmaken.$1Devijfsteç-
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Garandeiren - Gaudweerdich
nen daer ick eerst af gaepte Zyn zy,die enweerden (
ofweven),waerden (ofwaren)
Dauid in de Beke raepte, cAsT., C.V.R. m et-ey.

231(15481.
Garandeiren, ww. Ontleend aan ofr.
*gavandeyen(
eegnavant
moeg
ve
)l
.ijke Vorm naast
gayandiv
Voldoen aan, genoegdoen? (vg. KIL.:
gaerandéren.j.j.m-aeranderen.1
!Dit
wert u ghetooght alclaer in figuere,Hoe
Gods berm hertigheyt, tzondaers hopen,
H eift des m enschen zaligheyt belopen ...
Ende der rechtvaerdigheyt principale
Ghegarandeirtin haer sticte m ale,Gentse

S#.302(15391.
Gardijnmetten, zn. Zie MNW i.v.
Govdijnmette,W NT i.v.Govdijnmetten.
GavdI
jnmetten lesen, ruzie maken. 11
Daermen smorghensgardijn metten leest
ende alleden dach verwerde ghetijden...
ist nieteen helleop aertrijke,St2,148
gvöör1524q.
Gareelt zn. Fig.toepassing van gaveel,
halsjuk ll
jktnietwaarschijnlijk.MTellicht

Gastenverzorger? 1
)Laet my doch dispensier /oft yet wesen /gastweerder /
oftten minsten Procuratere,Antw.S/.n
iij(15611.
Gaudacie,zn.Van gaudeyen.
Vreugde.11Twortervulgaudacien.Dat
hooric we1 an hu ghewaghen,EVERAERT
159 (1523) Cost te doene /ende cleene
gaudacie, al
d.246 (15301.
Gaudeam us,GAUDIAMUS, zn. Ontleend
aan lat. gaudeamus (van gaudeve, zich
verheugen).
Vreugde;genot.1Etworteralgaudiamus kallekin Alzoo we1 jnde kercke als
jndekueckene,EVBRABRT 159(15231 Hoe
heet dit (t.w.dit gerecht,deze schotel),
habeam us en rapiam us,Ende dits date,
ditsrequiem,endeditgaudeanius(l.ga%fdeamust,B.d.Scv.31(153% ,Gaudiamus
volcht requiem t'allen tijen,H .d.Am.F
lvgm.16ee.q.

corruptvoorgavneel,garnaal?
Gauderen,ww.Ontleend aan ofr.gaudev
Scheldnaam voor een duivel. Swyt, oflat.gaudeve.
ghy helsghe gareel!Tvudo2169 gca 15501. 1)Zich verheugen,genieten.1Lucifer,
Garen,zn.zieMNNV i.
v.G/IJrAT,W NT i.v. ghi
jsultnoch welgauderen:W ijsullense

llet.- vuijts%jnen gayen s#7'isg/z:14, (t.Mr.de dwaze maagden) alle zo sceeronwijs worden;. 1Hoe suldij vuijt uwen pelic angaen, Dat ghijse noch wel zult
garen springhen,Bevv.Bv.276gca1520?q. ontfaen,IS Vvoede514 (eind 15ee.1(ook
Garrich,bn.Corruptvoor *gavsich,gya- de bet.2)kan hiervan toepassing zi
jn);
sich,welig?
En gaudeerttochnietinzijnloosesallatie
W elig? 1Alle boomen staen lustich en (l. jallatie), Pvochiaen 703 (ca 1540);
groene,De velden verchiertm et garregen Spiegheld u an tselue, neem d hier an
spruyten,Leuv.Bijdy.4,239 (beg.16ee.
). meerck,D ie met elck anderen te samen
Gastelijck,bw.Van gast.
gauderen,cAsT.,C.V.R.86 (1548),Hy sal
Herbergzaam,gastvrij(vg.Hwb.i.v.).11 vrolijck boeleren /W ellustich gauderen//
Dat saet van Abraham heeft hem niet en den gheest verfraeyen,Haagsp.c iv
gekent En hebben hem niet by haer ge- (15611;AVilick recreeren // oft vroli
jck
nomen gastelijck,Zeven Sp. Bevmh. G gauderen Dan com pt my turberen //een
viijv(1591).
anderswaergheraes,ald.d iij.
Gasthuyspluym e, zn. Uit gasthuys en
2) Voordeel hebben, gedijen; evenzo
pluyme.
in 'tofr.,,jouir,profiterde''(GoDEFRov)
Spottende benam ing voor een bewoner en i
n 'tmlat.,yfrui,potiri''IDUCANGEI. 1
van een gasthuis,d.i.armhuis?11Hadieu, Sij gauderender tsomplecken off, diet
gasthuyspluyme,Tvudo2183 (ca 15501. souden verbien,Bvouwevsg.348gca1560);
Gastich,bw .Van gast.
Des lants weluaert / gaudeert daer by
Vijandelijk;wreedaardig? 1Ghy werdt perfect(t.w.bi
jrechtvaardigheid),Antw.
ongheluckich //in aldatghy verhandelt Sp.Eeeiijv (15611;Deur zijn rechtueerdaer by oorlooghe uut uwen lande ghe- dicheyt moest algauderen M idts dat hy
iaecht//gastich ende met dieren tyt // (t.w. Jakob) Godt behaechde door zijn
werdy gheplaecht //lastich, VadevOnse ootmoet / So sachmen beesten en vee
multipliceren,ald.h iv.
923 (15771.
Gastigheyt,zn.Van gast.
Gaudiam us,zn.Zie Gaudeamus.
Gaudweerdich,bn. Uit gaud, goud en
Gast.11svaer ic daer gasticheyt,hoe
zoudic smullen En van die maeltijtmijn weeyde met -ich.
buucxkinop vullen,GentseSp.168(15391. Edel? 11Dus dan, ghy gaudweerdighe
Gastweerder, zn. Uit gast en weevdev, baroenen H oord mi
jn sermoenen,cAsT.,
îef
l:Ae
ffpr?bewaker,opzichter,Ofuit gast C.V.R.14(1548j.
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Ge-,zie ook Ghe-.
deese rode aertmaecten hi
jeen aff//godt,
Geaspereert, bn. Volt. deelw . Van Gv.Hel1049 gca 1564).
*aspeveyen? Of rechtstreeks naar ofr. Geckaert,zn.Van gechen.

diaspve,#ïJ.
s#FJ(waarin diisopgevatals Spotter,zottvg.KIL.:ghecker/ghecklidw.?),gebloemde zijde tGoosFRoy i.v.)? aerd.Devisov,ïFFïsor,cauillatov). 1Een
Met bloemen versierd? 1Hij drouch rim pelaert sprac: siet toe elck geckaert,
een blasoen geaspereert we1 verstaet Ge- Doesb.247gvö6r15284.
coluert sonder kennisse inde instancie,
Gecker,GHECKERE,zn.Van gechen.
Camp v.d.D oot 1708 (1493q (De franse
Nar,zot(vg.KIL.'ghecker / ghecktekst luidt: '
#Portantvng blason dyakre aerd.Deyisoy,ivyisov,cauillatoy).11Swijcht
De couleurs de mescongnoissance ); ghygheckere,En ghy beroem ere,H .d.Am .
Aendeblasoenen wiltse (t.w.dewapenen) L 7V gm.16e e.q; Noijt mijn daghen ic
bereeden Van geloouevo1goetgepeysghe- zulck enen gecker // vand.Bi
jstier 225
useert Sij moeten zijn ientelijc gheaspe- geind 16ee.1.
reert,ald.2270 (De franse tekst luidt: Geclam ,zn.Vanclammen (zieW NT i.v.
##
Cellessonta les blasonner De foy et de Kl
ammen (lV).
bonnes Pensees Et douient estre dyaGekibbel,getwist (
vg.BoExsxooGExl,
in de aanh. tegenstribbeling. 11Goodts
Prees'').
Gebeen,zn.Zie Ghebeen.
ordonnancij men sonder geclam behoort
Gebiert, bn. Van biev.
te volbrengen als abraham, Geb. Joh.
M et bi
er gevuld (vg.bebievd in dez. Bapt.958 (1578q.
bet.in MNM'en W NT).11Beyv.By.91 Geclens,zn.van clensen,cleinsen,zeven,
(ca 1520?q;cAsT., Pyr.C vij gca 1530); ziften ?
Sotslack88(ca1550).
?,,Afval''(sRNé).1lck (t.w.dewachGebit (1),zn.Zie MNW en W NT i.v. ter Verdoemenis) sa1 waecken soo lang
Eig.toom ;in deaanhh.(metconsecu- als Godt leven // sal ende anders niet
tiefaspect)kwelling,marteling.11Sonder geven //sal,dan een arm geclens,Gv.Hel
verwitwi1ick v vuytditgebit//brengen, 655(ca1564q.
Gecrac, GHEKRACK, zn. Zie M NW i.v.
Deenv.M ensck 658 g2e h. 16e e.j; lck
sa1 hem soo treffen m et sulcke gebitten
1)Drukte,praatjes.11L.:Daer m oesti
dathijdoermijn geweersalcrijgengevoel, heenen.B.:RVy,meester?L.:Ja,sonder
ald.901.
gecrac,Sev.Bl.1012gca 1450j.
2)(Afschuwelijk)gedoe?1Alzulck gheGebit (11), zn.Oorspr.?
ack ,,en hoorde ghy noyt, Fenijnich
ln de aanh.naar hetschijnt kind of kr
geslacht.11Hoe (versta:zoals)die pro- black ,,listich doorployt, W ort uytghepheeten van hem getui
jgen salhij over royt,H .d.Am.K 4v gm.16e e.q.
Gecrij, GHECRV, zn. Zie MNAV i.v.
Jacopsgebitten een coninck sijn en heer- Gecv%
'
lick sijn geseeten, Geb.Joh.Bapt. 618
(1578j.
1)Verdriet,narigheid,ellende?jjO wy
Geblaeck,zn.Van blaken.
Noytsulck gecry//dataldussy,Sp.d.M .
Het blaken,branden,in de aanh.naar 1740 E
beg.16e e.
q;t Verleyen van waen
het schijnt narigheid, ellende. 1 Gaet, brengtmy inditduyvelschgecrj (versta:
gaet, ghy blyft int geblaeck bloet; U de hel), COORNHERT, Rl
jcheman 1424
naeckt verdriet, al dunckent u nu ten (1550);V quaet bescheytbrengter mennich intghecry,M .Bedv.Havt648 (1577j.
dagen niet,Bv.Willehen 168 (1565?j.
Gebont,bn.Van bont.
ln de aanhh.ram pzalige toestand ?
ln bontgekleed.1Leuv.lz)'#r.4,247 11AdamsgrooteouerhoorichedeMrasworons15e
leydt
e.q;s ghecry,
gbeg. 16e e.q; SVERAERT 137 (1528):
' tele ende nlaeckte kw.
Druckich
Byuyne1,88 (2eh.16ee.j;Hsftt?.Sp.m 1 DERoovsRE 308(3e
(15611.
ghecry,B.d.Scv.444 (15394.
Gebreck,zn.ZieGhebyeck.
2)Betekenis,macht,invloed?11Gheen
Gebroeckillet, bn. Van byoechille, een vrou terwerl
ten heeftin my sulc gecrij,
soortbroek (zieVTNT i.v.Bvoehillej.
St1,57 gvôör 1524q.
Voorzienvan,gehuld ineenbroekille.11 Gedelibereert,bn.Van delibeyeven.
Parysche m oorders, m oest men u oock
Beraden,besloten?11Heefthijinteerhier sien met groote buycken op een stegeen borge gestatueertOfdatsi
jniet
gebroeckilletgat?Bvuyne2,56 (1583j. anders en sijn gedelibereert,Camp v.d.
Doot2222 (1493);Dussuldiv thoonen a1s
Gecaff,zn.Van cJ//,kaf.
Kaf.1Vandatgecaff//dQfçndqvan ççn wtyhelesçn Ridierdieyhedeli.berççrs
-
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iste beslechten En voer zijnen sceppere gheduerelick Uut goeder liefden puereal te beuechten,ald.2463.
lick,VQ:l.Z.lI,902 (1583q.

Geengient, GHEENGIENT, GEINGIENT,
Gedeune,GHEDUENE,zn.Zie AVN T i.v.
GHEINGIENT, GHENGIENT, GEGIENT, 1NGedoen, 2e art.
1) Gedoe. 11(Chyistusj Die u verlost G IENT,AN GIEN T,bn.Zie M NW i.v.

heift wt zondigh gheduene, Gentse S#. 1) Goed, wijs, voortreffelijk, heerlijk
(vaakslechtsalsepith.ornans).1W iltghy
230(15391.

Doorgaans slechts dienend ter om - Domnaci
e van Goede /thuweravantage

schri
jving:tslijdensgheduene,het lijden,
DE RoovsRE 158 E3ekw.15ee.j; binnen
desen gheduene,hier(ofthans?),EVERAERT
25 (1509q,492 g1eh.16e e.q; tallen gheduene,overal,SVERAERT 38 (1512j,295
(15291,352 (1531); sweevelsgheduene,de
wereld,EVERAERT 306 (152% (vg.sweevels
gheduente,EVERAERT 466 (1e h.16e e.q);
ten helschen gheduene,in de hel,Reyne
M 838gca 1575?j.
2) Pleizier, vermaak (in ongunstige
zin).1Dierick..lssoo metVenuszade
verblent / Dat hy al rasende loopt ten
gheduene,Sp.d.M .1308gbeg.16ee.q.
-

-

Een vvauhin t'JwA s gheduene, een

meisje van pleizier, vrouw van lichte
zeden, publieke vrouw? 1 Hoorende
Doof gheabituweirt a1s een vraukin vanden gheduene, EVERAERT 502 (15331.
Gedienstelyck,bn.Van dienstLelych).
Gedienstig, dienstwillig? Ofwaard ge-

diendteworden?11Oorloff,gedienstelycke
edelprincersse,Bvuyne3,13(
2eh.16ee.
q.
Gedoctrineert,bn.Van doctvyne.

Onderlegd, onderricht. 11Al waric..
Ghelijc leronimus Augustinus gedoctrineert,Doesb.204 (v6ör1528j.
Gedoocheyt, zn.Van gedooch.

1) Lijden,kwelling,pijn? 11(Begheevte
van hoocheden:)W y zijn tweediscipulen /
(Vveese voov sckande:) Onder Venus
schoolken : Ghestelt den m innaers tot
ghedoocheden,Sp.d.M .455 gbeg.16e e.
1.
2) Geduld,toegevendheid? 1W aerom
(alle cleychenj . mij (t.w.QuaetGelove)
continueeren //metallegedoocheijt,Om
datse blijven souwen in haer hoocheijt,
JF:fl.M ensch 211(2ekw.16ee.q.
Geduchtelijck,bn.Van geducht.
Vreselijk, afschuwelijk. 11'Tgeduchtelijck gepeys,dat my houtduchtich,H .d.
H-.l8(m.16ee.q.
Geduerlijck, GHEDUERELICK, bw. Zie
M NW i.v.Geduuvlike.

Voortdurend, bestendig. 1 Daer ic u
alleene minne zoo puerlijk En zoo geduerlijck, A. BIJNS, N.Ref.154, e, 9
(1525q;Als kindt natuerelick //v schinckendefavuerelickdesen dranckgheduerelick,Tavuwegvaen 1143 (1581);Doet dat

ln sweerelspassage /alsde gheengiende
So m oetghy noch eenen hebben te vriear
de,EVERAERT 58 (1511q,Deghejngienâte
Esden meinsche /jn zyn vichtichstejaer
Van memorie / ende kennesse claer Om
goet ende quaet/te ondersceedene,ald.
528 (15341;Doendesinen intre,metdese
m aecht gheengient, GHISTELE, Tey.Eun.
39(1555);Liefutedienenismy 'tghesienste / Ghy zijt de angienste // in myn
hertbepeerelt,Rott.Sp.L i(15611;Selfs
gerechticheyt off eygen verdienste tbequaemste en tingienste boven alle cruy-

den, M .Bedy.ffr /455 (1577j;Metten
viere verbrant te sijn van v justicij gejugient (l. geingient), Jior:lf bevechten
280 g2e h.16e e.).
2)Van zulk een geest,aard,aanleg of
gezindheid als de voorafgaande bep.uitdrukt.tlAmoveusgheengienste,B.d.Scy.6
(153% ;- byoosch gheengient,A.BIJNS 406
gca 1540q;- clouck ghengient,f-lf:rï/8rs29
geind 16ee.?j;- constichgheengient,dwfttp.
S:.Q iv (1561);- dwazelic ingient, Z.
Vyoede733 geind 15e e.q;- ionstich geengient,GHISTELE,T6y.Haec.33 (1555);netstegegienste,W ell.M ensch544 (2ekw.
16ee.);- schevp geengient,Dals.Wedeyh.
681 (eind 15e e.?j;- subtijl gheingiend,
cAsT.,C.V.R.219 (1548);- wijs g(A)8sgient,EVERAERT 100 (15251 (= wijs van
geest),Gentse Sp.90 (1539) (= wijs bedacht);- als (#4s)wyse ghqingienste.H .
Sacv.149 (15712, Vevl.Z.1,289,l1,92
(1583);- zondich gheingient, Veyl.Z.1,
226(15834.
Ook in volkomen vervaagde bet.1
jonc gheengient(versta:jong),EVERAERT
30 (15091;- schoonstegheingient(versta:
schoonste),B.d.Scv.28 (15392.
ln deaanh.naarhetschi
jntgeladen,
vervuld.1(fà)Diemetuwerliefden ben
zoo vyerich gheengient, H .d.Am . E 1v
Em. 16e e.q (Mogen we uit deze aanh.
concluderen tot het bestaan van een ww.
engienen?).
OPM. Geheel op zichzelf staat het gebruik op de twee volgende plaatsen bij
Everaert,naar het schijnt a1s bw.van
graad (= zeer?). 11Pieter vulquam ...
Trauwe met liefde / ghejngient snel,
-

-
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354 (1531j;Se wuent hier./
Jc cloppe ghejngient lichte, ald. 534
(1538?q.
Gefaelen,ww.Van faelen,falen.
Enengefaelen,iemand in desteek laten.
t
11Hoe sou ick Trouwe cunnen gefaelen,
vauwe669(1595?q.
Gefluyn,zn.Van fluijn (z.ald.).
Giftige damp? 1 Hi
j sei
j hij (t.
w .de
wereld)wasinfectgefluyn alsdienevele,
Weveltbevechten 331(2eh.16ee.j.
Gefluweelt, GHEFLUwEELT, bn. Van
jluweel.
In fluweel gekleed. 1 SVERAERT 137
(1528?q; Bvuyne 1, 88 (2e h. 16e e.q;
Hsftt/.S#.m i(1561j.
Gegat,GHEGAT,bn.Van gat.
Met of vol gaten. 11Dat ick nv dus
naoetgaen ghegat /en geschuert,Zeven
Sp.Bevmh.K v (1591);T'is toch sonder
noot /datyemantso gaet gegatgeluert
Daermen lakens genoech vint / waert
wyselijc bestreckt,ald.
EVERAE RT

Gegient, bn. Zie Geengient.
Gegort,bn.Zie Ghegovt.

Geguijt,zn.Van guijten (zieNVNT i.v.
Guiten (1).
Gehuil, gejank. 1M en m ach tgespeul
dooru geguijtniethooren om te dansen,
Rijchen Wveche483(1596?j.
Gehantschap,zn.Van gehant(zieGhehant)?
Gerief? Gehantschap sijn, te pas
komen? 11Dees nobels sijn ons goet ge-

alvalletu swaer,Begheertghy tecrijghen
Gods ghehuldigheyt, A. BIJNS, aang. in
SVNT i.v.Gehuldig,Afl.(ca 1540j;ln alder

ghehuldicheyt es den m an gheacht ende
ghepresen zalich dietemptatieverdraecht,

Vadey Onse 892 (15774;Hoe Esaias seyt
aang.d.v.HASSELT in KIL.g1617j.
2)Band,liefdeband? 1Dat wy eenen
Godt eeren / jnde Drievuldicheyt Ende
drievuldich / jn eene ghehuldicheyt,Ds
RoovElts,Quicunque 240 (3e kw.15e e.).
Geinclineert, GHEINCLINEERIDIT, bn.
Van inclineven.
Geneigd; genegen. 1 A. BIJNS,N.ReI.
311,a,10 (15281;A.BIJNS 358 gca 15401;
Antw.Sp.K ijv,S iij,Hh iijv,Ccc iij,e
iiij(1561);Red.en Nat.515g2eh.16ee.q.
Gejacht, zn. Zie MNW i.v.Gejachte,
'
W NT i.v.Gejacht.
Gedoe (veralgemening van debet.,,gedrang,gewoel''in MNW i.v.Gejach,bet.
1)?Ofbedoeling,opvatting?11W ie hoorden zi
jndagenvan zulken dracht!Vreemder gejacht wij nooit en zagen. Straft
hem van zulks,ofgij zult 'etbeklagen,
Jezus o.d levaevs973 (vöör 1580j.
Gekeken,GHEKEKBN,zie Kijchen.
Gelaboren, ww .Van laboven, labeuven.
Bewerkstelligen,klaarspelen.1Constu
da
tgelaboren,Nijt,onssaken die souden
versconen Ende sere versoeten, Eevste
Bl.131gca1440?j.
met groot gehuldigheyt, Vlaevd. Red.,

Gelaten,bn.Zie MNW en W NT i.v.,le

ha
ntschap,Cvimpevt Oom 284 (eind 16e art.
e..7(
lnnem end.11Noeytgelatendermensche
l.
Gehelm t,bn.Zie M NW i.v.,W NT i.v. en W aS in tstadt,A.BIJNS,N.
Rej.196,c,
Gehelmd.
16(1ekw.16ee.q.
Verliefd? l
kHoe mach natuere aldus
Gelijckelijcheyt,zn.Van Ielijchelijc.
bedwelmtsijn op haerdieicnoytveelen
Gelijkheid. -- Sondev eli
jchelijcheyt,
sach Hoe mach ick dushaestgehelmtsijn onvergelijkelijk.1Het eswondervander
vol viers onsteken op enen dach, St 1, ri
jkelijcheyt der hooger edelheyt sonder
34(vöör1524J.
gelijckeli
jcheyt,DE RoovERs 353 g3e kw.
Gehuldich, GHEHULDICH, bn., bw.Zie 15ee.
q.
M NW i.v.Gekoudich,W NT i.v.Gehuldig.
Gelosen,ww.ZieGlosen.
1) Ootmoedig, gehoorzaam, onderda- Gelouwe, zn. Bijvorm van gelie,1uw ?

nig.11Sf1,75 gv(5o
'r 1524);W ell.M ensch
994 (2ekw.16e e.q;GentseSp.59 (hic?),
103 (153% ;A.BIJNS 295 (ca 1540) (gheduldich, 1. gkehuldich); GHISTELE, Tev.
Andv.90,Heaut.5,Heciva36 (1555j.
2) Geneigd? 1 O verkeerde generatie,
ter verkeertheyt gehuldich,Bvuyne 2,91
(2eh.16ee.q.
Gehuldigheyt,GHEHULDICHEYT,zn.Van
gehuldich.

Hetluwe,luwte?1lck salsedoen sitten
onrast,ja hitte oft couwe,Ontv.Rentm.
338(1588?j.
Geltfeeste,zn.Uitgelten jeeste.
7-ïsclaevgeltfeeste,hetisalleen om het
geld tedoen.liTisdoch alclaergeltfeeste,
alwatghydoet,Pvochiaen 2140(ca 1540j.
gerustelyck int gelouwe, Bewaert voer

Gelubect,bn.Uit gelu,geelen bect,gebekt.

1)Goedgunstigheid,gunst.11Myn ghe- Onnozel(vg.gkeluweghebectindez.bet.
huldicheyt/wordthu altytsbereet,Evs- cAsT.,C.V.R .21 en W N T i.v.Geel,dl.lV,
RAERT 164 (1523);Bidt vooru vyanden 663). 1 Hoort ghigelubecte van hoofde

nisscherkens Die ghister een buyle vielt Laetse ons bevechten ende te nedere

en heden een gat,DE RoovERE 403 (3e
kw.15ee.J.
Geluert,bn.Vanluev,vod(zieSVNTi-v.
Leuv(1).
ln, met vodden. T'is toch sonder
noot /datyemant so gaetgegat geluert
Daermen lakens genoech vint / waert
wyselijcbestreckt,Zeven Sp.Bevmh.K v
(15911.
Gem aniert, GHBMANIERT,bn.,bw. Zie
M NAV i.v.,W NT i.v.Gemanievd.

1) Van zulk een aard,gesteldheid of

slechten //zonder eenich ontfaermen als

cloucke siandaerm en, ald. 760.
Genealogye,zn.Ontleend aan fr.généalogie.
Afkom st.1
1De genealogye /es dit wel
bewysende Van Maria die vut / twee

berghen reesVan Helicheyt ende edegllheyt,EVERAERT 367 (15271.

Generacie,zn.Zie Genevatie.
Generael,bn.Ontleend aan ofr.geneval,
31de grande naissance;généreux''' GoDEFROY .

gedaante als de voorafgaande bep. uit-

Edel? 1W t die verdienste en passye
rooze,GentseSp.172(1539j.
Generalijck,bn.,bw.Van genevael.
1)Algemeen,in hetalgemeen (vg.KIL.
846:generaelick. Genevalitev,vnivevsè,
genevatim,vnivevsim). 11 EVERAERT 163
(1523) (genevalichen al, allen tezamenl;
Gentse Sp.120 (153% (,,Des (!)meesten
OPM.Vg.W elgemanievt.
troostdiesdrucx allenden boet En m aken
Gem eetsaem , GHEMEEDSAEM, bn. Van wynietGodswoordtgeneral
ic/',versta:wij
meetsaem,meedsaem (zieW NT i.v.M ede- in het algemeen ? Of bet. geneyalic hier
y,e
zaam).
del'' (zieGenevael) als bn. bij Gods
Vriendeli
jk,meegaande.1Sy (t.w.de woovdt?);cAsT.?C.V.R.53 (1548) (,,Men
ndttere... D1e een balade heeten .
liefde)is goet / ghetrouwe / soet / en vi
ghemeedsaem,Antw.Sp.Kkk iijr1561); Allerande dichten . Ende houwent ouer

drukt. 11 Doutaer cleet costelijck ghem aniert Vol peerlen ende steenen, sMEKEN,Gulden Vlies 75 (1516j; Mijn lantaerne is al ander ghem aniert,Lettev en
Geest162(eind 16ee.?j.
2)Op duidelijke,overtuigendeoffraaie
wijze? 11De propheet betuycht ons dat
selfdegemaniert,Bvuyne3,138(15564.

Christi,A1s wt die generaelste,waertste

W y moeten onderdanich syn van hande- name generalic'' versta: voor een algelinghe Onsen oversten in alle wandelin- mene naam ?);Redevl
jhevsged.68,15 (m.
ghe,Gem eetsaem en bestandich onsen ge- 16ee.?j;Vevl.Z.1,456(1583j.

bueren,Bv.Willehen 353 (1565?j.

2)Openlijk?1Laetet(t.w.hethoedehin)
doch scauwen Hiergeneralic/voormanGewoonlijk. 1 Al doende moetmen nen en vrauwen,EVERAERT 417 (1530j,
.
leeren,seetm en gem eynich, cRut,,Heyn- lc segt u generali
jck fijn,Pvochiaen 206
hen24(ca1540?j.
(ca 1540j; Om te doen blijcken alhier
Gem erre,Zn.Van m eyye'
n,AAZJFF:'
FJ,Ver- generali
jck Hoe orboorlijck sy ons sijn,
toeven.
xdsf
î
t
?
.
S/.
Zz iiijv (15611.
Oponthoud. 1Ic zalseggen,datter is
Generatie, GENERACIE, Zn. Ontleend
een gulden te voren,Zoezalhi
aa
n
o
f
r.
,
f
r.
genevation,lat.genevatio.
jdan comen
sonder enigh gemerre,AlitenLt
jsbith 353
1)Voortbrenging (vg.KIL.846:gene(eind 16ee.?j.
rat
ie.Genevatio,pvocveatio). 1 De vueghels. zeer neerstich haken Om te vulGem etsaem heyt,zn.Van gem eetsaem .
Vriendelijkheid,meegaandheid.1Dier- com mene haer procreatien, H aerlieder
ste heet Vreetsaem heyt 1, Dandere On- broedsele ende generatien, cAsT., C.V.R.
derdanicheyt 2,tderdeGem etsaem heyt3, 23 (1548);Hy heeftden boom dergeneTvierdeW aerachticheyt4,tvyfde Recht- ratien ... Laten verdrooghen en t'onder
veerdicheyt 5, En de sesde trappe Eer- ghezet,H.d.Am.O 4(m.16ee.
q;Dereuoweerdicheyt6,Bv.Willehen 328(1565?j. lutien desiaersmaectsy (t.w.Astvologia)
Gendaerm ey JANDAERME,SIANDAERME, bekent Conditien dermenschen /generazn.Ontleend aan fr.gendavme.
tien der sonnen,Antw.Sp.Yy ii
ijv(15611
Soldaat;voetknecht(vg.K11-.846:Gen- (hic?ofsubbet.2?).
darm e.M iles).1W ederheere ofcnape
ln de aanh.geboorte. 11Den pat
spreeckt leelick of schoone,Aud ofiongh horer beesteliker gheneghentheit hem
of gendaerme vul furuers, cAsT., C.V.R. (t.
w.dedieren)ghegeuen sedertden dach
60 (1548q;Myn zelven presenterick //tot horergeneracie,Dviebl.danssen 50(14821.
uwen confoorte metdese myne soorte // 2)Het voortgebrachte,inz.kroost of
ruutersenjandaermen,Judich286(1577j; kind(vg.KIL.846:generatie. soboles).
Gem eynich,bw.Van gemeyn.

Geneselyc - Gepergoont

1lc (t.w.Cupido)hoerkinderen doever- len u haeten, // die generatie eerbaer,
enighen Om generacie bet te m enighen, JF:8r.Gheleeyde 166 (1558q.
Dyie bl.danssen 17 (1482j;Niet anders Geneselyc,GHENESELICK,bn.ZieM NM?
en ben ic dan stof en asschen, Adam s i.
v.Geneselijc,W NT i.v.Geneeslijk.
generatie, in sonden geboren, A. BIJNS
Genezend,geneeskrachtig.1Daernaer
358 (ca 1540j;Den Vaderverstoordezijn
eyghen generatie,Antw.Sp.p iv (1561);
Den God ten hoochsten troone Die gheve
u lanck leven kindt /zonder turbatie,
Myns bloets generatie, Veyl. Z. 1, 758
(15834.
Tsweyelts genevatie,het mensdom.11

het weder de vvonde smeerd Metslijcke
gheneselick tzynder baten, cAsT.,C.V.R .
87 (1548q;W ie gheeft my tgeneselycxte
cruydt?Byuyne3,47g2eh.16ee.
q.

Alle die my (t.w.Schyiftueve)beghaeren,
by my verzaem t, En werdt vervult van
mijn generacyen,Gentse Sp.311 (1539q.
3) Afstammelingen, nageslacht (vg.
KIL. 846: generatie.... pvogeniesj. 11
De generacie die van Abel zoude naer
Hebben ghecommen,EVERAERT66(1511j;
Vvijngaerd (versta:de wereld,hetmensdom)ghy zijt de lsraelsche natie,Ende
van luda de hoghe generatie, cAsT.,
C.V.R. 118 (1548j.
4)Geslacht(vg.KIL.846:generatie...
pvosapia).11W oude God mijn generacie
verm eeren, H i soude m i wel doer si
jn
hoge weerde Natuerlike kinderen verleenenop eerde,EeysteBl.1420gca1440?j;

Op gepaste,geschikte,bekwame wijze
(vg.KIL. ghe-pastelick.Commodè,accommodè,accommodatè,p#0rf'
l
fwâ,aptè,c#positè).11lc slape onrastelijck,A1s ic u
niet en siegepastelijck,A.BIJNS,N .Rej.
125,e,18glekw.16ee.q;Vastelijcgepastelijc,wien lief oft leedt, Bereedt tuwen
dienste,yesienste advocate,ald.321,e,1.

Genevoyser,zn.V>n fr.genevois.

lnwoner van Gen'
eve.11Geneuoysers/

astilianen /Franchoysen Scotten /1nTheeft Godt belieft deur soete predicatie C
g
S
he
lsche /Oostersche /Lucoysen,Antw.
Salich te m aecken tswerelts generatie, y.Hh i
iijvE1561q.
v.o.
BERGHE,Rej.59,10 (m.16ee.j.
Gentelijck,bn.,bw.ZieJ6nt6lijcà.
ln de aanh. (goddeli
jke) geest? 11 Gepastelijck,bw.Van gepast.

Dies zegghen v alle generacien Lof, DE

R
oovsRs 112 (3e kw.15e e.q,
'Mijne generacie Bouen v gheslachte is hooghe gaende,ald.374 (hic?ofafkomst,geboorte?);
Vutte dien sullen m y heetten salich Alle
generacien,EVSRAERT 337 (1530);Hy es
rechtvaerdigh,W rekende de zonden zonder gracye totter derder ofvierder gene-

racye,Gentse Sp.250 (153% ;En wiltde
menschelijcke generatie niet beswaren,
Maer wiltse goedertierlijck sparen,H.d.
.4-.Ff 1 (
m.16e e.j;Datwas van gods
generacie soe ic ben vroedich Maer '
wi
zijn sterffelijck, GHJSTELE, Ant. 65
(1555J;Daer za1 een Hertogh gheboren
worden uyt u generatie,Rott.Sp.D iiij

(1561qin de aanh. het huidige geslacht,
het levende mensengeslacht, het mens-

Gepasticheyt, zn. Van *gepastich of
rechtstreeks van gepast.

Gepastheid? 1 ln Jerusalem heeft hy
(t.w. David) gesondicht saen, a1s hy
m eynde te leven m et gepasticheyt,
Bvuyne3,214(2eh.16ee.q.
Gepersoont, GHspERsooxT, bn. Van

peysoon.
1) Voorgesteld, gekleed,uitgedost? 1
W at siet a1sheeren //sy (
t.w.twee opkomende personages) ghepersoont sijn,
Antw.Sp.S iiijvg1561q.
2)'Een zodanig voorkomen hebbend
als in de voorafgaande bepaling is uitgedrukt. Net gepevsoont, knap van
uiterlijk, van voorkomen. 1 W at baet

datwijtheelden//ghijsijtnetgepersoont,
Well.M ensch 67 (2ekw.16ee.q.
3)Mooi,schoon.11Ghelustesu ick maeck
u wel hondert swaghers eer lanck bij
troongekens Dalder ghepersoonste,Sm enschen gkeest265gca 1560?j.
4)Van (een bepaalde)rang ofstand.11
(JFïJ' hebben de gevangenen) getracteert
nae dat elck was gepersoont, Bvuyne 2,
57(1583j.
5)Geaard.S
1Alleledeghe/hoe zy ghepersoontzyn alllczenden/thuwerhulpe
vermeerynghe, EVERAERT 511 (15334;
O lieff triom phant! W t duysentich vercoren... vrindelycste,properste, jentste
gepersoonde,Bvuyne1,145(15562.

dom. 11O verkeerde generatie, ter verkeertheyt gehuldich, bedwingt doch u
tonge,Bvuyne2,91 (2eh.16e e.q.
5)ln veralgemeendebet.:soort,groep
ofstand (van mensen).11Twas de alder
booste generatie, die m y verleyden tot
afgoderye,Bvuyne 1,121 (1556q;W iltso
Glovieuste ghepevsoont,izl de aanh.
nietpraten,Ofsij(t.w.demonniken)sul- (van Maria)heerlijkstevan wezen.1syt/
-
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mynsghehuldich/glorieusteghepersoont, M etten hoofde in 't water zincken,H .d.
H-.O 6vgm .16ee.).
EVERAERT 12 (15091.
Gephilosopheert,bn.Van philosopheven.
ln de aanh.naar het schi
jnt voorGeleerd,wi
js.11AlwaricalsAristotiles recht.ltHebdynietghehoort//vantRey-

ghephilosopheert... N ochtan vindic die ne M aecxsele diemen zeghttehebbenehet
werltso gefondeert Onbekentheytsoudet gheraecxsele om me tebezitten die stoelen
werc feninich doirgronden, Doesb. 204 onslien verweten daer dat wy helsche
gheesten vutwaren ghesm eten?ReyneM .
gvöör1528j.

Gepijnselte),GHEPIJNSELE,zn.Van gep%jFol
nen.
tering,marteling.11Passerendeden
tijdt/mitsdersonden ghepijnsele/Noyt
swaerder vernijnsele / als tsonne ontfinck,cAsT.,Bal.A 6v (15211;Och grief
boven aldatgrief,,zy,Zeerpi
jnlijck grievendevooreenich gepijnsele,H .d.Am.l8
gm.16e e.j; Hierom moet dickwils den
onnoselen sterven,den dootverwerven /
in dit ti
jtelick gepi
jnsel,Gv.Hel 526 Eca
1564).
OPM.Vg.Pi
jncele.

289Eca1575?j.
vo2)
orn.
Indi
zee
ne
rnd
veral
vaag
s rde
ijmwoo
bet.r
,d,
nog slechts
tenzij de
sub 1) veronderstelde bet. ,,voorrecht''
teruggaat op een m edia vox,die zich ook
in malam partem heeft ontwikkeld. 11
Jgo daer es haer staecxsele onder sketenen gheraecxsele//met allen druckich
jnt duustere Limborch, Reyne M . 685
(ca1575q.

betrouwbaar?1Zelcken minnaerszijn van
trouwen beroeydt, Geveyst van herten
dobbelengeploeydt,A.B1JNs,N .ReI.110,
c,3(1ekw.16ee.q.
Geprost,bn.Van pvossen? (zie W NT
i.v.Pvos, Afl.).
Dik en vet.11Ghij (t.w.een koe)sijt
seecker nu so welgeprost,Goossen FJ8#'
aevt81(2eh.16ee.?J.

nochmeere,EevsteBl.809(ca1440?j.

Gerechticheit,zn.Zie M NW i.v.,W NT
i.v.Gerechtigheid.
Kastijding,straf.11O God, antwordt
Geploeydt,bn.Van ploeyen,plooien. mi, lieve here,H oe vele gerechticheiden
Eig.m et plooien, vouwen en v.v.on- van mesdaden lc,Job,sal moeten liden

Gequeter,zn.Van queteven.

Geklets, gepraat. 11Dus sonder veel
gequeters Gaet bidden terstont peten en
peters,Tielebuijs 399 (1541j.
Gerachtich,bn.Van gevackt (bijvorm
van gevecht,vg.Onvachtich?Gelijkstelling
van gevacht met gevocht, bijvorm van
gevaect,lijktminderwaarschijnlijk).
W ettig,echt,waarachtig? 1M .:W ie
meugdijdan wesen?G.:Emanuëlsnichte
Adonays dochtere, een kint gerachtich,
Redevijhevsged.5,53 (m.16ee.?j.
Geraecsele, GHERAECSELE, zn. Van gevahen.

1) lemand die (of iets dat) goed ge-

troffen, geslaagd, voortreffeli
jk is. 11
Tsuens wezen dat es bi
j hu (t.w.de H.

Drievuldigheid) gheraect Reyne gheVERE 113(3ekw.15ee.q;Dierick /wiens
oogen zijn een geraecsele Die droefheyt
quijten, Sp.d.M . 611 gbeg. 16e e.q; A1
en comt hy niet juuste ten gheraecxsele
Zoo jnt morael wel dienen zoude Den
factuerbidt jonc ende houde Slaet jnde
bestevoude,EVERAERT 495 g1eh.16ee.q;
Ick moet na 'tlieffelijck gheraecksele
wonnen als hooghst gheraecsele,Ds Roo-
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Geriever,zn.Van geyieven.
Die ,ygerieft'', helpt of voldoening

schenkt.11Ghizijt ooc certeijn mijn geriever En ic hebbe u ooc lief met allen
mi
jn gedachten,-/1liten Lljsbitk297(eind
16e e.?q.
Geris, GERlscH,bw .Zie W NT i.v.G6visch.

Snel,vlug.11Doesb.250 Evöör 1528);
S.Stadt1133 gca 1535j;Rott.Sp.M vijv
(15614.
OPM.Ook bijCOORNHERT,Odyss.2,75.
Gerut, zn.Van vutten.
Gerammel?1Altijtin mijn bursescerp
ghescut Als hongers gerut, diet al gaet
doorkerven,Cvijsman 88 geind 16e e.q.
Gesondelijck,bn.Van gesont.
Gezond zijnde.1Veelmenschen dietriompheeren gesondelijck, Die in zonden
leven als beesten hondeli
jck,A.BIJNS,
N.ReI.16,a,5(1ekw.16ee.j.
Gesoort,zn.Van soovt?
Gespuis,tuig (vg.soovtin dez.bet.in
W N T i.v. Soovt, bet.4)? 1 lck wou al
tgesoort voorden donder waer ten keel
onder / waer / die oyt dit discoort //
screuen,M .Bedv.H avt 209 (1577q.
Gespeel,zn.Bijvorm van gespel?
Eig.spel en v.v.mode. 11Sy m aken
thaer geel nu dits tgespeel nu, St 1,27
gvöör 1524q.
Gespint, zn.Van (of bi
jvorm,event.
rijmvervorming van) gespin?
Gespin,gedoe? 1Twelck (t.w.hetgeloof)die heer wilverleenen sonder ver-

Gesplls - Getruere

tragen soo langewi
jleven//in deswerlts sonden,Bvuyne 2,84 (2eh.16ee.1(hic?).
Feit? (Ofbw.,dan non hic).11Van
gespint(x veywint),W eyeltbevechten 936 Bl6)
om m en backtm en wafelsende Coucken,
g2eh.16ee.).
Gesplis, zn.Van splissen, splitsen of Ende Blom m en riecken wel, wild dit
splis,splits.
ghestichtsmaken,cAsT.,C.V.R.30(1548j.
Eig.verdeeldheid,onenigheid,v.v.ook
7) Betamelijkheid? 11Daer de crocke
narigheid, wederwaardigheid? 11Dat is moetwassen //fijouerthooftdertaruwe
gewis; Een quaet gesplis ons daer op //ten cleenen gestichtehetesdemenighe
quam,Tcooyen 441 (15651; Die Geusen jntscauweneen droufghezichte,Tavuwehebben hem (t.w.O.L.Heer) van hier gvaen 977 (15811.
gaen jagen,Godtsalsenoch plagen,sijt 8)In ditghestichte,hier (terplaatse)? 1
dat gewis!...D oor dit gesplis derft H y W i
lt my berechten / jn dit ghestichte
H oe es uwen naeme? EVERAERT 363
nu Sijnhuis,M innevaev402(1583j.
Gespuysche,zn.ZieW NT i.v.Gespuis. (1527q.
Rumoer. 1 Alsulcken gespuysche en
9)Onduidelijk,althansbezwaarli
jk OP
hoorde ick noyt,Bel.v.sam.1076 (eind adequate wijze weerte geven is de bet.
16ee.?).
in de volg.aanhh.11Haer oghen..Die
Gestanck,zn.Zie M NW i.v.Gestanc.
lieflyck zyn,bruyn in tghestichte,Leuv.
Stank (vg.Gemma 166 r. Een ghe- Bijdv.4,283 (beg. 16e e.q Hoe mach
stanc, putov i.e. fetov en KIL.: Ghe- tghesichte den (1.dev)ooghen ghestichte
stanck.Putov,/4):/t?r).11Nv menich be- Den ooghen thoonen sulck een ghesichte,
druct hart neem t dees dranck Soo m ach ald.285.
alle gestanck / vergaen wten geest,M . GesNveerte, Zn.Van sweven.
Bedv.Havt1020(1577q.
Zweer zweren), gezweltl
en). 11 lck
Gestichte,GHESTICHTE,zn.Zie M NW i. wondese (
dapper met ydel begeerte,
V ., W NT i.
v.Gesticht.
twelck zijn etterich gesweerte te spade
1) Persoon, wezen. 14Lof zuuer vat verthoont Binnen intm erch,COORNHERT,
edelick gestichte (t.w.Christus),DB Roo- Riicheman523(1550j.
VERB 120 (3ekw.15e e.q;Mijn maechde- Geswerfte,zn.Van swevven?
lijck ghestichteW aertesnoodetotzijnen
deaanh.ellende?11(Benautheyt:)1ck
lichamepuere,Sp.
d.M .411gbeg.16e e.q; salln
h
e
m slaen metdieren tyt (Lyen:)En
Al schinckic mijn herte, duer liefs ge- ick me
sterfteenmetsulcken geswerfte/
stichte,Doesb.26 (vö6r 1528);Diemen- datsegti
ck noch,Red.en Nat.1101 (2eh.
schen op deerde vruecht m ultiplicieren,
e.q.
droefheyt faelgieren m idts uwen ghe- 16e
Getouven,ww.Van touven, toeven, gestichte,ald.50;Mijn cranc ghestichte es rieven.
brooscher dan schaerven,Gentse Sp.88

(1539j.

2)Maaksel.ln de aanhh.slechts dienend ter omschri
jving?110.:Onslichaems
ghestichte N .:W ort zo lancx zo traghere,
BVERAERT 147 (1523);Lust hebbende /
te zyrle vut slichgam sghestichte,Tavuwegvaen 317 (1581).
OPM.Vg.des covpus- en 'f lijfs ghestichtebijv.MANDER,Gvondtd.Schildevc.

Gerieven. 1 Nvat ic al scalcker listen
behouve,Eericgetouve //elc om tzijne,
Schoovsteenvagkev14geind 16ee.?1.
Getruere,GHETRUER,zn.Zie W NT i.v.
Getveuv.

Ellende,rampzaligheid.1Terechtewy
claghen.. Datwy dusblyuen /jntghetruerDuertgheduer/destytsberoedere,
EVERAERT183(15264.

D eewick getvueve, teuwich ghetvuev,
4,5 en 4,27,aang.in W NT i.v.Gesticht,
de eeuwige ram pzaligheid, de eeuwige
bet.A,1,a.

3)M aaksel,makelij? 1Syn borste was verdoemenis. 11 W illich steruende den

ooc van zoo herden ghestichte Dat thayr doot bitter en Zt
ler,om mij te lossene
als borstelen even dichte Daer aen ghe- vant euwich ghetruer, Ckvistenk. 250
Wassen was, GHISTELE, Vivg. Aen. 155b gca 1540q;W iltmi
jbeschermen voerdeewich getruere,Ontv.Rent
m.1447(1588?!.
(1556).
ln de aanh.heeft intghetyuev brïw4)Aard,wezen?jlSonne en Maneclaer ghe
n via gevangennem en debet.gekregen
van ghestichte,A.BIJNS422 (ca 15401.

an onder zijn macht brengen. 1 Mijn
5)Gedoe?11Hen herten si
jn altoosvast v
heren,vliecht nv iaghen intbosch groen,

in sulc gestichte op huer diesem et herten

minnen,St1,167 (vöör 1524q;A1siedy dats scriftuer, het wilt in sinlick behatvolck, m idts sweirelts gestichte, vol ghen vangt,bringhende int ghetreur (
l.
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ghetyuev), al macht wat vallen zuer, Ghasthuysm uyter,zn.Uit ghasthuys en
m uytev.
Ckvistenh.1862 (ca 15404.
Spottende benaming voor een bewoner
Gevalueert, GHEVALUEERT, bn.
valueven.
van een gasthuis,d.i.armhuis?11Hoort
Echt, onvervalst. 11Hoort mij desen Canonicken van Sinte Cristoffels oordene
ghevalueerden scalck //callen,Christenh. En ghasthuysmuytersquali
jck inde pluy369 (ca 1540);Hoorttoch!Desen gevalu- men,os RoovsRs 405 (3e kw.15e e.q.
eerden water//alf.Dieisweleen geheel Gheabandonneren, ww. Zie -4bandonjaer te vroech gheboren,Tielebuijs 238 '//8F8A3.
(15Ge
41ve
).n,ww.Enen bontgeven,zie Bont; Gheabylgiert, bn.Van abylgieven (uit
ofr.,fr.habillev)waarvan uitsl.hetvolt.
te goede geven, zie Goet; den wijt deelw.is aangetroffen.
Gekleed.1BVERAERT 157 (1523J,211,
even,zieVlijt.
212 (1528?j,345 (15311.
Gevljt,zn.Van vlijt.
(Door vlijt, inspanning verkregen) Gheadert,bn.Van adeven of adev.
bezit.1Dieren Tijd,Die mijn deed ver- 1)Verenigd? 1Drie persoonen jn een
zetten verd'ende wijd Al mijn gevlijt godtheyt gheadert fyn, EVERAERT 262
slechs om brood te kopen, M eest z1J 51 (1530);(Christus)Esinghegaen,God ende
m ensche gheadert, lnde helighste helig(15591.
Gevost,bn.Van vos.
heyt,GentseSp.115 (15391.
ln bont gekleed? 1 Ghevoederdt, ge- 2)Geneigd?11Mrienstonghe/totsnaetevost,frisschelijck gedost,W illen sij (t,w. ren / licht gheadert es, EVERAERT 411
de vrouwen) gaen proncken langs der (15301.
straten,A.BIJNS,N.Ref.259,d,5(1527q. Gheaspereert,bn.Zie Geaspeveevt.
Geweerden,ww.Zie M NW i.v. GewevGheautthlorlseerd,bn.Zie MNW i.v.
Geauctoyiseevt.
den,2e art.
ln de aanh.onpers.gebruikt:zich ver1)(Doorhetgebruik)geijkt;erkend?11
waardigen.1Lof,Here,datu dit geweer- Gheseid hebben,gheleid hebben,volghen
de,Sev.Bl.1342,1345,1348 (
ca 1450). ooc die spuer Nochtans vindick dat zy
gheautoriseerd staen, cAsT., C.V.R. 47
Gewestte),zn.Oorspr.?
Bli
jkens het verband in de aanh.een (15481.
manspersoon. 1 Sy heeft eens spelen
2) Kundig, bekwaam (eig.als gezaggeweestmet ons geweste (x neste);wie hebbend erkend)?1Deneenenesindwi
jse
ramp weet watter gebeurt is ievers int ghemagistreert, Dandere es ind zotte
velt,Bvuyne1,102(2eh.16ee.
q.
gheauthoriseerd,cAsT.,C.V.R.33 (15484.
Gewevens, zn. Van weven?
Ghebeen, zn. Van benen.
Eig.schepsel?ln de aanh.gebezigd als
1)Gehoon,geschimp.1Veelonnutghescheldnaam. 11Eij vuijl gewevens / ey beens//onstespadegoet//nv,Chvistenh.
veni
jnlick hoot,ghij hebt dus alle die 1672 (ca 15401.
proofeeten gedoot,Gv.Hel488 gca 15641.
Gewroech,zn.Van wvoegen.

Kwelling?11Dijn wercken ontsteken als
vierighecolen rootDen leesere,dieesbij
sm esliedens gewroech cout,A.BIJNS 176
(15481.
Gezeedsaem,bn.Van gezeed (zieMNW
i.v.Geseedt).
lngetogen?Vriendelijk? 11En zijt niet
hovaerdich maer altijt gezeedsaem Ootmoedich gerustich ende vreedsaem,S/.#.
M .1476 (beg.16ee.q.
Ghaernepotspinneghe, zn. Uit ghaevne,
garen (?)en potspinneghe (zie Jf#.).
Bedrieglijke, leugenachtige bedelares?
Blijkenshetverbandin deaanh.mettoespeling op de zegsw .enen catoen ïs deoven
.ç
#ïww,
:w, (zie Catoen). 11Adieu ghaernepotspinneghen oock int cotthoen, DE
DENE,Langhen Adieu 218 (1560j.

2)Gezanik,gezeur,gechagrijn.11Icen

sals niet m eer doen m aect luttel ghe-

beens,St1,116(vöör1524);Ghijmaeckt
te veelgebeens,A.BIJNS,N.Rej.224,e,
16 (1526j.
Ghebenendydich,bn.Van ghebenendyt.
Gezegend, zegenrijk. 1 (Abel) W iens
offrande ghebenendydich / voor Gods
m agesteyt Nvas bequaeme,EVERAERT 66
(15111.
Ghebiedeghe,zn.Van ghebieden.
Gebiedster.1DE RoovsRE 214 (3ekw.
15e e.q;BVERAERT 340 (1530q.
Ghebienesse,zn.Van ghebien,gebieden.
Gebod.11Soo doende zout ghy /myn
lief worden Als ghy hu wil
t /naer myn
ghebienesse spoen,EVBRAERT533(1538?q.
Gheblaem ,zn.Van blamen.
Blaam,smet. 1 Dat en zoude hem /
nietwelbetaem en Vrauwen an te segghe-

'Ghebluene - Gheclaerct

ne / eenich gheblaem, EVBRAERT 468
g1eh.16ee.q.
Ghebluene,zn.lndien van bleunen ,,bevreesd zijn,blood zijn#verlegen zijn''(DE
Bo i.v.Bleunent,dan in de aanh.met

Ghebvecksijn,1)ingebreke,nalatigzijn.
1Daer douwers ghebreck zi
jn / sietmen
veelverkeeren,Hwftt?.S/.biv(1561);Ghy
syt over alghebreck,Zeven Sp.Bevmh.
D viij(15911;- 2)ontbreken.ltDus ga

causatief aspect.
ick thuys,m y is noch niet alghebleken
Geleef,gedoe?lndien debovengenoem - W at daar al ghebreck is, COORNHERT,

de afl.juist mochtzijn,dan versta men T'voeyspel537 g3e kw.16e e.),Abvahams
in de aanh.tsondich ghebluene als y,vrese- Uyt
gangh 264 (3ekw.16ee.
).
lijkheid,afschuweli
jkheid der zonde'' 1 Ghebriefte,zn.ZieMNW i.v.Gebviejte.
O Moeder m inioodt Bescherm pt my voor
Mrat !,gebrieft'' (d.i. gezegd) wordt;
t
sondi
ch15e
ghe
bl
g3e
kw.
e.
).uene, DE ROOVERE 158 mededellng,woordten). 1 Ghy moet hu
wachten van m eer te stelene Tghelt vut
OPM.Vg.Ongkebluent.
myn buerse /vaetmyn ghebriefte,EvBGheboeyte,zn.Van boey of gheboeyen. RAERT322(1531?
j.
1)BelemmeringJ hindernis (eig.boei? Ghebroetheyt, zn. Van ghebvoet.
of verblijf(plaats)7
.). 11Mrilt ghy ontsle- Gebroedsel, gespuis; m et des viants
ghen zyn / vut tswaerheyts gheboeyte ghebvoetheytworden in de aanh.de ketters
Endezondervernoeyte/rusten jn vreden bedoeld.11VTelck broot,woordt,lichaem ,
Oorboort my (t.w.Pvactycheghe List)al- des viants gheboetheyt (l.ghebvoetheyt?)
met scandaliserende scrifts onvroetheyt,
lomme,BVERAERT 59 g15111.
2)Rust (vg.DB Bo i.v.Geboeien:,,1n ja met verblinde hertnackighe verwoeteene plaats stand houden, geduren,uit- heytgharen souden extirperen,Chvistenh.
harden'').- Gheboeytehebben,rust heb- 17 gca 15401.
ben,m etrust gelaten worden,hetkunnen
Ghebruucxsele,zn.Van ghebvuhen.
uithouden. 11Tes wonder dat ghy hier Genieting, in de aanh. die der Godhebt gheboeyte. W ant m istent de vrau- schouwing. 1
1Hope vast, om tGoddelic
wen jn waere saken Sy zouden hu eer ghebruucxsele Aenschijn in aenschijn
lancdoenontscaken,EVERAERT199(15281. claer toorboorne,GentseSp.19 (1539j.
Ghebont,bn.Zie Gebont.
Ghebuerlick,bn.Zie M NW i.v.GeboorGhebras, zn. Zie M NW en W NT
lijc,W NT i.v.Gebeuvlijk.
Gebvas.
Ghebuevlich wevden,ten deelvallen. 1
1) Eig. brouwsel; in fig. toepassing: Gaetmetmij,v wertdie meestevruecht
dwaas of zondig gedoe.1Camp v.d.Doot ghebuerlick, Chvistenh. 1099 (
ca 15401.
502 (1493)?Sp.d.M .2545gbeg.16ee.
q;St Ghebuerlijck,bn.Van gkebuev.
1,167 gvöor
' 1524),BVBRAERT 175 (1527), Alsbuur,alsonderburen;vriendelijk,
H .d.Am.T 1gm.16ee.q;Smenscheng/oyasf minzaam (vg.KIL.: ghe-buerlick.V4432 (ca 1560?q; Zeven Sp. Bevmh. N cinus:& Familiavis, comis, humanusj.1
iiij(1591).
Sijnen Rijcdom oftmachten siethy niet
2) W erk (in gunstige zin):11De smit an Hy houdt hem ghebuerlijck by groot
hiet meersterscap (!) doer sl
jn ghebras, en cleene,Antw.Sp.liij(15611;Midtsde
Camp v.d.Doot1859(1493q.
gherechtighe redelijcheyt / Voortbrin3)Gebroed,gebroedsel.11Al'tJoodsche ghende ghebuerlijcke vredelijcheyt,ald.
ghebras, die hem (t.
w .Christus) deden Kkkiiijv
Ghecam eloot,bn.Van cameloot.
quellen,A.BIJNS 425 gca 15404,Alhoer
ghedachte (t.
w . van de vrouwen) es ln kamelot gekleed.1Ghy ghaetGhevalsch ende quaed hier Gheen aergher bondt...Ghefluweelt/ghecameloot/ende
ghebras leefd,cAsT.,C.v.R . 197 (1548q.
ghedamast,EVERAERT137 (1528?q.
ln de aanh.bep.schepsel,creatuur.
Ghecker,zn.ZieGechev.
Gheckinghe,zn.ZieM NW i.v.Gechinge.
11ck en sach noytleelikerghebras,Zeven
S/.Bevmh.R iv(15912.
Dwaasheid, gekheid. 11EVERAERT 84
Ghebrassele, zn.V an ghebvas? Of van (15261;cAsT.
,Pyv.C vjgca 1530q;cAsT.,
*bvasselen, in bet. Ongeveer overeenko- C.t
'.A.40(1548q.
m end m etbrabbelen.
Gheclaerct,bw.Van claevc,clevcofvan
Gebrabbel? 11Jc en verstae my niet / claevchenï
an hu ghebrassele (tot iemand die jvans Geleerd.11L.:ln Gods behoetzele E.:
e.q. Bevelende voort L.: Allen die... goetspveehtt,EVERAERT 492 (1e h:16eGe
byec,
-

Ghebreck, bn. Zie M NW 1.v.
W N T i.v.Gebveh.
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willigh hiercom pareren Oft dezer feesten
als goetionstigh blyven, W aer zy hem

gheclaerct oft onconstigh schryven,Gent-

Ghedesoleirt,bn.Van desoleven.

s6S#.180(15391.

Ongetroost,wanhopig?11Allezaligheyt

OPM.Vg.Claevchen en Veyclevchen.
rijst wt God eenpaerlic; Dus niemant
Ghecom plexioneert,bn.Gevorm d naar zal blyven ghedesoleirt,Gentse Sp.292

fr.complexionné (vg.mnl. gecomplexiet,
van complexiet.
Een aard,natuur hebbend,zoals in de
voorgaande bepaling uitgedrukt. 1 Hertoghe Kaerle /vrom ghecomplerioneert
(l. ghecomplexioneeytt, SMEKEN, Gulden
Vlies17(1516q.
Ghecontrefeyt,bn.Van contyejeqlt (zie
MNW i.v.cpwf8r/cïflmethypercorrectg/l:-?
Mismaakt.11(Alissereene)Ghecontrefeyt.. Verwerft dese mensche mijne
gracie Alit eere comt hij me tot stacie,
Dvie1)1.danssen41(1482J.
Ghecornuyt, bn. Gevorm d naar lat.

covnutus.

Gehoornd.1
!Saegtghy daernietdamo-

roese ghereesen up eenen draecke thien-

voudich ghecornuyttriumphelijck ryden,
Smenschen gheest505 gca 1560?1.
*

.
Ghecry,zn. Zie Gecyi).
Ghecxcluchte,zn.Uitghecen cluchte.
Spotternij, zotternij. 11 Dees ghecxcluchte ooc anders dan niet en sm aect,

Leenhoi33(na15311.
Gheéaen,zn.Van doen.
Ghedaen hebben,op hebben,ingenomen

zijn (met)?(Vg.os Boi.v.Gedaan,alwaar
dezegsw.gedaan zz
l'
s in iets,gevoeligzijn
vooriets,m etinnigevoldoening ietsgoedkeuren?).1Robbius,den cuenstenarebouen al,D aer de Nim phen af hebben veel
ghedaens,cAsT.,C.V.R.123 (15481.
Ghedam ast,bn.Van dam ast.
ln damastgekleed.11Ghyghàet...Ghefluweelt/ghecameloot/endeghedamast,
EVSRAERT 137(1528?q.
Ghedeer,zn.Van (ghetdeven.
Kwaad,leed,schade,nadeel.11Om zyn
volc tebescuddene /voor ghedeerHeift
(Davidjdoen vergaderen /een grooteer,
EVERABRT 123 (15251;Dit mueghen wy
tonsen verstande tasten Et huwelic van
huer/tjeghenskettersghedeer,ald.339
(15301.
Ghedeerte,zn.Van (
#/
'
l8)#8:F.
Kwaad,nadeel,letsel.1
1Tghewerck...
Heift de satedatsuwe si
e
le /ghehouden
gllewacht Van alle Spaercken der sondeghen ghedeerte,EVERAERT 313 (1529q.
Ghedefenderen,ww.Van defendeven.
Verdedigen, beschermen, voorstaan.ll
Een goetwillighe Ghemeynte /in duecht
in eere /En canmen niette zeere //ghedefenderen,Antw.Sp.G ijr15611.
Qhedesibereert?bn.ZieGedelibeveevt.

(15391.
Ghedichtich,bn.Van ghedicht?
Vurig?Ofingeleid (t.w.in het Goddelijk weten)? !
1Loff ghedichtichste / lof
verblytste in dat godlycweten,Sff,87
(vöör15241.
Ghediffortuneert, bn. Analogisch ge-

vormd naar ofr.delslioytuné ofmogelijk
naar een niet opgetekend *difjovtuné
(event.rechtstreeks naar *dijloytune).
Onbemiddeld,arm.11Een edelridder
ghediffortuneert. alistdathi
jbegheert
(eens keerels dochter) Doir tgoet tot
eender ghetrouder echte Si
j wort hem
gheweyghert vanden slechte, Dvie bl.
danssen41(14821.
Ghedijen,ww. Zie MNNV i.v.Gediën,
NVNT i.v.Gedijen.
Gebeuren, plaatsvinden. 11B.:Maer,
duvel,waersaeltghedijen?S.:ln Pruysschen merke,Sacv.v.d.N.599 g3ekw.
15ee.q.
Ghedoop,zn.Van dopen.
Hetstellen,opstell
en?1Tevelevocalen
ouer een hoop M aken quaden coop,want
zijwijd doen gapen:Alsoock Monosyllaben,in zulc ghedoop (Dat zijn woerden
van een syllabe)hebben den loop,cAsT.,
C.V.R.36(15481.
Ghedriepickeld,zn.Van dviepichel (zie
W NT i.v.Dyie,Samenst.).
Op drie pi
kkels (d.i.poten)staande.11
Om datt (
t.w.hetrondeel)gedriepickeld
esalseen potisere,cAsT.,C.V.R.54(1548q.
Ghedrullen,ww.Van dvullen (zieMNW
i.v.,W NT i.v.Dvuilen).
Gekheid maken,gekscheren. 1 Jc beghunnejnuwenghedrullenetegrammene,
EVERAERT 236 (15261.
Gheduene,GHEDUENTE,zn.ZieGedeune.
Gheduerelick,bw.Zie Geduevlijch.
Gheduerynghe, zn. Van gheduven.
Bestendigheid, standvastigheid. 1
1(De
H.Geesttjn gheduerynghe vastVp huer
ruste,EVERAERT 304(152% ;DatMariajn
vromer/ghedueryngheW ederstaenheift/
de m enichfuldeghe bekuerynghe Vanden
vyant,ald.335.
Gheeerdich,bn.Van gl
leeevt,geaard?
Van aard? 11Scaemt hu /ïhy Sterue-

licke drachtDatden priester/diebouen
alle staeten staet Daghelicx voor hu /
achter straeten ghaet H em achtende als
hu scuulget/snoodegheeerdich,EvERAER'
r
431g1e h.16ee.j.
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Gheengient,bn.ZieGeengient.
*flippeven,jlibbeyen bijDE BRUNE,BanGheernaert,zn.ZieM NAV i.v.Geevnaeyt. chetw.1,418,aang.d.DeJager,Fveq.2,
Garnaal. EVBRAERT 320 (1531?q;DE 114)?
DBNB,bijoEBoi.v.Geeynaeyg2eh.16ee.1. Tocht,reis(tepaard)?11Nieuloop soude
Gheesken,zn.Van Ghese (uit Gesinaj
.? gharen vrem theit vaeten.dus neem ick

ofbijvorm vanganshen (vg.KIL.:Gheese abuselijck ditgheflip //an (versta:daarom kom ik op zo'n gekke m anier hier
Vet.j.ganse.x4w.
s:r)?
Lichtevrouw (vg.KIL. Gheese.
vetus. aangesneld?),Chavon 50 (15514.
j.hoere.M evetvixj.11Lichte gheeskens, Ghefluweelt,bn.Zie Gejluweelt.
die als m eeskens om aes vlieghen,Leltv.
Ghefortuneert,bn.Van joytune.
Bijdv.4,213 gbeg.16e e.
).
Doorhet geluk begunstigd.11BijacciGheeskin, zn. Van gheeste, geeste ge- dent was gheexpedieert Dees edelconinc
schiedenis en v.v. zaak, ding?
qualijc ghefortuneert, Camp v.d.Doot
ln deaanh.aardigheidje,pretje;drink- 1568(14934.
Ghegat,bn.Zie Gegat.
partijtje.1W y sullen een cleen gheeskin
maken Elcom zynen pennync/jentende Ghegloost,bn.,bw.Van glosen.
Goed onderlegd,ter zake kundig,vernet,EVERAERT 107 (1513q.
Gheestim eren,ww. Zie Estim even.
standig? 11Natuerlijck verstant dickwils
Schatten.1lck en souwe/alwaertdat mynen troost // is En hy welghegloost
ick wouwe Die costeli
jcheyt niet connen //is //die sa1v welhelpen,Antw.Sp.
gheestim eren, SMEKEN, Gulden Vlies 95 Pp i
iij(15611;W aerin een amoureushert
g1516q.
den meesten troost /schept/Zulcx ghy
Gheet, zn.Ontleend aan ofr.gaite,
ghegloost / rept / en ontbindter den
glf:f.
bandt/af,Rott.Sp.N iiijv (1561j.
W acht (vg.DE Bo i.v.Gete,alwaar de Ghegort,GHEGOORT,bn.vanGovden (1).
zegsw. gete staan, de wacht houden). 11 Ghegovtmet,vervuld van.1Zoo esdit
Nvant om fynelick // voorderelnq ..zal- godlic woordt een cracht Gods alleen
lickmetmyn ghezellen/overalgoetgheet Der zaligheyt,die zijn met gheloofghe//hoen,Judick 1201(1577j.
goort,Gentse Sp.319 (153% ;lc ben een
Gheetleeder, zn. Uit gheet en leedev.
ialoerscher bruydegom heel m et liefden
Leider (
hoofdman) van de wacht? 11 gegort,Pvochiaen 814 (ca 1540j.
Adieu gheetleeders die dicwils m et beele
berauwen, DB DENE,Langhen Adieu 290

(1560q.
Gheeu,zn.Zie W N T i.v.Geeaw.
Kletspraat?Praatjesmaker?110.:Hoort
me dien gheeu. 1S.:Mrelc een gheckere.
Tscynt of de weerelt / drieuwe vp zyn
dume,BVBRAERT 466 (1e h.16e e.q.
Gheexalteren,ww .Zie Exalteven.
Verheffen, prijzen. 11Ghy en m eughd
hem (t.w.DeCastelein)gheexalteren noch
vulprizen m ede naer zi
jn betaemte, in
cAsT.,C.V.R.254 (ca 1550q.
Gheexpireerd,bn.Van expiveven.
Overleden, gestorven, dood (vg. fr.
expivé in dez.bet.). 11Ghy hebd meer

-

Gkegovtwovden,in de aanh.worden

(
tot)? 11Costelijck tljt /die min
v wort
ghegort Zeeringhe, v.D. DALE, T
/ISr: 635
(ca1516).

OPM.Vg.Vevgovtt.
Ghegrouft, bn.Van gvouven, groeven.

Vast,verankerd.!1Tesgoetteclappene
Voor die jn weilden / sitten ghegrouft,
BVBRAERT 280 (15301.
Ghehachtich,bn.Van hacktich(zieAchtich).
Heerlijk.11Helpe Godshelighecracht,
alder crachtighst, Die bouen al, zijd
ghehacht, alder ghehachtighst, cAsT.,
C.V.R. 226 (15481.
Ghehaeft, bn.Van have.
dichts ghecomponeerd Dan eenigh leVoorzien van have, gegoed (vg. geuende oft gheexpireerd, cAsT., C.V.R. 5 haventin dez.bet.in H s.M avialeg.,beg.îne
eeuw ,in D .Iz
IJlr.5,275,verm eld in M NAV
(1548q.
Ghefach,zn.Van *jaggen (bijvorm van i.v.Gehavent,2e art.).1!1ck gaefv meer/
jahhen of grondvorm van jaggelen)?
waer ick bet gegoeyt / oft ghehaeft,
Blijkens het verband in de aanh.on- Zeven Sp.Bevmh.G vjv (1591J.
Ghehande,bn.,zn.Zie Ghehant.
aangename toestand. 1 Dat ware een
clute.Godtbesceerme my tecommenejn
Ghehandelic,bw.Van ande,ijver?
sulc ghefach,EVERAERT 111 (1511q.
llverig?1Heydenenhouden ooc/huer
Ghefaem t, bn.? Zie Famen.
wet ghehandelic,DERoovsRE,Qaicunque
Gheflip,zn.Van *jl
ippen (ontleend aan 702(3ekw.15ee.1.
Ghehandich, bn.k bw. Van ghehant.
eng.to/Jz#,zich vlug bewegen,vanwaar
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Totheilstrekkend,heilrijk? 11Christus Ghehercken,ww.Van heychen.
Gheheychen A:rrcr, verlangen, haken
gheleerthebbende,VadevOnse1127(15771. naar.11My verwondert hoe u hert naer
OPM.Bi
j de plagiator J.David S.J. my kan ghehercken. Daermen zoo vele
(zie de aanh.bij DE Bo i.v.Gehandig) rijckedochtersvint,HOUNVAERT,Lusth.2,
nadert de bet. tot de m od.westvlaam se 116(1582-'
831.
van geschikt.
Gheherdich,bw.Rijmvervorming van
ln de aanh.zou ook de bet.ZZz1RUY'C- gFzg/'
28fzfz'c/.
;?
naam,heerlijk passen.11(Chyistus'zoen- Hartelijk,oprecht? 11Dies o ghespele#t?0# ïs) Den zondaren een troost ghe- nede /biddick gheherdich verlaet my
handich / zoeter dan sucaden, ï'reyl.Z. vuluerdich van zulck eenen doene en
laet ons spacerende gaen ter cruudekins
l1,919(1583).
Ghehant,(1)GHEHANDEI?),zn.ZieGhe- groene,ReyneM .186qca1575?q.
Ghehertlch, bn., bw. Zie M NW i.
v.
hant(11).
zyne discipulen ghehandich tpaterN oster

- -

Gerief, voordeel, heil, vreugde. 1Tot Gehevtich.
uwe ghehanden zoo zallick u tooghen dan
1) Goedgunstig, welwillend, barm . .. demae
ltyt//diegod //moysem heeft hartig.tlJcEerlickeEdelheyt/salse (t.w.
ghebooden, H .sacv. 70 (15714;Myn ho- de m eersm an en de dryakel
prouuer)doen
verdich verwecken die zyn voornem ens Punyeren Al waert dat zy ter maert
bestrecken // ten mynen gllehande // noch zo ghehertich waeren,EVERAERT 472

strafdathy beraende//redensvan qua- q1eh.16ee.);Dieonshelpen zalzeergheden verstande //gaf,Judich 1241(15771; hertigh, Es boven al dat leift ontfermVrouch up ghestaen zynde //ten mynen hertigh, Gentse S/. 249 (153% ; Es de
ghehande zoo treckick ter fonteyne,ald. mensche totten m ensche zoo gbehertigh,
1262;Mercktnoch een fyguere /metry- Hoe veilte m eer es God op ons ontfermpen verstande Tot dynen ghehande, hertightal
d.251;Doen spaerdese (t.w.
Vevl.Z.1. 580 F1583q (zie ook ald.879, deNinIviten)deHeere/uutghehertigher
905.l1.1i05.12-75).
gronden Verghevende haer zonden, lQrf.
dheiant,(ïI)GHEHANDE,bn.Van han- Z.1,398 (15831;Noyten kondick u tmy
den,dienstig,aangenaam zi
waerts zoo ghehertich, Dat ghy my een
jn?
Aangenaam , nutti
g, heilrijk. 11 Uwe vedt bocxkin / hidtwillen gheven,ald.
medicyne /my zeer ghehande es?Leuv. ll, 542.
Bijdy.4,253gbeg.16ee.1;Root/w1tpblau
2)Hartelijk.11Een ghehertich groeten
/en persch //tzijn alschoon colueren / zy V tot boeten,Reyne M .312 (1575?);
Nochtans en can gheen langherghedueren tiut ghehertigher minnen za1 dat haest
Dan dat wter Natueren / grijpt synen gheschieden zondereslakatie,Judich 147
stant.Mettghenedatgoetis/vintmenye- (1577);Diesradenwyv /menichmensche
mantghehant,Antw.Sp.b iij(1561)(hic? /vut liefden ghehertich dat ghy enz.,
bet.niet duidelijk).
Tavuwegvaen 1518(15811;(1ck)Bedancke
Ghehecht,zn.Van hecht,m acht.
u ghehertich / ten desen stonden,
Macht,heerschappij.1Alde landen die Vr:rl.Z.1,608 (15831.
onder zyn ghehechte staen Van alle naGhehuldelicken, bw .Van ghehulde.
cien /diejn zyn bedwanczyn,EVERAERT
Goedgunstig. 11W at ghy er vertert /
ghewillich als den realen Zallick gheGheheelich, bw Van gheheel.
huldelicken /
en, purf.Z.11,
, voor u betal
Geheel, volkom en. Tlamoen COOr- 1131(15831.
Ghehuldich,bn.,bw.Zie Gehuldiclt.
deelich / Begheerlijc treckende /naer u

255(1530q.

gheheelich,cAsT.,Pyv.A vjv gca 15304;
Hy heift hem ant cruce gheoffert gheheelich,GentseSp.32(153% .
Ghehelde, zn.Van helde, yyboeien, gevangenschap''(MNW i.v.,1eart.)?
ln de aanh.afgesloten ruimte,schuilplaats.1l
.Comptvoortdan buuten dynen
ghehelde//schier,Vevl.Z.1,11(1583j.
Shemelsghehelden,dehemel.1Zynen
wederloon /zalhem bin shemelsyhehel-

Ghehuldicheït,zn.ZieGehuldigheyt.

Ghehuldighlilc,bw.Van Ghekuldick.

Genadiglijk. ljI.
J cruyce... daer ghy
ghehuldighlijc Schinckende u bloet soo
overtuldighlijc,A.BIJNS,aang.in W NT
m oedernaeckt Aen wert gherect, my soo

i.v.Gehuldig,Afl.
Ghehult, bn.Van hulden?
Gltehult Ancf, verbonden aan, verstrikt

door? 1Sijmaecte mijeen romeynsbaer

den God grootelicxs verghelden? J5:7,/,Z. totmi
jnen spijteDaerickmitvenusdoen

J1?1110(1583g.

ghehultwas,St2,201 gvö6r15242.
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Gheinclineertdlt,bn.ZieGeinclineevt.
Gheingient,bn.Zie Geengient.
Gheinnen,ww.Van innen (z.ald.).
Bewust worden,beseffen,weten,kennen.11Doetmy gheinnen trechteverstant
hoe dat m ueghen staen v zinnen,Reyne
M .201 (ca 1575?q.
Gheionstelijck,bw.Van ionstlelijck).
Vriendelijk,welwillend. j
l1st niet te
deerne Datwy soo gheionstelijck en soo
gheerne Dwerck Gods souden totconsten
trecken meest,Antw.Sp.Ee iiijv (1561q.
Ghejonsticheyt, GHEJUNSTICHEYT, zn.
Vanionstlicheyt).
Gunst,welwillendheid,vriendelijkheid.
1O edelClergye. Die my sulcke ghejunsticheyt /hebt ghetoocht,EVERAERT
151 (1523j;W as dat (t.w.zekere hoffeli
jkheid van defransekoning)nietteeckene van payse accoordich By sulcke ghejunsticheyt,ald.549(1538q.
ln de aanh. de ,,gunst'' die een
vrouw verleent.1Laetv ooghskensvast

ghy dat? kom t by zonder ghekroonheyt,
ald.N 2V.
Ghelanden,ww .ZieM NW i.v.Gelanden,
2eart.

Leren? Schenken? (vg.MNW i.v.Geguut(r.5490)in de bet.:,,ertoeltrijgen,
overhalen''). 11Als hebbic den ionghers
landen, 2e art. m et een plaats uit Fev-

dit willen ghelanden.lndien m inen bouc
vald in crusselighe handen,W illen dien
blidelick zonder wrempe ontfaen, cAsT.,

C.V.R.247 (1548q.
Ghelauwenyww .ZieAINNV i.v.Gelauwen.
Begrijpen,verstaan? 1 Den prophete
David //zooichierghelauwe,Die sprickt
voorelcken //tzy man ofteVrauvre,Zegghende, enzo,Jezus i.d.tempel 302 (ca
1575?q.
Ghelijckelic,bn.Zie MNM?i.v.Gelikelijc,W NT i.v.Gehjhelijh.
Redelijk, billijk? 1 Dus (t.w. omdat
Pyramus en Thisbe van gelijke stand
zijn)... waert een zake ghenouch ghein syn ooghskens stralen, Ghy zulter li
jckelic/Dattsameneenaliancerijckelic
ghejonsticheytmetbewijsen,H.d.Am.Aa Van huwelicke m ochte gheschien,cAsT.,
7v(m.16ee.q(vg.ook ald.Q 6V).
Pyv.B ij(ca1530q.
ln de aanh.euphem istisch voor de
Ghelist,bn.Van list.
sexueletoenadering van deechtgenoot?1 Vollisten?11ck hebbealreeMeteenen
jlen duertrocken liste Vrienden en
1ck en kans niet ghelijden Dat lupiter subti
syn liefde plant buyten deuren,Daer my maghen gestel
tin twisteAlsdegheliste/
syn ghejonsticheyt zou ghebeuren,H.d. beroert in nijde, cAsT., Pyv. B iij (ca
/1-.Q 6Vgm.16ee.q.
1530J.
Ghekeilcoort, bn. Van heilcoovt, keelGheloen(e)!zn.Van lonen?
band.
Afrekening.
?1Sysullentveteren (l.beteVan keelbanden voorzien. 1 Ghekeil- ven?)//Intgheloenewelstyff(
versta:zij
coorde bonnetjens, DE DENE, Langhen zullenhetbijdeafrekeningwelbezuren?),
Adieu 137(ca15601.
Tvudo252(ca15501.
Gheloovinghe? zn.Van gheloven.
Ghekeken,zieKijchen.
Ghekerlt,bn.Van hevle.
Geloof. 1 D1e goey gheloouinghe //
kVoorzien van een hevle(langoverkleed). scheen eerstterspatie /Corts voor mijn
11Niemantso katijvich ofte netbeperrelt derde Ampliatie,Antw.Sp.liiij(15614.
ghepluymtghesmerlt//gheroctghekerlt, Ghelsch,bn.Bijvorm van geel?
Geel?11Dyn ghelschenachtdoucxszyn
Smenschen gheest464 (ca 1560?j.
Ghekyff, zn. Zie M NW en NVNT i.v. teprysen,Veyl.Z.l1,266(1583j.
Gheltscip,zn.tlitghelten scip.
Gehijj.
Schip met geld. 11 B.' Haddic een
Intjz/zcày//stellen,onenigheid verwekken? 11Ghy wolff,ghy stellet altyt int gheltscip 7.: So waerge ghegoet, EvEghekyff,Tvudo 1883 gca 1.
RAERT453(15304.
550q.
Ghelucksaem , bn.Van gheluck.
Gheknevelbaert, bn. Van hnevelbaevt.
Voorzien van een knevel
baard.1Ghe- Gelukkig.11Tians hoy die ick regiere
baert ghecapt gheknevelbaert up sijn syn algheluck //saem (x dvuchl/saem),
spaensch,Smenschengheest603(ca1560?J. Smenschen gheest617 gca 1560?j.
-

-

Gheluct,bn.Van luchen.
Ghekrack,zn.Zie Gecyac.
Gheluct wevden, ten deel vallen, overGhekroonheyt, zn. Van ghehvoon, gekreun.
komen? beschoren zijn. 1 W at onruste
ml wert gheluct... ic ben dies een
Gejammer, gezeur? Of tegenstribbe- dat
haer niet ontruct als ic om haer m et
l
i
ng?
1
Ghe
e
f
t
v
g
he
va
ng
hen
/
/
He
r
t
e
va
n
Echo, zonder v ghekroonheyt, H .d.Am . reynderherten peynse,Doesb.122 g
vlstsr

H 5 Em.16ee.q;W aDruck en spi
jt,//Zijt 1528j.
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Ghelufert,bn.Zie A'
INVTi.v.Gelufeyt. Gemeyk, 2e art., bet.1I, 2). 11 Neemt
Arm , ,,g. esjochten'
'?Deze bet.lijkt in ghemercksel rasch totter m ieren trect,

de eerste aanh. waarschijnlijker dan Hsfîf?.S#.Mm ij(1561q.
Ghemerlt,bn.Van m eyle,m erel?
!'ontmand''(zie DE Bo i.v.Luifev,MNNV
1.v.Gelujeyten W NT i.v.Lui.
iev, Afl.); Voorzien van een merel in het wapende tweede aanh. (ontleend aan DE Bo) schild? 11Niemant so katijvich ofte net
is niet volledig genoeg om zekerheid te beperrel
tghepluymtghesmerlt//gheroct
verschaffen,in de derde is het verband ghekerl
t hue slecht ghemerlt //hy muet
mij niet voldoende duidelijk. 11Daghe- ten cri
jghe, Smenschen gheest 465 qca
licscheweereltstept voorts in dom inatien 1560?q.

bezouckende luxurieuse habitacien al
Ghemoet! GHEMOEDT, GHEMOIJT, bn.
doet de gheluferde groote hertzweeryn- Zie M NW 1.v.Gemoet,4e art.,W NT i.v.
ghe, DE DENE 174a gca 1560) W ellust Gem oed,2eart.
tsvleeschs van den gheluferde ghehaet,
llverig,vurig?11Mreestaltytghemoijt
DE DENE bijDE Bo i.v.Luifey (ca 1560); want daer rethoricam s Constige vruecht
De ghuene die De m yfeldose der trufa- is groot daer werct gods geest doer dextoryen gheerne lesen Le boutinet des peri
encie minjoot,St1,108 gvt'
)ör15241;
vicontes/dergheluferdepartie,DEDENE, Om u zoud'ic noch waghen een waechsLanghen Adiel
t231 (15601.
kin / En slaen een slaechskin / als de
Ghelve,zn.Zie MNNV i.v.Gelve,2e art. ghemoetste,cAsT.
,Pyv.h ijvgca 1530q.

Ghemoedtp#,gerichtop,verlangend
Heerlijke, heilri
jke ïebeurtenis7
. Of
(indien ghelvecorruptzou zpn voor ghe- naar? 11Al dat mijns is / is op u (t.w.
delve,zoalsVerdam metVan DaleLTaalg. Maria) ghemoedt, DE RoovERE 212 g3e
9,112)geneigd isaan tenemen,in tegen- kw.15ee.).
Ghem oetsele,zn.Van ghem oeten.
stelling tot Leendertz (zie zijn aant.op
de aanh.):het opgegravene,i.c.het H. 1)Ontmoeting?1Ghijheeren,enbelcht
Sacram ent, ofschoon daartegen weer u niet van tsotte ghem oetsele, M an en
pleit,datghedelveop deenigeplaats,waar wi
jf145geind 15ee.?q.
hetvoorkom t,Sacy.v.d.N .1076,bezwaar2)Plaatsvan ontmoeting.)1W'y bieden
lijk deze bet.kan hebben.11Van desen v reverentelick /bin ditghemoetsele een
ghelven Muegen wij God wel euwich vrindelick groetsele, Tavuwegvaen 787
looven,Sacy.v.d.N.287 g3ekw.15ee.q. (1581q.
Ghemagistreert, bn. Zie M NW i.v.
3)Avedervaren,wederwaardigheid,lot?
Gem agistveevt.
11Gheheellosvan trueren Es mijn herte
Bekwaam,kundig.1Den eenen esind beseven duer zulc bevroetzele,Voor m y
wyse ghem agistreert, Dandere es ind anghenom en zulc hardt ghemoetzele,
zotte gheauthoriseerd, cAsT., C.V.R. 33 GentseSp.55(1539).
(1548j.
4) Beleving, genieting, nuttiging? 11
-

Ghem aniert, b1
z., bw. Zie Gem anieyt. D ees m aeltyts ghem oetsele gheeft ruste

Ghemannierich, bn. Van m anievich.

inde ziele,H.sacv.370 (15711.
Ghem oveert, bn. Van m oveven.
Edel. 11 Reyn ghemannierich Juecht
roosierich / hebt minnelicken danc, Van zulk een gernoedsstem m ing of
gezindheid als de voorafgaande bep.uitEVERAERT162(15234.
Ghenaeedsaena,bn. Zie Gemeetsaem.
drukt.11DeTorteledruckigh lamenteerd
Ghemeynicheyt, zn. Van ghemeynick
of rechtstreeks van ghem eyn.
Eenvoudigheid. 11Tis recht dat icse
begracie om ...haer simpelwetende ghem eynicheyt, haer wesen eerbaer, sonder
eenich cleynicheyt, seer goedertieren,

Als den landm an vrueghdelick ghemoueerd H aerionghskinsontrooft,cAsT.,

C.V.R. 121 (1548);Dus weest we1 ghemoueert//Adieu /w1jmoeten scheyden,
zlwfzf?.Sp.p ijv (15611.
Ghem uylt,bn.Van pzzfyf.

Doesb.45 (vö6r 15281(= Redevijhevsged. Voorzien van een muil.1W as dat de
stoockere sevenvoudich ghemuylt,Sm en59,
21).
Ghem ercksel, GHEMERCSELB, zn. Van schen gkeest519 gca 1560?q.
gkemevchen.
Ghenacijt,bn.Van nacie,natie(z.ald-j.
Van zulk een aard als de voorafgaande
Aandacht. 11Duer tgelt heeft redene
gheen ghemercsele,St 2 52 gvöör 15244. bepaling uitdrukt. 1 Neen, neen, noch
Ghemevchsel nemen, opletten (vg. ben ick alandersghenacijt,H.d.Am.liv
ghemevch nemen in dez.bet. (bij KIL.: gm.16ee.q. Eelgkenacijt,edelvan aard,
>)observare,considerare'') in MTNT i.v. H .d.Am.C 6v(m.16ee.
q.- Felghenacijt,
-

wreed vanaard,DE RoovElts 368 (3ekw.
15e e.q. Lieflijche gltenacijt,lieflijk van
aard,H.d.Am.G 8 (m .16e e.q. Reyn
ghenacljt,zuiver,edelvan aard,H.d.
A m.
G 5,H 1(m.16ee.q.
Ghenaerte, zn.Van gheneven.
Levenswijze?11W y consoleren zulcint
mespaeyen, Die zondigh leift in vleesschelickerghenaerte,GentseSp.292(15391.
Ghenakelick,bn.Van ghenal
ten.
Naderbi
jkomend,naderend?II'
N'-advys
nootzakelick hebben wy ghenakeliclc
(versta:wijdieU naderen?)//nv welvan
doe
ne//iet,ReyneM .317(ca1575?J.
Ghenatureert, bn. Van natuveren.
Eig. geschapen (vg. GHISTELE, Vivg.
a4P
..19a (1556):,,MTy en zijn oocso straf
van herten niet ghenatureert''en NVNT
i.v.Natuveeven)env.v.van zulk een aard
of natuur als de voorafgaande bepaling
uitdrukt. A evtsch ghenatuyees't, GHISTE-

Ghenouchte, Zn. Zie M NW 1.Nr. Ge,3t):cA/8,W NT i.v.Geneugte.

Klucht, esbatement (vg. KIL.: ghe-

noegh'te
ludus, /zrtficrzfpz). 11Eerweerdegheonsghenouchte /wiltdanckelicnemen,EVERAERT179 (1527j.
Gheoccupeert,bn.Van occupeyen.
Gezind? 1 Nochtans ben ick twijffel-

achtich // gheoccupeert Door myn verstandt tweedrachtich, Rott. Sp. L viij
(1561q.
Ghepaelt,bn.Van palekt.
Ghepaelt aen,verbonden met? 11Dingheuen dwelck is m et kennissen deur-

straeltBlijftvasteli
jck ghepaelt//aender
Consten slot,.
/1,3/ît?.S/.cij(1561).
OPM.Vg.Palen.
Ghepaerelt, GHEPEERELT, bn., bw. Zie

Ghepevelt.
Gheparkeneren,ww.Van pavlt.

Vreedzaam samenleven (binnen een
bepaalde ruimte of bepaald gebied). 11
Ghelijck dat pestilentdier den Basilisch
M et gheenrande dieren en kan gheparkeneren,cAsT.,Bal.O viij (achterC.v.R.,
ed.R 'dam 1616) (1521).
Ghepelst, bn.Zie NVNT 1.V.Gepelsd.
Gheneerlic,bn.Van gheneren.
ln een pels gekleed (vg.KlL.: Gheelst. Pellitus, #:JJïbz,
fç tectus). 11 Sij
Zich bezighoudend (met). 11Ter doc- p
ren werm en sadt en wel ghedost,
trynen gheneerlic,EVERAERT 523 (1534j. wa
Gheneghen?zn.ZieM NW i.v.Geneigen? Ghem antelt,gherockt,ghepelst,ghevost,
Genegenheld,zin,verlangen,begeerte.l A.BIJNS155(15481.
Gheperelt, GHEPEERELT, GHEPAERELL
b
Jonste tscieten my jn te prentene riet bn.
,bw .ZieMNVTi.v.Gepevelt.
ies jc my van scietens gheneghen niet Ei
g.m et parels behangen en x,.v.verstelpen can,SVERAERT 237 (15264 Boerdelic Pleghen jent Totwien almyn zins sierd,gesmukt (vg.GOEDTHALS 29,aang.
gheneghen went,ald.239.
in MNW i.v.Gepevelten Dwevch d.Apost.
Gheneichede, zn. Van gheneghen, ge- blz.59,aang.in A.BIJNS (Vevhl.l
/
Zt?t
?rneigen.
denl.blz.10).Uitsl.rhet.is het gebruik
Neiging, lust, zin. i
l Sy gheuen elc alsepith.ornans.1Och,hopeghepaerelt,
werck naer zyn gheneichede, EV ERAERT Leedtmy tot Godt,GentseSp.15 (15391.
Net ghepeeyelt, eveneens als epith.
155 (1523j.
Gheneselick,bn.ZieGeneselyc.
ornans,uitsl.aangetroffen bijEVERAERT.
11Naerdatdenkeysernetghepeereltheift
Ghenrient,bn.Zie Geengient.
Ghenltten,ww.Bijvorm van ghenieten? Soveilcryghers..Hy zoudeden Turck /
Gedaan kri
jgep. 11 lck en cans niet welvutterweereltjaghen BVERASRT 227
ghenittent Dat ic eens pas hadde nae (1528?j (
zie ook ald.308,340,381,403,
406,424,enz.).
mijn gherlef,A,
IJr.z/.N .664rca 15001.
Hooghegltepeyelt,in dez.bet.,gezegd
Ghenoopen,ww.vanwoo/4s (zieNopenj.
lcAsT.,Bal.B4(1521j.
Verkrijgen.11Naer dat de vyfdaghen vanrijkenennatiën.j
werden verloopen en wy gheen hulpe /
Ghepersoont,bn.ZieGepeysoont.
al van den heere ghenoopen zoo zullen
Ghepijnsele,zn.Zie Gepijnselle).
wy doen //naeruliederwoordtsadvysen, Ghepleijen, ww. Zie MNAV i.v. Geplayen.
Judich 1373 (15771.
Ghenooten,ww.ZieM NW i.v.Genoten.
H arden,uithouden (
vg.pleien,tobben,
Deelkrijgen aan. 1Zo zuldy ghenoo- zwoegen,m oeizaam voortgaan, zie Pleyten .. Alle de weldaedt die oyt ghedaen :s).1
1Huben (euphem.v.membvum '
pïrïfd)
wiert ln der helygher kaercken, oft be- en const nietlangher ghepl
eijen,St2,11.1
gaen wiert,GentseSp.191(1539j.
gvö6r1524j,

LE,Vivg.Aen.121a (1556q; subtijlghenatuveevd, cAsT., C.V.R. 109 (1548); vevscheyden ghenatuveeyt,verschillend van
aard,x.
1ntw.Sp.Ggg iv (15611;- wlzeet
ghenatuveevt, GHISTELE, Jmivg. .
z1en. 72a
(1556).

-

-
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Ghepluc, zn.Van plucken.
Ghereckelijck,bw.Zie M NW I.RJ.GeVoordeel.11Eensandersmiskiefbrengt veckelike, W NT i.v.Geyehhelijh.
veel gheplucx in : Nae dat fortuyne.
V'aarlijk,beslist,zeker? 10.:Hy sal
Doet draeyen dat radt van aventueren, moortroepen S.:lstwaer7
.0.:JaetgheS#.#.M .5071gbeg.16ee.q.
reckelijck Sietsi
jnhayrstaetvan vreesen
Ghepraes,zn.Van pvasen (zieald.).
alsborstelen,x
dwfît?.SP.Ee iiij(15611.
Geklets.11cken cant'gheraes,ent'ghe- Ghereedscip, zn.Zie M NW i.v.Geveetpraes niet langer hooren, Const-thoon. sctz/,VYNT i.v.Geveedsckap.
Juw.25(16071.
Voorraad.11VanTydelickeHaeue/hebGheprebent,bn.Van pvebende.
biccleenghereedscip,EVERAERT483(1eh.
Voorzien van een prebende.1Gheeste- 16ee.q.
lijcwaerlijc van watpossessien Mrelghe- Ghereelen, ww. Van *gkevegelen (vg.
prebent ofsonderbeneficien Tm oet alter mnd.vegel
en,mhd.vigelen,afsluiten)met
doot,Camp v.d.Doot1629 (14931.
ee< ei< ege (vg.DE Bo i.v.Reil,veile)?
Gheprouf,zn.Van pvouven,proeven. Ofbijvorm van gavelen (een volgensvr.
Ondervinding, ervaring, verstand. 1! m eded.van Prof.Dr.E .Rombauts in Z.
Soudicm y niet stooren Dat ghy m esprys Ned.nog gebruiktww.
)?.
zonder bedroufscept V an dynghen waer
Binden,verbinden?Ofbeheersen? 1O
of/ghy gheen gheproufhebt?EVERAERT gheweldich vleesch dwelck mij vaste
ghereelt onknoopelyck seelt, Smenschen
545(15381.
Ghequac,zn.Zie W NT i.v.Gehwak,le gkeest248(ca 1560?q.
art.
Gheregaelt,bn.van vegaelofvan *vegaPraats,drukte,ophef.!$Maectghydaer/ len.
zogrootghequacof,EVERAERT416415301. Giftig, vergiftigd.41Soeticheyt ghereGhequelscap, GHEQUELSCIP, zn. Van gaelt,Dviebl.danssen 29(1482);Ten dese
ghequel.
aysoenen gheregaelde meloenen //hebKwelling.11Ghecryghen wy /GoetGhe- s
bick hem lien ghepueterd met slanghen
selscip Sdrucx ghequelscip zal van ons bloetghebuetert,ReyneM 528gca1575?q.
vlien,EVERABRT 11 (150% (zie ook ald. Gheregelt, bn., bw . Zie M NW 1.V.
30, 49,285,453);Scycktu /ende zidt// Gevegelt,NVNT i.v.Gevegeld.
nedereAn desetafele /endedatgheryn- Standvastig,trouw?1jGodtkentse wel
ghe m et versnelscap Zonder eenich ghedie gheregelt // zijn, DB RoovEltE 277
quelscap,Pol'f.Z.1,960(15831.
(3ekw.15ee.q,Om datzy dwoordtGods
Gheraecktelick, bw .Van gheyaect.
gheloofden ghereghelt, Gentse Sp. 204
Op J
'uiste, voortreffel
i
j
ke
wi
j
z
e.
(
1
1.
tlfindt zegghet gheraecktel
ick,jezusi.d. 71539
Ghe
reghen,bn.Van vIjghen.
tempel281 (ca 1575?j.
Gheyeghen /zt?zf#pl4,in toom houden,beGheraecsele, zn. Zie Gevaecsele.
ngen en v.v. inhouden, achterwege
Gheranck (1),zn.van vanch (zieMNAV dwi
aten?1(W y bidden utSytu worden ghei.v.Rankr,3e art.,XVNT i.v.Ranh (11)? l
mp ghereghen,wy
Slimm e streek, list, grap ?
Een seghen (?),Hout schl
gkevanch stellen,een poetsbakken?11Hier biddens uuyt minnen, Tvudo 1794 gca
ben ick /diealseen puystebi
jterken haet 15501.
relt,bn.Van vellen,zie Rellen (11)?
Tvolck /waer deur ick hen menich aer- OfGhe
van vel,zieVTNT i.v.Rul(l)?
dich gheranck stel,Rott.Sp.R vv (15611
Gericht?
. 11Dat die menschen diuers
Gheranck (11) zn.Van vanch,gebaar, yn
van seden ghestelt dat coom t...niet
(lichaamslbeweging (zie KIL.: rancke. s
r complexie diuers gherelt, St 1, 107
Gestus,gesticulatio)?Ofbi
jvorm (rijmver- due
qvöör 15244.
vorming?)van ghevonck?
Gheriefte, zn. Van gheyieven.
Lawaai. 1 Als ick dus zeer ligghe en
lets dat ,,gerieft'',aangenaam ,prettig
voghelvake Luym ende, sluym ende, als
crancke,Dan wensch ick dees roepers al i
s. 11Stont hier beneven open ghegroyt
aen een cake,Avant thoot doet DAy Zeer m inne,lc lieper ter stont ghecaust,ghevan allen den gherancke,Leuv.Bi
jdv.4, schoyt inne;lc vreught bespoeyt winne

355(beg.16ee.1.

Gheravent,bw.Vervorm ing van gistevtz7
pow#.

duerdegheriefte,GentseSp.164(1539).
Gherijst,bn.Van vt
js.
Van rijsvoorzien.1)Hondertmutsaerts

te
avo
ueGi
nts/
arnd
ernd.
snie11tA
,vy en wisten /ghera- wel en groot gherijst,az
lsftf?.Sp. e iij
EVERAERT178 g1527j. g1561j.
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Gherist,bn.Oorspr.7
.
Onenigheid? 11Jc bidde hu tsaemen /
Voorbereid,bedacht(op)?11Totghees- wilt exsponeren De naem e der seste balselen moesten sy (t.w.deapostelen)altijt cke zonder ghescillichede, EVERAERT 334
zijn gherist,Rott.Sp.A vij(15611.
(15301.

Gheschost,bn.Van schossen,schorsen?
ln de aanh. moet gheschost en ghebect
trekken (vg.gevuehinge in Limb.Sevm. Ongeveer betekenen geschikt, 11I staat
158a,aang.in MNV-i.
v.Gevoel
tingej. ofuitgerust.W NT i.v.Schovsen (l)denkt
Zorg, bekom m ering, m edeleven, deer- bi
j gheschost aan vervorming van ghenis? 11Erm bloet,wathebdy dan onghe- schovst,,geschort,de klederen opgenomen
lucx,Aen niem ande vindy vele gherucx, hebbende'';di
t pastevenwelminder bij
ghebect.ln de sfeer van het laatste woord
Leuv.S#'
#r.4,275 gbeg.16ee.j.
Gheruc, zn. Van gheyoehen, zich bekom meren om , zich iemand of iets aan-

Gheruchtich,bn.(?),bw.Van gheyucht. blijvend zou eerderaan schovsen,optrek-

Levendig, beweeglijk, luidruchtig. 1 ken (van neusoflippen)gedachtmoeten

Vrolic der voghelen zanc gheruchtich worden (vg.F/c.Cop. den nese scurHoortm en nu ruyten, cAsT.,Pyv.D i
j sen , grisen , navive; ob scorsin gh e
(ca 1530j; Elck Voghelken gheruchtich m etten nase, b escern esse, grisin Laet hooren syn gheluyt,H .d.,4yp.C 5V ghe,sanna;op scorsinge van lipp en,
valga en KIL. sch orssen oft schorten
(m.16e e.q.
Gherusthertich,bn.Uit ghevusten heyt den neuse.covvugavew,
JA':s).1Laetons
met-ick.
(t.w.tweezinnekens)Leandrum en Hero
Gerust van hart.1Niet voer een ghe- onderonsprotectie//Gaen brenghen,wy
rtlsthertich leeven,Sm enschen gheest 125 zi
jndertoegheschostenghebect,H.d.Am.

(ca 1560?j.

Gheruuscheyt, zn. Van gheruusch.
W erelds,wild geleef? 1
1Een smanszin

verfrayde/jndegherutlscheyt,EVBRAERT
138 (1528?j. '

Ghesate,zn.Zie MNW i.v.Gesate.
Geslacht? 1
1Edelben ic vuytconincli
j-

Cclvgm.16ee.q.
Gheschreyssel,zn.Van schveyssel (vg.
KIL.:Schreyssel.Lachvymae).
Geschrei,geweeklaag.11Hieremiasgheschreysseles ooc ghestremd,cAsT.,C.V.R .
74(15484.
Ghescitueert,bn.Van *situeyen?
Uitgestrekt?1Den naem deserlandouwen dietwelnoteertAvas nae onsertalen
genaemptden tijt Hoewelhijlanc ende

ken ghesaten,Camp v.d.Doot643(1493J
(vg.fr.,,Noble suis.etyssusderois'').
Ghescallyck, bn. Van scallycht schalc.
Bedrieglijk,gemeen,boosaardlg. 11Sy breet is ghescitueert Nochtans seer haest
coom en heym elyck a1s slecken ghecroo- is hy ghepasseert,Camp d.D oot571
pen samblantich int aencoomen en be- (1493j.
vallyck cortsgheweldich violent/en ghe- Ghescoeft, bn.Van SCOT6n, schoven.
scallyck,Smenschen gheest707 (ca 1560?J. Gebonden, gevangen? 11Jn onvreden
Ghescheelt, bn.Van sckeel,haardos of di
ep My therteby dien /vuldrucx /ghescheiding of van scheel,schedel.
scoeft leift, EVERAERT 39 (15121; Dus
Voorzien van een fraaie haardos of blyuen wy ghescooft Jn all
en lydene /
scheiding in hethoofdhaar? Offraaige- metdrouuerzeden,ald.184(1526j.
Ghescup,zn.Van scuppen,scheppen.
schedeld? 11 Liefken ghepinceelt van
Deveevden ghescup,in deaanh.:schopAppolooshand so chierlijck ghescheelten
ryckelyckghedeelt//bijJunoosghenaede, penaarde.11Jcwildiclaeghe/jndererden
dootEn jcwaereghedect/metdereerden
Smenscken gheest246 (ca 1560?q.
Gheschienli
jck,bn.Van gheschien,ge- ghescup sekere, SVERABRT 535 (1538?j.
schieden.

Ghescuul,zn.Van sculen,schuilen.

Mogelijk,uitvoerbaar.1Eestgheschien- lets verborgens, iets dat zich ergens
chuil houdt. 1 Jnt lyf en mach gheen
lijck berghen te verstellene? Chavon 229 s
Onfeyn ghescuul daken, EVERAERT 200
(15511.
Gheschienst,bn.Oorspr.?
(152
81.
Ghesedelic,GHEZEDELIJC,bn.,bw.Van
Te geschieden ? Of syn. van ghesienst,
het best, nuttigst, heilzaamst? 11Mrilde sedelic.
Zoalshetbehoort;in de2eaanh.wrsch.
dieren, vriendschap m et vrienschap injzondere.toepassing: welgemanen, Het blijckt zoo gheschienst: Doet in een bi
den leeu dueghd ghizult dueght an hem nierd? 11C.:Hoe sullen wy onsbeteren?
G.:MetwaerachteghebiechteJntvuldoen
winnen,cAsT.,C.V.R.163(1548j.
Ghescillichede,zn.Van ghescillich.
/derpenitencien ghesedelic,EVERAERT71
188-

(150% ;(Thisbeï.
;)Een moedich zinneken/
ijc,CAST.,Pyy.A V1J5:Eca
reyn ïhezedel
1530q.
Gheseem t,bn.Van seekn ofseynen.
Honingzoet, liefelijk (vg.x1L.: Gheseemt.M elliius). 11Mijn wesp vliecht
daeroock wech /dusspringick van mijn
peert /Gheseemde woordekenshebbense
Mrtghelockt,Haagsp.d vij(1561).
Ghesielt,bn.Van sielle)?
Voorzien van een ,,ziel''lvan leven,van
eenkind?ljG.:Tweevrauwenclickerkens.
Mrat dyncthu daerofjnt bemerck?E.:
Jc en zyer gheen ghebrec andt werck
Anders dan datse cort ghehielt zyn.S.:
Se dienen deis m eyskens die gheerne

ghesielt zyn Alzo mer vele / vynt te
Brugghe Om lichtelic te vallen ouer
rugghe Als zy de cnechten /willen ghevoughen, EVERAERT 444 (1e h.16e e.
q.
Gheslaec,zn.Van slahen.
Vernietiging, beëindiging, in de aanh.
het ophouden of achterwege bl
ijven van

de werking van het slaapmiddel. 1Siet
hier een zaet wiens crachteghe treken

Ghesnoerde, zn. Bijvorm van *ghesnoeyte (van snoeven)?
Benauwenis,druk? 11Mrel,wyen gaet
hy tstick claghen Dan meesthem zelven /
als cause zyns lydens ghesnoerde En
m ent te keeste roerde? JS:rî.Z. ll, 315

(15831.
Ghesondich,bn.Van ghesont.
Gezond; gezondmakend, heilzaam. 1
Therte vlooch, m et vierighen wercken,

Totliefsherte,/twelck ghesondichscheen
Leuv.Bijdv.4,287 gbeg.16e e.q,Huwe
ghesondeghe claerheyt (t.w.van Maria)
za1scynenHaestelicendesnel/jnhulpen
ghenadich Tot allen meinschen / zynde
mesdadich,EVERAERT 399 (1511j.
Ghespan,zn.Zie MNW i.
v.Gespan,le
art.,W NT i.v.Gespan,2eart.
Machtsgebied, macht? 1 De steen es
Christustotsdootsghespan,GentseSp.37
(15391.
Dweeveldsghespan,dewereld.I
lvolghd
dees sede ind weerelds ghespan, cAsT.,
C.V.R.25(1548q.
-

Ghespeilnede,zn.Van gkespeel,speel-

Hem (t.w. die slecht slaapt) zal doen genoot.
Vriendin. 11Hier comt mi
slaepen /often moet ghebreken.Byden
jn ghespeilvaeck mochthys/gheslaechebben,Evs- nede vul van virtute, Gentse Sp. 263
RAERT201(1528q.
g153i.
Ghesm erlt,bn.Van smeyle?dwergvalk?
Ghespelc, zn. Bijvorm van *gkespalc
Voorzien van een ,,sm erle'',een dwerg- (van spal
chen)?Vg.Tweespalck,tweespalt
valk in het wapenschild? 11Niemant so bij SAM.cosrER, aang. in VTNT XIV,
katijvich ofte net beperrelt ghepluymt 2566.
ghesmerlt //gheroct ghekerlt hue slecht Tweedracht?11(A.
fJrïJ)Sijtonshoede//
ghemerlt // hy muet ten crijghe,Smen- voor tverstooren // der helscher pijne
schen gheest464 gca 1560?1.
Den beghele tsghespelcx // want ter
Ghesmije, zn. Van *ghesmijen (vg. vruecht,DE RoovERs 204 g3ekw.15ee.
q.
MNW i.v. Gesmieden, W NT i.v. Smieg,
Ghespraect,bn.Van spvahenè Ofvan
spvaheè
Smijdig).
Inrd,
de aanh.gvam m .naet
veelebetr.
er tot een
Gevlei.1Ghijhebtschierbeclast//mijn woo
Van een
voortstel, dits den last, m etten snater
psych. echter
uwer scriftuers ghesni
je (l. ghesmije), persoon. Conform de gram m . ontleding
zouden we aan het dubieuze ww.SpvaChvistenh.1524 gca 1540q.
Ghesm orre, zn.Van smovven, smoven? hen (zie MNW i.
v.) moeten denken,in
Blijkenshetverband in deaanh.zoveel werkelijkheid za1 ghespvaect echter op
alsdrinkgelag.11Soecomendernoch ander één lijn staan metgespvaectinwelgespyaect
ventsintghesmorre (x povve)sy moeten (zie MNW i.v.Gespvaectj.11Noyt menghesconcken syn dese hanssen,St2, 116 schelic woort,hoe constich bedaect Hoe
gv66r15241.
wi
js,hoe vermaert,men oyt beschoude
Ghesmost, bn.? bw .? Tegen afl. van Hoe subti
jl, elegant, oft opiniaet ghes
pr
aect Sonder dwoort Gods,ten is niet
SDGOSS6H,nxorsen, knoeien verzet zich de
bet.,diehetverband schijntteverlangen. dan froude, Dwevch d. Apost., prol. 19
ee.1.
Blijkenshetverband zou men geneigd E1eh.16
prooc
k,
ooch,
spvo
he
GHES
. PROOCXKENE,zn.Van
zijneenbet.verstandig(bn.)ofaandachtig spvGhes
(bw.)aan tenemen.11lck Overdaet/wilt
1)Hetspreken,iemandstaal,woorden.ll
up my redene ghesmost //dynckem En Van
haren ghesproocxkene Soe is ontza1gheenen cost //myncken,Vevl.Z.1,
1030(1583j.
steken mijnrehertenpit,DERoovERs 398
g3ekw.15ee.q.
Ghesnije,zn.Zie Ghesmije.
189

2)Gesprek,bespreking.11lc hoorseggen,hier sal een vreemd ghesproock //
syn,Ckavon 21 (15514.
Ghespu,zn.Van spuwen.
Spuwsel,braaksel.1Sietdatghy niet
en moet ind helsch ghespu baen, cAsT.,
C.V.R.117 (15481;N. Noch argher dan
quaet.1'Z.:Za1'tvalsch ghespu zijn,H.d.
,4pz.K 4vr
m.16ee.q.
Ghespuusele,zn.Van ghespu?
Spuwsel? Of corrupt VOOr ghespinsele
(zie Becuussele)? 11OfGod my noch hier
laett,hoe zalict ghenieten,Dezen troost
teghens dit zondigh ghespuusele? (x
becuussele),Gentse Sp.157 (1539j.
Ghestaden,ww .Zie M NAV i.v.Gestaden,
le art.,MTNT i.v.Gestaden,2e art.
Ghestaden met,berusten in. Zulcken
ghestaet noch niet m et syn ongheluck,

H.d.Am.V 8 gm.16ee.q.
Ghestaecktelick,bw .Van ghestaecht.
Nauwkeurig,precies.11Al tzelve vermonden. Vindick hier zeker // een
woordtnietfalich,A1sicktten rechten /
we1 ghestaecktelick Anmercke naecktelick,Jezusi.d.tempel280 (ca 1575?j.
Ghestaecsele, zn.Van stahen, stichten,
scheppen?

Schepping? 1Alduses dhelighe gheest

diedt smaect Gaende voort vut huwen

godliken smaecsele Rechteen niet drie /
noch gheen ghestaecseleAlsdriezuenen /
oft helighe gheesten drie M aer vader
zuene helich geest een daecsele, os

RoovsRs 113 g3e kw.15e e.q.
Ghestichte,zn.Zie Gestichte.

Ghestichtelijck,bw.Van gkestichten.
Voorbeeldig.11Heylighen mannen,die
soghestichtelijckHebbengheconverseerdt,
A.Bllxs 115 (1548j.
Ghestichtijnghe, zn. Van gkestichten.
Stichting (in religieuzezin).1Een goet
fondam ent tot elcker hueren,Der gheestelicker ghestichtijnghe beleift, Gentse
Sp.171 (153% .
'
Ghestoente, zn. Van stoen, steun.
Steun.11Queltmijn lichaem vry,heevet
noch m eer Aertsch ghestoente, cooRxHERT,Liejen Leedt1184 (1567q.
Ghestoor,zn.Van stoven,stinken.
Stank.11W ildy u bri
jnghen ten hemelschen chooreEn vry zi
jnvandenhelschen
ghestoore,Zo anvaert ons oorden,Gentse
Sp.183 (1539j.
Ghestoorlic, bn. Van ghestoven.
ln beroering brengend? 1Ten zy dat
Gods / gramscepe ghestoorlic // By Elckerlyc met leedscip ende bedynghe //
W eder ghebrocht wort / tot payseghe
190

vredynghe,EVSRAERT449(1eh.16ee.q.
Ghestoorte,zn.Van ghestoven.
Verstoordheid.11W istic de cause van
uwe ghestoorte Jc mocht hu beraeden
zonder bluesen, EVERAERT 278 (1530),
Vreest gheen ghestoorte wies ghy onderwindt,cAsT.,C.V.R.27(15481.
Ghestrijcsele,zn.Van *ghestvIjl
ten.
Het bestri
jken, t.w.Van het gelaat
m et een schoonheidsm iddel. l
lHu blancketten ende hu ghestrijcsele, (Hu pareeren endehu gheprijcsele,qEndealdi
jn
ijdel vernuft pareseeren,Ten mach hu
niet met allen proffijteren,F.Vvoede713
geind 15ee.1.
Ghestrypt,bn.ZieStvijpt.
Ghestruuct,bn.Van stvuhen,een struik
maken,(dichtbijdegrond)veelscheuten
ofbladeren krijgen.
ln deaanh.in fig.toepassing:rijk voorzien van;in groten getale? 11Comt met
tromm elen en volck zeer we1ghestruuct,
cAsT.,C.V.R.103 (15481.
Ghestruuctheid,zn.Van ghestyuuct.
Dichtheid (
van begroeiing),volheid.11
Neem d op de ghestruuctheid (
t.w.van
de baard) we1 regaerd, Ghy en saeghd
nooit bet ghestoffeerder wrans, cAsT.,
C.V.R.205 (15481.
Ghestuut,zn.Van stuten,stuiten,snoeven,grootspreken,opsnijden.
Snoeverij, grootsprekerij; in de aanh.
bep.valse aanprijzing?11Q.'Hy (t.
w .de
Verloren Zoon)es pandeloos vertert.S.:
Ja, en nieuwers beghert, W aer an wy
hem ghebrochthebben /metonsen gheluude Ende vroomen ghestuude!Veyl.Z.
l1,74(15831.
Gheswelsel,zn.Van (ghejswellen.
Opzwelling.11De Olyevan Lelyen die
doordrinckt Tgheswelsel van alle quade
humueren,DBRoovsRE 165(3ekw.15ee.j
Ghetast, bn.Van tassen.
Ghetastsijn,erongelukkig aan toezijn
(vg.W NT i.v.Tassen,bet.A.3enBvuyne
1,138 (15561:,,Aldusheeftditlieffmyn
leven hier weer gepast, daer ick doot
lach getastJ').11W erdick onweerdich gast
haer//so ben ic ghetast,Doesb.98 gvöör
1528j.
Gheteen,zn.Van tenen.

Kwelling.11Gheli
jck de Jaghere dwilt
pleech teiaghene...Subtijlick hem doende veelgheteens D us vingt ghy m y met
dijnen ghewaghene, DE RoovERE 314
(3e kw.15e e.q.
Ghetemen,ww.Van temen (zieald.).
Eig.overwegen,ter harte nem en, bedenken,in de aanh.blijkbaaropmerken,

waarnemen, constateren. 1 Ghelijc den
schepper veranderd d'abi
jt, En tfaut-

Ghetruerte, zn.Van ghetyuev.

Droefheid of(met caus.aspect)narig-

choen van dien, zoo ghy mueghd ghe- hei
d. 1 Pynter (t.w. met Voovsieneghe
tem en a1, Alzo hebben alle zaken eenen disscvecie)uwen wil
le /mede te deckene

lijt,cAsT.,C.V.R.39 (15481.
edelic.Etzalhu beletten /veilghetruerte,
Ghetezen, ww. Zie M NW i.v.Getesen. EVERAERT 415 (15301.
Behagen, gerieven, van dienst zijn.lj Ghetueren, ww. Corrupt voor ghestueM et herten fier zal ic u nu ghetezen, ven ?
Iet van hem ghestueven, iets van zich
Gentse S/. 161 (1539).
OPAI.Als zn.in de bet.;)lust,welbeha- afhouden (vg.MNMTi.
v.Stuven,bet.8?
gen, genoegen'' uitsl. nog aangetroffen Ghet
ueyen = wegkijken lijkt een al te
bijHAoswllcl
.
l(zie MNW i.
v.Getesen). gewaagde gissing).1Sy (t.w.diebiddende
Gheti
jelijck,bn.ZieMNW i.v.Getidelike. oovden,de bedelorden)dicleyn raepkens
Eig. te rechter ti
jd en v.v. welkom, bat van hem ghetueren (l.ghestueven7
.),.
aangenaam (vg.MNMTi.v.Getidelihe en St2,59 (vt
'
)6r 15241.
MTNT i.v.Tijdelijh,B,6)?11Zoetewoor- Ghevaderscap,zn.Van ghevadev.
den ghesproken uyt gratien, // Edel Vriendschap?11Ondervrienden werckt
Ridder,die zijn altoos ghetijelijck,H .d. ontrou alder eerst quade liefde duer ghe-/
lpz.M 7 gm .16e e.).
uaderscap doeruiert,St2,124(vö6r15244.
Ghetiltle),zn.Van tillent(zie'
W NT i.v. Ghevalueert,bn.Zie Gevalueevt.
Gheveer,zn.ZieMTNT i.v.Gevaav,2eart.
Tillen (l)?
Eig. gewicht, betekenis en v.v. voorBeweging,drukte.1Sy lachen en boerdeel,baat,nut? !1Sommighe ghuijle die ten metveelgheveers,Sp.d.M .4711 gbeg.
bijtoftscraeftalrijdmenssetesvan cleyn 16ee.).
OPM.ln de vorna evaev nog bi
ghetille,St2,131gvöör1524).
j vAx
Ghetoom ,zn.Zie M NW i.v.Getoom.

1)Toom.11Alledewerelthebbendeint
ghetoom, B.d.Scv. 10 (15391.
2) Tuig,uitrusting,benodigdheden. 1
Hemlieden (t.
w . de kanunniken) dient
eenecnaepe/meteenen joncwijfue.Dan
moetense hebben zeer veil ghetooms,
EVERAERT 224 (1528?q.
Ghetouwen,ww.Van *touwen of touw.
Vangen, verstrikken.11ln v nette en
zuldy m y niet ghetouwen,H .d.Am .N lv
(m.16e e.q.
Ghetrevel,zn.Van *tvevelen (van tvevel
##tredeJspoor,sles'')Ds B0)?De ook in
het verband m inder passende em endatie in ghecvevel (zieW NT i.
v.Kvevelen,
Afl.)isdan overbodig.
Eig.het (spoorlvolgen,het nasluipen,
in de aanh.F:yzzf.
çghetvevel,het najagen
van mingenot?11Alzach icse (t.w.Thisbe
ofPyramusen Thisbe)sterven onbequam erdoot...K 'en zoude dies niet een paer
tranen laten :W ant ic noytin Venusghe-

trevelwiec,cAsT.,Pyy.C i(15301.

Ghetroont,bn.V an tvoon oftvonen.

Op een troon geplaatst of gezeten.11
(;#'
JrïJ)Ghetroont/naestGodt/binnen
shemelsbevryt,SVERAERT 12 (1509q.
Ghetruer,zn.ZieGetveuve.
Ghetruerlick, bn. Van ghetvuev.

zsvsco'
rs 196,aang.in W NT i.v.Gevaav,
2eart.,bet.A,2.
Ghevestich,bw.Van vestich,veilig,ze-

ker,vast(zieMNW i.v.)?
Vast? Of corrupt voor ghevesticht? li
Hy wordt.. in der Fam en Registers
ghedraghen Opgheschreuen /gheuestich /
en ghepinghelt,Antw.Sp.Eeei(1561q.
Ghevlicht,zn.Van vlichten,vlechten?
Gekronkel,gekrioel?11lnghelen /menschen en tsduuels gheulicht syns in versyke,DE RoovERE 183 g3e kw.15e e.q.
Ghevoederdt,bn.Van voedey(zieMNW
i.v., 2e art-)G ehuld in klederen, voorzien van een
ltostbare binnenbekleding, bontvoering?

Offraaiuitgedost,opgedirkt (vg.MNM/
t.a.p., bet. 3)? 1
$Ghevoederdt, gevost,
frisschelijck gedost,W illen sij (t.w. de
vrouwen) gaen proncken .langs der straten,A.BIJNS,N.ReI.259,d,5(1527J.
OPM.Vg.Ghevoevt.
Ghevoert,bn.van voev,voeder(zieMNW
i.v.Voedevt2eart.).
Gehuld ln klederen,voorzien van een
(bontlvoering? $
t Ghy ghaet Ghebondt
ghevoert /bouen uwen staet,EVERAERT
137 (1528?j.
Ghevouchte, zn. Van ghevoughen, geVoegen.

Treurig.11O quetsendeliefdedervrou- 1) Schikking,beschikking? 11lc moet
wen. .beruerlick,//ongheduerlick,//int verblyen duer deze ghevoughte, Gentse
benouwen // ghetruerlick,Chvistenk.878 Sp.168(153% .
(ca 15404.
2) Voegzaamheid? Tot tspels ghe-

vouchten,naar gelang het spel zulks ver- Jae hy harde zaen Haddy ghedaen /
eist, zoals hetin het spelvoegt,past.1 zyn deuociem etghewelscip,BVERAERT 11

Zomtijd moeteen sprakevallen amorues, (150% ;Doen voersehuererveerden /met
Dan beleedt m ense weder orguilues Fel ïhewelscip Leedende methuer / atthebuterthiere,tottspelsghevouchten,cAsT., m elsche gheselscip, ald.30.
Ghewerm t, bn.Van wevmen,warm en?
C.V.R.59(1548q.
Ghevoughen, WW . Zie M NNV i.v.GeEig.gewarmd;in de aanh.(met cont/pyjzw,le art.,W NT i.v.Gevoegen.
secutiefaspect)warm ,bereid,geschikt?11
Van een persoon met betr.tot een per- W y (t.
w.de zinnekens)zijn twee stoute
soon:van nut,van dienstzi
jn (vg.MNBT ghewermde klercken /Om kluchten veri.
v.Voegen,bet.1,B,5).11Hy ghaetlieuer stercken / nut (1.netîjende fijn,cAsT.,
ledich Dan hy M enichte van Volcke Pyv.A i
ij(ca 15304.
zoude ghevoughen,EVERAERT 254 (1530) Ghewichte,zn.Zie M NW i.v.Gewichte,
(Vg.ook ald.287 (152% :,,Eenen stercken W NT i.v.Gewicht.
gheest Som tyds ooc om eenen te gheBlijkenshetverband in de aanh.(met
voughenesne1'').
causatief aspect) ellende, rampspoed. 11
Ghevraechede,zn.Van ghevyaghen.
Ghi
j wert beschut voor alle envijen,Die
Vraag,verzoek.11Alhaddemyhyement m enighen bringhen in zwaer ghewichte,
/ghebreckom wercken My enrochteniet/ Redevijhevsged.4,51 (m .16e e.j.
naer hyements ghevraechede, EVERAERT
Ghewijnt,bn.Van wijn.
138 (1528?1.
Vo1wi
jn.11Als ghy welghewijnt gheGhevrom tdlt,GHsvRooMT,bn.Zie JJ:()- biertzijt /Queltu derbouverijen tandtm en .
sweere,cAsT.,Pyv.C vij(ca 1530q.
Ghevrouchelic,bn.Van *ghevyouchen?
Ghewinsel,zn.V an ghewinnen.
Aangenaam,vreugdevol,heerlijk.11O
'
W at nagestreefd, nagejaagd, begeerd
ghevrouchelikerprieelderreinderjueght, wordt?1My onghesteldegheeftghewinsVol alre zoetheden,vo1alder dueght, JS. selez
yen verzinssele,DatNarcissuskrijghe
d'om rinssele ,,en 'tbem inssele, H .d.H- .
Vvoede483 Eeind 15e e.q.
Ghewaghelic,bn. Van ghewaghen.
K 8 (m.16e e.q Door sinnen ben ick
Gesprolten wordende. 1 W ilt zonder dwerck altijts strijckelijck Daermede
ghylzyn Endejnthooren abylzyn/myns ick crijghe almi
jn ghewinsel,Antw.Sp.
woordsghewaghelic,EVERAERT60 (1511q. Kk iiij (1561j.
Ghewalch,zn.Van walch.
Ghewueghen, ww. Bi
jvorm van gheNarigheid,akeligheid;ongemak.11Noch weglten (zle MNW i.v.Gewegen,3e art.).
weetic jc eenen subtylen vontTjeghens, 1)Leiden,besturen.11Vuerstockreghels
de blaeu jeucte of sulc ghewalch,EvE- staen zij ende vuer maiuer Ghelijck int
labuer des refereins ghewurghen, cAsT.,
RAERT202(15281.
Ghewat,zn.ZieM NW i.v.Gewat.
C.V.R.55 (15481;Dieswillen wy totdien
ln veralgem eende betekenis,ter aan- den zi
n ghewueghen,ald.216;(God)die
duiding van een plaats of toestand (in a1sden ghewuechden (versta:ghewueghenneutrale of gunstige zin): gewoonlijk den,Bestuurder?)/,
/duerzynscrachtsvirslechts dienend ter omschrtving.11Dats tuuten de blom kins doet spruuten,Reyne
my metallen liefDat ghy gherocht/jn M .92(ca 1575?q;VadevOnse912*(1577j.
svoorspoets ghewat zyt, EVERAERT 42
2) Onder handen nemen,aftuigen. 11
(1512j;Sulc ghilde die nv / jn sweerels lck werdse zoo ghewueghende dat ghy
ghewates,ald.286 (152% ;Uten paradise duertgheschieden zultwesen verwondert,
ende tshem els ghewat,cAsT., C.V.R. 111 Judich 1174 (1577q.
(1548);Hy (t.w.Jason)salse (t.
w .Medea) Ghezedelijc,bn.ZieGhesedelic.
laeten in een ghewat//fel,Chayon 450
Ghezyle,zn.W vl.vorm voorazijn (zie
(1551j.
DE Bo i.v.Gezijl).
Gheweente, zn.Van wenen.
Azijn.11Myn spyse hebben zy /gheSmartoframpspoed.1Hem volchtghe- m inghelt m et galle, En m ynen dranck
weente //naer want zoomen hoort //a1s m et byttende amper ghezyle,Jezus i.d.
hadse een stincken // zoch Sy zoudent tempel212 (ca 1575?1.
Ghezoct,bn.Zie M NW i.v.Gesoct.
drincken //doch,Judich 1244 (1577!.
Ghewelscip, zn. Van ghewel, wil (zie Metofop sokken oflageschoenen (vg.
Gemma 189v: ghesoct, soccatus, aang.
MNW i.v.Gewille)?
M
e
t
g
he
we
l
s
c
i
p,
naa
r
(
z
i
J
'
n)
z
i
n,
naa
r
in MNW i.v.Gesoct). 11Adieu wynterw ens7. j
lS.:Sa1 den man commen? C.: spreeuwen ghaende ghezoct /en ghedost,
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DE DENE,Langhen Adieu 200 (ca 1560q;

Gloeytsele, zn.Van gloeyen of gloeden.

Adieu... Ande baervoete broederkens
waer ghaende ghezoct,ald.281.

Gloed.11lck incorporeerdentroostvan
Godtsfigueren / Twelck my 'thertdoet
Ghezouchte,zn.Vanghezoltch(zieMNNv berueren // deur 't vierich gloeytsele,
i.v.Gesoech).
Rott.Sp.M vjv (1561q.
Geraas, leven. 11Cherberus, den hel- Gloosen,GLoozEx,ww.Zie Glosen.
hondt. Van blytscap hulende / met Glorieus, bn. Zie M NW i.v. Glovioos,
thierende ghezouchte N aer Zyne ghe- W NT i.
v.Glovieus.
vouchte, IJ:A'
J.Z.1,39 (1583).
lldel,praalziek,hovaardig(vg.KIL.847:
Ghyde,zn.Ontleend aan ofr.,fr.guide? glorieu s. Gloviosus:iactatov en gloriLeiding,bevel?11Proserpyna/byrade/ eus zi
jn.Alivavise,placeve .
sï:ï).11G1ovan Plutos ghyde Zidt zou an zyn zyde, riëus ben ic niet ghegrieft, cAsT.,C.V.R.
Vevl.Z.1,60 (15831:
50 (1548q.
;Ook worden wy alri
jckerNetGhijghen, ww. Z1e M NW i.v. Gigen, tervan manieren /enPolitijckerDoordie
AVNT i.v.Gijgen.
Coopl
Ant
w.
ie
Sp.
denZzni
iii
e
jt
v(1ni
561
jdi
)c
.h oft glorieus,
Zwoegen.11Den loon ismedecijneVoor
allearbeyders/hoedatseghijghen,a4z
n/t,
f?. Glorieusheyt,zn.Van glovieus.
S#.Ddd ijv (15614;Sy sullen loopen,en
1)Heerlijk,roemrijk woord.11Daerzyn
nietarbeyden noch ghi
jghen,HOUwAERT, ghesproken Glorieusheden van hu /stede
Fï8r W tevste35 (1583) (hic?).
Godseerbaer,EVERAERT 365 (1527j;Veil
Ghildelijck,bn.,bw.Van ghilde.
gloryeusheden / waerachtich ende waer
Als (van) een y
,gilde'', royaal. 11Hy Synvan huMaria/vermondeirt,ald.366.
domineert /hy bancqueteert ghildeli
jck, 2)Pralerij,ijdeltuiterij,hovaardij (vg.
Antw.Sp.Hh iiij(1561);Een ghildelijck KIL.847: glorieusheyd .Gloviatio,ïJcbancket,ald.Vv iv;Dus van u tijtlick tatio).1Heb ic v niet geseyt. dat niegoet deelt ghil
delijck,Const-thoon.Juw. mant vant vleyschelijc solaes en scheet
441 (1607q.
Noch van ydelheit /glorieusheyt/noch
Ghoijen,ww.ZieGoyen.
vanverwaentheitgroot?ZevenSp.Beymk.
Ghorden,ww.Zie Govden (1).
F vijv(15911.
Ghuchte, zn. Zie Guchte.
Glorieuslic,GLoRlosst-llc,bn.ZieM NW
Ghussen,ww.ZieGussen.
i.v.Gloviooslihe.
Gibbé, zn. Ontleend aan ofr.,fr.gibet.
1) Overmoedig.11Desen Tyran...Die
Galg.11Dat ghy aen een gibbé raoet hem hier noch zoo glorioselijc verstout,
hanghen te droogen, Ontv. Rentm . 789 GHISTELE, Vivg.Aen.fol.212b (1556j.

(1588?q.

2) lldel,praalziek. 11A1s ghy ghinct

Gillem an,zn.Uitgil
len,gilenl?)enman. glorieuslic al wispelen ende wayende,
M em brum vi
rile? 1Vwen gilleman is #r.Vvoede732geind 15e e.q.
veelte slap,St2,169 (vöör15241.
Glorifieren,ww. Ontleend aan ofr.,fr.
Gyxken,ww.Vangigen,hi
jgen(vg.mhd. gloyifiev.

gihsen)?
Verheffen, verheerli
jken. 1 Godt v
Hikken?1Hy moetgyxken by dedar- (t.w.Maria)bouen alglorifiere,DE Roomen,Lanshnecht150 g16e e.q (&y de dav- VERE 154 (3e kw.15e e.q;Venus camem en ,Z.lnl
nieren die de banieren der liefden ter
.bl.V1l1,n.1).
Gletsen, ww . Zie M NW en W NT i.
v. vespereyen stieren om den am oreusen
Glissen.
te doen gherief met reynder vertroostin(Uitlglijden (vg.SCHUERM.i.v.Gledsen ghe glorifieren door dit hantieren,Doesb.

en os Bo i.v.Gletsen).1Neimtdaer den 45 gvö6r 1528).
stock yyde belofte Gods''ghenaem t,Die u
Glorioselijc,bw.Zie Gloyieuslic.
zal bevryden voor zucklen oft gletsen,
Glosen, GyrLosEx, G LOO SEN G LO OZEN ,
ww .Zie M NW i.
v@JW NT i.v.Glozen.
GentseSp.225 (15392.
Gloedelijc,bw.Van gloeden.
A.BEDR.-.1)Bedenken,overwegen,
Gloeiend. 11Laet mi
j inde helle niet terhartenemen.11W i(sijn)A1ssusteren,
brandengloedelijc,A.BIJNS398(ca1540j. ja, diet wel geloest, Verenicht, Eevste
Gloedicheyt, zn.Van gloedich of recht- Bl. 1375 Eca 1440?
j; Ghy slacht / den
streeks van gloet.
roukeloosen Die... niet en gloosen Dat
Gloed. 11Mi dochte,ic WaSgenomen zy,enz.,EVERAERT 19 (150% (zieook ald.
wter helscer gloedicheyt Ende van daer 62,124);(
C&ïsfzfs') Verdienste,die ons
bouen inden hem elghedreghen,M av.v.N . waercken, elc dit glooze, W aerdigh beqwam e Gode eS makende, Gentse Sp.
1110 (ca 1500j.
193

172(153% ',Paulusen Silas,deeswoorden
wel gloost, Zijn sy inden kercker niet
wonderlijc getroost? Pvochiaen 1951 gca
1540) lck plach wonderlijck abuys te
werckene lnder natueren, om druck te
glosene, H.d.Hvl.V 3 (m. 16e e.q Dit
gloost! Hwffz. S#. Rr ijv (1561), Den
keestwelgloost!Rott.Sp.D iv(15614;Van
de konst/dattet is ghegloost,ald.O vj
(hic?)Dat
. s qualich gegloost, dat is slecht
bedacht.1M innevaev604 (1583);Li
jsen
Jan Sul117 (eind 16e e.q;Lettev en Geest
162geind16ee.q.
OPM.M et een genitiefobjectin de bet.
'#zich bekomm eren om )3ju Q '
j
g/oLied.en
Ged.,uitg.Carton,bl.527.

bw.bijVONDEL 1,51 (zieV'NT i.v.Goedevhande, Afl.).
Goet,bn.Zie M NRV i.v.,le art.,W N T
i.v.Goed (1).
Te goede geven, tot een goed einde
brengen,goed doen aflopen.11Gods eewighegraciegheeftmy tegoede,S#.#.M .
518 gbeg.16e e.q;Gods eeuwighe gracie
gheefsons te goedetald.3164.
Goetaerdichybn.zleW NTi.v.G/:#llr#ïg.

VTelgeschapen.1Besiet mi
jeensoock!
Ben ick niet goetaerdich en jent van
leden?Lechevt.203 (1541q.
Goetgrondich, bn., bw. Zie M NMT i.v

1) Rechtschapen, edel. 1 Notabile,

vercorene, eerwerdighe, Goetgrondige,
hooge verm aert,Sacv.v.d.N ., naprol.2

2) Opmerken, ondervinden? 11 Dyn (3ekw.15ee.1.
troost /men gloost / waer ye genoost / 2) W elwillend. 11 (Tspeys vruchten)
behoefdemedicijne,St2,45 gvöor
' 15244. Dien onsGod gheeftdeursijn gratiegoet3)Vermelden,noemen? 1By dat God grondich,Haagsp.k iiijv (1561q.
gafzynen zonewtghelezen,Zi
jnder twee 3) Hartgrondig. 11Dies danckic goetde m eeste ionsten bewezen Daer in grondich Den heere,die m y zulcke ghiften
schriftueren yeWers of ghegloost staet, zent,Gent
seSp.134 (153% ;Hoetroostigh
es een betrauwen goetgrondigh Op tgodGentse Sp.122 (1539j.
B .ONz. Glosen sl:r,haken naar?11 delic woordt, ald.200.
Goetsm oets, bw. Zie M NW i.v.,W NT
Mocht my ghebueren Jn corter hueren
eeneghen troost V an huer daer my den i.v.Goedsmoeds.
zin naer gloost, EVERAERT 266 (15301. Uit eigen beweging,vrijwillig,zonder
tegenstreven.1lc duerstekeu metdeser
OPM. Vy.Ghegloost.
Goddinlilck,GODDINNELIJC,bn.vangod- lanssen.Oft gaet goets m oets,Sacv.v.d.N .
din,godin.
653 g3e kw. 15e e-q.
rneren,ww.ZieGouvevneven.
dinne
Alslij
(c
van)
!cAs
eT.
en,godin.11O beelde god- GoeveZn
Gof, ) Verwant met goffevd,groot
Pyv.A vj (ca 15301;O
v.Gojfev)?
Venus minjoot... Amoureuse goddinne- en zwaarpersoon (zie W NT i.
licke moghenthede,ald.C ijv;O beeldt Grof,lomp? 1Dyn 1of /hier of /my
Goddinlijck,H.d.Am.C 4v (m.16e e.j; gofontbliue (versta:ik,grof,lomp mens,
A1s hy in dzee zach leven Zoo m enich ben niet i
n staat U (naar waarde) te
n?),St1,268gvöör15241.
nieuGoddinlijckevisagie,GHISTELE,Vivg. love
Goyen, GHOIJEN, ww. Zie M NW i.v.,
Aen.fol.173a (1556j.
OPM.Nog bijvlsscHER,Bvabb.134. W N T i.v.Gooien.
Godsconste,zn.Uit Godls) en conste. Slaan (vg.xIL.:Goyen..Quateve. &
Godskunde,kennis aangaande God en Bat
ueve). 11DB DENE, Fab. 16* (1567q;
Goddelijkezaken. 11W elhem dieditmet Hoe soudt ic u ghoijen,Katm.146 (vöör
verstande vol-heerdich Door de rechte 15784;Men sal hem noch goyen // met
Gods conste is volghende naer, A ntw. Luciferls)iseren stele,Ontv.Rentm.970
(1588?q.
Sp.V iiij(1561).
Goeddienstigh, bw . Uit goed en dienst
In deaanh.achteruitslaan(vanpaarm et-igh.
den).11Bindtet (t.w.het veulen) anden
W elwillend. Ons raedt en zal van rinck vander dooren, So salt staen hupulier niet vervrem en, Maer u goeddien- pelen,smi
jten en goi
J'en,Schuyjm.392
stigh met trooste begorden,Gentse Sp. gv6ör 1504).
Golge, zn. Zie M NW 1.5J., W N T 1.RJ.
28 (1539q.
Goederhandich, bn. Van goedevhande. Gol
j(1).
Slok,hap? 1Sulcken appeteyt is gieMreldadig,heilzaam ? 11Loffhemelsche
salueseergoederhandich (totdeH.Geestt, recheyt gevende Den menschen hedendaechs thaeren gevolge,Die rycken eten
St1,242gv6ör1524q.
OP'
M.
lnv.
de
bet. #'
zind'
bij
MANDER,
vriendelijk,goedge- darm en teenen golge, Bv. W illehen 469
Olï
J'/b.101 en a1s (1565?q.
..

- -
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Goom ,zn.Goom slaen,zie Slaen.

Camp v.d..
D(?0/432 (1493),cAsT.,C.V.R.
Gorden (1),GHORDEN,ww.Zie MNW 232 (1548q,
. Beheeyinge Pauli 241 (ca
i.v., le art.,W NT i.v.
1550?q;Antw.Sp.G ijV(1561q;Bvuyne2,
1) Zich verstrikken in. 1 Rvilt v int 61 (15831.
gordelvan lueghene groot gorden,NyeuB.W EDERK. Zich gedragen,leven. 1
.11,
vont361(ca 1500);Ghy sulthu by dien / cAsT.,C.V.R.3 (1548);Izorî.Z.1,863,
(15831.
jn sketyfuicheytsscultgorden,EVERAERT 99Gr
achten,ww.V an gvacht.
509(15334.
2)Verzamelen,bijeenschrapen?11Tsint Van een graclatvoorzien.11Daeromme
datmen thgemeynte goudt sach gorden
FLsint ist al ouer tschreue ghetorden, DE

hebbic hu willen vergaeren Om mynen
wynghaert te thuunnen te grachtene,
EVERAERT 510 (1533).
RoovElts 323(3ekw.15ee.
1.
3)ln zeerveralgemeende bet. hem vut Graciuesheyt,zn.Zie Gvatieusheyt.
de zinnen ghovden, buiten zichzelf geraGraeslooper, Zn. Uit grqes, gras en

ken. 11Jc zoudeme wel vut de zinnen loopenmet-ev.
ghorden Ende lichtelic m et vpsette ky-

lemand die de weidestreken doorfuen Moestic achter by belette blyfuen, kruistom zuivelop tekopen.1lck vinde

EVERAERT237 (15261; kem wijsgovden
wijsheid nastreven,wijsworden?11Suldil
noch nijetin een anderadvijs,,terden,U
selvenwijsgorden),sondermijn bekijven?
M eestev Vtlp'
zl220 (ca 1600?q.
OPM.Vg.Ghegovt.

Gorden (11),ww.Vangovde?
Geselen (vg. KIL.. gorden. Caedeve
lovis).11(Fr/z
l
,
fît/
y'
zllDiehaerkinderen om
smanswillesmijten en gorden Alssy niet
en m ogen queeken sonder bescheet,Leen/1//673 (na 1531).
Gordijnwachter,zn.Uitgovdijnenwachtey.

Scheldnaam voor een m an , die zich
gaarne of vaak ophoudt bi
j de bedgordijnen:wellusteling,slappeling,lafaard.1
Ghy zijteen Pluym riddere,Een Gordijnwachter, een vervaert H ansse, H .d.Am .

S 3v(m .16ee-(
1.
Gorreelich, bw. Van govveel, gareel.
Als een gareel. 11Verlanghen zal my
den zin gorreelich /Aenspannen zeelich,
cAsT.,Pyv.A vjV(ca 1530q.
Gortsel, zn. Van govden.
Koord,riem.11Tgortselwasvan puerdersuuerhedetCamp v.d.Doot308 (14931.
OPM.Nogb1
jCOORNHERT1,238d,aang.
in W NT i.v.Govden,Afl.
Goute, zn.Oorspr.7
.
Bargoense naam VOOr een lichte

vrouw (vg.Libev Vagatovum,bij MooRMANN, Bvonnenb. Cliché 2, na blz. 12
Goute een lichte vvouwe).1Buyten der
stadt moecht ghy wel luysen en vloyen
En m et v goute lancx den breederick

schoyen,Hwfu?.S#.Aaaiiijv(1561).

Gouverneren, GOEVERNEREN, GovBltNEREN, ww. Ontleend aan ofr., fr.gouvevnev.

A.BEDR.Besturentvg.xll,.847:Gouern éren. Gubevnave, modeyavi, yegeve). 11

hiernochdiebooterentde)caes//coopers
dese dulle graes//loopers,dietlantdoer
crtlijpen,Gv.Hel1114 (ca 15641.
Graet (1),zn. Zie MNW i.v.,le art.,
W NT i.v.Gvaad?

Den gvaet nemen wt, zi
jn oorsprong
vinden in,beginnen met? 1Die liefde en
m oeghdy nemm erm eer verlaten Sy doet

openbaren die consten loyale A1stellen /
meten /sijndeprincipale Daerveelderley
consten wt nemen den graet,Hsff
?.S/.
Aa iv (15614.
Graet (11),zn.Zie MNW i.v.,2e art.,
MTNT i.v.Gvaat.
Ondier? 1Tfy helschen graet,die om
ons gaet, ils een gier diet alverslaet,
B.d.Scv.37(1539j.
Gram ,zn.Zie M NW i.v.,2e art.
Intgvammespel
en,nijdig zijn? Of ,yop

zijn pootspelen ''tverdam)?1Hoe,hevet
dan miracule gedaen?Soe salmijn bolleken spelen int gram m e!Sacv.v.d.N 1224

g3ekw.15ee.j.
Grzammerc(hliJ
's,tw.en zn.ZieGvand-

AF/6F:j)'
s.

Grandmercijs,GRAMMBRCIJS,tw.en zn.

Ontleend aan fr.gvand mevci.

Dank jewel(vg.KIL.847:Grand m ercissegghen.M agnasgvatiasagevej.11Hy
(sal) voor zijn gagije niet meer hebben
daer Dan een toeknick oft eenen grandmercijs?Leenhoj863gna 15314;Grammercijs mtn Heere,sey hy,CRUL,Heynhen
38 (ca 1540?j; Een present van Godt
loondt,Grammerchijs besolosmanos,Tïtelv.e.spelvan FRANS FRAET (ca 15301;
Daerom sult ghij eerst seggen grand
mercijs,LijsenJan Sul326 geind 16ee.?q;
lck wi1u verlaeten en seggen gramm ercys,Tvauwe258 (1595?q.
Granfeyn.Zie Gvantjeyn.

Granten,ww.Zie M NW i.V .# W aar V erwezen wordt naar LûBBEN 2,139,die uit
een vocabularium aanhaalt:granten ve1
tronen, aveve. De laatste bet. ,,op iets

belustzijn''past niet in de aanh.,tenzij
zich daaruit- evenalsbijgilen (zieMNAV
i.v.,2eart.)-debet.y,bedelen''heeftontwikkeld. ln dat geval kunnen gylen en
gvanten synoniem zijn en betekenen:bedelen,schooieren m et de bedoeling hier
en daar watop te doen.Zie ook W NT i.
v.

Gvanie.
Schooieren.ll
Truggelers,pelgromsentru-

wantenDieachterlandegaangylenengran-

ten,M enichj.d.bedyochs229(1eh.16ee.
1.
Granttlfeyn. Ontleend aan ofr. (de)
gvant/ïs ,tbeaucoup, énormément'' (als
bw.bep.b1jeen ww.), ,,très, fort, merveilleusement''(id.bijeenbn.),zieW NT,
dl. XV111,kol. 1801.
(Prlwl gvanlttjeyn enorm,geweldig.11

Ontfangtabsolutieibsolutum endeclutum ter reducie Van granfeyn,N yeuvont

1,153 (15561;Haerschoonheyt,daerick
om deyse, & haer graciuesheyt, daer
ick om peyse,ald.3,147 (2e h.16e e.q;
Doen heeft neerstich ondersoecken my
ontbonden V gratieusheyt, a4w/zf?. S#.
Bb iij (1561).
Grauweri@
i
,zn.Van gvauwen.
ee
Gesnauw. 11Beyt man,hoe sout ghy
doen ofu so tem oetwaer.
7 Ghy weet van
geen gebreck, temt u grauweri
je. Hy
roept wt honger,COORNHERT,Riicheman
1152 (15501.
Gravatie,zn.Van gvaveven.
Moeite,last,kwelling.11V moederisin
grootegrauatie,S.Stadt1.5 (ca 15351(zie
ook ald.)1183,1350);DoerVenusmandaet,//raet//heb ic vexatie,metswaer
gravatie,Byuyne 1,163 (1556);De vrou
salsoo belaen //sijn //sonderdubitatie,
Dat sijse heymelic sal eten selfs mits
groot gravatie, Sonder fallatie // des
hongers,HeymelicLijden 338 (1557!.
Graveren, ww. Zie M NW i.v., 2e art.
Bezw-aren,kwellen,grieven. 1Alshun
elck intversoecken absenteert Dal1wordt
ghegraueerdt//den bodemeestindesake,
Haagsp.o iijv (1561).

441 (ca 15001;F. Grantfeyn ghelt den
pacht //nv.H .:suerder dan veriuijs//
jae
t,Chvistenh.300 (ca 1540j.
Grase,zn.ZieW NT i.v.Gvaze.
Aard, natuur (vg. DE Bo i.v.Gvoeze: Gravytheyt, GRAVETEYT, zn.Gevornld
##N atuur of gestel van 't lichaam , fr. naarofr.,fr.gvavité,lat.gvavitas.
natuve, complexion, tempévament, sonsti- Gravytheyt houden, een voornam e houtution ...ln dezen zin zegt m en ook Gra- di
ng aannemen, zijn waardigheid opn(vg.KIL.847:grauiteythouden.
ze'').1O Venus!anschaut my teer van houde
Teneve gyauitatem ,vetineve dignitatem ,ovgrase,cAsT.,Pyv.C iiijv(ca 1530j.
Graspat,zn.Uitgyasenpat.
dinissu'
idignitatem fzfprïl. 1Houtgravyegg.
door
het
deWwe
11Mo
orgras
ghenofmetgrasbegroei- theyt,EVSRAERT60 (1511q;Hy salnoch
willic pleyen den welcomen / tot sulcker hoochede (t.
w.
wilde graspat,EVERAERT 113 (1513q.
van hetburgemeesterschap)Als hy graGrateirder,zn.Van *gvateven (uit ofr. veteyt can houden,Zeven Sp.BevmlI.l
gvatev,fr.gvattev,krabben)?
viijv(1591(.
Krabber, schrapper? 1 Hemlieden zo
Greffijnghe,zn.Van gvefjen,griffen.
Schrift? Of schri
jfstift? 11S.: Hope
sallic een poerkin gheuen //Van eenen
wetsteen cleene ghewreuen // Vp een stijft,M .:AlsthertebeschrijftH. Godts
grateirder / met een eykin nisch,BvE- helyghe greffijnghetGentseSp.20 (1539j.
Greynezaetzzn.U1tgveyn en zaet.
RAERT201(1528j.
Gratieus, bn. Zie M NW i.v.Gyacioos,
Graankorrel, in de aanh. gebruikt a1s
W NT i.
v.Gvatieus.
benaming voor Maria. 11Jn my es alle
Genadig.11(M avia)Vviensgratieusbe- hope /des leuensghestelt Mach zou wel
.

dauwen al te bouen gaed, cAsT.,C.V.R . segghen dat zuuer greynezaet,EVERAERT

158 (15481;Heere,iont my vuyt liefden 31G
1(152%. bn.Corrupt voor gvynlijch
reynhjck,
rycke glorieus,Tvudo 3207 (ca 1550j.
(van gvyn, schrikaanjagend masker)?
Gratieusheyt, GRACIUESHEVT, zn. Van
Afschuwelijk? 11 Dat greynlijck zuer
gvatieus.
spijtich grijnsele//Maectmy zuchtelijck,
18(m.16ee.J.
Bevalligheid,lieflijkheid (vg.KIL.847: H.d.Am.
eysichede,zn.Van *gveysich ofrechtgratieusheyd.Comitas,affabilitas,/J- strGr
eeksvan gveys,gruis.
cilitas, vvbanitas). 1 Haer gratieusheyt
(Steenlgruis.11Deeerde zuueric /ende
Verbli
jtmetzoethedenHemelendeEerde m ae
cke reenich Van alle harde greysicH .d.Am.T lvgm.16ee.1;Syn graciuesheyt streckt boven alle bloem en, Bvuyne hedesteenich,EVERAERT502(1533q.
gratieus Dm inste plaetsken van uwen

196

Grief,zn.ZieM NW en W NT i.v.
Gevaar. 1
1Dus leiter groot grief inne

Griever,zn.Van gyieven.

Die benadeelt, kwetst, wondt. 11 A1
scynet zo /dathy alshuer grieuerleift,
EVERAERT45g15121;Deswaereltstroosters
zijnlastighegrievers,GentseSp.5(1539j.
Griffie,zn.Zie NVNT i.v.
Ent,loot (vg.KIL. greffie.Suvculus
çsfïjodiendo iwscrif'
pfr en MTNT i.v.Gvijjiën,bet.B,1).11Aenmercktook tplantsoenen /welcken grooten struycken Van
kernkens en griffikens worden gheplant,
Haagsp.ciiij(15611.
Grijncken,ww.Een intensief-formatie
naastgvijnen (zie RVNT i.
v.Gvinhelen).
Grinniken,grijnzen7
. (vg.KIL. Grincken / grinckelen Fland.j. grenicken .E deve yisus Saydonios, STALLAERT
1.V Gvijnhen,DE Bo i.v.Gvingen,Belg.

(t.w.in de beoefening der nigromantie),
M av.v.N.249gca1500q.
Grieffelijck,bw.ZieMNW î.v.Gvievelilte.
Bedrukt.1Ghy zietzoo grieffeli
jck //
Alwaerdy eenen K erck-uyl,H .d.An1.V 1
(m .16ee.
q.
Griefte, zn.Van gyieven.
1)Smart,kwelling,pijn.11lacob ghevoelende des doots griefte, Op Christum
stelde hy zijn viseyen al,GentseSp.124
(153% .
2) Onheil? Te gvieftq conlen, tot
onheilgedijen? 11Een wyf /Abimelecht
meteen steen stick terdoot//smeetOm
zyn zondighedaet/hetQuam hem zoo te
griefte, I7e1'
l.Z.1,316 (15831.
Grielte),GRIELKEN,zn.Zie NVNT i.v.
Gviel(111).
Oudevrouw (vg.DE Bo i.v.Gyiele:,yeen
nijdig vrouwmensch''). 11Sy en willen
gheen /meyskinshouden /nochdoonekins
Maer houden matroonekins / versufte
grielkens Aerme houde vraukins / met
gheluwedielkens,DE RoovsRE,Quicunque
638 g3ekw.15ee.q.
OPM.1 Hetwoord komt ook voorbij
DE Dsxs blijkensde aanh.bijDE Bo i.v.
Swatelen : ,,stamercatte griele bottecroes
zwatelpot''gca15601,
'debet.wordtdaaruit echter niet voldoende duidelijk.
OPM.l1.Als naam waarm ee zinnekens
elkaar aanspreken komt gviel (tot een
vrouw) gyielhen, (tot een man) voor irl
Chvistenh.,resp.362en 289 (ca 1540q.
Griet,zn.ZieW NT i.v.Gviet(11).
ln de aanhh.als tweede deel van een
dubbelri
jm,hetzijalsaanspreektitelvoor
een zinneken (
in beide gevallen m annelijk!) hetzij als stopwoord. 11Laet ons
waernem en watter braet //siet ditwel
verstaet //griet inder hellen fabrjck,
Gv.Hel673 (ca 1564);Sy dij noch dus
slecht // griet,Loul
kls JANsz., JJJAZ tgeslachtdev menschen 132,in H s.TM B,F 9
(2eh.16ee.q.
Grieu, zn.Van gvieuwen, gruwen.
Gruwelijkheid.11Meerquaetslichtende
grieu Zullen wy noch doen /dan wy oyt
deden met crachten //fel,Veyl.Z.11499
(1583q.
Grieuwen,ww.Bijvorm van gyuwen?
Gruwen?1Quaden W ille/en Zinnelick
lngheven //snoo,Hebben een zaedtghezayt / vry zonder sneven // vroo,Ten
vrimden becleven //broo /up datgrieu-

g
vevey (waals gyivey) onder invloed van
#yieven?
Last,moeite,leed veroorzaken.11Als
zy (t.w. de Turken) gheheel Armenien
destrueerden / Ent den kerstenen griueerden,cAsT.,Bal.A 5v(15211;(God en
l'
flrïllBeware. Onsen Keyser Carolus

1?76(1583j.

g1548j,

M us. 6, 191, 183: gyeenhen en H orae
Belgicae 72, 37: grinkinge, grisinge,

ghewinghe,l'ïcfvs).11Ghy verleedtdeen
den anderen algri
jnckende,cAsT-,C.V.R.
231(15481.
Grijnsele,zn.Van gyijnen.
Grijns? 11Dat greynlijck zuer spijtich
grijnsele Maectmy zuchtelijck in lamentatienverzuchtich,H.d.Am.18gm.16ee.q
Gryppich,bn.Van gyypen.

Roofzuchtig? (vg.Havl. Gloss.: gripech,vapax).1De duue...descaeduwe
merckich zietdesHauicx /dieszou sterckich vliet Kennende de dyveerssche /
grepen gryppich, EVERAERT 356 (15311.
Grijser,zn.ZieW NT i.v.Gvijzey.
Grompot,knorrepot(vg.PLANT..Greyser, oft gri
jser Rechignard.Homo
vultuosus).11GHISTELE,Tev.Hec.6 (1555q;
Bvuyne 1,30 g2eh.16ee.q;dbv.Ofj.,in
Hs.TM B,.,
1,fol.63geind 16ee.?j.
OPM.NogbijBREDSRO 1,142.
Grijt,zn.Oorspr.?
Blijkens het verband in de aanh.
spleet.1En dan spreecktghijd'een d'ander doortgrijtVanden wege,Piv.en Th.
223(1ekw.16ee.q.
Grimm uts,zn.Uitgvim men en m uts.
Sijngyimmutsopgesethebben,debokkepruik ophebben. 11 Hebt ghy v grimmutsop ghesat?Veeld.Gen.D.27(16ee.q.
Griveren,ww .Gevormd naar ofr., fr.

we Dat m ent hier naer hieuwe, Veyl.Z. vuer elck griueren, casT., C.p.S. 232
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Groeysel,GRovsEt,,GROEYTSEL,zn.Zie was ghefondeirt,EVERAERT 367 (1527J.
M NW en W NT i.
v.
In de aanh.verzwakttotplaatsen.1
1) Groeikracht (vg. xIL.: groeysel. Tserpent.. . Mriens m acht licht onder hu
Fïgpr).1Si
jn groyselfaelgeerthem en de ghegrondeirt, BVBRAERT 337 (15304.
duegt,Camp v.d.Doot 24 (1493);Hem, 2) Bedenken, letten op, ter harte
die geeft wasdom alle dingen, Dwelck nemen. Ditwelgvondeevt,wiltdit(
wel)
door swinters bedwinghen tgroeysel was gvondeven,bedenkdatwel.11Nyeuvont106

quite,Tot smenschen profi
jte,A.Bllxs
433 gca 15401,
'Den Olmboom nv alseenen
dorren struyck // siet Oudt sijnde /
wiens groeytsel schier is vergaen,a4s/f
z'.
S#.Siv(15611(zieookald.ii,liiij).
Gvoeyselvan AnïAlA3c'
n,in de aanh.om schri
jving van de geliefde,t.w.Venus.11
O groeysel van minnen, schoon, goedertiere, Die den tijt van zoetheden gheaccordeert,,hebt,H .d.Am.T 6v(m.16ee.J.
2) Groei, wasdom. 1 Niet meer dan
Roosen oft Violieren,Lelien,Bloem en en
Eghelentieren Haer volle groeysel ontfanghen en konnen, 't En ware door het

schijnen vander SonneniDesghelijcx en

m ach ick oock m innen nlet,'t En zy dat
uwen raet dat ghebiet, H .d.Am . P 3v

(ca 15001;A.BIJNS 126 (1528),GentseSp.
103(1539);Tvudo1421(ca 1550);H.d.Am.
Bb 4V(m.16e e.
q;Byuyne3,93,127 (2e
h.16e e.
q;Const-thoon.Juw.21 (1607q.
Gronghe,zn.Van gyonghen,m opperen
(zie MNW i.v.Gvongen,W NT i.v.Gvow:'
lz)?
Gemopper? 11Esmer daeromme (t.w.
omdat hij niet beter zijn best doet) in
gronghe...jc weermy veelbetdan ghy,
ReyneM .279 (ca 1575?J.
Gruys,zn.Zie MNW i.
v. Gyuus,W N T
i.v.Gvuis(I)?
Gespuis.11Almach na zyn siele dat
helsghe gruyshaken,Sy suelen foulte int
apprehenderen slaen, Tvudo 2438 gca
1550J.

OPM. De bet. heeft zich wrsch. ontGroensel, zn. Zie (
M N'
&V i.v., le art., wikkeld uit uitschot, uitvaagsel'' zoals
W NT i.v.
in Tvauwe 642 (1595?q: ,,B.: Duer ons
ln deaanh.speelse (?)variërende be- valsch abuys,L.:Sydy der werelt gruys''
naming voor lauwerkrans.11Om dat hy en 1487 ,,Ghy m oet er bey wt, als der
llen gruys. Oft ick sall u hersteken''
(t.w.Molinet) dit weerck in prosen be- heGr
uyspoort, zn. Zie VTN T i.v. Gvuisslichte. . Heeft hy dit zelue groensel

g
-rn.
.16ee.q.

verbuerd,cAsT.,C.V.R.5 (15481.

poovt.

v groesel heet V verstant hoe hebdijt
gheleyt te wercke, v.D. DALE, Tz
lsA': 245
(caGr1
51
6q
.
oetsel, zn. Zie M NW- en 'VNT i.v
Groet.11'
Ul#.M us.4,128(2eh.15ee.q;
M an en zf?ïJ'
/146 geind 15ee.);EVERAERT
417 (1530j;GentseSp.180 (1539j;cAsT.,
C.V.R.52 (15481,
.Antw.Sp.Nn iij(1561);
Rott.Sp.L viijv(1561);Tavuwegvaen 788
(15811;Pol.Ball.274 g1581?q.

1550).

Groesel, zn. Contam inatie van gyOeS6
Achterste.11Lucifer sa1u onder syn
gruyspoort setten, Condy dat hoerekint
en gvoeysel?
Sexuele aandrift? 1
1V wijsheytv iuecht m et ons ghecrincken, Tvudo 1841 (ca

Groysel,zn.Zie Gvoeysel.
Grondeken, zn. Van gvond.
Uitsl.rhet.isde toepassing alsparspro

Grulen,ww. Sam engetrokken uit gvu-

welen? (Vg.gvulichede = gvuwelichedein
Fvanc.9843,aang.in M NVTi.v.GyuwefïJ'
c/l8ï/en DE Bo i.v.Gvuielen,gruwelen).
Gruwen. 1Hem mach welgrulen die
sneeft of sneuen sal Voort ordel goods,
St2,125 qvöör 1524q.
Grusenbierken,zn.Uitgvuus(zieW NT
i.v.
Gvuis1)en bievhen.
D unnebier, bier van zem elen bereid
(vg.KIL.:gruys-bier / gruysenbier.
Fland.brug.Cevuisia f:wzfï.
sex jzfr/z
?
z
frïst4s
cocta).1Datheetmen tonsentgrusenbierken. Soude dat sulcke cracht cunnen
thooghen?EVERAERT201(1528q.

toto ter aanduiding van een menseli
jk,
inz.vrouwelijk wezen;meisje.11Sp.d.M .
3319 gbeg.16e e.q,H.d.Am.H 2v,L 4
Guchte,GHUCHTB,zn.Sam engetrokken
gm.16ee.
q;Katm.358(vöör15781.
D obbel jzg'tpAl#8àc'
)z, onbetrouwbaal
-, uit gekuchte?
looswezen,loos wicht.11St2,151 (vöör
1)Gebied (vg.gehuchtin dez.bet.in
AVNT i.v Gekucht,Aanm.).1Daer naer
1524);Tvauwe5 (1595?).
Gronderen,GRONDEIREN,ww.ZieM NAv saghmen int Roomsche ghuchte / Vi
er
vallen wt tgheluchte, cAsT., Bal. A 5v
i.v.,W NT i.v.Gvondeeven.
1)Grondvesten,funderen.!1Seghtwaer (1521J.
l'
Vvaer sa1ick hem soughegrondeirtEndeby wien Jherusalem / 2)Gehtlcht? i
-
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cken, of ter wat straten, Stede, doerp,

armeguysers?(x Catuyseys),inKluchtsp.
1,198reind 16ee.?q.
Gus,zn.Van gussen (z.al
d.)?
Aansporing,aanhitsing?11Accidentgaf
om dit te doen (
t.w.hetdoden van Pompeius)dengus,Camp v.d.Doot422(1493j.
Gussen, GuussEx,ww. Zie W NT i.v.
4.BEDR. Aanhitsen? 1
1 Gheli
jck de
Jag
he
r
o
ydt
g
he
i
r
e
n
s
i
j
n
ho
nden
guste
Gughelroc, zn. Uit gughelen, guichelen Op de Hasen en Coni
jnen om dietevanen yOC.

ofguchten?cAsT.,C.V.R.174 (15484.
Guerte),zn.Zie MNW i.v.Gove,AVNT
i.v.Geuv,le art.
M etjonstighengueve,metgenegenheid.l
Therte /sin ende natuere /Tallen tijden
metjonstighen guere /Jaehondertmael
binneneenhuere/Metwerckenvaneeren
op haerlacht,Sp.d.M .21(beg.16ee.q.

ghen,HOUwAERT,Lusth.4,523(1582-'83q.
B. oxz. Hijgen, haken, heftig vermijnen gughelroc just anghedaen,Dies langen.11W aniick watsonderlincx (daer
moet ic wat gughelen, dats verloren, mi
jn herte naer ghust) Hier in secrete
M an en î&z
)'
/88geind 15ee.q.
mi
jn dochter moet uyten, HOUwAERT,
Guygelsack, zn.Uit guygelen en sach. Lust
h.3,365 (1582-'834.
OPM.Vg. Vevgussen.
Goocheltas(vg.KIL.:Guychel-sack
Sacculusgesticulatovissivepvaestigiatoyis). Gutten, ww . ldentie'k m et v1. gutten,
11lck verstaenu vanden guygelsack /als guchten (zie Loquela 1.v.))
. Of corrupt,
m en die gaet ontknoopen Daer lach ic bi
jv.voorgyutten?
omme /daticvan achteren splyte,Zeven
Eig.(indienwijtedoen hebben m et vl.
Sp.Bevmh.H iij (1591J.
gut
ten)metbetr.tot vis:deingewanden
Guyser,zn.Zie NVN T i.v.Guizev.
verwijderen, schoonmaken;in de aanh.
Schooier,sloeber,bedelaar?11V'atseg- aanpakken,aanleggen?1lc heete gheen
dy van Ons Lieve Vrou te Loerette? gel
t nut Hoe icket gut //,tgaet mij al
Speelt m en daer van de vette voor ons, bederven,Cv%
jsman 86 geind 16ee.q?
Goochelrok,goochelaarsrok.1lchebbe

H
Habandoneren, ww.Zie z4àJw,#0'
)
z('
)z)c- %
.
Jezuso.d.levaeys892 Evö6r1580j;Tvauwe
216,1509(1595?q.
Habeam us,zn.Zie M NW i.v.
Tlstweeveldshabitatie(eig.hetwonen
1)Hebzucht.1
1Dees brocken souwen in de werelcl?)omschr.voor de wereld.1
mi schier m aken vet, H oe heet dit,ha- DE RoovsRs 303 (3e kw.15e e.
j;cAsT.,
beam us en rapiam us,Ende ditsdate,dits C.
V.R.199 (1548).
requiem,ende dit gaudeanius (1.gaudea- Habitatie(11),zn.ZieHabituatie.
H abituatie, HABITUwACIE, HABITATIE,
Arlvs),B.d.Scv.31 (15391.
2)Bezit.1Hierby soudesondermencie, zn. Zie M NW i.v.
allemijn credencie,Doorschriftuereghe- Kleding,kleed.11Soeistdan nootalsnu
heelint sant,vallen,W aer by habeamus m etter spoet Dat ghy of doet dese habisou in ons hant,sm allen, B. d.Scv.8 tuwaci
e,EVERAERT 22 (1509)(zieook ald.
(15391.
80
,
24
6,
247 en pass.),Lofvleysch warHabitatie (1),ABITACIE,Zn . Ontleend achtich goeds habitacie,v.D.DALB,Loj
aan ofr.,fr.kabitation,lat.habitatio.
Hostie93 q1e kw.16e e.q(hic?);Diesick
W oning,verblijf. 1 DE Roovslts 189, nu om ontfanghen ben bereet Dees habi196 g3ekw.15ee.q;v.D.DALE,LojHostie tuatie, Tvudo 3029 (ca 15504; Gods
93 (1e kw.16e e.
q (t,Lofvleysch warach- gheest. .stier u ter dueght in dees habitich goedshabitacie'',hic?of kleed?); tatie, ald.3031.
Hackelinge, zn. Zie W NT i.v. H ahheSt2,238 (v66r 1524j;Doesb.126 (vöör
1528)(yyllaerswesensnacie,migheuende fïyzjz.
vruecht en iubilacie in haer habitacieJ',
1)lnsnijding,inkeping,split (aan een
hic?)t
' EVERAERT 554 (1538);GentseSp. kleed)(Vg.xIL.:hackelinghe.Incisuva,
261 L
P153% ;B.d.Scv.26 (153% ;cAsT., incisio en hackelinghe der kleedeC.v.R., Schaechberd t.o. bl. 224 (15484; ren.Laciniae).11Menmach hoerhabijten
Tvudo 2373t 2808 qca 1550q; Antw.Sp. noch hoer hackelingen niet vercosteli
jEee iiij,h lj (1561j;Haagsp.m iiijv,o cken,Chavon 322 (15514.
iiij(15611;Rott.Sp.C ijv,K viijv(1561j; 2) Avarboel (Vg.KIL.'
,hackelinghe
F6Tl.

-

.
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ï'aechspel - ïfandtghedaet

ende werringhe.Dijficultates,vesï'
p,
tyicatae en DB Bo en Loquela i.v.H ahhelgJr:s).11A1st al ghesponnen es so eest
hackelinghe Endem in dan niet,Nyeuvont
181gca1500q.
Haechspel,zn.Zie Haeghspel.
Haecken,ww.ZieW NTi.v.Hahen (1V).
Enen iethaechen,iemand iets kwalijk
nement euvel duiden. 11Soud ick mijn
goet nlet lijef hebben wie soud mij dat
haecken,Nevinge1299 gm.16e e.q.
Haeghspel, HAECHSPEL, zn. Uit haegh
enspel.
Benaming voor een rederi
jkersfeest,
dat niet officieel gebonden was aan bepaalderegels,m aaropenstond vooriedereen, zonder verplichting de gewonnen

Prijs vermeerderd weer ,,op te hangen''
(zieverdermijn art.Haagspelin W inhlev
Pvins'Encyclop.%) en vg. voor de ontwikkeling tot verborgen en obscure bijeenkomst KIL.: haegh-spel. Ludi #Jgani,st
ps publiciautcommunes,w,ps celebves).11Spelen van sinne...Ghespeelt...
op Thaech-spel,Haagsp.(titel)a i(15611
(zie ook ald.a ive.v.).
Haeyen, HAYEN, ww. Zie M NW i.v.
Hayen,W NT i.v.Haaien (1).
1) Haeyen wJ(:1')
.,vurig uitzien, Verlangen,haken naar.11Eeyste Bl. 310 Eca
1440?q,cAsT.,Bal.P ijV (achter C.v.R ,
ed.R'dam 1616)(1521);Gentse Ref.85,
133,148(153% ;H.d.Am.Cc4Vgm.16ee.q;
Tavuwegyaen 666 (15811.
OPM.Reeds in O T.C.Lied.e.Ged.,uitg.
Carton,bl.430.

2)Haeyen 1'n,volharden in?,,Groeien''
in?1Sou icsebekeeren,diedusintquaet
haeyen? lck ving eer m et tam boeren in

dunen hasen,A.BIJNS 180 (15281.

OPM. Vg. Vevhaeyen.
Haelwaericheit,zn.Zie Aelwaevicheit.

Haen,ww.Rijmvervorming van hoen,
bijvorm van hangen en (inz.in oostelijke
gewesten) van hebben, welke geen van
houden? ln het mnl.komt haen voor a1s

beide in de aanh.passen.
H em haen,zich ophouden, zich bevin-

Haerdries, HARENDRIES? zn. Uit haev

en dyies(zieW NT i.v.Dnesck 1).
Cunnus.11Hier bij tastick ghern nae
tbomm eken Daerden harendriesafisdat
dromm eken,St 2,212 g
vöör 1524);Sou
m iooc yem ant...op den haerdriesiaghen,
steken,D oesb.70 rvöt
'
lç 15284.
H aeringsop,zn.Uithaevingen sop.
H aringsoep.1
1Mrij sullen tavont eeten
boeckweijde coecken Oft besoecken ,/een
haering sopgen,wilthierop letten,Lilsen
JanSul104(eind 16ee.?q.
H aes,zn.Zie M NAV i.v.H ase, le art.,
RVNT i.v.Haas (1).
M etten haese, snel, 1I1 korte ti
jd, op
kortetermi
jn?11Ten baetgheuedt/ghegadert/gheruedt A1m etten haese ghelt
men tghelach,DE Roovslts 304 (3e kw.
15ee.q.
Haghe,zn.ZieW-NT i.v.Haag(11).
Enen ()/ haghen banck setten (van een
vrouw m.betr.tOteen man),iemand ontrouw zi
jn (Vg.op H ugen banch setten in
F1'p'
l
4tt?.8.M . 11, 60, aang.in M NW i.v.
H uge, Waar de interpretatie 'Jtot een
hoorndrager m aken'' weliswaar op deze
plaats van toepassing is, m aar voor de
zegsw.in het alg. te pregnant:voor de
variant haghen van hugen zie W NT i.v.

Haag (11).11Nu zetsy hem zoo deerlijck
den backere, En op haghen banck, a1s
een Minnaer onweert,H .d.Am.D 2v gm.
16ee.q.
H ayen,ww.Zie H aeyen.
H allaertyzn.Bi
jvorm (rijmvervorming?)
van halling,helling,hellev (zie MNW i.
v.
Hallinc,W NT i.
v.Helling (l)en Hellev)?
Halve penning? 11W at singt gosen /
nietveelandere dan syn moer/ick wet
om een hallaert (x vallaevt),Iol's.M aelt.
290g2eh.16ee.q.
H alsbandt,zn.Zie W NT i.v.H alsband.
Gierigaard,vrek. 11Oock noemptmen
hem meteen verwijtelijck rumoer/Halsbandt / Tayaerdt / splijtmijte / vilt /
rekel/en loer Om dathy tzijne nieten
verquistdoordesen,Haagsp.k iv(15611.
Handelicheijt, zn. Van handelic (zie
MNAV i.v.Handeli
jc,W NT i.v.Handelijh).
Eig. handelbaarheid (
vg.v.D.wERvE,
Schat 146a: Tractabiliteyt, handelickkeyt), in de aanh.gedrag? 11U onhebbelijcke handelicheijt,Pvoetus -dbantus 14* (vöör 158% .

den? 1Neen man neen /houdesu daer /
ick zalsmy hier//haen (x slaen),Judich
8 (1577q (Men verwachthoen,zoals in r.
203:,,compthierbinnen /om raethoen''
eninr.394:,,om hoenvanfoye//hof'').
Haer,zn.Zie M NW i.v.,le art.,SVNT
i.v.Haav(lV).
FJS den haye hebben,verliefd zijn? 11 Handtghedaet, zn.ZieM NW i.v.H antt.
Ghy hebtvanden hare/SintJorisvissop gedae
houtuverevelt,Sp.d.
M .3298gbeg.16ee.q W erk, in de aanh.in bonam partem :
goed werk. 11W ilt den ba1 werck van
Haercken,ww,ZieHevchen (11).
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duechden gheuen Datmen bekent

bli
jkbaar verkeerd handelen, links, On
andigzijn.11Tdynctm e alverkeert staen
handt/ghedaet,DB RoovEltE 281g3ekw. h
H andtscoe sci
etlap / by sulc ghescien
15ee.q.
Hanse,zn.Zie M NRV i.v.H ans,le art., plat Als ofghy noyntboghe ghesien hadt
NVNT i.v. H ans.

Ghelyc sulc sim ple die te arie ghaet,

Vriend (vg.KIL.:H ans.Socius,colle- EVERAERT 240 (15261.
Harinckteef,zn.Uit havinch en teej.
ga).11F.:Der minnen forneys staet nu
in brande.J Haeltwaterhanse,Sp.d.M . Haringverkoopster. 11 Zij zoude wel
afkijven seven harinckteven, A. BIJNS,
4603 gbeg.16e e.J.
Hantghewrinck, zn. Uit hant en ghe- xV.S:/.310,e,8 (15281.
wyinch.
Hartenweer,zn.Uithavten weev,(pijnH et handenwringen en v.v. rouwmis- li
jke?)knobbel?
baar, geweeklaag en dan Ook J'am mer,
W athethartpijn doet?1Alsvind ghy
ellende. 1Nv heb ic een eeuwich hant- oock menighen hartenweer Die dijn ionghewrinck totsleuensent,Doesb.62gv6ör ghe zinnekins di
jnckt onuerduwelick,
W eest M anachtich en claeghd gheen
15284.
H antierenisse,zn.Van hantieren,han- simpelzeer,cAsT.
,C.V.R.29(1548J.
teren.
Hasejagher,zn.Uithaseen jagken met
Hantievenisse doen,helpen;dienen? 11 6y.
Ghy saechtdaer comm en oock drie vrouD1
'C op hazen jaagt. 1 Het (t.w.de
wen Dye der siecke deden hantierenisse, hond) is een hase//jaghere,Bi
jstiev 352
geind 16ee.?q.
DE RoovEltE 364 (3ekw.15ee.q.
ln de aanh.vermoedeliik in eep onHantije,zn.Rijmformatie,naar hanter:'
;z?
duideli
jke fig. toepassing. 1 Gheborsten
Hantering,handelwi
jze,gedoe? !1Her- voldersendehase laghersHanghemans/
telicste H elpende H erder Hier H oit H e- hondtslaghers /Cafcoenvaghers,DE Roo404q3ekw.15ee.?q.
rodes Heymelic Hantije,St1,279 gvöör VERE
H asevel,zn.Zie MTN T i.v.H azevel.
15241.
n hethasevelaendoen,iem and schrik
Hantsaken,ww.Uithanten saken (zie Oilz8'
aanjagen (vg.kethazevelJ,
lAofraààt
ys,enz.,
MNW i.v.,2e art.).
Dehand slaan aan,beetpakken,arreste- opde vluchtgaan,inW NT i.
v.Hazevel).11
ren.1W eesthantsakende. desenAchior, W y (t.w.de zinnekens)sullen hem (t.w.
M eestaldeweyelt)tedeghen hethasevel
Judich660(1577q.
Hantspeel,zn.Uithanten speel,spel. aendoen,Zeven Sp.Beymh.L iv (15911.
Hassaert,zn.Van hassen,assen, eisen
H andarbeid; m iddel om door handarbeid aan de kost te komen 7
. Twaer (zi
eNVNT,Suppl.i.v.Asscken (111)?)Genochtans goet dat icker my toe gaue li
jkstellingmetmnl.hassaevt,hasaevt(uit
(t.w. tot arbeid) Nvant erue en haue / ofr.,fr.kasayd),dat alspersonificatie al-

-

heb ick doen minderen Al wist ick wat leen is opgetekend in de bett.,,ongeluk'',
hantspeels ten naocht niet hinderen, ;>kansspel'' of afl. van *hassen,bassen

Hsfzt?.S#.FfijV (15611.
Happeghetap,zn.Uithappen enghetap.
Kletser,kwaadspreker?111ck heetVeel
claps/Onder veelhappeghetaps ,
//ben
ick so vermaert,Antw.Sp.n iijv (15611.
H apperen,ww.Van kappen (zie Ti
jdschv.72,b1.292).
Kletsen,zeuren.1Hoe staetdeestronghealdusen happert?Rott.sp.Q ij(1561q.
Harendries,zn.Zie H aevdvies.
Harie,ARIE,zn.ZieMTNT i.v.Haav(V1).
Droge, koude wind (vg. DE Bo i.v.
Havie,Hayvie),in deaanh.fig.:een #rt?pghe hayie,narigheid,rampspoed? 11Vertreckt en god bewarie m et een drooghe
harie//wilteldersden pot//schumen en
om v bescot // lumen,Tayuwegyaen 944
(1581).

(indien kassebassen althans alseen reduplicatievorm mag worden opgevat) verbiedthetverband in de aanh.
Die veelei
send,nietgemakkelijk tevoldoen is? 1Hinnentastersoft sulcke passaerts Soeken dicwils thinnen ey, al
synt rycke hassaerts,Om weten wanneer

thinneken legghen sal, Leuv. ##'
#r. 4,
261(beg.16ee.q.
H atiscap, HATIJSCAP,zn. Van hatie.
Haat.11lntbestesijnsleuenswashijte
(l.de4goneDiebijaccidentebijeen dootlijchatijscap Gedootwas,Camp v.d.Doot
1319(14931.
Enenï'
nltatiscap nemen,iemandgaan
haten. 1Accident nam hem in hatiscap
ten fijne,Camp v.d.Doot1382 (14931.
Hau,zn. Oorspr.?
T6 arieghaen jhic?),in de aanh, Benaming vooreen soortbroek ? 11S.:
-
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M Tatfatsoen dyncthu dat?E .:Van eenen will
en wijmethaesten heengaen trooten.
broucke Onder den coussceppers ghe- Schuyjman 209 g
vöör1504q.
heetten den hau, EVERAERT 444 g1e h. Heerynghe, zn. Zie Eevinghe.

Heerschapperen,ww.Van heevschap
.pel
'.

16ee.J.

Hauteyn, HAU'
rlx, bn. Ontleencl aan
ofr*)fr.kautain.

De y,
heerschapper''(gebieder,heerser)

spelen. 1Aristoteles zeydt dat soeter is
Hooghartig.11Als useren veel Hautin bekent.. Tebouwene/en telaborerene/

facteurszonder verstand Ditte. Ghy en
m ueghes niet volghen, cAsT., C.V.R.229

Dan te ionckeren oft te heerschapperene,

Haagsp.b iv (1561).
Heffen,ww. Zie AINAY i.v.,VTNT i.v.
Heffen (l).
Hem A:/*'
7
z,zich verwijderen,weggaan
,
(uitsl.aangetroffenindegeb.wijs).11Heft
u van hier!Eevste Bl.1443 gca 1440?1;
Heft ge van hier, EVERAERT 67 (1511q;
Hefgewech,ald.226 (1528?q;Heftvvan
hier,Gentse Sp.246 (1539q.
H aver,zn.Zie SINAV en NVNT i.v.x
/1vev
Hem van clwf: kejjen,zie Cant.

(1548J;Gheli
jcden deyne //isu corrumpeeringhe grootschehauteyne //mortificeeringhe destrueeringhe // van ionge
gheiaerde,spC8Aiv
çc/l:'
ngheest163gca1560?q.
H auwaert,bw.Uithau,her en waevt.
Hierheen (vg.DIKBo i.v.Hauwaavtlst.11
1ck zien ghundere eenen com mende hauwaert,Veyl.Z.ll,103 (1583q.

-

en H avev.
T'J'
;
z havev tothaveve,van a tot z;vol-

ledig.1Sijn goet(t.w.van derijkaard)is
gedeelt voor zijn doot van haver tot
havere,Zeven Sp.Bevmk.N vjV(15911.
Haveren,ww.Gevormdnaarkavenlen)?

-

Heylsam ich, bn.Van heylsaem .

Heilzaam .11Een tijtsalcomen /sonder
falen /Dat zy die heylsamige leeringe.
Niet sullen willen in eenigher m anieren
verdraghen,Zeven Sp.Bevmh.S iv(1591q.

Heym en, ww. Zie M NW i.v. Heimen,
Of ontleend aan ofr.havevè Kiliaen kent 2eart.
nog 11
haveneven ,,lnstruere supellectile,orBergen,stoppen. 1Hier wert so over
nare

Verzorgen,van hetnodigevoorzien?11
Als tgoet vertert//es, VTye zoo zal u
danne het lyf gaen sustineren En u haveren? Veyl.Z.1,784 (15834.
Hebbelick,bn.ZieMNW i.v.Hebbelijc,
MTNT i.v.Hebbelijh.
Bevallig, schoon ?
H et plach zo
hebbelick een VrauW e tsine: N u doen
haer daude daghen groote pine, H aer

ooghen zyn al hol den mond wi
jd en
groot,cAsT.,C.V.R.134 (15481.

Hechten,ww .Zie M NM Ti.v.,VTN T i.v.

Hechten (1).
Eig.blijven steken en v.v.ophouden,
eindigen.1Borduyvel,laytditghescille
hechten,Tvudo 3490 (ca 1550j.

grote geerinye Vanden sielen,die hier
zweym en, W i en selense waer weten
heymen,EevsteBl.743 (ca 1440?q.
Heinze,zn.Zie M NW i.
v.H eise,MTNT
1.Nz.& e'
t
*
nze.

*

Hengsel(vg.KIL.:H eynse / eynse /
heinze). 11Chartilagen, vleesch, vel, en
beenen,a1sstom me heinzen,cAsT.,C.V.R .
217(1548).
Helden,ww .Van helde,boei, kluister.
K luisteren,boeien (ui
tsl.aangetroffen
in devorm van hetvolt.deelw.).ltSceyt
van hem (t.w.deduivel)in tijts,diedaer
aen sijtgehelt,A.BIJNS20(1528q;(Jezus)
zo in liefden ghehelt,Dathy zijn leven,
enz.,Gentse Sp.33 (15391 (hic? of van
hellen?).
heyse.Ansa en DE so i.v. Einze,enze,

Heecouter,zn.Van heecout,eechout, eiHelledonckere, bn. Uit helle en
kenhout.
cheve.
Bewerker van eikenhout, schri
jnwer- Donker ,,als dehel''. 1Twederesvuul
ker. 1 Achter tsuvelhuys namen spacie cout ende nat Ende twort helledonckere,

Dieheecouters,BlijdeInh.19,85 (14974. EVERAERT 173 (1527q.
Heene,bn.Oorspr.?
Hellen (1),ww.-:1:'
p,tkoochsteboovthelMooi,goed (bargoens,vg.MOORMANN, len,zie Boovt.
Bvonnenb.blz.405,r.285 H enes,goed,
Hellen (11),ww.Vervorming van keimooi,groot,sterk,enz.'',TEIRL.,Bavg.t.11 lliglenk
W ouch heijn,datisheene,alle heijlmoet Heilig verklaren? 1 Mocht ick mijn
ons beclijven, M eel' Gheluch 363 geind tauont bijdees heren versellen ick soud
16ee.?j.
11 doen hellen siet bij gants machten,
Heentrooten, ww. Uit heen en tvooten Sotsl
ach 42 gca 15501.
H elscap, zn.Zie M NW i.v.
(zie Tvoten).
Zich begeven, lck hebt gesien ;Daer
Helscaps (r
î()z
,
?
f:?de hel? j
lHulpe,Lucî-
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fers kagie ende helscaps cloue H oe ic

hiertvolcdaghelijcx verdoue!M av.k?.Ar.
618(ca15001.
H elscudde,zn. Zie M NW i.v.
Aartsschelm.11V'aerom en beletghijt
niet,helscudde? Sacv.v.d.N.41 q3e kw.
15ee.).

Uit henne en tasten m et -e1'.Zie M NMTi.v.
H ennetastey.

1)W ellusteling,vrouwengek (Vg.J.AV.
Mullerin TI
jdscky.38,bl.153).11Nutast,
hinnetastere,nlan en wijj160 geind 15e
e.?q; Jan den hinnentaster, Bvuyne 1,
94(2eh.16ee.q.
H emm en,ww .Zie W NT i.v.
2) Aantaster van de vrouwelijke eer,
Zeggen,roepen. 1 Peyst hue datmen vrouwensmader.1Tfy moethu lien werruepen ofhemmen //mach,datmen tot den die vrauwen versmaden,Beram pers,
hoghe saecken nemmermeerclemmen // hinnetasters, qualick beraden, cAsT.,
mach sondergrotevreseoftesorgheli
jden, C.V.R.193(15481;Tfy vuylhinnentastere
.
Chavon 270 (15511;ln desen tempelhoor- H .d.Am.Y 4gm.16ee.),Ghydronckaertl
dick eenen stem m ende vroet.. Com t onbeleeft sot! der vrouwen belastere!
Dido com t,was hy vierm aels hem mende Ghi
jvuijlehennentaster,zoudijnietgaen,
soet, GHISTELE, Ovid. Sendtbv. fol. 50b daer di
e vrou in arbei
jtleijt7
.Katm.112
rvöör1578).
(1559j.
Hepelic,bw.Oorspr.?
OPM.Nogbijv.D.Noo'
r,Ged.29.
Henensaten,ww.Uit henen en saten.
Ruimschoots,ten volle? Ofaanstonds,
Hem henensaten (blijkenshet verband dadelijk?1!Jc zalhu zo hepelic stellen te
in de aanh.) zich heenbegeven.11Vraer vreden. Ghy en sult niet claghen /van
m ocht ic m i nu henen saten? Hier is myn betalen,EVERAERT 178 (1527q.
verloren langheghebleven,Elckeylijc350
Her,bw.? Zie W NT i.v.Hev (111).
gca1490?j.
Heyp/fhot,iets.1Sotkensvoegen hem
Henenschadden, ww .
henen en bi
jsottinnekens,Dienauwelijckenweten
schadden (zieScadden).
her ofthot,A.BIJNS,hT.Rej.172,e,12
Heengaan, vertrekken. 11Ei
j, wilt u (1525).
niet stooren heer waert, laet mij gaen
Hevnochhot,niets?11Van armoeden
henen schadden,Appelboom 433 g1eltw. cryghense her noch hot,Leuv.Bi
jdr.4,
16ee.?q.
273gbeg.16ee.q.
Herbarien,zn.Onder invloed Aran hevHenenschijfelen, ww. Uit henen en
schVijfelen,schuifelen (zie Sch%jjjelen).
bavis, hevbayist, enz. (?) gevormd naar
erdwijnen. 1M .h.'W ie meucht ghy ofr.hevboyisien,ofmogelijk naar *hevbop,?
wesen? M .t..Meer twijfelen dan hopen, rï:'
Die blijdschap en vreucht doet henen- Kruidkundige.11Een wasser doe /vol
schijfelen,H.d.Am.T 8v gm .16e e.
).
alder goetheyt /Seggende naer dwtgheHenenschouven,ww.Bijvorm van he- ven vanden H erbarienen : Plinius ende
nensckuven,heenschuiven.
andere/datderLelien zoetheyt/Bluscht
Zich wegpakken,maken dat m en weg- all
emoetheyt,cAsT.,Bal.A 2(15211.
komt.11Gaet henen schouven (x pvou- Herborenschap, zn.Van kevboven.
7
J:Az),W ant ic en achte u woorden niet
Toestand van herboren (wedergeboren)
waert een sletere,GentseSp.184 (15391. zi
jn.1Datwy door Christum weder zijn
Henenspeuren,ww.Uithenen en speu- ghestelt ln een nieu herborenschap deur
yen,sporen (zieSpoven,bet.B,2).
sgheests verkiesinghe, Rott. Sp. D vv
W eggaan, wegtrekken, zich (op weg) (1561).
.

-

--

begeven. 11 Nvilt henenspeuren Na de
Stadt die voor u staet,H .d.x4-. A 7

H erboringe,zn.Van ltevboven.

Avedergeboorte.1Alree ben ick inden

(rn..16ee.q.

geest die m y sulcx inprent, duer tgheloove,de herboringe volvromen,Bvuyne

spindeyen (zieMNAV,W NT en DE Bo i.v.).
Verdwijnen.11Aldathem grieven wilt
moet henen spinderen Van waerdat oock
comt,GentseRej.26 (15391.
Henentrossen,ww.U ithenen en tyossen.
Heentrekken,zich begeven.11Creghen
wijnoch van haeren rooden vossen,W ij
souwender mede nae den wijn henen
trossen,Goemoete 358 (eind 16e e.?q.

1, 131 (15561;Christus,in wien is ons
herboringe,ald.3,215 q2e h.16e e.1.
H erbringhen,ww .Van bvinghen.
Totstandbrengen;regelen,inrichten?11

Henenspinderen, ww. Uit henen en

Der Natueren m ach wel wat te suecken

lusten /Maer sonder verwusten //moetm entsoo herbringhen Datm en niet en behoortyettegehinghen Dwelck sou mogen

dringhen // tegen sgheests begheeren,

Henne(nltaster,HINNBINITASTSR,Zn. Hztl/u7.S/.b i(1561).

Hercken (1),ww.ZieMNV'i.v.Hevhen,
3e art.,AVNT i.v.Heyhen (111).
(Heftig) begeren, verlangen? haken
(vg.KIL.:hercken.vetus.InhIaye,captave,appeteye,A8rc'
èf/8r4,ajjectave,cum J/jectu quaeveyeautpeteveen PLANT. H ercken / verlangen. llesivel',O%tJJ/:';zdye ajfectueusement. Exoptave, pevcupeve
desidevio expectave, ajfect
ave). 11 Tgelooff der genaden doet hercken wt
lieffden in lieffden,Bvuyne3,201 (2e h.
16e e.1 (hic?);Och tis alvan tvercken.
1ck mochtwelhercken //om tvonniste
hooren, a4s/:f
?. SA. E iijv (1561j; Die
gheest den mensch suyuer tot het doen
Voeghende elck seer coen // dat sulck
inwendich herct,ald.Rriiij;Ja om in te

en hercke //om jaen daerghy my leyt,
Trauwe1378(159:?j.
Sondey (eenich) heychen,onverwijld
(vg.ongehevctin Bvab.Yeesten 6,3835).11
Soo wilt dan naerdy vunten gaen sonder
hercken,Tvudo 188(ca1550)(zieook ald.
341,581,903,1557,1811,2923);Ditlieff
heeft OnS wtvercoren sonder hercken,
Bvuyne 1, 141 (1556j; Edel princersse
Sonder eenich hercken Salt volbracht
werden,Antw.Sp.n iv(1561j.

Bllxs 113, 150, 160 (1548);Tvudo 1642
(ca1550q;H.d.Am.F 8gm.16ee.q;Neyinge 244 (m.16e e.q;GHISTELE,Vivz..,
'
1:.
z;.
135a (1556q;Bvuyne3,141 (1556),z4Al/zt/.
Sp.R ijv, lijv (15614,Rott.Sp.O vij
(1561j;Bvuyne2,181(1567j;Saeyeve821
(2e h.16e e.q?
'HOUwAERT,Lusth.2,116
(1582-'83J, Izrzyr Wtevste bl. 195 (1583j;
Kachadoy%s 2 geind 16e e.q;Const-thoon.
7z<:t,. blz. 303 (1607j; Schadthiste dev
Pkilosophen fol. 228 (16204; z. HEvxs,
Victoyiet,.Ivvy,blz.214 gle.kw.17ee.q.
Hercken (11),HABRCKEN,ww.zieW NT
i.v.Hevhen (1V).
1)Blijven steken,vastzitten,verwi
jlen
(vg.KIL.:hercken...Haevevej.1Dusziet,

Tvudo2860gca1550j.
Herduren,ww. Van duyen.
Verduren.1God weet /wat traualie /
ick in dien tijt herduerde,v4lzl/fzp.S#.C
iiijHe
v(1
5611.
rleeren,ww.Van leeyen.
Afleren.1Dan naectstrackere //veel
meer verstranghen Om te herleeren de
quadeghanghen,Antw.Sp.b iiij(15611.

-

Herckinge,zn.Van hevcken.
Het verband in de aanh. maakt niet

duidelijk,aan welke bet.van hevchen wij
hier moeten denken. Planti
jn kent het
woord alsafl.van Hevcken (1).,,llesir,ou

attente affectueuse. Desiderium , exopnem en,eest dat sy hercken D e M ase,de iztio'A Daarnaast ZOu ook nog aan hevAloeselen den Rhyn,HOUwAERT,Ov.v.d. chen,hoyhen (= l
uisteren)gedacht kunnen
worden. 11L.:Bor,duyvel, w at es Van
Amb
a
s
s
.
8
4
(
1
57
81
.
- - 1nz@i
n deverbinding hevchen .
zJJ(:r), deser herckingen? B . Hoe thierdy soo
verlangen,hunkeren naar ItSt 1,277 ghelyck den helsghen dondere? L.:Bor,
(vöör 1524); Doesb. 94 rvöör 1528);A. duyvel,om dathoerekintvan Serckingen,

dat ghy dit kint aen elcken cant tant
En doeghetin sonden dueru werclten her-

cken,Tvudo 74 gca 15501;Van derTrouwen en weetick gheen bescheet,W aerhy
mach hercken,Tvauwe1183 (1595?j.
Sondev hevchen, zonder ophouden,

gestadig.11Houdtmy stantvastelic zonder haercken By dordonnancye der he-

Hermen,ww .Van hevm,havm ,droevig,

treurig (vg.KIL.: H arm /Fris.Tvistis,
lagens,dolens en PLANT.: H erm zijn /
oft droeuich zijn.Estyetviste& dolent.
Frï.
s/t4rï,lugeve).
Treuren.11Soudimiduslatensneuenso
//mochtmijn herteweleewelickermen//
en wonderlic hermen,Doesb. 128 gv66r
1528q.
Herplegen;ww.Vanplegen.
(Opnieuw .)koesteren? 11Elaes douerdincken doetnay druck herplegen,.
4ntw.
Sp.a iv (1561).
H ersch,zn.Zie NVNT i.v.
Es.1(lck)ghijngh onderden ghecostum eerden Hersch zitten, cAsT., C.V.R. 2
(1548J; Vuer Laurier,hijngh veel aerd-

lygher kaerckentGentse Sp. 186 (153% ;
Si
j ontsteken d1e Jonckheytwelingloe- veld den H ersch beneuen,ald.8.
dich / Dat sij overuloedich //ia sonder H ersetten, ww. Van setten.
hercken / Natuerlijck naer alle Consten
Verzetten.tlDaerhaerdievoeten niet
wercken,.
4s/f
.
t?.Sp.fijv(15611.
en Cunnen hersetten, Con. Balth. 619
2)Dralen,toeven,wachten (vg.KIL.'
*
911.
hercken 0
?'
;()rJ,
r'
'
?
r). VTie sou langher (15
H erstaen,ww. Zie M NNV i.v.
duerdie ionstighe wercken hercken,Daer
(Mreder) Opstaan. 1 AIy verdriet het
Godsyn gratiedusVlodich terstontiont? herstaens,H.d.A)n.Z 8 (m .16ee.J.
H ersteken,ww.Van stehen.
Tyudo 2393 gca 1550);Neve,dueru wordick den m oet verstercke, Dus ick niet
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Doodsteken (vg,KIL,:hçr-steken!.,

Tvansfigeve (7
t?r siue pectus). 11 Die op
strate moort roepen,mijn man wilt my
hersteken,Leenhof666 (na 15311(zieook
ald.221);1ck sallen hersteken,Tyudo317
(ca1550);B.:W y suelentsoostooken,L.:

Hethart,de zielpijnlijk treffend,grievend. 11Afgrondighe speloncke / pi
jne
hertsweerende,Smenschen gheest383 (ca
1560);Thuwelicltdoetmy hertzweerende
pyne,DBDENE258a(ca1560j.

Hard (vg.KIL.:herd-baer / herdbaerigh.Dzfyzfsl.!1Hertbaerderdan diamanten,Doesb.157(vöör15281;O dwaes
herteverblint!11Hertbaerderdan steene!
Byuyne3,119(15561.

GHISTELE, Tey. ./1ndv. 66 (1555q, Tev.
Heaut.4(1555).
OPM.Nog bi
j v.D.Noo'
r,Ged.19,40
(= Olymp.244,uitg.Zaalberg,Olympia
Epicsp.164).

DatdiehooffmeesterTrudosalherstel
ten;
H ertswerich, HERTSNVEERICH,bn.,bw.
Soo hebben wy d'inde vanden hypocryte, Van hevtsweev?
ald. 2034.
Pijnlijk,smartelijk.11cAsT.,Pyv.C iijv
Hertbaer,bn.Van hevt,hard.
gca 1530);H.d.A$n.C 4,E 3vgm.16ee.
);

Hertbarich,bn.Van hevtbaev.

Hertzweerent,bn.Zie H evtsweevent.

Hardvochtig,onbarmhartig (vg.KIL.. Hertzweerynghe, zn. Zie W NT iov.
herd-baer / herd-baerigh.D$4r'
?z
fs).Il Havtzweving.
M eendy datick u lieden verlaten souwe?
Hartzeer. 11Zy (t.
w .de vrouwen) in
Soo waer ick wel hertbarich van na- liefden besighen zulcke stareid, Datmen
tueren,GHISTELE,Tev.Adelph.47(15551; melancolie,druck,anxt en zwareid,M ids
Laethaernietlangher (0 hertbarich van ander hertzweerijnghen es verghetende,
natueren)Dueru absentiealdusin dolue- cAsT., C.V.R. 194 (1548); Daghelicsche
ren, GHISTELE, Ovid. St?Aî#/br. fol. 19b weerelt stept voorts in dom inatien bezouckende luxurieuse habitacien a,
l doet
(1559j.
Hertbaricheyt, zn. Van hevtbavich.
de gheluferde groote hertzweerynghe,
Hardvochtigheid.11Dat sij des doots DE DENE 174a (ca 1560j.
m orseel oock sm akende was Duer v
hertbaricheyt, GHISTELE, Ovid. Sendtbv.

Hetelic,bn.Van heet.

Heet(vg.v.D.wERvE,Schat60b:heet
el
ick oft hittichlick).11Hoe mach
Affrodita dicwils so hetelic,tvierken der
liefden so menichfuldich sijn,Doesb.31
(vöör1528).
H iel,zn.Zie M NMTi.v.H iele,NVNT i.
v.
I'
Iiel(1).
Aletten hielen seghenen,verzaken.1Vr
y
willense seghenen m etter hielen Op datse
Hertmoedich,bn.Uit hevten moetm et de wespen ni
et en beschijten,Sp.d.M .
ich.
5478(beg.16ee.j;Sij(t.w.deLutheranen)
Hardvochtig. 1 W aer door (t.w. het seghenen dekercke m ettenhielen,A.BIJNS
gebed van de dienaar)des Conincx hert- 121 (15481;Heerom,ic mach u woorden
m oedich verstrangen Tot(c
m etten hielen seynen, W ant ick sie wel,
medelijden
geneycht,Pvochiaen 2514 a 1540q. IS tis al bedroch u clappen,u praten,PvoH ertneck,zn.Uit ltevten nech.
chiaen 2544 rca 15401.
Die hardnekkig, onverzettelijk,OngeDwoevtïwsijnhielenhalen,zijnwoord
voelig is.11(Sy slachten)den hertnecken, breken.1Doerhem beyen (t.w.pyactijhe
Conste d.M .55 gca 15601;Vrat schadet ende Loosheyt) halense dwoert in haer
hem nv /en watbatetden rijcken hert- hielen,Nyeuvont462(ca1500q.
necken Dat hy (t.w.Lazarus)van veel Hieticheyt,zn.Van hiet,heet.
menschen /maervan God nietwertver- Hittigheid,vurigheid. 11lck ken haer
hieticheyt int vierich geven,COORNHERT,
socht,Zeven Sp.Bevmh.P vj(15911.
Hertsrou,zn.Uit hevten rpzr.
Rijcheman 412 (1550j.
Droefheid (vg. KIL.: hert-rouw / Hinckaert,zn.Van hinchen.
herts-rouw . az
lwïpzï moestitia, luctus
Die hinkt,m ank l
oopt,kreupelis (vg.
moestus). 11 Ongherustheyt bringhende KIL. hincker. Claudicatov). 11 Doesb.
alle verdriet //an Schadeschande/herts- 246gv6ör1528);H.
d.Am.Y 4gm.16ee.q;
rou en lijen,Antw.Sp.Ggg iiijv(15611. Bvuyne 2,60 (1583J.
Hertsweerent,HERTZwEERENT,bn.Van
OPM.NogbijCOORNHERT,Odyss.1,50b.
Hincken,ww . Zie M NW en W NT i.v.
heytsweevk Of uit hevt en sweevent(van
H inhen.
sweeven)?
fol.50a (1559q.
Herte(nlgat,zn.Uithevteen gat.
Hart.11U minnemijn doorhackeltSoo
seer,datmi
jn herten gadtquackelt,Piv.
en T/$.391 (1ekw.16e e.1;Ghien weert
zoo stouwtnietom u herte//gat,lc zoude raijn handen doen in uwen croock //
groijen,Bijstiev330geind 16ee.q.
-

-
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1)W ijken (vg.mnd.hinhen,zich terugtrekken). 11Hincken doet van my der
sonden vlercken,Tyudo2631 gca 1550).
2)Vluchten,een toçvlucht vinden? 11
Laetm iinden hofvan vruechden hincken,
Doesb.61gvöör 1528q.
Hinnen,ww .Ziefss:s.

Hinnetnltaster,zn.ZieHennelnltastev.
Hipo-,Hvpo-.Zie ook Ipo-.
Hipocrijtelijck, YPOCRIJTELIJC, vpocRvTtTslLlc,bn.,bw.Van hipocvijt.
Geveinsd. 11EVERAERT 65 (1511q; A.
BIJNS,N.ReI.341,e,7 (1e kw.16e e.q,
B.d.Scv.27(153% ;Antw.Sp.Ggiij(15611.
Hipocritich,bn.Van hipocviet.

Geveinsd.jlOmdatghy zoo quaetzijt/
pervers ende spytich. Samblantich /
bedriegich /schoonsprakich /hlpocrltlch,
cAsT.,Bal.'
P iijv(achterC.v.R.,ed.R'dam
1616)(15211.
Hishaen, zn.Uit hissen, hitsen
ltaen.

en

Opstoker?Vechtjas? liTmach welmis
heeten maar ghij sult altoos wis slaen
ghi
j si
jt een hishaen en een verwijtere
ghi
j hout u selffs heylich voor geen beschijtere o corenbijtere wadtsijtghijeen
gast,Hs.TM B,A,fol.71vg2eh.16ee.?q.
Historicien, zn. Gevormd (onder invloed van vhetovicien e.d.)naar ofr.,fr.
histovien.
Historicus,geschiedschrijver.11lntjaer
der weerelt vijf duyst zeven hondert /
Xliij.onderzondert / Soo d'Historiciens
weten/EensterrebevachtdeMane,cAsT.,
Bal.A 5 (15211.
Hoebel,zn.Bijvorm van hobbel?
Knobbel? (
vg.KIL. H obbel.Fland.
j. knobbel. Nobus, /zf::1.). 11Dan ist
nicodem us cleyn hoebelvan spraken my
dunctghisout /op eenhelm welmicken,
Sf1,211gvöör1524).
Hoecken,ww . Zie M NW i.
v. H oehen,
3e art.,W NT i.v.H oehen.

Eig.van (rechte)hoeken voorzien en
v.v.gelijkmaken? 1 Dy steenen salick
corts hoecken en paren, Tvudo 697 gca
15501.
Hoedich,bn.Van hoeden.
Beschermend, beschuttend. 11Tweede
(lid van de vingev) minsamich / tderde
hoedich Ende zi
jnen nedersten goederhande zi
jn, DE RoovEltE 246 g3e kw.
15ee.q.
OPM.Nog bijMARNIX,Ps.86,7.
H oef,zn.Zie W NT i.v.H oei(111).
.

Brood.1Buyten derstadtmoechtghy

wel luysen en vloyen En m et v goute

hoef/loerman /botten /naedebehoorte,
Ant
w.Sp.Aaa iiijv (1561).
Hoeymerct,zn.Uit hoey,hooien m evct.
Een hoeymevct houden m et, van geen

ofweinig waarde achten? 11O ghy sout

wel anders couten, haddy Scotus geest
Oft haddy Thom a van Aquino gelesen!
V an hem werden de wercken welanders

gepresen, A1 muechdy ghijer vast een
hoeymerct met houwen, Pvochiaen 590
(ca1540q.
Hoerck,zn.Van hoevchen,horken.

Eenen hoevch gheven,letten (op),aandachtschenken (aan).11-/
1.:Elcgheueder
tafelen eenen hoerck en tsus Benedicite,
B.:Dominus,cAsT.,C.V.R.233 (15481
-.
Hoerezuenen,ww.Van hoevezuen.
Voor hoerezoon schelden. 1
1De man
word ghehoerezuent en gherabaut, DE
DENE 258a(ca 1560q.
Hoerresoen,zn.Uit koev en S06kt,ZOOn.
Den blauwen hoevvesoen wieghen, m ooi

weerspelen?1Duswiltom wsselfslanghe
vrueght en gheriefLutteltijts den blauwen hoerresoen wieghen En dwingen v.
al ïaïet natueren yeghen V cort leet sal
worden v langhe lief,v.o.DALE,Stove605

(1528).
Hof,zn.Tis (JJ).
sJ'
l,
f$(:)sJ(4:)thof,zie
Sausle).
Hoffen,ww.Bijvorm van Itovenk
Zich te goed doen,feestvieren? 1Laet
ons hoffen,boffen en trium pheren, Bel.
v.Sam.44 geind 16ee.?j.
H om age, HOMAGIE,OMAGE, OMAYGHE,
zn.Zie M NW i.v.

1)Hulde.- Homagedoen,huldebrengen. 11EVERAERT 122, 129 (1525q, 431
(1e h.16e e.q;B.d.Scv.23 (1539)t
'cAsT.,
C.V.R. 35, 230, 244 (1548);Jud%ch 325
(1577j;Vevl.Z.1,923 r
.1583j.
OPM.Ook in Dev.Pv.B.287,8 lv66r
15391.
2) Eer? 1Tzynder omayghe//laetons
up den voet//gaen endedattotvulcomminghe / zynder begherringhe zonder
ontberrinqhe,Judick 174 (15771.
Hondelllc,bn.Van hont.

Beestachtig.11Biden vianttesine,tes
tehondelijc,M av.v.N.1058(ca15001.

Hondenvoere,zn.Uithonten voeve.
''H ondengedrag'')in deaanh.in revene-

rea.1Hondenvoerewasdievan Trachien
bequame,cAsT.,C.V.R.205 (15481.

Hongerighen, ww. Van hongevick of
corrupt voor hongeven?

Hongeren.1Sy niet en hongerighen /
naedatHemelsbroot,Zeven Sp..
/:rps/l.

lancx den breederick schoyen Smicse / C vjV(15911.
206

Honichgeyrde,zn.Uit honich en geyyde,
tak.

redelickheytben genoch sijn beelde,Red.
en Nat.63 (2eh.16e e.q.

ln deaanh.ondoordachten/ofuitrijm- Hooft,Hoo'r,zn.Zie M NW i.v.H ovet,
dwang gebruikt voor honigraat. 11Sijn W NT i.v.Hoojd.
woorden waren soete als honichgeyrden,
H et woord dient in de taal der redeBeheevingePauli,prol.31 (ca 15501.
ri
jkers vaak ter omschri
jving van het
Honorabilieus, bn. Met het (franse) wederk.vnw.;zo ook in devolgendezegsachtervoegsel -eus gevorm d van lat.ho- ww.'een (
p/sijn)App(/)/beteyen,zich benoyabilis.
teren.11Elc betereen hooft,GodsgramVererenswaardig. i1 Honorabilieuse scap sal vlien, A.BIJNS 9 (1528j, Een
gheesten nieuvondich Aenm ercthoeChris- yegel
ic moest beteren sijn eygen hoot,
tus ooghen seer triumphant... Tallen ald.37'Beterde elck een hooft,soo sout
tijden doorsien goede en sondich,.z
1w/u?. al beteren, ald. 285 (ca 1540j,T'ware
saen al ghebetert,beterde elck een hoot,
S/.Ttij(1561q.
H onorable,bw. Ontleend aan ofr.,fr. HOUwAERT, M il.Cl
achte 31 (1577-15781.
honovable.
Si
jnhooftvusten,zichkalm houden.1
Eervol.11SiethoehonorableLaudable/ Rust u hooft, ghy m ocht willen, tzou u
staghet(t.w.hethabijt)v voor/enachte- baten, Dat ghy hadt ghedaen zo veil
re,Hw/fz/.S#.K iij(1561).
goede waercken,GentseSp.312 (15391.
H onoreren,ONNOREREN,ww.Ontleend
Hooftgeschodt, zn. Uit hoojt en geaan ofr.,fr.honovev.
schodt(?).
Eren.1
!LRethoviha)Daerwi
jgod inden
Blijkenshetverband indeaanh.grootgeesi V meesi m Ci Onnoreren SOO OnS spr
aak of spotternij,gekheid. 11S.: Hij
dauid leert en hijselue oock dede,Dvie dede
verm aen Van een capelle te m aken,
Sotten,prol.11 r1e kw.16e e.q;Zoo wort Vvilt God. Meendy dat hijt doen sal?
ghy gheexalteert en ghehonoreert Noch H . Tis maer een hooftgeschodt, Twert
van Narcisso,H.d.Am.H 1 (m.16e e.q; lang eer hijse leyt te wercke, Cvimpevt
Elck sal u honoreren & eere bewysen, Oom 139 (
ind 16ee.?j.
Bvuyne 1,122 (15561;Salomon die wijs- Hoonhee
yt,zn.Van hoon of honen.
heyt bouen gout honoreert, z
4wftf
?. S#. Spot,smaad,hoon. 1lsser gheen gelt
QqHijV E15611.
ten isnietdan hoonheytGherekentm itter
ons, bn. Zie M NW 1.
V. Hontsclh), menschen thoonheijt,St2,52(v6ör15241.
W NT i.v.H ondsch.
ophout,zn.Uithopenenhout.
Gierig,inhalig (
vg.KIL.: hondsch / Ho
Eig.tot een bos of bundelbi
jeengehonds. Auavus, sovdidus,depavcus,en
PLANT.: H on dts m ensch. H omme voegd hout,in de aanhh.fig.toegepastop
welijksgemeenschap ofliefdeband (vg.
avave;zie ook MARIN en Ds Bo i.v.).11lk hu
ekopesi
jn,verenigd,tezamen,doorhuwasnietgierig,hous (l.hons)noch vrek, t
welijksgemeenschap verbonden zijn,
RoHevonuer,
endev.zM
e
e
s
t
Al
664
(
c
a
1
56
4
?
q
.
n.Ontleend aan ofr.honeuv, M NW 3,579,W NT V1,1070;het le lid
bevat mogelijk ook een toespeling op
fr.honneuv.
epen,heimelijk vrijen, zie W NT i.v.
ln de aanh. bl
ijkbaar als aanduiding ho
1Kosten wy hoopvan de eerste pas in de zogenaam de Hoepen,sub bet.2)? 1
eierdans'' 11lnt eersten honuer set u houtonderonsbeyden ghemaken //Van
senmutsaerde,H.d.Am.L 5(m.16ee.q;
slinckervoetvuer,Sotslach271(ca 15501. de
't ls noch al goey vreucht dat hoophout
Honueren,ww.Van honuev.
jft,//Totdatmenvan drucked'ooghen
Benaming VOOreen soort kansspel. 11 bli
ijft,ald.X 6.
Myn zinnen vey / ziet zonder twyffelen wrHoor
neblas,Zn.Uit hoovnle) en blas.
Haken meest/om tuusschen en myffelen
Fluusschen mornyffelen/rouffelenhonue- Hoornstoot.11Ghy duetse verscuyven
met een hoorne p/blas,Smenschen gheest
ren,EVERAERT 16 (1509j.
H oochgeelt, bn. Uit hoock en geel/a 631 rca 1560?J.
geëdeld (vg.W NT i.v.Edel,Afl.),geadeld? Hoot,zn.ZieHoojt.
Eig.hoog adelli
jk en v.v.ook aanzien- Hooteren,ww .Zie W NT i.v.H otteyen.
lijk? 11Door mijn versaemt // worden / Schudden,daveren,trillen (vg.DE Bo
al dees hooch geelde, Vevs.M aelt. 167 i.v.Hotteven:y,schudden,hutselentdave(2eh.16ee.q;(1ck)ben.. voortgecoomen ren'').11B.:W-y drinckensintbestler,L.:
door goodts genaet Ja gesprooten vuijt Dat ons stortgathootert,Tvudo3442 (ca
sijn saet /als die hoochgeelde want ick 1550).
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H ootstoot,zn.Uit hoot,hoofd en stoot.
Eig.stoot tegen het hoofd,in de aanh.

Van hoepels voorzien. l
tMen zoude
een thunne /nietzooghescoorthouppen,
fig.voorramp ofverdriet? 1Dusspoeyt EVERAERT 540 (1538?j.

u en wilt hier op als cadetten letten,Soo
m ooghdy my stulpen den grooten hootstoot,Tvudo49 (
ca 1550).

Hout,bn.H outslaen,zie Slaen.
Houter, zn. Van hout.

Houten plank.11Doense (t.w.demon-

Hopich,bn.Van hopen.
niken) in holen op steenen en houters
.. 320 sliepen,A.BIJNS 464 (1528j.
Hopend, hoopvol: 11Gentse Sp

(153% ;Rott.Sp.C vlij(1561).
Hoppe,zn.Zie W NT i.v.Hop (1).
Lichtevrouw (vg.KIL. hoppe.Obscena,spuvca muliey: & M evetvix). 1 Hopkens, popkens, duven die stuyven ter
stoven,Leuv.AïJ'
#r.4,213 (beg.16e e.q;
My dunctdat(Hero)noch een vuylhoppe
Zalworden,eer dat zaleynden dit spel,
H.d.Am.Cc 3v(m.16ee.q.

H outsuere, zn. Ontleend aan ofr.houcy'
Jir8,houssuve.
D ekkleed, inz. van een paard. 11Om
houtsueren rocken en tabbaerden Sni
jtm en ouervloyedich gulden laken, sME-

Ja,een aerdichhoppelken,weijdendevpt
stoppelken//vanderniet//haghen,Chvistenh.365gca1540j.
Horinghe, zn. Zie VTNT i.v.H ovinge.
Gehoor.- Hovingkegheven op,gehoor
geven,aandacht schenken aan. 1Daer

1)Eig.diehuisvesting verleenten v.v.
ook diekoestert.11Nu zynse.. Desdroufheytshovers,ReyneM .504 gca 1575?q.
2) Feestvierder,fuifnummer.11Aleest
een dronckaert,een brasser,een hovere,
A.BIJNS164(1548q.

KEN,Gulden Vlies447 (1516j.

H oveerderken,zn.Van hoveven.

Slemper, brasser, fuifnummer (vg.

PLANT.: H oveerer. Faiseuy de bonne
Hoppelken,zn.Van *hoppelen,huppe- cheve). 1 Pronckaerts, dronckaerts, die
len ?
noode veel vastens m aken, Hoveerderln de aanh. ter aanduiding van een kens, boelleerderkens, pover ghuytkens,
Paar zinnekens. F*'W i
jzijn seker een Leuv.Bijdv. 4,213gbeg.16ee.q.
proper coppelken,die ons welbesiet.H .:
Hoverte),zn.Van koven.

staet gheschreven hier op gheefthoringhe

/W aeckten bidtop datghy nietin bekoringheEn valt,Rott.Sp.D ijv(1561q.
Horselen,ww. Zie W NT i.v.H ovzelen.
Gonzen (vg.KIL.:horselen. BombiI
a
v
ej.11De wespe leydt my int hoot en
horseltSoo datick nau en sieoften hoore,
Haagsp.d vj(1561).

Hucken,ww.Zie M NNV i.v.,W NT i.v.
Iluhhen.
@
fig. Z1n' laten
1) Bukken, buigen inA1
s
ye
mant
die
ltuchen,onderdrukken?11
waerheytwillaten hucken,St2,75 g
vöör

1524J.
2)Stiekem verkeerdedingen doen (vg.
KIL.:hucker...Insidiatov,subdolus)?jl
Tuo
lc is nu alom me soe loos dat huckt,
Hospitie, zn.Ontleend aan lat.hospitium of gevormd naar ofv., fr hospice. St1,80 (vöör 1524).
Huerm alich,bn.Uit huev,uur en m ale
ln de aanh. blijkbaar (ondoordacht
gebruikt?) in de bet. bezitting. 1 Ghy met-ich.
hebt u volck gegeven veelbenefitien,Als
Veranderlijk,onstandvastig (vg.KIL.:
regeerders synde van uwer hospitien, urigh / ur-m aeligh.M utabil
is:ïzlcosOpdatse u daervan rekeninghe doen seer stanst.1Datghi
jsaeyt,seltghijmaeyen,
wys bedacht,Ontv.Rentm.322 (1588?j. ketters,huermalich,A.BIJNS 128 (1548q.
Huevelrugghe,zn.Uitkuevelen vuggke.
Hot,zn.ZieW NT i.
v.Hot(11)?
Eig.draagkorf,rugkorf en v.v. bezit,
Bochel,bult.11Al isser eene mit een
macht? 1 Tmoet alter doot ia van wat hueuel rugghe. .Verwerft dese mensche
condicien Atropos crijgtse in sijnder mijne gracie Mit eere comt hij me tot
hotten a1,Camp v.d.Doot1631 (1493j; stacie,Dviebl.danssen41(1482q.
Huysbuyck,zn.Uit kuys en buych.
Zonder dit zaedt (t.w.Christus)hadden
wy in des duyvels hot Onghetroost moeHandwerksman, arbeider (vg. KIL.:
H uys-buyck . Fïcf'
lfpz manu quaevens,
ten blyven,Rott.Sp.O iiij(15611.
Hougeld,zn.Van houden en geld.
zcrpt
sjLoc,vulgoventrimanus.& ïsc0JJ).1
Verpleeggeld.11Vergeetdiereeckening M en woeckertnv ouer alseer onbevreest
niet m ee te nemen,Daer't in geschreven Den Huysbuyck wort ontmeten / ontstaet,wat H y ons is schuldich Van hou- rekent/gheknaechtTotten beene,Ant
w.
geld,van cleeren,van alsm ennichfuldich, Sp.M i
i
i
j
(
1
5
61
)
.
H uysesel,zn.Uit huys en esel.
M innevaev 324 (1583).
Houppen,ww.Zie W NT i.v.Hoepen. Huissloof (vg. KIL.: H uys-esel.j.
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Hem humilieyen,zich vernederen,zich

hu ys-duyue.Cochlea en H uys-duyve

adag.olxoupoc, qui sempev domi desideye verootmoedigen. 11Tuwer grooten myn

gaudet:sochlea).Of als synoniem van
vloeyduyue en cameycatte in de aanh. snol,hoer? 11Der Constenaers famen //
sietmen dusschatten /Huysesels/vloerduyuen /en camercatten,Antw.Sp.k iij
(1561q.
H uysghesate, zn. Uit huys en ghesate.
Huiszittende arme (vg.mnl./
lz<y.
s(jY)sitte in dez.bet.).11Sy doen dagheli
jcx
diligentie Om sustineren aerme huysghesaten,DE Roovslts 335 (3e kw.15e e.q.
OPM.lndienKIL.:huys-saete/huyssete.vet.D omesticus:iam iliavis goed is
ingelicht,dan pasttoch zi
jn bet.nietin
de aanh.Vermoedelijk heeft hi
j ten onrechte huyssaete gelijkgesteld aan huysseteln), vg. MNW i.v. Huusgeseten en
H uusseten.
Huijsweringe,zn. Uit huijs en weven
m et-inge.
Noodweer (vg.mhd.hûswev en mnd.
hûswevein dez.bet.).- Hui
jswevingedoen,
zich verdedigen?11V belieuen //wiltmijn
brieuen // sonder cesseringe, ick due
hui
jsweringe // ist a1s ick meen,S.stadt
1008(ca1535j.

hertte hem

hum ilieert, Tvauwe 499

(1595?2.
Huncxter, bn. Van huncheven, hinniken (zie W NT i.v.Hunheven (11)?
Hinnikend.11Haervryershebben /als
hincxsten in haren doeneGheweesttotter
vrauwen / huncxter ende zeer coene
Elcken naer de huusvrauwe / van zyn
çven naesten,Vevl.Z.1,1316(1583j.

.

Hulpsaemicheyt,zn.Van hulpsaemich.
Hulpvaardigheid. 1 Uwe hulpsaemic-

heyt niet en sceet Vanden meinsche /
zoe1czietendeweetyEvsRAsRT398(1511j.
Hulpsamich,bn.Van hulpsaem.
Hulpvaardig. 11Lof puer hulpsamich
gheest van ons cranck wesen, DE DENE

Hurtekanne,zn.Uit huvten,horten en
hanne.

Drinkebroer? 1 Ghy bendenaers //
schuerbiers / ende hurte //kannen diet
bierende wyn //uutmeteenen sturte //
vannen daghelicxs ghequelt zynde m etterbrandt//are,Judich 1213 (1577j.
H useverkutser, zn. Uit huus en vevhutsen,verkopen met -ev.

Huizenverkoper? 1 Adieu huse verDENE,Langhen Adieu 199 (ca 1560j.
kutsers volghers vanden wynghelde, DE

H ussen, ww . Zie M NW en W NT i.v.

A.BEDR.- 1)Verjagen,wegjagen.1
St 1,238 gvöör 15244; Den viant van
my hust,Tvudo632 (ca 1550q.
2)Hussen ïs,jagen in en v.v.opsluiten?1R..Maer waer isse? HJ.:Hier in
cranckeruste/DaerseErinniaein huste//
schier twintich Jaer, Antw. Sp. C iij
(15611.
Den helschen hont doch van my hust,

B.ONz.Hussen op,afgeven op,schel-

denop?11(Delandmantisbestvan doene/
31b (ca 15601.
wiedatterop hust,Haagsp.b ij(1561q.
H ulsich,bn.Van hulsen,hoesten.
Hutten,ww.Zie M'NT i.v.
Hulsich en bulsich,voortdurend (luid) Zijnintreknemen,wonen.11Hoezoudic
hoe
stend (vg.KIL.'H ulsen ende bul- mueghen jn beter cothutten,EVERAERT
sen . Tussive vehementev, qu assavi vehe 296(1529q.
Huutcoy,zn.Uithuut,uiten coy.
mentejvequenteque tussi:vulsave).1Daer
myn wyfwasen noch ishulsich en bulsich
Nergensland (als grappige benaming
daer is dese so lieffelyck al isse wadt te vergel
ijken met Ufthevcheln),zie Sf
gulsich, Hs. TM B, x4, fol. 113v (eind 1,31?)?1Tnaebesaetesthuutcoy (versta:
16ee.?j.
het geld is op,is weg?),SVERAERT 90
Hum ilieren,ww .Ontleend aan ofr.,fr. (15254.
kumiliev.
Huutttlynghe,zn.Zie Vtynghe.

I
(zie ook bij J en Y)
Idole, zn.Ontleend aan ofr., fr.idole.
OPM.Ook in BeheevingePauli204 gca
(Afgodslbeeld. 1 Sy heeft myn ldole 1550): ,,Mrij (t.w. de zinnekens) sullen
(t.w.van Venus) sacrifitie ghedaen Te hun (t.w.de geestelijche keeyen)raeijen...
Sestos, alle ander Maechden ten exem - Datsi
jniet en rusten dagen oftnachten
pele,H.d.
A m.Aa 4v(m.16ee.q.
Om te vernielen met crachten // dees
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quade idoolen''; indien juist, dan zijn
deze bet.zeer bevreemdt en het rijmwoord pvomoolen hoogstwrsch.corruptis
voor pvomoeten,leze men met de var.

slopen Nietversmaen /heere doerignorancie,v.o.DALE,1JJg'
81057(15161.
OPM.Nietduidelijk isdebet.in Hwfît?.
SA.o iij(15611:,,Niet dat dignorantie //
my sulcxschrijftweerdich /Maerdeere//
idioten.
sy God den Heere // alleen rechtveerdich''
Ieste,zn.ZieJestle).
Ignorant, INGNORANT, bn., bw.
Ignorantlijck,bw.Van ignovant.
leend aan ofr.,fr.ignovant.
Dwaseli
jk.1Omdatelck seere veracht
gnorantlijck Sijn deel en vocatie deur
1)Dom,dwaas.1Dongheleerde volck i
usten plat,Haagsp.gij(1561q.
vul ignoranter vlecken, cAsT., C.V.R. 18 tsvleesch l
Ignoreren, ww . Ontleend aan ofr., fr.
(15481;De menschen die daer hun ghe- igno
vev.
loof op staken (t.w.op de waarzeggers)
Niet weten, onkundig zijn van. 1
Zi
jn ignorant,H .d.Am.Bb 4 gm .16e e.
q; De1)
aerzegghers die daer willen bedien
Kiestereenwte/dielutteloptverstandt// ToecMr
om ende zaken, Die ignoreren wat
pastHoeghy vignorant//rast//om eens nam ae
ls zal gheschien,Oft wat Godt zal
andersabuys,Hsfît?.S#.D iiijv(1561q(zie
maken,H .d.Am.Bb 4 (m.16e e.q.
ook ald.H iven Ooo iiij).
2)Verwaarlozen,zich nietbekommeren
ln de aanhh.:niet denkend aan de
m .11Niemandtsscientie en es gheextieeuwigedingen,zorgeloos.1Sytconstant, o
rd Zo Persius doceerd .. ln dien
niet ignorant, // sonder sneven // fier, mee
elckerlijcke zijn const ignoreerd, cAsT.,
Bvuyne1,162 (1556);Hertneckich volck, C.
V.R.9 (15481;Noch hebben de walen
diehierinteertsforeest,sytgaendeingnojn zonder zi
jn Vuer hemlien
rantnaer u behagen,en leeft onbevreest, een schi
steerck ende fi
jn,hoewelwijtignoreren,
ald.2,43 g2eh.16ee.q.
37.
2)Nietcomposmentis?11So sullen de ald.
Igo, lGoo IGOEY tsv. Zie M NW 1.V,
kinderen alle ghel
ijcke Dees leengoeden
Bastaardvloek,ei
g.bigolde).(1M an en
mogen deylen gelijckerhant,Levendich wijf
74, 140 geind 15e e.?q;Dwevch d.
lijfs,alwaren sy ooc ignorant,Oft noch Apost
.334,538,1147 (1eh.16ee.q;Hs.
niet geconAen tot haren dagen,Leenhoj TM B,
B,fol.51 (m .16ee.q;Chavon 469
825gna1531q.
15511; Roeyende v. M eest Al 166, 289
3)Onwetend.11Gheheelignorant Ben (
:9'
cî/ beick van alle dees dinghen in't ghem eene, (1564?q; Tcooyen 197 (1565q; VPchten 261 q2e h. 16e e.
q; Reyne M .
H.d.Am.Aa 2V gm .16ee.q;D w elck den ve
gca 15758);Kackadovis 22 relnd 16e
mensch ignorant //slecht van manieren 684
q;Tcalfr.1
4:.6 geind 16e e.1;Cvimpeyt
Alderm eestverwecttotconstich bestieren, e.
m 25 geind 16e e.q;Zeven Sp.Bevmh.
Antw.Sp.Bbb iiijv(1561)(hic?ofdom ?); Oo
iv(1591).
Ghy beroert den gheest / wi
jsmheyt
leen- O OP
M.Vg.Jigo.
he
s
e
l
ue
rende /Den mensch is van
Ude
lspilleke,zn.Uit ijdelen spillehe.
ignorant,Haagsp.liiij(15611.
lldeltuit?11Sietdocheendoochnietken,
Ignorantie,zn.Ontleend aan lat.igno- een
ijdelspilleken,Hebbense gheldt, elc
vantia.
c
r
i
j
gc
ht welwatvoordlijf,Deene eenen
1)Onwetendheid.11lc zaltu zegghen,
en dandereen wijf,A.BIJNS,N.ReI.
want daer an belaen leyt.Eerst om dig- man
(15281.
norancye derm enschen crancheyt,Gentse 307 e,3gi
nacie,zn.ZieImaginatie.
Sp. 259 (153% (zie ook ald. 266,271); Uma
Uma
gi
neringhe, YMAGENBRYNGE,
lgnorantie van dien (t.
w .aangaande de Van ijmag
neven (zie Imagineven).
ethymologie) maeckt veel ruinen, cAsT., 1)Verbei
e
lding.tlYntveltvan vremder
C.V.
R .33 (1548q;Op dat nijemant igno- speculerynge
gyn ic. verselscapende
rancij en pretendeert, Beveelen wij u m et scerper ym agenerynge,oB RoovElts
scarpelick,datghijsondervertreck Dital 351(3ekw.15ee.
q.
om m e in ons landen publiceert,Tcooven
2)
He
t
de
nke
n,
de gedachten. 1Mijn
576 (15651.
ijmagineringhe // wert te hemwaerts
2)Onbekommerdheid t.a.v.deeeuwige vuechdelick,Chvistenh.1079 gca 1540J.
dingen,zorgeloosheid?11Memorie scherpt
lllecebrues, bn.Gevorm d naar lat. ilen verdrijft ignorantie (tot M aviaj, A. lecebvosus.Ofvan ofr.illecebve.
BIJNS:N.ReI.334,q,4 (1e kw.16e e.q; Verlokkend, verleidend ; in de aanh.
En wllletwerck /van uwen handen ghe- blijkbaar ondoordacht of uit rijmnood
idoolen hier afgodendienaars. Aangezien
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gebruikt (en gevormd?). 11Gods maegt, (1482q(zieook ald.48); Alleymaginacie/
ende moeder.. Verbid myn snelaen, alsnu jn my smel
t,EVERAERT402(1511q;
t (t.w.de sti
jlmiddelen)moedt ghy al
valsch,quaetenillecebrues(x delicieus), Di
cAsT.,C.V.R.226 (1548)(Bedoeld iswel zoucken m idts im aginacien,cAsT.,C.V.R.
het ,,sneven''tengevolge van de verlok- 19 (1548j;lmaginatie verlichtde zinnen,
H.d.Am.S 5V (m.16e e.;.
king,verleiding van de wereld).
Illum inable,bn.Ontleend aan ofr.
Imaginacienemen op,overwegen.11
-

luminable.

Neempt op alle dinghen im aginacie,

Die vatbaar is voor (Goddelijke) ver- Bieyses 25 (2e h.16e e.q.

lichting.ln het verband van het M aria2)Hetdenken en v.v.gedachte,denklof in de aanh. verwacht men eerder: beel
d,idee (vg.KIL.848: im aginatie.

verlicht,ofzelfs:verlichtend.1Notable, Cogitatio,notioanimo impvessa).11Ront /
able, illuminable m aegcht, londt, dat onbesneden i
smijn ijmaginacie,St2,184
elcx grondt en m ondt u love, A. BIJNS, (vö6r 1524q(= Doesb.41);Hoe datmi
jn
im aginacie is ick en seyts haer om al
N.ReI.338,e,2(15291.
Illustreren,ww .Zie W NT i.v.Illustvee- die werel
t niet,Doesb.28 (vöör 1528q;
F6.
:1.

Pooghd u deescharten alzoo te makene...

1)Verlichten.11Ghelijc de Zonne den naer de imaginatie Van den voordstelder
schoonen dagh illustreerd,Ende de M ane noept m et blyder kele, cAsT., C.V.R. 70
den nacht, illumineerd, Alzo verlichtt (1548);Gheen felderwonderenyssergheschuum een schoone oratie,cAsT.,C.V.R. scapen Dan de naensche /diet alcan be37 (15481 (
hic?ofsub bet.2?);1nt OP- trapen Stout van begrijp /.vreenat van
31 (1555q.
groelen salden wijngaerd bestprofiteren im aginatien, GHISTELE,iHwf
Daer hem den schoonen dach m ach illusOpzo imaginacyen, n de aanh. ons
treren, ald. 143.
denken, onze geest? 1 Zouden zy die
2) Heerlijk,luisterrijk maken.11Edel com paracyen stellen, Die onze im aginaK eyser ghy meught wesen blyde / Dat cyen qwellen,Zonderprofi
jt,ten zou niet
God dinen staet aldus illustreert,CAST., ghefondeert zi
jn,Gentse Sp.119 (15391.
Bal. B 4v (15211;Hi
er met (t.Av.Com- lm agineren,ww. Zie M NW i.v.
paratien, Pavabolen en M oyalen) illu- Overdenken, letten op, nagaan (NréI.
streerd m en alle talen,cAsT.,C.V.R.235 KIL.848: lm aginéren.Cogitaye,fingeve,
(15481;(AstvologiaojtAstvonomia)isghe- cogitatione depingeve vel fingeve, animo
illustreert /van Ptholomeus Een conste compvehondeve,speciemal'icuiusCzpïcogitave,
loflijck,Antw.Sp.Yyiiijv(1561).
impvimeve notionem aliquam). 1 Een relm age, IMAGIE, YMAGE, zn. Zie W NT ferein heedt anders te deser spacie Naer
1.AJ.
mijn limitatie gheimagineerd,cAsT.,C.v.
Persoon (vrouwelijk)somsook manne- R.53 (15481;Als ick smenschen gheest
lijk) van bijzondere schoonheid of be- wel im agineere ick m ercke en ick consikoorlijkheid.11Bli
jdeInh.7,29(1497),Piv. dereere D at onse regnacie m uet corts
en Th.143,445(1ekw.16ee.
q;Doesb.123 faelgieren,Smenschengheest65(ca1560?q;
gvöör 1528); HS:JJ.M ensch 319 (2e kw. Myn hertimagineert/hoeick zalbekin16e e.q;Smenschen gheest 10 (ca 1560?q; nen //vinnen:Rott.Sp.C iijv(1561q.
.,1w/
Imflam m atle, zn. Ontleend aan ofr.,
f
,
f?.S#.Ddd iiijv (15611.
Ook (voorafgegaan door een bez. fr.injlammation.
efdegloed, li
vnw.) dienend ter omschrijving van het CaLi
efdebrand. 11 Ghelijck
pers.vnw.(vg.mijn pevsoon voor ik).11 nace, die oock door turbatien, En
Leuv.Bijdv.4,285 (beg.16e e.q,GHISTE- Thisbe haer im flam m atien ,,al zelve
blusten,M et haer wi1ick in Atrops speLE,Ovid.Sendtbv.49b (15591.
loncke rusten,H.
Imagelijck,bn.Van image.
d.Am.F 1 gm.16e e.q.
Impacient, INPACIENT, bn., bw. OntBeeldschoon.11Hoezou eenich man zoo
-

-

ruyt besneden ,,ziJ
'n, Oft zoo tyrannich

leend aan ofr.impacient.
oock van zeden ,
yzi
jn, Dat hy eenighe
1)Ongeduldig,onverduldig? (vg.xIL.
imagelijcke vrouwe Synen troost zou 848.lmpatient.Impatiensq.i
lVroech &
weygheren? H.d.Am.G 8 (m .16e e.). late //,seyt sy inpacient,dat den regel
Im aginatie,YMAGINACIE,IJMAGINACIE, violent //haer doet torment,Bvuyne 1,
zn.Zie M NW i.v.Imaginacie.
22(2eh.16ee.q.
1) Overweging,overdenking;gepeins, 2)Buitenmate?(Vg.KIL..Im p atient
gepieker. 1 Keert v herte van alsulcda- . immodicus).11H oudt stille,aldole ick
nighe ym aginacien, Dvie bl. danssen 8 irnpaci
ent,Bvuyne3,146 g2eh.16ee.q.

Im pacientich,bn.V an impacient.

Onmachtig?(vg.xIL.848:lmpatient...
impotens).1LiefdeGodsissynsimpacientich (versta:L.G.heeftgeen machtover
hem,geen vat op hem ? Of (wacht)ongeduldig op hem?),Smenschen gheest371
(ca 1560?q.
Im pediment,zn.Ontleend aan lat.ïv.
pedimentum.
Belem mering (vg. MEVER, JFt
?t?1'
tfcA7schat). - Sondev impediment, vrijelijk,
geredelijk.1(Deàt?sïA7g)heefthem (t.
w.
de knecht) quijt geschouden sonder impediment,Pvochiaen 2516 gca 1540q.
Im penitent, bn. Ontleend aan fr.ï-pénitent.
Onboetvaardig.11Den ghenen,die tot
onduechden zijn ghewent,gheheelimpenitent,Chvist
enh.1407 gca 1540q.
Im pereren,ww .Gevorm d naarofr.ïp7pevivoflat.impevaye.

de Vrancsche Croone, CAST., Bal.

(15211.
Imperitie, zn. Ontleend aan ofr., fr.
impeyitie, lat. impeyitia.
Onbekwaamheid. 1Hermocrates diere
vele bracht ter dood,ln Martiaels eeuwe
duer sine imperitie, cAsT., C.V.R . 90

(1548q.
Impeteren,ww.ZieImpeveven.

Importuun,bn. Ontleend aan ofr., fr.

ïAn#o1'fz4w(:).
Ongepast,lastig,hinderlijk,vervelend.$
1
Naer dat ick beseffe. Zo en essere in
desweereldslandauweN ietim portuundere, dan een Pruessche Vrauwe, CAST.,

C.V.R.61(1548q.
Impossibile, bn. Ontleend aan lat.ïp3possibile? Ofvan ofr.,fr.impossible (zie
Inpossible)?
Onmogelijk. 11 Onbetamelike sonden
horribile,D ietebecondighen ofteverhalen
Besturen,leiden; gebieden, bevelen.
waerimpossibile,M av.v.N.776(ca1500!.
Dus weertste broeders doergrootim pereImpotencie,zn.Zie Impotent.
ren (versta:krachtens grootse,i.c.God- Impotent,bn.ZieW NT i.v.
htig, krachteloos, uitgeput. 11
delijke leiding,besturing? Of:krachtens DiOnmac
hoog bevel,t.w.van God?),Sijt wille- e danssers wordden alsoe m ism aket
com e binnen deser waranden,D wevch d. ende moede dat si
j ommachtich ende
Apost.726 (1e h.16e e.qtlmpeteert (l. impotentbleuen sonderlijfoftlitte moimpeveevt? of misschien Impetyeeyt?) de gen verroeren,Dvie bl.danssen 51 (14824;
sulcs (t.w.Uw wil)te gheschiene op der Demachtighedoetsi(t.
w .Fortuyne)daaerden,ald.768.
len door impotencien (l.den impotenten)
Imperfect, INPERFECT, bn. Ontleend Maectsivroem,GHISTELE,a41
1/.81(1555q.
Impotentelijck,bn.Van impotent.
aan ofr.impevfect,lat.impevfectus.
1)Onvolmaakt,verkeerd,slecht,zon- Onmachtig,krachteloos:11Het afdradig.11Om de ghierigheyt imperfect Der ghende werck im potentelilck H eeft veel
offeranden... (heift) God wederleyt... prijsens van doene, Antw.Sp. Ccc iijv
dezewtwendighede,GentseSp.300r1539j; (15611.
Im prudent, bn.Ontleend aan ofr., fr.
Sy laten hen duncken dat wy (t.w.de
zinneltens) inperfect // sijn En sy heel impvudent.
correct//sijn,.4w/z&.S#.S iiij(15611;Tot Onverstandig.11Dieswy begheven der
alle vreemdicheyt / mijn natuere trect innocenten staet /Voort aen rysende /
Al waert imperfect // ick en sou niet naerderscienten graet/Onserimprudenscheyen, ald. Ss iiij;Tmoeste wel een ten raet /verkeerende,cAsT.,Pyv.A vv
beeste // geheelimperfect // zijn / Die Eca1500).
niettotConsten en soudeverwect//zijn, Inabel,bn.Van abel.
ald.k iv.
Onbekwaam ,dom,dwaas.11Mydunckt
2)In de aanh.van hetri
jm :slepend.1 hy acht onsals den inabelen /W anthy
Perfecte dictien, heeten zi
j masculi
jn, houdt voor fabelen //alwat wy voortEnde de imperfecte feminijn, cAsT., brachten, Rott.Sp. N iiijv (15611; lck
C.V.
R .37(1548q.
ducht wy zullen toch wesen inabel /
Imperie,zn.Ontleend aan lat.impe- schier,ald.N vv.
gïzfpz.

1) Macht,heerschappij; wil, bevel. 1
Als hy (t.w. Mercurius) my ghenoopt
hadde m etter hand Verloos ick t' verstand duer zijn imperie, Ende viel in
slape,cAsT.!C.V.R.4 (1548q.
2)lmperlum, (wereldlrijk.11Dimperie
(bedoeld ishetrijkvan KarelV)gaetveur
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Inbyt,zn.Zie MNW en NVNT i.v.

llMaaltijdofvoedsel(inhetalgemeen).I
l
Leuv.Bijdv.4,255 (beg.16e e.
1;Doesb.
94 gvö6r 15281 (,,Alwaer...telcken inbijtealledinctotmijnenprofijte'',versta:
bijelkemaaltijd?Ofbijelkegelegenheid?);
Gentse Sp.193 (1539); cAsT.,C.V.
R .80
(1548);Haagsp.ciij(1561q.

2)Geestelijk voedsel;alwat ))Nroedi'', Inconstant, bn. Ontleend aan ofr., fr.
bevordert,inz.m .betr.tot begerenswaar- inconstant.
dige zaken. 1 DE RoovEltE 188 g3e kw
15ee.
1;A.BIJNS,N.Ref.281,b,12 (1527),
331,1,12 (1ekw.16ee.q;Chyistenh.1087
(ca 15401; H .d.Am. X 4v (m. 16e e.)
.4nt
w.Sp.Eeij(15611.
3) Nuttiging. 1 Tghulsich inbijt van
deerdsche fruut,cAsT.,C.V.R. 80 (15481.
OPM. Onduidelijk blijft Gr. H el 738
gca 15641 ,,1ck ben hier int openbaer //
siet,alseen verraer//siet,hieresduvels
iubi
jt (l.inbi
jt?)''.
Inbijter,zn.Van inbl
jten.
Ontbijter.11Adieulaetebancketeirders,
endevrough Inbijters,DE DENE 442a gca
15601..
Inbrusticheijt, zn.Van inbyustich,bijvorm van inbuvstich, inbvunstich (zie
MNW i.v.Inbovstich,AVNT i.v.Inboystig)?
Vurigheid,hartstochtelijkheid? 11Ghi
j
m oecht wel heeten den m ensche der
wellusticheijt,Gheen inbrusticheijt //en
mach u hinderen, îkrell.Alensch 47 (2e
kw.16ee.q.

Onstandvastig.11Seer arrogant //,inconstant //!ditsalhaerravodt:sweirels
samblant ls als dryfsant: niet sonder
Godt,Byuyne3,142(15561.
lncontinentelijck,bw.Van *incontinent
(olAtleend aan ofr.,fr.ï'
rlcpzl/ïçzazlf).
Onmiddellijlc,terstond.11Als v gramschap ghestilt is,incontinenteli
jck Suldy
dan mercken dat ick m et verneren So
ootmoedelijck minne patientelijck,GHIsTELE,Ov'
id.Sendtby.131a(1559j.
lncorporeren, ww. Zie VTNT i.v. In-

coypoyeeven.
Bedenken, OverWegen, ter harte nemen.11Dweychd.Apost.54.
4(1eh.16ee.q;
Tvudo 1918 rca 1550j;GHISTELE,Hwf.5

(1555);.
,
z
1ntw.Sp.Mm ijv(15611;Rott.Sp.
A vv,M ij,vjv(1561);Jezusi.d.tempel244
(ca 1575?j;M . Bedv.Havt 104 (1577j;
Red.en Nat.25 (2e h.16e e.q,Jezuso.d.
levaevs 1062 gvöör 1580).
lncorrect, bn. Ontleend aan ofr., fr.
incovvect.

Incident,zn.Zie NVNT i.v.
Onvolmaakt,gebrekkig? 11(Geometviaj
Geval (
AréI.xlL. 848: lncident Ca- Sonder Aritm etica incorrectisGhesusters

s1:s)? 1Dongheleerde volck vulignoranter vlecken Es quaed om verwecken tot
zulck incident (versta: tot zo'n geval,
zoiets,t.w.alszojuistisvermeld?),cAsT.,
C.V.
R .18(15481;Duervyiendelichniind
zelue incident Blijckt dat zy stellen
.

vaneendermoederghesproten,Hyzfzf
?.Sp.
P iiij(15611.

lncostelijc,bn.Uitinen costelijc.
Zeer kostbaar. 11Labeur.. W ees my
den wech in dit casteel lusteli
jc Dwelc
weerdich was en zeer incostelijc,Camp
m ueghen vutlandsche teerm en,ald.57
.#.Doot1136(14931.
Inciteren, ww. Ontleend aan ofr., f1-. t'
Inculpable, bn. Ontleend aan ofr. ïsincitev.
c
ul
pable.
Opwekken, aansporen. llZu (t.
w.een
chuldig. 1 O ick,die miserabelste
schone oratie) inciteerd de loore,cAsT., enOns
seer instantable, elendige vrouwe,
C.V.R.13(1548j.
nculpable, S. Stadt 785 (ca
Inciviel,bn.Ontleend aan ofr.,fr.ïxcï- nochtans i
.

vil.
Onbeleefd ;in de panh.wellicht zonder

15351.

F8Tl.

incuyable.

Inculperen, ww .Ontleend aan ofr.,fr.

burgerzin? 1Hy (t.w.dekoopman)en is inculpev.
niet inciuiel oft onwarachtich M aer heel
Aanrekenen.11Menenmaghtvuervitie
niet inculperen,cAsT.,C.V.R.32 (1548q.
charitatijf,Antw.Sp.liiv (1561).
lncurable, bn. Ontleend aan ofr., fr.
Inclineren,ww.Zie RVNT i.v.InclineeOngeneeslijk. 11 My en mach gheen
astrologische term. 1Het is een andere hope baten Mijn sieckte is claerlijck inzake die inclineert oft gheneyghentheyt curable,Ds RoovsRs 361 (3e kw.15ee.q.
Genegenheid m aken, in de aanh. als

maect inden mensche,Dyie bl.danssen 36

(14821.
Incom parable,INCOMPARABEL,bn.Ontleend aan ofr.,fr.incomparable.
Onvergelijkeli
jk.11Hoe hoeghe digniteit... Teghens mi
jne alle incomparabel, Drie bl.danssen 17 (1482j;Anders
eesteenexcesincomparable?a4z
n/u/.S#.m

iv(1561j.

Indacht,zn.ZieM TNT i.v.

Aandacht (vg. xIL.: ln-dachte....
attentio,intentio).)
1Datghy metindacht
aenhoortonsghebreken,HOUwAERT,M il.
Clachte 22 (1577-7784; Dus moghen alle
Alenschen.. dees doode met indacht wel
aensien,HOUwNERT,Gen.Loop 152 (ca
1590);Hysalmetindachtom zijnuyter:te peysen?ald,241.
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Indachtelijck,bw.Van indacht.
Aandachtig. 11W ilt ouermercken indachtelijck Hoe wreedelijc en hoe onsachtelijck Datwidedootoock besueren
souden Als wi Creons ghebot niet en
wouden (Alyst tyrannich)onclerhouden,
GHISTELE,Ant.12(1555q.
Indachtich, bn., bnr. Zie M NM:
W NT 1.AJ. Indachtig.

ceerd, Die wijs waende zyn mids zyn
bleeckbeschot,cAsT., C.V.R.86(15481.

Inducie,zn.Gevorm d naar ofr.induce?

1)Vrijstelling,ontheffing.11Laet ons
dan ons biechte spreken Tjeghens elc
anderen vp een cort.Rvant ons noot nv
daer toe port Vp dat wy cryghen der

hellen jnducie, EVERAERT 321 (1531?q.
2) Onderbreking, verpozing. 11 Noch

1)Aandachtig,oplettend.!1Aeneasmet m oet ghy anvaerden Tcruce Christi,zonzinnen indachtigh Nam dit voor een goet der eenigh inducye,Christum volghende
teecken,GHISTELE,Vivg.zdc'
n.88b (1556j.
2) llverig? 11Dolijffboomen bringhen
voort olye crachtich /Dwelck algheoeffent wort / deurt bouwen indachtich,
Haagsp.n ijv (15611.
Indachticheyt, zn.Van indachtich.
Aandacht (vg. PLANT.. 1ndachticheyt...meditatiot. 1!(Hi)salalshidit
met indachticheyt leest / beruert ende
beweechtin zijn herteworden,GHISTELE,
Hwf.4 (15551; De woorden die Turnus
verm aendeyAvashy m etindachticheytontfaende,GHISTELE,Vivg.a4pw.264a(1556q.
Indachtinghe,zn.Van indacht.
Gedachtenis,herdenking,herinnering.1
Doen sy v (t.w. de kunst) ghemisten
Quam hun dindachtinghe / Maer haer
clachtinghe // geschiede doen te laet,
a4nt
w.S#.p i(1561).
Indelinghq, bw. Bi
jvorm van *eendelinghe (
met anorgan.d naast eenlinghe,
zoals eendelijh naasteenl
ijh)?Ofbijvorm
van eindelinghe? M aar de bet.,,loodrecht
(naarbenedenl''ofy,totheteind''passen
bezwaarlijk inhetverband van deaanh.).
Alleen,eenzaam ? 11Als arm verdoolde
gaende al i
ndelinghe // Onbestiert in
Venuspadt nu blindelinghe,H .d.
A m.L 6
gm .16ee.).

ter persecucye,Gentse Sp.101 (1539j.

Indulgencie, zn.Ontleend aan lat.ï'
ndulgentia.

Aflaat, kwijtschelding. 11Segt vryli
jc

v biechte icraed Arseercorts Eer dafflaet
Avtgae oft die indulgencie,Nyeuvont193

(ca15001.

Indurable,bn.Ontleend aan ofr.ïw,
#çfvable.
Induvablesijn,nietkunnen duren,het
nietkunnen uithouden.1
1ln desen schijne

ben ick indurable,S.Stadt787 (ca 15351.
Ineffabelte),bn.Ontleend aan ofr.,fr.
inefjable,lat. ineffabilis.
Onuitsprekelijk. 1 R. Mrijse notabele
Van sinnen, F ln consten abelet lneffabele van practi
jcken, Tielebuils 517
(15414;(Zi)'
4hebben gheoeffenthen seluen
onverfloudt/ln ditHandwerck voleeren
ineffabele,Haagsp.ii
iijv (1561q (zie ook
ald.kiiijv).
Ineffabeli
jck,bn.Van ineffabel.
Ont
l
i
t
s
pr
e
kelijk. 11Alle landen sijn v
lof scinckende Dies v werde is ineffabelii
*
<ck,Antw.S#.
'
*
' Hh iiijv (1561).
Inestim abelil.ck, bn. '
Van *inestimabel
(uitofr.,fr.inestimable).
Niet naar waarde te schatten. !
1De
oirboirlijcheyt is inestimabelijck Die de
Indigencie, zn.Gevorm d naar ofr., fr. Rechtueerdighe Coopm an can leeren,
indigence of ontleend aan lat.indigentia. Antw.Sp
..Hh iiijv (1561).
nexorabele,bn.Ontleend aan ofro, fr.
Gebrek.1Deen (hadde)weeldedander ineIxo
vable: lat.inexovabilis.
indigencie,Dviebl.danssen45(14821.
Indignatie, JNDVNGNACIE, zn. OntOn
verblddelijk. 1 Hector moet hem
tooghen fier ende wreed lxion wantrauleend aan ofr*;fr.indignation.
Ongenade.1Noch endeerthem tverlies wigh in zijn beleed,Achilles imburstich.
zo niet Van tydelicke haeue / te deser inexorabele,cAsT.,C.V.R.60 (1548q.
spacie Als te staene jnde jndyngnacie Inexperde,bw.ZieInexpevt.
Van vader ende moeder / dien hy ver- Inexperdich,bn.Van inexpevt.
Eig. ongeschikt, onervaren, v.v. ook
wrocht heift, EVERAERT 485 (1e h.16e
jk,afschuwelijk,boos.1Dwele.q;Om wsbroederswille /brengdy v in onbehoorli
ke (t.w. de vervolging) gods kercke /
zijn indignacie,GHISTELE,a4w/.67(1555); c
schiet in sm aet en schande ende dat
(Adam)is. ghecommen in die Godde- ghe
lickeindignatie,VJS::?
Z.Gheleeyde98(15581. vande kinderen des werelts inexperdich,
Induceren,ww .Zie M'TN T i.v.Inducee- Tavuwegvaen 188 (15811;lck hebbeinden
l'el$.
hemeleghezondichtEndejeghensu /ach
Ten tonele voeren,laten optreden,in- lasen,tesm y schult inexperdicb, 1':7,1,Z.
voeren? 11Martiaeldesen Oppiaen indu- ll,307(1583j.
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Inexpert, INEXPERDE, bn., bw . Ont- nevele,W evel
tbevechten 331(2eh.16ee.q.
Infectie,zn.ZieW NT i.v.

leend aan ofr.inexpeyttlat.inexpeytus.

1)Dwaas?Rampzallg? 11O jnexperde
metmy,ReyneM .491 (ca 1575?1.
2)Op weinig roemvolle,heerlijke,verheven wijze.1!Sterft hy als andere pleghen,Soo werdthy van eerde /ghebooren,zeer inexperde,En zalwederworden
eerde,Jezusi.d.tempel300 (ca 1575?q.
Infaemelijck,bn.Zie fnjamelijch.
Infallible, bn. Ontleend aan ofr. l
j0
.J4,
jallible,lat.injallibilis.
Onfeilbaar. 1Gods woort is infallible,
Dwevchd.Apost.1338(1eh.16ee.q.
Infame,zn.Zie W NT i.v.Injaam.
Schande.11Up datwysewederstaen tot
ghespelenede ziet te loopene uwer veerde

Zedelijk gebrek.l
,1Alben ick corruptibel,volinfectien.. Ontfangt mij als
den sondigen pubblicaen, HJ:JJ. M ensck

1107 (2e kw.16e e.).
Inficie(elren, ww. Ontleend aan ofr.
injiciey.
Besrnetten.lDyiebl.tftzz/sst?o77(14824;
V.D.DALE, )Zr: 716 (ca 15161,A.BIJNS
336 qca 15401;GHISTELE,Virg.z4:'
n.47b
(injiceyende,1.injicievende?),135b (1556);
Byul'ne3,120(15561;Rott.Sp.Q iij(1561j;
HcluwAlruTtT'
rïcr Iz
lr/crsf:232 (15831.
Inflamatle, zn. Ontleend aan ofr., fr.
injlan%mation, lat. injlammatio.
Het vlam vatten,het (ontlbranden.1
huerliedere infam e in des heeren name, Gelyck m en sach des dorens inflam atie,
Doen A'
Ioyses op den berch m etten H eere
Judich708(15771.
Infamelijck,INFAEAIELIJCK,bn.,bw (?). sprack;N ochtans,om datGod daerhadde
syn statie,Den doorneintviergheen groeVaninfame.
Schandeli
jk. 11Hoe wel gherust ende nicheit en gebrack,NUMAN,Stviitd.Gem .
hue vreedsamelijck es mij de gheest nu 30b (15901.
maer voortijts infaemelijck en seere Inflam m eren,ww.Gevorm d naar ofr.,
blaemelijck? Smenschen gheest 115 qca fr. enflammer (onder invloed van mnl.
1560?J; D1e aerme siecken van alle ini
amm en en lat.injlammave?).
4l
ghenuecht Verlaten is / en van al de Doen ontbranden (gewoonlijk inliefde).
wereltinfamelijck,Zeven Sp.Bevmh.P iv 11Piv.8s Th.82(1ekw.16ee.q;GentseSp.
(15911.
271 (153% ;cAsT.,C.V.R.139,204 (1548);
Infamich?bn.Van injame.
H .d.Am.17,Aa 8 (m.16ee.q;Haagsp.b
Schandelljk; schaamteloos. 1 l-aet v iij(1561);DeuchdelijcheSolutien 7 (1574).
God verbieden Y emantvan uwen naesten
ln de aanh.'in toorn doen ontbran/teoordeelen infamich,Zeven Sp.Bevmh. den, vertoornen ? Aensiet nv H eere,
R ij (15911;Schenders / oncuys / niet niet als de gheinflam meerde, En gheeft
sachtmoedich infamich /W ilt/verraders/ ons doch m achtende virtuytTe continuarcht/opgheblasen seerblamich,ald.Si. eren,Dwevcltd.Apost.756 (1eh.16ee.q.
Infect, bn. Zie W NT i.v.
Inflammich,bn.Vaninjlammen.
1)Besmet,bedorven.!1Natuereisver- Gloeiend, brandend? 11Zy (t.w. ghevalscht, gheheel infeckt, A. BIJNS 349 veinsde rroz
fzf/:'
lz) kunnen die camer in(ca 1540);Sijzi
jn meestlnfect,diedlant flamm ich houwen,Daer ziele ende herte
in ruste m ettrouwen,Zoe datse en groesouwenvrijenVan ketters,ald.411.
ln de aanh.:in ontbinding? Stin- yen noch en bloeyen Duer thittich gloekend? 11Philips maria.. lnfect en doot- yen,Leuv.Bl
jdv.4,287gbeg.16ee.).
leggende inder banen, Camp v.d.Doot Influccye,zn.Zie Injluxée.
Influentie, zie MTNT iov.
1419(14931.
2) Giftig, schadelijk. 11 De lucht vol
1)lnvloed,werking (oorspr.krachtens
neuels vo1 roocx geresen Geuende den een ,vloeistof'' afkomstig van de hem el
roke infect ongepresen,Camp v.d.Doot en de sterren).1
!Deinfluenciedeshemels
916(1493);Draecxclauwen /infect/ghe- die elcken bloetes,Camp v.d.Doot1918
fenijnt / vercorst, v.D. DALE, 1z
fz
rF: 312 (1493j; Die influentie quaet om aflesen
gca 15161; Swijcht, infecte adere! Ghij es, Die vuyt over drincltene spruyt onverdoem pt m oer, kint en vadere, W ell. bequarnelyc, Lelt
v. Bijdv.4, 257 Ebeg.
M ensch148(2ekw.16ee.1;(DeSpin)Die 16e e.q; Te Roome midts der planeten
uut soeten bloemkens suycht venijn in- influentie/Reessulckepestilentie.. Dat,
fect,A.Bllxs147(1548);(Dedobbeltonge) enz.,cAsT.,Bal.A 5v(15211;Een troostiisfenijnich,infect,ald.460qca 1540);ln- ghe influencie van uwer eloquencie,
fecte corruptie / vol dootlijckx veni
jns, Doesb.94 (vöör1528);Datu deinfluentie
.,
1s/tt/.Sp.k iij (15611,Hijseij hij (t.w. van dees rein const besproeid, cAsT.,
-

-

de wereld) was infect gefluyn als die C,t',A.51 (1548j,Ghy (t.w.Apollo)zijt
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Influeren - Jngienicheyt
K

we1 weerdich alder reverentie. // Door
d'influentie // Van uwer volmaecter
konst en wijsheyt fier,H.d.x4pl.Z 6v
gm.16e e.q.
ln de aanhh.naar hetschijnt meer
bepaald inspiratie. 11Och wilde Apollo
onszoo avanceren //Dathy onsHemelsche influentie zont,H .d.Am.Bb 8 rm.
16ee.q;V'iltandersniethandelen //dan
>o
C gheests influentie / Aenhooren, Rott.
Sp.D iiijv(1561q;Gheestelijckelnfluentie,
ald.Q iiijv (naam van een peysonage).
2) NVil, begeerte, wens, verlangen. 1
Een wonderlijcke influentie vielhem in,
Veeld.Gen.D. 201 (16e e.q; Nero vol
quader influencie, Dal s. W edevh. 302
geind 15ee.q;Elck mensch behoortwel.
Te sterven van waerlijcke intentie, So
Thisbe m et vieriger influentie Om Pyramum dede,Pi1
'.en Tk.585g1ekw.16ee.q.
3)Gezindheid,genegenheid? t
lDusicse
groeten will m et goeder influentie, Con.
Balth.183 (15911.
-

Infortuneus, bn.Ontleend aan ofr.ï1:-

joytuneux.
Ongelukkig.11O infortuneuse /die t'
eeuwighentijdenHierblijvegheslotenmet
droeven zinnen, cAsT., Pyv. C iiij gca
15301.
Infracteren,ww.Gevormd van ofr.ïsjvact,fr.injvaction?
Breken,beschadigen,vernielen.1Syn
duer groote vloet de brugghen gheinfracteerd, D at hy elders passeren, en
wegh zoucken moet, cAsT., C.V.R. 18

(15481.
Infractie, zn. Ontleend aan ofr.,
injvaction.
Overtreding,schending,verbreking (vg.
cHoMst,t P-:rr. 3522b : lnfractie... de
vevbveekIng,schending p/oveytveeding van
eene ovdonnantie, costume p/ pvivilegie,
aang.in W NT i.v.Injvacteuy).11Dan eist
cuenste hem cuenen benooghen O1n
tdichtsvertooghen zonderinfractie,cAsT.,
een

C.V.R.59(1548j;Deerstegheborene lieten

Influeren, ww . Ontleend aan ofr., fr. hem quellen By infractie tsghebots /
Godsalmachtich,Antw.sp.Dddiij(15611,
.
injluev.
o haest...doudepolitiequam totinfraclnstorten?1
1Dlichaem eerdich Van de tSo
e,Soo volchde terstonttquaetnieu met
vierelementen isghegenereert/Maerden eixa
ctie,Leeyl.Taejel-sp.259gbeg.17ee.q.
gheest is wt den hemel gheinflueert,
Inge,bn.Zie Enghe.
Antw.Sp.P ij(1561q.
Ingenieuselijck,bn.Vaningenieus.
Influxie,IxFLuxcltINFLUCCYE,zn.Ont-

leend aan ofr.injluxIon,lat.influxio.
lnvloed, inwerking. 1 Eeuwigh strydende duer svleeschs influccye, Gentse
S/. 102 (153% ;Merct die planeeten //

Krachtig? Of (alsepith.ornans)voortreffeli
jk? 1W iltonsdie (t.w.degheestelijche zahenj doch noemen soot mach

ghebueren M ethaervirtuyten ingenieusejck,Antw.Sp.V iv(15611.
elem enten com eeten yeghelyck heeft na- li
Jngienich,bn.Van ingien.
tuerlycke influxie, Smenschen gheest 305
Scherpzinnig,vernuftig.1Zytwys als

gca 1560?q;Onbevreestwaren sy (t.w.de serpenten // in a1s voorzienich maer
discipelen) door sgheests influxci, Rott. sympele a1s duufuen //wetende wys jnSp.D vij(15611.
gienich,Tavuwegvae'
n 107 (1581).
Informatie,zn.ZieMNW i.v.Infovmaln de aanh. epith. ornans: voorcie,RVN T i.v.
treffelijk, heerli
jk. 11Dese ghaeten be1) (Duivelse) ophitsing,aansporing. 11 teekenen de vyf zinnen Van Maria Gods
Scuwet quade informacie ende m alicie moeder jngyenich,EVERAERT 336 (15304.
Ende doet rechtverdige justicie, Joovis Jngienicheyt,zn.Van ingienichofrecht267 g2e h.15e e.?q; B.:By informatien streeks van ingien.
L.:W ordt hy noch heel verhayt,Tvudo
1)Vernuft,geest.11Sodochten wy /jn
464(ca1550q.
onsejngienicheytOm hu tebeghiftene/by
2)Vermaning,aansporing(tengoede).11 voorsienicheyt Met dyveerssche specien,
H uedt u doer inform acie voir de pec- SVERASRT 455 (1530q.
kersnacie,Chavon 15 (1551q;Sijwouden
M yn szinsjngienicheyt,in de aanh.
niet eens nae Reden hooren,M aer gingen omschri
jving van zin,geest.11Seght my
versmooren mijn goe informacij,Tcooven tbediet/zonderveynsen Datjctverstant
999(1565j.
cryghejn myn szinsjngienicheytVanden
Informeringhe, zn.Van injovmeven. derden trappe,BVERAERT 305(15294.
Vermaning? 1 Hadde zulcx te doene
2) Instrument. 1 Eerst willic haelen
god den Heere niet behaeghd, Rachel myn jngi
enicheyt (t.
w . de kruk ,,Pahadde hem niet ghedaen zulcken infor- ciencie''
)Om hem tetroostenemetvoormeringhe,Bijb.FJ#l.
î#.100gbeg.17ee.j, sienicheyt, EVBRA/RT 253 (1530j.
-

.
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Ingient,bn.ZieGeengient.
Ingloedicheit,zn. Zie M NRV i.
v.

Geestdrift, vurige begeerte. j
l Haren

meegdeliken lichaem es soe dor ronnen
Met m innen tot duegdeliker ingloedic-

heit,EeysteBl.1887gca 1440?q.

Ingnorant,bn.,bw .ZieIgnoyant.
Inidoon,bn.Van idoon.

Lelijk,misvormd.1!Hy ombequaem en

inidoon was Mismaeckt, en bultachtich
van lichaem e, HOUwAERT, Lusth. 3, 47

(1582-'83j;Alsijn veeldochters gheheel
inidoone, Soo hooren sy haer selven
nochtansgheiren prijsen,ald.226.
Inltie,zn.Ontleend aan ofr.inition,lat.
initio.

Begin.11Moesten zijondernemen...Al

Godtzijn oordeelop salinnen,DE RoovERE 271 g3ekw.15ee.q.
7)Binnengaan? 1Hier in duysterverstandt (een heybeyg) wilt tzamen binnen
innen,Rott.Sp.P iiijv (15611.
OPM.Niet duidelijk is de bet.in de
aanh.,tenzijgeéntbegrepen moetworden
als volt. deelw. van inden,einden, doen
eindigen,ophouden.11(DeJoden hebben)
Duersyn (t.w.Christus')doot allen propheten geint, & aldatdoerde wetsam en
wasvergaert,Bvuyne3,198q2eh.16ee.q.
lnnerljsen,ww. Zie fnvt
jsen.
Inneslaen,ww. Zie AVNT i.v.fnslaan.
Inneslaen ï'
lz, zich begeven tot (vg.
KIL.:in-slaen.Diuerteye,se '
r:ci/l8r: ï'
)z
hospitium, domum, #ïzfprsprizfpz). 1 Jc
en wille niet datghy ooc inne slaet Jnt

ditte m akene,m ids hende,ende initie Sy
haddens meervergheten ende achter ghe- dansen ende reyen m et scoone vrouwen
Daerm en ledicheit huer scole siet houlaten,cAsT.,C.V.R.249(15481.

Iniuerlijc,bw.Van iniuev,injure (zie
AVNT i.v.fnjuvie).
Op een schandelijke, krenkende of
schade,nadeelberokkenendewijze.11lolijt der weereldt scheedt lniuerlijc.1niuerlijc tenteerdt onsdesviandtsNijt,A.
BIJNS,N .Ref 325,i,7-8 (15281.
Innen, HINNEN, ww . Zie A'
INAV 1.V.y
le art.,W NT i.v.

1)Verwerven,krijgen.11Nvildedieren,

vriendscap m etvriendschap innen,cAsT.,
C.V.R. 163 (1548); Soo l
angh d'onreed-

li
jckheytboven steeckt. Salden Vyant
met den sijnen haar ghenoeghen innen,
Spvingh-Adev allevhind.Gods143 g1613J.
2)lnnemen,veroveren.1Alsdie Griecken uyt waren om Troyen te innen,
HOUwAERT,Lusth.1,652 (1582-'831.
3) Tot stand brengen, bevorderen. 1
Payselicke vreden Hebt ghy jn kerstenryckeghehintvele,EVERAERT 552(1538q.
4)Begrijpen,beseffen,terhartenemen.
11O welhem /diet (t.w.hetsvoord)deur
deLiefderechtinnen,Pvesent336(1559q;
Ditsutottrooste,ghybedrucktesinnen //
SW aer, soo ghyt cont innen /
/ daer,
Bv%tyne 3, 185 (1559j; Op datse.. nu

wen,Camp v.d.Doot710 (14931.
Inninghe, zn.Van ïçzAî8'
zl.
1) Verwerving; bevordering. 11Suuel
melc...//Om scrychs jnnynghe / zy te
cranckenebestaen,EVERAERT219(1528?q.
2)Begrip,verstand,inzicht,kennis.!)
Sverstantsjnnynghe/esgoetom bevaten
(versta:het is goed het (juiste) begrip
van dit woord te doorgronden), EvERAERT61(1511q;Hiercriighd ghiisrechte
inninghe,cAsT.,C.V.R.133 (15481.
Innocent, bn. Zie M NW en VTNT i.v.
1)Onschuldig,zondeloos.11Ghijschiept
berch en dal,Adam innocent,gent, excellent; maer hij werdt mal, A. BlJNs,
hT.Ref.343,a,5(1eltw.16ee.q(= Bruyne
3,193).
2)Eenvoudig,zedig,simpel.1lnnocent
weest,A.BIJNS,N.ReI.341:d,13 q1ekw.
16e e.q; Kindren noch lnnocent van
gronde,cAsT.,Pyv.A 5v(ca 1530);Christus Jesusheeftsijn heylighe kercke niet
begost Te bouwen m et sweerelts gheleerde, dit bekent, M aer alleen m et visschers en m eer andere innocent, lJ
'Jy8r.
Gheleevde 110 (15581>(Dehoopman)voeyt/

hy cleedt / hy scoeyt / de innocenten,

moghen
innen alle het tuchtich be- zlsf
zt?.Sp.lii(15611.
recht, dat haer hier IS VOOr gheset,
3) Onwetend; in de aanh. zelfst.geConst-thoon.Juw.420 (1607).
bruiktin debet.leek.11Hijwilvergaren//
Tveystant innen, de bedoeling be- innocenten en clercken,HeymelicLi
jden
grijpen, het woord ter harte nemen. 429(1557j.
Pveechev 395 g2eh.16ee.
1;Pvoetus./
1ban- 4)Onverstandig;onwijs.1W ysondaren
onuerstandighe ende innocent Die.. Ons
tus8 gvöör158% .

5)Blijtschapinnen,vreugdebedri
jven.ll
Yder wilt blijtschap innen, Oyangien
Lely-hoj119a (1632q.
6)Baseren?1Sy (t.w.ontjaevmichede)is
dat hooghe onrottelijck Cedere Daer

regiment //te sondewaerts gheuen,Hoe
sullen wy verantwoorden ons sondich
sneuen,oE RoovERE 239 (3ekw.15ee.q,
W iltghy eenenwijsenmanvanverstande
excellentGeli
jcken bijeenen dwaas,sot

en lnnocent, Pvochiaen 1658 (ca 1540j; Dedoodtmethaerderstrijdinghe//swaer
Den eenen zotesgram ,den anderen blye: Tcasteel mi
jns lichaems coempt inne
Den derden hoouerdigh, den vierden gheresen,oE RoovsRE289(3ekw.15ee.q;
lnwendich is my tvier ingheresen,Conste
innocent,cAsT.,C.V.R.153 (15484.
Innocentie, zn. Gevormd naar ofr., fr. d.M .95(ca1560j.
innocence ofontleend aan lat.innocentia. ' Insanable, bn. Ontleend aan ofr.,
Onschuld. 1 Tcleed van innocencyen lksanable.
jk. 1 Benaest insanable
willicbewaren,GentseSp.237 (153% (zie Ongeneesli
ook ald.240,253);Tcleed van onsteerue- wertick temet,S.stadt786 (ca 1535j.
licheit en van innocentien, cAsT.,C.V.R.
Inscrijft,zn.Zie NVNT i.v.fnsckvijt.
Aantekening.1lck vindehier inscrijft
112(1548j.
Inobediencie, zn. Gevormd naar ofr. van di
evleijshowers,G1'.Hel981(ca1564).
lnsereren, ww. Ontleend aan ofr., fr.
inobedience.
Ongehoorzaamheid.11Tdedeinobedien- inseyev.
lnvoegen,invlechten.11(Syllabijcqsche
cie nyement el (t.w.dat Adam en Eva
moesten sterven), Dyie bl. danssen 63 adiectien) De welcke. De menighe in(1482);V'tthofderwellustinderallenden sereerd in syn labuer, cAsT., C.V.R. 47
dal Ghestelt duer mijn inobedyencye, (1548);Haer valscheyt ten gronden inrende /klaer,Rott.Sp.O viijv(1561j.
GentseSp.273(153% ;DesentencieDieick serIens
erteynicheyt,zn.Uitïs en sevteynicghegheuen hebbe voor de inobediencie
Ouerv bruyt,GHISTELE,a40/.52(15551. heyt, onder invloed v. ofr. inceytaineté.
Inobedient, bn.Ontleend aan ofr.ïAlt?Onstandvastigheid. 1 Doodt de leden
bedient.
die up deerde // zyn... Onchuisheyt /
Ongehoorzaam.11Alswynoch zondaers quade lusten / en inserteynicheyt, De
inobedyent waren,GentseSp.301 (153% ghiericheyt /dat afgoderies es beseven,
(zie ook ald;294);Nyet dat ick u syn J':A'J.Z.l1,1151(15831.
wille inobedlent, Tvudo 2659 (ca 15504; Inspiereere,zn.Van Inspieveven.
Den vyant der hellen ... die heeft daer
lnspirator.1Lofinspiereere myn toeondere ghezayt Zyn inobedient // zaet uerlaet machtich als god vader /ofgod
dats tcrockezaet (dekindersdesquaets, sonereen,DB Roovsl
zs123(3ekw.15ee.q.
Tavuwegvaen 569 (15814.
Inspiren,ww.Rijmvervorming van i'
p,
Inp-,zieookImp-.
spiveyen.
Inpacient,bn.,bw.Zie Impacient.
lnspireren,ingeven,opwekken.1Mercurium zal ick zenden om v believen
Inperfect,bn.ZieImperfect.
N aer Cartago, om Didonems inspiren,
lnperfecxtie,zn.Vaninpevject.
Onvolm aaktheid, onvolkom enheid.
Om .
&
Xeneam vry en vranclt te logieren
Dat doet dinperfecxtie al vander wedt, En t'
alimentieren ,,als de vailjande,H
d.x
4m.A 4(m.16ee.j.
H.sacv.190(1571j.
Jnpossible,bn. Ontleend aan ofr., fr. Jnspireringhe,zn.Van inspiveven.
lnspiratie.11Joyeuse Jnghelick Jnspiimpossible.
Onmogelijk,11F :W ye zoudt gronde- reringhe (tot M avia), DE RoovsltE 191
kw.15ee.j.
ren? f : Twaere jnpossible, EVERAERT (3eIns
table,bn.Ontleend aan ofr., f?
N,428 (1eh.16ee.!.
stable.
Inprentelick,bn.Van inpyenten.
Diep indrukkend? l
t Sijn belofte viel Onstandvastig, veranderlijk, wispelhaerdruckich inprentelick,Sp.d.M .2159 turig.1 ('
Ur/zfzt/
8'
zâlzyn instable,als den
wind mutable,cAsT.,C.V.R. 198 (15481
gbe
g.
1
6
e
e
.
j
.
OPM. Leest men dyuch voor dyuchiclt, (zie ook al
d.225).
Instantable,bn.Gelegenheidsformatie?
dan zou vielinpyentelich kunnen verstaan
Ofcorrupt voor instable?
worden a1sy,prenttein''*
Inquisiteren, ww. Secundair gevorm d
Niet kunnende staan,zwak? 11O ick,
'

van inquisiteuvi
.

die miserabelste en seerinstantable,elen-

Onderzoeken;bestuderen7
. 1Nvilt zon- dige vrouwe, nochtans inculpable, bedervermijden /Astorienum inquisiteren naest insanable // wert ick te met, S.
ick bid u vriendelijck,Rott.SP. P vjv Stadt784 (ca 15351.
lnstantiet zn.Zie SVNT i.v.
(15611.
Inrijsen,INNERIJSEN!ww.ZieMNM'
'i.v. llvorderlng,eis(vg.xIL.848:lnstancie
. . . Po
stulatio,#:/ïfït?)?Ofreden? OfmaInv
Bi
isen,W NT i.v.Iny%jzen.

nnentrekken,zijnlntrek nemenin.11 nier?11SoolangghijnaedieRedelickheyt
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gaetluijsteren Salv niemantpluijsteren
doer eenich instancij wandt ick salin v
sijn gelyck een balancijdaertaldatmen
vintbi
jwertovergesleegen,Red.en Nat.
93(2eh.16ee.1.
2) Aandrang, aansporing. I
,
l Duer u
instantie so salt gheschien.lonstm oet ick
bien duer u verwecken,Tvudo 3142 qca
15504.
3)Onderrichting,lering.11En wiltdoch
niet//alle gheesten ghelooven,Maermet
grooterneersticheytwilt se eerst proeven
Ofseghesonden sijn vanboven //totuwer
instantie,Heymelic Lijden 255 (15571.
OPM.Onduidelijkisdebet.inCamp v.d.
Doot1709(14931:,,Hijdrouch een blasoen
geaspereertwelverstaetGecoluertsonder
kennisseindeinstancie''(Vg.deovereenk.
fr. tekst: ,,portant vng blason dyapre
De couleurs de mescongnoissance'').
Instrueringhe, zn. Van instvueyen.

Onderricht(vg.PLANT.:lnstrueringe#leeringe,Instvuction,enseignement).
1lck danck u gheestelijckeinfluentievan
u instrueringhe,Rott.Sp.Q vijv(15611.
Jnstrumentelic,bn.Van instrument.
lnstrum entaal.1
!Vrauwen endemaechdekins jentelic M et sanghe m et spele
jnstrumentelic (versta: met spel op instrumenten) Quaemen hem tjeghen te
ghemoete,EVERAERT 99 (15251.

Intentietzn.ZieMTN T i.v.

1)Getulgenis,uitspraak. 1Elc bisondersetoquentie (1.eloquentie),isop Gods
woorts intentie, H eym elike penitentie,
bedecte abstinentie, B.d.Scv. 8 (1539);
Sulcke wercken,nader Schriftuer intencie,syn werdige vruchten der penitencie,

Byuyne3,203 q2eh.16ee.qt
'Mry dancken
v Appollo / van v lntencle // vroet V
eloquencie soet // doet onsen gheest
verstercken,A ntw.Sp.E i
ij(1561);Job
zeyt. Dattetleven iseen strijdthieropter aerden: Dus wil ick aenvaerden /
Avel syn i
ntentie,Rott.Sp.A vv (15611.
2) Mededeling. - Intentie doen van,
inlichten over.11lk (zal)u van als doen
intentie,Mijn gebod,mijn afkoomst en
ook diereden,Datik biju kwam en heb
weermoeten scheden,M eestAl407(155% .
Internitie, zn. Ontleend aan ofr zA?
,tel
'nition,lat.inteynicio,internecio.

Ondergang.1Meenendedatzy (t.w.de
vrouwen) goet waren,vul der iusticien,
Vindedatzijtalbriinghen terinternitien,
cAsT.,C.V.R.192 (15481.
Jnterpretere,zn.Van intevpveteven.
Eig. die verklaart,uitlegt en v.v.,al-

thans in de aanh.,dichter? 11Jck Jdele
Jonghe Jnterpretere JesusJonstich Joyeus Jolijt Jnnichlyc Jnwendelyc Jmaginere,St1,279 qvöor
' 1524)

Interpreteren,ww .Zie AVNT i.v.f'
p,/t
?g
zIntelligentie,zn.Zie M NNV i.v Intelligencie,XVNT i.v.Intelligentie.
preteeyen.

Juistbegrip. llDerschrifturen intelli- Verklaren,meedelen,vertellen. 1Hoe
gentie //blijft bij sulcx verm aen plaen, staedijdusbedruct?W illet mijinterpreteren//soet,HeymelicLijden 201(15571.
HeymelicLijden451 (15571.
lnten,ww.Bijvorm van enten7
.Ofri
jm- lnterrogatie,zn.Ontleend aan ofr.,fr.
inteyyogation, lat.intevvogatio.
vervorm ing van ïr
'lAîp'
lz?
l4et verband schijnt een bet.gew aar1)Verzoek.1Voratieen interrogatie//
wordenop tedringen.11Hy seytdiewaer- Die ghy aen my te deser spatie //Zijt
heyten salnietvergaen tesons om horen doende,H.
d.Am.Z 6v(m.16e e.1.
een vreemt inten ( pvinten), H 'l'f1'S
2)Vraag (alslitt.genre).1Endel-veers,
Spraken!ende interrogatien,Epitaphien,
Idelh.205(m .16ee.q.
Intente, zn. Rijmvervorming van ïw- Prouerblen ick verclare,cAsT.,C.V.R .221
tentie?Of(normaal)van ofr.intent,,,pro- (1548) (Een voorb.v.e.,,interrogatie oft
posé,appliqué,attentif''(vg.violenteen vraghe''ald.238).
Intonnen,ww .ZieW NT i.v.
sciente,in Tl
jdsckv.15,bl.61)?
Bedoeling,wens,verlangen?11Mochtic
1)Metbetr.totdrank:innemen,inhet
totmijnen intenten (x venten)constelick lijfgieten.1HoeBonosusmeernatsdan
leuen twaermy ghenoech,St2,204 qvöör oyt m ensch' ingetont had' HOUw AERT,
1524).
Gen.Loop 40(ca 15901.
Intentelickt bw. Van intente, intentie?
2) lnlaten.ilNu moet ick. mercken
Of van ofr.Intent, ,,appliqué,attentif''? oft sy (t.
w.Venus)in haerbeluycken //
llverig,vurig? 1!Zoo intentelick dede Niem ant dan Vulcanum inghetont heeft,
A m.X 6 (m.16ee.q.
hy (t.w.de toneelspeler Gracchus)hem H.d.
tot tspels redactie D at de vianden diett
hoorden screien m oesten,cAST,,C.p.S.59

(1548j.

Intreckel, bn. Van intyecken.

ce
hnd,
gemakke
i
jkeli
o
treZi
kk
aantrel
kk
jfk.spoedig ietsaan!1Deene (es)veel
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intreckelder dan dandere, VAERNE-

wllcK,Bev.T 1,129 (ca 15681.
Intreckich,bn.Van intvechen.
Teruggetrokken,in zichzelfgekeerd.11
Hy isintreckich /zijn griefvasthelende,
S#.#..V.4148 gbeg.16e e.).
Intreckinge, zn. Van intvecken.
Aansporing, stimulans? 1 Lof intrecltinge ter duecht die quaetheyt sporen,
St1,287 (vöör 1524q.
Jntreijtzn.ZieMNMTi.v.Isktveye,NVNT
i.v.IntveIe.
Aanleiding? 1Sonder te dylaieren zullen wy v paysieren //de zinnen gheduerlick...dus ons puerlick //dyns ghescils
jntreij//zeght,ReyneM .110 (ca 1575?j.
Intricaet,bn.ontleendaanlat.ïsfFïcl/vs.
Moeilijk, ingewikkeld, verward (vg.
KIL.849:Intricaet.Pevplexus;zie ook
Hwb.i.v.,MEVER,Woovdenschat i.v.). 11
Laetmidoch hebben om mijn beraetTe
stellen mijn rekeninghe intricaet. Termijn /te minsten emmer doch een iaer,
V.D.DALE,J'
)'1.: 458 (ca 15161;Hesiodus
vand de intricateparabelen,cAsT.,C.V.
R.
108 (1548j;Vremde dijnghen,intricaet
van verstanden,ald.221,intricate baladen,ald.,De voorgaende baladen m oetic
duerwroeten, Om tsaerbeits verzoeten,

nopendedintricaet,ald.241,Hoesubtijl/
datm en nv recht by schriftueren Hoe
duyster/hoe intricaet /termijn datmen
daer gewaecht Om d'een d'ander t'goet

Intzele,zn.Van inden,einden.

Doel.11Verspraydinghe der duechden
ditshaer (t.
w .van Ondankbaarheid)maniere, Verderven der verdiensten als
haer intzele, Leuv. Bijdv.4, 295 gbeg.
16ee.q.
Inungeren, w'
w .Ontleend aan lat. '
ï.
;'
?
,
ltngeve.
Zalven.1
1Myn dinaers,Viltm y by int
ordineren staen En worpt hem die kasuyfele over thootbloot,En voort salick
den grave inungeren gaen, Tyudo 2442

gca1550q.

Invariabile,bn.Van lat.vayiabile,naar
ofr.,fr.invayiable.

Onveranderli
jk, standvastig. 1 Een
bile,Pol.Ball.174(1577j.
Invatinghe, zn. Van invaten.
lndeaanh.blijkbaar.diein zich bevat,
t.w.het in de bep.uitgedrukte. 11Ivof
lnvatinghe sduechsdie den viantswichte
(t.w.Maria),St1,287(vt'
)t
'
lr15241.
Invencie,zn.Zie Inventie.
Jnvensch,bn.Van destam van ïAî7
p:steyen.
Scheppend.- Jnvenscke zede,gebruik
als scheppend kunstenaar? 11Alle dese
vrauwesm ytters.. zoudic vanden selue
junnen. A1s hier ghethoocht es / naer
onser jnvenscher zede, EVERAERT 542
(1538?j.
ghestadich hooft m aect de leden invaria-

Inventeren,ww.Zie NVNT i.v.fnventee-

t'ontlueren en t'ontsueren, Zeven Sp. F:'FJ.
31V inden''# bedenken, concipiëren (
Bevmh. F vjv (15911; Soe vindick die
vg.
saeck intricaet geweven, Tvauwe 587 xIL.849: inuentéren . Excogitave,ïw:4:7
(1595.j;R..lck kant nietbegrijpen.L.. nive,adinuenive,machinavi). 1Vier PoeEn tis mi
j te intricaet,Leeyl.Taejel-sp. tische Spelen...Poetelijck geinventeert

47 gbeg.17e e.J.

Introyt?zn.ZieM NW i.
v.

1)Begln (van een gesprek,een onderneming)? 1Nu wel,en wiltniet in u introytfalen,B.d.Scv.15(153% .
2) Oorsprong? 11lesus lnghelicste lntroijt (t.w.Maria),DE RoovsRE 187 (3e
kw.15e e.q;losephs lsaxs Ionas ltroijt
(l. Intvoijt) (t.w. Maria, moeder van
Christus).St1,279 lvts6r1524).
Intueren, ww . Ontleend aan lat. ïçztuevi, eventueelvia een niet opgetekend
ofr.ww.intuev.

Beschouwen,aanschouwen,zien.11Amo-

rueste, graciueste vrouwlyck beelde,

jeuchdelycgeintueert (versta:heerlijk om
te zien), reyn vaetken vol duechden,
Bvuyne3,11 (2eh.16ee.q;Alsghy desen
schynende verlaten intueert Victorieus
aende rechterhandt syns Vaders omni-

potent,Rott.Sp.Q vij(1561j,
220

endeRethorijckelijck ghecomponeert,H.
d.Am.Titelqed.1621q.
Inventeur, INVENTUER, zn. Ontleend
aan ofr.,fr.inventeuv.

1)Uitvinder(vg.KIL.849:inuenteur.
f1?
3'
?
,
f8'
;
'
$/t)r). 11Van deser const (t.w. de
dichtkunst) was inuenteur mignoot
M ercurius den neue, van Athlas, c&.sT.,
C.V.R.11 (15481;Mercurius was deerste
inuenteur (t.:v. Van de geneeskunst),
ald.89.
OPM.Nog bijCOORNHERT,Cic.Ojjicia
11(ed.1561).
2) Schepper (van kunstwerken) (vg.
KIL.:inuenteur...Avchitectus).11Abelste
inventuers door Gods ghehinghen (bedoeld zijn de dichters),Antw.Sp.Tt ij
(15611; (Homerus) ls ..Meester en inventuer/van deesparabele,ald.Rrriiijv.
Inventie, zn. Zie M NNV en VTNT i.v.

1)Vinding;gedachte,idee(vg.KIL.849;

inuentie.Inltentio,:xt
7t?jzïfJfç'
,
o).l
IZulcke

invencye (t.
w . de gedachte aan eigen
doemwaardigheid)my overtboortdri
jft,
Gentse Sp. 283 (153% ; Mi gebuert de
meesteviolencie,ln mijnsselfspresencie,
van een nieuwe invencie (t.
w .de Reformatorische conceptie,die de dichter aanhangt),B.d.Scy.8 (15391,
.LRethovi
jche)
Verchiert haer Personagien m et cloecker
lnventien,Sodatelczijnpersonagiemach
vry defenderen, Pvochiaen 5 gca 15404:
1nd argueren harercausen,watvonden zi
J

inuentien (t.
w .Theopompusen Ephorus),
cAsT.,C.V.R.11 (15481 (zie ook ald.59
en pass.);Verdraeyt//soostaen my mijn
inuentien,-4o/+.Sp.1 iv (1561);Mercurius eerst door sulcke inuentien Egipten

metgoudestatuyten vercierde,ald.P iijv.
ln deaanh.ingeving?11Den conync
-

Assuerus

De welcke by Am ans quaede

jnvencie Ghegheuen hadde /sdootssentencie Ouer tleudsche volc, EVERAERT
484(1eh.16ee.q.
2) Opvatting, mening, zienswi
jze. 11

uentie /niet dan bedroch,Haagsp.fiiij
(1561q.
4)Schepping,voortbrenging.11(Eleonova heejt) Mars standaerdt, vul wreeder
111vencye Gheuelt,GentseRej.50 (1539q;
Moralen. .Baladen. Refereynen sijn
haer (t.w.Rhetorica's)daghelijcsche Jnventien,H'
zlfzf
?.S#.V ijv(15611;Hiertoe
(t.w.,,om redelyc te doen leven tvolck
obstinaet'') hielp hun ltethoricas invencie,Bvuyne 2,35 (2e h.16e e.q;Die
quae werlt werdi
j bevonden en sijt die
selve volboose invencie, W eyeltbevechten
549 (2e h.16e e.q.
lndeaanh.(metcaus.aspect?)heerschappij?11Onderhaerinventie (t.
w .van
Vvede)nietdan zaligheid en duikt,Jemts
o.d.leyaeys490 gvöör 1580q.
5)Prestatie'
,werk.tlRechtofu Godt
ware den hemel schuldigh Duer u invencye,GentseSp.48 (15391;Neen Mensche,
dat ware God defamacye. M oght ghy
duer eyghen invencye zijn zaligh,Zo en
haddeChristusnietghezijnbetaligh Voor
---

Vveder ghy een knechtkin oft m eiskin tm enschelicke gheslaghte,ald.52.
ontfaed, Sullen wy u vuersegghen de
6)Dichterlijke schepping,uitsl.aangerechte inuentie, cAsT.,C.V.R.135 (1548q troffen ter aanduiding van het te verto(De bet. nadert hiér die van bescheid), nen of zojuist vertoonde spel. 11Geeft

Nviltmydeclareren//vinuentie,zlwfît?.S/.
g ijv (15611;Mrat zeyde Eliphas maeckt
daeraf mentie /Hy hoorde d'inventie //
den armen knecht/V redenheeftdieghevallen opgherecht,Rott.Sp.A vv(1561).
3)Bedenksel,verzinsel,vond (vg.KIL.
849: inuentie. machinatio),inz. (bij
Reformatorische rederijkers) als (menseli
jk)bedenkselgedisqualificeerdeRoomse
geloofsopvattingten).11Ken acht v niet,
noch al sm enscen invencie, S.stadt 608

(ca 1535);Mrilu yemandtduerinvencye

beschaden, Hy zeght: comt al tot m y,

ic zalu ontladen,Gentse Sp.56 (15391;
Laet ons. als Saulus bekennen ons
sondige seeren,Schouwende alle valsche

inuentien,BeheevingePauli854(ca 15501;
Hoedeuchtschijnendeinventie //datde
sulckelauderen //goet,Vooralghijsulcx
uuter herten royeren //moet, Heymelic
Lijden 260(15571;Diesicmijnbedroof,//
datmen u gheeft credentie En prijsen u
inventie,JFpy1'.Gheleeyde209(15581,(Die)
boven Godtswetstellen haareigen inventie;desevindennoch demeesteongerustic-

heyt, Bvuyne 3,42 (2e h.16e e.q; V'el
hen die... alle inuentien Der onrecht-

ueerdicheytverlaten schier,x
/lw/ît?.SA.X

iij(1561);Datsaloneerlijck /tsalnamaels
suer smaken // man Tismenschen in-

toch audiencij,Soemoechdilonsinvencij
te bet doergronden gaent Tcooyen 89
(1565) (Alsgerustig en stllzijt zultge)
zonder geschille verstaan ons inventie,
Dien wij nu gaan beginnen,Jezus o.d.
levaevs122lv6o
'r1580);(M'
'ilt)hiersolang
stilswi
jgende blijven,Tot dat ghij verstaen hebtonseinvencij,Lijsgen enLickthavt,prol.8 g2eh.16ee.q.
ln de aanh. bep. het onderwerp,
de in het spel behandelde stof. 11Deit
noot hy zout noch thooghen claerdere D e
jntenciederjnvencie /dieswy hierhandelen,EVERAERT449q1eh.16ee.
q.
7) (Menseli
jk) wezen,creatuur.!1Ach
walghelickejnventie//zondereprudentie
werdich alder werelt quade pestilentie,
Tavuwegvaen 1025(1581).
Inventivich,bn.Van inventief.
Scheppend7
. 11 lnventivich Gheest,
Antw.Sp.Hh iijv (15611(naam van een
personage).
-

Inventuer,zn.Zie Inventeuv.
Invidie, zn.Ontleend aan lat.invidia.

Afgunst,nijd.11Alsroerickt,en draeghd
my gheeneinvidie,Nvieu ditantrecktzijt
zonder verstooricheit, cAsT., C.V.R. 86
(15484.
lnvidieus, bn.Van invidie.
Afgunstig. l
j Schout voort menschen
leeringheverwaten Sijn fenynighe graten
221

invidieuse vaten,B.
d.Scv.31 (15394.Siet sergilden jnwesene En esmaerdriehoewaert hier comt / di
nvidieus fenijnich dekens / de weke te lesene,EVERAERT

serqent (t.w.Afionstick Hevtte),Haagsp:
oiillv(15611.
Invye,zn.ZieEnvie.
Invlsibelte), Ixvlslsl-E,bn.,bw.Ontleend aan ofr.,fr.invisible.
Onzichtbaar.1DE RoovsltE351r3ekw.
15e e.q; EVERAERT 428 (1e h. 16e e.);
Beheevinge Pauli 735 (ca 1550?j;Smenschen Gheest716 (ca 1560?j;Haagsp.d
iijvgnàdviij)(15611;Rott.Sp.P ijv(1561j.
Invlam men,ww.Uit ïs en vlammen.
Doen ontbranden? 1Den invlammenden geest (t.w.de H.Geest?)syt altyt
obedient,W eveltbevechten 924(zeh.16ee.j.
Invlam mich,bn. Van invlam men.
1) Brandend, gloeiend. 11Noijt amoreuser mont,Die therte deurwont //invlam m ich binnen, W ell. M ensch 597
(2e kw.16ee.q.
2) Schitterend. 11 Van fijnen goude
waren die cresten lnvlam mich rayende
tegen der zonnen schi
jn,Camp v.d.Doot
826 (1493j.
Jnvleeschijnghe, zn. Van invleescken
(ofrechtstreekse vertaling van lat.incavnatio?).
Vleeswording.11Et es noot/ter eeuweghersalicheytTe gheloouene /de Jnvleeschijnghe Jhesus Xpristus, DE RooVERE,Quicunque300 (3ekw.15ee.1.
lnwesen,zn.Zie M NAV i.v.,MTNT i.v.
Inwezen.

33 (1509q.

Inwuenigh,bn.Van inwuenen.
lnwonend.- Inwuenigh comen,kom en

inwonen.11Duerlesum Christum comtden
gheestinwuenigh,GentseSp.208(1539j.
Ipocratie,zn.Komische ofrijmvervormingvanipocvisie.
Huichelarij.11Sij moeten deese dominacien onderhowen ; prince van lpocratien,een lantschap volgrowen;heere van

Sodomije,dat heijlich landt,Gv.Hel17
(ca15641.
Irrecuperabel, bn. Ontleend aan
ivvecupevable.
Onherstelbaar.1
1O irrecuperabelende
vercrighelike (l. onvevcvigheliheq scade
ende deerlike verstroyenisse, D yie bl.
danssen 13 (1482q.
Jst,zn.ZieM NW i.v.fstick.
àvezen?11Jnstrumelike (l.Jnstvumentelihe) Jst Jout (1.Jont) Jnspiracie (tot
M avia),Ds RoovsRs 188 g3e kw.15ee.q.
Jstorieus,vsroRlEus,bn.Ontleend aan
ofr.histovieus.
W aarachtig? 1Jonstighe Judith Jstorieuse (tot M ayia), DE RoovsRs 187
(3e kw.15e e.q;Ystorieuse Ynwendighe
Yherachye (totM avia),ald.194.
Ivroengie,zn.Ontleend aan ofr.ivvoig-

Tl6.

Eig. dronkaard,in de aanh.naar het

schijnt synoniem met y,personagie''#
1)Aard,wezen.11U hoge inwesen wel troengie''en,ygrimagie''.11N .:'W aersach
gemaniert Dat wert begaeft m et selken oi
jt man vreemder visagie? JF.: M,
Te1gichten ...Soe dat alerterike salverlich- cken ivroengie! N .:.Nvatten personagie1
.
JF.:W atten troengie!N .:W atten grim aten,Sev.Bl.913 (ca 1450j.
2)Hetbehoren tot;lidmaatschap.11De- gie!Tcalfv.IF 138(eind 16e e.?q.

Iachtbracxken, zn. Uit iacht en bvacxlldele roem . 1 Spiegheld u an den
àcw,diminutiefvan bvach.
beesten, haud reghel ende mate, Zy en
Eig.jachthondje,in de aanh.gebruikt begheerens rona noch iactantie, cAsT.,

als schimpnaam voor een ijdeltuitige
vrouw.1Sekeriachtbracxkensghijdraeyt
welv spillekens,Antw.Sp.kiiij(1561).
Iacke,zn.ZieW NT i.v.Jak (111)?
Niet ee'
n ït
zc/?8t niets. 11En past opt
betalen nieteen lacke Alsoudijnamaels
schoyen metten sacke, Nyeuvont 401
(ca 1500j;U bestieren lsnietweerd een
iacke,Smenschen gheest 549 (ca 1560?q.

C.V.R.91(15481.
Ianckelic,bw.Van ianchen.
Jankend;in deaanh.vurigverlangend
(t.
w .naarde geliefde).1Mijn herte mijn
sinnen roepen so ianckelic, D oesb. 60
rvöör 1528j.
Jancker,zn.ZieW NT i.v.Janhev.
Minnaar,boel. 11Jc hebbe vryers by
hooppen groot...Holajczye hiernoch /
Iactantie,zn.Ontleendaan lat.iactantia. een jancker commen, EVERAERT 292
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(152% ;Thisbe slacht veel jonghe slijngher minnen / Diet met haer janckerkens zoet van fletsene Terstont ghereet
zijn me te gaen pletsene,cAsT.,Pyy.D i

gca1530).
OPM. ln de bet. verliefde''# O.a. ln
Piv. en Th.11 (1e kw. 16e e.
1, CAST-,
C.V.R.52(15481,Consted.M .55(ca15601,
nogbijJoxcTlls,1z
':'
zl.en M in.44.
Janckinghe,zn.ZieRVNT i.v.Janhing.
Gejank (vg.PLANT. ianckinge.Glapissement.Latyatus,gannitus),in deaanh.
alsuiting van liefdesverlangen.11Vander
janckinghe hebb'ic de walghe, cAsT.,
Pyv.C iqca 1530).
ln deaanh.alssmadelijkebenaming
voor gezang.11Nvateshiernutezynghene
te janckene? lc en wilhier dese janckynghe niet ghedoogen, EVERAERT 275
(15301.
Jandaerme,zn.ZieGendaevme.
Jangelijnge,zn.Van jangelen.
Gepingel.i
lDije(eieven)souwenwelsmaken,Cost ick daer aen raken ,,m et dees
jangelijnge,M eestevHoon 321(ca1600?q.
Janghelen,ww.ZieW NT i.v.Jangelen.
Pingelen,afdingen. 11Hy en zal niet
cryghen /dathy cooptAlconsthy noch
zo wel dycken en janghelen,EVERAERT
220 (1528?J;Beziet oft ghyt doen wilt /
zonderjanghelen,ald.468(1eh.16ee.
q.
Jeghenbleeten,ww.Uit jeghen en bleeten,blaten.
Tegenspl
-eken.11By mynen radezoudy
(t.w. Tournoy) zonder jeghen bleeten!
Carolopolis heeten, cAsT., Bal. P iiJ
(achterC.v.R.,ed.R'dam 1616)(15211.
Jeghencroonen,ww.Uitjeghen en cvoo-

kreunen.
Zich m orrend verzetten.11O wurtelvan
lesse-.Nvien de heidenen bidden zullen
zonder ieghen croonen, cAsT.,C.V.R. 95
nen,

(1548q;W y (moeten)nerstich / zondere
jeghen croonen goede zoorghe draghen /
VOOr Zyn Zayen ende planten, Tavltwegvaen750(15811.
Jeghenspoedich,bn.Van jeghenspoet.
Tegenspoed ondervindend.1Het welcke dyne hulpe // ouer ons can claeren
zoo wy gherrene waren // als wy zyn
jeghenspoedich, VadevOnse 1174 (1577q.
Jeghenspooren, ww. Uit jeghen en
spooven.
Zich verzetten,tegenstreven (vg.mnl.
jegenspovich,in MNW i.v.en teghenspoven
bij v.MANDBR,in W NT XVI,1280). 1
Doetse salutatie,// ende dat naert wel
behooren Zonder jeghen spooren, Vevl.
Z.1,351(1583q.

Jeghensteunich,bn.Van jeghensteunen.
W eerstrevend.11Zoo u woorden zoetheunich schijnen /Dijn ghewercken my
jeghensteunich pijnen,cAsT.,Pyv.B vj
(ca15304.
Ieghenstunen,ww .Uitiegken en stunen.
W eerstreven,zich verzetten.1Het en
helpt ieghenstunen nogh pernakelen,
cAsT.,C.V.R.207 (15481.
Jentelijck, GENTELICK, bn., bw. Van
'

1ent.

1)Aardig,bevallig,sierlijk.11Camp v.d.
Doot2270(1493);EVERAERT95,99(15254,
300 (152% ;.
4w/:f?.Sp.gi(1561q.
2)Opgewekt,blij? Of vaardig? )1Als
fraeyaerds wild dit volghen gentelick,
cAsT.,C.V.R.100 (15481.
Jentyle,zn.Zie'
W NT i.v.Jentiel.
Naam van een onbekende bloem . 1So
nloetet Zyn een hoedeken van blom m en
Van rOOSen carsouden /
Of
530
1t.e Van Jentylen,EVERAERT 416 g1
Jest(e),zn.Gelijkstelling met jeest(:),
ofr.geste,vindt in de bett.in de aanhh.
weinig steun.
H et woord komt op drie plaatsen voor
en

wel,naarhetschijnt,in verschillende
1)Kwestie,twistvraag? 11Houdt u op

bett.

den credo,acht gheendrande ieste,Leuv.

B'
ijdv.4,235 (beg.16e e.
q.
2)Strijd?11Deesejestesvooronsniet
te beslechten want tisverlooren moijten
tegens godt te vechten, Deenv. M ensck
996 g2eh.16ee.q.
3)Gewoonte,gebruik,zede? 1Gelt t'
ontfangen (l.gevenï) es tegens ons jest,
M innevaev 599 (1583).
Jeuchdelijck,JUECHDELIJCK,bn.,bw.
Zie MNW i.v. Jogedelijc, W NT i.v.
Jeugdelijk.
Heerli
jk. 1 oyz RoovEltE 191 g3e kw.
15e e.J,Piv.en Th.336 (1e kw.16e e.J;
cAsT., Pyv. C i, D ij, iiijv (ca 15301;
EVERAERT 345(15311;GentseSp.103,108
(hic?),123,294 (15391;cAsT.,C.V.R.103
(15481;H.d.1lAl.T 3v (m.16e e.q4
'az
lsfzt/.
S#.R iijv,Qq iv (epith.ornans7
.),Zz i
(1561);Bvuyne3,11 g2eh.16ee.q.
Jeuchden,ww.Zie MNMTi.v.Jogeden,
W NT i.v.Jeugden.
Vrolijk zijn,zich verbli
jden,zich verheugen (vg.PLANT.:leugen oft iogen.
S'esgayev,ou vesiouivcommeenieunesse).i
l
Diesmeughen wy jeuchden inderliefden
brandt,Const-thoon.Juw.391(16071.
Ook in de omschrijving iuechdelijch
sijn.11W eestin allen duechden iuechdelijck,X.Esels26,58(1530j.
-
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Jeucksteert, Zn . Uit 1'euchen steeyt.
))Eene soort van (
Nilmeegs)bier, hd.
jucksterz''(W NT i.v.Jeuken,Samenst.
enz.)''. 1 Den jeucksteert prouven,DE
oExs 360b gca1560q.
Jigo,tw.ZieIgo.
Bastaardvloek,eig.bigolde).11Jigo,
dat dachtick //wel!,Tcaljv.H/- 2 geind
16ee.?(
1.
Jockheyt!zn.Van joch.
Dwaasheld, gekheid, zotternij. 11 lst
datick mijnen ti
jtin jockheytverquiste,
lc worde m et rechte genaemt een doochniet,Redevtjhevsged.44,19 (m.16e e.?j.
Jocondatie, zn. Van *jocondeven of
rechtstreeks van ofr.jocondev.
Vreugde,genoegen. 11Jocondatie /t'
alder spatie / overkonaen tlvoleeren /
eerlijck,Rott.S#.Q iiijv (15611.
Ioeiuesheit,zn.ZieJoyeusheit.
Joyeus,JoyuEs,Ioysux,IOIOES,bn.,
bw.Ontleend aan ofr.,fr )#Oye%tX.
A.BN.1)Bli
jdschap schenkend;aangenaam,heerlijk.11DERoovERE,191,197,
258(3ekw:15ee.q;Doesb.45 (vöör1528j
(= Redevilheysged.60)t
'H .d.Am.l 2 (m.
16ee.q;Hyzfîf
?.S/.Pp iilj(15614(,,Metden
onwetende sou zijn confuys Dwelck
waer een swaer cruys //voor deelherte
ioyeus'', hic? of onnadenkend gebruikt
(?)voorcouvaieustopgewekt,flink,fier?).
2)Blij,verheugd.11Mijnen quantcomt
herwaerd, dijes moet ic jojues // zijn,
Schoovsteenvaghev87(eind 16ee.?j.
3)Dartel,minzie'
k,geil (vg.mnl.joye,
mingenoten joyen,coire).11Dies ben ic
daghelicx m etten ioyeuzen.Ic gheslachte
alledeisamoreuzen,GentseSp.236(1539j;
Ghy joyeuse Amoureuse zinnen, Ghy
hebtghehoort,enz.H.d.Am.l7(m.16ee.
j
(zieookald.Q 7,S6en pass.),Mynen lust
estot alle jonghe vierighe joyeusen Die
zeer hittich vuesen, Ve1'l. Z. 1, 1.094
(1583j.
B.Bw.Vrijmoedig? 1U spacelijck //
grief // melancolioes ondectioioesu scamel dienstwijf, Smenschen gheest 154
(ca1560?j.
Joyeuseli
jck,bn?bw.?Van joyeus.
Vrolijk, genoeglijk, aangenaam, prettig.11lck biddev...Datghy om recreatie
m ynder zinnen, Bedwelmt van ziecten

langereuselijck,Eenen Tornoy wilt houwenjoyeuselijck,H .d.Am.K 7 (m.16ee.q.
Joyeusheit,IOEIUESHEIT,zn.Van joyT'I'IS.
1)Vreugde,genoegen,zaligheid.11Dyn
am oreusheyt is een ioieusheyt,D oesb.48
gvö6r 15284; Onsen bisscop die hem
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vruechdigh gheneerd Vul alder ioeiuesheden, cAsT., C.V.R. 130 (1548), Ceres
gherichten Sy nu hanteren met joyeus-

heyt,H.d.
A m.D lv(m .16e e.q.
2) Dartelheid; sexueel verlangen. 11
Spreyt seg i
ck tnetken van joyeusheden,
Sp.d.M . 14 gbeg. 16e e.q; V't mynen
Troon der Am oureusheden Zoo zal den
dauw' der M innen ghespraeyt ,
,zijn Op

jonstighe herten vol joyeusheden, H .d.
a4w7
.F 8 (m.16ee.q;Echo isvoldernatuerlijcker joyeusheyt, ald. G 3 (o()k
eldersJf#.).
Joyues,bn.ZieJoyeus.
Jolen,ww.ZieNMW en W NT i.v.
Schertsen? 11S.:Daer ghijdat vondt,
daerleijtnoch meerH.:Datswelgejoolt,
Piv.en Th.196(1ekw.16ee.
q.
Sondevjolen,zondergekheid,in (al1e)
ernst.1EVSRAERT 62 (1511q,173 (1527j;
Iz
JQ:F.Gheleevde259 (1558q.
Iolere
en
n9ww.Bijvorm (rijmvervorming?)
Van )ol
Gekheid maken,pleizi
ermaken.11Sondertrueren //veeluren //hadden vroli
c
bejachMaerioleerden //bancketeerden //
te biere te wi
jne, DE ItoovERE 392 r3e
kw.15ee.q.
Jolijsheyt,zn.Van jolijs.
Vreugde,genoegen. 11Den zuene vulmaect tonser jolysheyt Bandt huer met
zyn goddelicke wysheyt, EVERAERT 335
(1530j;Ook esbi
jmijn verstand,praktijk
en wijsheid...Datdoetmijn leven in alle
jolijsheid,Roevende v.M eest Al 118 (ca
1564?j,A1schi
jnt 'et voor die sommige
grote jolijsheid, 't Averkt niet dan ambijsheid in alle gehuchten, Jezus o.d.
levaevs 1086 (vöör1580);Hem te hooren
spreken was een Jolijsheyt,HOUwAERT,
M il.Clachte,5 (1577-'781'
k' Ni
et dan ijdelheyt en est swereltsjol
ljsheyt,ald.103.
Jolijtelijck,IOLIJTTELIJCK,
jtI
.OLIJTLIJCK,
IOLITELIC,bn.,bw.Van joli
A .BN.Aangenaam , bekoorli
jk.11Ghy
thoocht m y tghelaet / scoon ende jolyttelic, EVERAERT 65 (1511q;God ki
est
m y,dits tiolytelick schi
jn,GentseSp.124
(153% ; Eerbaer Refereynen die den
gheest iolijtli
jck Sijn, Hsff
p.Sp. V ijv
(15611; Datter gheen.. schoonder /
noch beter /noch iolijtteli
jcker (t.w.beroep)En is,Haagsp.d ij (1561j;Jolijtelijck int aensien, Pvoetus Abantus 16*
(vö6r158% .
B.Bw.Volvreugde,opgewekt,vrolijk.ll
Wi
j sullent (t.
w .het geld)oock welverteeren derren jolijtelijck,Schuyjman 590
gvöör 1504);lolijteli
jc singt,inghelen en
-

'

.

virtuten,A.BIJNS,N.ReI.332,i,1(1ekw.
16ee.q;loli
jtelijcin thouwelijctrouwelijc
herdeerdt, ald. 341, e, 3; Die in Venus
prieeliolitelicstverblijen,Doesb.135(vöör
1528q;Doetpenitentie iolijteli
jk,A.Bllxs
69 (15281; Daer toe zotlde ick my wel
voeghen vlytelijck Om u jolijtelijck /
daerin te zi
jn sterckende,Rott.Sp.M iij
(15611.
Iolijtheit,zn.Van iolIjt.
Vrolijkheidtvreugde.11Ditsmiddeldat
outheitnae sljn auijsheit Vraecht om te
crijghene iolijtheit,Camp v.d.Doot1036
(14931.
Iolijtlijck,bn.Zie Jolijtelijch.
Iolijtlijckheyt,zn.Vaniolijtlijch.
Lieflijkheid? 1(Dehunstis)Excellente
inlustigheioli
jtlijckheden,Antw.Sp.Kkk
i(15611.
Iolijttelijck,bn.Zie Jolijtelijch.
Iolitelic,bw.ZieJolijtelijch.
Jonnesse,zn.Vanjonnen.
Beschikking,bepaling,uitspraak,vonnis.11Jn zyn Prouerbien /stryctSalomon
ditvonnesse.Hoortjn twyntichste/noch
zyn jonnesse,BVERAERT 512 (1533j.
Ionstenaer,zn.Van ionst.
Die (de kunst) welgezind, toegedaan
is? (vg.gunstenaav,in W-NT i.v.).11Men

vindt zo menighen fraeyen gheest, Den
W estcant ziet m en vulzulcke ionstenaers
groyen, ln de schoon stad van Ghend

noch aldermeest,cAsT.,C.V.R.6 (1548q.
Ioris?JOORIS,zn.SintIovis(visllchlsop,
enz. Z1e Vischsop(
#:).
Iubijt,zn.Ziefnbijt.
Jubileren,ww.ZieM NW i.v.,'W NT i.v.
Jubileeven.
N aarhet schi
jntin deaanh.animeren,
opwekken. 11 VTat zoeter zanck'therte
conforteert my,// En jubil
eert my den
voyst'aenhorene,H .d.Am.K iv(m.16ee.q.
Jubileringhe,zn.Van jubileven.
Vreugde. 1 (M avia) Jhesus Juechdelijckste Jubileringhe, DE RoovERs 191
(3ekw.15ee.q;Ghy duerdelieffdesticht
jubeleringe,Byuyne 1,27 (2e h.16e e.q.
ln de aanh. heerlijkheid? 1 De
RechtueerdicheytGods/voljubileringhe,
Antw.Sp.Eeeij(1561).
Judiceren,ww. Ontleend aan ofr.ï'
l
4d'
icev.
1) Oordelen,vonnissen. 11(Het î&8rà)
dwelck ghij onwetelijck judiceert, Dyie
Sotten 199 (1e kw.16e e.q;(Ckvistus)Die
overleven en dooden //saliudiceren Ten
ioncxsten daghe, H eymelic Li
jden 391
(1557j; Ey hoort dander parti
je / eer
ghy iudiceert,a4w/î
p.S#.Ccciij(1561q.
-

-

ln de aanh.oordelen in de zin van

onde
de
1cDi
i
ndicr
es
rche
en i(
l.n?
iud1
i
evengriffier,can ick wel
?),Compt ghinder
oeck ghegaen,Tvudo 1606 gca 15504.
2)Onderzoeken,keuren.1De priesters
die iudiceerden na M oyses wet, Die
belast waren m et m elaetsche onsuyver-

heden,Pvochiaen 468 gca 1540j;Mriltons
werck ten scherpsten niet judiceren,
Rott.S#.M viijv (1561);Ick breng hier
een uri
jn / wiltse iudiceren,Zeven Sp.
Bevmk.O iijv(1591q.
Iudicie,zn.Ontleend aan ofr.judition
oflat.iudicium .
Beoordeling? 1 Donderscheyt alder
dinghen /en iudicielsaltelastich,Hsff?.
S/.Xx iiij(1561).
Juechdelijck,bn.,bw.ZieJeuchdelijch.
Juechdelijch .
sï.
js,zie Jeuchden.
Jtlgeerder,Zn.Van l'
14geye'
n.
Rechter.11DE ROOVERE 197 (3ekw.15e
e.j; St 1,294 (vöör 15244;Rott.Sp.l i
(15611.
IuyttJUUIDIT,zn.ZieMNW i.
v.Juten,
W NT 1.v.Juit.
Vreugde (vg.KlL.:Juyt.Iubilum,ïubilatusj.1DERoovERs 152g3ekw.15ee.q;
v.D. MEULEN, Ketivigk. 54 gca 1500);
Leuv.SïJ'
#r.4, 252 gbeg. 16e e.j; EvERAERT 154 (1523j,520 (1553j;GentseSp.
203 (1539); Gentse #:/. 176 (153% ; DE
DENE307a(ca1560q;Pol.Ball.211(1580);
I'
Qgf.Z.1,977,ll,68(1583j.
-

OPM. Ook in Avgument.... tusschen

Sollaes ende Penitencie, in Tijdschv.16,
164 en bijv.MANDBR,Gulden .
J'
fJ##:206,
598.
Jundere,zn.Van lunnen,gunnen.
Gunner. 11 Als der junsten jundere
Ghae jct (t.w.het hoedekenjMaria draghentBVERAERT 10 (15091;Elcken ghelyc
bem Jceenjundere,ald.250(15304.
Jupe,zn.Van jupen,spotten (met iemand), (iemand) honen, zie MNW i.v.
Jupen en Jupevlej?
Sukkel,drommel.1
1Als aerme jupe //
noope / zal hy met verstranghen noch
dickmael ontfanghen, Tavuwegvaen 1032
(1581j.
Juper,zn.Zie MNW i.v.
Potsenmaker;schavuit.1Cleyn vreese
endhi(t.w.Havdtvan waevseggenjdatsijn
te samen Twee ontijdighe Jupers,Nyeuvont214 (ca 1500q.
Juradieus,zn.Oorspr.?
Inwoner van een zeker land of zekere
landstreek (eig.de Jura en v.v. (Oost)
Frankrijk? 1 Siet daer een nyeuwe /
ghefronste craeghe Om elckerlyc Vla-
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Iurenaent - Kannoyen

mync W ale / ofte juradieus, EVERAERT Juutdlt,zn.Zie Iuyt.
443 E1e h.16e e.q.
Juweelich,bn.Van juweel.
Iurem ent,JURAMENT,zn.Ontleend aan
Alseenjuweel.1Begheerli
jctreckende/
ofr., fr. juvement.
naerugheheelich Schoon prijsjuweelich /
Eed (vg.MEYER,W oovdenschati.v.).11 in Venus banen, cAsT.,Pyv.A vjv gca
HeymelicLijden 386 (1557j;Ontv.Rentm. 15301.
1270 (1588?q.

K
(zie ook bij C)
Kabassack,zn.Uithabas(zieW NT i.v. most die thoonde daer zyn mirakel /
groot, Elck m eysken royde daer als een
Kabas (11) en sack.
Diefzak. 11 Ghierige Onversadicheyt, kakelroot,Leuv.Bijdr.4,267 (beg.16e
een N eefken m et een kabassack in de e.
).
Zie W NT 1.5J.
handt,Zeven Sp.Bevmh.A viij (1591) Kaken, CAKEN,
(Toneelaanw.t.
Kaken (V):
K aeken, ww . Gedachteloos gebruikt
Heimeltk achterhouden;wederrechterijmwoord? Ofbijz.toepassing van (ka- lijk inhouden (Debet.isniet zo gemakFïwglàlà4w,ofvan hahen, aan de kaak kelijk te scheiden van ,,stelen,gappen''
zetten?
als V'NT schijnt te suggereren).11Ghy
ln de aanh.naar het schijntsyn.met weetdesaken //tecraken,Jaheellaken,
doden.111ck sach hem verhitop diewerlt tekaken,Dwevch d.Apost.936 g1eh.16e
blaeken die hijwou bevechten doden en e.q (hic?); Daer wordt oock menighen
kaeken tenem aelbederven sondersparen, penninck op ons (
t.
w . de werklieden
ghekaect Van onse M eesters, H .d.Am .
Gyr8lfbevechten 734 g2eh.16ee.q.
K aelge,KAILGE,zn.ZieCaille.
A 7v(m .16ee.q;Sy hebben gecaecktlnt
Kaertte),zn.Zie Caeyte.
leenen /int vercoopen // op woeker en
Kpetsen, ww. Zie M NW i.
v. Caetsen, croos,Zeven Sp.Bevmh.lv (
1591)(hic?).
W NT i.v.K aatsen.
Kam pen, ww .Zie M NW i.v.Campen,
Zondev haetsen, in de aanh. naar het W NT i.
v.Kampen (11)?
schijnt zondermankeren,zonderfalen.1 Vergelden,betaald zetten (vg.W NT
Gods vreese licht versleghen. tzyn al i.
v. Kampen (11),bet. ll, 2).Niet onelijk hebbenwe echterin deaanh.te
zaken dieweghen //om verwachten zon- mog
doe
n m et het ww. hammen in de bet.
der kaetsen Godstoornighe faetsen,Veyl.
Z.1,99 (15831.
afstraffen'' (zie W NT i.v. Kammen
Kaffen, CAFFEN, ww. Bijvorm van (1),bet.1,3,a,j).11'tlsoock alte zeere
hejlen.
met zulcken Koninck gheschampt // A1
Babbelen, kletsen. j
l W at mag deze wiertse ghekam pt sy had haer recht wel,
lekkerkaffen,Jezuso.d.levaevs629 Evö6r H.d.Am.D 2Vgm .16ee.q.
15801.
Kannesliperken,zn.Uithan en slipen,
OPM.Nog bi
j cooRxHyzRT, Rijcheman slijpen met-evhen.
Drinker; die veel drinkt. Thadde
244 en cRous,Joseph 3, 93 (aang.in
gerne geweest een kannesliperken,TverW NT i.v.Keffen,bet.2,c).
Kagie,zn.ZieM NW i.v.Cage,W NT i.
v. woede dattet niet te busen en creech,
Cagie.
Doesb.245Ev66r1528).
Eig.kooi,in de aanh.in de bet.achKannoyen,canoyen,ww .Zie W NT i.v.
terste. 1 Hulpe, Luci
fers kagie ende K anooien.
helscaps clove,H oe ic hier tvolc dagheLeven maken, twisten, schelden (vg.
lijcx verdove!M av.v.N.618 gca 1500j. DE Bo i.v.K anooien :yyGerucht en laweit
Kailge,zn.ZieCaille.
m aken, leven houden, twisten en kraKakebo,zn.ZieCacabo.
keelen, hard berispen of schelden''). 1
Kakel,zn.Zie M NW i.v.Cahel,W NT Een goe vrauwe /moet hueren man oni.v.Kakel(111).
derdaen wesen Paysiuelic verdraghen /
Aarden pot, baksteen of kachel,oven al waert een ghuul eerre. Niet te ca(vg.KIL.:Kaeckel / kachel. FJ.
s/ï- noyene / alghecreichse een muulpeerre,
gulinum, latev, testa. & CJcJè1fs).I
l De EVERAERT 45 (1512q; Se (t.w. sommige
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vrouwen) wrimppen / grimmen / ende
kannoyer tjeghen (t.w.tegen de toenaderingvanhunmannen),ald.536(1538?j.
Kant,zn. FJS hantslaentzie Slaen.
Karitatyf,bn.ZieCayitatI
jj.
Kasselen, CASSELEN, WW .Van hassen.
in een kasdoen?Sam enhang m ethasseven

(uit fr.cassevj,zoals De Jager,Fveq.1,
262wil,lijktnletwaarschijnlijk.
Incasseren,oogsten?11Alklagh'icmismaectcompasselic/Smalvoordeelkassel
ic/om myn verblijden,cAsT.,Pyv.C iiijv
(ca 15301; Hadt Atropos nu zoo verre
ghecasselt D at zu my onthaeld hadde
zom ighe lien,Te wetene lan van asselt,
c niet meer
en z... N aer troost en darf i
ute sien Verlies ick 1an pillins, en 1an
van den hazenvelde, cAsT., C.V.R. 84

(15481.
Katuyn,zn.Enen hatuyn uit(ofïs)de
ooyen spinnen,zieCatoen.
Kedeijl,bn.Een (speelse) vervorming
van kedee (zie W NT i.v.Cadee (11);vg.
hedin en voor de eij de ei-variant van
Cadee (l) in W NT)? Gelijkstelling met
hateil,have,goed,zoals Kruyskamp wil
(zieJaavb.Fonteine1946-'47,bl.31)li
jkt
nietwaarschijnlijk.
Puik, voortreffelijk, schitterend, fijn.
11Dochtmijalkeijldeijl(1.hedeijl)thuwelijcx bedrijffmaer den sanck jn thuwelijck es drougq tonnuer,Bevv.Bv.4
(ca 1520?q;Tisalkedeijl.En istniethou
baesken,M eeyGheluck 318 geind 16ee.?j.
Keeken, ww. Zie Kehen.
Keer, zn. Zie M NW i.v., W NT i.v.

Keev(1).
1) Manier, wi
jze. 11 (Thisbet heeft...
ontdaen grendelen kli
jncken Van haer
vaers huys m et listighe keerkins, cAsT.,
Pyv.D i(ca 1530q;Hoe gheraecker an /
seghtmy den keer,BVERAERT 267(1530q;
Daer(t.w.in dewoestijn)moestick (t.w.
God)dy (t.w.het volk lsraël)naer myn
goddelicke zeden,M ids zeernauwen keer
voen,cAsT.,C.V.R.119 (1548q.
2)In demeestederhiervolgendezegsww.in verbleekte bet.,vaak slechts dienend teromschrijving.- Den heevweten,
de weg, de manier kennen.llA. BIJNS,
N.ReI. 214,e, 7 (1526); BVERAERT 276
(1530q;Smenschen gheest 41 gca 1560?q;
in de aanh.blijkbaar:het snappen.1C.
.
(nadeuitlegdoorBlinde)Ho,ho,ickweet
den keer, Blinden (2e h.16e e.q;- met
clouchen heeve,moedig,flink.11EVERAERT
288 (152% ;- metcoyten heeve,spoedig,
vlug. 11Luijstevvinch 32 (2e h.16e e.q;
metsnellen à:::8,dadelijk,terstond.1
-

A.BIJNS,N.ReI.81,b,14(1ekw.16e e.q;
totallen heeye,in elk opzicht.11Reyne
M .33 (ca 1575?1; - dats den heev,dit
woydtdenheev,zogaathetgoed.llClz
ï-/y1'f
Oom 215 (eind 16e e.?); Blinden 256
(2eh.16ee.q;- neemptwaevden heev,let
op de gunstige gelegenheid ofhet juiste
moment.1Lijsen Jan Sul169 geind 16e
e.q;- vevstaetweldenheev,1etdaarwelop.
jlEVERAERT 398 (151.1q.
3) Deel. 11Al te begrijpene is uwen
keer //niet (versta:isnietvoor U weggelegd, is voor U niet mogelijk) Noyt
puermenscheen deet/twaeronmueghelijck,Antw.Sp.Kkk ij(15611.
Keest,zn.Zie MNW en W NT i.v.
T:(s)heeste,tot in de kern,volledig,
geheel en a1.1v.D.DALE,IFAZ 1376 Eca
15161;B.d.Scy.883 (153% ;Tavuwegvaen
62 (1581); Vevl.Z.1,17,709; l1, 316
(15831.
Denheestsmahen,(dezaak)tenvolle
beseffen, doorgaans in constructies a1s
smaect Lwel) den heest, wilt den heest
smahen,begri
jpt (dat)goed,besef (dat)
wel.1Campv.d.Doot1267(1493q;Piv.en
Tk.533 g1e kw.16e e.
q;v.D.DALE,Lof
Hostie32 (1ekw.16ee.q;A.BIJNS,N .
ReI.
329,h.14 g1ekw.16ee.q;Leenhoj879(na
15311;GentseSp.110 (153% ;IF::F.Gh6leevde 33 (1558q;Gv.Hel123 (ca 1564);
Jaap Selden-t'huys 3 g2e h. 16e e.
q;
Kluchtsp.lt208 (2eh.16ee.q.
ln vrtwelgelijkebet.ook ten heeste
smahen.11DE RoovsRs 297(3ekw.15ee.
q;
St2,178(vöör1524);A.BIJNS,N.Rej.244,
b,19 (1526);GentseSp.13,19,346 (153% ;
A.BIJNS452 (ca15401;- evenzoden keest
vaten,veystaan.1S#.#.M .62(beg.16ee.
q;
Leuv.lïJ'
& .4,294 Ebeg.16e e.q;Piv.6n
Th.619 (1ekw.16ee.
j;A.BIJNS57(1528q.
Keestelic,bn.,bw.(alsbw.ook KEssTELICKEN).Vanheest.
1)W aarachtig,echt,niet in schijn. 1
(Tkomas) die rnit sinnen volleestelick
tgheloue ontfinck volmaect en keestelick,
Sf 1, 262 gvöör 15241,Gheen troost zo
keestelic A1s Christus voor die in zulcken
noodestoet,Gentse Sp.282 (1539);(M J1'
ïa)reysende/metgrootenaerbeytzwaarlick Albinnen Jherusalem /omme daer
eerbaerlick Te solemniseren /van goeder
herten keestelick! D at hoochtyt van
Paesschen,Jezus%.d.tempel5 (ca 1575?q
(hic?).
2)Op dejuistewijze,naarwaarheid of
ten volle.1Dienaeme (t.w.Voorgkaende
Bewysj heift prys / diese keestelicken
vaet,EVSRAERT 501 (1533j;Ach oftniet
-

-

-
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K eestere - Ketendicht

en verdroote zeght keestelick /wye dat
ghezeyt es warachtich den rycken lansman crachtich,Tavuwegvaen 1346 (1581).
Smaectditheestelich,begrijp ditgoed,
bedenk datwel.11GentseSp.53(1539j.
3) Krachtig? 11Treckende wt tdienst-

doot, die, zonder eenighe kennesse te
gheven, duer zi
jn fuerie ende dronckenschap ter doot ghebrocht was,VAERNE-

Mrllcx,Bev.T 1,13 (ca 1568q.
Kertte),zn.ZieM'NT i.v.Kevt(1).
Achterste (vg.KIL.: K erte... Podex
huusvan Pharao lastelic,Nutt Christum en TEIRL.
,Z.O.Ff.2,127a).1Subitelijc
m et wilder letuwen keestelic,Alspaesch- quammer eenen (t.
w. een duivel) ghelam , staende int gheloove gheestelic, steertin de kerte,Pol.Ball.300 (1581?j
GentseSp.288(1539j.
T'schijntghy ghecropen comtuytLuyseKeestere,zn.Van heesten.
fers kert,Zeven Sp.Bevmh.R iv (15911.
Die ondervindt, smaakt. 1 1ck zien
Keruytsel, zn. H etz. a1s wtheysel, van
-

ghundere eenen com m ende hauwaert, wtheyen,uteheven.
Bl
oot van cleederen /gaende a1s zwaer- Uitvaagsel,vuiltigheid) (vg.KIL.:wtheyts keestere D uer sdroufheyts eestere, kersel. quisquil
iae, #8rï#.
s:pzJ, puvga-

Vevl.Z.ll,1014(1583q.
Keyachtich,bn.Van hey.
Eig.lijdend aan,lasthebbend van de
,yke
i''(zieW NT i.v.Kei(1),bet.D),v.v.
razend,dol.11lck ben sookeyachtich alst
wiltghelucken Dat ickttonsent somtijts
alsmijte ontstucken,Antw.Sp.Aaa ijv
(15611.
-

men, puvgamentum). 11Nyet Mammons
keruytsel,pharizeeusbeseven,M aer tversuchten der arm en werckt m ynen geest,

v.D.BERGHE,Rej.59,29 gm.16e e.).
Kerven, ww. Zie M NAV en V'NT io
v.
1)Ophopen, (oplstapeleniladen.11Al
den dach moet icl
ijden op lljden kerven,
A.Bllxs,N.ReI.52,b,9 (1e kw.16e e.j;
Keybolligh, bw .Uit hey en bolle m et Vruechticafsni
jden mach,druck op mijn

igh.
iueght kerven, ald.296; Al m oghen wy
Eig.alsdie de ,,kei''in hethoofd heeft; deen sonde op dander keruen langhe ge-

idioot,dwaas.11Tvolck dathem raescoppigh,keybolligh gheneert,GentseRej.63
(15391.
Keijldeijl,bn.ZieKedeijl.
Keysake,zn.Uit key en sahe.
Dwaasheid, zotterni
j? 11Et dynct my
alkeysaken,EVERAERT 273(15301.
K eken,KEEKEN,ww.ZieW N T i.v.
1) Kijven (vg.KIL.: Keken.Gavvive,
blatevave,iuvgaye,incvepavej.11(1Srolfît?8s)
Dietegen haer manskeeken en parlamenteren Altijtalssy droncken zijn,Leenhoj
651(ca1531).
2)Bekijven.l
jOp datmen hem nieten
sou keken Dat hy te straff was, HoUwAERT,Lusth.4,639 (1582-'83q.
Kempkeilcordelet,zn.Uithemp,heilen
covdelet.
#;Hennepkeelkoordje'', d.i.strop (met
toespelingopdestrop vanhennep)?ln de
aanh. (zelfbedachte)spotnaam voor een
stichtelijkboekje?11Adieu an datvoluum-

ken van m enich ghepresen An tmierenest
der futselynghen naer desen An tkempkeilcordelet van penitentien, DE DBNE,

Langhen Adieu 240 Eca 1560j.

Kennisse,zn.Zie M NW i.v.K ennesse,
W NT i.v.Kennis.

Kennisse geven,een bli
jk van bewustzijn geven.11K.F.:Eylacen sy sterftN.:
Sy en doet noch niet... K .F.: Sy en

gheeft gheen kennisse, Sp.d.M . 5979

gbeg.16ee.q;Hij...beclaechdedessupiers
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borchten is niet quijtghescouwen,St1,
79 gvöör 15244; lc mach mi wel die
bedrucste wee mi (1.noemi = Naomi)
nomenàvantdeenlijden,alssi,op dander
keruick,Doesb.190gvt'
)ör15281.
2) Bedrijven,verrichten? ilH.:Avaer
Reden failleert,.4. Daer ist albedurven,
Jae wert niet gecurven dan alle quaet,
Tcooven 974 (1565j.

K etelachtich,bn. Zie VTNT i.v.K etelachtig.

Graag geketeld wordende (vg. KIL.:
K eteligh / ketelachtigh. Titillavi
facilis, gçdï jacile titillationis voluptate
J/.
/ïcïf1fgen PLANT.:Ketelachtigh.Chatouilleux.Titillavipvoclivis).1 Myn nichte.. Es zeer lodderlic, ende met allen
ketelachtich, EVERAERT 534 (1538q7
.
Ketelen,W W .Zie M NW i.v.,W NT i.
v.
Ketelen (1).
H em selven hetelen dat men lackt, zich
vleien metijdele hoop (vg.MsvsR,Oude
Ned. Spv. 59, HARREB. 111, 36). 1 DE
RoovsRE396(3ekw.15ee.q;Sp.d.M .2094
Ebeg.16e e.q;St2,116 Ev(56r1524);Pvochiaen 2054 gca 1540); VAERNEWIJCK,
Bev.T 2,334Eca1568j.
Ketendicht,zn.Zie W NT i.v.
Rederi
jkersgedicht, hierdoor gekenmerkt dat het eerste woord van elk vers
rijmt op het rijmwoord van de vorige
regel (zie F.Kossmann in Tijdschv.70,
bl.181).11Tketen dichtin de oorezoete

Ketsmerie - Kijffdeijl
en bequame Sorteerd sinen nam e vander dit beelken, BlJNs, N.ReI.309,
ketene,Hetketenthem zel
uen totzi
jnder (15281.
Vram e, CAST., C.
Kibben,ww. Zie B'rNT i.
v.
V.R.54 (15481 (zie ook
ald.221,224).
Kijven, twisten, harrewarren. KibKetsmerie? zn. Uit hetsen, jagen en bendea1sknagheade honden aen een been
mevie, merrle.
Dat yeder als verwinder wil brenghen

1)Jaagpaard (vg.ketsneevdin dez.bet.
bijDE Bo).11Tsvyants ketsinerie y
/
',
'elt
zll
hootvoor hoot //is (t.w.die de ,,const''
beoefenen,in afkeurende zin gebruikt),
z4nt
w.Sp.k iijr1561J.
2)Lichtzinnige oude vrouw (A-g.K11-.
kets-m erie... M uliev Jlscït,
ftl en GEZELLE (aang. in W NT i.v.Ketsen (11),
Samenst-): ketsm areie, vondloopende
ctlzzlpcJrp, tijdveyspeelstev). 11Oude hinckende Truyen en mancke lwijsbetten
Ketsmerien /wienslust bifauten moet
ghebreken,Nyeuvont 146 (ca 15001.
Ketyven,ww .Zie M NRV i.v. Kel'
tiven.
Als een ellendige, arm e, behoeftige

leven.11Achlustich vleescbs/om 11alleene

te gheryven En zallick niet ketyven //
ofte vreckelick sparen,M aer gheldt ende
goet stellen om u welvaren,Vry zondere
bezwaren, // openbaerlick te pande,

Vevl.
Z.1,901 (1583q.
Keuckente)
, KuscKEN(E),K OECKEN E,
cuExEx(E), COEK EN # COKENE, Zn. Zie
MNV'i.v.Cohene,W NT i.v.Keuhen (1).
Achterste;in de onduidelijke (obscene)
aanhh.wellicht cunnus (vg.Coehendueve
inSt2,203).1Mensalhem haercuekenen
makenheet,Sacv.v.d.N.678(3ekw.15ee.q;
Decokene,den blaesbalch,blasendetvier,

enz., Leuv.Bijdv.4, 356 gbeg. 16e e.q;
Al saechditspit duer die coeken trecken
om troost te speten wat m acht v hinde-

ren,St2,170 qvö6r1524)(hic?);Nu leyt
hy achter m etter keuckenen bloot,CRUL,
Dvonchaevt210 g2e kw.16e e.
q;Midunct
m en SO11 een ey 111 v kuecken braden,
GHISTELE, Tev. 3, 67 (15551; 1ck gheefs
wel hondert pond om een pluvierken en
levere den vleespot aen die koeckene,

Sme
nscken gkeest564 (ca 1560?q(hic?).
K euringhe, zn.Zie M NW i.v.Covinge,
NVNT i.v.K euving.

Keuyinghekebben,eig.nieuwsgierigzijn
(zie W NT i.v.Keuving,bet.11), in de
aanh.bang zijn,vrezen? 11Dies heb ick
keuringhe 'twort noch leuringhe // Al
haerlabeuringhe,H.d.Am.M 8v(m.16ee.).
Keverbeckich,bn.Uitheveven bech m et
ich.Ofvankevevbech(zieW NT i.v.Kevelbeh)ofhevevbechen.
Een vooruitstekende kin hebbende.11
-

Losch, keverbeckich, vo1 werten, vol
sproeten, Achter en voore gebult es oec

in zi
jn kot, L
h'
egenthien Rej.intSotG i
7
313-1
=-1'
J.
Kidde,zn.ZieNVN.
1-i.v.K idde(
pI).
Klein paardje in de aanh. gebezigd
als scheldnaam votlr een farizeeër (d.i.
een ,,pape'' die de llervorm ingsgezinden
vervolgt).11Scllaemt v ghy gheesteloose
wilt v schamen, Voor God, wiens sone
ghy hebt vermoort, Ende nv veruolcht

ghy zijn leden voort,Ja om Godswoort,
ghy duyaelsche kidden,Dweych d.Apost.
507 (1eh.16ee.j.
Kieselijcktbn.Zie MNW i.v.Kieselijc,
MTNT i.v.Kl
,esli
jh.
Voortl-effelijk,uitgelezen. 11Kieselijck
lfarboncle /Kennelijck Kristal,DE RooVERE 191g3ekw.15ee.q.
OPM. Reeds in Playevwatev 238 (een
vroeyerederijkersklucht?).
Kilbigh,bn.Bijvorm van hibbig (dat
MOORMANN,f'
?rt?AîAocAîb.verm eldtin debet.:
eerst slecht, later goed, uit De Geluhte

List(1689q)?
ln de aanh.Van bier:koppi
g? 11Mrij
moesten Wesen (l.weten) / of kijbegen
ros //waere,M eevGheluch 175 geind 16e
e.?q;H ..Mratseght ghi fiel? M .:Dattet
een kijbigh nat//is,ald.180.
Kijckel,zn.Bijvorm van hikhel,kikker
(zieW NT i.v.Kikhel)?
Kikker,kikvors7
.11M yn bloet vercout
alsvervrosen ki
jckelen,H s.TM B ,.4,fol.
95V (eind 16e e.?q.
Kijcken,KIKEN,ww.Oorspr.?
Kiken op,kwaad spreken van? 1Sijn
si
j(t.w.desepvopvedievhins)nietamoreus
men achtseruutOftlaten sijhoergunste
bliken M en salder op spreken ende kiken,
Dviebl.tslzlsx
çy'
;z83(1482q.
Gelîehen wevden, te pas kom en, te
pakken genomen worden?11Haretaruwegraen hare/ghy wertereghestreken ende
we
lghekeken //ja min gheachtdan een
docke binnen m ynen belocke, Tavuwegraen 987 (1581);Laetse vry commen te
c
lancke,Aveer cruepel of mancke,// zy
werder ghekeken Duer onse treken, Vevl.
Z.1,114 (15834;Hoe nydich was Afeest
Aldewereltghenegen Zijn medebroerte
vangen/maerbeythi
jwertnochgekeken,
ZevenSp..
I'
?:?';
J,
)/z.L viij(1591).
Kijffdeijl,zn.Zie NVNT i.v.Kijfdeel.
Dubieus;riskant. ! '
l-huijs te comen
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stont met mijn alkijffdeijl,KostevJoh.
224 gm.16e e.1.
OPM.NogbijSPIEGHEL117:,,Hetbli
jkt
(var.blijftjkijfdeilVooru,oftinderdaad
u schaden zalofbaten''gca 1600).
Kijvaert,zn.Van hijven.
Ki
jver.11W elaenkijvaert/ickgheeftu
ghewonnen,Rott.Sp.A iv(15611.
Kyven,KIVEN,ww.Zie M NW i.v.Kiven,W NT i.v.Kijven.
Verontrust zi
jn, onrustig zijn. 1 Al
ghaefjchuwerck /ken hebbetgheltsniet
Om hu tebetalen /diesmy den zin kyft,
BVERAERT 440 (1eh.16e e.
q;Myn herte,

clachtich, NUMAN, Styiit

cAsT.,C.V.R.149 (1548q.
Kiken,ww.Zie KIjcken.

vrolijck hippelen als ionghe vloykens /
lck sa1v fourieren in huysen /in houen,
Hwfzf
p.S#.m ij(15614:Klickoykensfraey /
die om een gaey Somtijts suchten en
weenen /Tescleyn lammaey //alcompt
tgecraey /Ghy hebtden buyck vo1beenen,ald.m iiijv.
Klickstijve,zn. Uit hlichen en stijve,
fluit,schalmei (zie MNW i.v.Stivet 3e
art.),in obscene toepassing (zoalsbiJDs
RoovsRs 399)?
In de aanh.naar het schijnt een benamingvooreen verliefdeofgeileman.11
De Klickstijven a1s verveerde Katers
Gaen al zuylooren, H.d.Am.V 5v gm.
16ee.q.

(15901.
Klepeltreckere,zn.Uithlepelen tyecken
m et-eve.
Arme drommel,bedelaar? 1lck moet
in't Convent oock wesen alst naut, //
Recht als een druckich klepeltreckere,
H.d.Am.V 1 gm.16e e.
q.
Klerckelijck,bn.,bw.ZieClevckehjc.
K lickoyken,cLlcKovKEx,zn.Zie W NT
i.v. Klakhooi.

Ildel, lichtzinnig meisje (vg. KIL..

K lick -oye.j.klick-spilleen klickspil1e. Am bubaia,muliev levis, inutilis,

duer sm erte,in zulc dangier sneeft Alzoo futilis, gayyul
aj. 11 Comt oock sonder
dat, ic m at,van buten en binnen kiue, toeuen ghy lichte cl
ickoykens / Die
Kynckelen,ww. Zie W NT i.v. Kinhel6n,Aanm .1.

Lekkereten,smullen.11Jcsalhu ghaen

halen zo we1te kynckelen A1waert ghy
gheseten om m ertoes, EVERAERT 108

(15131;Ghaen halen te kynckelen Sallic
hu ter stondt waerm ende heet Een voor
assysekin aerdich bereet,ald.110.
Kynderkerstene, W W . Uit hyndey en

heystene(heystenen,dopen).
Kinddopen, (
kinderldoopfeest. 1 Eist
kynderkerstene /bruloftoftekerckghanc
Daerm ensehier voortyts/mochtepayen
Met twaelf mytten / men zietse thooft
draqen,BVERAERT 222 (1528?q.
Klnneghat,zn.Uithinneen ghat.

Schertsende benaming voor mond. 1

Klincke, CLINCKE, Zn. Zie W NT 1.5J.
K linh (111).

D8(r)klinckeslaen,rondboemelen,pleiIf Ende ghy slaet de clincke,Sp.d.M .
BVBRAERT 176 (1527).
Klachtich, CLACHTICH, bn. Zie M NSV 637(
beg.16ee.);W e1Hanneken gaetghy
Om heten / wi
llic roeren tkinneghat, ziermaken?1B.:Sy ghesptu demutse/

i.v.Clachtich,W NT i.v.K lachtig.
Uitsl.rhet.is het pass.gebruik :waarover geklaagd m oet worden,som s naderend tot ellendig, afschuweli
jk. 11 ln
twelcke wy hebben
tvergheven der

hier en slaet der klincken Ghy soud't nu
op de Marckt ghaen, Veeld.Gen.D . 40

g16ee.q.
Klippaert, zn.Van hlippen, m et een
hlip (= knip)vangen?
zonden claghtigh,GentseSp.112 (153% ; Vrouwenverleider? 1W a klippaert die
Laet m y hier af weten 'tverstant waer- dees M eyskens kan paeyen,H .d.Am .1 2

achtich /Op dat...ick niet en valle in gm.16ee.q,;Sy zomti
jts voor 'tveynsterwanhoop klachtich,Rott.Sp.C iijv(15611; ken spelen, // A1s ander Klipspaerts
Godtheeftsyn eygen Soon totonsprofijt (1.Klippaevts?) op t'Veelken velen,//
Ter werelt ghesonden in ellende Zeer Naecten bervoet,ald.V 4v.
klachtich,ald.S i;W etenschap was deeKlippertant, CLIPPERTANT, Zn. Zie

ne /en danderniet clachtich W asVoorsichticheyt, Die m y beuiel seer soete,
Antw.Sp.l iijv (1561) (hic?);Van valsheyt clachtich // leert elck te deysen,
ald.Q qiiijv (zie ook ald.Ssiijven pass.);
Die proccureurop W aerlick Regement//
seijt, gedachvaertse ophuijden te wesen
clachtich,Gv.Hel 912 (ca 15641 (hic?);
Desondaerzalsuchtenvoorzijnboosheyt
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W NT i.v.Kleppevtand.

1)Die klappertandt (vg.KIL.: klepper-tand.Denticvepus en PLANT.:Een

klippertant.Claquedentj.11Clippertant,
en Snotvijnck,camen hem troosten,DB
DBNE,Fab.83 (15674.
2) Den hlippevtant hebben, (moeten)
klappertanden (van de koude). 1 Veeld.
Gen.D.93(16ee.
1.

K lipspaert - K nipstertinghe

3)Soortbier? 11Spaertnu clippertant, Knechticheyt,zn.Van knecht.
Dienstbaarheid sl
avernij.11Den dienst
budelde most es hier,St 1, 159 gvt
sör der sonden, een wreede knechticheyt,
COORNHERT, Vanden bvuydt Ckvisti 686
15241 (Zie ook ald.2,146).
Klipspaert,zn.Zie Klippaevt.
(3e kw.16e e.q (Zie ook v1bvakams UytKlopsolveren, ww. ,,schertsvorm uit gangh 78 g3e kw.16e e.
qen Comedie van
hloppen en absolveven'' (Kruyskamp)? Isvael364 (1575j).
Beslapen.1Goy,hy gaetsedaerachter K nickoesen,ww. Zie W NT i.v.K nikbichten, waeye, H y zalse gaen klopsol- hoozen.
veren , schi
er, CRUL,Dvonchaeyt 191 (2e
Knikkende ,,kozen'' (praten)? Knikkw.16ee.q.
ken?1Luyart,luyart,singhen decrayen //
Kluchtinghe,zn.Van hluchten ofhlucht. al, Als zy opt rat staen knickoesen en
Eig.spel,in de aanh.bedrijf,werk? 1 picken,Leuv.Bijdv.4,347(beg.16ee.q.
cute,ende homborchsbier Ontpluyctden

O liefde, liefde, wreet is v kluchtinghe
Die den M ensche dwinght tot zulcke
kueren,Brenghende Dido m et inwendich
rueren W eder tot kerm en, weenen en

K nyebooter,zn.Uit hnye en booten m et

-

ey.

D'
1C m et de knieën ,,boot''# d@1@ Voor-

waarts tegen iets stoot (zie Loquela i.v.
klaghen,GHISTELE,Vivg.Aen.67b(15561. Kniebooten.1Adieu...knyebooters meest
voorknye draeghende crune, os DENE,
Knagen,ww.Zie bij Been.
Knapen,CNAPEN,WW.Van hnqpe.
Langhen Adieu 112 gca 1560j (vg. DE
1)Dienen.11Laetzetoch derghenadig- Roovslks 404: ,,susterkens... W iens caheden rapen, Die a1
s dienaers 11 (t.w. pellanen ZiJ'n nleest VOOr knyen geGod)tallen steden cnapen,GentseSp.343 cruynt'').
K nietasten,ww.Uithnieen tasten.
(1539j.
Hoofse wijzevan groeten.11W asditu
OPM.:Bli
jkbaaropzettelijk gevormden
(daardoor)meteen ietsander accentbij knietasten nae cousbanden prat? Byuyne
DAVID,Lotv.W iisheyd 46 (1606q ,,Die 2,56 (1583q.
qualijckkanknapen,kanqualijckheeren'' K nietaster,zn.Van knietasten.
2) Vergezellen, volgen. 1 A1 quame Dienaardeknietast(alshoofsegroetl.l
H om erus met die M usis gheknaept, O ghy lang gelobte knietasters cortooys,
H eeft hy gheen ghelt,m en sa1 niet ver- archlistich volck,Fransoys,Byuyne 2,55

blijden,Conste d.M .44 (ca 15601(hic?);
Hij (t.
w .Bijstiev,de hond)can mij ooc
teveldegoedertier//cnapen,Bijstiev126
geind 16ee.?q.
3)Geleiden,brengen.11Salmen v derwaerts(t.w.naardekerk)moeten knapen,
Dboechd.a4-.98(1eh.16ee.q.
4)Evenaren.11Volghtende pi
jnthem
in deuchden te knapene / Dien Godt
sant dijn wapene /wttsHemelsthroone
Ende die ghinck om de Turcken te betrapene,cAsT.,Bal.A 8vg1521q.
5)Plagen,kwellen,bedriegen?1lcelos/
de tweede (t.w. droomgod) den Slaper
knaept /Alsvoghel/serpent /cattinne
oftcatere,cAsT.,Bal.A 2(1521)(vg.ald.:

(15834.
Knijfelen,ww.Bijvorm van knujfelen?
Knuffelen ? IjSou miyemantsulck venisoen afslaen,knijfelen,pueselen,tasten

droghen);Sidt stille,nepos,hiersidt hy
(t.w.Annas)en slaept,Nv worthy ghecnaept,met fantasien,Dwevck d.Apost.
1122g1eh.16ee.
q.
OPM.Vg.Vevknapen.
Knapper, zn.Zie MNW i.v.Cnappey,
W NT i.v.Knappey.
Tand.1
1Van quaetheyden so bijt ic
OP mijn knappers, M ay.v.N. 1000 (ca

hueren /toe,we1tercuere,Leuv.Bijdv.
4, 325 (beg. 16e e.), Zy cuenen haren

borstkens aen, bekiekelooghen saen oft
hem doochskens int drayen ooc lustich

staen int innelickeiolijs,Doesb.71 gvöör

15281.
Knijffelbaerd,zn.Uit às#'
/#J,knevel
en baevd.
Snor.

V calegonsknijffelbaerd stack
alvulneten,cAsT.,C.V.R.2Q1(15484.
Knip,zn.ZieW NT i.v.Knipmuts.
Knipmuts?Ofhaar(lokken),krultlen)?
1Eer zy haerkuipken (l.hniphen?)dan

W elck van v dryen heeft m y dus be- rechte gheset, Daer behoeft zy twee

1500J.

knip te passe zetten, Vuer den spieghel

rond,cAsT.,C.V.R.196 (15484.
Knipstertinghe,zn.Van hnipstevten.
OpusVeneris(vg.voordeobscenebet.
van stevten ook Vevcvevelstevtenj.1!Nichte
ghy hebt een huerachtich visage uwe
knipstertinghe m aect elcken beroyt,

Smçnschengheest568gca1560?j.
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Knispaert- Koortseli
jck
Knispaert,KNISPERD,zn.Van knispen. D atde Kobberby de Duyvinne gheraect,

Die knuffelt,vrijer.111ck sou noch eenen jongen kuispaert(l.hnispaevt)crijgen,
A1soutmi
jn corten (1.costen)mi
jnen pels
terstont, Schuyfman 106 gv66r 15041;
Tm eysken ...vieldaerouer Rugghe Knispaertbezweet//Ghafhuerghereedtdaer
coud ende heet,DE OENE 270b (ca 1560j.
-

ln de aanh. benaming voor een

D ae.
r sy te zam en alm oeder-naect...W t

jonstigher liefden moghen paren, ald.
Ee 25',
. Ghy sult die duyvinne by den
cobber vinden,T'is Dirce die m et stout
onderwinden M et u m an boeleert, Hou-

wAERT,Lustk.3,488 (1582-'831.
Kockijnen,ww.Van hochijn.
Schelden,razen,tieren.11W atwiltghy
veelkockijnen oftguyten,W aerom maect
ghy altierenditgrootgheschrey ?H .d.Am .
Cc1gm .16ee.q.
Koeckene,zn.ZieKeuchenle).

zeker muntstuk (naar de beeldenaar?).
1A.:Geeftgeldtevoren.L.:Houwtdaer
is een knisperd voor ons twijen,,4liten
Lijsbitk208geind16ee.?q.
Knobbelknuvere, zn. Zie
K oeldauwich,bn.Uit koelen dauw m et
ich.
Cnobbelhnuvevle).
Devvvuechden hnobbelhnuveve,dievreugMetkoeledauw.11Tzoetgratieuskoelde,pleiziernajaagt.1Vp datsulge heb- dauwich bespoeyen Doet nu de kruydeben een soenkin toe.W ant ghy zyt der kins li
evelick groeyen,cAsT.,Pyr.D ijv
vruechden knobbelknuvere, EVERAERT (ca15301.
112(1513j.
Koenlijc,bn.Vanhoen.
K noddaert,zn.Oorspr.?
Dapper,onverschrokken.11U koenlijc
?,,Bo1''(Kruyskamp).1Eenbacschaert plegen My welbekent is,en daerin benic
een ruselaert een outfrens coddaert Een getroest,GHISTELE,Viyg.x
4:s.175(1556q;
clappaert een cockaert een crepel hin- Vanden dach der wraken zal hy (
t.
w.
ckaert Stiet den frayaert den finaert op Chri
stus) spreken koenlijck /Ende verzijn knoddaert,Doesb.246 (vöör1528q. troosten alle weenende,Rott.Sp.E viijv
Knollaert,zn.Van hnollen (zieCnollen). (1561).
(Bierldrinker? 11 Hier zi
jn hondert Koerwillicheit,zn.Van *koevwillich(vg.
aerden, waerder nv een lollaert En den voor het le lid keuykeiligheid,RVNT VI1,
knollaert rnit enen soeten babbaert, 2645).
Doesb.247gvöör1528j.
Indeaanh.eigenwilligheid (voordeeig.
Knuys(e),zn.Bijvorm van ofcorrupt bet.zie mijn aant.bi
j Smenschen gheest
voor hnuysel, hnoesel (zie MNW i.v. 363).11Smenschen gheest de buyten reCnoesel, W NT i.v. Knoesel, DE Bo i.v. dene //leeft en l
uttelom deeuwich beKnuiselj, enkel? (.
Jfxoy.
s is in de wdbb. vreedene // gheeft volghende koerwilliche
i
t
van
vl
e
e
s
e
lyck lust, Smenschen
uitsl.opgetekend in de bet.kraakbeen).
Of staat knuys naast hnuyst,zoals naast gheest363(
ca 1560?q.
knuis, kam eraad, makker ook hnuist
Koetsenyww.ZieW NT i.v.Koetsen (1).
schi
jnt voor te komen (zie W NT i.v. Hem hoetsen,naarbed gaan.11Ghister
avondt a1s ick m y koetste, cAsT., Pyv.
Knuis)?
Enkel? 11Den vryer door trammelen A ijvgca 1530).
byna brack Sijn beenen /sijn knuysen / K oye, coEys, zn. Zie W NT i.v. K ooi
sijn
coten,Haagsp.o ijv(1561v).
(111).
Knuyselen,w w.Zie W N T i.
.K nuizeAchterste (vg.KIL.' koye. m etaph.
len.
Culus,sedes,nates,clunes).11De koye,/de
Betasten.110.:Dehandekensdouwen, kiste, den quoniam,Leuv.Bi
jdv.4,356
W .*
. D e borstkens knuyselen, H .d.Am . g
beg.16ee.j,
.Zijen veestnietzomtijtsbij
M 3Em.16ee.q.
valle,Maer sijhaddehaercoeye tot
Knusse,zn.Verwant m et hneuzen ? Of onge
vi
jsten gewendt,A.Bllxs,L9.ReI.175,e,
m ethnuistï
(1525j;W aerzijtghy cousijn?au licht
tc
,k
licSt
htoo
elij
stomp?11Deseknussegheheeten 6
oykin,cAsT.,Pyv.vjV(ca 15304(hic?J.
ghelooven,//Za1ick v op u- u k
Ko
ortselijck,bw.Van hoovtà.
wen rugghe legghen,H.d.Am.V 2 (m. Onbe
suisd,zonderoverleg?11Creonden
16ee.q.
Coninck Van Thebe. diet al na sinen
Kobber,COBBER,zn.Zie AVNT i.v.
Eig.doffer,in de aanhh.fig.voor min- eyghen wi
lle koortselijck regeren woude,
nde der redenen, noch den wisen raet
naar,pol(vg.xIL.:Kobber / kubber e
heen ghehoor geven en wilde,GHISTELE,
. . . C/
sclfèïs- ).11Nu nietmeervan dien, g
Dekobberkomt,H .d.Am.X 4 gm.16ee.
q; .'1w/.5(1555).
-
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Kote - Kuten

Kote,zn.Zie M NW i.v.,3e art.,RVNT

1.
V.Icoot (1).
Op zi
jnkoten spelen,allesin eigen voordeeluitleggen.1
!Hy speeltaltijtsop zi
jn
koten, wat wy hem seggen oft wat wy
hem leeren,Hy cant altot zi
jnder materien keeren,Pvochiaen 1634(ca 15.
1.0j.
Itrayier,zn.Vanhrayieren,criëren.(Zie
ald.4.
Geschreeuw.11Tot int helsche foreest
Hoordemen tgheluyt, en zulc eyselijc
krayiertGHISTELS,Vivg.a48Al.140a(15561
Kraperen,ww .Zie Cvieven.
Kreken,ww.Bijvorm van hyahen?
Een zwak ofonaangenaam geluid voortbrengen? (Vg.KIL.. Kreken.vetus.j.
kraecken.Stvepeye). 11Kreken moeten
tonghen, die Luthers ionghen queken,
A.BIJNS,N.ReI.328,e,13g1ekw.16ee.q.
Kreupelen,CRUEPELEN,CREPELEN,ww

ZieMNW i.
v.Cvepelen.
Kreupelmaken,verminken.1$H.d.
A pz.
R 6v(m.16ee.);Ds DENE 370a (ca 15601,
îvereltbevechten 83 q2e h.16e e.q.

sijt vruet en kuelijck,Smenscken gheest
402 (ca 1560?J.

Kuym en, ww. Zie M NNV i.v. Cumen,
RVNT i.
v.K uimen.
Kreunen,ki
kkentgeluidjes maken tot
uitlokking van oftijdenshetminnespel.11
Adiu nichteick laetv op tcussen kuymen,

lwfv?.Sp.Kk iijv(15611.
Kuipken,zn.ZieKnip.

z

Kuysen,cuvsEx,cussx,ww.Zie MTNT
i.
v.K uizen.

1) Slaan:
'in de aanh.treffen. 11Die

groote m enlchte,die m etter doot werden
ghecuust Binnen Vrsus regnatie, VAER-

xEwllcx,FJ.Audtvr.92 (15621.
2)Stappen,in de zegsw.sijn hoten en
sullen A;ï:/ (pz::r) kuysen, hij zal geen
drukte (meer)maken,hij is uitgepraat,
heeftafgedaan.111.:Syn koten ,,en zullen
nietkuysen.F.:Hoemoetethem spijten,
dat hy m oet verhuysen M et groote confuysen ,,gheacht als de m inste,H .d.Am .

D 2 gm.16e e.q,Soe mach de ruyter we1
gaen troten Vranthem zalde dore worden
rthooftgesloten Sijn coten,en sullen
OPM.Ook bijDESPARS2,256 (2eh.16e voo
niet nAeer m ogen Cllysen nu, GHISTELE,
e.q,aang.in MNW i.v.Cvepelen.
Krijgieren,ww.ZieCvieven.
Tey.Eunuch. 102 (1555q.
Krijselic, bn. Van kvtjselen, knarsen. K uythane,zn.Uit huyten hane.
Knarsend.1Metbeuende leden /myn
Drinkebroer (vg.KIL. kuyt-haen.
Potov c8r:zfï.
sïtz:' philopotes,acev #0/J/t?r
tande
n
l
t
r
i
j
s
e
l
i
c
,
cAs
T.
,
Pyy
.
B
i
i
i
j
g
c
a
1
53
0
j
.
Krusseligh, bn.Van kvusselen, kvuyse- en PLANT. k uyth aen
Vn bibeton,
len,vuilmaken (zie KIL.' Kruysen.j potatol',Atlftlr,cereuis.
iae;vg.ook D.Bax,
kru yselen .D enigvave en vg.NVNT i.v. Ont
cl
jjeving t/l,
'
)zJeyoen Bosch,bl. 12). 1
$
H et wort seer beklaecht van m enighen
Kvuizen (11)?
Zwartmakend,kwaadsprekend?(Deze Kuythane /Om dattet (t.w.het bier)in
bet.zou althans iets beter Passen in het al
sulcken quale is ghesleghen /Van een
verband dan ,,rim pelig'',zoals AVNT i.v. iammerli
jc gebrec, î'
reeld. Gen. D. 189
Kvusselig vermoedt). 11Als hebbic den q16ee.q.
OPM.Nog in Lichtmis Liedehen 1,achionghers dit willen ghelanden, ln dien
m inen bouc vald in crusselighe handen, ter De Feeste van de Licktmissen q
beg.
M Tillen dien blidelick zonder wrem pe 17ee.
j.
Kusten(?)tww.Van hustï
ontfaen,cAsT.,C.V.R.247 (15481.
Uitgaan,zlch richten ;verlangen,hunKuecken(e),zn.Zie Keuchenle).
keren?1Syn zinnen (t.w.vandeverliefde
Kueckenqueste, zn. Uit kuechen
Le
ander)zijn nu gheheelongherust,//'t
queate.
Ghepeysdatkustna Vrou Venerisbeelde,
Onbenullige zaak.1Tismeervan Tva- H .d.Am.Bb 29gm.16ee.j.
gevier, dat ghi haer verclaert, Oft van
Kuten,ww .Zie SVNT i.v.K uiten.
andere sotte kueckenquesten, Pvochiaen
K wanselen ? 1 Die gheerne heymelyc
2287(ca15401.
spelen m et der luten,En voordt te Berchem Om een kanneken kuten, Leuv.
Kuelijck,bn.A'
-an huel,koel.
Bedaard,rustig.t
lEn stoortu nietlief Bl
jdv.4,331gbeg.16ee.q.
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Labayen,ww.Van labay (zieMTNT i.v. Laboreus, bn. Bi
jvorm van laboyieus
Labaai(11).
(vg.ofr.labouyeusementvoor laboyieuseSlempen,smullen(vg.KIL..labbaey- ment)?
en.vetus.Eplçlavi: & Pavasitavi en DE
W erkend.11Laboreusleven (naam van
Bo i.v. Labaaie: L ab aaien .. Banken, eenpevsonagetgesteldt.O.,
,fA8rlïJ'
càlev6n''4,
tafelen).11Somtytsmetvrauwen /omden Haagsp.d iiJ(15611.
gheest te verfrayene Pleghic jnt stoue Laboriues, bn. Ontleend aan ofr., fr.
meesttelabayene,EVERAERT 287 (1529j. laboyieux.
Labareelkin,zn.Mogelijk verwantmet Moeizaam,zwaar.11Peinst datmy dit
labben,labbeven,drinken,slorpen?
pack te zwaerder wough,Ende dat hem
)
@ 1
1Ghy (t.
w .de Verloren Zoon) zult dlast te laboriueser drough :Den rechten
huer (t.w.van de waardin)liefste com- keest der consten heeft dat inne, cAsT.,
plyste//zyn;W antzou zietzeergherrene C.V.R.250 (15482.
dusdanighe labareelkins Voor hare deelLaboureren,ww.Ontleend aan ofr.,fr.
labouver;vg.NVNT i.v.Laboyeeven.
kins,JQrl.Z.1,1086 (1583j.
Labberm uylen,ww .Zie M NW i.v.LabBewerken.11W elck herte datick doen
bevmulen.
Platte benam ing voor kussen of een

quarteleerde ln vierstucken,daer ick in

laboureerdeVeletwijfels,deshem droefbepaalde wijze van kussen. 1Laedt ons heytnaecte,H.d.Hpz.V 3gm.16ee.j.
deen dander labbermulen,Ende daerm et
Labuerder, zn. Van labueyen.
vergeven alle onsslagen,Sacv.v.d.N .1317
Arbeider. 1Ecclesi
asticizeuene /daer
(3ekw.15ee.q;1ck souwen eensvriende- staet ghescreuen Tot allen labuerders /
lijcken labbermuylen,S#.#.M .3522 gbeg. wilt dit m ercken ziet Versm aet gheen
16ee.q.
aerbeydelicke /wercken niet,EVERAERT
Labeurich,LABUERICH,bn.Van labeu- 509 (15331.
F8W..
Labuerlch,bn.,zieLabeuvick.
Labueringhe,zn.,zie Labeuvinghe.
1)Arbeidzaam,bezig.11Sooorboorlijck
a1s den landtm an labuerich 1nt bouwen
Lacerte, zn.Ontleend aan ofr.lacevte,
volduerich //isop deweerelt,Antw.Sp. lat.lacevtus.
R iij (1561q;Jck den rycken lansman / Spier.11Datlichame,welcmen lijfziet
tot alle goet labuerich vut jonsten fau- verweeruen, Es van diueersche leden,
eGod alleesvoedigh.Tewetene,venen,
vuerich //tuwaerts in alder eerbaerheyt di
zoo willick nv gaqn zayen, Tavuwegvaen arterien,neeruen,Lacerten,ende m uscu657(1581q;Hebdy nietgoetzaetghezayt/ len,en m aegd niet deeruen,cAsT.,C.V.R.
m et v hant labuerich in uwen acker 217(1548J.
Lachaert,zn.Van lacken.
vercuerich, ald.801.
2)Vervuld,inz.van moeite,kommer.1 Lacher.111ck Schaey ben de lachaerts
tie,Antw.Sp.Qqq iiijvg1561q.
Tus
schen Hemelende Eerde /ziet men puni
labuerich M enichte van Volcke zonder
OPM. De vorm Iachevt wordt aangevermyden Deene jn vreuchden /dander troffenbi
jHooF'
r,zieW NT i.v.Lachev.
hterdeel,zn.Uitlachteven (zie ald.j
jn lyden Duer dese victorye,EVERAERT enLac
deel,onder invloed van achtevdeel.
131 (1525j Laet my labeurich geenen
troost falgeren,Vertroost mij doch,wilt Nadeel.1Heb dyereenighe lachterdeel
versolaceren, Redeyijheysged. 56, 2 gm. affontfaentesonsleetalsulcx ghewajen,
Bevv.Bv.,prol.18(ca 1520q.
16ee.?j.
Labeuringhe, LABUERINGHE,
labeuven.

Lachteren,ww.Zie M NW en W N T i.v.
Benadelen. W ye dat lachtert Hye-

Arbeid,inspanning.11'Twortnoch leu- mentsacker /ofwynghaertbescaetAer-

ringhe A1 haer labeuringhe, H .d.Am . ghert /ofte by beesten /bescaeden l
aet

M 8v(m .16ee.q;Diesleydickvast//stoot, Diezalvanden besten /vooralledynghen
duergroete labueringhe,Onty.Rentm .137 Van zyn ackerofte wynghaertjntstede
brynghen,EVERAERT 510(1533q.
(1588?j(zieook ald.934).
Laboreerder, zn. Van laboyeyen.
OPM. Verdam's opm. (in MNW i.v.,
W erker;- constighe laboveeydev, kun- ir
1l.)over het ontbreken van deze bet.
stenaar. 11 Alle Constighe laboreerders in onze taal,moet nu vervallen.
behendich VTy nu meest achten,Haagsp. Lack, bn.Zie MNSV i.v.Lacè 3e art.?
n iv (15614.
SVNTi.v.Lak(V).
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Lackelic - Lammertandeketn)
Krachteloos.11Druckigh,ongheluckigh, recte uwe leden teder ende cranck, DE
ben ic ghebeedt, Vu1 anxt in m y ghe- RoovERE 119 g3e kw.15e e.q.
spreedt,op derm innen tack :Dies werdic
Lam aey, LAMAIJ,zn. Zie W NT
puer lack, noit swaerder pack, cAsT., Lam aai.
Pleizier.1Piy.en Th.159 g1e kw.16e
C.V.R.147(15484;GhendscheMaeght,ghy
sit nu naect en lack...berooft van alu e.
qiH .d.Am.G 7 Em.16e e.!;Antw.Sp.
ghesinde,Pol.Ball.202 g1581?).
Yilj,m iiijv(1561q,
'D/r8Aïfsf:r312gca1600q.
Ook in verkleinvorm : lammaeyhen,
Lackelic,bn.Van lack$traag (zieMNW
i-v.Lac,4e art.,bet.2).
11Doesb.240.
Traag? $
1Alzoo dan ghy leerlinghen, Lambroceren,ww.Bijvorm van lambyiopsprutende wichtentVvild ghy u hier in ceven,JJp)
!?A'
ï.
s(.
s)8#8s,vg.mnl.lambyosuere.
stichten, ind vroe nlet lackelic, Ghy en
Lambrizeren.1Camersbouen camers/
hebd gheenderande ghereeder dichten, hy ni
et en orboorde Gelambroceert /gecAsT.,C.V.R.102 (15481.
stoffeert /met costelijckheyt overgoten,
Lackesnacken, ww. Uit lacken (van Zeven Sp.Beymh.liiij(15911.
Lam en,ww.Zie M NW en NVNT i.v.
lack,zie W NT i.v.Lah (1) en snacken
grauwen (zieW NT i.
v.Snahken,bet.7). Ontzien, sparen (vg. SCHUERM. en
Brutaaloptreden,spreken;grauwen?i
1 coRx.-vsRvL.i.v.).1Leuv.B%jdv.4,298
W aenen comthu/ditlackesnacken stout? gbeg.16ee.q;A.BIJNS405gca15401;Tyudo
Aldusen plochtghy /te zyne niet,EvE- 3538 gca 15501;HOUwAERT,Lusth.4,274
RAERT539(1538?j.
(1582-'83j.
Lam enteirlic,bw.Van lamenteyen.
Laefcutte,zn.Uitlaven en cutte.
mmerend, weeklagend. !1 Brugghe
Die de vrouwen ,,laaft'',gerieft.11Jan eenJa
vrauwelicke personage...lam enteirlic
laefcutte (in een opsomming van diverse
##Jannen''),Byuyne 1,94 g2eh.16ee.q. sprekende,EVERAERT 149 (15231 (toneelLaenekaert, zn.Ontleend aan ofr.lan- JJ'
rY.).
Lamheyletzn.Oorspr?.
guayt,kletser,babbelaar?
Lichtzinnlge vrouw ? 1 Gaepteylkens,
ln de aanh. naar het schi
jnt sukkel, amhe
ylkens, die Venus kint wieghen,
sul.11Die hem /van zyn wyfverduwen lLe
u
v
.
Bijdr.4,213gbeg.16ee.q.
laetTeseen laenekaert /ofpuer en Jan
Lammaeyen, ww. Van lammaey (zie
Bry,BVBRAERT 533(1538?j.
Laet,bw .Zie M NW i.
v.Late, 4e art., Lamaeyt.
Zich verheugen.1(O Goddinne Venus
W NT i.v.Laat(1).
lt my beraeyen,Doet m yn herte lam Eev ijetlaet,weldra,spoedig (vg.mnl. wi
m aeyen,datdaerisbelaeyen M etminnen,
6eyietlJsc).11(Reden)beloofthaernoch, H.d.Am.Cc4 gm.16ee.).
en dateerijetlaet,Dathijt an sa1geven
yken, zn.Zie Lamaey.
ons conincxs raet, Tcooven 64 (1565); Lammae
matle, zn. Gevorm d naar lam1ck gruw,dattercoom en sa1een placcaet, m aLam
eyen oflamaey?
Oick eer ijet laet,ald.338.
Vr
eugde,pleizier?11Naerdeeseerdsche
Laff,zn.ZieW NT i.v.Laf(111).
lamm atie D roufheid za1 dy ghenaken,
Eig. vocht, nat, lafenis, in de aanh. CAST., C.v.R., Schaeckbevd t.o. blz. 224

iron.:dat helsche JJ//,helse straffen. 11 (1548j.
De
ese gierige wracken, met giericheijt
Lammentijcx, bw. Vervorming van
deurwont,diesalick noch m etdathelsche
al
a
ijcx (vg.HALMA:à 1'antique.. p#
laff//laven,Bvouweysg.326 gca 1560q. zynnt
yhs)?
OPM.Vg.qtheylige lafj,geld,bijErné, Opant
de
manierderopden?1Soghelijcke
aant.op.Bvouwevsg.326.
noyt schildere of beeldere en versierde
Laysele,zn.Van layen.
nieu noch lammenti
jcx,Smenschen gkeest
Straling, gloed. 1 W ellecomme licht 213 (ca 1560?j.
vanden H eleghen Gheest. Goddelicke
Lanlnzeren, WW. Van lannnleev (zie
Spaercke /vierich layselerBVERAERT 160 W NT i.v. Lameevq?
E15231 (zie ook ald.393 (1512j).
Babbelen,kletsen (vg.KIL.:lam éren.
Laken,ww.Gelegenheidsform atie naar Fabulavi,confabulayi,ïw8#f?gavyive,-01.8
hetzn.lahen?
v,
zfJï8rz4-).!
1Allen haervoorstelislueren
Spannen, i.W. Van een laken Op een en sueren,clappen,lam m eren,van deen
raam. 1 Ghi waert die talder bitterste huysin dandere,Bvuyne1,7g2eh.16ee.1.
sm aken sm aecte want v licham zeerder
Lammertandeke(n), zn. Uit lam en
dan laken laecte alsm en ande cruuce tandeheln).
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Lam prase - Lappaert
Langhage, zn. Ontleend aan ofr.,
Lekkerbek?tlAdieuallequistegoeykens
ende lam m ertandekens, DE DENE, Lan- langage.

jz/?8.
z7Adieu 140 (1560j.
Lamprase! zn. Bijvorln van fl,Ap,/lr:î,
soort vis,zle V rNT i.v.Lamprei (11)en
Vg. lampvaas a1
s bijvorm van laknprel
'
,
lçonijntje zie RVNT i.v. Lampyaas e13.
Lampvei (l).1
l-am prei. 1
,$ S. Zi
j gaet boven alle revier vis die magh zi
jn.R.:1st dan een
lamprase? F . Of ist een toni
in, Bi
jb.
Tafelsp.164 gbeg.17e e.?)
j.
Lam ptezugher, zn. 1.'it laA;cpte
ghen nlet-e1-.

ln deaanh.naar hetschijntsynoniem
me(zieV'NT 1.v.Keyhull,bet.2).1Adieu
joncker huulken gheseyt meester post
m et hevckhuultfemelaartoverdreven vro-

Die gheen lam ptezugherskerckhuulsgheluchten can,DE DENE,Langhen -,
4dielt204

(15604.

Lanckslippe,zn.Uit lanck en slippe.
Spotnaam voor een geestel
ijke.11Meynen die lanckslippen ons te verlasten,

Ontv.Rentm.774 (1588?J.
*Landsaet,zn.Naarhetschijntcorrllpt
of volksetymol. vervorming van
laudaet.
voor

Luie of dwaze vrouw (zie MNRV i.v.
Laudate,V':NT i.v.Laltdaat).11lsdouwe
quaet, fel, boos van levene, SOO is de
myn een landsaet sonder regement,

Bvuyne1,6(2eh.16ee.q.
Landtjuweel,zn.Zie M NV T i.A-.Laplt1'uweel,W N T i.v.Landjuweel.
llitsl. rhet. is de toepassing op een
t oorspronkeli
jk -alrederijkersfeest, da
officieel gebonden was
t
ha
ns
t
i
j
de
l
i
j
k
aan bepaalde regels en mogeli
jk tevens
uitsl.totBrabantwasbeperkt,laterwerd
hetwoord ook gebruikt vooreen rederijkersfeest in het algemeen. (Zie voorts
G. J.Steenbergen, Het Landjuweel C
JJA'
de Redevijhevs, Leuven z.j.). 11Daerom
soudick raeyen /na mi
jn simpeladuijs/
Datmen om den hoochsten prijs // van
dit Landtjuweel / Sou een vraghe wtgheuen,Antw.Sp.p ij(15611;Ghesloten
is // metderlanden raet / Datmereen
Landt Juweel/affsou maken,Haagsp.
pij(1561q.
Langereuselijck,bn.Van langeveus(uit
ofr.,fr.langouveuxj.
Doendekwijnell.1lck bidde v...//Dat
ghy om recreatie mynder zinnen.// Bedwelmtvan ziecten langeretlselijck //Eenen Tornoy wilt houwen joyeuselijck,
H.d.A,
p4.K 7 qm .16ee.q.
236

lndeaanh.geluid?1Noyntenverdroot

m y de langhage van cloppene (
obsceen).

Huerliederwerck (t.w.van de kuipers)/
en conste m y noynt vervelen,EV ERAERT
467 g1e h.16e e.q.
Lant, zn. Zie M NAV i.v., AVNT
Land.
Lant vinden an enen, houvast, steun

vinden bi
j iemand? 1 Niemant sonder
duecht en vint an haer (t.
Av.menlorie)
lant,Camp C'.#.Doot1125(1493
j(Vg.fr.:
13Nulz sans vertu ne la Teyyq3), Waarop
volgt ,,Qui memoire veoiv vouldra...''
wat in de vert.luidt:,,Dus die aen m emoriesoectonderstant...'').
Lantm euken, Z1'1. U it lant en n'
teuhen
(vanmeu,meeuw).
Eig.bep.soortmeeuw (ziedeaanh.uit
Nieuwe Wevelt3,54a (16224in NVNT i.v.
Land,Samenst.enz.in de bett.1-3),in
de aanh.schim pnaam voor een lichtzinnige of zedeloze (jonge) vrouw. ltLocspretlkens, lantmeuk-ens, die sotkens bedrieghen,Leuv.Bijdy.4,213 (beg.16ee.q.
Lantpol,zn.Zie M NSV i.v.
Boerenpum mel (Vg. KIL.: land-pol.
vetus.Rusticus: & Rlt
stica). 1ck woon
hijermeteenen CrimpertOom,Derijckste lantpol,dat weet ick vrij,Dije hijer
op seven mijlen rontomme sij,Cvimp.eyt
Oom 11 qeind 16e e.?q.
Lantvrijer,zn Uitlanten vvijev.
Boerenjongen.ltFaesBlincktant,Bouwen Schuerbier,Heijn Leechderm, drie
lantvrijers, personages in Dove Bitstev
(ca1600q.
Lapaert,zn.Van lapen.
Drinkebroer? Indien in de aanh. in
tegenstelling tothackellaevt.isook de bet.

vleiert mooiprater (zie Lappaevt) mogelijk.1Je bet.schooier,enz.(zieMNMri.v.
Lapaevt)past we1niet in hetverband.lt
Een uutgheloopen m onck oft zelcken capaertCrijghtnu weleen beelken,wiedat
er me spot. Mreer eest een hackellaert
oft een lapaert,.
&.BIJNS,AT.#t
?/.171,d,
1.3(15251.
Lappaert,zn.à-an lappen.
Vleier,mooiprater.11S.I.
IS..Rvattetreeken dorst hij vuytsteken / die vuyle
snappaert m en vint ter werlt geen arger
clappaert noch snooder lappaert / in
eenygecontreyen L..Hijconstsooduvelick sm eeken en vleyen om hem te verleyen /const hij wonder talen,Red.en
NJ/.777 (2e h.16e e.q.
OPM.Vg.Lap-aeyt.

'ï i.v., MTNT i.v.
Lappe, zn. Zie M NAX

Laudaten, ww. Van laudaet, luie of

Lap (1).
Telappescieten,,,opdokken'',betalen?11
Mry wilden wel/ van onser moeyte betaelt zyn. Sciet te lappe / zonder veil
quellynghen,EVERAERT 178 (15271.

dwaze vrouw (zie MNNV i.v. Laudate,
AVNT i.v.Laudaat).
Zich gedragen alseen ,,laudaet'' 11Van
huyse tot huyse loopt zy laudaten,Leuv.
Az)'
tb'.4,326 gbeg.16ee.J.
Laudatie, zn. Zie M NW i.v.Laudacie.
lets l
ofwaardigs.41Elcken naem heeft
bysonder gratie Bysonder gaue /bysonder laudatie,Antw.Sp. Ppp iv (1561),
Sy (t.w.derede)iseen laudaty..,Diede
Zielereynicht,en jaechtde vlecken uyt,
Spvingk-Adev M iiij (1613).
Lauderelic,bn.Van laudeven.
Prijzenswaardig.11Vvie saude vercla-

Lapperdey,zn.Verwant m et het door
SCHUERM. en DE Bo verm elde labbedei,
labbedie,dat in bet.en vorm ing overeen
zou kom en m etlabbehah?

Sul;dwaasmens? 1Adieu alle lapper-

deys van vreim den ordune, os osxs,

Langhen Adieu 111 (1560j.
Larijcat,zn.Uitlarl
j,larie en cat.
Leegloopster of babbelkous. 11 Dese
larijcatten, die so mennighen onnutten
clap //clappen,Bvouwevsg.454 (ca 15601.
Lascijf, bn: Ontleend aan ofr., fr.
lascij,lat.lasc%vus.
Dartel,wulps.11Alhaervoordstel(t.w.
van Venus)esluxuriues en lascijf,cfsT.,
C.V.R.203 (15481.
Last,zn.Zie M NVTen W N T i.v.
1)Lastmahen,een lening sluiten,geld
opnemen.11Op versterffenisse te maken
last,Leenhof232(na 15311;Lastmaken...
Op zijn kintsghedeelte,ald.245.
2)ln de aanh.bet.daev gheen ghenade
lastheeftvan tijdenaarhetschijnt:daar
geen tijd meer is voor genade.11Ghaet
vermalendijde 1nt eeuwich vier / daer
gheen ghenade Last heeft van tijde,DE
RoovsRs 285 g3e kw.15e e.1.
Lastage,zn.ZieW NT i.v.
Last,inz.geldelijke last.1Dushebdij
uw evennaasten belom m erd, Bezet, bekom merd in grote lastage, Gepand en
gerand t'uwer avantage, Roevende v.

ren,Suzannen m esbaren?Om datzu haer
reinicheit wilde bewaren leghen daude
charen,welc vuer al es lauderelic,cAsT.,

C.V.R.200 (1548j.

Laukin,zn.Oorspr.?
ln de aanh. gebezigd ter aanduiding

van een meisje (t.
w .Thisbe die 't huis
is ontsnapt om Pyram us te gaan ontmoeten). 11 S'is zeggh'ic gaen troten /
Alzouden verdroten / vrienden en maghen /Tlaukin iswech,cAsT.,Pyv.D iv
gca1530J.
Lavetterr zn. Verwant met lavetsle),
domme,lulevrouw (zieW NT i.v.Lavetsj.
Ellendige, nietswaardige, in de aanh.
alsongunstigebenamingvooreenketter.l
Naectelijc sietmen u teghen den lavetter
scrijven,A.BIJNS 177 (15481.
Lavijt,zn.VerwantmetlavetsLe),domme,luievrouw (zieW NT i.v.Lavets).
ln de aanh.scheldnaam voor een lichtzinnig meisje. 11Do seyde die moeder:
W at lavijtsijde ghi,En u buxken weert
groterdanuknien,Bievses30(2eh.16ee.q

M eestAl509(1564?j;Grootelastagequelt
onsbeyegaer,M innevaev528 (15831.
Leaele,bn.Zie M NW i.v.Leael.
Latiteeren,ww.Ontleend aan ofr.latitev.
Trouw (vg.KIL.849:Leael/loyae1.
Zich verbergen,schuil gaan.11Onder
1 lck blyve u leaele,
denselven schaepenvacht siet men den Fidelis, jidus). 1
Tv
ud
o
1
52
6
(
c
a
1
55
0j.
wo
lfnoch latiteeren,REAEL,in Bijdy.v. Lec,zn.Zie W NT
i.v.Leh (
V1).
P'J#.Gesch.en Oudh.,reeks 3,d1.10,blz.
Le
kker
s
,
i
nz.
i
n
wat
lecx,ietslekkers.1
112(1589j.
1528?q;Doesb.
Laudable, bn., bw. Ontleend aan ofr. SVERAERT391.g1512q,225 (
259,263 (vöör 15281;Bi
jstiey 137 geind
laudable.
Prijzenswaardig.11GentseSp.213(153% ; 16ee.?q. 111 verkleinvorm :lecxhin.11Jc
H.d.Am.A 8v gm.16e e.q;Antw.Sp.G zoudeOok
oocgheerne roeren myn becxki
n/
iiij'K iij!.P iiijenpass.(15161;Haagsp.i Knaghe
n een specxkin /Ofandrelecxkin,
lv,k illlv (1561).
Laudaetachtich, bw. Van laudaet, luie cAsT.
,Pyv.C vjvEca 1530q.
of dwaze vrouw (zie MNSV i.v.Laudate, Leckerich,bn. Zie M NSV i.v.
Mrellustig? 11Ghulsich,leckerich in onW NT i.v.Laudaat).
cuysheyt sy suechden, K atyvich, leckeOp
d
e
wi
j
z
e
v
a
n
e
e
n
,
,
l
a
ud
a
e
t
'
'
.
1
l
n
t
gaen is oock conste en eere gheleghen rich, in al haer generen, B .d.Scv. 14
Die laudaetachtich gaen,sijn te mispri
j- (1539j.
Leechaert,zn.Zie Legaevt.
sen.Conste d.M .80 (ca 1560j.
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Eeedsterygghe - Lessement
Leedsterygghe,zn.Van leedsteyof- met
dubbel suffix - rechtstreeks van leeden.

Leffe,zn.ZieW NT i.v.Lej(lV).
Babbelachtige ofluie en dom me vrouw
Leidster.111c,Gheloove,en ben niet (vg. KIL.: Leffe. vetus.M uliev ïAl:#/J
alleene een dueght, M aer leedsterygghe gavvula;zie ook HALMA en SCHUERM.i.v.
der dueghden en fondament,Gentse Sp. Lej).11Zietsetoch staen den halsmoetsy
breken,Ey vuylleffe hoe ben ick m et v
256 (153% .
Leenjager,zn.Uitleen en jagey.
bedroghen,H.d.Am.Y 7 gm.16e e.j.
Ambtenaar bij een leenhof,die ont- Legaert, LEECHAERT, zn. Van leech,
duikingen van het leenrecht m oet op- ledig.
sporen.1W iezijn articulen kentin desep, Leegloper,luiaard (vg.KIL.:Legaerd.
Sondergesommeerttezijnemin dan eeùs Fland.j.ledigaerd /luyaerd.Otiosus,
Met waerschous brieven noch Leenjager pigey; zie ook Ds Bo en SCHUyrRM.i.v.
gheens,Leenhoj786Ena 1531q.
Leegaavdj. 11Dien legaert za1 noch een
Leepachtich,bn.Vanleep (zieW NT i.v. galge beschijten, Redev%jkevsged. 45, 13
Leep (l)?
gm.16e e.?q;Ghy leechaerts /zy moeten
Druipendt druiperig? 1 Gheen beter Nvater drincken die zyn slauende Die
(t.w.medicljn) om sulcke / die zyn zo VOOr v behooren te drincken den wijn,
leepachtich,EVERAERT 200 (1528q.
Zeven Sp.Bevmh.E iiijg1591q.
Leepaert, LEPAERT,zn.Van leep (zie Legende, zn. Zie M NW en W NT i.v.
W NT i.v.Leep (11).
1)W oord,gezegde,uitspraak.1Godgaf,
Deugniet, schurk, fielt (vg. KIL.: god nam ,was Sint lobs legende, Doesb.
leepaerd... Homo callidus). 11Schuyj- 179(vöör15281.
man 173Evö6r1504);Doesb.246,247gvoör
'
2) Taak, plicht. 11Vlijteli
jc windt u
1528);M eeyGheluck 315 geind 16ee.?q. broodt, tes noodt, dits u legende, A.
Leepelijc,bw.Van leep (zie W NT i.v. BIJNS,N.ReI.342,e,8gbeg.16ee.j.
Leyaert,zn.ZieM NW i.v.
Leep (11).
Sluw.11Hijdedeonszooleepelijcdenleger Luiaard.11Sionderhouden mimet alle
ruijmen,M eevGheluch277(eind16ee.?j. mijn leyaerden,B.d.Scy.29 (1539q.
Leerweerdich,bn.Uit leev en weevdich.
H et verband wekt de indruk van een gelegenheidsformatie (naar analogie van
en in woordspeling m et eevweevdich?).
Onderricht behoevend? 11 Dus leerweerdich achtersienich heere Ons voortstellaetverachteren nim m ermeere,A ntw .

Leyen,ww.Cyanen leyen,zieCvane.
Lemm er,zn.Van lemm even.
Gebrek, tekortkoming? 1 Ghy en

cunterommers/gheen lemmer Jn thooghen Daer ghij de kerstenen / mede
muechtverspreken,DERoovsRs,Quicunque667 (3ekw.15ee.q.
Lensch,zn.Oorspr.?
S#.Aaaij(15611.
Leetheyt, zn.Van leet.
Sukkel.
7 11W at sy dijvoor een loen //
Afkeer,haat,hatel
ijkheid.1Om gheen- ei
j arme lensch (x mensck), M .Bedy.
derhandejonstnoch leetheytDieeenighe Hayt485(1577j.
Vrouwe my in mach steken /Zoo en za1 Lepelleckere,zn.Uitlepelen lechen met
ick ...m yn reynicheyt niet breken,H .d. 6y6.
,4-.N i
Klaploper, tafel
v(m.16ee.1.
schuimer. 1 Zijdy een
Leetscyn,zn.Uit leet en scyn.Of cor- schuympere (1.schuymeve?)ofteen l
epelrupt voor leetsyn.
leckere,H.d.Am.V 1gm .16ee.q.
Lerge,bn.Ontleend aan ofr.,fr.lavge?
Droefheid? Berouw?11Neimpthuerjn
gracien /ansiet huerleetscyn.Jc bidder Ruim ?Uitsl.aangetroffen in conscientie
vooren /metdrouuen keere.Se zalshuer leygemaken.1(
Lutkevtmaectden volcke
wachten,EVERAERT49 (1512j.
conscientie lerge, A. BIJNS 46 (15281;
Leeuwich,Lsuw lcH,bn.ybw .Van leeuw. (
LuthevjDie den menschen maeckt conA1seen leeuw ;sterk,krachtig;m oedig, sci
entielerghe,ald.121(1548q.
Lespere, zn. Zie M NW i.v. Lispevle).
volvertrouwen.11Betrauwende leeuwich
thuwaerts,DE DENB 11a gca 1560);Moe- Stotteraar.- Ick en ben gheen lespeve,
dich leeuwich,ald.155a;Ghelooftin my / ilczeg heteerli
jk,ronduit? 11Men vonter
ende dat van herten leuwich,Reyne M . noyttweedieVrouwen meergheriefden //
Dat
ve
ic
im.
ck 16
enebe
n.
1114Eca 1575?q;Ghelooftendehopt/duer g
heendor
les
per
ek
, wel zegghen,(
e.q
H .d.Am .H 4V
Christus victoorie //leuwich Te verwerfven by gratien /Godsgloorie//eeuwich, Lessem ent,zn.Ontleend aan ofr.laissement?
Vevl.Z.ll,1022(1583j.
Indien hetzelfde als ofr. laisseïnent,
OPM.Nog bijVONDEL 1,115.
-
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Letselljck - Leverslocker
dan:(het)ophouden;in de aanh.wordt W adtmeendijdatick u soude stellen ter
dit begrip echter reeds uitgedrukt door leure?Luijst
evvinck 109 (2e h.16e e.q.
covten. Beschouwt m en het verband als
Teleuvstellen,verachten ofverwaarnormatief(en nietcorrupt),dan zou lesse- lozen. 1 Sy .stelden Godts gheboden
ment gehijg kunnen betekenen. 11 Hi
j heelte/leur,Rott.Sp.S vj(15611.
hoorden dlessement der ademkens (t.w. Leuren, LUEREN, ww. Zie W NT
der minnenden ti
jdens het liefdesspel / Leuven (11).
corten,St2,152 gv66r15241.
Bedriegen. 1 Nochtans moet hy hem
selue lueren dievan syn vrient syn viaptt
Letselijck,bn.Van letsen.
Hinderlijk?Pijnlijk? l
jGhy sultsimpel maect,St2,47 Evöör1524);Sijlueren,sij
alsde duue/endewyszyn Alsserpenten sueren,sijlappen,sijsolen,A.BIJNS 37
vliende banden letselic zaen, EVERABRT (1528q;(Koopl
ieden)die metlisten //leu354 (1531); W ij zijn desolaet te deser ren en bedrieghen / Laten wij wt ons
contreye / Claghende deen dander ons Prologe vlieghen,Hs/fz?.S#.m i(15612.
letselijck grief,Antw.Sp.aij(1561).
Lueven en sueyen (vg.KIL.:Loren
Letsen,ww .ZieM NW i.v.
ende soren. Imponeve alicui,fvaudave
Vangen,(verlstrikken,in fig.zin (vg. aliquem).11Allen haervoorstelis lueren
lets,strik,W NT i.v.Lets,bet.2)?1
1Noyt en sueren,Bvuyne1,7(2eh.16ee.q.
H erte en mocht my alzoo gheletst zi
Noch lueven nock sueven. 1 Hi en
jn,
wiste van lappen, borgen noch liegen,
H.d.Am.K 8vgm.16ee.).
Letsich,bn.Van letsen.
Noch lueren noch sueren, D oesb. 172
Verlammend? Verstrikkend? 11Pieter gvô6r1528j.- Vg.ald.219:11,,Elck leurt
duer der vreesen /jnzyncken letsich W as sulck seurt''@
Christum all
Leuyen en lovtsen.ljMet leuren en
eene / jnden noot laetende,
EVERAERT 356 (1531q.
lortsen //gijelck een contbedriegen,BeLettynghe,zn.Van letten.
heevingePauli185 (ca 1550?q.
Seuven en leuven,zie Zeuven.
Lettynghenemenop,letten op,aandacht
schenken aan. 11Ooc al haddict onver- OPM.ln de aanh.bet.lueven naar het
sweghen /neimpthiervp lettynghe Sulc schijnt schenden ofbederven.1LKettevs)
presenten drouchghicniet,EVERAERT 380 luerende,schuerendeybesm uerendeu leere,
g1512j.
A.BIJNS,N.ReJ.345,d,12gbeg.16ee.q.
-

-

-

-

Leugevinder, zn. Uit leugen en vinden

Leuringhe, zn.Van leuven.
Leuvinghe wovden,vergeefs worden,Op

m et-ey.

Leugenaar(vg.Teuth.:loeghen stichter of vynder,jabulo,nugosus,enz.).il
Onscham el Clappaerts, end' Leugevinders,CRUL,M onttoe35 (2ekw.16ee.q.
Leure,LUERE,LOERE,zn.Zie W NT i.v.
Leuv (11).
T4(r)leuvecomen,verloren,tenonder
gaan (vg.TEIRL. zeuvelnjhomtte leuve,
wi
e bedriegt, verliest toch). 11Aensiet
Roboam in crachten crachtich Ende der
Persen rijckein machten machtich Tisal
doortwistghecomen terleure,Antw.Sp.
Kk iv (1561),W y mijnen raet (t.w.van
Ledigheid)volcht die comtte loere,ald.
Kkijv.
Tevlueven staen,vergeefsm oeitedoen.
11Drijnckic,ofte,schijnckick,oftvviesic
bedriue, Vveder ic slape, of scriue, ic
staterlueren(versta:hetisallesvergeefs),
cAsT.,C.V.R.147 (1548j.
Teyleurestellen,bedriegen (vg.KIL.:
Te lore stellen Fvustyaye,decipevej.
11Swaerels ydelvrueght stelt minu ter
luere,GentseSp.81(153% ;7.:Maerlieffken,tsal oock verwart houwen, En salt
niet? D.: Jaet, bij mijnder trouwen!
-

-

-

nietsuitlopen.1Diesheb ick keuringhe
't wort noch leuringhe //A1haer labeuringhe,H.d.Am.M 8vgnï.16ee.q.
Leuwich,bn.,bw.Zie Leeuwich.
Leuwicheyt,zn.Van leuwick (zie Leeuwich).Kracht,
1)
sterkte? 1 W ysheyt en
sterckheyt vulalder leuwicheyt Zy onsen
God,F69'1.Z.l1,toogna1291(1583q.
2)M etleuwicheyt,uitdrukkelijk?11Voor
tghebedtbereedt u ziele met leuwicheyt,
J,
'JJ:: Onse 141 (15771;Noch stater met
leuwicheyt:Als m ochte een m oeder haer
selfs kindtverlaten,ald.285;Ende Gods
lofzinghen,zeghtD avidtm etleuwichede,
ald.969.
Levecuylen,ww.Oorspr.?

Een zekerspelspelen,waarbijblijkens
belsteen werd gebruikt.11Sileuecuylden
het verband in de aanh.althans één dobsonder verseeren Drie daghen ende drie
nachten m et hem drien,SMEKEN,D won-

dev 187 (1511q.

Leverslocker,zn.Uitleveven slochen m et

-

6y.

Die zich ten koste van anderen ver-
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rijkt.11O ni
jdeghetleghens/godsgracie Lichtghelayen, zn. Uit licht en
strijdende Gram ghesinde / helsche be- layen.
rockers Verwoede ghulseghe / leuersloc- Scheldnaam voor een duivel.11L.:W a,
kers,Ds RoovERs,Quicunque771(3ekw. ghy lichtghelayen! B.: AVa, ghy lichte
15ee.j.
schuyte!Tyudo3466(ca1550j.

Liberalich,bn.Van libevael.
OPM. Lichtgelaen was ook het devies
Royaal, onbekrompen ; m ild, goeder- van de kamer De Kovenbloem te leper.
tieren.11Van haerincoopen /wesendeli- Lichtvat,zn.Zie MNW i.v.

C.V.R.203(1548q.
Licentie,zn.Zie'
W NT i.v.
Vrijheid (van handelen).11Dat mees-

Oog.- Intlichtvatvaven,in (ofnaar)de
ogen vliegen (vg. PLANT.:Se jetey aux
yeulx d'aucun,in oculos invadeve).11lck
soude hem lieuer int lichtvat varen Dan
sijtemijnentsouden comen Snaren,V.D.
DALE,Stove 302 (1528j.
Lichtvroylick,bw.Uit lickten vvoylick.
Dartel,vrolijk?11Alselck lichtvroylick
sprynght,DE DENE 272a gca 15601.
Liefmoedelic,bw.Uit liefen moedelic
ofmoedmet-(:)Jïc.
.
Vriendelijk, minzaam. 11 Eenpaerlick
sihaer kinderen bevrijt,Liefmoedelic in
een aerdich verstijuen,Doesb.206 gv6ör
1528q.
Liefmoedich,bn.Uitliejen moedich of
m oed m et -ich.
Vriendelijk, minzaam ; aantrekkelijk,
beminnelijk. 1 O claerste diuyne Scoon
blynckende robyne / vul duechden liefmoedich,EVERAERT 403 (1511j;Pyramus
was t'een jonghe bloeyende rijs / Ende
Thisbe d'andere / ghesint liefmoedich,
cAsT.,Pyv.A iiij(ca 15301.
Liefmondych,bn.Uitliefen mond met
ych.
Heus, vriendelijk.11Dies blyuic mespaeyt zonder apparencye,Duertdaeruen
van huer liefmondyghe tale,Gentse Ref.
124(15391.
Lieftdrager,zn.Uitliep en dvagen met
ey.
Minnaar.11Dus m ach ic bi reden ge-

lick / licham ich / dat tot het 1ichaem behoort.Covpovel,appavtenant
au covps.Coypovalisvelcoypoveus).1Gheen
m anszaet...En mochteten priesterlicken
staetcommen vry Die overhem hadde /
eenich lichaem ich ghebrec,EVERABRT 433
(1eh.16ee.
j.
OPM.Alsbw .nog bi
jVONDEL 1,117.
Lichtachtich, bn.Van licht.
Lichtzinnig? 1 Hy (t.w.Heynken de
Luyere) was wat lichtachtich in allen
zijn vermeten,in cRuc,Heynhen 1 (ca
1540?j.

Leugenachtig.1Twelc (t.w.hethuwelijk van Pyramus en Thisbe) beede ons
namen Beletten /fraudeloosendelieghelic,cAsT.,Pyv.B viij(ca 1530q;Katyvich,
leckerich, in al haer generen, Lieghelic,
bedrieghelic,B.d.Scv.14 (153% ;Tvleesch
dat quelt / de duvel is stoockere maer
beyde synse valsch en lieghelijck,Smenscken gheest215 (ca 1560?j.
Lijberaelijck,bn.ZieLibevalijch.
Lijcken,ww.Zie MNW i.v.Lihen,2e
art.
Doden? Al zoudt men mij lijcken,

beralich,Wsfît
?.Sp.Eee iij(1561);Onsen
God ende Heere //vulgoetheden liberalich,Judich1426(1577);DennameJhesus
//goet ende liberalich,Tavuwegvaen 648
(1581j;Dies hy zynen gheest vp v doet
rusten zeer liberalich, ald. 1569; Barmhertich willick wenden M yn ooghen van

gratien / ende die zeer liberalich...
Totten Verlooren Zoone, Vevl.Z. 1l, 149
(1583).
Liberalijck, LIJBERAELIJCK, bn.
libeyael.
Royaal, onbekrompen. 1 Noi
jt lijberaelijckergilde Dietsteltintwilde /van
thienen van vieren. ilena en nlach geen
dinck ter werrelt verdieren,W ell.M ensch

269 (2e kw.16e e.q;Op dat wy...hem
(t.w.God)altijt ontrent sijn Met loff /
prijs / en danckbaerheyt liberali
jck,
a4z
)1/zf
p.S#.T iiij(1561).
Libidineus, bn. Ontleend aan ofr., fr.
libidineux.
Nvellustig, wulps. 1De luxurieuse Venus libidineus W ordt nu weer gheacht

VOOr een Goddinne fameus,Haagsp.c ij
(1561).
Libidinuesheid,zn.Van libidinues.
Avellustigheid, wulpsheid. 11 Venus
vand luxurie, en libidinuesheid Als die
haer vasthield an Priapus pack, cAsT.,

-

-

ters, duer haer praeem inentie Ghebruu- wagen DatChristus,dopperstelieftdrager
st liefden
cken mueghen poetijcke licentie,cAsT., sonder vertragen, AlderAnm eoens
, Adam s
getoont heeft ongesplet
C.V.R.57 (1548q.
Lichaem ich,bn.Van lichaem .
kinderen,D oesb. 186 E
vöör 15284.
Lichamelijk (vg. PLANT.: Licham e- Lieghelijck,bn.Van lieghen.
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Doodt steken met pijcken,Ic en zoude
van mijnen lieve niet wijcken,A.Bllxs,
N .Rej.218,e,15 (15261.
OPM.MNW i.v.Lihen,W NT i.v.Lijh
(1),Afl.,gevenuitsl.a1sbet.:,,afleggen,in
het doodshem d wikkelen''*
Lydelick,bn.Zie MNW i.v. Lidelijc,
leart.,W NT i.v.LI
jdelijh.
Pi
jnlijk. 1 Maer dit voyage lydelick?
vul schronden, Zalt langhe ghedueren?
Gentse S/. 102 (153% .
Lijfgaten,zn.mv.Uitlijfen gat.
Eig. lichaamsopeningen (vg. billegaten?),in deaanh.gebezigdalskrachtterm.
11Lijfgaten!ofic nu voorde poort zate,
Zoo zoude ic weten alle de practijcken,
CRUL,Dvonchaevt28 g2e kw.16e e.q.
Lijnaedge,zn.Zie Linaige.
Lijnen,ww.Vanlijn.
Eig. trekken en v.v. zich inspannen,
streven naar?1AlisW onderlijck murmurerenlijnende,(x pijnendeqMyinspiratie
te gheven van Vrouwen,'tEn baetgheen
stouwen,H .d.Am.K 4 (m .16ee.q.
Lijt,zn.Zie MNSV i.v.,W NT i.v.Lijd
(1).
Loop,gang (vg.KIL.:Lijd / lijde.
meatus).1Alzoo hebben allezaken eenen
lijt,cAsT.,C.V.R.38 (15481;Eenen doorganck der schaduwen is t' sm enschen
lijt,HOUwAERT, Viev W tevste 47 (1583q.
Lijtentijt, LIJTENTIIKEN, zn. Uit lijd
gvan hjden,zieW NT 1.v.Li
jden (ll)qden
fïl'
f,tijd.
Doeniet,beuzelaar(vg.KIL.:li
jd-dentijd.Homoignauus,otiosus,tempus tvansigens ïgz
nlt/â,
' zie ook coRN.-vERvL. i.v.
Lijd-den-tijd).11Hoortow ghi.lijtenti
jkens
en quackernellekens, Nyeuvont 123 (ca
1500j; 1ck plach te pri
jsene alle li
jtenti
jkens, Sf 2, 191 (vöör 1524); Zijdy
worden een.. tijt-verlieserkin... Een
lytentijt,cAsT.,Pyv.A iij(ca 15304.
Lijven,ww.Zie MNW i.v.Liven.
ln de aanh.naarhet schijnthetleven
schenken.1Diewaerheytalledinggebiet

genre,bli
jkbaar hetzelfde a1s dejfianche
(zie ald.4.11Hierzuldy gaen lesen...Li-

m en, of Deffianchen, cAsT., C.V.R. 221

(1548q.
Limijne,zn.Bijvorm van lemmene(zie
MNW i.v.Lemmele)?
Lemmet? 1Men vreestdinghelszweert
niet alderstercster (1. aldevstevcstj van
limijnen Dat Dauids volc dede ter doot
verdwijnen om datsijgod stoorden,St2,
106Ev6ör1524q.
Lim itatietzn.Zie W NT i.v.
Voorschrlft (vg.KIL.850:lim itacie.
Pvaescviptio,#rJ8.
çcrï#f'
l
4-)?Ofbepaling,
definitie? 1Een referein heedtanders te
deser spacie Naermijn limitatiegheimagineerd,cAsT.,C.V.R.53 (1548q.
Limpen,ww.Verwant metfr.lampev?
Overdadig eten ofdrinken (vg.DE Bo
i.v. Limpen:,,ln eene teug uitdrinken,
binnenlappen,inslaan).1A1seen dietal/
duerdekeledwyntMetscossen brossen /
poyen limpen, EVBRAERT 535 (1538?
).
Linaige,LIJNAEDGE,LINAGIE,zn.Ontleend aan ofr.,fr.lignage.

Stam (vg.KIL.850: Linagie.Genus,
#r0sJ#ïJ).1So welaen hem a1s aen sijn
lijnaedge, Camp v.d. Doot 509 (1493j;
Een Coninck (voorstaet)zi
jn Coninclijcke
Linagie,Pvochiaen 23 (ca 1540);(M J:ïJ)
Vut Dauids linagie, cAsT., C.V.R. 158

(1548).
OPM.Onduidelijk isdebet.op de volgende plaats: voortplanting, voortbestaan en dan ook bestaansmogelijkheid?
1
1Hetaertrijck verdorretoueralmeestendeel Als den reghen van bouen niet en
descendeert Jnsgheli
jcks oock als de
COOPm an niet en floreertVerdwi
jntalder
ghemeynten linaige, Antw. Sp. Ss ijv
g1561q.

Liniam ent, zn. Ontleend aan ofr., fr.
linêament,lat.lineam entum .
Substantie die de toekom stige vorm en
alenigszinsvertoont? 11Melck en schum e,

ick zyn beghinsel (t.w.van de mens als

Oordelen. veroordelen. lyven ontlyven embryo)houwe,Danwerdentl
iniamenten
Sonder die waerheyt ist niet geschiet, en die werden bloedigh Daernaer werdet
vleesch, ende lichaem m oedigh, cAsT.,
Huisv.Idelh.947 (m.16ee.q.
Lim borch,zn.Contam inatievan lim bus C.V.
R.216 (1548j.
Lippeken, LIPKEN, zn. Zie W NT i.v.
en voevbovch?
In de aanh. naar het schi
jnt een be- Liphe.

namingvoordehel.11Daer(t.w.in dehel)

Philippusgulden.1Tweelipkens Sallic

es haer staecxsele onder sketenen ghe- hu quytte scelden vanderscult,EVBRAERT

raecxsele//metallendruckichjntduuste- 109 (1513) (zie ook ald. 110,241); Ick
M .686Eca1575?q.
ken,Smenschengheest621gca 1560?q. @

re Lim borch gheheelongheluckich,Reyne m aecke een lippeken we1 van een rondeLim e, zn. Ontleend aan ofr., fr. lime.
ln de aanh.benaming van een litterair

16

Lobben, LUBBEN, zn. Zie M NW

1.AJ.

Lobbe,W NT i.v.Lobben(1).
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Locspreuken - Loere

Lobben,(lobbeken,lubbenjlusen,vloyen,
singen:a.geld aftroggelen,ontfutselen.11
0.:Maerdesebroegrqkins/vutdyueersche
cloosters Alsse m ette besaetse looppen
achter straete Men bryntse tjeghen
svolcx caritate Van simple ende mate /
vut dyueersche husen. N .: Bedy zo
cunnen zy ylobbekin lusen,EVERAERT 148
(15231;Doudekattinnewiltwelverstaen,
eig.dehond luizen,vlooien,in fig.toepas-

Poochde lubben te lusen m etten snatere,

Doesb.263 gvöör1528j;Het Simmeken...
contrefaict veel dijnghen in kercken,in
clusen, M et loosheyt can 't zeer wel
Lobbeken lusen,Pol.Ball.25(1566);- in
dez.bet.in de aanh.Cuvtsteevtluysen.1

Loeissel, zn. Van loeien.

Geloei.11Tghecrijsch alscoeien /loeissel
moesthy wten,cAsT.,Bal.A 8 (15211.
Loelen, ww . Zie M NW en W NT i.v.
Jokken, gekscheren. 11 Dan seegtse
Pantken / laet staen dijn loelen Du
foolster mede,DE RoovsRs 398 g3e kw.
15e e.q,My dyncke ghy staet /om met
my te loelene,BVERAERT 390 (1511q;Hi
wilder weer aen, si ghincker m e loelen,
Doesb.267 gvöör 15284; Ghy en zoudt
metmy nietloelen vry En jcmy mochte
by besceede weerren, EVERAERT 540
(1538?1.
Loelynghe,zn.Van loelen.
Gekheid,jokkernij.11Hycan welspelen

M aer Curtsteert, die ghylieden welhebt m et den monde. Syn segghen en dynct
gheluyst,Denckt m y,wert noch door de m e niet dan loelynghe, EVERAERT 382

Spingoelsgewroken,Ned.Geschiedz.(uitg. (15121.
d.J.v.Vloten)1,bl.335gna 1564q,
*- b. Loen,bw.ZieVTNT i.v.Loen (1).
coire. 11Komt gaen wy dan derwaerts
Opeenonbehoorlijke,goddelozewijze?11
schoyen,W y zullen hem zonder sperren Dit(
t.w.,,degodloosen en hebben geenen
te breken,Oft syn leet te wreken ,,leeren vrede'') heeft Christus tot syn jongers
tournoyen, Syn ghereet verstroyeny, en gesproken,//doen hyse versondtom den
lobbeken vloyen,H .d.Am .Cc 4V(m.16e vrede te leeren ;maer de godloose hebben
e.).
sulcx gewroken // loen, Byuyne 3,78
OPM.Onduideli
jk is de bet.in Antw. (15641.
OPM.Voorhetgebruik van loen als bn.
Sp.1.11J9:,,L.:Helptmysonderghekijf//
methaesten te peerde /Houdtvoormy in de bet.lom p,dom ,zie W NT i.v.Loen
den spieghele van grooter weerde /Laet (1),Aanm.
sien oftalrechtstaetop zijn ployen.F.: Loer (1),zn.Zie W NT i.v.Loev (111)?
Suldy ghy my nu leeren den lobben
Hetbeloeren,opsporen,vangen?11Ghevloyen 1ck sou lichtgaen schoyen //van lijcdenveughelenaertloervanasesnaect/
hierm ethaesten snel.''
Gheeren de ooghen Venus m anieren wel,
Locspreuken,zn.Uit lochen,lokken en cAsT.
,Pyv.B vj gca 1530j.
Loer (11),bn.,bw.Zie Loevd.
spv
e
uhe
n
(
va
n
s
pv
e
u,
s
pr
e
e
uw)
.
ln deaanh.schim pnaam vooreen lichtLoerdr LOER,bn.,bw. Zie W NT
zinnigeofzedeloze (jonge)vrouw.11Loc- Loev (lN).
spreukens,lantm eukens, die sotkens beZwaar, plomp, lomp. 11 Tverslinden
treckt hem buten m aten,Och m ensche
drieghen,Leuv.B%
jdv.4,213gbeg.16ee.q. swi
lt dese conditie laten,W ant hier m ede
Lodderwincken, ww . Uit loddev en
winchen.
maect ghy dli
jf loer en traghe, v.D.
Verliefd toelonken (vg. loddevlachen, MEULBN,Ketiuigh.96gca1500);Danesser
lispen,-ogenj? 11W at een melodye ist / noch een boucxken huutreverentien Voor
So te lodderwincken dat liefliefs ooghen de buckvysteghen ende zom ruud plomp
doet blincken, Zeven Sp. Beymh. O iv loer,DE DENE,Langhen Adieu 244 (1560);
Den Esel plom pbeestich was loerd ende
(15911.
Loeghepeese,zn.ZieLofthepeese.
bot,DE DENE,Fab.41(1567q;(W apenen)
Loelen,ww. Zie M NW i.v.Loeyen, 3e Alnieuwe gheschildert,niet loerde noch
loor, Van M eester Christiaen, VAERNEart.,W NT i.v.Loeien (1).
1) Huilen, wenen? 111ck en hoorder w llcx,Ff.Audtvv.150 (1562q.
niemant snreecken noch loeijen,Schuyj- Loerdelic,bn.Van loevd.
man 341gvo
'6r1504).
Onhandig,lomp. 1Deen es appeert /
2)Temen,zeuren.11('/Paavdvan Tvoiet dander loerdelic tjeghen Deeneesbedect
W elck de Griecken stichten duer Calchas ende dander ongheveynst ghaet, Evsloeien, cAsT.,C.V.R.248 (1548) (hic? of RAERT238(1526q.
verlangen,begeren?);Laet staen u loe- OPM.A1sbw .reedsm nl.,zie M NW i.v.
yen,Ofghijsultu broeyen,//dat ghijt Loevdelihe.
Loere,zn.Zie Leuve.
verstaet,#F::#.Gheleevde55(1558q.
-
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Loerm an,zn.Zie W NT i.v.

cnol poyen, DE DENE, in Gulden Passey

(Slechte)kaas (vg.KIL. Loer-m an. 25,blz.333 (2e h.16e e.
q.
Tyyotavichus;caseus salsus & inuetevatus,
Loyken, zn.Van loy (zie W NT i.v.
.
vilis & yusticanusj.11Buyten der stadt LoDoi6n(lsV)
anch van loyhen doen singhen,afmoecht ghy welluysen en vloyen En m et
v goute lancx den breederick schoyen ranselen.1
1Neemt haestich en lichte //
Smicse/hoef/loerman /botten /naede van hier uwen ghanck / W ant ruerdy
behoorte,Hsftt?.S#.Aaa iiijv (1561).
hem ane/datsteghen mynen danck /Oft
Loesycke, zn. Satirisch-parodiërende ick doen v den sanck //van l
oyken singçlegenheidsformatie naar logyche (zie ghen,Antw.Sp.k iv(1561q.
MNW i.v.Logihe)van loes,loos?
Lol,zn.ZieW NT i.v.Lol(1).
Bedriegkunst;leerboek ln dekunstvan
Eentonig gezang (vg.KIL.: Lol/lul.
bedriegen?11B.:Hoe heet uwen boeck, Ratiohavmonica),gezeur.11Hy comtweer
seght ghy m alle m aes? L.:En hy heet: voort / metten ouden lol, Zeven Sp.
#>Der hoeverdyen practycken.'' B.: En Bevmh.S vij(15911.
den m ynen: ,,spytich leven'', tallen
Lonck,zn.ZieW NT i.v.Lonh (1).
dycken.L. En vendy noch nyet yet,
0/ zijnen lonchlen)ligghen,op de loer
dat ons m ocht verfrayen? B.:W a,neef- liggen.11Scylla,die altoos leet op haer
ken, ghenoech vuyter loesycken, Tvudo loncken, GHISTELE, Ovid. Sendtby. 85a

2531 (ca 15501.
Loff, zn. Zie MNW i.v.Lof, le art.,
W NT i.v.Loj (1).
Vrijstellingideze bet.heeft zich ontwikkeld uitd1evan verlof(zie MTNT i.v.
Loj (1),bet.3).11W ilt ghijvan wercken
nu heelhebben tloff? Goossen Taeijaeyt
137g2eh.16ee.?q.
Lofwindich,bn.Uit lof en wind met

(155% ;W atduncktv best/datelck op
zijnen lonck leydt/Oftdatwy hem tsamen wecken ten strijde? Haagsp. e iij
(15611.

Loncken,ww. Zie M NW en W NT i.v.
Lonhen.

Zien.1Bey esghuentnietmyn sculdenaerdie daer staet?My dynckejaet/zo
jccan loncken,BVERAERT106 (1513q.
ich.
Longhergat, zn. Zie M NW i.v.
Loffeli
jk, maar als wind verwaaiend? Hart? 1B.:Mijn longhergat quackelt
In deaanh.islofwindich woovtwoordvan F.:Mi
jn buycxken crevelt,Sp.d.M .1704
lof, dat slechts wind is, niets tastbaars gbeg. 16e e.
q; 1ck zal hem doorkerten
oplevert. 11W at suldy ontfanghen Een ))zietln syn longher-gatnoch van quaden
lofwindich woort dat ghedreuen wert spi
jte,H.d.Am.V iv (m.16e e.
q;Tjan!
Alet snaenschen asen,Hwfzt/.S#.Ooo i ick verandere. myn longherghat is vo1
vrem dts gheschrieuwen, Chavon 226
(1561q.
Loghepeese, LOEGH EPEESE , LOGHE N- (1551);1ck salhem dootslaen offte minPEss,zn.Uit loghe,urineen pel
sten cruepelen Och sweetgaten hoe sa1
else.
Membrum virile. 11 Die veerthienste hem si
jn longhergat popelen van vreese,
(soovtdvonkaavds)wil met vrouwen we- Weveltbevechten 84 g2e h.16e e.q; Och,
sen:Dan schiedt hy m etter loghenpesen, mi
jn longergadt popeltmijvan ancxt en
Leuv.B%jdv.4,346 gbeg.16ee.q,Hyscoot vaere,Pveechev189(2eh.16ee.q.
achternae mit die loeghepeese... Sciet
OPM.Ook in de bastaardvloek by gans
ghi mitter loghepeesen naden rinck l
ongheygaeten (bijv. Tvudo 3292) en de
Spractvrouken,St1,15Evöör15242.
uitroep longeygaten (bijv.Playevwatev381,
Loyaligh,bn.,bw.Van loyael.
aang. in M NW i.v. en Kachadovis 22,
Oprecht,waarachtig.11W t u za1 my aang.inW NT k.v.Long,Samenst.enz.);vg.
ryzen een leetsman loyaligh,Gentse Sp. billegaeten, Jz
y/glf:yz, schi
jkt?gaten, sweet66 (153% ;Metdeze troostelickewoorden gaten, tantgaten,vleyschgaten en zielgaten
zoete Troost nu elcanderen, zeght hy (
zie boven lnl.blz.Vll1n.1).
loyaligh? ald. 281.
Looden,ww.ZieW NT i.v.Looden (11).
Loyaligheyt,zn.Van loyaligh of rechtPeilen, onderzoeken, doorgronden. 11
streeks van loyael.
God heift onsw ederom me gheboren gent
Oprechtheid,waarachtigheid. 11Heere ln een levende hope, dit waerck wilt
laet nu naer dijns woordts loyaligheyt looden,Duer Christus verryzenesse vanUwen dienaer in payze,Gentse Sp.289 den dooden,GentseSp.95(15391.
(1539j.
Loopen,ww.JSJAIcanteloopen,zieCant.
Loyen,ww.Oorspr.?
Loor,bn.ZieW NT i.v.Loov(1).
?1TeMeenen daerzultghy gheloyden
Droevig, treurig (vg. KIL. Loor.
-
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Fland.M elancholicus,tvistis,subtyistis).11
Thert is ontstelt. Dul en confuys, Zeer
loor op tvelt, Perplex in huys, cAsT.,

Lubben, zn. Zie Lobben.
Ludachtich,bn.Van lude,luid.

Enigszinsluidruchtig.11Daer(t.w.in de
Lied.58 gca 1530j;Hoeontrust,hoe ont- schuur)sullen wy tsaemen vruecht oorvrem dt,hoe loor...m oght icze spreken, booren.Al zyn wy ludachti
ch /men salt
icwaerghepaeyt,GentseRej.161(15391; niet hooren,EVERAERT 171(1527q.
A1s... hy hem loor vand, zonder const
Ludtsen,ww.Zie M NW i.v.Lutsen,3e
gheboren,cAsT.,C.V.R.3 (1548j(zie ook art.,W NT i.v.Lutsen (11).
ald.13,89,102,211;op somm igeplaatsen
Op krediet kopen, borgen (vg.DB Bo
schijnt,ytraag,bot''ookofbetertepassen). en SCHUERM.i.v.Lutsen,2e art.).1SonLooreit,Zn.Van loov.
der ludtsen boorghen / wiert de weert
Droefheid? Of traaghei
d? 11Ind spel betaelt,EVERAERT 89 (1525q.
schuud slapijnghe, ende veel ghetruers, Luegencappe, Zn.Uit luegen en cappe.
Datu nieten tastelooreitsbetrapijnghe, Leugenaar,kwaadspreker. 11Zijhebben
tghesongen, om dat liefde sou slappen,
cAsT.,C.V.R.60 (1548q.

Looricheit, zn. Van looyick ,of recht- Als onbedwongen valsche luegencappen,
streeks van loov.
Die benijden altijt reyn jonste gemeyn-

Droefheid,somberheid?11Valtdiligent, lijck, A. BIJNS, N.Rej. 143, d, 6 gbeg.

schuud sulcke desidie, Al tvolck werd 16ee.
q.
m oede van uwer looricheit,cAsT.,C.V.R.
Lueghenetap,zn.Uitluegheneentappen.
86 (1548j.
Leugenaar.11Voorwaerghy zyteenlueLoot,zn.Zie M NW i.
v.,leart.,W NT i. ghene
tap,EVERAERT454(1530j.
v.Lood.
Lueghentapper, zn. Uit lueghen en
Te loode stellen,nauwkeurig onderzoe- tappen met -ev.
ken (vg.Loodent.11Zo nemach zootblij- Leugenaar.1Dye niet en acht OP luecke Ongherechtich goet /niet Jn hemel- ghentappers, DB RoovERs 243 (3e kw.

rijcke Dusghijcooplieden stelthu werck
te loode, DB RoovERE, Quicunque 600
(3e kw.15e e.).
Looterbollen,ww .Uit looteyen en bol.
Schudden,wiebelen met het hoofd.11
< .Siethem looterbollen.N .:Hijzalden
botvergallen,Tumelt hiër af,Tcaljr.< .
154Eeind16ee.?q.
Looveren,ww.Van loovevî
V erwekken,opwekken? 11W at cracht

15ee.).
OPM. Ook bi
j G. MEURIER,ColloquesTsamencoutingken E 4b.

Luerbeyre, zn. Uit lueyen, knoeient?)
Scheldnaam voor een man.11Neimpt
hu vertreck Of stilt uwen gheck / wel
en beyve, beer.

lieue luerbeyre,EVERAERT 454 (1530j.

Luere,zn.Zie Leuve.
Lueren,ww. Zie Leuven.
des geloofs wert in m y gheloovert, Als
Luerken,zn.Van luev (zie W NT
ghy H uychelaers m et u schotelken staet
en toovert? Tis doch al claer geltfeeste, Leuv (1).

ugniet.11Debedriegherkins /ghaen
alwatghydoet,Pvochiaen 2138 (ca1540q. nvDe
metdenluerkins,DERoovElts,QuicunLorslng,zn.Zie Lovtssingke.
que 776 (3e kw.15e e.);Twee gerechte
Lortsernye,zn.Van lovtsen.
luerkens,Tvauwe 878 (15951.
Knoeierij,bedrog.11Lortsernyesietmen
Lueteren, ww. Zie M NW i.v.Loteven,
goetcryghen /en saken woicker /diefte W NT
i.v. Leuteven.
dobbelspeelschynen rijcmaken,St1,215
Le
ne
n,borgen?11Hebbichedenttdeen/
Evöör 1524j.
Lortssinghe,LORSING,zn.Van lovtsen. tdander ghebreict my m oorghen Twelc
c lueteren boorghen / met scaemten
Knoeieri
j,bedrog.11Segdijdat Meest j
e1c sijnde onder den hemele ln si
jn ne- groot Dicwylen m oet, SVERAERT 53
ringhe soect lortssinghe ende sueringhe, E1511j.
Luferen,ww.Zie Ghelujevt.
Nyeuvont 172 (ca 1500j; U vereeninge
jvorm van palujje (zie DE
strectnietdan totclagen,lorsing (versta: Luffe,zn.Bi
kopen zonder te betalen) en leeninge, Bo i.v.Palujjenj?Zievoorhetvoorvoegse1pa- (bijv.in palul)T#'
#.
scAr.66,blz.
COORNHERT,R%
jcheman 498(15501.
Lu,bw.? Bijvorm van luid? (zie voor 41.
devorm luiW NT i.v.Luid (11)sub bet. Scheldnaam voor een vrouw ; nietswaardig schepsel(vg.wvl.palujje,sukkeB,1).
Krachtig?11Tzalonsvromen /nu /tot laarster)? 11Maect ons van dese luffe
baetkomen /lu,Rott.Sp.P iijvE1561q. quijte,F.Vvoede744 gca 1500j.
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Luycwante, zn.Uit luychen en wante.
W ant,handschoen die om de pols sluit

(vg. KIL.: luyck-wante. Chiyotheca

Lusen,Lvyssx,ww.Lobben (lubben)
fzfs:s (luysen)zieLobben.
Lustichaerty zn. Van lustick?

yustica: manica coyiacea, qua vtuntuv

Pretmaker)
. 1 Een lustichaert een
vusticidumis,senticetis,auts:/ïd?z
èf.
sprae- rustichaertendeeen snellaertDie wraken

tendendis,.!
1Viltenschoenen/luycwanten/
en plattynen, Die hebben nu weer haer
landt ghecreghen, Leuv. Bi
jdv. 4, 336
gbeg.16ee.
q.
Luymken,LUUMKIN,zn.Van luym (zie
W NT i.v.f-zfïzrl(111).
Slaaptje).1F..W y duycken aen tbedde. f.: W y spelen tluymken, Sp.d.M .
3606 gbeg.16ee.q;Alsse gheten hebben /
vandernoeneLooppensevp huersellen /
nemeneenluumkin,EVERAERT148(1523q.
Luijsack, zn.Zie M NW i.v.Luussac.
Luiszak'' in(vde
aaL
nh.
als schi
g.KI
.: Lu
mpnaam gebezigd
ys-sack .
Pediculosus
;i
me
j
vg.
ndyook
ghijcoRN.
luijsa-c
vERvL.
k (lee)
s.of
11
H .: W at
@
versta. l
uijssach, en wel niet luy-sach,
zoals bijv.D.VENNE,aang.in NVNT i.v.
'watsegtgi
j
Lui(11),Samenst.,enz.)F *@
lecplateel,Beyv.By.285qca 1520q.
Lumijt,zn.Oorspr ?
Goede daad,verdienste? 11God loon
u van u goede gunste tot mijnwaerts
gedreven ick saloock voor u bidden dat
hij verbreijt u lumijten,Rijchen Wveche
244 (1596?q.
Lupetn),zn.Oorspr.?
Bli
jkens het verband naar het schi
jnt
onverwachte, gelukkige gebeurtenis. 1
Och,ofSteven wiste van dese lupen D at
ons kalfken dus w aere verresen.H elpe,

de m oo
'rt aen eenen roetaert,Doesb.247

gvöör 15284.

Luter,zn.Van l'
ttte.
Luitspeler. 1 Moeselers sackebouters
en veelders Pri
ncipali
jc mede herpers en

luters, Camp 7?.d.Doot 1965 (1493j;
Aerpenaers, Schalmeyers, Trompetters,
Luters,cAsT.,C.V.R.245 (15484.

Lutsen, ww . Zie M NW i.v., le art.,
W NT i.v.Lutsen (
1).
Den elleboghe lut
sen, dobbelen. 11 Te
min sultghy lutsen Den elleboghe /onder
goede ghesellen, BVERAERT 137 (1528?q;
Die delleboghe gheerne oyndt hebben
ghelatst (1.ghelutst):DE DBNE,Langken

Adieu 175 (15601(hlc?).

Luumkin,zn.ZieLuymhen.
Luutriestich, bn. llit ll4l4t, luid en

*viesten (vanwaarviesteyen ,,loopen,snellen,voortspoeden'' (DB Bo i.v.:vg.ook
Loquela i.v.Rijstevenjof yiestelen,ritselen, rammelen,(zie W NT i.v.Rijstelen)
m et -ich? Of corrupt voor luutvichtich,
- yucht
ich7
.

Drukteschoppend, lawaaierig? 1 Sus

sus crockezaet /ghy luutriestighen bra-

kere,Tavuwegvaen 880 E1581q.

Luwen,ww.W vl.vorm van luiden.

Luiden (vg.DB Bo i.v..
Lvt58s).1Men
p.WS salder m atten mede luwen,EVERAERT 65
watbliërman zou hijweesen,Tcalj7
330(eind 16ee.
q.
g1511q.

M
Machabeus,zn.UitM achabeus (deapo- M aculist,zn.Ontleend aan ofr.*macucrief-Oudtest.M accabaeusk),dood;met liste(van macule)?
M achabeus dans vg. ofr. de M acabvee la
Ketter.11Verdwijnen doet maculisten,
dance(zievoortsTi
jdschv.69,bl.155e.v.). rex Emanuel,A.BIJNS,N.ReI.335,y,4
Hetsterven,dedood.1Dienu ghesont g1e kw.16ee.q.
staet,esm orghen duere;M achabeus dans
Madoenken,zn.Van madone (ontleend
stelt dan 1
@11 ghetruere al daer dau up aan ital.madonna?Vg.Doonehin).
valtofzonne up rayt,Vad.M us.4,b1.127
Eig.Mevrouw (vg.K11,.850:M adam e /
geind 15e e.?q;Si moten al danssen an m adone. Domina,mea domina), in de
Machabeushant,Dals.wedevh.126 geind aanh.(vrolijk)vrouwtje,meisje.1Hadden
15e e.?q;Tmoetalaen Machabeusdans, wy elck een lodderlyck m adoonken So
m ochten wy doen der vruechden snaren
tesbedwanc,Doesb.195(v6ör1528j.
M aculandt,.
bn.Ontleend aan ofr.*ma- cl
incken,Zeven Sp.Bevmh.O iv(1591q.
M aecksel, zn. Zie M NNV i.v. M aecsel,
culant (van maculev)?
Bederfelijk?11Sweirelspandt//,macu- AVNT i.v. M aahsel.
landt//haestisverrodt,lruysp3,142(15562. Aanzi
jn.11Ghedenckt dat ghy (t.w.
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M aeghertueghe - Manckyser

God)my dmaeckselhebt gegeven // &
Maiuer,zn.Zie M/NT i.v.M ajeuy.
m etten anderen schapen inde weirelt
Versregel die voortdurend herhaald
getelt,Bvuyne1,61 (2e h.16e e.q.
wordt en het gedicht draagt. 11Vuer
M aeghertueghe, zn. Uit m aeghev en stockreghels staen zi
j ende vuer maiuer
tueghe.
(t.w.deregelsIncipeM enaliosetc.en .
D'
14Die wei
nig - ofmet kleine teugjes? cite ab vvbe dom um etc. in Vergilius' 8e
drinkt. 1
1 Maeghertueghen / die tbier ecloga),cAsT.,C.V.R.55 (15484.
laeten becaenen, DE DENE, Langhen
M aken, ww. Hem bont mahen,
Bont;- van wegkem ahen,zie W ech.
Adieu 148(1560).
M aenierich,bn., bw. Zie M anievick.
M alaen,bn.Ontleend aan ofr.malan?
M aensieckt, bn. Uit maen en sieckt;
Eig.lijdend aan een huidziekteen v.v.
voor het le lid vg.maenstonde, -stondig ziek,zwak,teer (
vg.malaandig,ziekelijk,
(zie MNW i.v.M aentstonten W NT i.v. teer, Loquela i.v.)? 11Hier zullen vut
omm en beede de zinnekens elck vp een
M aandstondjen maensucht,-sucktigh (zie cmal
aen perdekin oft ander perdekin als
KIL.op dezewoorden).
of zy tReyne M aecxsele gheconuoiert
M enstruerend (
vg. Teuth.. m aent- ha
dden terhellen,ReyneM .,toneelaanw.
sieck .m enstvuosus en M NW i.v.M aent72 gca 1575?1.
siec).1Alseen kleeteendermaensieckter naMra.la6nd
ere, zn. Ontleend aan ofr., fr.
vrouwen,Rott.Sp.Q i(1561).
M aer,zn.Uit *amaev,ontleend aan lat. malandve.
Gebrek,narigheid.11Lydtu soolgnghe
amaya? (ZieErné op de aanh.).
Vocht?Bitterestof?11Men mochthier met uwen malandere,Bvuyne 1,80 (2e
e.q.
welu leveraer //raeken ende een duvels h.M16e
leureus,bn. Ontleend aan ofr.pzJmaer // smaeken en cri
jgen een scarpe leuveaus
,fr.malheuveux.
looch,Gv.Hel417(ca1564).
Ongelukkig. 1 Dies ben ick wel die
M aerdtvrauw,zn.Uitm aevdt,m arkt en

UFJN CF .

m aleureuste int ertsche dal, Tvauwe 537

).
Marktkoopvrouw. 11 Niet voor dese g1595?
aligneren, ww. Gevormd naar ofr.
maerdtvrauwen / ende appelwyuen Die m aMlig
niev of lat.m alignaye.
ter maerdt sitten / zonder verdrach, Kwaa
ddoen; bedriegen. 11 Die om
EVBRAERT 219 (1528q.
m aligneren stelden haren lustZullen hem
M aere,zn.ZieM ave.

lien voord an m oeten vermyden, cAsT.,
M aetsement,zn.Van maetsen.
V.R.12(1548q.
M etselwerk? 11Die duuen nestelen som C.
Mallaert,zn. Zie M NV' i.v.
nae harder m anieren in gaeten daer
m ens, mal
Dwaas
loot (vg. Teuth.:
tm aetsem ent is steen, Ds RoovERE 122 m al
, mallaevt, sot en KIL.: m a11aerd
(3e kw.15e e.q.
Lasciuus,petulans:stultus,insanus; nog

Magnificentelijck,bw.Van ofr.magni- bij MELLEMA).11Doesb.246 gvöör 1528);
jicent.
GentseRef.88 (15391;DB DENE 422a gca
Heerlijk,schitterend,groots.11lck en 15601;Negenthien /8/.17 (16134.
hebbe voor m y niet ghenomen D at ick
Ook bij DAVID,Doolhofdev Ketmetschoon sam blantv aen sou com en En tevOPM.
en 175.
my verthoonen magnificentelijck,Antw. M anckaert,zn.Van manck ofmanchen.
Sp. Ccc iijv (1561); De Cooplien... die
Die mank is (vg.KIL.: m anckaerd.
diligenteli
jck /Op feesten /triumphen / Claudus,claudicans; ook bij STALLAERT
magnificentelijck /Allecieraet/delicaet/ i.v.(uitwIELANT,Pvact.crï-.178).1Een
bringhen ter vente,ald.Llli.
leepaert m aecte den pais rnit een stinM agnificentie, Zn. Ontleend aan lat. ckaert Daer een keyaertbi was ende een

magnificentia.
manckaert,Doesb.246 gv6tsr 1528j;Hy
Heerlijkheid,schittering, grootsheid.11 (t.w.Vulcanus) is een manckaert,H .d.
In de redenen ghem aeckt met diligentien x4pl.R i
vgm .16ee.1(zieook ald.Y 1v,4).
D iend m agnificentie ende solemniteit,
M anckelyc,bw .Van manch.
cAsT.,C.V.R.22(1548);Sijn magnificencie Mank. 1 Rechtveerdicheyt es wech /
(t.w.van Eloquencie) //can wonder be- waerheyt gaet manckelyc, Leuv.Bijdv.
drijven,Antw.Sp.C iiij(1561q;W eetdat 4,311(beg.16ee.q.
ick duer m yn magnificentie M yn volck
Manckyser,zn.Bijvorm van minckysev
over m yn goet m et prudentie Heb ge- (zi
e MNW i.v.M encisev,MTNT i.v.M ïAlconstitueert,Onty.Rentm .292 (1588?j.
hen,Samenst.).
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e wolven gierich, BGB.
Voetangel. 11lck zaeye oock manck- cent, onder di
*
ysersvan desperatien By wijlen alstpast, M EY N ERTSZ., 111 Bi
jdy. Izrctf. Gesch. en
Oudh.,reeks 3,dl.10,blz.84 (15681.
H .d.Am.V 6 (m.16e e.q.
M andaetbancket, zn. Uit mandaet en
2) Gretig? 11Na watnieuste hooren
banchet.
luystert elck manierich, Rott. Sp. S V
Banket op W itte Donderdag (vg. (15611.
MNW i.v. M andate). l
jDE DENE 154b
3)ln vervaagde bet.,veelala1sepith.
(ca15601.
ornans. 11Ons Van hem deis dueghden
M andaetfeeste, zn. Uit m andaet en manierigh Al moghen ghegheven zi
jn,
jeeste.
zonderpyne,GentseSp.335g153% ;(JSpsz4s)
Feestop W itte Donderdag (vg.MNSV Die een Goddinne voltrouwen ,,schijnt
i.
v.M andate).1DE DENB 161b qca 15601. manierich, H.d.Am. A 6v rln. 16e e.q;
Mande, zn. Zie M NW i.v., W NT i.v. Hy heeftm y geleyt als een licht m aniesland.
rich, Bvuyne 1, 166 (1556) (
Kennisse)
D 8s dach m 6t (
boomeloose) manden Die den verwecten m ensch dan is beuytdvaghen, de tijd verkwisten. 11Leuv. stierich ln Consten manierich //tot pro-

Bijdv.4,323 (beg.16e e.1;Haagsp.eiijv
(15611;DE DENE,Fab.,in Leuv.B%jdy.4,
28 (1567q.
Manden, ww. Bi
jvorm van mandelen
(zieMNW i.v.,W NT i.v.M andel,Afl.?).
ln $,mandels'' (een aantal schoven)
zetten. 11oie in die Lenten tsaet ten

fijten eere,Hsfzt?.Sp.b iiijvg1561q.
M aniericheyt,zn.Van m anievich.
Zedigheid,ingetogenheid. 1!De eerste

Christenen, vol der m aniericheyt, Ontfinghen Gods lichaem alle daghe, A.

Bllxs100(1528q.

M annich,bn.Van M JW .
acker vueren, Dwelck hem dan *
ln (j.
l
*e
Mannelijk,vroom,deugdzaam ?11Doen
eerde plant: Tsomers volwassen, inden viel deen broeder teghen dander wederH erfst ghem ant,Ghedorsschen,ghewant, spannich / Ni
emant en bleef mannich,

X.Esels36,20 (1530q.
Antw.Sp.p iv (1561q.
M anghelen,ww.Zie M NW i.v.M angeM archandyse,zn.Ontleend aan ofr.,fr.
m avchandise.
Jys,le art.,W NT i.v.M angelen (11).
H em manghelen, zich inlaten, zich
Koopwaar. 11Laets peynsen om dasbezighouden.1Daerzyn groote cryghers syssen te weerrene.M archandyse zonder
die hem m anghelen M ettercoopm anscepe
l ende die vervulen, EVERAERT 220

(1528?q.

te ontbeerrene. W eitge niet veyls te

coopeneheerweert?EVERAERT111(1513q.

Marcialist, zn. Zie M avtialist.
Mare,MASRE,zn.Zie M NW i.
v.,2eart.,
Manziek.11Lichueerdigh (!),manghier, W NT i.v.
M anghier,bn.Uit man en ghiev.

esalhaerbedrijf(t.w.van Venus),cAsT., M et blijdev mave, met verheuging,
C.V.R.203(1548j.
blijdschap, vreugde. 11 Hij daelde ter
M aniance, zn. Ontleend aan ofr.pzl- hellen Si
jn vrienden verlossende / met
niance, ,ym aniem ent, gouvernem ent, ad- bli
jder maeren,DE RoovERE,Quicumque
ministration''#(GoDEFRov).
514 (3e kw.15e e.j(vg.DE RoovERE 273:
Eig. leiding, besturing, in de aanh. )
#ln danckeontfaendemetblijdermare'').
gebezigd alserenaam voorMaria.11Mach- M arock,zn.Zie M NW i.v.M avoc.
tighe M edicinaelste M aniance, DE RooZottin,malloot.1 IS Adieu,meester
K ackadoris!M . Adieu,princes van alle
VERE 192 g3ekw.15e e.q.
M anierich, MAENIERICH, bn., bw. Zie marocken (x schochen), Kachadoyis 15
M NW i.
v.,W NT i.v.M anievig.
geind 16e e.q.
1) Kennelijk# duideli
M arot,MAROTE?MARROT,zn.Zie M NW
j
k?
1
1
Me
t
de
#>waerheyt''zo es dit van m y ghetooght, i.v.M avoc,W-NT 1.v.M avot.
Naer dluden der chaerten, goed en maZotskolf(vg.KIL. marotte / marotnierigh,Gentse Sp. 176 (153% ;Daerom teken .Im aguncula quae stultis ad lusum
bidt Salomon den Heere vierich,Dat hy pvaebet
uv;sceptyum pzorïowïs).11Nyeuvont
hem wi1...Gheven 'thgeen dat hy is be- 324 gca 1500q;Dyie Sot
ten 266 (1e kw.
hoevendemanierich,Dvyd.Rej.35(15611, 16e e.q; EVERAERT 423 (1e h. 16e e.
q
Grooteszynegoetheyt/overalregierich Refyein,in v.Vloten,Ned.Geschiedz.1,
Zoo ghy wel manierich // hier mueght 336gca1567q,Kachadovis23geind 16ee.
q;
mercken,Vevl.Z.ll,915 (1583q.
Onty.Rentm.1492 (1588?J,B'
ijb.Tajelsp.
ln de aanh. openli
jk? )1Siet ick pass.gbeg.17e e.q.
-

gqnd u maenîerich?a1s schaepkens inno-

Ook in verkleinvorm : mayotgen,

Marscap - Medicinabelijc
mavottehen. 11 Antw. Sp. Bbb i(15612,
N6d.Hel.13 (1610j.
Marscap,zn.Bijvorm van (ofcorrupt,
event.hypercorrect voor) masscap (zie
MNW i.v.M aetscap)? Of corrupt voor
wavscap,wevscap?
Maaltijd, drinkgelag (vg.Teuth.. geselsch ap ,m asscap ,w ersscap , hoeverye, gesterye, convivium, epul
acio
enz-)?11Daer die bruytm oet haer seluen
leyen en daerdmarscap bi
jsterisoveral,
St1,129Evöör15241.
M artelarighe,zn.Van mavtelaev.
Martelares. 11Anders moet ick.. Be-

Neen,het isgheschiedenisse,Sp.d.M .86
gbeg.16e e.j.
Materken, zn. Van m atev, moeder.
Naam waarm ede een vrouw.zinneken

wordt aangesproken. 1 S.: W aer sijdy
M aterken? 0.: H ier ben ick Paterken,
Antw.Sp.Ee iijv (1561j.

Mathem aticien, zn.Ontleend aan ofr.,
fr.mathem aticien.

Mathematicus;in deaanh.astroloog.11
vroen /Seyden dat de Duuthscen metv
soen alleieren,cAsT.,Bal.B iE1521j.
M atroele,zn.Zie W NT i.v.
sitten eer lanck Atropos erven, Ende
Pap ofsoep? 11Eettghy caud waermM athem aticienen wanende aen sulck spel

Venus martelarighe sterven, cAsT., Pyv. m oes, m et cauden matroele: Gom maerd
C ii
deedt: neemdt van als de pacientie,
ijvEca 1530).
M arteliael,bn.Corrupt voor m ateyiael? cAsT.,C.
V.R.157 (1548j.

Aanzienlijk (vg.ofr.mateyiel,,conside- Matsleepster,zn.Uitmaten slepen met
rable''?GooEFRovl? Ofreëel,y?substan- ster.
celijck''?11MueghensteMarteliaelste(var. Schijnheilige vrouw. 11 Pijlaarbijters,
M atevaelste)Monstrance (totM avia),DE m atsleepsters, die hem selffs behaegen,
dat m en m et haer aensicht wel sielen
RoovsRB 192(3ekw.15ee.q.
Martialist, MARCIALIST, zn. Van vltv- soudepi
jnen,Byouwevsg.186 (ca 1560j.
tiaal.
M atte,zn.Zie M NW i.v.,2e art.,W NT
Krijgsman.ljlc (t.w.,,De Bevoevliche i-v.M at(1).
W eevelt'' als een capeteyn gheabylgievt Eig.m ot,in de aanhh.aanspreektitel
ghelyc een cryc/zgsq-ls) Marcialist van voor een zinneken.11B.tot.lS. Ke segt
cloucken ghewelde Tes meer dan tyt / seck matte,Sp.d.M .448 (beg. 16e e.q;
waerjc te velde,EVERABRT 211 (1528?j; J tot Z.:Ke fy seg ick matte,ald.3833.
Ook in verkleinvorm mattehen. 11
Den Martialiste / by uwen consente V
lievelicwiste/vanregimentelntgenera- Keiren foy zegh matteken, Naycissus en
Echo blz.49 (
1e,cAsT.?Pyv.C iijEca 1530q.
m.16ee.q(aang.d.IMMINK,
Martirisacie, MARTIERYSACIB, zn.Ont- Sp.d.M @blz.227).
leend aan ofr.m avtivisation.
Mauijterij,zn.Zie Bleuijtevéj.
Marteling,foltering.11A1hadden alle / Medecijnlijck,bn.Van medecijn.
de martirisacien By een gheweist / vp
Medicinaal,geneeskrachtig (vg.Teutk.
sweerels dycken Sy en mochten tlyden / m edecijnlijc, medicinalis).11Och Lief
nietghelycken D atMaria leedt,EVERAERT boven al dat Lief ,
,zy, Medecijnlijck
340(1530j(zieook ald.374,446).
mynder ziecten medecijnsele, H .d.Am.
M aschyn,ww.? ZieM isschien.
E 4gnàl8)(m.16ee.1.
M asse,zn.Oorspr.?
Medecijnsele,zn.Van medecian.
.
Blijkens het verband naar het schi
jnt
Medicijn. 1 O Liefboven aldat Lief
onderrichting,vermaning.11Dies de zin- ##zy,Medeci
jnlijck mynderziecten medenelickheytwiltvernypen/.
/hoort naerde cijnsele,H.d.Am.E 4 (nà 18)(m.16ee.q.
masse,Het es evangelie / zeerwe1com- Medepylaer,zn.Uit mede en pylaey.
mendetepasse,Vevl.Z.1,622 (1583q.
Medepijler. il O Vrancx conync een
M astbalcke,zn.Uitm asten balche.
m edepylaer D er helegher kercke van
Scheepsmast.1Tweezytcrachten Syn- onsen ghelooue,BVERAERT 126 (15251.
der ande zyden ghecnocht sterckelic
Medesamich, bn. Van medesaem (zie
Daer de mastbalcke jn es ghewrocht, MNW i.v.M edesam,W NT i.v.M edezaam).
SVSRAERT 334 E1530j.
Vriendelijk,meegaand.11Charitate sal
M astelick,bw.Van m ast?
godstoren ontulien,Op niemantkijftsi,
Vast, stellig, zeker? 1 Ghel
ooft dies medesamich bidielien,Doesb.211 (v6ör
m astelick Ende wiltspropheten woordt/ 1528j.
Medicinabelijc, bn. Gelegenheidsforen Zyn uutlech //vaten, Vevl.Z.ll,822
matie (t.w.v.het rijm) van medicinael?
(1583
)
.
M aterie, zn. Zie M NW en W NT i.v.
Medicinaal,heilzaam.11< .:W ild nae
Verzinsel,fictie.1J lstmaterie?N.: mij spooren // twerd medicinabelijcxt
-

-
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,
z
1.H.: Huer
D.:confortabelijcxtF.:en aggreabelijcxt liefste knechtkens zijn... .
< .:accordabelijcxt//totuwen verstijve, uutvercorenste melcslabberkens sijn,
Smenschen gheest241 (ca 1560?q.
Sacv.v.d.N.818(3ekw.15ee.q.
Meel,zn.Meelsack,zn.- M etten ',
w:Jc
Melodieuselijck,bw.Van melodieus.
van tuylbestoven sijn,metten meelsachvan
Heerlijk.11Ghy dieghenaemtzijtzynen
lichame,M ooght wel leven m elodyieuzetuylenghesmetensijn,zieTuyl.
M eerlaen,zn.Ontleend aan fr.mevlan ? lic, Gentse Sp. 350 (15391 Apollo die
zoude ons te gheruster leeren M elodieuse(Zie W NT i.
v.M evel,bet.5).
Merel (vg. KIL.: M erlaen. Fland.j. lijck spelen op syn klinckende Liere,
m erle.M evula en DE Bo i.v.M eevl
aan).11 H .d.Am.Bb 8 gm.16ee.q.
Den Cockuut,den M eerlaen,den Nachte-

gale,Verheughden,cAsT.,C.V.R.2(1548q.
M ehoyr,zn.Uit me,mede en hoyv,oir.
Medeërfgenaam (vg.STALLAERT 2,194
i.v.M edehoiy).!
1Zijn wy kinderen Gods
zonder besm itten, Zo m oeten wy dan
zijn rijcke bezitten Als mehoyrs met
Christum int goddelic pryeel,Gentse Sp.
205(15391.
Meijeren,ww.Zie MNW i.v.M eyeven;
Te keer gaan.11Steventhoe zout gh1
daer onder thoopken meileren!Tcalj v.
JF 30 geind 16ee.?q.
M elancolieus, MELANCOLBUS, bn., bw.
Ontleend aan ofr.m elancolieus.

Verdrietig,droevig.1Gheen dincen is
vander sondegher daet,Camp v.d.Doot
1038 (1593q,
. 'Twaer een melancoleus
grief, Druck zouse verwachtende avont
en noene,,zijn,H.d.Am.D 4 vgm.16ee.q
(zie ook ald. M 7);Melancolieus gheen
consolatie Verwerf ick in des gheest fundatie,HSJU?.Sp.Pp ijv(1561);Mijn hert
dat is my doloreus /Melancoleus /Als
trietdatwaeytmetallenwinden,Haagsp.
k ijv (1561).
OPM.NogbijCOORNHERT,DevM aeghdehensSchole171(3ekw.16ee.q.
so m elancoleus gevuegt Dan de wercken

M elancolieusheyt, MELANCOLEUSHEVT,
zn.Van melancolieus.

M elodieusheyt, zn.Van melodieus.

Lieflijkheid, heerlijkheid, vreugde.
Ghiverdrijft met uwergracieusheyt alle
melodieusheyt (l. melancolieusheyt?),
Doesb.48gvoör
' 15281;Toonteen hertvol
van melodieusheyt,Redevijhevsged.47,6
qm .16ee.
q;Ghy die deVrouwen dusverheft, Hoe heet ghy? Ghy dunct m y vol
melodieusheden,H.d.Am.S 4vgm.16ee.q.
Melodije,zn.Zie MNW en W NT 1.V.
Eig.vreugde,in de aanh.(metcausatief aspect) vrouw. 11W ij w eten u een
ammoreuse melodije, W ell. M ensch 85
(2ekw.16ee.1.
lnz. als erenaam voor Maria. 1
Miltste MoederlicsteMelodije,DE RoovERB 186 (3e kw.15ee.q(zie ook ald.192,
203).
Melodijheyt,zn.Van melodij.
Vreugde? 11Doer die gewoonte begeer
ick nv die vryheyt en alle melodijheyt
diem en m ach bewanderen, Red.en N at.
670 (2e h.16ee.q.
M elodioes,bn.Zie M NW i.v.M elodioos,
W NT i.v.M elodie,Afl.
Schoon, aangenaam , heerlijk. il Sijt
willecom e, edele en gem eyne, Die hier

dusminlicsijtversaemtln desenmelodyosen pleyne, Eevste Bl.22 (ca 1440?q
Medicijnste Melodioeste Marie,DE Roovslts 186(3ekw.15ee.q.

Droefheid,verdriet.11Duslaetnu me- M em oracie, zn. Ontleend aan lat.pz8lancolieusheyt varen, Sp.d.M .90 (beg. movatio?
16e e.q;Melancoleusheyt maectigheene, ln de aanh.herinnering? Of corrupt
Doesb.48 (vöör 15284.
(var.muvmuvaciej? 11Memoracie laet ic
Melancolinghe,zn.Gelegenheids-,rijm- duerdooghen lijen,Doesb.42gv6ör1528j.

form atie naar melancolie.
M em oralick, bn. Van *m emovaal of
Hetzelfde a1s melancolie, droefgeestig- rechtstreeks van ofr.memoval y,m em oraheid,in de aanh.- doordat het frans niet b1e3'*
is begrepen in onduideli
jkebet.1W ant Eig.heuglijk ofroemrucht,in deaanh.
alisserhope van m elancolinghe Tsalver- al
s epith.ornans (voortreffelijk?).1Megheten werdden zeergeringhe,Camp v.d. m oralicke zinnen,wilt aenm ercken,enz.,

Doot 2311 (14931 (Vg.fr.Cavespoivque CRUL,Cavnation 1 (1534?q.
(= mogelijk dat)leshevitievsLoublievont Mem oreus,bn.Gevorm d naar ofr.A)z:movieux?
et voulentievs).
M elcslabberken,zn.Uitmelcen slabben
Eig.gedenkwaardig en v.v.hevig? 11
met-evhen.
Bouen Pluto reken ic m iam oreus,doorLiefje,troetelkindje.1D.H.:W ijsullen droncken in liefden m emoreus, Doesb.
noch m ldts deser condicien H aer alder 75 gvö6r1528q.

m em oyi)*
8 en
Memorijepaep,
Geestelijke diedegedachtenisvan een
overledene viert (vg.R.R.Post,Keyh.
Vevh.ï,zNed.enz.(1954)b1.368).1Dees
clapachtige memorijepapen... die om
haer baet als wouwen inden kerck gaen
gaepen,om cappelrijen te crijgen,Byouwevsg.177 (ca 1560q.

#J8#.

M encie,MENCHIE,MENCYE,MENCIJ,Zn.
ZieM entie.
M enichchierich, bn. Uit menich en
ckieven m et-ick.
(lesteld OP ofzich sierend met velerlei
sieraden? 11Ghy, weduwen, syt innich
devoet & vierich, niet curiues, wtwendich oft m enichchierich, m aer chiert u
siele, datse Godt m ach behagen, Bvuyne

2,123g1eh.16ee.q.
Menighertierlijck, bw. Van menighertiev.
In vele opzichten? 11M .:lsdat (t.w.
Ethica) een conste R.:Jaet seer menighertierlijck,Antw.Sp.1ii iij (1561q.
M enschenpropoost, zn. Uit m ensch en

pvopoost.

Menselijke zaak. 11Die Heerder Heesijn onbegrijpelicke wijsheyt ten besten
keeren // moet, Heymelic Lijden 199
(1557j.
Mensije,zn.Zie M entie.
M entelic,bw.Van ofr.mente.
Geestelijk,in degeest?11O minnelicke
broedersdie onspuerm entelic verheucht,
Dwe
vchd.Apost.724 (1eh.16ee.q.
M entie,
ren, die alle m enschen propoosten Door

MENCIE, M ENCHIE, MENCIJ,

MBNSIJE, zn. Zie M NW en W NT i.v.

penitentie. z1.: W ae, Lijsbith buere,
m aeckt ghi daer of m entie? A lit en
LIjsbitk 29 geind 16e e.?j.
M entiemaken up,achtgeven,letten
op.1lcbengheheten SchriftuerlicTroost,
maect hier up mencye, Gentse Sp. 82
(1539).
slentie hebben op,van,achtgeven,
letten op.11Bijdiefonteijnne,somen daer
aff maeckt mensije, Salmen die heijlige
wonden verstaen,Piv.en Th.588(1ekw.
16ee.?j;Gaeteensin u selfs,doersoectu
consiencij,Hebt daer op mencij,Tcooyen
888(1565J.
Geen (in debet.a.ook cleynjmentie
mahen (rJs),a.van geen belang achten,
zich niet bekommeren om (vg.Avs AT/tariatus,gloss.i.v.M entie)(1585j.1St1,
25 gvö6r1524q;Well.M ensch 850 (2ekw.
16e e.q; A. BIJNS 137, 166 (15484,407
gca 1540q;cAsT.,C.V.R.93(1548);GH1sTBLs,Ovid.Sendtbv.3a (155% ;Antw.Sp.
Ee iv,k ij(1561q,Rott.Sp.P ijv(1561);
Gv.Hel1131(ca 1564j;Roevendev.M eest
Al823 gca 1564?);COORNHERT,Lief en
Leedt 323 (1567); Lijsgen en Lichthayt,
prol.11 (2e h.16e e.q;Tavuwegvaen 980
(1581); Bel.v.Sam. 721 geind 16e e.q;
Con. Baltk. 26, 731 (15911; in dez.
bet.ookgeen mentiehebben.11Gy.Hel463,
1130 (ca 1564); b.geen moeilijkheden
maken.1V.D.DALB,< r8 298 (ca 15161;
A.BIJNS,1
T.ReI.79,c,9 g1ekw.16e e.q;
W ell.M ensck 755 (2e kw.16e e.1;a4oftt?.
S#.Z iv (1561j.
Sondev (:8xïjr8) mentie, a. zonder
tegenpruttelen,vrijwillig.11Diewyswilt
we
sen jn godspresenciemoethem seluen
sot achten sonder m enchie, D vie Sotten
(1ekw.16ee.qt
'W iltioncbekeeren sonder
eenighe mentle, Heymelic Lijden 450
(15571;Vooralmoetghy sondereenige
mentie / al deese gewaeden off leggen,
Hs.TM B, F 8,fol.404 geind 16ee.?1;
in dez.bet.ook sondeymentieteAzlt4/?8Al.t
l
.

-

1)Melding,gewag (vg.KIL.850:Mentie. M entio, memovia). 11 Naer Fabius
mentie,endezijn narreri
jnghe,cAsT.,C.v.
R.16 (15481:
'V seg ick adieu dan /met
droeuemencletGHISTELE,Hsf.70 (1555j.
Iet ment%e mahen, iets bekend m aken. 11Rechte vort // maecten hy dit
mentie, Bel.v.sam. 1603 g
eind 16e e.?j. Ontbint.. u schoonen,sonderte m aken
M entie Aizy/ds (rJs), eig. gewag mentie,van uwen voeten,Josue,in R.
maken van,sprekçn over; uitsl.rhet.is Roos,uitg.door 0.v.d.Daele en Fr.v.
de bet. van belang achten, aandacht Veerdeghem,bl
z.57 geind 16e e.?q; b.
schenken aan,letten op.11Ditstprince- zondermeer.1Hierby soude sonder menpael puntken, daer ic meest op beene, cie,alle mi
jn credencie,Door schriftuere
Tgebreck alleene,daer ic af maeck m enheheilintsant,vallen,B.d.Scv.8(15394;
tie,A.BIJNS,hT.ReI.95,e,10 (1ekw.16e g
bben sy m y vervolcht m et violencie,
e.q;Van huysen /ofgoet /maeckte nie- He
s
y
sullen u oock dooden,sonder m encie,
m ant m entie Rvant alle dinghen waren
Bvuyne 2,32 (2e h.16e e.q.
ghe
me
e
ne,
Ant
w.
Sp.
Dd
i
i
i
j
(
15
61
1
;
1
c
k
m ake fraey clercken M aecthier afm entie,
2) Benul,begrip? 11Die vanden oorald.Gg ij.- Ook in de bet.bezwaarlijk looghen weten eenighe m entie ofte expevinden. 1L.:MTollen te gaen is groote rientie,Judich628(15771.
-

-
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M entioneren, ww. Ontleend aan
drietig maken''mogelijk in Vlaeyd.Red.
mentionnev.
202(1617):yyvreed'elck bestgerieft:EenMelding maken.11By zulcken, stichte drachlick zonderspijt,niemantmoetzijn
Num a lanus tempele,Daer Titus Liuius m isschieft''@
of m entioneerd, CAST.,C.V.R .91 (15481.
Meschievelick,bn. Zie M eskiejlijch.
OPM. A1s bedr.WW . éénm aal aangeMesgoom en, ww. Uit mes, mis en
troffen in Gv. Placaatb. 4, 66b (15784 gooyqen.
Verslappen in aandacht, 111 zorg? Of
(aang.in W NT i.v.M entie,Aanm.).
M erc,zn.M evc slaen,zie Slaen.
missen,falen? 1Sondere mesgoomen als
M erckich,bw.Van m evcken.
nieu gheboorenherte//daertoebereedt//

Eig.(alsbn.)opmerkend,opmerkzaam,
in deaanh.duidelijk?11Ghelycdeduuejn
swaters ryuiere claer Speghelende / de
scaeduwemerckich zietDeshauicx /dies
ZOu sterckich vliet, 6nZ.,EVERAERT 356
(1531).
M ercurialist, zn.Van M evcuvius; vg.
mevcuvistbi
j A.BIJNS,CASTBLBIN en nog
bijVONDEL (zieW NT i.v.M eycuyius,sub
bet.1),M evcuyius hindeven bijA.BIJNS
435 (zie W NT t.a.p.) en ofr.mevcuy'
ien
(zie GoosFRov i.v.).
Dichter,rederijker. 1 Cloecke Mercurialisten sonderlinghen Abelsteinuenteurs
door Gods ghehinghen,Antw.Sp.Tt ij
(1561)(zieook ald.Xx iiijv,Zziiij,Nnni);
Om te hooren en sien spelen // de pelicanisten a1s mercuriàelisten int haerlemsche plei
jn,R%
jcken Wveche,prol.16
g1596q.

fyn pynetwe1te verbreene //zonder iet
me
sleedt//zyn hetpaternostere,
//tuwer
zielen bevredinghe, Vadev Onse 1235
(15771.
Mesgreye,zn.Van mesgveyen.
Mishagen.11Meyliedekens.. vuldorperheden tot allen m esgreye, DB DENE

300a (ca 1560q.
Mesgreyen,ww.Zie M isgveyen.
*Mesgrlef,zn.Zie *M isgviej.

Mesgriefven, ww. Zie M isgvieven.
Meshayngne, zn. Ontleend aan ofr.
meshaigne,synoniem van m eshain,,,conduitequiblessel'honneur'' zieGODEFROV
i.v.M eshain.

Blijkens het verband naar het schijnt
heid.17.:W atzouden wy andersdraehetzelfde a1sofr.meshaigne:onbehoorli
jk-

ghen? C.: Eenich ander present Edel

ende jent /zondereeneghe meshayngne,

M ert,zn.ZieM NW i.v.M avct,W NT i.v. EVERAERT 380 (15121.
M ayht.
Meshouwet,MEsHuwtElo,MEsHUUD,bn.
Achtevde A/:rfgaen,verkeerdepraktij- ZieM ishout.
ken toepassen om geld te krijgen? 1Sy
Meskieflijck, MESKIEFFELIJCK, MES-

hebben een aensicht/alseen eycken bert cHlsvsLlcx,bn.Vanmeshievenofmeshief.
Sy gaen hierachterdemert/t'duncthem
Ongelukkig,verdrietelijk.!1'tls waer,
wel betamen,Zeven Sp. Bevmh. L vijv ick kint, Al moet ick 'tmeskieffelijck
(15911.
spinnen ,,spinnen,H.d.Am.R 3v gm .16e
M es-, zie ook M is-.
e.qtzieookald.S7);Och waricsmakende//
M esbaent,bn.V an *m esbanen.O f cor- die spyse lievelick die elcken eswerrende
ruptvoormeswaent.
// den hongher grievelick en de lusten
Misleid? Ofverdoold? 11Sulcxs doen meschievelick //daer veele in leven,H.
was ons raende Quaet Jngheuen //wies Sacv.9 (15711.
wy ons waren m esgaende als de m esMeslim pen,ww .Zie SVNT i.v.M islimbae
nde,
Re
y
ne
M
466
(
c
a
1
575?
4
.
pen.
Mesbrayen,ww.Uitmes,m isen bvayen,
Hinderen, onaangenaam zijn? 11Hoe
braden.
l
zoudicmy anders/te'clappenebewynden
Eig.,ykwalijk braden''(Ds Bo i.v.M is- Jc en moeste tsacx crop ontbynden Van
bvadenj,in de aanh.fig.:bederven,ver- elcx ghebrec /twelc ons meslimpt,EvEknoeien. 1
:B.:Ghy hebbet mesbrayen! RABRT159(15231.
M esm eten,ww.Uit mes,m is en m eten.
L.: Daer lieghdy ane1
. Tvudo 3469 gca
1550q.
ln de maatte kortdoen (vg.mismaat
Mesbrouwen,wm-.Zie M isbvouwen.
bijHUYGENS 1,268 en 347).ilHebdidan
Meschiefven,ww .Zie MNNV i.v. M is- mesmeten /van sti
cke te stickeOftoock
hieven.
mesweghen tsal al gheweten sijn, v.D.
Tobben, piekeren? 1 Nveerdt zwaer- DALB,1z
l18837 qca 15161.
m oedich m eschiefuen, Tayuwegvaen 1341
M esorboeren, ww. Uit mes,
ovboeven.
(1581q.
OPM, ln bedr. vorm in de bet. ,zverAfisbruiken.11Adieutijt dien ick mes-

orboertlije,v.D.DALE,HSr:649 (ca1516q.
M espaeyen, MESPAVEN,ww .Zie MNW
i.v.M ispaeyen,W NT i.v.M ispaaien.
Uitsl.rhet.ishetgebruikv.d.onbep.wijs
a1s zn. in de bet.: droefenis, druk, verdrukking.11W y consoleren zulcintmespaeyen, Die zondigh leift in vleesschelicker ghenaerte, Gentse Sp. 292 (153%
(zie ook ald.306); Och met rechten es
m y therte in zwaer m espayen, Reyne
M .898 (
ca 1575?q.
Mespast,bn.ZieM ispast.
Mesprijsheyt,zn.Van mespyt
js.
Schandelijkheid. 11 '
W y grouve zondaers, en vul mesprijsheyt, DE DENE
260a (ca 1560j.
Mesquitentww.Uit mes,m is en quiten.
Zich kwalljk jegens iemand gedragen,
slechtbehandelen.11O gheheelmesqueten
zoo hebdy ons want a1s verdwenen ghesleten bem jc ghezeten,Reyne M .434
gca 1575?).
Mesrieven,ww.Uitmes,misen (gelvieF81 .
Benadelen.11Bisdommen werden den
kinderen bevolen, Die noch gaen ter
scolen,God moetsonfermen...W ijmuegen we1 kerm en duer dit m esrieven, A.
BIJNS40(1528!.
M esroucken, ww. Zie W NT i.v. M isvoehen.
Zondeve mesvouchen,in de aanh.zonder

mankeren, falen, missen? 11Ghy werdt

verlooren // dit darfjck v vry boucken
zondere mesroucken, Tavuwegvaen 1045
(1581j.

voor)messchienlic(vg.KIL..m is-schienlick.Foytuitus.& Fp#/?,jovtuitô,joytasse
en Teuth. m achschienlijc...fovtul'
tus,
jovtuito)?
Plotseling,onvoorzien;bi
j geval;door
een ongeluk.1Alsde menschehem vindt
in sdoodts verdriet,Te water, te lande,
messchielic vergaende, Dat hy biechte
noch sacram ent es ontfaende, Gentse

Sp.58 (1539j.
M essichten,ww. Uit mes,m is en sichten,zien (zie MNW i.v.Sichten,3e art.)7
.
Verkeerd zien en v.v. bedr..iet messichten, falen in iets? 11Dicht ,ydats de
wortele (t.w.van Rhetovica)noydt sulck
ghewicht: Tmessicht ,,int beghrijpen
menich abelclerck,Die abelijck,,notabelijck ,,de redene schicht,Ref.v.Rhetovica,
achtercAsTo,Bal.(1e h.16ee.q.
Messuer,zn.Viamenseuv(aangetroffen
bi
j cosrER 37) uit monseuv (o.a. bij
BREDERO en voxosLluit ofr.,fr.A?ât
?ssieuvi
. Of contam inatie van ofr. messiye
en ofr.,fr. monsieuvî

Heer,alsaanspreektitel.11Tesmessuer
iaques de laleyn, Camp v.d.Doot1397
(1493q.
M esten, ww. Zie M NMT

2e art.,

W NT i.v.M esten (11).
M esten ï'
n,groeien, zich verkneukelen
in.1In andersgebreken sinlesten,lloesb.
200 gvöör 1528j;Die in hen selven glorieren en mesten A1shaer m ansvergramt
zi
jn en maken geclach,Leenhoj 692 (na
1531j;Ghij,die in welluste ligt en m est
als swijnen, U vleeschelijcke begeerten
geestelijc besnijt,A.BIJNS 344 (ca 1540j.

OPM. slisyoechen in de bet. zich niet
bekom meren om ,geen acht slaan op,nog
Mesterm en,ww .Zie M NW i.v.M istevAFl8Tl.
bijv.MANDER, BucOl.8.
M essant, zn. Van messanden,meshanA.BEDR.Misbruiken.11Sijlieten hem
den (zie W NT i.v.M iskanden (l).
eervillen Dan sijden soendach /Pijnden /

Eig.belemmering,hindernis(zieW NT
i.v.M iskanden (1), Afl.), in de aanhh.
in versterkte bet.:onheil,rampspoed.jI
Datghy (t.w.God)setenietenbrinckt//
ter grooterm essanden die u hebben m espresen,Judick 1571 (1577);W aer anne
ghy verlossinghe hebt /duer zijn bloet
zoet Vander macht der duusternesse /
dieudedemessant,Vevl.Z.lI,705(1583j.
Messynich, bn. Van messyne (zie
MNW i.v.M essene).
Van mest.1Daerduere (t.w.Stevcquelinya poovte) voerdemen / naer de behoorte Donsuuerheyt der steden tmessynich luesen,EVERAERT 370 (15271.
Messchi
elic, bw. Van messchien (zie
M NW i.
v. M isscien, 2e art., W NT i.v.
M isschieden)?Ofbijvorm van (ofcorrupt
252

te mestermene,DE ROOVERE,Q'
lticunq'
ue
582g3ekw.15ee.q.
B.ONz,- 1)Disharmoniëren.11W esu
behaecht, gelieft ons beyen, A1s u ende
m i, sonder m estermen, Eevste Bl.1231

(ca1440q.
2)Rampzalig zijn?Falen? 1Dieszijdt
gheschreuen // een goddelijcke schrijne
Bereedt te lauene //alle die mestermen,
DB RoovsRs 178 g3e kw.15e e.
q.
Mestrapen,ww.Uitmes,misen tvapen.
Falen,missen?IlMy vryghelooft//guut/
zondere mestrapen // waen,Judich 391
(1577j.
Me
suijsselijck,bn.Zie M isuselych.
Mesuzeiren,w w.Zie M NW i.v.M isuS6FT'
Aâ.

Bederven?

Vought

m et de

bruudt Christi pryzelic,Gheloovet tghe- mueghen bl
yuen Dese tooveraegrqs dese
loove in huer ghefondeirt,M .:Also doen meteghen / dese ketyfuen Dese waer-

ictmaer ic hebt ghemesuzeirt Met mi
jn
stljnckende zonden,tmagh my welrauwen,GentseSp.48(1539q.
Mesverghet zn. Van mesverghen (
zie
MNW i.v.M %svevgen).
Nadeel,schade?1Om commen bespien
// tot onsen naesverghe ZOO m erckick
daer lieden beneden den berghe,Judick
697 (15771;Ach noyt meerdere // mes-

segghers/diealsouerhoorich Derheleghe
kercke/zijnwederspoorich,DE RoovERy:,
Quicunque717(3ekw.15ee.q.
Metere,METRE, zn.Oorspr.?
Blijkens.het verband een rolletje met
geschreven (bijbelltekst, behorende bij
eentoog.1Desemeteremoetstaen bouen
thooft van onserVrauwen jnden thooch,
EVERAERT 342,toneelaanw.(1530);Dese

verghe Die onslieden nu ghebuert ten m etre m oet wesen voorden thooch,ald.;
cleenen berom m e, ald. 1038.
Voor den thooch m oet staen dese m etere
M esvouden, ww .Uit m es, mis en c
ppzf- jn grooten l
ettren,ald.376 (1527q.
den.
Meuijten,ww.Zie MNW i.v.M uyten,

Afwijken?Falen? 1Datditvolck haer W NT i.v.M uiten (111)?
betrauwen nieten stelt...in gheschudt// Eig.samenzweren,complotteren,in de
glavien // ja ruuters nochte knechten aanh.voorkoopplegen?11H .:Deescorenofte op eenich vechten M aer a1s den bi
jters,sonder genaede,Soecken elck te
simpel slechten in haer berghen en heu- bescaden doerhaerbedri
jff.R.:lsdatsij
vels / zondere mesvouden,Judick 1115 weer meuijten noch even stijff,Soo heb
(1577q.
ick eenandermotijff,Tcooven 1040(1565j.
M esvuecht,bn.Van mesvueghen.
Meuijterij,MEUTERIJ,MAUIJTBRIJ,zn.
Ontsteld.11Hoe thiert ghy v in desen Vanmeuijten,zieM uyten (11).
a1s zynde mesvuecht //zeere,Reyne M . ln de aanh.naar het schi
jnt gebezigd
742(ca1575?).
voor asociale handel, inz. voorkoop. 11
M esweghen, ww. Uit mes, mis en Alsoo wi
j verneemen vroech ende spa,
weghen.
Dat het gewas d
vui
itjj
taaf nietwelis gete bedencken is
ln het gewicht te kort doen.11Hebdi sleegen, W aer
dan mesmeten /van sticke te sticke Oft grootedierteen sca,Oick doerdiemeuijoock mesweghen tsal al gheweten sijn, terij,diemeri
egen,Mraerdoortalree
*n pl
Seer hooch IS gesteegen, Tcooven 544
v.D.DALE,)Fr:838(ca 1516j.
M eswroetelen, ww. Uit mes,
(1565) (zie ook ald.titel, 203, 261, 830,
wvoetelen.
844, 1031, 1054#1058,1124).
Verkeerd (in de zin van ongeoorloofd, Meuten,ww.ZieM uijten(1).
ontoelaatbaar) wroeten (in erot.of ob- Meuterij,zn.Zie M euijtevij.
scenebet.).1Ghy mueghtnietmeswroete- Micken,zn.mv.Zie M NW i.v.M icke,
len.Alswildetghy my cloetelen,//tware 2e art.,W NT i.v.M ih (11).
den
heeschs//myn,Vevl.
Z.1,1049(1583j. Ledematen.11Nu sijn almijn micken
M eswueghen, ww. Uit mes, mis en geworden staecken, Dove Bitstev 283
wuegken.
(ca1600q.
Misleiden.11Ghy zytmeswuecht (ver- Middelen,ww.Zie M NW en W N T i.v.
ln tweeën delen,halveren (vg.Teutk.:
sta: op een dwaalweg), Reyne M . 933
(ca1575?4;Q.< .:Hyzalderthooftomme m iddelen mediave,dimidiave).1Cijfren/
crauwen!S.f.:Ja hy,alsden meswuech- tellen /multipliceren Deylen /middelen /
den,Vevl.Z.1,1157 (1583j.
aftrecken / dobleren,Hwftt?. Sp. 1ii iij
Meteghe, zn.Van met (zie MNW i.v. (1561).
M
ette,le art.,W NT i.v.sletev (11).ln- Middelthuun, zn. Uit middelen thuun.
dien het suffix hier inderdaad nog dient
cheidsmuur. 11Hat (l.Dat) hy ons
ter vorming van een vrouwelijke per- deS
n middelthuun heift ghebroken Ende
soonsnaam ,kan het woord steun bieden wt gheworpen de heerschappye D es
aan Kiliaen's opgave van metin de bet.
);peter''# dat trouwens ook bevestigd vyants,GentseSp.355 (1539q.
Mierrentant,zn.Zie M NW i.v.M ievenwordt door fries met-omme, peetoom

tant.
(zieW NT t.a.p.).
.
Uitsl. aangetroffen in de bastaardToverkol. Deze bet. heeft zich via
)'oud vrouwtje''ontwikkeld uit ,,meter'' vloek Gans mievventant.11Gansmierren(ZieW NT t.a.p.en DE Bo i.v.Toovevmete tant, ic hebbe mijn sprake vergheten!
en Leugenmeet). 11W aer sullen zij dan M an en Y#'
/142Eeind 15ee.?j.
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Mijdich - Mineren
Mijdich,bn.ZieMNW i.v.M idick.
Die gemeden moetworden,gevaarlijk?
Ofcorruptvoor nijdich? 11Aldathijsal
spreecken // sullen wij luijsteren ende
hoorentdem (1.hem ?)fluijsteren alstwee
mijdighe balgen,Hs.TM B,B,fol.89v
(2e h.16e e.q.
Myfeldose,zn.Uitmylelen (zie M yffelen)endose.
ln de aanh. fig. gebruikt, naar het
schijntin debet.beuzelarijofbedriegerij.t
l
Adieu an aldat edelboucxken bughender
kni
eAlbarib dim gotfano /en deghuene
die De myfeldose dertrufatoryen gheerne
lesen,DEDENE,Langhen Adieu236(1560q.
Myffelaere,zn.Van myffelen.
Dobbelaar. 1
1Tes een caetsere, een

Myne,zn.Zie MNW i.v.M ine,2e art.,

W NT i.v.M ijn (11).
Delfstof.1Jc (t.w.DongltelycheM unte)
myne der eerden van Gode ghescapen //
Ten behouue der m einschen, EVERAERT
250 (1530q;Jc bem als myne /gheordoneirtalleene//Om elcken. teverlyckene,ald.251.
Mijneerlick,bn.Zie M ineevlyc.
Mijneren,ww.ZieM ineven.
Mynelic, bn.? Van myne, edel m etaal
(zie MNW i.v.M ine,2e art.,W NT i.v.
M ijn(11)?
Edel?11Hu zuuerheyt(t.
w .van Maria)
ghaet / bouen allen / mynen mynelic,
EVERAERT 32 (1509q.
Mynheyt,zn.Van Rl/Al.
schietre, een roldre, een clossere, Een
Zelfzucht.1Eygen wille brandt alleen

myffelaere,een dronckaert,een tuusscher, in die helle doer haer gequelle m eenich
n pyn leyt wat verdoemde lucipher aneen keghelaere,DE DENE bi
j oE Bo i.v. i
ders dan ickheyt en mynheyt, Red. en
MM
ijjyeflfaeav
(
1
5
60
1
.
len,ww.Oorspr.?
Nat.615g2eh.16ee.q.
##Een kansspel spelen, dobbelen, tuiMincke, zn. Zie M NW
M enhe,
schen''(DE Bo i.v.M i)'
lelenj.kkTuusschen W NT i.v.M inhe.

en myffelen // Fluuschen mornyffelen /
rouffelen honueren,EVERAERT 16 (1509j.
Mijffelinghe,zn.Van mijjfelen.
In de aanh.is aevtschepl#'
/#fï'
ng/l: gebezigd ter omschrijving van het liefdesspel;met de opvatting van mijjfelinghe
in deze zin vg.W NT i.v.M offelen (11),
bet.6 (wvoeten)ofbet.8 (knoeien,stoeien).
11F.:MetAdamsvoorhameresy gheerne

(Gemene)streek?11Datisvanderboos-

heytderPhariseen cansen,Van haerhertneckicheyt, vol valscher m incken, Pvo-

chiaen 1476 gca 1540q.
Mincken,ww.Bijvorm van michen (Zie
W NT i.v.M inhen (11)?Ofcorrupt VOOr
dinchen?
Achtgeven!letten op.11Ick wilop die
Arm en ... m lncken, En thoonen barm sm eden ...B.:Hoe com t dat by? F.:Sy herticheyt,Const-thoon.Juw.479 (1607q.
hebben becueringhe W at wesen mach
Mine,zn.ZieM I
jne(1).
dees aertsche mijffelinghe,S#'.d.M .1718 M ineerlyc, MIJNEERLICK, bn.Van vlïFt6y6n .
gbeg. 16e e.q.
rmijnend, vernietigend. 11 Hoe
Mijne (1),MINE,zn.Zie M NW i.v., le m aOnde
ch v dorsten na tvui
art.,'
W NT i.v.slij'
ne (1AJ).
jlwaterturbeerSoort. 11Van goeder nAinen Staet hier lick van egipten en assierienrmi
jneerlick
een boem in desen pleyne,Eevste Bl.207 der scriften secreten, ChvIstenh. 1760
gca 1440?q;Dit estfonteynkin van cyro- gca 1540);O verkeerdegeneratie,terverpygher mynen, Gentse Sp. 193 (1539) keertheyt gehuldich, bedwingt doch u
(hic?);Alle dichten...Die op een termi- tonge alleduechtm ineerlyc,Bvuyne 2,91
néren, a1s van eender m ine, M ueghdy (2eh.16ee.
q.
van eender langhden accordéren, cAsT.,
M ineren,MIJNEREN,ww .Zie M NW i.v.
C.V.R. 29 (1548), Adamsche myne // A .BEDR. 1)Vernietigen. 11O ghi
behout Godts doctryne, Byuyne 3, 163 Accident,onversienich gheval,W athebdi
(2e h. 16e e.1; (D: Vlamingen) gheacht alm enschen ter werelt ghem ineert,D al
oock voor een goede m yne van volcke, s.Wedevh.146(eind15ee.
q;AlledeimsterVAERNEwIJCK,H ist.v.Bel
g.108a (1566q; heyt der sonden / worden ghemyneirt
Tghestoelte in den hooghen choor. , schierBy hu claerheyt M aria,EVERAERT,
om dattet te hert een mijne van haute 401g1511q;O doot..Ghy myneertdaer
was,was ongheschent ghelaten,VAERNE- ghy v oghen op scacht,St 2,68 Ev6t
sr
wllcK,BeV.T.1,157(ca 1568j.
15241;Daer / stweedrachticheyts snootMijne (11),zn.ZieMNW i.v.M ine,le heyt Es /worden groote saken ghemyart.,W NT i.v.M ine.
neirt, BVERAERT 191 (15261; Pharo die
Valsheid? 1Alle die metmijne/rapen Dhyseraelsche waende m ineren, Doesb.
285 gv6t)r 1528q;Dorstense,sijsoudense
en schrapen,Antw.Sp.Fffijv(1561q.
-
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M lnerlnghe - M inneknoopken
persequeren En heel m ineren, die hen

GentseSp.219 (153% ;Sgheeststughenesspreken tseghen,A.BIJNS 26 (1528j;Hoe se, dicwil ghem yneirt, Tgheloove vultgras lustiger & ryper staet, hoe den m aect ende consummeirt,al
d.268 (hic?)
maeytyt waerder (l.naeydey) is om mi- of bedr.: aanvallen, belagen?); Gheen
neren,CRUL,H B in Bvuyne1,177g2ekw. lyen en mineert / maer altoos swaerder
16ee.1;Sidestrueren,en souwen gheerne aencleeft,GHISTELE,Hwf.50 (1555j.
m ineren U levende woort,B .d.Scv. 5

(153% (zie ook ald.10,35);Hoe Sinonis
verraderlijck herte Meteen valsche perte
3:ons heeft verblint ,,heel, En Troyen
deerlijck ghemineert, gheschint ,yheel,
H .d.Am.B 8V (m. 16e e.q (zie ook ald.
E 3V);Godtdemineerdealhaeruprechten,Chavon 243 (1551);1ck weet,Heere,
ghy syt myn sterckte & slodt, eenen
m etalen muernietom te mineren,Bvuyne

2,81(1564).
ln deaanh.bepaaldelijk verscheuren.11A1sou ickse selue metten tanden
mineren,BeheevingePauli252 (ca1550?q.
2)Eindigen,teneindeslepen?11Enhem
die liefste dan wert onttoghen ;dan m oet
hi
jtwijten sinen ooghen en mineren sijn
leuen in groter pijn, Doesb. 119 gvöör
1528j.
3) Overwinnen? Arbeyt mineert al
datmen vint, a4Alff,
f?.S#.Mm ii
ij (1561).
4)Bagatelliseren?11Den balcke dieheel
tgesichte dwinct / die mineert ghy als
onbeschuldich,Bvuyne2,91E2eh.16ee.q.
5)Aanvallen,belagen?11Denctniet..
Datwy metyser oft staelzijn hier ghe- --

M ineringhe,zn.Van mineven.
Eig.vernietiging,in de aanh.die ver-

nietigt,wegneemt.11DeRechtueerdicheyt

Gods... des drucx mineringhe, Antw.

Sp.Eee ij (15611.
M inerve,zn.Ontleend aan fr.M ineyve.
W ijzeen schonevrouw.11Zoetgeurighe
blom m e balsemierich Zoo goederti
erich /
lngenieus / boven alle minerven! cAsT.,
Pyv.A v gca 1530).
M inervist,zn.Van M inevva.
Dichter,rederijker.11Reyn Mineruisten
hoochweerdich gheexalteert, Antw. Sp.
Mmm ijv (15611.
Minriootelijck,bw.ZieM iniootlyc.
M inloot, zn. Zie M NW en W NT i.v.
M inioot.
Lieveling (vg. KIL. m inghenoot,
m in neghenoot# m ingnoot. deliciae

cavum caput). 11Het es Gods minjoot,
Tvudo 1292 gca 1550)(zie ook ald.1567,
2127,2349,2958).
M iniootlyc, MINIOTELIJCK, MlxGlooTsLIJCK, bn., bw.Van m inioot.
scho
1)ons
Vr
te
iende
ima
li
gi
jk,
je minzaam. D alder

// m et soeter courakom en, Om v oft v Landt tot uwer on- ghi
jeW enschtu personagie geluck minivromen Te m inerene oft te bespiene, oteli
jck,JF8JJ.M ensch320 g2ekw.16ee.q;
H.d.Am.h 8V (m.16e e.q (hic? of ver- Men salse straffelic en niet miniootelic,
nietigen, verwoesten?); (Hectov) Die de Metswaren tormenten 'doenversmachten,
Griecken seerstoutelijck nu isminerende,
GHISTELE,Ovid.Sendtbv.19b (15591.
B.ONz.- 1)Tenondergaan,vergaan;
verdwi
jnen; ophouden. I
j Dit onweder
noch niet en mijneert,Dvie Sotten 200
g1e kw.16e e.
q;Al zoudt hu smerten /
om myn mineren Ghy zouthu verneren /
om my jntstreck Den wulfte jaghene /
jnden bec,EVERAERT66(15111;Oorloghe/
moet eens myneren, ald. 186 (15261;
Twistich ghescal Doe jc myneren,ald.
250(1530j;Hoegroten schat.. Tvergaet,
m er een hertelic vrient m ach niet m ineren,Doesb.166 (v6ör 15284;Sijnen tijt
die li
jdt en hi mineert, ald. 219; De
tonge doet Steden end'Landen m ineren,
cRuL,M onttoe 118 (2e kw.16e e.q Uw
arm e zondaren, die heel zouden m ineren
ln 't eeuwig verzeren, M eest Al 909

Dwevch d.Apost.984 (1e h.16e e.q;My
sweirende getrouwicheyt m iniootlyc,
Bvuyne1,134 (1556);Dmoraelvan desen
broeders miniootlyck Niet en leert dan
trouw e en minne grootli
jck,Antw.Sp.
S ij(15611',0.:Verclaert ons datte blootlijck.G..En de schrijuers miniootlijck //
dat maeckt tverstant //sterck,Haagsp.
diiijv(na dviij)(15611:
2) Ootmoedig? 1 Bldt den heer nling
i
oo
telijck voor u sondich bederven,
W ell.M ensck 1103 g2ekw.16ee.
q.
3)Lieflijk? 1God schiep den mensch
inden beghinne bl
ootelijck Seer miniooteli
jck // naer sijn selffs beelde ient,
Haalsp. m i (15611.
Mlnnegelt,zn.Uit minneen gelt.
Geld datm en ontvangtvoorverpleging

ofverzorging.1Soo mach ick metsoetic(155% ;Door u twist oprijst / en vrede heyt 't Minnegelt cri
jgen en dat ick
mineert,Hsftt?.S/.Aa iijv g1561j.
heb verleyt,M innevaev170(15831.
2)Kleinerworden,verminderen.11Da- M inneknoopken, zn. Uit minne en
ghelicx myneirt nu mijn proteccye, hnoophen.
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Liefdeband,-verbintenis.11Maketminneknoopken,H.d.Am.R 4 (m .16ee.q.
M innevaer,zn.Uit minne en vaev.
Pleegvader.1Een cluytvan onselieven
heersminnevaer,M innevaey,titel(15834
(ook ald.pass.)
M innich,bn.Van minne of p7ïszl:lz.
Liefdevol.11Ghy hebt my verhoort /
vutliefdenminnich,EVERAERT124(1525q.
Minsamelijczbn.Zie MNW i.v.M ïssamlihe.
Minzaam,liefdevol.11Dusvolbrachten
sy bequamelijc / ln reynder liefden altijts minsameli
jc / Haer kinderlijcke
joncheyt voughelic, cAsT., Pyv. A iiij
(ca1530J.
Minsel, zn.Van Arlïwwys.
W atbemindwordt;beminde.11O liefste
lief,mijnsherten minsel,Doesb.58 Evöör
1528).
Mintacij,zn.Vervorming van mutacij,
m utatie?
Verandering? 11Sijt ghij alree anders
beraen ,ydatseen grootemintacij,Lijsgen
en Lichthavt424 g2eh.16ee.q.
M inueren,ww. Ontleend aan ofr.Anï-

Tl1f8F.

Eig.zingen met zwakke (afnemende)
(lange)nootin verscheiden kleinere (vg.
KIL.851:M inuéren.j.dim inuéren en
842: dim inuéren . M odos concideve &
jvangeve voce sevemittentecaneve:'zizlïwzfrïtionem citavetminuonem citavesiuecantave:
voculasmultIfaviam (vangeve & concideve);
in deaanh.naarhetschijntzingen in het
a
lgemeen.11lck soeck Mineruam reyne /
En daerm en Rhetoricam hoort Pronuncieren /Musicam minueren //by Pegasus
fonteyne Voor elck ghem eyne, Antw.
Sp.o iiij(1561).
Miruwet, MYRBwET, zn.Ontleend aan
ofr. *mivlojuette (fr.mivette).
Spiegelttje).11Laet onshaer scyncken
enen myrewet,Spigel45(16ee.q;7.:W at
toonsterkte of m et verdeling van één

dinck is dat:eyn m iruwet?S.:Datz eyn
Spigel,ald.48.
Mis-,zieook .
M es-.
Misbaerheyt,zn.Van misbaev.

Misbaar. 1 Hij zal nog bedrijven zo

groten m isbaarheid, Als hem die waarheid zal kom en beseven, Roevende v.

M eestAl126 (ca 1564?J.
Misbaerlick,bn.Van misbaev.
Op jammerlijkewijze.1Diekeeledoedi
(t.
w . de dood) ruetelen misbaerlick,
Doesb.194 (vö6r1528q.
Misbrouwen,ww.Uit m is en bvouwen.
Eig.kwalijk brouwen;uitsl.aangetrof256

fen alsvolt.deelw.in fiy.bet.:vergeefs,
waardeloos.1T'isalmlsbrouwen schier,
Mijn brengende dangier, als niet is hier
Die li
efste,Piv.en Th.67 E1ekw.16e e.q.
M esbvouwen biev, een bedorven,
verloren zaak.11L.:Tes almesbrouwen
bier,Tvudo 2133 (ca 1550).
M isbruyckich, bn.Zie M NW i.v.M isbvuhick.

kiMi
chs,
br
au
bu
ike
siv
nu
ds)(.
vg
11.Gemma *
:
1
!
k;
1
'
.m isbru,
Misbruyckich den am oureusen kl
aren dauwe / Haer zinnen
quistich / zou (t.w.Thisbe) gaen dolen
laet,cAsT.,Pyv.B vvgca 15304.
Miserabelijck,bw.Van misevabel.
Ellendig.11A1heb ick u creatuur//in
mijn sondigen sack Miserabelijck mismaeckt, W ell.M ensch 1134 (2e kw.16e
e.q;Dan zultghy doordagheli
jcx verwijt
Verteeren miserabelijck v zelfs vleesch
en bloet,H .d.Am.Ff7 (m .16ee.q.
Miseren,ww.Spontaan gevorm d ?
Medelijden hebben.11Daer van stede
Eneas ghinc laueren sonder haer te m iseren,Doesb.58 (v6ör 1528q.
Misericordioes, bn. Ontleend aan ofr.,
fr.misevicovdieux.

Medelijdend.11Een qracelijck //brief//
misericordioes colacelpck // hief // ick
buel doloroes,Smenschen gheest 155 Eca
1560?j.
Misfamene,ww.Uitmis en famene.
ln opspraak brengen.@1Vreestmighetrou sonder te m isfamene, Doesb. 11
gvöör 15281.
M isgreyen, MESGREYEN, ww. U it m is
en gyeyen.
M ishagen (
vg. KIL.: M isgreyden/
m is-greyten . Fland. displiceve. De
vorm misgveyden is aangetroffen bi
j
GHESCHIBR, Pvoejsteen 226, aang. in

W NT i.v.Gveien (11),Samenst.en DEBo
i.v.M isgveien.1DB RoovsRs 279 (3ekw.
15e e.q;EVBRAERT 66 (1511q; DB DENB
333a (ca 1560q;Smenschen gkeest307 gca
1560?q;Judick 1161 (1577j;Hs.TM B,C,
fol.107vgeind 16ee.?q.
M isgrief, MESGRIEF, zn. Uit mis en
gviej,geriefofvan misgvieven.
Nadeel: 1Mijn selfs te doen mistrief
(1. misgvIef? of misviejî), Const-tkoon.
Juw.436 (16071.
OPM. Mogelijk behoort hiertoe ook
Vevl.Z. II, 1317 (1583); ,,Hy zal u up
nemen /alsthem ghelieuen //zal,Behouden endebewaren uutdesmesgrieuen //
val'' (tenzij mesgvieven hier voor mesIvievens zou staan en mesgvieven zou zi
jn
gebruiktin debet.van mesyieven).

Misgrieflijck - Misschien
Misgrieflijck,bn.Van misgvieven.
Hinderlijk; onaangenaam ? 11 (Tweedvacktp/onenigheid)Dwelck niet alleen
by den Poëten spottelijck En is /maer
oock den verstandighen misgrieflijck,
Hsf
zf
?.S/.V ij(15611.
Misgrieven,MESGRIEFUEN,ww.Uitmis
en gyieven, gerieven.

Verdrieten.1O Leeraer,entvnu nieten
mesgriefde(var.misgviejde) ..zobiddicu
noch een bede,GentseSp.323 (153% ;By
huliedereghenade //ende jonstelick gheliefuen m acht niet m esgriefuen,Tavuwegvaen 1841 (15811.
Mishabben, ww. Uit m is en kabben,
happen.

Hem mishabben, zich vergrijpen,misgaan.11Mishabt hy hem /iet,men siet
hem lnden mont,Leuv.BIjdy.40,blz.83
(1578q.
Mishandelen,ww .Zie MNW en W NT

1.5J.

Hem mishandelen,zondigen.11O Heere!

hoe sietm en m enighen hem m ishandelen!
Deen ruyst, dander tuyst, enz., Ontv.

Rentm.242 (1588?q.
Mis
Ei
g.
hande
hinde
li
rjl
ci
j
k,
k,bw.
indeVa
aanh.
n m ishanden.
gruwelijk?j1
Di
e
s
z
a
l
i
c
k
v
ve
r
wat
e
n
z
oo
mi
shandelijck,
Datmen van uwe onreyne treken 't Eeuwighen daghen zalmoghen spreken (het
betveftdevevvloehing van Diana,waavdoov
Actaeon vevandevde ï'
/zeen hevtj,H .d.Am.
K 2 (m .16e e.
q.
M ishanden, w w. Zie W NT i.v. M ishanden (11).
Mishandelen. 11W ie heeft u dus gewondt?. . Soud' m en u .. Aldus mishanden, Elck m ensche sout betreuren,

Vlaevd.Red. 208 (1617j.

M ishaven,ww.Zie W NT i.v.

Mishandelen? 1 lck was inde Gevan-

ckenistals gevangen m ishaeft,Ende siet

ghy zilttotmijn ingecomen,Const-thoon.
Juw.164(1607j.
M ishout, MlssHou'
r, MlsHouwET, MssHuw(B)T, MssHuuo, MEsHouwB'
r, bn.
Van m ishouwen,zie M NW i.v.M ishuwen
en vg. KIL.: M is-houden . Evvave in

matvimonio contvahendo,injaustis nuptiis
iungi.

Misnam en,ww .ZieM NW en W NT i.v.

1)Meteen onjuistenaam noemen (vg.

KIL.: M is-naem en. M ale nominave,
agnom inave; zie ook DE BO en CORN*

vsRvL.i.v.).11StraftdeesChristen bruers,
W ant aleestdatsijhen selven dus misnamen,Ten sijn inderwaerheytnietdan
Kisten bruers,A.BIJNS 190 (1548q;Ghy
en wordtniet misnaem t,ditstrecht;seyt
daeromm e:sotishy,die hiererm leeftom

ryctestervene,Bvuyne2,204(15644.
2) Bespotten,uitschelden (vg.MNW
i.v.,alwaar één (dubieuze)plaats in de
bet..y,eenonaangenamebijnaam geven'').
11Prelaten,bisschoppen hoort men hem
misnamen,A.BIJNS,in Leuv.Bijdv.4,
339 (2ekw.16ee.);Diemen eerstnoemde
doorzijnen ionstighen toer /Bouwer des
Landts /wortnu gheheeten een Boer /
Va
donve
stp.
andi
grensen,
Haargs
kg
ive misnaempt en be(15611.
Mispast,MESPAST,bn.Van mispassen.
Ontsteld? 1Elc goetwerc (des ben ic
mispast),Uutwatgronttgeschietis,des
sijtghijproevere,A.BIJNS404 gca 1540);
O god /nu zoo lichtmyn herte mespast
//zwaerlick om w eten wat m yn VrauWe
vooren heeft,Judich 1598 (1577q.
Mispelschiere, -schierich, bn. Uit - ï.
çpelen schieveofsckieyick.
Eig.,,zo grauw alseen mispel''(W NT
i.v.M ispel,Samenst.),in de aanhh.fig.
gebruikt als ongunstig epith.//DB DENS
83a*#87a*'116b*t150a*(ca1560q.
Misraect,bn.Z1e M NW i.v.
Verdoold,op de verkeerde weg.1lck
taste nae tplaxken mit haer ghestaect
Sij seij hout hant af ghij sijt misraect,
Sf 2, 212 gv6ör 1524j (hic?); Alwaert
dat alle m enschen ontstichte, Dat en
achten sij niet; hoe sijn sij misraeckt,
A.BIJNS106(1528)(zieook ald.212,405);
Spughende quylende, als huten sinnen
misrocht,DE DENB 19b gca 1560);Den
Chorinthen .* onbequaeme m et andere
m israecten deelachtich te syne den Godlycken gheeste, Smenschen gheest 775

(ca1560?j.
Misrijden,ww.ZieMNW i.v.M isviden,
W NT i.v.M isvijden (11).
Eig.m.betr.toteen paard:doorri
jden
bederven; in de aanh. bederven in het
alg.?11Constich leertsy (t.w.Geometria)
datniem antderftwistich bli
juen Ofoock
lang kijuen // waer dlant is misreden,
Antw.Sp.Qq iiijg1561q.

Ongelukkig gehuwd.1St1,111 gvöör
15241;Doesb.13 Ev6ör 1528);v.D.DALB,
Stove115(1528);cAsT.,C.V.R.155(1548);
H.d.Am.Z 1 (m.16e e.q;DE DENS 269a
M isschien,w w.Zie M NW i.v.M isscien,
(ca1560j.
OPM.Ook in Tijdschv.9,179 (beg.16e 2eart.,W NT i.v.M isschieden.
e.?qen Dev.Pv.B.98Evö6r1539j.
Mislukken,falen.11Dat Godt behoeyt
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en kan niet misschien, GHISTELE,

Aen.171b (15561.
OPM. W ellicht behoort hiertoe ook
Tvudo 960 (ca 1550q:;#God heeft sonder
m aschyn u felheyt ghewrooken''
Misschieven,ww.Zie M eschiejven.
M isshout,bn.Zie M ishout.
M ysterelick, MISTEERLIJCK, bw. Van
ofr.,fr.mystève.

Hierom seytChristus:totm yn woort aff
noch toe en draeyt,tis spyse der sielen :
wee hem diet m iswendt! Bvuyne 3, 130

g15561.

Miswercken,ww. Zie M NW en W NT
i.v.M isweyhen.

Door zondigen verliezen,verspelen? 11

H oort hoe veracht Alle anderen natien
schenen buyten lsraels gheslacht, M aer
sy hebbent m iswracht, niet ontfangende

W onderlijk. 1Tcomd mysterelick by,
cAsT., C.V.R. 162 (1548q; Tis zonder twoort,Rott.Sp.Q vj(1561).
waen pmisteerlijck te verstaen,Rott.Sp. Mockachtich,bn.Van moche(zieMNW'
i.v.M oche,RVNT i.v.M oh (11).
Ov
ij(15614.
Misteriael,bn.Ontleend aan ofr.misteSlordig.1Een simpelioncwi
jfDie een
vial.
quaet grof dinck hadde aen dlijf Vuyl
M ysterieus; mysti
ek.11Een misteriael m ockachtich,ontheghent en slecht,GHIsrnoot),maeroncostelic, TELE,Tev.Heaut.22(15551.
dinc (t.w.deokke
M ockay, M OCKA EY , MOKKAAI, M Oongeloghen, t'M isterium wert u vertooghen,J#Q:K.Gheleevde383 (1558);Dal
der K AAIK EN , zn. Ontleend aan een (niet
warachtichste woordt //hoochstmisteri- opgetekend)ofr.woord (
een bijvorm Van
ae1Dwelck inden beghinne was alvoren, ofr.moquoi7
.),datverwantmoetzijn geweest aan ofr.,fr.moquev.Zie M NNV i.v.
Antw.Sp.Fffiiij(15611.
M ysterie, zn. Zie M NW en W NT i.v. hlocheye,W NT i.v.iv ohhei.
ap, m ondvol (vg. KIL. M ock eye.
(Voorlteken? 1 Binnen in Genuen de FlHand.
stadt niet cleine /Sproot een fontei
ne /
vet. Ojja, bolusj. 1 Siet Onbevan bloede root/ln mysterien dat Sara- scaemt /eist niet een goede vinne dat?
zinendaertenpleine/Destadtbedeerven Ten esgheen mockayken /tevermulene,
soen /endeslaentaldoot,cAsT.,Bal.A 6 EVERAERT 176 (15271,Snijden een mok(1521).
kaai,DE DENE361b gca1560j(zieook ald.
M isterken,zn.Oorspr.?
348b: mohaaihen); Den Vos. ghijngh
) 1
1Zijdy worden een Venusjancker- wedernaer een mockaey recken,DB DENE
kin...Een bremer /een misterkin /zoo Fab.185(15671.
naect u swaer Menighe onruste, cAsT.,
Mockebroot,zn.Uitmoche(in onduidelijke
bet.(brok?)enbyoot.
PyMi
y.sAtici
i
j
(
c
a
1
5
3
0
4
.
Om tmochebvootgaen,bedelen? 1
h,bn. Zie M NAV i.v.,'
W NT i.v.
1Q.HJ.:
Lucsurie es gheresen.S.f.: Devotie gaet
Alistig.
ln deaanh.verward vangeest?11Ghy om tmocke //broot,Vevl.
Z.1,96 (1583j.
iaechtsemeestdoer tpoort//ïatWerlt/ Mockoenen, ww. Rijmafleiding van
om dat ghy hovaerdich sijt en pompoes mocke,brok?Ofrijmverlenging van An/cspytich en m istich crulen fum oes,Sm en- hen (zleKIL.:m ocken. Buccam duceve
schengheest615(ca1560?q.
siue moueve)?
Mistyk,bn.Zie W NT i.v.M ystieh.
Smullen. 11Daer wort zo leckerlic te
wyn van tweeSymbolisch.11lacob,druckigh zijnde, m ockoenene Bier ende
zonder vrueght, H eift inden m istyken derande/manniere.Se sullen m aken de
leeu van luda verhueght,Gentse Sp.211 fynste chiere,EVERAERT 106 (1513q.
M oddaert,zn.Van modden.
(1539j.
Misuselyck, MESUIJSSELIJCK, bn. Van
Smeerlap, viezerik? 11Om enen grouaert die hem hiet moddaert,D oesb.246
m isuus.
r1528j.
1) Onbehoorlijk? 11W ij maecken die (vöö
M odderm uylen, ww. Uit moddeven en
werreltberoertconfui
jslijck,Totwercken muyl
en.
mesuijsselijck //wij elcken porren,W ell. Plat
te benaming voor kussen of een
M ensch 138 g2ekw.16e e.q.
kussen (vg.Labbev2) Ongebruikelijk? Ondoenlijk? 1 bepaaldeenW WiJ'zeNTvain.v.
Tdunckt m y misuselyck ; D ees trappen muyl
en
Smoddevmuilen). 1
schynen alselden beclomm en,Bv.W ille- Peyst wat vruechden hi
j int herte sciep
doe hyse sach modderm ulen m ont aen
hen 208(1565?1.
M iswenden,ww.ZieM NW i.v.
mondeken,St2,151 (vöör15241,
.I.:Ziet
Bederven?(Vg.Teuth.:verkeren ten dit kussen en lecken F.: Ba ziet dit
A m.B 6 gm.16ee.1.
archsten, m yswenden,pevvevteve). 1 moddermuylen,H.d.
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Modereren,ww. Zie M NW i.v., MTNT
i.v.M odeyeeven.

Labov,opeva,molestia;zie ook W NT i.v.

M oete,Aanm.)?Ofvan moetenï
M oetseldoen,zijn best doen? Ofdoen
crates...D ie de reden m odereerden wee- wat nodi
g is? 1 Ghesontheyt is voetsel
rende confusie,cAsT.,C.V.R.13 (15481. om te doen moetsel voer Venus outaer
om liefken te stellen in iuecht,D oesb.86
OPM.Ook bi
jSTALLAERT 2,211.
B. ONz. Gerust zi
jn, vertrouwen? 11 (vöör 1528).
H eer Coninck wy en sullen egeensins
OPM.Het uit KIL.bekendemoetselin de
trineeren.W ilter op m odereren.W y syn bet.moeite,lastook bi
jv.GooR,Beschv.
bereet,Con.Balth.32(15911.
v.Bveda127(15361.
A.BEDR.Regelen.11lsocratesen Nau-

M oederm aechdelicheyt, zn. Van moeM oetwillich,bn. Zie M NW i.v.,W NT
devmaechdelic.
i.v.M oedwillig.

Mariain haarmaagdeli
jk moederschap. Van plan, van zins, voornemens? 1
11 Met den oogen van mi
jnder sielen Moetwillich was ick om my openbaer //
weenende kniel ick uwer m oeder m aech- daertedooden,Bvuyne1,162(1556q.
delicheytvoren,DE RoovEltE 196 (3ekw. M oyen, ww . Zie M NW i.v. M oeden,
3e art.
15ee.q.
M oedermaegdelick, bn. Van moedevMoed vatten? 1Duer haer mijn bloet
m aegt.
bloyde en mijnen nloet m oyde, lloesb.
VanMariaalsmoedermaagd.11Moeder- 23 gvöör 15281.
maegdelick graen Lof M aria, DE DENE

M oylic,bn.Zie M NW i.v.M ooylihe.

Eig.m ooi,v.v.ook royaal,ruim ,y,dik''
99a(ca1560)(zieook ald.414b).
M oeyech? bn. Van moeyen.
1!Jchebbealtoos/eenen pennync m oylic
Bemoeizlek? 11Quaemdij ons als vi
j- Om m et goe m annen te vertheerren,
anden niet ouervallen,Van ruyters,noch EVERAERT 107 (15131.
knechten,en waer daergheen swaerheyt,
M okkaai,M OKA AIKE N, zn.Zie M ochay.
..
Noch van moeyeghe Jugen,dwaser
M ol, zn. Zie M NW i.v. M ol, 2e art.,
dan mallen,HOUwAERT, M il.Clachte 34 W NT i.v.ZV PJ (
1).
(1577-'781.
Benaming voor de duivel.1Ou,leelic
Moeyeli
jck,bw.ZieMNW i.v.M oeyelihe, swertmol!Sacv.v.d.N .1036 (3e kw.15e
W NT 1.v. M oeilijh.
e.);Basillicusen helschemollen,Vevl.Z.1,
llverig, naarstig, ingespannen (vg. 108 (15831.
KIL.:m oedelicken...laboviosè?).11M .: M ole,zn.Zie M NW i.v.,2e art.
Hoe heet dese herberghe?Q.I.:Delusti- Model, fatsoen (vg. KIL.: M oele.j
ghe werelt,Daer mij den mensche dient model.Pvoplastice).1svaert gheen saseer moeyelijck, Redevijhevsged.24, 320 cram ent vol caritaten, H et waer een
werck van vreem der molen, Sacv.v.d.N .
(m.16ee.?q.
M oen, MOENEN, zn. Zie M NW
454(3ekw.15ee.
q.
M one,3e art.,W NT i.v.M 0011.
Molem ent,zn.Zie Emolement.
Benaming voor de duivel(in mensenMollengijs,MOLENGIJS,zn.D e aard der
gedaante) (vg. KIL.: M oon Daemon, samenhang met mol (het aarde-, dodengeniusen coRx.-vyrRvL.i.v.Aft?(
?'
z;:('
z;),in dier) is niet duidelijk.
de aanhh.door de spreker als m ansnaam
N aarhetschi
jnteen benamingvoorde
(zie de Opm.)bedoeld.11M av.v.N proza dood of het dodenrijk. 11 Als dopperna r. 556, elders (r. 212) M oenen (ca ste ghebiedt/soemoet ghy gaen Trecken
1500q.
int landt van mollengijs, DE RoovsRs
Ook a1s benam ing voor een zinne- 295 g3e kw.15e e.q Ghy moet int perck
ken (ofschoon hetzelfde personage elders Ter feesten commen van mollengijs,ald.
wordtaangesproken metnichev,duivel).11 298; Sij moeten te mollengijs int dal,
Bij loo neeffken Moen,Piv.en Th.261 Dvie bl. danssen 67 (1482); By desen
(1e kw.16ee.?j.
misvalle ls Dierick te Molengijs gaen
OPM. H et vermoeden, dat M oen eig. wandel
en,Sp.d.M 5491(beg.16ee.q.
M omist,zn.Van M omus.
e
e
n
mans
naa
m
i
s
(
z
i
e
W
NT
i
.
v.
M
o
e
nh
e
n)
vindt steun in het voorkomen van
Vitter,benijder;spotter.11W ijen achM oenin als eigennaam in cAsT.,C.V.R.82 tenni
etop dermomisten nijdich caecken,
(15481;,,DenlanghenMoenindesvreughds M achabeen in Hs.TM B,.4,fol.25 gv66r
bedriuere''
15901.
el
n.LVa
M om mecansenyWW.Vallm ommecq%3s
moMeioe
tets(v
g,.zKI
.:n moet(:),bijvorm van
m oedte / m oeyte. Dobbelen.11'tlsverloren ghemomme---
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M onckaert - M onstreren
canst alst niet en geluckt, in v.Vloten, besluit.1
1ln Darius tijdt / der Perssen

Ned.Geschiedz.1,181 (1526q;Se vynden monarchije/Vertrack derGriecken zije/
hem daer m en hout colacie Van dobbel- door Goods m onitie, cAsT., Bal. B 27
spelofte m omm ecanchen,BVSRAERT 220 (1521q.
(1528?j;zie ook Hs.TM B,G,fol.129*. M onoye,zn.Ontleend aan ofr.monoie
Monckaert,zn.Van monchen.
(fr.p2pwsJï:).
Vri
jer,lief,boel.11Jc onstekejn uwer Geld.1Dan comen dees casseneers al
liefden gheheel Ey lodderlic m onckaert, tinghen tanghen voort En brenghen ons
EVERAERT 170 (1527).
aflaet om ons monoye,Leuv. Bijdv.4,
OPM. Kil.kent het woord in de bet.: 354(
beg.16ee.q.
Ontleend aan fr.
vultuosus,homovultu composito acgvaui: M onosyllabe,
& Simulatov.
monosyllabe.
Moncke,zn.Zie W NT i.v.M onhe.
Eénlettergrepig woord.1cAsT.,C.V.R.
Gemeenzamebenamingvooreen (mooi, 36,49,56 (1548j.
aantrekkelijk)meisje(vg.KIL.:m oncke/ M onstrance, zn. Ontleend aan ofr.
m oncksken. Puella vultu composito: monstvance.Zie VTNT i.v.M onstyans.
bellula).1Jaeic scoon roosekin.Verstaet ln deaanh.gebezigd alserenaam (voor
weltgloossekin /myn weertste moncxs- Wtvloyendeclaeygye).1O zuvermonstrankin,BVERAERT 15 (150% ;Eisteen fraye ce,EdelW tvloyendeClaergye iueghdelic,
moncke,ald.291 (152% ;DE DENE 307a, Gentse Sp.103 (1539q.
M onstrantie, zn. Zie M NW
M on359b (ca 1560j.
Moncken,ww.Zie M NW en W NT i.v. stvancie.
Alonhen.
1) Hostievaas,gebezigd als benaming
1) Sm. eulen (*vg. xIL.: m onckende voor M aria en v.v.ook vookeen bem inde
kolen *J.sm uyckende), in de aanh. vrouw. Ghegroet zi
jt maechdelijcke
gloeien? 1L.:A1s kaukens pronckende, monstrancie,Sp.d.M .866 (beg.16e e.q;
B.:Diesyn in volleesten.L.:Alscoolkens Cyborie,gheheylichde Gods m onstrantie,
m onckende, B.:Alscattekenslonckende, Accordanti
e crijgcht ons nu, naemaels
Tvudo 2751 Eca 1550j.
glorie,A.BIJNS,N.ReI.334,q,2 (1528);
2)Smullen,eten.11Hieresredelic/wel Adieu zoete M onstrantie vo1 glorien
te monckene,EVERAERT 176 (1527j.
LM avstotI
'Qszfsl,H.d.Am.T 7(m .16ee.q.
M ondeloos,bn.Van vlpsf.
2)Demonstratie,vertoning.11LofDiana
Stom ?Krachteloos?11Sijn leeven ston- zuyver romenbrantie (!).. Van deser
deloos//mach thertemondeloosydelen miraculijcker monstrantie (t.w.de vervondeloos//nietverstaen doermijn (t.w. andering van Acteon in een hert)Hebt
van deduivel)listicheit,Smenschen gheest lof,H.d.
A m.K 4 (m.16ee.q.
105 (ca 1560?q.
3) Toonbeeld? 11De monstrantie der
Monioie, zn.Zie W NT i.v.M onl'
oie.
eeuwigher melodijen.// Is een eerbaer
Teken,kenteken? 11Piraem ende An- Vrouwe,H.d.
A m.X 1 (m.16ee.q.
Voorstelling;opvatting; inzicht? jj
tenor,midsCalchasvan Trojen,Hadden De4)Ro
m eynen hebben ander m onstranghestrecte baerden,grijsalsaluyn:Maer
die zijn van audheidallemonioien,cAsT., tie:Sy en wilden God niet gelijcken..
By gout,silver oft anderedelgesteenten,
C.V.R.206 (15484.
M onioyen,ww.Van monioye.
Pvochiaen 1648 gca 15404.
Deweg wijzen.11Hy (t.w.de eevstmo- OPM.Onduideli
jk isdebet.op de volnioyt de weghe, hy stelt m enich pale, gende (
corrupte?) plaats 111 v.D.DALB,
Leuv
Moni
.Bi
jed
.n.
4,Ont
358lg
g.aa
16nee
.qr..,fr.v,@- LofHostie 180 g1e kw.16ee.q ,,LofTotl
,vz
eb
ee
nd
of
bijasspijsegod/goedsmonstrancie''.
/11*j1*0/1, lat. 11'
l0Tl1*
j1
*O.
M onstre,zn.Ontleend aan ofr.m onstve.
Raadgeving,vermaning.1Tesgoette
M onstvepasseven,zich laten monsteren
peisene dat by dyn monitie / Ghegoten (vg
.demonsteying passeven in W NT i.v.
waren alle die horribel angienen, cAsT.,
M onsteying). 11Souge monstre passeren
Bal.h 7v (1521);Derefereinen datstsre- hi
n comt,BVERABRT 212 (1528?q.
ghelsrepetitie Rijstonster monitie van eMroboue
treren, ww . Ontleend aan ofr.
Marozoicmeene,cAsT.,C.V.R.55(1548); m onstns
vev.
Alhaer monitien //gheheelverfijt,Oft Tone
bieden.1Laet varen tcarstpel,
van Godt den Heerwerdijnoch meerder het sten,
ken nae den rinck, steeckt nae
ghecastijt,Heymelicf.ïJ'
& s 264 (1557j. vyanden,
thooft haer m onstreert. Dit
In de aanh.naar hetschijntraads-
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brengt den tyt m e:het spelen is kinder- 372 (15274;Alzoo verre als ons verstant

dinck,Bvuyne2,61 (15834.

begrijpen ,,mach... Zoo zullen wy 't

merckeneallesaecken,Chavon 197 (1551j.
M oolen, zn. Zie M NW i.
v. M olene,
NVNT i.v.M olen (l)?
Dwaas,zot (vg.KIL. m olen / mallaerd. Homo phantasticus: qui vavis
phantasmatibus & deliviis agitatuy,tanquam mola ventis).11So salick (uq doen
kijcken dooreen anderbrilSonder groot
geschil, ei
j droncken moolen,Lijsgen en
Lichthavt101g2eh.16ee.q.

passing op het geesteltk, inz. zedelijk
leven.11Piy.en Th.618,631 (1ekw.16e
e.?q;Chayon 9 (15511;I
z
Fp8r.Gheleevde78
(1558j;.
XS/zf?.S/.Ttiij(15611 Rott.S/.D
iiij(15611.
Morellen?ww.ZieNVNT i.v.
Klein krljgen,murw maken.11Jcghae
huer tjeghen /jnt ghemoet.Volcht my
naer/metterspoet.à'
Vy sullensetsaemen/
welmorellen,EVERAERT 177 (15271.

M onteye, zn. Ontleend aan ofr., fr. moral
ijck exponeren, H.d.Am.V 8 (m .
montee?
16ee.q.
Moralisatie, zn. Van m oyaliseyen of
Berg7
. 11Mry waeren van node up een
monteye (x contveyej de hoghe waere; rechtstreeks ontleend aan ofr. moyalisanochtans peyns ick wedere:gheen berch tion.
so hoghe, hy es te nedere om overe te
Arerklaring, uitleggingt t.w . door toe-

M oordadere, zn. Zie M oovtdadeye.
M oordersloos,bn. Uit vnoovdev en loos.
Loos, sluw als een naoordenaar? Of
staat losein deaanh.voorloosheid?1Tfy
m oorderslose van bloede niet sadt.
M oetm en u ontrou alde weirelt doerweten? Bvuyne 2,56 (1583q.
M oortdadere, MOORDADERE, zn. Van
moovtdaet.

Morissche,zn.Zie W NT i.v.M oyesh.
Eig.bep. soort van dans, t.w. la -0vesque-, ital. movesca, eng. moyvis-dance

(zie'
h'N T t.a.p.bet.3),in deaanh.bli
jkbaardansin hetalg.11Jnwelkeghidiuersche morisschen ofdanssen sien sultyDrï:
bl.danssen28(1482j.
Mornyffelen,w.ZieW NT i.v.M ovnijelen.
Kaartspelen. 11Myn zinnen...Haken
meest/om tuusschen en myffelen Fluusschen mornyffelen / rouffelen honueren,
BVERAERT
16(1509q.
Morosophouron, zn. H et woord m oet

Moordenaar.11V.S..Gijvalsch verradere!Q.G.:Gijsijteen moordadere,J'
F:îî.
M ensck 147 (2e kw.16e e.q;W astooc v
broeder niet / die hy wilde vercleenen
En terdootgebrachtheeft alseen moortdadere?GHISTELE,Hwf.42 (15551.
welverband houden met fr.movosophie,
M orael,zn.Zie W N T i.v.M ovaal.
espècedefoliegrave''(LITTRéi.v.).
? 11 Adieu an alle morosophourons
1) Geschrift met een bepaalde (inz. hadde
renten, DE DENE,Langhen 21#ï814
zedekundige)strekking.1W iltten besten
roeren hu tonghe ende lippen Van onsen 230(15601.
morale (t.w.hetzojuistvertoondespel)/ Mortificeeringhe,zn.Van movtijiceeven.
nv hier ghehoort,BVERAERT 231 (1528?q. (Zedelijke) vernletiging.11Ghelijc den
In deaanh.naarhetschijntalslit. deyne //is u corrumpeeringhe grootsche
genre.11Vveereldlic,moedt ghy de Com- hauteyne //mortificeeringhe,Smenschen
paratien hantieren, Gheestelic de Para- gkeest163 (
ca 15601.
Mortorie, zn. Zie M NW i.v. M ovtivie,
bolen allegieren,Ende meest altoos GoddelickdeMoralen,cAsT.,C.V.
R .235(1548j. 5VNT i.v.lbïovtovie.
2) ln verzwakte bet.in verbindingen
1)Ondergang;ellende,rampzaligheid.11
als zondev langh movael, zonder om haal Si
j maken den wech breet ter helscher
(van woorden),kort en goed. 11Vueren mortorie,CRUL,Tweespvahe 194 (2e kw.
ende alvueren zonder langh m oraql,Sidt
16e e.
q; ln eeuwyghen mortorye Ghe-

daer als boerghm eester vrouwe lsigrine, woont hadde bin der hellen versm ade

cAsT.,C.V.R.134 (1548j;- in covte.
nzt
?valen,in weinig woorden,beknopt.1Soo
ghijop dittermijn hebthooren vertaelen
in corte moralen, W evelt bevechten 912
g2e h.16e e.q.
Moralijck,bw.ZieMNW i.v.M ovalijc.
Zedeli
jk,geestelijk (vg.Voc.cop.:m oraleke.movalis).11Hierby ghy moralic/
verstaen zultDeliefde die Godt/drouch
tot haer Ende zou tot Gode, BVERABRT

Mijn ziele,ha u grondelooze ghenadeMy
niet gheholpen,Gentse Sp.296 (153% ;O
Anna suster,besorcht ghy we1 wterm aten,Om eerlijck tevercierene mijn dootlijcke mortorie,GHISTBLE,Ovid.Sendtbv.
52b (155% ;Dhelsche mortorie,DE DBNE
30agca15601;Hem saluenwerp hyin den
berch Etnam Dievierich brandetotsijndermortorie,.
4w/f
.
t?.Sp.Nnn iiij(15611;
M yn zonden ... zullen my doen zincken
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in 's doots mortorie, Rott.Sp. L viijv
(15611; Dynghelicke natueren (t.
w . de
gevallen engelen) die onbezweken zaen
waren ghesteken // vut de hemelsche
gloorie om datse by onsVadere /thuerlieder m ortoorie houerdich van mem oorie
// waren beuonden,Reyne lf. 175 (ca
1575?1.
ln de aanh.gebruikt als synoniem
van nederlaag. 1 Omde neirlaghe ende
mortoryeDie den Vrancxschen /conync
nvheift...ghehadtjntpleynEsMenichte
van Volckebevaen m etrauwen,EVERAERT
120(15254.
2)Moordlust? 11Ghy zijt bloetgierich
vol mortorien, Die Atropos brenght
metterstrale,H.d.AI
'
n.N 3 rm .16ee.).
-

Mote, zn. Zie W NT i.
v. M oot? Toch
niet hetz.als mot,slag,klap,dat coRx.-

vERvL.vermeldt(zieW NT i.v.M otlX)?
M oten geven, er van langs geven. 11
(62.:?@t0tI.G.:)Hoe gaeftghy hem moten,
Rott.S/.B iv(1561).
Motijf, zn.Zie MNW i.v.,AVNT 1.N7'.
lvotief.
1) Bedoeling; voornemen, plan, doel
(vg.KIL.. M otijf. pvopositum). 11lck
ben geheten Poeteli
jck geest; Om die
m innaers rneest te onderwi
jsen So IS
mijn motijff,Piv.en Tk.131 (1ekw.16e
e.q;VTy saghen hu /met den coster jnt
scuere Daer ghylieden eenswaert /van
nlotyfue Om tbeste te doene met den
lyfue,EVBRAERT 178 (1527);Vreucht sijn
ons moti
jven,Leckevt.,prol.2,8 (15411;
Och, sint hem kennesse,hem elsghe vadere, Rvant hy heeft te m ywerts een
quaet motyff, Tvudo 1880 (
ca 1550);
Godtgeeffhem slesvoorspoetbi
jmannen

en wi
jven,Op dat sijn motijven mogen
di
jen tot gemack,Tcooyen 1093 (1565);
1er 'tlangerverbeit,esmi
jn motyff,Dat
icket eerst wil seggen Lubbeken, mi
jn
wijff# slinnevaev 171 (15831; Den tyt
vervult zynde /zandtGod ten dien motyveSynen eenighen Zoone,Veyl.Z.1,418
(1583),Nu word ick metvoeten getreden
in die grecht D uer u quay m otyven,
Tvauwe 413 (1595?1; lc hadde.. Begrepen in mijn sinnecken Te volbringen
dit zelfde motijf, Cylj
.'sman 474 (eind
16ee.7
.(1.
OPM.Deze bet.mogelijk reeds in 'UJ.
Ri
jmh:7129,aang.in MNW i.v.M otijf.
2)Zln,wil,wens,verlangen.11GoetGheselscip /watghaen wy maken?Sechthu
motyf/rasch zonderhelen,BVERAERT 16
E1509j(zieook ald.379 (15121,169 (1527)
en 503 (?) (1535j); Her grave, es dat
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tslot van uwen m otyven ? Dat ghyt
gheeft der kercken om haers dienst

verstyven? Tyudo 1620 rca 15501 (hic?);
Ditsgoodsmotijve,datgijdusgoedertier
ziet,Roeyendev.A'
fccs/Al695 (ca 1564?q;
Gaet voort int propoost van uwen m otyve Tot dynen beclyve, Veyl.Z. 1, 664

(1583)(zieook ald.951);Daertoe (t.w.de
toegesprokene te doden) ben ick recht
bereet na u rapoort. ls dit u eyghen
wort,//dlestedermotyven?Tvauwe733
(1595?1(hic?).
3)Mening,opvatting,inzicht;gedachte,
denkbeeld.1lcradeu zeerwelnaermijn
motijf; Dus doet mijn bevel, A. BIJNS,
N.ReI.218,f,3 (15261 Dusmijn motijf
es:Meest elc valt rebel,sijnt leecke of
clercken,A.BIJNS 17 (1528q(hic?ofconclusie?j,Nonnen...Loopen uute,nu sij
Luters motijfcnouwen,ald.158 (1548)
Daerweetghijvan mijnen motijvetslodt,
Tielebuys 71 (15411:
' W ie hoorde sijn
dagen van quaermotljven,Dan daerdees
in versti
jven, Tcooven 941 (15654; Zyne
cracht (t.
w .van het bier)die zalu vry
naer myn motyf // dwynghen,En duer
tlyf//drynghen,Veyl.Z.1,134(15831.
4)Uitspraak,woord.1lc blyfby my
eerste motyf,St 2,63 (vöör 15241 (zie
00k ald.1, 110); Hy salse vermoorden
Alzoo jc hoore an zyne naotyuen,EVERAERT 207(1528);Danck hebt,heere,van
uW en s
oeten naotyven, Tvudo 2692 (ca
15501 1ck hoorden preeken dat in tyen
voorleeken //die werltverdranck en dat
hijten lesten /tot sijnen vuytganck sal
vergaen totniet/ditwassyn motijffen
dat m etten viere, W evelt beveckten 130
(2e h.16ee.q.
5) Raad. 11 Onzalighe creatueren...
Vlietvan hier met v schepen,ditsmijn
motijf,GHISTELE,Vivg..
X8'
P,.56a (1556);
Haren raetzalik volghen en haermotijf,
ald.69b.
6)ln zeerveralgemeendebet..zaak.11
Och watdoeick metaldeesreceptenint/
lyfftsaleen quaetmotyff(versta:gevolg,
uitwerking?) / ducht ick noch in mijn
broen,M .Bedv.Havt483 (1577);Laetet
motyff (versta: het vertoonde spel?
Of de daaruit te trekken zedeles, de
strekking?) // ter herten styff / innewaerts dalen,Weyeltbevechten 914 (2eh.
16e e.);Ghij deuchtsaeme vrouwen wilt
hier niet om kijven,Nvant sulcke motijven ,,gaen 11niet aen,Lijsen Jan Sul,
prol.10 (eind 16ee.?q;Coom ick thuijs,
Belitgen sal kijven, Dus mijn moti
jven
(versta: omstandigheden?) ,zquaet sijn

om draegen,ald.179;Eij,lelijcke boeff,
is dit u rouwen,Dat ghi
j sout houwen
3)om mijn motijff7
.(versta:om mij7
.),ald.

M overen, MOUVEREN, ww. Zie M NW
1.V .

1) Bewegen, aansporen. 11 Ghij sult

223.
triompheeren 1nt rijcke uus brudegoms;
M otterolle,zn.Ontleend aan ofr.mote- elck hierna haken m oet,H etzalu zeer te
velle)))m otteux''7
*
strijdene moveeren,A.BIJNS,N.ReI.69,
ln de aanh.grappige aanspreekvorm e,10 g1e kw.16e e.
1(zie ook ald.103,a,

voor een vrouw (t.w. Thisbe, in eell 16;225,g,9);Alet dien wardt ick gheparodiërende sinnekensscène). 1 Och perturbeerd,Peynzende om Themistocles
alderlieffste motte rolle (x sotte bolle), dierevelemoueertMetzijn uutghezochte
Als een botte m olle widt gecoluert, di
scipline,cAsT.,C.V.R.3 (1548);Tgheen
Hoe heb ick om u seer lang getruert, datonsmoueert//totv (versta:beweegt
Piv.en Th.382g1ekw.16e e.?q.
tot u te komen) / is om ander saken,
Mouten$ww.Van mout(zieW NT i.v. Antw.Sp.D iiijv (15611;Den gheestder
slout(11).
wijshey'
tvofminnen Die des menschen
ln de aanh.naar het schi
jntkonkelen herte hier ierst toe moueert Duer die
ofkletsen.1111S.:Dan sullen wy naerons/ liefde,al
hd.V
ijv)-i
(
v
N'
u(zie voorts ald.X 11JV,
houde pleghe mouten.N .:Vp een ander I
DPPiJ
-V,
zijdy toch tot dwaestyt sullen wy te deghecoutten,EVBRAERT heyt ghemoueert, Haagsp. f i
ij (15611;
538(1538?q.
1ck (bzn)twijffelachtich //gheoccupeert
Mouter,bn.ZieW NT i.
v.M outey(111). Door myn verstandt tweedrachtich //
Zacht,week,soepel(vg.KIL.:M outer. 'twelck my daer toe moveert,Rott.S#:
M ollis,mitis,m atuvus,m acevatus;m .betr. L vii
j(15611;Vrelwaerelt,hoemoge miJ
totfruitnog bij DE HARDUVN (zie Belg. dattemtereEn susmouvere,wijltstijelle
M us. 10, 14) en DE Bo i.v. M outev: swijge,Rontsaet43 (1636?q.
33M urw,m eer dan ri
jp'').1Smoutet (t.
w . 2)lnberoeringbrengen,bezighouden.1
het leer, i.c. in obscene toepassi
ng) tot Tis wat andersdat mijn 1et en dusmodattetmouterwert,St1,66 gvöör 15244. veert,Deenv.M ensch 332 (2e h.16e e.).
Mouthaen,zn.Uitmouten haen.
3)Roeren,treffen.1Die ietscrijfd hy
Drinkebroer. Tis wondere wat de m oet doceren, Verbliden en m oueren
wyn en bier can stellen dees m outgaeuen zi
jnen Audituer,cAsT.,C.V.R.24 (15484
(l.mouthaenen)diealtytsittenen snaeren, (zieook ald.34 en pass.).
St1,115gvö6r1524).
4) Aanroeren,spreken over,zeggen.1
OPM. Ook in Tschy.7
?.N .N . M uzieh- B.:Mi
jn liefman,wilthooren //uuswi
jfs
gesch.5,243 g16e e.q:,,Ghy mouthanen bediet.H.:la,watwildijmoveren,Heydie dick vliecht op de bierbanck''.
melicLijden 39 (15271,Mratletterop ons,
Mouthoren,zn.Uit mouten hoyen.
tsij man offwijf? Doerwat motijffmoDrinkhoorn? 1 Bancbier sadt dwers veerdij dees saecke?Tcooyen 827 (15651.
teghen ouere M et eenen m outhoren aen

OPM.Zie ook Ghemoveevt.

een biervat,SMEKEN:Dwondev290q1511q. M overinghe,zn.Van m oveven.
M ouveren,ww . Z1e M oveven.
Beroering, ontsteltenis? 11 ln myn
Mouwe, zn. Uytev mouwen spouwen, binnenste'thertspruyt/van moveringhe
zieSpouwen.
(t.w.bij het horen van gerucht tijdens

M ouwenbarure,zn.Uitmouw en bavuve een gezell
ig samenzijn), Rott. Sp. Q iv
(l.pavuve?).
(1561).
Mouwversiersel? 1 Een Man te ziene
Mueghen, ww.De ##'A;8 mueghen, zie
in 'tharnaste Peerde,Verciertmeteender Pi
jne.
schoonder couverture, Behanghen met
Muesenmeel,zn.ZieM uijsemeel.
zilvere m ouwenbarure, ls dat niet om
Muycxken,zn.ZieW NT i.v.M uih (1).
zien een vrolijckheyt? H .d..
4-. S 3
Schat,kostbaarheid,kleinood.11Onder
gm .16e e.).
t
huyc
xken Deshouwelijcx wasverborgen
M oveeren,ww.ZieM oveyen.
dedelmuycxken Uus pueren m aechdom s,
M oveersele, zn.Van moveven.
A.Bllxs 272 gca 15401.
Eig.watbeweegt,beweegreden en v.v.
M uyken, zn.? of ww .7
. ln het eerste
denkwijze, opvatting? 1 Zij causeren gevalidentiek m et m nl.muhe,zie M NW
alleenlick het deduceersele, Segghende i.
v.,2e art.,NVNT i.v.M uik (11),in het
duer haerlieder vrem t m oveersele, Dat laatste m et znl. muihen, zie W NT i.v.
determ en moeten syn van eenderlaghen, M uihen (11).
çAsT.?C.V.R.146 (1548j.
Dtnauwdheid?Ofnarigheid,misère? 11
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't Discoort der ghedachten /die my tot M uylseel,zn.Contam inatie van m useel
een spyte Niet dan onrust en muyken en muyl?
en konnen baren,Rott.Sp.G vij(1561q. Snoet,snuit,bek.111ck segtv ouerluyt
M uyl, zn. Zie M NW i.v.M ule,2e art. //snuyt/v muyl
seeldaerhangteenbrock
(= muil,bek)W NT i.v.M uil(1)?Of aen,Bel.v.sam.1049 (eind 16ee.?j.
identiek metmnl.muul(= muilezel),zie Muijsecodt,MusEco'
r,zn.Uitmuijsen
codt,kot.
MNW i.
v.,W NT i.v.M uil(11)?
In de aanh. gebezigd als scheldnaam
Muizenhol. St12
16 g
(vöör 15241;
1
20
e1h. 16e e.?j.
vooreen man.11W aerdat(t.
w .pleizierig Goossen Taeijaeyt
televen meteenrijkevrouw)nietbetere/ Muijsemeel,MUIJSSEMEEL,M UIJSMEEL,
en datghywerdtelcksvrint/Dan eenen AIUSENMEEL,MUESENMEEL.Zie M NW i.V.
M usemele.
muylheeten?Haagsp.fiij(1561).
M uylaert, MUVLERT, zn. Van m uilen.
Te muijsemele malen, vermorzelen. 11
Knorrepot (vg.KIL. m uyler pmuy- Sacv.v.d.N . 588, 1274 (3e kw. 15e e.1;
laert.M ussitatov:tacitèïAl#ïgstlllzfw#1fsl.ll Schuyjman 304, 414, 547 gvö6r 15041;
Drooghe stock-vis... sa1 v properlijck Chvistenh. 1631 (ca 1540); Blinden 195
worden voor gheset Van M uylert ende g
2e h.16e e.1; Luljstevvinch 172 g2e h.
Zuyr-mondt,Veeld.Gen.D.125 (16e e.q; 16ee.q;Goemoete 383 geind 16ee.j.
Den abt van Grim berghen. . Die sachm en verheffen.. M et doctor M uylaert,

Muysen,ww.Zie M NW i.v.M usen,le

art.,W NT.i.v.M uizen (11).
W eggaan, zich wegm aken, m aken dat
men wegkomt(vg.Loquelai.v.M uizen).11
1ck rade v dat ghy van hier nu muyst
Oft ick sa1v byder macht /onder rni
jn
voeten treden,Zeven Sp. Bevmh. K iv
(1591).
Muijten (1), MEUTEN,ww.Zie MNMF
i.v.M uten,leart.,W NT i.v.M uiten (11).
1) Ruilen,verwisselen. 1 Soo wil ick

in Tijdschv.14,132g16ee.q.
Muijle,MULE,zn.Zie MNW i.v.M vf:,
2eart.,W NT i.v.M uil(1).
M ulen thooghen, een lelijk gezicht
trekken? 1 Jae eerre zult ghy my nv /
ghaen thooghen m ulen, EVERAERT 42
(1512j.
Een AlzlfïJ'l: m aechen op,een gezicht
trekken tegen. 11Dat ghi op hem een
mui
jle // maeckt, Tzal u berouwen, SiJ'n habyt aentrecken, a1s die hebt geBijstiev66 geind 16e e.?q.
ut,Kluchtsp.1,144 geind 16ee.?j.
M uylenbier,MULENBIER, zn.Uit muyl me
2
) Belonen? 11O Maria werde rooseen biev.
reijne wilt doch onderdanicheyt mit
In de zegsww .muylenbiev dvincken of ma
duechden muijtelnq,St2,227gvöör1524q.
pvoeven, slaag krijgen. 1 Ic eet dicwils Muyten (11),ww.ZieMNW i.v.M uten,
s
tocvisch / voer myn inbyten, En daer
,W NT i.
v.M uiten (11)? Zo ja,
toe m oet ic muylenbier drincken,Leuv. le art.
identiek metM uijten (1).
#ïJ'
#1'.4,321(beg.16ee.
q;B.:Daersuelen dan
Opkopen,yyvoorkoop''plegen.1Maact
wy proeven L.: Goet lecker mulenbier, dan
monopolix van gantse vruchten,
Tyudo3438Eca15501.
M uyt, koopt heele waren, COORNHERT,
M uylert,zn.Zie M uylaevt.
T'voevspel863g3ekw.16ee.).
M uylgat,zn.Uitm uylen gat.
OPM.Vg.M euijtevlj.
1)Eig.bek;ook als platte benaming Mui
n,zn.Van muijt(zieMNW i.
v.
voormond.1Ow hoortmijn marotegod M ute,jWtge
NT i.v.M uit(1).
bedroef haer m uylgat, N yeuvont 136
ltje knapgca 1500!; Dwelc (t.
w . Thisbe's hoojt- Een muijtgen nemen,een uil
ick gaen
hleet hy m et syn bloedich m uylgat Pen,een dutje doen. 1Nu wi
h neemen een mui
jtgen, LuIjstevschudtendeknabbelt,cAsT.,Pyv.D iijv noc
inch 358 (2eh.16ee.q(vg.ald.368:,,Nu
(ca 1530); Syn muylgat is root vanden v
wilick nochgaen slaepen wadt'').
bloede,ald.
Muijtich,bn.Van muijten (zie W NT
ln dez.bet.ook muylgaeteys.111ck
sien we1aen u m uylgaeters en staen geen i.
v.M uiten (111)?
Schuimend,bruisend.11Ofmueghelijck
gespen,Anders m ocht men uwen snaeter
dathi
j met onswelgepoijt //heeft Den
snueren,Ontv. Rentm.817 (1588?q.
2) Fig.: vleinaam voor een geliefde muijtigen roij als een vanden meesten,
vrouw. 1Och muijlgat,of ick mijwen- Aliten Lljsbitk94 geind 16ee.?q(zie ook
schen mochte,Om telogeeren binnen der ald.104).
vruechden capelle,BoevtelychSin 39geind
Mule,zn.ZieM uijle.
Mulenbier,zn.ZieM uylenbiev.
16ee.?j.
-

-
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Mute,zn.Zie M NM'i.v.,le art.,W NT

M ulinghe, zn.Van mulen,m uilen.

Gepruil,gepruttel,gemor.1Ghij hebt i.v.M uit(1).
schier acht daghe geweest a1s een pronIn muten bliven,verdrietig blijven,in
ckere ic en mach dese mulinghe niet ver- een droevigetoestand bl
ijven.11Alhoorde
ic ooc uuten Consteghe woordekens der
draghen,St2,206gvöör1524q.
M ultiplieren,ww.Zie MTNT
M ulti- rethori
jcken soet, Refereynen, baladen
oft ander cluten, lc bleve in muten, A.
plieeven.
Vermenigvuldigen. 11 EVBRAERT 164 BIJNS,N.ReI.31,b,12(1ekw.16ee.1(zie
(15231;Doesb.50 gv6ör 1528);GentseSp. ookald.98,d,14;144,g,4).
65(153% ;B.d.Scy.8 (153% ;cAsT.,C.V.R. M utsaert, zn. Van m uts.
Minnaar.11Sp.d.M .3699 gbeg.16ee.);
214 (1548q; Heymelic Lijden 96 (15571
St1,117,
.2,196 (vöör 15241;Ckvistenh.
l
,
fo8r.Gheleevde 149 (15581.
M undifieren, ww. Onder invloed van 857 (ca 1540);H.
d.
A m.L 5 (m .16e e.
J
lat.mundificave gevormd naar ofr., fr. (in woordspeling met mutsaevt, brandstapel?). ,ylfosten wy hoop-hout onder
mondifiev.
Reinigen,zuiveren.11Ghelijc zyn bla- ons beyden ghenaaken Van desen naut'
ders (t.w.van de wijnstok)alle wonden saeMrde
utse, zn. Zie M NW' i.v., W NT i.v.
mundifieren Zoo zuuerdehy (t.w.Christus) tsweerelds dal, cAsT., C.V.R. 144 M uts.
Liefde, verliefdheid, soms bep. Onge(1548).
M urm eracie,zn.ZieM NVTi.v.
lukkige of hopeloze li
efde (vg. K IL.
Angst.11O murmeracie diemialeuen m utse. Caecus amoy, amovis oestyum ,
stranghe creyt,H oe ontstelt ghihert,sin amoyimpot
ens,caecusj.1Leuv.Bijdv.4,
ende verstant, M av.t'.N.329 (ca1500q. 342;BVERAERT 22 (150% ;St1,119 (vötsr
M useel,zn.Zie M NNV i.v.
15241; Doesb. 31 gvöör 15284;H.d.Am.
Eig.snuit, bek,in de aanh. gebezigd B 7gm.16ee.q.
als scheldnaam voor een sinneken.11(f-. OPM.Ook in Antw.Lb.134,135 lv66r
totB.:)Datswaer,fyn museel,Tvudo709 1544)en nog bijR.vlsscHER,Bvabb.168
(ca 15501.
(ca1600q.
Muselaer, zn. Van m usel of muselen.
H etwoord mutsewordtaangetroffen
Doedelzakspeler. 111AN CAUwEEL, in in de volgende, vermoedelijk toevallige
CAST.)C.V.R.iij(1555);DE DENB 356a gca verbindingen, ter uitdrukking van het
begrip ,yverliefd zijn''of,y-worden'':nket1560q.
OPM.De d6or KIL.verm elde vorm moe- t
ev mutsen belastsljn.11Doesb.69 qvö6r
selevook inCamp v.d.Doot1964,devorm 15284,- mettev mutsen beluetevt sijn. 1
moselaev bij POIRTERS, M ask. 36, aang. Doesb.112 qvö6r 15281, mettey mutsen
in W NT i.v.M oezel, afl.
bevanghen sijn. 11 Leuv. Bijdv. 4, 264
Musenmeel,zn.Zie M uijsemeel.
gbeg.16ee.q,-mettevmutsen#t?t?A'A'
:#cç4sijn.
Muszelen,ww .Zie W NT i.v.M utselen. 1Doesb.31 g
vö6r 15281, metteygzizf/sp'
lz
--

Vermorzelen.11Daer was thooft ghe- geqaelt sïJ'
,
;
4, wevden, 11Doesb. 68, 207

m uszelt van den wreeden tyrant,Gentse (voö
' r 1528j,Conste d.M .73 (ca 15601.
Daarnaast doet mutse 1
@11 dez.bet.
Ref.14(1539j.
Mutabelte),bn.Ontleend aan lat.Ai
z
Jz
lf- dienst in de volgende,m in of m eer vaste
tabilis.
verbindingen (voor de muts àrï
g'g:s op,
Veranderlijk. 11Sy (t.w.de vrouwen) dat nog gedurende de gehele 17e eeuw
zyn instable, als den wind mutabele, voorkomt, zie W NT i.v. M uts,sub bet.

cAsT., C.V.R. 198 (15481; Rampzalighe 4):dmutshen opthoojtlaten bveyden,verFortuyne, mutabelste der W ijuen,H .d. liefd worden.11A.BIJNS,N .Rej.118,e,
Hpz.Ff2 (m .16ee.q.
18 g1ekw.16e e.q(Vg.M utsenbveyevhent;
M utabiliteit,zn.Ontleend aan ofr.,fr.
demutsedvagen,verliefd zijn.11Conste
m utabilité.
d.M .2 (ca 15601;Dvyd.Ref.61 (1561)
Veranderlijkheid. 1 Dat zoo menighe (Ook in Hsfu/.Lb.16 gvöör 1544qen nog
Coninckrijcken declineren /Datdoet:des bijHBEMSKERK,M innek.73 (1622);- de
tijtsmutabiliteit,cAsT.,Bal.B 2g15211. mutsegespen,verliefd maken,worden.11
M utatie,zn.Ontleend aan ofr.,fr.p;.
lf- Sp.
d.M .637 (beg.16ee.);Leuv.fï
J'
#r.4,
tation.
343 gbeg.16e e.q;Doesb.69 Ev6ör 1528);
Beroering?11Oorloghe/twist/en deso- Luijstevvinch624g2eh.16ee.q;R.Roos45
latie Oproer/wreetheyt /en groote mu- geind16ee.?q(Vg.M utsgkespeve);-depzzfftatie,Haagsp.n iiijv(15614.
se hebben, verliefd zijn (vg. KIL.. D e
-

265

m utse hebben. Adag. Caeco JA/OF:

aydeye, A;
'
âï.
ç8l'â amaye, #81'ZfJ JIZ/CJF8,
insaniye J1'
;
z
lOF:,caecum esse amove,elll
i6tim depevive,ïsçddA;tlamove cl/pï;voor de
mutsehebben p#.ZieNVNT i.A,.M uts,sub
bet.4).1Sp.d.M .1251 (beg. 16e e.q,
EVERAERT 266 (15301;in dez. bet. ook

demutseondevdehele (ofhinne)hebben.1
Sp.d.M 179 gbeg.16e e.q,EVERAERT 266
(15301,- de (ofsijn)mutseondevdehinne
hnopen,verliefd maken.l
,IcAsT.,Pyv.A
iij (ca 15301,H.d.Am.C 6v (m.16e e.q;
die mutset?Aotf8l
zdie/?ï'
)zç48geknoopt/181)ben,verliefdzijn.11Leuv..
1?*'#1z.46,bl.100
gv6ör 15164;- om venus Apzffs/ep'
;zlopen,
zich op het liefdespad begeven? 11Ghy
jonghers die tsamen loopt ghemene om
venusm utskenalsondersparensythuechs
van monde,St2,92 (vöor
' 15241;- sijn
mutshen t/:JJ:'
p,, zijn verliefdheid onderdrukken?Van zijn liefde afstand doen?1!
W atsy my de leeren wiltstellen soe sat
-

M utsenbreyerken, zn. Uit m utse en

bye
yen met-8r(à8s).
Dartele,minzieke

'

Jongeman.1E.:V-a

mutsen breyerken. AT.: W a Venus K amenieren liefste voerreyerken. E.. MTa

Amoureusken,H.d.Am.H 7v(m .16e e.
q.
Mutsene,ww.Van muts.

Vrijen offlirten.11Ou,ghy jongemeyskens!hoordy dat //wel? Coemt,coemt,
pijnt hier wat naerder te trutsene,ghy
deso tijelijck begint te mutsene,Chayon
453 (15511.
Mutsghespere, zn.

penmet-eye.

Die verliefd maakt. 1
&r.: Ghy zijt
m yn koppelere. N .: En ghy zi
jt myn
m uts-ghespere,H .d.
A m.H 4v(
m.16ee.q.
Mutskin.Van -C4/.
$(:), zie M NW i.v.
M utse, W NT i.v. M uts. Identificering

metmuts,hoofddeksel(en dan meton.gebruikt voor vrouw, zoals nog in het

wvl.,zie Ds Bo i.v.M zffs(:))lijkt aan-

ic myn dwinghen wat min vertellen ende trekkeli
jker dan afl.van mot,slet,zoals
myn m utsken vellen wat m yns ghesciet, W NT i.
v.M ot(11)voorstelt.
St 1,73 (v(56r 1524); de Anlff.
s: weven, Vleinaam voor een meisje. 1 Myn
verliefde of wellustige gedachten koes- mutskin die scoone sprute En m ach oock
teren.1St1,121 gvoör
' 15241 (= Doesb. thooftnauwe steken hute,EVERAERT 267

102),Bvuyne1,88 (2eh.16ee.q.

(15301.

N
Nabben, ww. Bijvorm
(hlabben,
bijten?
Synoniem van bijten? 1lck salu noch
welandersnabben en bi
jten,Hs.T5IB,
G,fol.43v geind 16e e.?1.
Nabesaet, NAEBESAET, zn. Uit na en

besaet (van besaden, zaaien)?
Geld? Men sal u alinscri
juen /wilt
nabesaetgheuen Solanghealsghi
jthebt,
Nyeuvont 120 gca 1500); Tnaebesaet es
thuutcoy (versta:het geld isop?),EvERAERT90(1525j.
Nabicht,zn.Uit na en bicht,biecht.
Kort form ulier, dat de beli
jdenis van
zonden besluit en waarin vergiffenis en
absolutie wordtgevraagd (vg.DE Bo i.
v.
Nabiecht).1Dan salick seggen een pater
noster voor een prologe, M et een ave
Marija,eer ick die nabicht ruere,P1'eochev 116 (2e h.16e e.q.
Nachscraye, zn.Oorspn ?
? 1Alen segt de nachscraye verwint
vele,EVERAERT 552 (1538j.
Nachtrente, zn. Uit nacht en vente.
OpusVeneris.11Avanneersihaernacht-

wiltersyn cruckein steken,St1,63 g
vöör
1.524). Soudick die nachtrenten van v

ontfaqnqghen ende elders gaen mitten
naycorfwtnaijen,ald.2,195'
,Gesontheyt
vergheltvriendelicdienaclltrente,Doesb.
86gvöör1528q.
Nacie,zn.ZieN atie.
Naebesaet,zn.Zie Nabesaet.

Naerdere,bw.Van '
nJ(8r).
Sterker. 1 Hemelsche begheerte...
llaerde gratie godts by wastte naerdere,
DE Roovsl
xE 271 g3ekw.15ee.1.
Naerdicht,zn.Uit naev en dicht.

Naar hetschijnthetzelfde a1s bydicht
(zieald.).11Leghd oocgheen charten vte,

tot iem ends spite,ln bydicht oft N aerdicht, zoomen doet te I-ande, cAsT.,

C.V.R.29 (1548).
Naerprys,zn.Uitnaevenpvys.
Tweede prijs. 11Hier mede was gheden naerprys V an eefen ter
Nyeupoort œ
XO 1527, EV ERAERT 376
W onnen

(15271.
0pM.Ook bij DE BACKERE,Afinnebv.
214(1558j,aang.in B'rNT i,v.Na,K oppel,

renten verliesttesyne (l.h'
nelsuerman ofSam enst,

Nae(rlprologhe,zn.Zie Napvologhe.
Naertroten,ww .Uit naev en tvoten.

(Achterlnalopen, -dansen (vg. Naqefr/pfcs)? !1 F. Hy mach op de want
kijcken.f..la en vast naertroten,Alaer
waen syn koten ,,en zullen niet kuysen,
H.d.
A m.D 2gm.16ee.1.
Naestich, bn. Van naest.
Nabijzijnd.1Tweeriddersstonden daer
ooc als die naestige Bider leeliker vrouwen,Dals.Wedevh.82qeind15ee.?q.

Naren,ww .Zie M NW i.v.

(ln denbloede)bestaan?11Gheen ander
Tvudo1111gca1550J.
Narrerijnghe,zn.Van 'ntW yeye'n .
Verhaal, m ededeling. 11Vvat es Reerffghenaem en esm y narende,Dan ghy,

thorycke dan zulcke eloquentie Naer
Fabius m entie, ende zi
jn narreri
jnghe,
CA ST.,C.p.#.16 (
1548).
Naspreien,ww .Uit na en spveien.
't. f'
fpïfïk
uis nasnveien, het heilige
*z hv

Naet,zn.Den naet vernaeyen,zie Ve1'- krul
snageven.11Gaat,dat u mijn heiligheid geleie;'t Heilig kruis ik u naspreie,
'
;2
,J8)/
:1'
l.
Naevolghentheit, zn. Van nael'olzhent. ver ende wi
jd,Roevende M eest.
1l793

Herhaling?Voortzetting?11Peystniet (ca1564?q.
Dat dit (t.
w .de transsubstantiatie)dus Nasschawater, zn.Uit nasscha, nachtgheschiet doer des broots verkeeren Oft schadeen watev.
wt crachte des sacram ents oeck bloot
Nachtschadewater(.
4quaSolatii).1Tes
Aler wt reaelder naeuolghentheit groot nasschawater naer m yn ghevoelynghe
Avanttlichaem daergod eenssyn godheyt Datmen om vercoelynghe /nei
mpt van
in scoot hy noyt sint en liet Ende dit binnen,EVERAERT 383 (15121.
verandert siet in dit broot vol eeren,
Nasschelic,bw.Bijvorm van nasscheylic
v.D.r)ALs,.
LofHostie54 g1e kw.16e e.q. (zieMTNT i.v.Nasscheyli
jht.
Nagetrooten, ww .Uit na en getyooten.
Gretig,ijverig,vurig (vg.xlL.: nasNadansen,de dansvolgen.1lck pl
ach scherlick.Fland.Cupidè,Jzfï#ll.11Ooc
so gaeren den dans te sien En noch doe, vli
echter Justicie / te fel te nasschelic
al word ick verstooten,Om dat ick niet Verbuerde een tl
ijf /men naempt hem
na en Can getrooten,Schuyj
man 112rv6ör Rasschelic,DE RoovsRs,Quicunque 674
(3e kw.15e e.q.
1504).
Nastriken,ww.Uitnaen stvihen.
OPM. '
Vg. hTaevtvoten.
Naghebuerlyc,bw.van naghebuey.
Evenaren?11AlwaericD auidsvictorie
Als nabuur, in de nabiiheid van en een nastri
kere,Doesb.10(vöör15284.
v.v.ook,zoalsin deherhallng in dehierNat,bn.Zie MNNV i.v.,le art.,V'NT i.v
volgendeaanh.,hulpvaardig.I1Aerhooghe
Achtev (of bachten) nat,berooid? (Vg.
b
(t.w. Maria), ghevloghen Gode Naghe- HARREB.2,117:hijisachternat,hijzal
uerlyc, Naghebuel
-lyc bidt God, dat ic bankroet maken).!
11an tachter kinders
daer Naer pooghe,Naer pooghe te laten albachten nat,DE RoovEl
ts 403 (3ekw.
q; Hoe menigen maeckt gij (t.w.
de weereldt Aventuerlijc, A. BIJNS, N. 15e e.
ReNam
f.324,
i,23 (15281.
M ageye Ti)'
t) achter nat, Voovleden Tijt
e, zn. Zie M N YV i.v., XVN T
.

N aanl.

258geind 16ee.?j.

Natie,NAcIE,zn.Zie M NV ri.v.N acie,

Iz-lyznamen,beroemd,verheven.tlMrie AVN T i.v.N atie.

datten verliest hy sal hem scham en Int

hofvan namen (versta:hemels hof),DE
RoovEus 279 (3e kw.15e e.l
,.
Namelijc,bn.ZieMNW i.v.,SVNT i.v.
Namelijk.
Eervol,heerlijk? 11 Namelijc Noemi,
Natuerlijcinnocente Neerstich NooptNa
miin conscientie,A.B1JNs,N.Ref.331,1,
7g'
i.ekw.16ee.q.
Naprologhe, NAEIRIPROLOGHE,zn.Zie
MNAV i.v.Napvologe.
Epiloog.11Sev.Bl.na 1692 gca 1450);
Sacv.v.d.N.na 1329 (3e kw.15e e.q;Elc.
kevlq'cna870 (ca14907
.q;DvieSotten,titel
g1ekw.16ee.q;H.d.
A m.Gg 2gm .16ee.q;
Oydonnant'
ie,in v.M elckebeke,D ePeoene
76g1620j.

11Geboorte,afkom st? Ofrang,stand ?

(Van de twee plaatsen,die in MNMTi.v.
Nacie,bet.1)voordeeerstebet.worden
aangehaald, heeft de eerste niet nacie,
m aar nacioen; bovendien wordt de bet.
betwist door Leendertz, M nl. Dvam .
Po
e,
z.581. De tweede plaats past
ni
eëtzibi
jbl
de

gegeven bet.).11ZijdijRidder

oftvan wat nacien,Camp v.d.Doot 123
(1493q;Ten helpt geen geltofvrientvan

wat nacien,ald.1636; Edelheijt is van
sulckerhoogernatien dat sijde telgeren
van deuchden prijst, Pvoetlts Abantl.
ts
391 gvöör 1589) (hic?).
2)Soort,kwaliteit,gehalte? 1So nemick ghestantich voer protestacie Dit

fondement al eest van slechter nacie, Pyoet
us Abantus 130 rvö6r 158% ; Dat

v.D.DALB,H4,81535 gca 15161.
moet u Godtloonen,//vrouwelycke na3)Natuur,aard,aanlegtvg.G:/lc'
zâtzczè
y'
fl.ll tie,Tyauwe215 (1595?4;Daeren esgeen
Uutu (t.w.Ni)'
tjes,ludeenstille,Geresen menschelyckenacie (versta:geen mens),
den swaren overwilletDie wiin m ensce- Bel.
1.
v.sam.1490(eind 16ee.?(
liker natie Broesscellc wrachten, Eevste
4) Gedrag, manier (van doen) 1 Si
Bl.470 qca 1440?q (hic? ofomschr. in (t.w. Maria) mochte met selker naciën
mensceliheynatie,al
smensten)?);Sijn fier (t.w. het bidden op heilige plaatsen)
ghelaet zijn pruessche nacie Heeft van Enege bringen in m urm eraciën, Sev.
hovaerdijensulckeinspiracie/Dathy van Bl.236(ca 1450);PuersteLeuen /Edelste
armoeden vreest die blamacie, Sp.d.M
NatieLtotM ayia),DERoovsRs196g3ekw.
1194 gbeg.16e e.q;Den eueraert volcht 15e e.J; ln v zoete eendraclltighe edel
zyne nathuere. Schelycx doet elc m ein- natie M oet my 'therte verhetlghen in
schehoedyveersch van nacien,BVERAERT al
len uren,H.d.
A m.H lv (m.16e e.q.
386 g1512j;Schoon vrouwen die vruecht
5)MTijze,manier. j
lHy (t.w.Christus)
vermeerden van sueter nacie, St 1, 102 clam ten hemel / met bl
ijder nacie,DE
gvöör1524)(hic?) Diebottaertvan slech- RoovsRs,QuicunqIte 551 g3e kw.15e e.q
ter nacie was werdt te setten op een De viandthaer (
t.
w .S.Geevtvuydt)openscauont (1.scauotj,ald.149;Midunctso baerdemetfeldernatien,A.Bllxs,N .ReI.
noyt My dinc en quelde vrempt van 83,e,15(1ekw.16ee.
q;Rechtistdatmen
nacien, v.D. DALE, St
ove 6 (1528); Zu v looft / mit reynder nacien,St 2,36
(t.w.Venus)en dénooitanderstegheen- gvö6r 15244.
derspacie,Dan elcken ghelieuen by haer
6) Begeerte,wens, verlangen, zin? jl
gratie,Sulck es haer natie,cAsT.,C.v.R ., H et comt te wensche recht naer ons
204 (1548);Dat's welv natie,want re- natie,Redeyijkeysged.15,212 (m.16e e.q
creatie Schepty in am oureuse Zinnekens, (hi
c? of aard?).
H.d.Am.F 8 gm .16e e.q;De complexie
7)Toestand? 11Ochthad ick verlichm ynder natueren Is contrarie colericus tinghe tot enighe spatle,lck soude van
ensanghwijnsnatie,ald.G1v;Almueghen- dese stranghe natie (versta: over deze
de Vader van godlicker natie het slod ellendige toestand?) ni
et murmereren,
van gratie oopent, Reyne M . 835 (ca OnlytsaemheytendeBvoedevlicheOndevwijs
1575?j (De bet.is hier zeer vervaagd); 169 (eind 16e e.?q.
Ghij koeijen van beestelijcke natie / OPM.Onduideli
jk isde bet.(,,substanmercktdehovaerdijgespeculatie,Pvoetus tie''?) in V .D . D ALE, Loj H ostie 95 (1e
-4b
kw . 16e e.
antus746 qvöör1589q.
q: ,,Lof vleysch w arachtich
ln de aanh.naar hetschijnteigen- goeds habitacie Ontsterfelic leuende vrij
t vleysch ghem aect hoghe
schap.11Lof,riekende Olive,vulzoeter fundacie W or
werde nacie'3
nat
i
e
n,
cAs
T.
,
C.
V.
R.
15
9
(
15
48
q
.
ln verzwakte bet.dienend ter omNatrossen,ww .Uitnaen tvossen.
schrijving.11O moedericbin tediep ghe- Najagen?11HylietPharoverdrincken /
streken laet uwe ghenade my niet ghe- die u quam naghetrost,Rott.Sp. F iv
breken vergeeft dat m ynder ruder nacie (15611.
(versta:mij, eig.mij,die ruw (zondig) Natuerich,bn.Zie N atuvick.
van natuur ben?), DB RoovsRs 182 Natuerlick,zelfst.gebr.bn.Zie M NW
(3e kw.15e e.q;Maer in swerrelts natije i.v.NatuuvlIjc,V'NT i.v.Natuuvlijk.
(versta: in de wereld) ist nu gemeijn, Beoefenaar,kenner van de wetenschap
Datmen liefflijck schijn thoont metjon- der natuur.jllbis den vueghele,te vul
stencleijn,Piv.enTh.310(1ekw.16ee.q; van drecke (zoo dat,de natuerlicke claer
Terdt neder. Dat ic virtuut cryghe en betoghen) Purgierd hem van achtere
efficacye Van dijn zoete nacye (versta: metzinen becke,cAsT.,C.V.R.87 (15484.
Naturich,NATUSRICH,bn.ZieW NT i.v.
van U,eig.van U,di
e yyzoet''van aard is?
Of van Uw >#zoete'> wezen?),Gentse Sp. N atuyig.

264 (153% ;Hy (t.w.God)salse (t.
w .dev
violen #'
zlï.
jyz)sturten tot haerlieder ghepijn, Op eerde, zee: ende fonteinsche
natien (versta:,,fontelnen'J),cAsT.,C.p.#.
218(1548j;Ghijsultaltijtmijnliefstevrou
//blijven boven alle wijven //inde werreltsche natie (versta: in de wereld),
268

Trouw aan zijn natuur;naarzijn aard
werkend. 11 Fenijn weest gloedich en
bli
jft volduerich en acht niet al sidi
mijnder herten stuerich, mer blijft natuerich,fenijnich bloot,Doesb.57 (vöör
1528).
Onduidelijk isdebet.opdevolgende
--

plaats:natuurlijk,vannature?Ofmetter- nieteen aerdige nepe?Diemijwelbesiet,
daad? 11O God wiens hulpe wy propijs ick ben een fraij geselleken, Lechevt.
naturich scauwen,cAsT.,C.V.R.75(15481. 229 (15411,Ghij hebt een nepe als een
Nauwernaer,bw.Uit nauwey en naev. akerwell
eken, Daermen de cluijten opt
Nergensna,noglangniet.11Tvaten es lantm ebreecktontwee,ald.232.
nauwernaer vp de grute, EVERAERT 111
2)Kneep,kunstgreep,regel.11Een wijs
ende goed m an die wat heeft ghescepen
(15131.
Nauwers,bw .Zie M NW en W NT i.v. Sa1ga slaen der nepen van allen weghen,
Nauwev.
cAsT.,C.V.R.25(1548q.
Nergens (vg.KIL.: Nauwers. Fland. Nequitie,zn.Ontleend aan lat.nequitia.
j.nerghens.Nusquam).11Eersttenbe- Boosheid,slechtheid.11O vatvolalder
ghinne Moet ghy met zinne / dit wel nequitie,dieGodtdagelix duetsacrificie//
onthoutNauwersblootzyn /maerallom- mit Abels bluede guet,S.Stadt 207 (ca
mestout,EVBRAERT59(1511j.
153
q
uit
51
ie;//
Pe
pi
ons
ogtenni
,a
et
ld.
da
10
t5wi
8,j VP enige neNecker,zn.Zie N ichev.
Om tekasti
jen
Nederlander,zn.Zie W NT i.v.
uw boze m alitie, Uw valse nequitie,
Bewoner van lagere streken. Dat Roevende v. M eest Al 123 gca 1564?j;
greyt alle hooghe ende nederlanders,DE De boozen sullen sm elten in haer eygen
RoovERE,Quicunque750(3ekw.15ee.j. nequitie, REAEL, in Amst. Jaavboehje
Neef, NEEFIFIKEN, NEEFGEN, zn. Zie 1897,58 (15781.
Neve.
Nerwaerts,bw.Zie W N T i.v.N evgens.
Neerssen, ww. Op dezelfde wijze ge- Nergens.11Men schiernerwaertsPuervormdalsmeevsen (zieW NT i.v.M eevzen) lijc God en soect,tzij in wat staten,A.
Vg.nog bGeyseït,C
/TFIIJJ6A'
S:'
II,enz.
sllxs413 (ca 15401.
Netelic,ùn.Vannetelen.
Verlagen.11Daer men proffytvp den
Prikkend,brandend? 1Jcvinde hier/
ghelde weet Hier by tneerssen / ende
ghunder by et hooghen Daervolchtneer- een byt
t3
eq
ghe
(153
. wortel netelic, EVERAERT
rynghe/etblyctvoorooghen,EVERAERT 513
247 (15302.
Nettelijc,bw.Zie MNW i.v.Nettelihe.
Neggligencie,zn.Zie N egligentie.
Op nette, keurige wijze. 11Hi
j dede
Neglect, bn.Ontleend aan ofr.neglect. m y daer mit diligencie Nvater om waNalatig.11Transgressorsoftneglecten, schen nettelijc voertbrengen Bij eenen
Gv.Hel370(ca15641.
iongelijc (!)schoon in apparencie,Camp
Negligentie, NEGGLIGENCIE, zn. Ont- v.
d.Doot170 (14931.
leend aan lat.negligentia.
OPM.Alsbn.in de bet.rein,zuiver ook
Onachtzaamheid.1Camp v.d.Doot301 in Tscep volwondevs14b (ed.1514j,aang.
(14931;Sf2,58 (vöör 1524q;EVERAERT in MNW i.v.N ettelihe.
500 (1533);Tvudo 1586 (ca 1550);Hw/ît?. Neus, NUEs(E), zn.Hem selven byden
S#.S iijv,X ijv (1561);Jezus i.
d.tempel (ofmettevjneusen nijpen,zieNijpen.
359 (ca 1575?j;Letteven Geest158 (eind
Neuselpotten,ww.Uit neuselen en pot
m et-8s.
16ee.?q.
Neigen,ww.Bi
jvorm van neien,hinni- Snoepen, heimelijk minnespel bedrjken? Vg.nigen naast niën.
ven.111ck neuselpot gheern,Godt wil't
Kabaal maken,te keer gaan? 1W at my vergheven,M et Venus longhskens in
wilt ghidoch // hier veelstaen neigen doncker hoecxkens,H .d.Hpz.Y 8v (m.
Daer isimmers meer gelijcx dan eijgen! 16ee.q.

Neve, NEEF, NBEFKBN, zn. Zie MN W
Cvijsman 260 Eeind 16ee.?j.
Nelders,bw .Zie W NT i.v.
i.Ar.,W NT i.
v.Neej.
Nergens (anders). 1 Die thooft van
1)
Naa
m
waarmede zinnekens elkaar
orloghen sochte solt her vinden W ant aanspreken (vg.Cousi
jnlhen).11Sp.d.M
int lant en is nv nelders orloghe,Antw. 2553g
beg.16ee.);Piv.en Tk.262(1ekw.
S#.Aaa iijv (1561q;Ghy sijtwtghedaen 16ee.);S.Stadt307 Eca 1535q;Chvistenh.
ghy en dientons nietThooftvolhaersen 371 (ca 1540),Tl
z?
.
f#o 193 (ca 1550);H .d.
is nelders welcomen,ald.Aaa iiij;W ilt H1'
;z:T 3v,Aa5 (m .16ee.);Rott.Sp.R v,
nelders voer duchten, Bel.v.sam . 53 S i
lijv (1561); Gv. Hel 667 (ca 1564j;
geind 16ee.?j.
Vevl.
Z.11,1,7,13(1583q.
Nepe, zn. Zie M NW i.v., W NT i.v.
2) Zinneken. 1 Chvistenh. 281, 1545
Neep.
(ca 1540q;Antw.Sp.Eei(1561q;Rott.Sp.
1) Taille, figuur. 1 En heb ick oock R iiij (1561);Bvouwevsg.273 (ca 1560);
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M .Bedv.Havt516(15774;Deenv.Jf:wsc/l
75 (2e h.16e e.q;Const-thoon.v
/zfît?.318
(16071.
OPM.De bet.toneelspeler, die Kiliaen
vermeldt(neue.j.nefken.Scenicus,/lïstvio,nefken.Atellanus,scenicus,histyioj

tijcken nieuwvondich,Well.M ensch 192
(2e kw.16e e.);Honorabilieuse gheesten
nieuvondich Aenm erct hoe, enz., H wfzf?.
Sp.Ttij(1561).

worden aangesproken. 11Gentse Sp.235
(153% ;H.d.Am.F 2 gm .16ee.).
2)Vrouwelijk zinneken.1 Onghehoorsaemheyt,Een nichtken,Antw.sp.Ee i
(15611.
3) Buurvrouw.11Gevaerken,gebreckt
onser nichten ijet? Katm.62 gv(5or
' 1578q
(zieookald.69,322).

reeks in de aanh.).1Men salu deecken
vanden nieneriets (l. nieueviets?) maecken vischbanckstrepersjaoffstraetvagers
winnebroijkens ende plateeldragers,Hs.
TM B,G,fol.106 geind 16ee.?j.
Nijewevontmaecker,zn.Uitnijewevont

elkaaraanspreken.1Ja,wateest,necker,
Sacv.v.d.N .17 (3ekw.15ee.1(zieook ald.
857);Tsus!nicker,tsus!aldussoutvoortgaen,Piv.en Tk.183(1e kw.16ee.1.
Nieheleren,ww. Corrupt voor nicheleven,wateen ofr.ww.*nichelev (van mlat.
nichil,lat.nihiltschijnt te veronderstellen?ATg.N itseleven.
Vernietigen. 1 Dies salhy haest van
Fortsen syn gedestrueert, H eel ghenieheleert // hier binnen den percke,
Tvauwe1372(1595?q.

Nijghen,ww.Zie MNW i.v.Nigen,le
art.,W NT i.v.Nijgen.
Prijzen? 11Dies is v lofin een eewich
iaer Van allen tonghen salich gheneghen,DE RoovEltE 156 (3e kw.15e e.q.
Nijpen, NYPPEN, ww. Zie MNW i.v.
Nipen,W NT i.v.Nijpen.
A.BEDR. 1)Verheffen,plaatsen (in
rang)? 11(DeH Geest) lnder godheyt r1
euen hooch ghenepe
n, St 1, 241 gv6or
1524)
2)i-yrhevten nijpen,ter harte nemen
(vg. mnl. dit nipe, vat, versta dit, in
M N 'W i.v.N ipen,bet.2,c).1
1Nvijswaer
hy die ter herten nepe,oE RoovERs 255
15e
g3e kw. e.1.
B.ONz.- 1)NIj.
pennaev,streven,jagen
naar.11Een zachtmoedigen aard...hier
moetmen na nijpen,Eermen ditlammeken,datdiezielisvoende,Zouden m ogen
nuttigen, Jezus o.d.levaevs 238 gv6ör
15801.
2) Nijpen te (fof), dringen, zich met
aandrang richten op.11Myn jonstezoude
thuwaerts / vut hitten waerm nyppen,
EVERAERT 293 (15291.
3)Ni
jpen te(f/f),raken,vantoepassing
zijn op. i
lTmywaerts en mueghen hu
woorden nyppen niet, EVERAERT 213
(1528?q.
C.W EDERK. 1)Zich verwi
jderen.11
Poocht... Alle ongherechti
cheyt /u zelven te nypen // van,Vevl.Z.1l,1033
(15834.
2)Hem selven byden (ofmettevjneusen
nijpen,anderen beschuldigen,terwijlmen
zelf vol gebreken is en v.v.ook huichelachtigpraten,huichelen?1Siethem seluen

Nieveriet,zn.K om ische afl.van nievey,
nergens? Of - op grond v.h.verband in
de aanh.- van *nieveven (bi
jvorm van

heb ik niet aangetroffen.
Nichte, NICHTKEN,Zn.Zie M NW
niejeven (zie os so i.v.Nijjeven)?
le art. SVNT i.v.Nicht.
Knutselaar#beunhaas7
. (,,inwoner van
1)Naa
# m waarmede vrouw . zinnekens Nergenshuizen'
'past nietin de beroepen-

en m aechen m et-ev.
Die slim m e, sluwe streken bedenkt of

Nicker, NECKER, zn. Zie M NNV
toepast.1Van deesenijewevontmaeckers
RVNT i.v.N ihhev.
geeft den duvelwonder,Gv.Hel250 (ca
N aam waarmede duivels of zinnekens 1564)

Niet,vnw .Zie M NW i.v.,le art.,W NT

1.5J.

Tesï:f4('
n),verbonden metww.,dieeen

beweging aanduiden. Naast de ww . genoem d in M NW lV, 2399 e.v.en W NT

XVI,1057 e.v.,trofik nog aan dalen.1
Soe salick u,W erelt,te niete sien dalen

Duerarmoedegroot,Tvauwe187 (1595?);
schenden.1Zowaertevergheifs,ia te
-

nieten gheschent De belofte en datcruce

Christi staerck, Gentse Sp. 320 (15391;
vellen.1Trouvemoetsyn wtuwen lande
-

gebelt En te niete gevelt, Tvauwe 231

(1595?); vevgaen.11Dat (zaad)staerften
vergaetalgheheeltenieten,GentseSp.91
(1539); wenden.11Eericintdonckereter
aerden belende, Te niete wende, Gentse
Sp.9(1539q.
Nietduegh(e),zn.Uitnieten dueghen.
Deugniet.11Aldereerst heeft hy allerande nietdueghen, cAsT., C.v.R. 244
(1548q.
Nieuwvondich,bn.Van nieuwvont.
Vernuftig, in gunstige en ongunstige

zin.1W a Luciferjonsken /ghijspreeckt
stoutmoedich.Ghij sijt van alle prack270

byden nuesen nypen,M'ratweethystrypen, Zy (
t.w.Pyram us en Thisbe,na hun zelf-

in ander laken // te maken?Dweych d. moord)zijn te Nobisbinnen derhavene,
Apost.934 r1e h.16e e.q;SiJsoecken al cAsT.,P))v.D viijv (ca 15304;Claes van
oncruydt inder papenhof. m aer voor- Nobis, van Hemelri
jck drie mi
jlen,
waersijnijpen Hen selven metterneusen, Veeld.Gen.D. 168 (16e e.q;W ildy volA.BIJNS 124-125 (1548q.
ghen /ghy sultteNobisfijn //springhen,
NijperetNIJPERKEIN),zn.Van Nijpen. Haagsp.c ij (15611; Hij (t.w.Gemeen
Benamlng voor een meisje van lichte Proffijt) mach alreede te Nobis wesen,
zeden. 1 Hier is comen een nieuwe ca- Bij themelri
jck op een mijle of twee,
meriere / eenen nieuwen nijpere, X . Voovleden Tijt278(eind 16ee.?q.
Nobishuis,zn.UitN obis en huis.
Esels44,19(15301;Ghelustesu ick maeck
u wel hondert swaghers eer lanck bij Hel?(Vg.huysvan Nobisin Veeld.Gen.
troongekensDalderghepersoonstebijdie D. 182 en Obishauss bij wEIGAND-HIRT
frayste nijperkens en dalderschoonste, (1644j).1V salnoch grypen althelsche
gespuys en vliegen m ette stuckken nae
Smenschen gheest266 gca 1560?q.
Nyppen,ww.Zie Nijpen.
nobishuis,M .Bedv.Havt516 (15771.
Noblesse, zn. Ontleend aan ofr., fr.
Nyppich,bn.Van nyppen,nijpen.
Nijpend. 11(De #'
?
z
Jï/) Menichsins scu- noblesse.
wende de nepen nyppich (t.w. van de
Adeldom.11ls dit de Noblesse? is dit
havik),BVERAERT 356 (15311.
derTroyanen ,,aert? H .d.Am. E 1 (m.
Nijpsel,zn.Van nijpen.
16e e.);Leertse opbinden (t.w.de cousGedachte, denkbeeld. Rleer hopen banden) thoont beter noblesse, Bvuyne
dan twijfelen iseen beghinssele,Desmen 2,56 (1583q.
mach deuchdelijck nijpsel,,
nijpen,H.d. Noyalic, bn. Zie M NW i.v. N oyalihe.
.4-.
V 65rgm .16ee.q.
Edel,zuiver.1Godswoordtgeneralic,
Nisscherken, zn. Van *nisschevt, bij- Ofbeloften,ofGodsliefde noyalic,Gentse
120(15394.
vorm van *nisschaavt (vg. nescaevt in Sp.
Nomineren, WW. Gevorm d naar lat.
NVNT i.v.Nesck,Afl.)?
Sukkelaar, onnozele hals. 1Hoort ghi nominave.
gelubecte van hoofde nisscherkens Die
1)(Uitdrukkelijk)vermelden,noemen.ll
ghister een buyle vielt en heden een gat, H.d.
Am.Aa4 (m.16ee.q;Iz
loyr.Gheleevde
DE RoovsRE 403 (3ekw.15ee.1.
280 (1558);Rott.Sp.N vj,O v,vij,Q v
Nistich, bn., bw. Tegen afleiding van (1561q.
Ghenomineevtsijn,heten.11Letteven
nest (zie MNW i.v.Nestich,W NT i.v.
Nestig)schijnt zich de betekenis te ver- Geest157 (eind 16ee.?q.
zetten.
2) Benoemen,aanstellen? 11 Laat ons
Keurig, mooi, welverzorgd. 11lc ben
eenigheArbitersnomineren,//Diedees
bereet saen, Ja maer!datmi
jn pareersel questiebeslissen,H.d.Am.P 7(m.16ee.1.
zonder waen Al nlstich staet zonder
Nommerte),zn.Zie MNW i.v.,W NT
letsel,I.
T Vvoede 127 (ca 15001;W elwat i.v N am m ev.
mendy maken //au ghy broerken nistich, Boven '
p,t
?pz-:9'(:),onnoemelijk,onzegTavuwegvaen 938 (15811.
baar. 1Huwer Menich vele mocht ghe-

.

Nitseleren, ww. Ontleend aan ofr. raecken te besteruene Buten ghetale
*nichelevîVg.N ieheleven.
groot bouen nom m ere, EVERAERT 92

Vernietigen.11De dootalle creatueren (1525j(zieook ald.248 (1530j).
Non fors,NON FORSE,FORTSE,FOORTSE,
FORCHE,iw.ZieW NT i.v.
(15161.
Niuschirling,zn.Oorspr.?
Het doet er niet toe,wat doet het er
Soortappel.110.:W adtleckerderappe- toe, enf1n. Sp.d.M . 427, 3422 en PaSS.
len!7.:Si
j zijn seersoet,beterdan soe- gbeg. 16e e.q, EVERAERT 11 (1509q, 46
teneven oft niuschirlingen, Appelboom (1512j,323 (1531?);Doesb.23,70,136 en
284 (1e kw.16e e.?j.
pass.(vöör 1528);S.Stadt197 (ca 1535)
Nobis, zn. Zie M NW en V TNT i.v.en Dev.Pv.B.179(153% ;B.
d.Scv.27(153% ;
mijn artt.in Volhshunde1948,bl.11e.v. A.BIJNS 256 (ca 1540);CRUL,Heynhen
en Ti
jdschv.68 (1951)bl.104 e.v.
4,35 (ca 1540);H.d.Am.T 2v(m.16ee.q;
nitseleert, SMEKEN, Gulden Vlies 204

Benam ing voor de andere wereld, in Kost
ev Joh. 114 (m.16e e.j;GHISTELE,
dederdeaanh.iskennelijkdehelbedoeld, Tev.Adelph.36 (1555q,Tev.Heaut. 39,
in devierdehet,,tussenstation''(ziemijn 56,84 (15554;Antw.Sp.Aa iiijv (1561q,
bovengenoemd art. 1l1 Volkskunde). Pveechev 92 (2e h. 16e e.
1; Katm.431

gvöör 15781;HotrwAsRT,in T%jdschv.14,
180 (15831;Con.Balth.6$ 811 (1591);
Tvauwe429,492,681(15957
.);Bel.v.sam.
130,957 geind 16ee.?q.
OPM.NogbijcosrER 501.
.

Noone, bn.Oorspr.?
Te 10018 ynahen,zich verheffen, zich

verhovaardigen,zich (te)hoog,verheven
achten. 11 Hy (t.w. de franse koning)
maecktehem tegoetnochoocktenoone/
Om wreken Godts passie, cAsT., Bal. A
8v(1521);Ghelijck een blomme,zuld ghy
uutbloien Verdelewen en steruen hoe ghy
u maecttenoone,cAsT.,C.V.R.113(1548j.
Nooproede,zn.Uitnopen en yoede.
Geselroede?11Dielangenooproededaer

hij mee slaet den misdadighen wederspannich blijvende,Pvoetus Abantus 865
inHs.TM B,,4,fol.21v(v6ör15891.
Nootdienst,zn.U it noot en dienst.
Opgedrongen, tegen iem ands zin be-

wezen dienst.11NootdienstesmetElckerlyconweert,BVERAERT 289(1529j.
Nootwaere,zn.Uitnooten waeve.
Opgedrongen koopwaar? 11Nootwaere
scynt Elckerlyc by ghelaete slicht, EvE-

RAER
T 441 (1eh.16e e.q.
Nope zn. Zie M NW i.v., W NT i.v.

xoop(f).

1) 11arigheid, kwelling, verdriet.
Jonstighe sin ïhy crijcht de nope Van
uwerqualen /datsu seergroot,Sp.d.M .
1150 Ebeg.16ee.q(hic?);B.:Haer vader
en craecter gheen noten in ... F.: Van
ancxte oft Dierick by tm eysken crope.

B.:Datmochtewe1waerzijn.JS.:Ditsal
denope,ald.1259,O moederonsHeeren /
uut swaerder nopen Mijn blosende wangen zijn valuwe ende bleeck,ald.5947.
2) De nopen geven, verzekeren. 11Es
God den zondare /zoo ghenadich talder
spatie Zoo ghy, W arachtich Bewys...
my zyt de nopen //ghevende,Zoo bem
ick dan eensdeels up vaster hopen //
levende, Vevl.Z.lI,819 (1583j.
3) Opwekking, aanmoediging; troost(woord).11(Hetgel00Ivevsievd metd6wevhendevfï8/#:)DewelckePaulus/terzalicheyt es bewyselick, D en Troosteloosen
Zondare / een beradighe nope zoete
als syrope,JQ?1.Z.11,791 (1583j.
Nopen,ww.zie M NW en W NT i.v.
A.Bedr.- 1)Zeggen,mededelen,noemen,vertellen. 11Verstaet myn nopen,
BVERABRT 72 (1511j (zie ook ald. 330
(1530q,394 (1511j);Deleecken naeralder
papen bloedt dorsten,Seersthatende,die
m eest haer sonden nopen, Au BIJNS 99

E1528j(hic?)Alsghy nooptetdatwoordt
272

volrouwen ...het grief,dat ick doen besief,Doetm y noch sterven,cAsT.,Lied.49

(ca 1530);Alzulke Straetdichters...zijn
meest de ghene van der voor ghenoopte
e e.1
opinie, in cAsT., C.V.R. iij (m. 16
(zie ook ald. 70 (1548j); Mijn ileeren
hoort wat ick ben beghearlick Mi
jnen
sin van desen,wilick v nopen,D wevch d.
Apost.1354 (1e h.16e e.q;Hoorde ick
Patria flus in si
jn reden niet nopen?Dat
hijverleendebosschen,bergen enrivleren,
Leevl.Taejel-sp.246Ebeg.17ee.1.
2)Brengen,verschaffen? 11Zendt ons
u gracye...Zo dat wy hier nu alzonder
vercleenijnghe Den meesten troostnopen
by u vereenijnghe,GentseSp.198 (1539j.
3) Gebruiken? 11Peinst dat aspiratie
en esgheen lettere,En pijnd u ditin u
dicht niet te nopene, cAsT., C.V.R. 41
(15484.
4) Begrijpen, vatten? 11 Soo is die
(govdel) quaet te ghecrijghen dat noop
ick Voor allen dinghen, Sp.d.M . 2873
Ebeg. 16e e.q; Dat is goet om nopen,
H.d.Am.l1(m.16ee.q.
5)W innen,verkrijgen,verwerven?(Vg.
Ghenoopen). 1 W illet my ontfauwen //
updat icker uut nope Troostighe syrope,
Vevl.Z.l1,629 (1583).
B.Onz.Nopen p#,in de aanh.corrupt
voor hopen op? 1 Dees proccureurs en
taelluyden, daer de duyvels op nopen,
heur lichtichei
jt en ontrouwheijt is elck
ope
nbae
r
,
Bv
o
uwevsg.293 Eca 15604.
Noppe, zn. Zie M NW i.v., W NT i.v.
Nop (1).
Geld? 11Als dese joncxskins eerst /
vutten doppe sprynghen Ende noppe
brynghen /maer hem versnellen Allomme tewesene (met goede ghesellen Dan
sietmense vellen /an hu boort (t.w.van
Pvactycheghe List), BVBRAERT 54 (1511q.
OPM.ln hetmv.in debet.geld (nogbij
coRN.-vERvL.) in TIjdschv. 21, 94 gbeg.
16ee.
q:,,Een guyt die in myn bors geraect ende vloyt m yn m yn noppen''.
Noppen, ww . Zie M NW i.v., 2e art.,

W NT i.v.Noppen (l)en Noppen (11).
Krullen (vg.VONDEL 1,368:een nop
ofkrulm aken,t.w.in het haar,in W NT
i.v.Noppen (1),bet.2),in de aanh.van
de neus,als uiting van verlangen.11U
nuese salder affnoppen a1seen die belust
is,Sotslack 182 gca 1550) (Van Eeghem

vertaaltnoppen hiermet y,jeuken'').

OPM. M isschien kan m et deze plaats
ook vergeleken worden vlsscHsR, Bvabb.
Q0. lk dank 11 schoon Lief VOOr MW
rOOSen en knoppen, Dan na uW SChOOn

Bloem sou mi
jn neus meer noppen , Noveteyt,zn.Ontleend aan ofr.novité,
aang.in W NT i.v.Noppen (11),sub bet. lat.novitas.
Nieuwheid. 1 Herboren in Noveteyt,
2).
Notabel, zn.Zie M NW i.v.,NVN T i.v. Bvuyne 2,18 (1568q.
Nuchterstondtt), zn. Uit nuchtev en
Notabel(11).
N aam waarmede in spelen het publiek stond.
wordt aangesproken. 11 Eevste Bl. 65 stOc
onh
dt/ennu
ds
cth
on
td
er-(
s
vg
to.nKI
d.L.: nuchtenvetus Fland.
(ca 1440?); EVERAERT 296, 301 (152% ;
M atuta, hova A/î(tt%ttiyzfI, tempus antemeLeckevt.558 (1541).
Notab(ellijck,bw.Zie MNW i.v.No- vidianum). 11cAsT., Bal. B lv (1521j;
tabelihe.
GentseRef.160 (153% ;cAsT.,C.V.R.159,
Duidelijk? tlTmessicht int beghrijpen 209(15481.
menich abelclerck,Die abelijck ,ynota- Nuersensteert, zn. Uit nueys, naavs,
belijck ,yde redene schicht, Rej.v.Rhet., aars? (Vg.Schostbrost dat ter kelen en
achtercAsT-,Bal.(1521);Deurdithant- nuersen huutspeyte,DE DENE,bij Ds Bo
werck (
t-vr.de landbouw) SOO sietmen i.v.Schossebvohhen) en steevt.
Naar het schijnt een (grappige?) beno
t
a
bl
i
j
c
k Alle Crachtighe cruyden lustich vergaren,Haagsp.nijv(1561j.
naming voor cunnus. 1 Adieu maegdeOPM. Verdam geeft t.a.p. één plaats kens / tot tmaegdom ter nuersensteert
uit 1488 in de bet.,,in bijzonderheden, huutzwoer,DE DENE,Langhen Adieu 159
1.
1itvoerig'', waar mogelijk ook de bet. (1560q.
Nues(e), zn. Zie Neus.
duidelijk''zou passen.
Nueselen,ww .Zie W NT i.v.N euzelen.
Noteirlic,bn.Van noteven.
Behartigenswaardig.11Naeronsvoort- Futuere.11Die van haer mans willen
stel W eit dat noteirlic zyn vier saken scheyden alslacke dillen Om dat sy niet
Dienaemelicmueghen/een stedemaken, genoech genueselten worden,Leenhoj670
EVE RA ERT 366(
1527q.
(na1531j.
Noteren,ww.Zie M NW i.v.,W NT i.
v.
Nuijle,zn.Zie MNW i.v.Nuyle.
Iloteeven.
Snoet, muil. 11De vrauwen draghen
1) Betekenen. 1 Een voedsels groot. baerden an haer nuijle,M an en wjjj 44
Maria leift by dien /jnt eeuwich rycke. (eind 15e e.?q;Hebben de vrauwen nuyDit noteirt dat gheen huers ghelycke So len?W aersi
jn u sinnen?Ald.47.
Nullus,zn.Ontleend aan lat.nullus.
g
l
o
r
i
e
u
s
/
o
n
g
h
e
c
o
r
ump
e
i
r
t
J
n
g
l
o
r
i
e
n
gheresen esgheexalteirtSo alle doctueren
Nul, nietswaardige, sukkel. 11 Een
/exspresselic ontvouden,EVERAERT 375 nullus wordt somtyts geëert Daer een
geleert m oet staen besyen, Bv. W illehen
(1527j.
2) Noteven duev, begrijpen, verstaan 267 (1565?);Hs.TM B,G,fol.22v *geind
onder. 1 Duer 'tdryfsant noteer ick 16ee.?j.
Nutsel,zn.Van nutten.
svleesinstel,Bvuyne3,129 (1556q.
Notoor, bn. Ontleend aan ofr.,
Voedsel (vg. KIL. nutsel. Fland.
notoive.
Vi
ctal
uss,ee
alride
ment
um).11Alle nutselsmaect
m
y
confyt,v.D.DALE,in Jaavb.
Algemeen bekend (vg.KIL.852: Notoor.Euidens,manijestus,manijestavius. Fonteine 1946-'47, blz. 10 (ca 1522?q.
vulgö notovius),in de aanh.berucht. 1 Nuweravonts, bw . Uit nuwev (van
D'ander parti
j na mijn bedinken Mag nuwe,nieuw)en avonts.
ni
en
ma
Onlangs op een avond.11Lieve vrout
Zij
znd
o not
ve
oor
rschonen, want zi
jn daden
tdat ze stinken Voor God of hi
j weer so lange draelde, Als hi
J
en die werld b1
jalleraden,M eestxdl607 nuweravonts dee, die vuijle stincker,
(1559q.
Katm.67 (vöör 1578j.
Notorelic,bn. Van notoov.
Nuwerdaechs, bw. Uit nuwev (van
Algemeen bekend? jlDe reste vanden nuwe,nieuw)endaechs.
zeluen hulien orborelic,Esalnotorelic,als
Onlangs.1lc most nuwer daechswe1
ghemeenen coop,cAsT.,C.V.R.241(1548j. driedagenbeijen,Katm.90Evdör1578j.

O
Ob-,zie ook 0#-en Up-.

Obedientelijck,bw.Vanobedient.
Gehoorzaam (vg.xIL.852 obedientelick.Obedientev,obsequentev).1M ay.t/.
N .269 lca 1500j;llJ:ff.M ensch 600 g2e
kw.16ee.q;Rott.Sp.P iij(1561);Haagsp.
e iiijv(15611.
Obedientich,bn.Van obedient.
Gehoorzaam. 11EVBRAERT 73 E1511q

310 (152% Tavuwegvaen 1308, 153J

Ghenom en,zoo Paulus propoostelic wtt,
Daer ghy ter doot by waert, tallen
stonden, Schriftelic verbonden, Gentse

Sp.219 (1539).

Obligeren, ww. Ontleend aan ofr., fr.
obligev.
Binden, verbinden ? (
vg. prpc. Cop.:
obligeren , obligave en KIL. 852: obligéren .Obligaye:adstyingeve, obstvingeve,
d
euincive).11Dat adam ons eerste vader
tslot ontslootDaerhi
jonsmetobligeerde

(1581).
Obedierich,bn.Van obedieven.
derdootDuerdiebetedesappelsbi
jeua
1) Gedwee,volgzaam ? 1)Gods ghena- beuel,Camp t'.#.Doot2492(14931.
den volsoeterplaysanden Salonse vyanOblivie,zn:Ontleend aan ofr.oblivion.
den, noch maken obedierich, Dweych d.
Vergetelheld. 11 M Hoe heet den
dranck ? F Oblivie oft vergetentheyt
Apost.133 g1eh.16e e.
q.
2) Minzaam, vriendelijk. 1 Siet hoe swaer,zz
lwfzf?.Sp.Mm i(1561).
manierich Sy zijn obedierich //tegen mal- Obmutesceren,ww .Ontleend aan lat.
canderen, Dwevch d. Apost. 42 (1e h. obmutesceve.
16ee.).
Zwijgen.1Obmutesceert/'tisbegheert/
Obegieren,ww.ontleend aan ofr.obéiy. isserghedwaelt/i
et,Rott.Sp.Q vijv(1561).
1)Gehoorzamen.1)7.:Hout u vrede- Obscuer,OBSCHUER,bn, Ontleend aan
lick.IVI. lc zal.. O myn kindt/alseene ofr.,fr. obscuv.
die wil obegieren, Jezus i.
d. tempel 37
1)Donker;verborgen.11Naer dat ons
(ca 1575?4;Nu gaen icmetu //dy min- gheloove een argum ent es, Zoo Paulus
delickobegierende?ald.412;Alledese/en tuught, van dat ons onbekent es?Obwillen niet obegleren myne beveelen, schuer en doncker,daer wy in faelgleren,
Zo en m aght niet bet verlichten noch
Judich 114 (15771.
2)Luisteren?11lck (t.w.GhenadeGodts) verchieren Dan dooghste claerheyt,
roep u alte zamen wilt obegieren /Alet GentseSp
..267(153% .
zoete manieren /zalick u maken wit / 2) Duister. 1Ben ic te obscuer,naer
Reyn onbesm it,Rott.S/.L vj(
iemends ghevough, Tes m y ghenough
1561).
Obitie, Zn. Ontleend aan ofr. obicion dat ickt wel verzinne,cAsT.,C .V.R .250
(yyopposition,empèchement'',GoosFRov). (1548); T.. NVy zijn invisibele. JF Al
Benam ing voor een zeker misbruik in staen wy in presentie.F Onszaken zi
jn
de rechtspleging; obstructie? 11Blauwe obscuer. 1F.: En tenebrose contenentie,
glosen / loose treken / schalcke positie RoObs
tt.sp.
P ijv (1561).
erveren,ww .Ontleend aan ofr.,fr.
Appel/Copye/tvonnissen obitieAlniet
o
b
s
e
v
v
e
v.
voorwaer/intlaetsteafgrijs,DsRoovERs
340 (3e kw.15e e.).
ln achtnemen.11Obserueerd strictelic
Oblatie,zn.Zie M NW i.v.
ende volghd dm yne, cAsT., C.V.
R . 66
Offergave,offerande.1EVERAERT 257 (15481 (Z.
ie ook ald.91);Nochtans heb(15301;GentseSp.279 (153% ;Vevl.Z.ll, bense gheen arm en buyten haer poorten
ghelaten, Alaer t' ghebot der caritaten
905(15834.
Obligacie, zn. Ontleend aan ofr., fr. seer wel gheobserveert,Heymelic Li
jden
obligation.
94(15571.
1)Verplichting,verbintenis?(vg.KIL. Obstakelick,bw.?Van obstahel(zieOp852: Obligatie. Obligat
it stahele).
io). 11Out
* he
vergatic daerveelan wasbelancTprlsoen
Hinderli
jk? 11V welter envye //quyt
dobligacie tbelof zeer stranc, lc dochter draghende met hatye // ni
jt / quaet
veel te m in op dan te voren,Camp v.d. obstakelick m et ons ghesm akelick,Reyne
Doot796 (1493J (Vg.'t frans:,,viellesse M .315gca1575?1.
fut en oubliance Prison serm ent obliObsteren,ww. Ontleend aan ofr.obstev.
geance Plusnen futen riens souuenu''). Hinderen? 11 Het heeft dry nachten
2)(Dienst)contract(vg.KIL.852:Obli- quaet W eder gheweest, 'twelck my obgatie.. Auctovamentum. 1 Hy (t.w. steert,Dat hy alhierniet en com pareert,
Christus) heift den vyant u obligacye H.d.Am.Ee 3v (m.16e e.q.
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Obstinaetheyt,zn.Van obstinaet.

patie deurwordtbelet/En desAlmachHalsstarrigheld,onverzettelijkheid,ei- tighen ghebod vergheten? Haagsp. ï
genzinnigheid,1B.d.Scv.26(1539),cAsT., iijv(1561).
ln de aanh.ongunstig:beslomm eC.V.R.144(1548);Tayuwegvaen973(1581).
OPM. Vg. KIL. 852: obstinaetig- ring. Tdeene estwederstaen /van eerdheydt Pevtinacia.
sche ocupacie.Tdanderjn lyden /hadde
Obstinaetich, VPSTINATICH, bn., bw . Alaria stercheyt,EVERAERT 333(15301.
Van obstinaet.
Occuperen, OCUPEREN,WW . Ontleend
H alsstarrig, hardnekltig. 11 Tvleesch aan ofr.,fr.occupey.
domineerde m yns obstinaetich en myn
h.
BEDR.- 1)Bezetten;versperren.11
verweeren was alte wanckelbaer,Sm en- Let
telyemandt can aldaer passeren,Om
x
de
vyande
n die den wegh occuperen,
sc/zpAîgheest526 (ca 1560);Als ziet ghy
vueten gods kercke /commen veelghe- GentseSp.239(1539) Staetoock deduere
ruchten Vry zulcke vruchten //vpstina- van den huusin den gloet Ende de vlam tich in haer afferren Mueghen haer noch m e den vutgangh occupeerd, Twerdt
v nietderrenrTayuwegvaen 1664(1581). nood dat ghy duer de veinstre passeerd,
Obstinatelilck,bn.Van obstinaet.
cAsT.,C.V.R.18(15481.
Halsstarrig,onverzettelijk,eigenzinnig
rvullen? 11Met Gods gheest leyt
(vg.KIL.852:obstinaetelick.Obstina- zou2)aVe
ltoos gheoccupeirt In sprake, ken/?,pvaejvactè,pevtinacitev).11Daer willen nesse,liefdeendezoetheyt,GentseSp.270
wy oock by blijuen sonder gheki
jf/Niet
.
obstinateli
jck metten onelen,Haagsp.k (1533%
) Beoefenen.11Hier om sietmen elck
ijv(1561).
ch useren Consteoccuperen //
Obtem pereren, ww .Ontleend aan ofr., metNeersti
t
ot
a
l
l
e
n
s
t
onden, Antw. Sp. Ppp iijv
fr.obtempévev.
(1561).
Gehoorzamen.1Goedeaudersmoetick
lagen? 11Daer Vrou
obtempereren, cAsT.,C.V.
R .250 (15481. 4) Aanvallen, be
neren / Comdy (t.w.
Obtineren,ww.Ontleend aan lat.obti- Redene sou domi
Lediclteyt en Wellusticheyt) occuperen //
1/2.81/6.
r suyuer reynicheyt Deur ulien luVrinnen, verwerven,verkri
jgen? (Uit- hae
ieuse vileynicheyt, Antw.Sp. k iiij
sluitend aangetroffen bijDe Castelein en xur
op 3 van de 4 plaatsen verbonden m et (15611.
B.ONz.(llverig)bezig zijn,werken.11
t/tzz
p,l.1Die welLatijn ende andertalen
en, prelaten, coningen & princhen
canHeeftvijfthienvuereninelckghespan Abt
heeloccuEnde sal obtineren vanden sinen ,cAsT., dan,die in dweirels samblant
'
1
Dat
hoochpe
r
e
n,
Bv
u
yne
3,
11
0
(
15
56
1
Ghy
zul
d
o
bt
i
ne
r
e
n
va
nC.vR.33(15481;
den uwen zonder pyne,ald.66;lc bliue tyt van Paesschen . Daer all
e volcken /
haer dienstbo,zu m yn m eestresse:W-iens die van Jootscher partien // zyn Huer
hoghe presentie m y eenpaer greid, Ende inden tempel vertooghen . Om daer in
enst/ghewillich tocuperen,Jezas
sa1 eens obtineren van m yn clergesse Godsdi
Mids pacientien, verwinsterigghe der i.
d.temp
.el9 gca 1575?);Ach ja lieveborswaereid,ald.209;M en vindtere die van ghers bequame die ter steden vrame //
hem zeluen doceren, En niet m in obti- duer zulckdanich ocuperen huusvrauwen
neren in elck parcheel,ald.247.
ende kinderen / wel zult deffenderen,
Occulteren, ww . Ontleend aan ofv. Judich 709 (1577);Den gheest des anteoccultev.
christ//diein hueroccupert//quaetals
Verbergen.1Gheringhe Allen Staeten haren eeghen god, Tavuwegvaen 151
my hier persenteert Om te siene oft (15811.
Trouwe daer woort gheocculteert Teghen
C.NVEDERK.-- 1) Zich bezighouden,
zich ophouden met.11Mensachhem altoos
onsen danck,Tvauwe1170(1595?1.
-

Occupatie,ocupAcls,zn.Ontleend aan

metten sondaers conuerseren En hem

occuperen // met sulcke onvroedichei
ofr.,fr.occupation.
jt,
Bezigheid, werk, inspanning. 11 A. Beheevinge Pauli333 gca 1550?q.
BIJNS,N.Rej.205,a,3,
'227,c,2 g1ekw. 2) Zich bei
jveren, benaarstigen, in16e e.q; cAsT., C.V.R. 101, 199 (1548); spannen.11Ha,nu salick mi
jgaen occu-

Chavon 7 (1551q;Haagsp.m ijv(15611.
Sdeuchts occupatie,beoefening van
de deugd? 1
1W athelptdan datmen hier
w onder voortset / Daer sdeuchts occu-

peren En hun gaen rengelen sonder

respijt!Beheeringe Pauli415 (ca 1550?jJ
Oock moet ghy u occuperen //in aldem anieren Den ongheherberchden ghe;

willicken te logieren, I'
Qrf.Z.l1,1040

(1583j.
OPM.Zie ook Gheoccupeevt.
Ocupacie,zn.ZieOccupatie.
Ocuperen,ww.ZieOccupeven.

Odieus, bn. Ontleend aan ofr.,
Od%
'81/x.

Afschuwelijk?11Alswibinnen comen /
sullen widesakevroet//zyn Oftsidoor
verstoortheyt/yetheeftinden sinodieus,
GHISTBLE,Hwf.88 (1555q.
Odieuselijck,bn.Van odieus.
Hatelijk,afschuwelijk.11O quadeboetschappe /voormiodieuselijck Die doloreuselijc mijn herte dootwondich doorsnijdt,GHISTELE,Ant.88(1555q.
Oestinghe,zn.ZieM NW i.v.
Oogst (vg. Havl.Gloss. oestinghe,
mestio). 1 Coren,wijn, quistende, ende
alle oestinghe,DE RoovERs 379 (3e kw.
15ee.).
Of-,zieookAf-.
Offenderen, WW . Gevorm d naar

Ombre,zn.Ontleend aan ofr.,fr.om bve.

Schaduw. 1 Als selen berueren alle
staten Hemel / eerde / sijt mi dan in
baten Voerdeombredesdoots/hetvreeselijck stuck, v.D.DALE, IJJF: 1046 (ca
1516).
Omhaken,ww.Uit om en hahen (van
haah,spade,zieW NT i.
v.Haah (1),bet.
11,2,fen vg.MNW i.v.Hahen,leart.?).
Omspitten? 11 W ij sullent (t.
w . het
land)gelijckelijck om gaen haken om die
grontbetteraeken /soovaltergeenscae,
Saeyeve264 (2eh.16ee.q.
Omhelden, ww. Uit om en helden,
boeien,kluisteren (zie Helden)?
Omvatten,omkluisteren? 1Coomende
benevens Ram atha goodts geest omhelt
en in tgetalder propheeten /stel
t,Saul

en DJwi# 437 (2eh.16ee-).

Om m atelick, bw. Zie M NW i.v. Owmatelihe.

Onbetamelijk (vg. Gloss. Bevn.: un-

m ateleke, immodevate, immodeste; Iz-pc.

Cop.:omm atelec,immodesteen Teuth.:
offendve,lat.offendeve.
Hem ojjendeven, zich stoten. 11 Och onmaitlick,intempevantev,immodevanMensche,ziet dat ghy wandeltm et lichte t
ey).11Vindtmen vuullueren...Dielatick
lnden dagh,dat ghy u niet en offendeirt, alle varen als verloren dierkins, Ende
leuende om m atelick, cAsT., C.V.R. 198

GentseS/.239(15391.
Offereren,ww.ZieOjjveven.

(15481.
Om mecleet,zn.Zie M NW i.v.
Vleinaam voor een beminde vrouw.11
ln deaanhh.naarhetschijntklooster- Troo
st my schoon deuchdelijck OnAnAeoverste.1D'officierswillicktothoverdyen
et,H.d.Am.T 6v(m.16e e.q.
saten smal, Tvudo 2886 (ca 15501;Soo cleOmm
estaken,ww .Zie Om stahen.
Officier,zn.Zie M NW en W NT i.v.

suelen daer arguatien rysen Tusghen die
Omm estuenynghe, zn. Uit omme en
officiers en dat ghem eyn convint, ald.
stuenen met -ynghe.
2897
Leuning? 1Adieu...An tcaeckenbeen
Offreren, OFFBRERBN, ww. Gevormd
m ids des stoels om m estuenynghen
naarofr.,fr.ofjyiv.
taldierin zitten zullen /ende oyndt
Aanbieden.11So wortv nv ooc ïeoffe- Me
reert in onser ghemeynder spraken te in zaeten,Ds DENE,Langhen A dieu 249
0q.
lesen /den stylendediem anieren van der (156
Ommewelven (1),oMwELvEx,ww.Zie
Tragedien,GHISTELE,Ant.3(1555);Deer- M NW
i.v.

stevruchtsalick God /tweedev offreren,
Haagsp.fijv(1561).
Ofsnyden,ww.ZieA(snijden.
Ofsnoucken,ww.Zi
e Ajsnoechen.
Ofstroopsele, zn.Van oytvopen.
lets dat ui
twist,teniet doet (vg.xIL.:
Af-stroopsel. Destvigmentum). 1 Der

Omwroeten,omspitten.11W ilt hi dit

m oer langhe omm e welven, H i saelt

vinden,Sacy.v.d.N.55g3ekw.15ee.q.
OPM.ln Dev.Pv.B.110,2 (vöör 153%
fig.metbetr.tothetgemoed (,,W iltghi
u herte omwelven, ghi en vint daer niet
n dreck/').
sonden ofstroopsele Gheheeten et sacra- daOmm
ewelven (
11),ww.ZieOmwelven
m ent vanden heleghen doopsele, EvE- (1).
RAERT385(1512q.
Ompeysen,ww.Uitom en peysen.
Om age,OMAYGHE,zn.Zie H omage.
Overdenken. 1 Memorie ompeyst.
Ombeslompen,bn. Van *beslimpen? m yn leelycke sondige wercken bloot,
Onbezorgd,onnadenkend? 1Een om- Bvuyne1,59 g2e h.16ee.q.
beslompen aelmachtich (l. aelwavich?) Ompluchten. Van pluchten (zie Plichwijf sette eens een calfop haren scoot, tentmet0--,ont-.
St2,180gvöör1524).
Hethouden voor,beweren,verklaren?1
276

Elc zi
j ghedachtende de rechte conse- Eig. onafscheurbaar en V.V. vast,
quensije der toecommende bli
jsscap,die, constant.11Dusenmagzijnrijknietwezen
sonder reconvensije,eewich gheduerende tijtelijk,Maar eeuwig zonder end onafes,dies zoo om pluchtic,over Godswoort ri
jtelijk,Jezus0.d.leyaevs627(vöör15801.
Onbeclast,bn.,bw Van beclassen.
in den gheest hoopende, ducht ic, in
Onbevlekt, onbezoedeld. W el hem
F1#.Alus.4,124 (eind 15ee.?).
Omrinssele, Zn. Van o'
rnrïAzçzpfz
l, Vel-- dieonghebonden /vonden //zi
jn:Alsick
vullen, doortrekken,bezielew
'
l ()z1
-e 1A.'1A.x.J45î3$- Go'
:ldanc /oock die onbeclast //brast,
i.v Ommevinnen,2eart.,bet.2)
SP.d.
M .265 (beg.16e e.
q (hic?)of ongeVerliefdheid? 11O lupiter!...,
//A,
Iy on- hinderd?);B. Soo blyft sy ongheschint
ghestelde gheeft ghewinssele en verzins- L En syn eere ollbeclast, Tvudo 2763
sele //DatNarcissuskrijghedomrinssele (ca15501.
en 'tbeminssele,H.d.Am.11 8 (m.16ee.
q. Onbeclyf, zn. Van onbeclyven
Omrompelt,bn.Van omvompelen,ver- beclyj.
rimpelen? Of corrupt voor veyvompelt?
Nadeel.11Scoorretvast/dathy hem /
Gerimpeld.11Miontwectetweeomrom- niet en lost vut Of anders mocht hu /
2e
36
gv6ör
52
8q
.vompelde) sloren,lloesb. thuwen onbeclyue gruwen,EVERAERT 538
p
lde
(var1.
:v
ev
(1538?).
Omstaken, OMMESTAKEN,
Onbecoorlijck,bn.ZieW NT i.v.OnbeM NW i.v.Ommestahen.
àopr
zfïj/z.
1)Omringen.1Lofvrouweongrondelic Nietverleidkunnendeworden.11Onbeom staect met inghelen reen, St 1, 296 coorli
jck blijffick /duswiltu rusthou(v6ör1524).
wen,Rijchen Wveche322(1596?q.
2)Bepalen,inrichten,maken.111c,die Onbedachtich, bw.? Zie MNW
ben ende hebbe ghem aect Alle dinc ende AVNT i.v-.Onbedacktig.
van nieute omstaect,Eevste Bl.259 (ca
Onverwacht,tegen de verwachting? 11
1440?q;Dit sprutende water...Niet by Ouervloet van vruchten was hy (t.w.
artificien om mestaeckt,M aer by rechter de lansman (
d.i.God),de zaaier uit de
N aturen toe-ghem aeckt, cAsT., C.V.R. 1 geli
jkenis) verwachtich dwelcke hem
(15481.
onbedachtich //niet en zalgheschieden
Omstijghen,ww.Bijvorm van ofcor- duer donreijne wieden,Tavuwegvaen 115
ruptvoorontstijghen?
(15814.
Ontstijgen.11De hoocheytdesHemels Onbedo(olpen,bn.Oorspr.7.
Uitsl. aangetroffen bi
wie heeftet omsteghen,Rott.Sp.O vij
j Louris Jansz.,
(1561q.
naar het schijnt in de bet. onervaren,
Omwelven (1),owlMswsl-vsx,ww.Zie overijld,dom,dwaas.11lck en ben soo
W NT i.v.
dom niet, noch onbedopen, Dat ickket
A.BEDR.Beschikkenover?11Allemyne lichtelick voort sa1 ropen, Tcooven 164
macht / gheuick in dyn ommeweluen (1565);En lastert niet haest dus onbe(versta: tot Uw beschikking, in Uw doopen,Saeycve52 (2eh.16ee.q.
Onbedrogen,bw. Zie M NW i.v.
macht),Judich 356 (1577q.
B. ONz.Eig. om ringd worden en v.v.
Uitsl.rhet.ishetgebruik in actieve zin :
fig.vervuld worden? 1 lck omwelue // niet bedrieglijk en v.v.waarlijk,waarmet vruecht onwtsprekelijck,zzlyzfu?.Sp. achtig.11U ermen verwermen,bescherK ijv (1561).
men onbedroghen,A.BIJNS,N.Ref.343,
OPM.Vermoedeli
jk behoorthiertoeook b,5 (1ekw.16e e.q(= Bvuyne3,194).
Tvoyen (1,
Sb.) 9 b, aang. in MNW i.v.
Niet onbedvogen, op bedrieglijke
Omm ewelven,sub bet.11:,,ic sie u dage- wijze?11Vroomheyt,stercheyt,wysheyt,
lijcx ommewelven van anxten ende me- ten m ach al niet baten, daer hem de
lancoliën''
m enschen hiermedeverhoogen alssy verOmwelven (11),ww.ZieOmmewelvenll). crygen sweirels goet, sonder laten haer
-

On-,zie ook 0--.
Onachtich,bn.Van achtich.

Onaangenaam ofwaardeloos?11Zonder
u (t.w.deH .Geest)alleghebeden zijnon-

valsche practycken, niet onbedrogen,

Byuyne3,101(15561.

Onbedrouft,bn.Van bedyouven.
Onbezoedeld, onbeclorven, zuiver.
achtich Te vergheefsen onwaerdich voor Zuver consciencye onbedrouft Den m ees-

Godtsooren,Rott.Sp
..C ij(1561q.
tentroostes,GentseSp.173(15391.
Onafrijtelyck,bn.Van ajvljten met0/
zî- Onbedwonghen, bw. Van bedwinghen.
en -lych.
Duidelijk,openlijk. 1 Hy heeft,zeck,
277

Gods gheest / tblyckt onbedwonghen,
Jezusi.d./:p7,
#8J421 qca 1575?).
Onbegresen, bw . Zie M NMT i.v.
1)Liefderijk? 11Smeerdt mijn wonden
met trooste onbegresen,A.BIJNS!N.ReI.
263,e,6(1ekw.16ee.
q;Ghy ontflngtden

subit,a ceste propos Plain de m escong-

2)Vrijelijk,op onbekrompen wijze? tl
Het moet eerst wesen /w-tghelesen Ontspaert /navee
rrd
ga
ee
se
rn
t/
sijn scherp en vildt
En dan
onbegresen Verteert
sijn vanden ghilden mildt, .
,
z
1ntw. Sp.
Mmm iv(1561)(= B'
ievses24).
3)Kennelijk? Stellig,ontwijfelbaar? 11
Duer rethorijke wort cristus oec onbegresen vleysch ende bloyt onder broot
endewyn bedect,St2,66 (vöör 1524).

(t.w.hetrad van avontuur)mials donbekende, cAsT.,C.V.R. 171 (15481; Als

noissantoultrage'').

Onbekent,bn.Zie M NAV i.v.,MTNT i.v.
Onbehend.
Uitsl.rhet.is het zelfst.gebruik in de
bet.vijand?(Vg.Bekentin debet.vriend,

m oordenaer onbegresen, ald. 292, g, 9. bemi
nde). 1 Hoe spitelick ontdraeidy

Onbehoedich,bn.Van beltoedicltofvan
onbehoet.
Onvoorzichtig, ondoordacht, Orlverstandig (vg. KIL. O n-be-hoedigh .

Incautus...impvudens)?Of(sterker)roekeloos?11Dathondertduyst boeren dlijf
ghenomen si
jntTquam duerLutersscri
jven onbehoedlch, A. BIJNS 182 (1548j;
Die 't ghoedt onbehoedigh slindt Door
pronck, leckerheydt, enz., COORNHERT,

T'voevspel494 (3e kw.16e e.q.
Onbehoorte,zn.Van behoovte.
Schande.11Quade Princen vondt men
ooc a1s eist onbehoorte, cAsT., Bal.A 8
(15211; Soudt ickse al noemen, twaer
onbehoorte,M enicltj.d.bedvochs105 (1eh.
16ee.q.
Onbehulpsarnich, bn.

onbehltlp-

SJ:ITI.
.

Hulpeloos, hulpbehoevencl (vg. KIL.
On-be-helpelick/on-be-hulp-saem
Expeys auxilii'inhabilis ad pyaestandunl

auxilium en PLANT.. onbehelpelick
oft on behu lpich , on behelpsaem ,
zît
ïzrpz
malpvopve # aidev Jzfczfçz, ad izfk?lz

inhabilis). 11Dat de mensche naect is /
dies valt ghy clachtich onbehulpsam ich
ter weerelt gheboren,Antw.Sp.Nn iij
(1561q.
Onbekendelijc,bw.Van onbehent.
Dwaseli
jk.11Verquist heb ic den tijt
seer ellendelijc,Onbekendelijc op gheen
weldoen ghegist,A.BIJNS 349 gca 1540);
Zo dooldy oock m et de woning onbeken-

delijck, cooRxHERT, T'voeyspel 1362 g3e
kw.16ee.q.
Onbekennelijck, bn. Zie AIl;A:
''
Onbekenliic.
Dom,dwaas?Ofonbewust?11Halfdit
gesmaect/haestictpropoostdoen bluste,
Volvan onbekenneli
jcke overdaden,Dal
wedel'h.20 (eind 15ee.
J(Vg.fr.:,,lïlais
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Cayn dolende, naer tvleesch zo leuick :
Van God donbekende,ald.182.
Onbekentheit,zn.Z1e M NNV i.v.,NVN T
i.v. Onbekendheid.

Onbeschaamdheid, in de aanh. (in
concrete zin)bep.onbeschaamdedaad.11
Voertijtsheb icker ofhoren vermanen,
Hoe hij Dede een grooteonbekentheit
Aen ditsacrament,Sacv.v.d.N.1161g3e
ltw.15ee.q.
Onbekeven,bw.Van behijven.
1) Eig.:zonder straf of verwijt. 11Als
hij(t.w.Manasse)heeftbecreten zi
jn zondich leven,God ontfingck hem minlijc
onbekeven,A. BIJNS,N.Rej.287, d, 11
(1ekw.16ee.q(hic?of-metintensivering
doornegatie liefdevol?).
2)Gerust (eig.zonder(gevaar)e1'Om
)#bekeven''teworden)?1
1Sesoudewelvan
my begheert zyn. M aar hoe gheraecker
an my onbekeuen scryft, EVERAERT 291

g152% (hic?ofvriendeli
jk,bereidwillig?).
Onbeknesen,bn.Van behni
jsen.
ln deaanh.naarhetschi
jntvasttniet
wankelend.11Alle den gheenen /d1e vp
hem vastebetrauwen die zullernqalsden
berch Syon / blyuen onbeknesen die
nem mer m eer van zyn plaetse beweecht
zalwesen,Tavuwegvaen 328 (15811.
Onbeknuft,bn.Van behnuft,,,vernuftig$schrander'' (DE Bo).
Stompzinnig.11Jntberechten hu bet/
dan den onbeknuften MTael quyt, EvERAERT524(15341.
Onbeleeftheyt, zn.Zie V'TNT i.v.Onbeleefdkeid.
Onervarenheid.
Dus climt ghy
naer hoocheyt.J..Ja m etten brille Van
onbeleefthede/seereverduystert.P-.:Dan
valthy allachende,Sp.d.M .2588 gbeg.
16ee.q.
Onbeleet,bn.Van beleeden,beleiden 7
.
Dwaas, onbehoorlijlt? 1 P.: Verootmoedichtu tersacraficien van Juno /die
hooch verheven staet /H .:En bidt vergiffenisse vande misdaet /die ghy haer
seght met onbeleeden sinnen, PvoetIts
A bantus 384 qvt'
)6r 1589q.
Onbenouwelijck,bw.Van benouwelijch.
Vrijuit,voluit.1
!Gheen sovrouwelijck

(t.Av. als Maria) Dies onbenouwelijck glorie haelde, DB RoovERE 168 g3ekw.
sTanden Propheten was ghesproken, os 15ee.
q.
ROOVE RE 155q
3ekw.15ee.q.
Onbeschamelijcke,bw.Van beschameOnbequaemich,bn. Zie M NMTi.v.0w- J1-?6he.
bequanlich.
Vrijuit, zonder zich te behoeven te
Ongepast (vg.I'
,t?c.Cop. on1
7equa- schamen. 11 Der heylsame conste van
mech, inconveniens).11Gheen manszaet Rethorijcke...A/
lach schrijven en spreken
/vuttgheslaqchqtevan l-euy En lnochte onbeschamelijcke Vanden ambachthaers
ten priesterlicken staet gomm en vry kinderen,Pyochiaen 3(ca 1540).
13ie ouer hem hadde peenic-h lichaemich
Onbescheetheijt, zn.Van onbescheet.
ghebrecVutvreesen ofhem /onbequae- Absurditeit,dwaasheid,onzin.!
1Maecmich beghecTercausen van dien /hadde sel en hitte onbeulectelick sonder claermueghen gheschieden,EVERAERT 433 q1e heyt (t.w.van dezon)datesonbescheeth.16ee.).
heijt,St1,277 qv66r15241.
Onbequoolen,bw.Van bequelen.
Onbeschouwelijck,bw.Van onbeschouEig. onbezweken, in de eerste aanh. c
.
t,c'
)z(zie MNSV i.v.Onbeschouden).
naarhetschijnt zondernalaten,prompt, Eig.onberispelijk,in deaanh.naarhet
in de tweede zoncler kritiek.1Voortsoo schijnt (als epith. ornans) op heerlijke
begheert God van m y, vry onbequoolen wi
jze.1Roose minnelijck ontloken Uwe
... Da
tick salvertyen in u presentieMyn- soete roken Doorvlieghen den hem el
der patrim onien residentie, Tvttdo 1387 onbeschouweli
jck, DE ltoovsRs 155 (3e
gca 1550) Datdokeleyken hierdoet,ne- ltw.15ee.q.
m etonbequoolen,ald.1799.

Onberadelijck,bw.ZieMNXV i.v.Onbeyadenlihe.
Plotseling? (Vg.onbeyaden in dezebet.,
MNSV i.v.Onbeyaden,subbet.6 (lees7).)1
W-at m ach dit bedien? dat soe onberadelijck Ons coninghinne van ons is ghestreken,GHISTELE,Hwf.86 (15551.
Onberadich,bn.ZieM NAV i.v.
1)Onbezonnen,ondoordacht (Vg.Iz
roC.
Cop.:omberadich,inconsultus;vg.ook
Havl.Gloss.).11Och hier sithy noch slapende onberadich, a4w,
/0. Sp. Nnn iv
(1561q;S. Hou,dats ghebancketert!..
Q.:En dat zeer overdadich,Stoutende
onberadich,IJp;
zJ.Z.I,1160(15831.
2)Zonderhulp ofraad,geen raad we-

tend. 1Laet ghi mi onberadich mijn
crachten der iuecht sullen m iontsincken,
lloesb.59 qvöör 1528),Die Vrese Godts
verdreuen,soeishijonberaedich,S.stadt
437 rca 1535j; Onberadich // my een
zake onghevraecht //pynde,JQA'
J.Z.11,
569(15831.
Onberaeyt,bn.Zie M NAV i.v.Onbeyaet.

Zonderhulp ofraad.Ijlwiefde/daerick

noyt voor en hebbe vercreghen ln gheene

weghen //troost /dies ben ick ontpaeyt
Gheuoelende dat ick ben gheheel onbe-

raeyt,x4w,
/f
.
t?.Sp.1iv(15611.

Onbeslegen, bn.Van beslaen.

Niet gevuld,leeg. 1
)Mijn solders sijn
leech en onbeslegen,Tcooven 419 (1565q.
Onbesnedelick,bn. Zie M NW i.
v.0'
nbesnedenlijc.
Onbehoorlijk, onbetameli
jk, slecht. 1
Duer dat Caimswerck boos was //zeer
onbesnedelick ende abels vprecht / ja
goetendevredelick diesesnu Caim /een
der cluechden versm adere alder godloose
/ gheveynsde hypocryten vadere,Ttzl'
z
l
z
fwegvaen 178 (15831.
Onbestierich, bn., bw. Zie M NW i.v.
1)Eigenzinnig,balsturig.11Alsyemant
trout een vrouwe onm anierich En die
obstinaet is /en onbestierich,GHISTELE,
zlwf. 53 (1555).
2)Onbeschaafd,barbaars? 1De menschen . .seer onbestierich D ie hebt ghy
(t.
w .deKunst)seerchierich //alsoo verient Dat,enz.,Antw.sp.N iiij (15611.
OPM.Als bw .in de door Verdam verm elde bet. 3:
dolzinnig'
33Se
'e
aange
r onbe
trof
sti
f
eernich
bij
/
IIVERAERT 56 q1511)
zy naer m y bysen''. ln de bet. ,,in 't
wilde weg'' schijnt het woord gebruikt
te zijn door GHISTELE, Vivg..,
44Az.209a
(15561:i,synen grooten schilt onmanierich Vrederstont menighen worp / die
onbestierich Van veers na syn lijfquam

vloghen''.
Onbeschadich,bn.Zie M NNV i.
v.Onbe- ghe
Onbeswaerdere, zn. Van *beswaeydeye?
scadiget.
(Maar ook dan blijft de vorming be-

Ongeschonden.1Nv ben ick om weten vreemden).
recht beladichst Mrelck dmeeste is /dat Verlichter? Carithate is tsm enschens
Godt in v daelde Ofdat Godt / reyn onbeswaerdere Voor Gods alm oghende
onbeschadichst By hem in zijn eewighe aensicht,DE RoovERE 272 (3ekw.15ee.).

Onbeswijckelijck - Oncont
Onbeswi-jckeli
jck, bw. Zie M NW 1.AJ.
Onbeswihelijc,W NT i.
v.Onbezwijhehjh.
Getrouwelijk. 1 W ij waren sprekende
hierghelijckelijck Van voorleden tijden /
hoe God onbeswi
jckelijck... Ons allen
vertrooste,Antw.Sp.h i(1561);Iilissis,
die ghy onbeswyckelyc Penelope gaeft
vuer syn eygen vrouwe, Bvuyne 2, 169

tuusschen Allom me wy ruuschen onbe-

weerlic?EVERAERT 56 (1511j.

Onblidinghe, zn. Van *blidinghe? Of
van onblide?
Verdriet,sm art,droefenis? 1
11ck (heb)
maer niet gaerne / heer coninck den
ganck Ghenom en totv /di
e oock teghen

uwen danck Alijn relaes aenhoort met
g2eh.16ee.1;Brootenwaterpaytnatuur onblidinghe,GHISTELE,HAlf.26 (15551.
onbeswykelijck, COORNHERT, T'voevspel Onblivent, bn.Van blivent.
1404 (3e kw.16ee.q;Doen quam Melam- Nietbli
jvend,vergankelijk.1Schielose/
Pus die desen saeck aen nam onbe- volsamblans/onbli
uendestat,v.D.DALE,
swi
jckelijck en volbrocht deur natuer- Izlzrr:720(ca1516).
lijcke wi
jsheijt pracktijckelijck, Pvoetus Onboen,bn.Van boen.
Abantus 41 gvöo'r 1589j.
Onwel,ongesteld.11Nu cooptwatvan
OPM. Als bn.in de bet..niet wetende mi
jn cruyden dietniethebben van doen,
vanwankelenofbezwijken,in Vad.M us.4, Eer ghy wert onboen, K achadovis 4
123 (2e h.15e e.)en nog bijHooy''
r,Ned. geind 16ee.).
H ist. 11, 73, aang. in W NT i.v. Onbe- hel
On
ijcb
.rHe
anltc
ij ,bn.ZieMNMTi.v.*onbvanzwIjheli
jh.
rijm veronderstelt onbvangeOnbetam en,ww .Van betamen.
lijc.j.van Mierlo,Elchevlijc,Nwe Bijdv.
Eig.tot oneer oftot schande strekken (1949) leest onwvangheli
jc. Zie ook ald.
(vg. KIL.: On-be-taemen. Dedeceve), blz.72-3.
in de aanh.zelfst.gebruikt in de zin van
Blijkenshet verband naar het schi
jnt
onbehoorlijkheid. 1 Den Autheur magh onbeweegbaar. 1 E .. Op! gawi!mede!
hem veur sulck onbetam en V'el eeuwe- (l.gadi mede?) Tg.:Neen, ick bin onlick scham en,cAsT.,Bal.A 7 (1521):
branlijc(var.onbvandelych)(x stvangelic).
Onbetoghelijck,bn.Van betoghelilch of Aldus en volghe ic u niet een twint,
rechtstreeksvan betogken.
ElchevlI
jc 395 (ca 1490?q.
Niet aannemeli
jk of waar te maken; Onc-,zie ook Onh-.
onbewijsbaar.11'Tbewijs versta ick,het Oncerteynicheyt,zn.Van cevteynicheyt.
docht my onbetogheli
jck, COORNHERT, Onstandvastigheid, ontrouw ; in de
aanh. van een vrouw m . betr. tot de
T'voevspel678 (3e kw.16e e.q.
Onbevlekt, bw . Zie M NW
liefde.11Ziet hier ghy Goden de groote
vlechet,'
W NT i.v.Onbevlekt.
kleynicheyt, D 'oncerteynicheyt ,,en de
ln deaanh.naarhetschijnt:duideli
jk.ll Vileynicheyt Van Venere,H .d.Am .Y 2v
Schriftuer & redene seyt onbevlekt:aen (m .16ee.J.
de wercken men broederlycke liefde kent,
Onclaerlijck, bw.Van onclaev of van
Bvuyne3,205(2eh.16ee.q.
claevlijch.
Onbevroetsaem heyt,zn.Van onbevvoetOnduidelijk. 11Als doer eenen neuel
Sqem .
seer verre onclaerlijck. Saghicse, v.D.
Onbezonnenheid,onverstand (vg.KIL.: DALE,J'
lrA'
:514 (ca 1516j.
on-be-vroed -saem heyd . InconsideOncoen,bn.Van coen.
vantia,temevitas). 1Onbeuroetsaemheyt, Zondermoed.11Duslaghick eenvlaghe/
een vrouvve,Antw.Sp.Ggg ijv (1561); niet wetende wat doen Gheuallen ter
De Onbevroetsaem heyt met haer onse- eerden verscrict/oncoen,v.
D.DALE,1z
lrg'
:
dicheyt Veriaghende /stellende in haer 1311 (ca 15161.
stede Een bevroetsaem m ercken, ald.
Oncondich,bn.Zie M NW i.v.
Hhh i;Dat doet dbedroch /alVan don- ln de aanh.naar het di
schijnt Onm ogebevroetsaemheyt,ald.Hhh iiijv.
lijk.11Tismioncondich e waerheyt te
Onbeweckt,bn.Van bewehen ?
gronden,Doesb.84 (vöör 1528q.
Eig. niet verzacht, in de aanh. rond,

Onconstich, bn. Zie M NW i.v., W NT

openhartig?11Myn heer,ick groetu met i.v.Onhunstig.
woerden onbeweckt; W at ist dat u geZonder effect,nutteloos.11Tmocht al
breckt? Segt m y den rechten daet, niet helpen, onconstich sulck versoeck
was, GHISTELE, Ovid. Sendtbv. fol. 77b
Tvauwe270 (1595?q.

9j.
Onbeweerlic,bw.Van *beweevlic (van (155
Oncont, bn. Zie M NMr i.v.,AVNT i.v.
bewe
v
e
n)
.
Onweerstaanbaar.
Eist dobbelen Onhond.

280

Ongehoord. W elck een oncont din- vrienden costum elic onderpleghen,cAsT.,

ghen,met wijfendekinderen,oudeende C.V.R.214 (15481.
crancke,te vluchten,VAERNEAVIJCK,H ist.
Onderscheedijnghe,zn.Zie MNAV i.v.
Ondevsceidinge,W NT i.v.Ondevscheiding.
v.Belg.69b(15664.
Oncorrect, bn.Van covvect.
ln deaanh.naarhetschi
jntwijze uitOngeregeld?Ofonvolmaakt?11A'
Vyvin- spraak,verstandigwoord.11Daerofzeght
den dat sm enschen liefde oncorrect Te Pauluseen onderscheedi
jnghe:En laetu
mindere es,a1s zy tot vele strect, M aer niet bedri
eghen met verleedijnghe, Als
alm int God vele,ten m agh nietschaden, phylosophye, des ti
jts verliezijnghe,
Gentsew
$'
/.330(15391.
GentseSp.15 (15394.
Oncranck. Van cvanch m et het ver-

Onderschouwen,ww.H et 2e lid is m o-

sterkende praefix 0'
z7-(vg.Onduijts)?Of
corrupt (of ondoordacht gebruikt)voor
cvanck?V'N T geefti.v.Onkvanh één 17deeeuwseplaatsin de (teverwachten)bet.
)3GYCCVI%*
(Zeer)zwak? 11Het strafrosbrengthi
(t.w.de mens) onder zijn bedwanck Ja
wilde beyren /en swinen /teghen haren
danck Haer macht maect hioncranck /
en tam van nattleren,GHISTELE,z'
lwf.31
(1550).

gelijk identiek met schuwen.De samenstelling daarvan m et Ondev bevreem dt.
Mogelijk ondoordacht gebruikt (of gevormd) of corrupt.
Blijkenshet verband naar hetschijnt
schuwen,nalaten.11Sonder dit (t.w.het
verzuimen van Gods geboden) tonder-

Ondancbaericheyt, zn.Van ondancbaevich.

Ondankbaarheid.1)EVERAERT17(1509),
143, 150 (1528?q; Heymelic Lijden 120
(15571.
Ondecsele, zn. Van ondechen, ontdekken.

Openbaring? 11ck kenne my seercon-

schouwene,weet dit VoerWaer, can niem ant geconlen ter hem elscher Steden,

Bvuyne 3,94 (1556).
Onderschutsel, zn. Van ondevschutten.
Blijltenshet verband ondersteuning of
stut,steun.1Quadeghewoontetrecktaen
sijn Been, hy snoevelt, maer valt niet
deurt onderschutsel van Goede wille,
COORNHBRT, Liej en Leedt,toneelaanw.
na 1141 (1567).
Onderstellen,ww .Zie M NW i.v.,3e art.
Enen den wech ondeystellen,iem and de

trarieerende metten vleessche ghem een- wegversperren.11Doen ghythuusquaemt

li
jck alieneerende doer dydelheit des
werrelts en tverwecsele des viants / als
oorspronck en ondecsele,Smenschen gheest
438gca1560?q.
Ondergaen,ww.Zie M NW i.
v.,le art.,
AVNT i.v.Ondevgaan,leart.(Vg.voorhet
eerste lid MNW i.
v.Ondeyen,2e art.?).
Een dutje doen,gaan slapen.1lc gae
watonder.Allen goedenacht,Tcalj Hzr.
113geind16ee.?j.
Onderltijfven,ww.Uitondevenhijjven.
Onderling,metelkaartwisten,stri
jden?
t
$Tserpent hild u zinnekens (t.w. van
Adam (en Eva?) onderkijfuende,cAsT.,
C.V.R.112 (15481.
Onderm oeien,ww.Uitondeven m oeien.
J'
f:ç
4,
zondeymoeien (c.gen.),zich onderwinden (Vg. KIL.: Onder-m oeyen.
Fland.j.onder-winden), zich bezighouden (met)7
.11Die u dichtens wild ondermoeien,Vvild vryelic schuum in dijn
ordinancie strijcken, cAsT., C.V.
R . 38
(15481.
.

Onderpleghen,ww.

/ we1 by drancke Ondersteldic hu den
wech /meteenen bancke,BVERAERT 321
(1531?j.
Onderstri
jden,ww.ZieMNMTi.v Ondevsfrït
sps, le art.
Verslaan. Sijn zweert mit overmoet
gehanteertwasD aerm enich mitisonderghestreden,Canlp v.d.Doot1845(14931.
Ondertrecken (klemtoon op tvechen),
ww .Uit ondev en tvechen.
Uitsl.aange
trs
of
en op de volgende onplaat
.f1
duidelijke
D'israelsche schare /
Die al vry van vare / ondertrack een
seel / Behilt daer t'ryueel Lteywt
jl de
Egyptenaven omhwamen),cAsT.,Bal.A 7v
(15211.
Onderwindelick, bn.Van ondevwinden.
Ondernom en,bep.ingespannen?Ofge-

durfd,gewaagd? 1Tende dergodloosen /
en zyn doen onderwindelick es niet dan
verderfuenesse /totten laetstenfynemet
druckendepyne,Tavuwegvaen523(1581j.
Onderwindere,zn.Zie M NW en W NT

ondev en ple- i.v. Ondevwindey.
Die iets onderneemt. 1 Esculapius

ghen.
Onderling, wederkerig ,,plegen'', ge- was i
nd vermeeren (t.w.van de genees-

woon zijn tedoen.11Deesionst,deen tot kunst) deerste onderwindere,cAsT.,C.v.
dander werdt ghedreghen... Ghelijck R.89(15481.

Onderwints(slele,oxDERwINsEL(E),zn.
1) Onderneming, handelingten), (manier van)doen.1
1Alghenoech ghepraet,
van sulck onderwinsele,Dwevckd.Apost.
952(1eh.1.6ee.q;God jan v 'tverzintsele
)$voor d'onderwintsele: H .d.A1)l. Gg 2'gm.16ee.1'Daerteblilvenein eendwaes
onderwinsele,GHISTELE: Virg.z4cy3.63 b
(15561;Rvat doecht ghiltoch,Geestelick
Schijnsel? Die u onderwinsel / geheel
souden gewaegen... Ghij deedt Esaias
den propheet doersaghen, Cv. H el 422
(ca 15641.
2) lnspannende ondernem ing, inspanning? 11U ne deert m oeyte noch onderwinselerDE RoovEl
zs 112 (3ekw.15ee.
q.
re
go
3) M erking? 1
ve
1Nae
rcoor
nds
//ghehinghen
es zou daer toe
van jntbeghinseleln dhillichm aklnghe desgheest//
duert onderwinsele vanden ghelooue der
waerheyt //vast in huer begrepen,FJvuwegvaen 475 (15811.
4)Aard,soort? 11S. ln die vreese des
Heeren J;
U :Moet ghy handelen // Alle
consten / tsy van wat onderwintssele,
,4w/
î&.Sp.K iijv(1561j.
Van ondevwinden.

weerelt,tvleesch de helsche clraken Gheven den gheest tot alder ondiericheyt

raet,A.BIJNS 116 (1548j;Laetin u geen
onreyn ondiericheyt blaken, ald. 442
gca1540j.

Ondiscreet,oxolsscREl'
r,bn.ZieA'
INM'

1.V .

Onverstandig, dwaas. 1 Die ttlpstel
contrarye doet / moet wel ondisscreit
wesen,EVERAERT415(15301
,;Tghemeente
dwelck dickwils seer onghemtlystert,onverstanclich,ende ondiscreet is,VAERNISw l.T
cx, H1'
,
st.

ACJg. 105b (15661
.. lck
Ve1'l.Z.11,292 (15831.

hebbe m y zelven m esleeftalsdondiscrete,

Ondomm elic, bw. Van domnlelic, doerneliik.

Straffeloos?liCapelaenen ende proch-

ghypaepen. Dese die volghen den crych

ondommelic, EVBRAERT 223 (1528?j.
N.B.Een bet.,,nietlaakbaar''lijktminder wrsch., om dat de spr. niet behoort
totde verdedigersvan de clerus.
Ondossen,ww .Zie AINSV i.v.Ontdossen.

Eig.ontbloten,in de aanh.ontdoen.lj
lck danck v allen waerde Jonckvrouwen
diemijn van verblintheythebtverlosten
Onderzonderd,-ZONDERT,bw .Van OW- van onprofi
jtelijcke wapenen ondost,
devzonderen.
Weveltbevechten 715 q2e h.16e e.q.
Bepaaldqli
jk (vg. STALLAERT 2, 257: Onduysteren, ww . Zie M NM'' i.v. O'z/b espreken ende ondersonderen , duusteven,NVNT i.v.Ontduisteven.
bevoovwaayden en bepal
en)7
. ln de eerste
Ontschuilen,ontvluchten.1(lonas is)
aanh. naar het schi
jnt:nauwkeurig be- in een schip ghekomen Om na Jaffa te
paald, in de tweede: inzonderheid. 11 stromen /een pl
aats te verspieden /Om
1nt jaer der weerelt vijf duyst zeven Godt t' onduysteren diem en niet m ach
hondert/Xliij.onderzondert/sood'His- ontvlieden,Rott.sp.I iv (1561j.
toriciens weten / Een sterre bevachtde
Onduijts(ch),bn.Vandutjtslclt)methet
l- (vg. Schönfeld,
Mane,cAsT., Bal.A 5 (1521);NVies zi
j versterkende prefix ()çz
st.(;74,0
4,
3-.3 b1.235-6 en o.a.M NW en
bedroomen oftietbegheerden Zijdurrent HW iNT
i.v.Onveybolgen,2e art.,AVNT i.v.
bestaen staut OP elcke huere:onderzonsticken m aken van weerden Onhost
elt
jh 2e art.;vg.ook Onvevwaentde
r
d
al
s
z
i
j
D at tsoete nieten discordeertm ettsuere, keyt).
cAsT.,C.V.R.23(1548j.
Uitsl. aangetroffen (inz.in d'OnduijtOndief,bn. Zie M NVTi.v.Ondievelike, sl
chle wlczl
-' of d'OndItijtslcltte naast
Onduijtslcllleluydenend'Onduijtslclt4escaM'TNT i.v.Ondiejt.
z;) als benaming voor de Haarlemse
Onbehoorli
jk, gemeen,slecht? 1 Dese r4'
''wstoepjoffers, hoe gaense som cui
jpen, kamerDeîvyngaeytvanchen (ofHet1Fz)
dese Venuskinderen,deese ondieve vrij- vanxsken)ofdeleden vandiekamer.11M'rij
zijn slecht en ruidIklein van geest,Als
sters,Bvouwevsg.584 (ca 15601.
Ondienstlijck,bn.Van ondienstofvan Onduitse luiden) t J.onge NviJ.uranken,
M eestAl919 (1509),Certeyn neent/zegh
dienstlijch.
Nietdienstig.115VsM ansaffectien Zijn ic met d'onduytsche na m yn verstant,
contrarie, ondienstlijck uwer sectien, Rott.Sp.1iiijv (1561j(zieook ald.l vj);
H.d.A m.T 5vrm .16ee.J.
T'eeleAvijnranxsllen,d'Ondui
jtseNacij...
OPM. Als bw. aangetroffen bij HUlr- salvoorelck een H ier speelen,Tcooven 21
GENS 1,467,zie M'rNT i.v.Ondienst,Afl. (1565) (zi
e ook ald. 1166: ,tonduijtsche
Ondiericheyt, zn. Van *os,
kdiericlt of AA
'Tijnranskens'';voord'Onduiltslchjexf
ztiïg'
,
rechtstreeks van ondiev.
zie ook M .Bedv.
llart106 (1177jen î-evs.
Gem eenheid,vuilheid,slechtheid. De -7
kfaelt.,prol20,spel1016,1054g2eh.16e
-
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Ongecesseert, ONGHECESSEERT, ONGEe.)); Buurman, d'Onduitse zullen hier
ga
tevan
aevsont
77vouwe
qvöörn ..Hoe,enz.,Jezus o.d. sEsssElz'r,bw.Van cesseyen.
1580);Deesparabelssult
1)Zonder ophouden.11Pi1'.en T/9.367
gy horen verclaren van donduytsche g1e kw. 16e e.?q;cRtlL,Tweespvake 11
scaren,Saeyeye160 (2eh.16ee.j.àvi
jsijn (2e kw.16e e.qt
'cAsT.,C.V.
R .57 (1548);
slechte onduytschen die tot conste ge- x4A3/
u?.Sp.Ssiiij,liijv(1561)tRott.Sp.L
neegen //si
jn,M .Bedy.Hayt1151(1177j. viij,P viijv(1561),Red.en Nat.26 (2e h.
OPM.Daardezebenamingten)behalve 16ee.1(hic7
.of,,onverwi
jld''?);Veyl.Z.1,
in Rott.Sp.l iiijv en l vj uitsl.wordt 92,1313 (1583).
(worden)aangetroffen in de spelen van
2)Onverwijld.11EVERAERT 100 (1525),
Louris Jansz,zaldeze Haarlemse rede- 174 r15271,GentseSp.253 (hic?of,,zonri
jker ook wel de auteur zijn van het der ophouden''7
.), 269 (15391, cAsT.,
Spel van De I
'
Vijngaeytvanchen op de C.V.R.5 (1548),GHISTELE,ag
lyîf.83(15501,
Rotterdamse wedstri
jd van 1561.
Haagsp.h.iiijv,lijv (15611;H.sacy.140
Ondwinghelijc,bn.Van dwinghelijc.
(157112
.Vevl.Z.1,1101(15831;Bel.1).sam.
Onbedwingbaar.1Datghijsegtdatde 116 gelnd 16ee.?j.
mans een paer Ondwinghelijc den vrou- Ongecorrum peert, ONGECORUMPHEERT,
wen sijn. ten es niet waer,v.o.DALI
: ONGH ECORU M PEIRT, ONGH ECORO M PI-IERT,
bn. bw .Zie X NW i.Y-.
Stove561(15284.
Oneerdichlic, bw . Zie M NAV i.v. OoEig. ongeschonden, onbedorven (vg.
eevdichlihe.
înoc.cop. onghecorrum peert, ïA3/6Op een onbehoorlijlte, onwaardige, n'
teyat%ts, inviolatus, içzco?
zkzzfp/zfs); (met
boosaardige wijze. 11Tsacrament oneer- intensivering doornegatie)v.v.ook heerdichlic geraecty,Sacv.v.d.hï.517 (3e kw. lijk. tl Ongecorrumpeert (t.w. Maria)
dbeuaten bouen conden, DE ROOVER E
15ee.j.
Oneffen,bn.Zie A'
INNV 1.V.Onejjene, 210 q3ekw.15ee.q1 Gheen huers ghelycke
leart.,RVNT i.v.Onejjen.
(t.Nv.a1sA'
Iaria)So glorieus/onghecorumOnregelmatig,onbetamelijk.11Datmen peirt Jn glorien gheresen esgheexalteirt,
zalhouden den rechten pat lnderm innen EVERAERT 375 (1527) (zie ook al
(l.376'
gods wats gheschiet Eerbare plaetsen
Jn glorien daerzou /alsdonghecorrumonneffene niet,oE RoovsRE 350 (3e kw. peirde Eeuwich reyngneirt''),Soo datse
15e e.
q Heb dy wat oneffens ghehoort, nu niet m eef en Wofden geqtleli, m aer
liefheb icv m isseyt,vergheuetm i,Doesb. m et haer (t.
w.Liej.
i,d.i.Christus)leven
eeuwich ongecorum pheert,Byuyne 1,1.59
107qvöör1528).
Onfaelgierlick, bn.Van jaelgieylich. (15564,Danielscrift,dat zyn rycke EuOnfeilbaar.11Gods raedt heift cracht, wich blyft,onendich /ende onghecoromM aer ons onbekent, ten zy manierlick, phert,Jezus1
'.d.tempel244 (ca 15757
,
.).
Dat wy duer teeckenen onfaelgierlick
Ongedangiert, bw Van dangiev of een
Van dien vasten raedt eenigh verstant mogeli
jk ww.*dan,
gieren,vrees inboezesm aken Als by beloften,Gentse Sp. 137 m en, intim icleren.
Eig.onbevreesd en v.v.onverm inderd?
(1.539).
Onge-.Zie ook Onghe-.
11Twijffele bli
jft ongedangiert gaende.//
Ongebleynt,bn.'
Nlan bleyne.
Maerhope failjeert my inder noot,H .d.
1gr
J.M 7(m.16ee.
q.
Zonderdorents),v.v.ook zondersmet; .>
Ongedwaelt,bw .Van dwalen.
zuiver,rein.11Alder reynste?gemeynste,
Eig.zonder te dwalen,v.v.duidelijk-,
ongebleynste roose (totM ffrzll,A.BIJNS
264 (ca1540);VWaervantmen oytroosken zeker.11Hier sietmen ongedwaelt:hy en
ongebleyndere (t.w.dan Maria),ald.271. beydt niet lange, al schynet, diet eens
Ongebotert,bn.Van boteyen.
betaelt,Bvuyne2,42(2eh.16ee.q.
Ongefaelgeert?bw.ZieM NAV i.v.
Zonder boter.1
1Cabbeliau,stocvisch,
Naar waarheld? 11Soo Esaias seet &
ongebotert opten disch ls een sober
Christus ongefaelgeert:dit volck my m et
spijse,Doesb.250 (vöt'
lr15284.
den monde eert & viert, Byuyne 2, 92
Ongebuerlijck,bn.Van #ebuerlijch.
h.16ee.q.
Ongenaakbaar. 1A1siet hi
j stuerlijck- g2eOnge
enijnicht, bw. Van *jenijnigen
en ongebuerli
jck,Eestwonder?A.BllNs, (naast fv
enijnen, vg. AINRV i.v. GeveN .ReJl.118,e,13 g1e kw.16e e.j;lc en '
?
z
ï
W
?
'
A
z
/
e
n
J
ooïz3c'
nl?
sach noeyt vrouwe opter eerden Zoo onOp de juiste,goedewijze7
.11Daervint
ghy die rechte glose inden tittelH oe een
gebuerlijck,ald.139,f,10(15254.

Christen sal vasten ongefenijnicht,
chiaen 1313 (ca 1540j.

Ongegect,bn.Zie M NMTi.v.Ongegechet.
Zeker, beslist. T'es tlwg8gccf, dat is

zeker, dat staat vast. 1 Soo saltvolck
seggen heelongeveijnst,En bijhaerwerden gepeijnst, t'es ongegect: Daer is
dierentijt voor handen, Tcooren 294
(1565).

1)Ongedeerd.11Hoe salick nu. AVt
TELE,Ovid.Sendtby.fol.51a(1559j.
2) Volkomen,volledig? 11Daer tbloet
onghepraemt Metten vleijsch versaemt
estleuen gheresen,v.o.DALE,Lo(Hostie
73 q1ekw.16e e.q;Hoe welonghepraemt
Verwint die A'
linne God dan (
'
i'
ndien zeljs
Jupitev JJ''
Ide liejde S
noetjzp/âtppz
rz-fzAzlcçz),
Hz
lOnge
zftf
?.S#.
h
i
i
j
r
1
5
61
j
.
schaedt, bw.Zie M NAV i.v.OngeHierbashanden ongepraem traken?GHls-

Ongehoont, ONGHEHOONL
M NAV i.v.
Zonder bedrog;in passieve zin leidend scadet.
totde be
/t.)#naarwens'' 11Hy salmywel Tenvolle,volledig.1Duerdeseparabole
Raden naet wi
jsheyt onghehoont fot m oeten wy verstaen,Dat wy m oeten bew at hantwerck ghy v best soudt be- talen ongeschaedt, A1 dat wigesondicht
ghe
uen,Haagsp.b iiij(1561);Men salu hebben,tot de m inste misdaet,Pvochiaen
gerieven en dat ongehoont, slinnevaev 2525qca1540).
Ongeschelt, ONGHESCHELDT, bn. Zie
483 (1583);Tis mijn liever dan gout oft
V i.
v.Ongescelt,W NT i.v.Ongesckeld.
eenige juweelen dat wij hier quaemen M NA
Ruw,onbeschaafd (vg.KIL..On-ghedus ongehoont, Pvoetus Abantus 1018
scheldt.Rudis,impolit
(vöör 15894.
us),in de eerste
Ongehuldich,bn.Zie M NW i.v.
aanh. op verstandelijk, in de tweede

1) Ontrouw,ongehoorzaam (vg. KIL.: en derde op zedelijk gebied.11Tes quaet
On-ghe-huldigh.vet.j.on-getrouw. vrouwen te gheloevene:Sij sijn goet te
I
nfidelis,i'
n/ïtfz
pfsl.11lcheb gevolchtmijn verleden alsdongeschelde,Sacr.v.d.N .467
eygen inventie,Van uwen rade m akende (3e kw. 15e e.
); Tvolck van Ysrahel...
cleyn mentie,Alsonnut knecht,u,Heere, W oest en onghescheldt hem quali
jck
ongehuldich,A.BIJNS 350 (ca 1540j.
regeerde,A.Bllxs,N.Ref.17,b,10 (1e
2)Onstandvastig?Oftoch trouweloos? kw.16e e.q;Alsi
jdij roekeloos,wilt oft
11Pilatusongehuldich //wasalswanckele ongescelt, H oort doch,enz. A.BIJNS 20
biesen,want hij sorchden sijn officij te (15281.
verliesen,Gv.Hel458qca 1564j.
Ongescoffiert,bw.Van scojjieven.
Ongehuldichlijck,bw.Van onLehuldich. Ongehinderd.11Diesbiddicu vort,dat
Ongehoorzaam.11W antic u vergramt ghijt bestiert, Dat u apostelen, mijn
hebbe menichfuldeli
jc.. U gebodt over- broeders gem eene,Versam en m ogen ontreden ongehuldichli
jck, A. Bllxs 398 gescoffiertEnde wesen te m iere uutvaart
(ca1540q.
reene,Sev.Bl.461(ca 1450q.
Ongelaect, ONGHELAECT, bn., bw. Zie
Ongesesseert,bw .Zie Ongecesseevt.
M NW i.v.Ongelahet,V 'NT i.v.Ongelaaht.
Ongesinauleert, ONGHESIMULEERT, bw .
Met intensivering door negatie:voor- Van simuleven.

treffeli
jk,heerlijk en v.v.verzwakt tot
epith.ornans.11W ell.M ensch1009(2ekw.
16e e.q;GHISTELE,Vivg..,
48'
z3.173a,227b
(1556q,Pvesent411(155% ,Antw.Sp.N i,
Z i(1561j;Rott.Sp.T i(15614t
'Bvuyne2,
40; 3, 22 (2e h. 16e e.
q; Cvfsman 413
geind 16e e.q.
Ongemolesteert, bn., bw .Van nkoleste-

F8W,.

Ongerept,in de eerste aanh.bep.ongehinderd, in de tweede onverm inderd,

volledig.11De Staten des Landshebben

doen gebien datm en u sallaten ongem oles-

teert, Bvuyne 1,169 qca 1576?q;Tgeen

Het is niet duidelijk,welke bet.Van

simuleven op de twee plaatsen, die hier
volgen,aan hetwoord ten grondslag ligt.
ln beide gevallen zou ,,m etterdaad''een

passende zin geven;mogeli
jk blijftin de
eerste aanh.echter ook ,,openlijk,ronduit'' of 1)naal- vraarheid'', in de tweede
33zonderrestrictie,ten volle''.11Jheremias
profecij is vervult vrij ongeloogen,seggende: ,;,
V propheeten hebben v bedroogen // ongesimuleert, S.stadt .5:
(ca 1535);MTel moet varen onghesimuleert // dees vermaerde stat, Heymelic
Ll
jden 113 (1557j.

haere voorouders hebben gespaert H aer
Ongesom t, ONGHESOMT, bn. Zie M NM'
kinderen naer te laten ongem olesteert, i.v.

Leevl.Taejel-sp.370(beg.17ee.q.
Onmeteli
jk,onuitsprekeli
jk. 1O alder
Ongepraemt, ONGHEPRAEMT, bw. Zie schoonste schoone, wiens vruecht is onW NT i.v.Ongepvaamd.
gesomt,Dev.Pv.B.113,9 (vöör 1539);
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De kranckheyt onser lichamen en valsch
ghewichtW ilt reyn m aken door u eeuwi-

ghe kracht onghesomt, Rott. Sp. C iv

(15611.
Ongespletelick,bn.ofbw.Vanongespleten.
komen,
(t.Vo
w.lChr
istus)
volledig.!1lntlyden vieldy
secretelick beseffende dyn
godheit ongespletelick,DE RoovElts 117

q3e kw.15e e.).

Ongheayziert,bn. Van ayzieyen, aisieren.

Volongemaktken).11Hy en heift niet

dan groote tribulacye, Onghegroet, veil
catyvigheyt onghepayziert, N ieuwers
haerbaerghe, ooc ongheayziert, Gentse

Sp.239 (15391.

Onghebacken, bn. Zie M NNV
gebachen.

0s-

Zedelijk verdorven, slecht? 1: Sulc

Ongespleten, ONGHESPLETEN, bn., bw . leepaert eswelsoe onghebacken dat hy is
vader en m oeder bedrieghende,S/ 1,142
ZieM NNV en SVNT i.v.

1) Geheel,volkomen. tlSev. Bl.486
(ca 1450);DyieSotten 353(1ekw.16ee.q;
A.BIJNS,N .Rej.315,b,11 (1528);EvERAERT 523 (1534); B.d.Scv. 32 (15391:
'
Bvuyne 3, 185 (155% ; az
lsfîf?.S/. X il
(1561).
2)Ronduit.i
lMeestElcvrientghepresen Sechtmy machtwesen /desakenonghespleten, EVERAERT 61 r1511j (
hic?
of geheel,volledi
g?);Voer u nieu iaer /
dus gheuick onghespleten Dit boecxken,
v.D.DALE,IFA':1521(ca1516)(hic?ofvan
harte?), Paulus seyt totten Ephesien
onghespleten : Spreckt dy waerheyt tot
uwen kersten broedere, Tz'z
?Jlt
? 168 (ca
15501; Keere, segt m ich, m oder, ongespleten, W at m ach toch dat corelorien
bedeuen (
l.beduden), Bievses 29 g2e h.
16e e.),Ducht voor misdoen segt u ongespleten: Dierste is M ilde van herten
geheeten,Bv.Willehen 293(1565?1.
Ongestapelt, ONGHESTAPELT, bn. Zie
W NT i.v.Ongestapeld.
Onstandvastig (vg. x1L.' On-ghe
staepelt.Instabilis,inconstans,/:t?ïs).11
Laet der vyleynicheyt haer cout ijser
sm eden soe crycht der ongestapelder
minnen verdrach,St 1,78 gvc
'
)ör 15241;
Jonghe dochters oft vrouwen,die uyter
naturen teere, broosch, ende onghestapeltsijn,HouwAslt'
r,Lusth.IX (1582-'831.

qvöör 15241.

OPM.STALLAERT 2,261 geefteen plaats
uit de 16e eeuw in de bet.onbehouwen,
ongem anierd,onbeschoft.
Onghebluent,bn.Verwant met bleune,

laf, bleunen z,bevreesd zijn, blood zijna
verlegen zijn'' (oE Bo i.v. Bleunen)?
Flink? 11De Brugsche jonghers die
beminnen sllelichs Gheest ghifte /ende
derDrye Sanctinnen Dieonsverblydende
/ als donghebluenste rellen Jn Maria /
die scoone wuenstestellen,EVERAERT 376
(1527).

OPM.Vg.Ghebluene.
Onghebueselt,bw.Van bueselen,beuzelen.
Ong
blij
ueselogen, naar waarheid. 11 Hier

/ wel twee oncen onghebueselt,
Hwfff
?.Sp.Y iv(15611.
Onghecavert, bw . Van *caveyen (ontleend aan ofr.# fr.cavey).
Zonder enige beperking, reserve of
restrictie? jlOm datse zouden weten //
en dat onghecavert // (zy)datter gheen
ander God ter werelt en dominert//vry
dan Nabugodonosor,Judich 879(1577j.
Onghecesseert, bw . Zie Ongecesseevt.
Onghecompareert,bn.Van compaveven.
Niet te vergelijken met? 1Nietwaerdich en ist te sijne vermeertTwerc ghe-

ordineert Onghecom pareert Eenighe conOngestichtheyt,ONGHESTICHTHEYT,zn. sten der retoriken, Dvie bl. danssen 4
Zie W NT i.
v. Ongestichtheid.
(1482j.
Onghecorumpeirt, ONGHECOROMPHERT,
Onstichtelijkheid. 1 Dits voer myn
susteren een quaet exem pele Die dese bn.,bw.ZieOngecovyumpeevt.
Onghedraelt,bw .Van dvalen.
onghesticheyt (l.onghesticktkeyt)hebben

Onverwijld,terstond.1Als poeghdens
ghesien,St1,13 (vt'
)ör 1524);Heeftden
ouden m ensch door m enich ongesticht- vele meer andere onghedraeld, cAsT.,
R.18 (1548);Eenen truck vielhem
heyt Uwen geest verleyt in wegen swaer, C.V.
m aer Scheit uut den doolwech,A.BIJNS

in rasch onghedraeld,ald.27;H oe Venus

Cupido onghedraeltBevaldathi
j aen de
Goden zou begheeren wrake,H .d.
A m .M
Ongesust, bw. Van sussen.
6 rm.16ee.j.
Eig.zondertezwijgen env.v.ronduit?11 Onghedrult,bw.Van dvullen,druilen.
O Scriftuerlicke Predicatie,segt mijon- Zonder gekscheren. 11Elck pijnt om
gesust, waerom ghij vertrecken wilt,S. plucken dus onghedrultH etoordeelGods
Stadt9 (ca 15351.
isalvergheten,os RoovElts 334 (3e kw.
326(ca1540q.
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15e e.); Nvaen coopman ghy en sult
Gheseytonghedrult,EVERAERT109(1513j.
Ongheflout,bw.Van jlouwen,flauwen.
Zonder te verslappen;m et voortdurende nauwgezetheid.1lck hebbe haer beuolen dat siongheflout Polinices lichaem
nachten / en daghen Moeten bewaren,
GHISTELE,z4wf.22(1555j.
Onghefroudeert, bn. Van fyoudeven,
frauderen (in een te veronderstellen bet.
t)oneerli
jk zi
jn'')?Ofvan jvoude,fraude?
Zonderbedrog,eerlijk.11Alscooplieden
trouwich sijn onghefroudeert lck ghemeyn profijtword dan ghemultipliceert,
Antw..
b#.Pppiiijv(1561).
Onghehantghift,bn.Van hantghiften.
Zonderhandgifttehebbenontvangen.1

Onghem ineert,bn.Van mineven.

Onaangetast.11Mi
jn sacrificie noch onTELE,Hçzf.73 (15504;V deucht en fame
ghemineert MTert wech ghenomen, GHIsnoch onghem ineert,, is, H .d.4m . B 2v

(m.16ee.q.

Onghemuustert, ONGHEMUYSTERT,bn.,
bw.ZieAINW i.v.Ongemultstevt,W NT i.v.
Ongemuistevd.
Teugelloos,wild,woest,uitgelaten,dol.

(1Deeerdewortvercoelt/endeden wynt
bedwonghen Hoe hy ghewaytheift /onghemuustert,EVERAERT 99 (1525q; Hoe
nauecht ghy gheuallen zyn in desen verdooue Dat ghy .. om een handt vul
eerden onghemuustert stryt, ald. 126

(1525j,Tghemeente dwelck dickwils seer

Onghehantghiftup duen wy onscraem en, onghem uystert,onverstandich,ende onSmenschen fheest646 (ca 1560?j.
discreetis,VAERNEw IJCK,H ist.v.Belg.105
Onghehellt,bw.Van heilen,helen.
b (1566).
Openlijk,in het openbaar.11De Jeud- Onghenarreert, bn.Van '
nqyyeyel'
t.

sche bracken /sondich onreene Hebben
Onvermeld, niet meegedeeld. $
1 Dtls
vut ghiericheyt /ongheheilt Om Jhestls seggi
ck den stok onghenarreert noch die
cleederen / ghedobbelt ghespeilt, EvE- wereltraestm it aldatter in es,St2,102
RAERT459(15301.
gv6ör15241(= Leuv.Bijdv.4,310).
Onghehoont, bw. Zie Ongehoont.

Onghenom mert, bn., bw. Van n
'p- -

Onghehooricheyt, zn. Zie M NW i.v.
Oktgehol'icheit.

m eye'
n.

Ongehoorzaamheid.11ln deerste (t.w.
Satan) is groote hooueerdije ghebleken,
In dandere(t.w.Adam)swareonghehooricheyt,DE RoovERE 386 q3ekw.15ee.q.
Onghejoolt,bw.Van jolen.
Zondergekheid,in (alle)ernst.11Vrats
hu belieuen? Seght onghejoolt vry,svsRAERT 205 (15281.
Onghejugeert,bn.Van jugeven.
Nietgeoordeeld.t
lDiehem seluen oordeelt bliift onghejugeert van god,Dyie
Sotten 315g1ekw.16ee.q.

Twelc Godt es prysende onghenom mert

Onghelaect,bn.,bw.ZieOngelaect.
Onghem aken,ww.Van ghemahen.

A. Bn. Talloos. 1
1Mynen wynghaert
Dienjcbevynde /belemmertbecommert
Aleterruereghe rancken /onghenommert,
EVERAERT 502 (15331.
B.Bw.ln dehoogstemate.11Totcontemplaciedient/gherustheytder zinnen

ziet,EVERAERT304(15291.

Onghenuchtich, bn. Van ongheslucltte.

Vol ongenoegen, onbehagen. 11 ln

swaerder onghenuechten onghenuchtich

Legh ick,H.d.Am.18Vrm.16ee.1.
Onghepayziert,bn.Van payzieven.
Vo1onrust,onvrede.11Hy en heiftniet

groote tribtllacye, Onghegroet, veil
Naar he'
t schijnt vernietigen, te niet dan
tyvigheyt onghepayziert, Nieuwers
doen,doden.1Om bat tot dexploot des ca
erbaerghe, ooc ongheayziert, Gentse
dootste gerakene Sijn wij(t.w.Accident ha
Sp.
239(1539j.
en Antihe)alsdienersbiu,Vrouwe,ghe- Onghe
praemt,bw.ZieOngepvaemt.
stelt,Om elcken te helpene tonghem akene,Dals.W edevh.138 reind15ee.?1(Vg. Ongherepareerd,bw.Van vepaveven.
fr.:,,Et a mieulx toutexploitparfaire Les
Onherstelbaar, onvervangbaar? 11Hy
servans tiens fumes comm is Pour aydier

chascun àdeffaire'').

Onghem anierich, bn., bw. Contaminatie van ongltemanievten onmanievich7
.

(t.w.de ti
jd)en staet nietstille (versta:
hij veygaatï) ongherepareerd, Zoo ons
dem onstreerd menigh fraey poëte,cAsT.,
C.V.R.177(15481.
Ongherieflijk,bn.Zie MTNT i.v.Ongerï:#lïg'
à.
Pijnlijk,smartelijk.11Alesmijuderven
zeer ongherieflijk, Het dunckt mij be-

Onbehoorlijk. 11By my wort hem ...
vertelt/hoeonghemannierich DatMeest
Elc zyn leuen es nv regierich,EVERAERT
68 g1511qiComplexie die ruert,natuere
wert vierlch, Dies onghem anierich ,,der tamen,A.BIJNS,N.
Rej.134,c,4 g1ekw.
ooghen merck''is,H.d.Am.K 2(m.16ee.q. 16ee.q.
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ongheschandaliseert - Ongheswlcht
Ongheschandaliseert, ONGHESCANDLE- onghestaect //om gheheeten tsi
jne Volm aecte consten,ald.1i
SEERT,b1l.,bw.V an schandaliseyen.
iij.
Eig.niet te schande gem aakt ofin opOnghestapelt,bn.Zie Ongestapelt.
Onghesticht, bn. Zie M NNV en NVNT
spraak gebracht,v.v.(met intensivering
door negatie) in ere, geëerd,eervol;in i.v.Ongesticht.

de tweede aanh.echter naar het schijnt
hetbestweertegeven met,,veilig'' 110.
Houwen wy ons tsamen G.:MTy blijuen
onghescandleseertta4'
zl/C
.
&.Sp.H iij(1561);
Gheeftse (t.w.Mrilsheid)my /opdat ick
ongheschandaliseertMach raken Heere /
ln v eewigheweelde,ald.K ijv.

Nietgesticht(vg.PLANT.:ongesticht,
'p'
n
lzjondéne bastit?$,
/J#ï/ïJ,inexstvuctus,
inaedijicatusttin de aanh.m.betr. tot
een feest: nlet ingesteld. 11 So moetse
jnghesteltzynNyeuwelicx /wantmetmy
/ noch onghesticht esse, EVERAERT 81
(15261.

Onghescheldt,bn.ZieOngeschelt.
Onghestichte, zn. Zie A'
INV'i.v.OngeOnghesim uleert,bw .Zie Ongesimuleevt. stichte.
Onghesint, bn. Zie A'
INW i.v OngeOngestadigheid, onstandvastigheid. 11
.F
ï'
z3çz:/,NVNT i.v.Ongezind.
De claerheyt es een zuuer wesen ghe-

Ontsteld.11Ghiinwoondersvan Thebe/ stadich Volghende eenpaerlic /den loop
schapverstaen,GHISTELE,z4w/.83 (15501. de/eenich onghestichteMaerheuen gheOngheslaeckt,bw. Zie NVNT i.v.Onge- stadich /vulstandi
ch blyuende,EVERAERT
slaaht.
402(1511q.
1)ln onbeperktemate?Of(alsmodaal Onghestichtheyt,zn.Zie Ongestichtheyt.
bw.) beslist, bepaald? (1n dat geval Onghestichtich, bn. Zie M NW i.v.
behoort de aanh.thuis onder bet.2).1! Ongestéchtich,NVN T i.v.Ongestichtig.
lc hebbe enen hond die mijn // is!Die 1)Ongestadig,ijdel,wuft.t
lDueruwe
m oet allen vruechd ongheslaeckt heb- ghestadicheyt / Godt hu vercoos Syn
moeder te zyne... Ghy en waert noynt
ben,B'
i
jstiey146geind 16ee.?).
2)Stellig,zeker;duidelijk? 11De scrif- onghestichtich (te gheender tyt Van
tuere zeght, zoo ic ongheslaect las,D at ghedochten I woorden / wercken gheAbraham rechtvaerdigh ghem aect was, peynsen,EVERAERT 402 (
1511q;Ghy (t.w.
GentseSp.73(1539j.
Opynye) zijt onvaste en onghestichtigh,
Onghesom t,bn.Zie Ongesolnt.
Gentse Sp.164 (153% ?
' Dits tvleesch /
Onghesondich,bn.Van onghesont.
dats de werlt onghestlchtich en ick de
Onwel,,yberoerd''.1Myn Lieflighthier/ duvel tsaem en onbescaem st, Smenschen
ghequetstdootwondich / Diesongheson- gheest58 (ca 1560?j.
dich /in grooterqualen Moeticflauwich
2)Uitde bet.onstichtelijk (zieMNAV
ter eerden dalen,CAST.,Pyv.D vljqca i.v.,bet.2) schijnt zich die van buitensporig, tom eloos, hevig te hebben ont1530j.
Onghespleten,bn.,bw.ZieOngespleten. wikkeld. 1 Den Vrancxschen conync.
Onghestadelick, bw . Zie M NAV i.v. Alach men wel/den Hooghen W yntnoOngestadelihe.
men Diealommemetfoortsen /wi1duere
Verraderlijk? 1Hoe hebt ghy (t.w.de dromen Ghelyc als den wynde ongheDood)versmadelick,dus onghestadelick stichtich,EVERAERT 95 (15254;Als jnde
Brocht te ruyne.. De weerde blomm e, lucht/tempeestwortgheresen By coude
vAN
cAsT.,HAUwEGHEN,
Bal.(m.16e eEpi
.j. taphiukn, achter /oftehitte /onghestichtich So zietmen
ghemeenelic/een blicxsemelichtich,ald.
Onghestaect,bn.,bw .Van stahen.
393(15111.
Onghestuent,bw.Van stuenen.
1)Onbepaald,onzeker.11Mi
jn sinnen
doleren int onghestaecte, Sp.d.M . 340
Eig.zonder tegenkanting,zonder vergbeg.16ee.q.
zet,v.v.(metintensivering doornegatie)
2) Onbetameli
jk, onbehoorlijk. 11Na- gaarne,metgenoegen.11Sou salmy hopic
tuerli
jck is de mensche redelijck De beraden yonghestuent fier,EVERAERT 43
redelijcheytisdie den mensche volmaect (1512j.
Dus leefthy teghen sijn natuere onghe- Onghesucht,bw.Van suchten.
staect M aer de beesten leuen naer haer
Rustig,ongestoord?11Nvildidan rusten
natuere,az
lwfa?.S/.Hhh i(1561j.
onghesucht // Verschudt v stroo eer
3) Ongeschikt. 1 Dbeschouwen van dattetdilt,Doesb.160qvöör1528j.
alle practi
jcken naect En de practijcke Ongheswicht,bw .Zie MNW i.v.Ongedie gheen wete en smaect Sijn beyde swicht, NVNT i.v.Ongezwicht.
als donghesinde H eb ick een droeue boet- vandenlichte Jn hem seluen niethebben-

1) Getrouwelijk; onbezweken. Lof
sterre voorhaeyende//puer ongheswicht
om alder gratien,DERoovsl
ts 162(3ekw.
15e e.q;Vwen verlopen chysbetaeltongheswicht,St 2,93 jvöör 1524) (hic?of
onverwi
jld?).
2)Mraarachtig?1Nochtans/essvaders
soone ongheswicht v vader en ghy syt
syndochterslicht,St1,300(vöör15241.
Onghetydicheyt, zn. Zie M NSV i.v.
Ongetidicheit.

lmmoraliteit? 11 Prince der mooren,

wiens onghetydicheyt D e vreese en
schaemte, m et Gods eere belydinghe,
En alle duechdelicke saecken veriaecht,

B.d.Scv.22(15394.
Ongheweendt,bw.Van wenen.
Eig.zonderte wenen,v.
v.(metintensivering door negatie) Ar
ol vreugde. 1 O
Heere...helptdatjcongheweendt//hier
m ach gaen buuten dees lydens conduuten,ReyneAf.1019(ca 1575?1.
Onheffelijck, bw. Van onhejjen,
effen?
Eig.ruw en v.
v.afschuwelijk? 11Nvat
lelycker daet ick hem ontluycken sach
al dit ganse iaer lanck onbeseffelijck
Desen vastenavont even onheffelijck,
Smenschen gheest338 (ca 1560?q.
Onk-,zie ook Onc-.
Onklachtelijck,bn.Van hlachtehjch.
Nietklagend (over).11lckwaeronklachtelijck almynderklachten,H.d.Am.1 8v
gm.16e e.q.
Onkondelijck,bn.Vanonhont.
Onbekend. 1 Na dat hem de zake IS
o
nko
ndelijck,Zoo en weetick v gheenen
beteren raet,Dan dat ghy v naeskief ongrondelijck Hem stzbtijli
jck ontdect,H.
#.x4-.L 3(m .16ee.q.

izyne ghesmeien, Tay%tulegyaen

(1581).

Onledicheyt, zn. De bet.in de aanh.
m aakt identiteit m et m nl. onledicheit,
nnl. onlediglteid problematisch. W ellicht

identiekmet(ofcorruptvoor)*onlidicheyt
onuitstaanbaarheid.
Blijkens het verband naar het schijnt
lelijkheid,mismaalttheid.11lck (t.w.Venus)enkan my tothem nietghevoeghen,
Syn (t.w.Vulcanus')onledicheyt is my
een eeuwighe pi
jne, H.d.Am.Q 7v qm.
16ee.q.
Onletselic, bn.Van letselic.
Zonder gebrek; volmaakt? 1 Jn my
(t.w.Rechtuaerdicheyt) es bekende Hope
desleuens /ende duecht onletselic,BvERAERT309(1529j.
Onloyaligh,bn. Van loyaligh.
Onoprecht,onwaarachtig?1Ach lacen,
al wil ic, onloyaligh wakere, My dan
staervende op Christum betrauwen, De
vyant com t m y weder benauwen,Gentse

Sp.286 (1539j.(De bet.van onloyall'
gh
waheveismijinditverband nietduideli
jk).
Onlustelijck,bw.Van lusteli
jch?Ofvan
onlust?
Zonderlust,mettegenzin.11Zonderappetijteeteiconlustelijck,A.BIJNS,N.Ref.
127,c,4(1ekw.16ee.
q.
Onm anierich, bn., bw . Zie NVNT i.v.
Onm anierig.

1) Onbehoorlijk; boosaardig7
. 11 Die

Schriben en Pharizeen seer onm anierich,
W illen quadertierich, Gods woort om -

vallen,Dweychd.Apost.734(1eh.16ee.q.
OPM.De bet. ,,onbehoorlijk''nog bij
SPIEGHEL (in vlsscusR, Bvabb. 209):
#;H et onm anierigh danssen wi1 ick niet

PXISCS?3
Onlanghe, bw. AVel niet identiek m et
2) Onbeheerst, teugelloos? (vg. KIL.
m nl.onlange,nnl.onlang,m aar verwant O n-m an ierigh . Immodestus). Of onm et langen, verlangen.
gehoorzaam? 11 Als yemant trout een
Blijkenshet verband naar het schijnt vrouweonmanierich En dieobstinaetis/
ongaarne,met tegenzin,met verdriet.11 en onbestierich Oft die haren man nyet
Bem inde Vrouwe dat heb ick onlanghe onderdanich en dient:W at ysser leeliker
ghehoort,Voorwaer ick ben m istroostich dan een ontrouwe vrient?GHISTELE,Hwf.
en ghestoort,Dat Leander ons aen doet 53(1550q.

desequellagie,H.d.Am.Dd 8 (m .16e e.j.
Onlangheyt,zn.Van onlang.
Kortheid. 11Zeer bedruct Maect ghy
m y, och M enschelicke Crancheyt, 1nt
verhalen des booze tijts onlangheyt,
GentseSp.345(1539j.
Onledelick,bw.Van onlede?
Rusteloos,ingespannen (bezig)? 11Zoo
ghyse (t.w.de engelen)de crocke zaecht
vergaren onledelick dezelue bindende /
in bondels/om zondervergheten jntvier
288

3)Ongevormd,woest,ongecultiveerd?1

De werelt die eerst woest was/onmani
erich /En de menschen daer by seer onbestierich Die hebt ghy (t.
w. Eevlijche
conste)seer cierich // alsoo verient D at,

enz.,Antw.sp.N iiij(1561).
4) Kolossaal (groot)? 11Synen grooten
schilt onm anierich àvederstont m enighen
worp /dieonbestierich Van veersnasyn
lijf quam ghevloghen, GHISTELB, Viyg.
Aen.209a (15561.

Onmaniericheyt - Onplaisant

5)Buitensporig;hevig,fel.11(Iuppiter Onlijdzaamheid, onverduldigheid. 11
en andevegoden) Moeten v ghesparen,ô W eest gherust... vp dat ghy by onpaDido excellent,En wachten v ongheschent cienticheyt//v en mesloopt //nietmaer
31van onm anierich leet, H .d.Am . C 4V inden heere//onsen god vastel
ick hoopt,
gm .16e e.
);Deur de felle vlamme onbe- VadevOnse1045(15771.
stierich, Desen toren ontstac zeer onOnpaeyt,bn.Van onpaeyen,ontpaaien
m anierich, GHISTELE, Vivg. Aen. fol. ofcorruptvoorontpaeyt?

183b (1556);Mijn melancolye wreet onmanierich /Om verderuen ghierich //en
comt my van daer //niettAntw.Sp.iiv
(1561);U tanden men bllncken // zach/
heelonmanierich //oock,Rott.Sp.G vjV
(1561j; Als vrindt uutghelesen Zallick
hem vleesschelick /gaen steken,onmanierich,Ter lucxsurien vierich,îlevl.iq.1,
871(1583).
Onmaniericheyt, zn.Van onmanieyick.
Onredelijkheid,onbehoorli
jkheidyschandelijkheid. 1 Dits al een blame // doeghetghiericheytOfthoouerdije /deesonm aniericheyt ls dan een maniere van
boosheyden Daer een redelijck mensch
moet afaltoos scheyden,Antw.sp.Hhh
ijv (1561j;lck...gae (elck)verbien haer
groote giericheijt,Haer mauijterij,haer
scelmerij, haer onmaniericheijt, Tcooven
947 (1565q (zie ook ald.1075);Sij (t.w.
vyeemde tl/z
èy'
sy8'
;zl brengen die mensch
tot groote onm aniericheyt,M .Bedv.H ayt
869(15771.
Onm esdadigh,bw.?Van mesdadigh.
Onschuldig (vg. KIL.: On-m is-daedigh. Innocens,ï'
izsoti
vzfs). 11(Chyistus)
esser ghestorven voren onm esdadigh,
GentseSp.301(15394.
Onm oeticheyt, zn. Zie M NW i.v. Owmoedicheit, W NT i.v. Onmoedigheid. Indien de vorm niet corrupt is,m oet de t
verklaard worden uit contam inatie m et
onmoetich.

Spijt,toom,gramschap.11Dus hebben
wy (t.w.Dwase Dolinghe en Ydel àf#'
s
c
ha
p)
o
ng
he
l
i
j
c
k
he
t
me
e
s
t
e
pae
r
t
W
ant
sulck loon en gheeftniet der vryer consten aert Dies ick half van onm oeticheyt

rase,Antw.sp.Ooo iiijv (15614.
Onnechtelic, bw. Zie M NRV i.v. Osechtelihe,W NT i.
v.Onechtelijh?
Eig.onwettig en V.V. ontaard (vg.
H wb.i.v.Onechte,le art.,bet.3)ofbuitensporig? 1 t' Leeft al onnechtelic,//
dat een stuyver meer // heeft Dan hij
mach opeten,Heymelicf-#'
#:s 154(1557j.
Onnoreren, WW . Zie H O%tOy61'
e%.
Onpacientich,bn.,bw.Zie Onpatientich.
Onpacienticheyt,zn.Van pacienticheyt
of van onpacientick of rechtstreeks van
onpacient.
19

Misnoegd.1Dussegghenwy/datmeest
in allestaten /Dwelspreken /donpaeyde
tot vrede can saten,Antw.Sp.Bbb iiij
(1561q.
Onpayselic, bn. Van payselic of van
onpays.Zie MNW i.v.Onpaisehjc.
Onvreedzaam. 1 W at can sulc / onpayselic stuenen dueghen? EVERAERT 47
(1512q.
Onpaysible,bn.Van paysible.

Mrild,agressief? 1Alzoo waerlijck a1s

lcarus by hem verzanck, Besweer ick v
dorperheyt onpaysible,Op my te barene
zulck werck horrible, H .d.H pz. K 27

(m.16ee.j.

Onpast,bn.Zie Ontpast.
Onpatientich, ONPACIENTICH, bn., bw.
Zie W N T i.v. Onpatiëntig.

Onlijdzaam, onverduldig (vg. KIL.:
On-patientigh.j.on-ver-duldigh).11
Al zouden de mueneken ...onpacientich
jntmesbarenwroeten Seachtentmindan
tsuuel V an een taerte scaers, EVBRAERT
225 (1528?
!;Hy wordt onpatientich en
onverduldich,HouwAsRT,M il.Clackte43
(1577-'784.
OpM.Vg.Impatientick.
Onperfect,bn.Van perlect.

1) Onvolmaakt,gebrekkig? 1Om dat
in Bvuyne 1,175 (2e kw.16e e.)(hlc?of
zwak,verzwakt?);Nu isvan Adam allen
vlees gebleven onperfeckt, Bvuyne 1,
113(2eh.16ee.1.
2) Dwaas, absurd? 1 Uw woorden,
manneken,zi
jn waard begekt, H eel onperfect tegens all
e Schrifturen,Jezuso.d.
levaevs541gvöör15801.
Onplaisant,bn.Van plaisant.
1)Onaangenaam.1Hinderlicgriefmyn
zinnen m oeten dooghen Levende in een
onplaysante weelde,cAsT.,Pyv.B vj(ca
1530).
2) Ruw,onbehouwen; dom,dwaas.11
Op dat v weldaet in Syon m ach openbaren / En nietbeswaren // a1s Tyro seer
onplaisant, Antw. Sp.p ijV (1561); C.:
Hier zi
jn om leeren //ghy heeren triumphant /R.:Dry simpelHeybloemkens.
S.:Van Consten onplaisant,Haagsp.h
iiij(1561).
OPM. Dez. bet.mogelijk ook OP de
ic duer sonde ben onperfeckt,CRULtA B,
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onprofitich - Onsachtich

volg.plaats in Tijdschv.16,57 (1570):
#;Eenen berch, ... horende onder een
onpleijsanten meyer'',aang.in W NT i.v.
Pleizant,Afl.
Onprofitich,bn.ZieW NT i.v.Onpvofijtig.
Onnut, schadelijk, slecht (vg. KIL.
on-profijtigh /on-profijtelick.f'
zl.
?
z
ftilis, incommodus, dispensiosus, damno.
sus).11Dan essere (t.w.in hetschip van
sente .
l?:ïllzflff) de schoon vrauwe onghestadigh,Van onprofitigherzede,cAsT.,
C.V.R.132 (15484.
Onpuerlijck,bn.Van *puevlijch (naar
hetschijntvanpuven,peuren).
Onpeilbaar? 11Gheen gelijc der menschen vo1 zeeren / smerten onpuerlijck
(t?
Js Chyistus aan hethyuisj,Rott.sp.Q
vjv (1561j.
Onrachtich,bn.Bijvorm van onvechtich
(dat Kiliaen kent in de bet. y?onrechtvaardig'':on-rechtigh.fsïvrzzfs)?Vg.
Gevachtich.
Krom ?11Bidtvoermidi
jnensonevoerdachtich, So dat ic m ach gaen in den
rechten padeDaerdiewegen nieten sijn
onragchqtich, Elcheylijc 574 (ca 1490?q.
Onraste, zn.Zie W NT i.v.Onvast.
Voorwerp dat geraas maakt(vg.KlL.:
on-raste.Cvepitaculum,cvotalum,,,klepper'')ofnooitstilstaat (vg.SCHUERMANS:
onras, slinger van een uurwerk). 11

nodigevoorbehoud gegeven.- 1)W reed,
hard,meedogenloos.11Natuere en redene
zijn aldus tweedrachtich, W reedt en
onzachtich #)den z1n verturberende,H .d.
x4-.C 4
v gm.16e e.1;Tis om dat ghy
(t.w.ghieyich hevte)meest radende //sijt
Den mensche hier /totrijckdom machtich En m enighen nochtans seer onsachtich...brengtin sijn bederuen,xz
lwfzf?.Sp.
O iij (15611;De weirelt (heeft)Christus
gecruyst onsachtich,Byuyne 1,2 (2e h.
16e e.q;Alle onredelickestrecken diehet
tarwegraen trecken /godskerckebyzonderejn cruuseendelyden /om huer zoo
houden tondere alzoo de crocke / de
tarwedede/zeeronzachtich,Tayuwegyaen
1380 (15811,
*Hen (t.
w .deontrouwedienaren)saltoecoemeneenaffgryselyckeplage
onsachtich,Ontv.Rentm.359 (1588?j.
Van dieren.wreed,wild.11Hy (t.w.
God) had v moghen maken een beest
onsachtich /Maerheeftv naersijn beelde
ghescapencrachtich,Haagsp.d iiij(15611.
2)Verstoord,boos,kwaad,vertoornd.I
j
-

M et verstoorde zinnen, m et herten onzachtich Valle ick v klachtich,H .d.Am .

D 1 gm.16e e.1;(Chvistusjhem (t.w.de
Pharizeeën?) verantwoorden met woorden crachtich,dies sij onsachtich / van
hem liepen,Gv. Hel480 (ca 15641;lck
Benedab.. wensche onsachtich // v
Joram ...alsulck saluyt bedachtich a1s

Ghierich herte,ghecleet int root,hebben- ick wete dat ghy werdich Syt te geniten,

de een onraste indehant,Antw.Sp.O i Bel.v.sam.109 geind 16e e.?J.

(1561).
3)Smarteli
jk,pijnlijk.11Hy (t.w.ChrisOnrastelijck,bw.ZieMNW i.v.Onvaste- tus)heeftugvqerlostmetsynbloetonsachlihe.
tich, v.D.BERGHS, Rel.51, 30 g2e kw.
1;Dit(t.w.de voortgangderketteOnrustig (vg.Gloss.Bevm.:unraste- 16ee.
leke, inquiete). 1 lc slape onrasteli
jck, rij)doetmijonsachtich (versta:volverA1sic u nieten sie gepastelijck,A.BIJNS, driet) wakent A. BIJNS 445 gca 15401,
D e zulcke ziln loyen, dewelcke stralen
N.ReI.125,e,17(1ekw.16ee.q.
Onrastigheyt,zn.Van onvastigh.
krachtich Haet en nijdtgheneeren,zoo't
W oede,felheid?11De vyanden,dieons scheen onzachtich Aen Pariswaerachtich
siele haten? ons als leeuwen omringen

)#die ick daer mede raecte,H .d.Am .B 5

met onrastlgheyt,Bvuyne 3,215 (2e h.
16ee.q.
Onrottelijck,bn.ZieW NT i.v.Onyottelijh.
Nietkunnenderotten,onvergankeli
jk.ll
Sy (t.
w .Maria)isdathoogheonrotteli
jck
Cedere,DE RoovElks 271g3ekw.15e e.
q;
OnrottelijckeArcke (totM fIrït4),A.BIJNS
276gca15401.

(m.16e e.);W as Aristoteles der duecht
zoo ghedachtich D en arbeyt onsachtich
(versta. moeitevol, zwaar?) // alsoo te
wederstaen Dat hy,enz.,Hsftt?.S#.Qq
iij(1561).
4)Afschuwelijk,vreselijk. Haddimi

hier niet ghenom en ln uwer bewaernesse,
alles machtich, lck ware in deewighe
pine onsachtich,M et siele, m et liue, ee-

Onsachtich, oxzAcHTlcH, ONZAGHTIGH, wich versteken W ttsheeren ri
jcke,M av.
bn., bw . Zie M NW i.v.,W NT 1
'.V.Os- V.
N.938lca 15001;DieP.:Van syn (t.w.
zachtig.
'sduivels) wercken onsachtich P en P.

De bett.zijn niet duidelijk van elkaar Abrenuncio! Tvudo 345 qca 15501; De

te onderscheiden. De hiervolgende in- zonde die baert de doot onsachtech,
deling wordt daarom slechts met het Dvyd.Rej.24 (15611;Mach yemandtter
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werelt welmeer verlaten schynen /Dan
dees (t.w.de goede moordenaar)die zoo
vermaledijt was onsachtich? Rott.Sp.1
iijv(15611(hic?ofsub 5?)
Van hetweer:ruw?boos.11lc (zou)
nu duchten Daer (t.w.ln ltalië)niet te
gerakene,deurditweer onsachtich,GHIsTELE,Vivg.a48w.,fol.75b (15561.
5)Ellendig,rampzalig.11A1st (t.w.de
wereldsevreugden)voorbijes,moetherte
onsachtich wesen,A. BIJNS, N.Ref.42,
d,10(1ekw.16ee.
q;Adieu Didoonzachtich ,,onzalighe creatuere,H .d.Am .E 7v
gm.16e e.q;Zoo docht my dat hy daer
sterfonzachtich,ald.Ff6v;Sterftsi/si
salder m eer doen steruen onsachtich,
GHISTELE,/1'
nf.60 (1550) Sy.. quamen
onsachtich ln dmiddelderzee/in schrickelijcke tormenten, Antw.sp. Bbb ijV
(1561j; 1ck moest vergaen catyuich en
onsachtich, ald. h ij Och wat willick
oock roupen aerme onzachtich! Jn he-

fierich raken By de gheen die ghy m y

vastgaetbeloven,Rott.Sp.H i(15611.
Onsm aecxele,zn.Van smaecxele.
Hetzelfdealsonsmaah,afkerigheid (vg.
KIL.:On-sm aeck.Fastidium).11Gheen
blijschap en heeft in my onsmaecxele,
Sp.d.M .613 gbeg.16ee.q.
Onsorgfuldich, bn. Zie W NT i.v. Oszovgvuldig.

Geen zorg (voor iets) dragend (vg.

KIL.: on-sorgh-vuldigh. Incuviosus,
negligens cuvae en PLANT. onsorch fuldich, onsorchsaem , incuviosus,
negligens,ignavus.segnis).1De mensch..
die door groote negligentie Onsorgfuldich

es zijn ere te bewaren,HOUwAERT,M il.
Clackte15(1577-'78j.
Onspoedich, bw. Zie M NW i.v.,NVNT
i.v.Onspoedig.
Nutteloos.1Oock voetspijs niet,diem en teveelonspoedich heeft,COORNHERT,
Ri
jcheman 426 (15504t
'W athebdy korens
m elenoch eerde es niem ant zoo m achtich verbrouwen onspoedlch verquist, Rott.
die my m ach bringhen tmyns svaders Sp.H vij(15611.
ghenaen!ReyneM .711(ca1575?j.
OPM.Vq.Ontspoedich.
OPM. Dez. bet. wrsch. ook nog bi
j Onspoedlcheyt, zn. Zie M NW i.v. OsSPIEGHEL,Hevt-spieghel4,410:,,Zoo wie spoedicheit.
rechtveerdicheid begeeft, die sneeft on1) Verdrieteli
jkheid, narigheid. 11Mi
zachtigh ln eighen willens hel,in onrust, ghebuert vele alsulcken onspoedicheyt
in verdriet.''
(t.w. y,swaer droomen verscrickende'')#

6)Hevig.1Hebdy noyt,a1sghy waert M av.v.N.1106 (ca 1500j.
2) Afschuwelijkheid,weerzinwekkendghestelt an creatueren, Gentse Sp. 313 heid,verderfeli
jkheid?1Uijtukomtoock
(153% ;Hisal...schierontsinnen...door veelderhandeonspoedicheijt,Alsvijperen,
liefde onsachtich, GHISTELE,Eunuch. 24 baselisken, en sulck gebroetsel, Leevl.
(1555j;(Chvistusj die des Vaders thoren Taejel-sp.39(beg.17ee.q.
bluschteonsachtich,Bvuyne1,127(1556j Onspoeyelijck,bn.Van onspoet.
(hic?) of op smartelijke wi
jze?); Dees Rampzalig.1)Neemdy den eersten (t.w.
vraegh'doetmy murmuratiaenvaerden / weg)/beraden onvroeyeli
jck /Ghy sult
Zoo dat myn zinnen beroert zi
jn zeer onspoeyelijck // den wtganck vinden,
a
onzachtich,Rott.Sp.C iijv(1561);Hoesou 4w/z&.S#.k i(15611.
dendiecorendieven dan roepen encrijten; Onspoet,bn. Rijmformatie naast t)sOp haertandenbijten aleven onsachtich. spoedich? Of bijvorm van ontspoet (zie
Tcooven 1067(1565j.
Ontspoeyt)?
OPM.1.BlijkbaarcorruptisSt2,128
Verderfelijk, rampzalig? 1 tlqittich
(
vöör 15241 (= Doesb.175):,yTfij dron- onspoet//gloetDerminnen stoet//doet/
ckenschap alder quaetheit onsachtich het herte brandich layen M et groot m esWat3#m. achm en duer V Wercken aenSCOu- payen,Vevl.
Z.1,910(1583q.
Wen , m en verwacht i.p.v. onsachtick
Onstaken,ww .Zie Ontstahen.
een part.praes.ofnom en agentis.
Onstatelijck,bn.Van statelijch.
OPM. 11. De bet* ))
streng''bij vALc- Onbehoorlijk.11Mijdunctdatghijheel
oocH, uitg. De Planque, Gloss. i.v.0.
n- onstatel
ijck // wert.Dus houdt u backsachtish, sluit niet onmiddell
ijk bij een huijs van dien dinghen, Tielebuijs 394
der voorgaande aan,hetdi
chtstbijkomt (1541j.
Onsterken,ww .ZieOntstevhen.
onzebet.1).
Onstichtinge, zn. V an stichtinge? Of
Onschoffierich,bw.Van sckofjievich.
Op behoorlijke of eerlijke wi
jze.1ln- bijvorm van ontstichtinge?
der eeuwicheyt zal ick u noch loven / Ontstichting. 1Ghy siet met wat onKan ick zondertoven //slechtsonschof- stichtinge / en cleynen troost Noort /
in noodt onzaghtigh Heel uwen troost

W est/Zuyt/en Oost//worden ghespeelt slempen en verteren,Rijchen Wvecke307
deescluchten,Antw.Sp.p ijg1561q.
(1596?q.
Ont-,zie ook Os-,Om-.
Ontcliven,ww.Zie M NW i.v.
Ontam en, ww. Van tamen met
Bli
jkens het verband naar het schijnt
ont-? Ofvan ontam e?
bedr.gebruikt in de bet. ontdoen, verDe bet.in de aanh.isdoor het duistere lossen van. 1 'Twoort Gods beschriven,
of corrupte verband niet m et zekerheid wi
ltmy ontcliven,B.d.Scv.7 (153%.
vast te stellen;ontstem men? Ofniet beOntcnoopen, ONTCNOOPPEN, ww.
tamen? 11Die sake heeft haer ontaemt Ontcnopen.
W t drucke gheplaemt, m et groot beOntcnoopere,zn.Van ontcnoopen.
schreyen,Daermoesteeenen raet,in zijn
Die losmaakt,beëindigt.1
1lcwasiongheraemt,Ende datbeschaem t,veriaecht ghere,m aer ben ghecomm en Tot mynen
daghen,m idts sdoots ontcnoopere,Tsle-

vertreden,Dw:lcà#.H//sf.sgggleh.l6ee.q.
Ontbarm en,ww .Zie MNW en W NT i.v.
Begenadigen.11Magdalena en Sacheus
Den Publicaen inden tempel / ende
M attheus Oock Petrus... En Paulus...
Sy zijn al ontbarmt, Rott. Sp. H vijv
(1561q.
Ontbecken,ww .Van bec.
Er uit flappen.1lck hebben begheckt
En veelquaets ontbeckt,Tyudo 956 gca
1550).
Ontbeer,zn.Van ontbeven.

Ontbeev sijn (c. gen.),missen. 1 Nvat
Troostich Confoort /jn meneghen tyden
Hebbic langhe moeten wesen / huwes
ontbeer, EVBRAERT 187 (1526q.
Ontbeghelt, bn. Van *ontbeghelen of
rechtstreeks van beghele, beugel, zie
Beghele.

Losgelaten,teugelloos.1Siettoe /dat
v gheen vruecht ontglijdt Om dat mijn
sinnen ontbeghelt zijn,DE RoovERE 277
g3ekw.15ee.q.
Ontbindtsele,zn.Van ontbinden.
Mededeling, verklaring. 1 Hoe int

m estroostens noodt Es barmhertigheyt,

naer dijn ontbindtsele, Den meesten
troost doet m y bekintsele Schriftuerlic,
figuerlic, van dein (l.dien? Vg. echter
ald. r. 133 dei voor die) warachtigh,
GentseSp.294(1539j2
Ontbraken,ww .Z1eM NW i.v.
Ontgaan? 1 Sy die alle myn vruecht
ontscaectismijontbraectende heeftbespietEen anderlief,St1,72gv66r1524q.
Ontbreggen,ww.Van byegge.Vg. Vevbyeggen.
Ontkonlen,ontsnappen. 11Deen sout
garen op dander nv leggen ODA OnS te
ontbreggen / maer daer haddyt niet

vens afstroopere, Gentse Sp. 2 (153%
Lsdoots versta slevens; anders zou met
ontcnoopeve de dood zelfbedoeld moeten
zijn of ,,die (de dood)bewerkt''(de ti
jd
ofde ouderdom ?).
OPM.Hetart.Ontcnopevin MNW dient
te vervallen, bem ontcnooppeve is een
rhet.omschrijvingvanontcnoop.
Ontcnopen, oNTcNooP(P)EN, WW.
M NW i.
v.,W NT i.v.Onthnoopen.
1) M ededelen, zeggen. 11M av.v.N . 7
(ca 15001; EVERAERT 322 g1531?q, 469
(1eh.16ee.
q;Rott.Sp.C iiijv,1viij,O iv
(15614,Kluchtsp
..1,69 (eind 16ee.q.
OP
M.
(
Mr
r
s
c
h.
a1s archaïsme) nog bij
LANGENDIJK 2,352.
2)Doen,verrichten.11W tmijn eyghen
es nietdan zonde ghewrocht,Veilqwaetheyt ontcnocht tot mijnder onvrame,
GentseSp.43(1539q.
3)Geven,schenken,verstrekken.11De
Trooysche H elene.. Heeft ons van dien
(t.w.van de vergankelijkheid) exemple
ontcnocht,cAsT.,C.V.R.152 (1548q.
Ontdaen,bn.Zie M NW-i.v.,W NT i.
v.
Ontdaan.

Ontkleed,naakt(vg.Naembouch(15621:
desvestu).11Maer ziet nu Hero isgheheel
ontdaen,H .d.Am.Cc 8 (m .16e e.q.
Ontdansen,w w.Zie M NW i.
v.
Ontspringen,ontsnappen.11Gheeft u
ghevanghen,Ghij twee en mueght ons
niet ontdanssen,Sacv.v.d.N.651 (3e kw.
15e e.
q,Coopman /Schipman oock borghers m et En connens niet ontdansen,
.ds/
w.S#.Rrriv(1561.
Ontdectk),zn.Zie W N T i.v.Ontdeh.
(F8s) ontdeslh) doen (c. gen.), openbaren,te kennen geven,berichten,mededelen.11W e1watbrynge nv hierbinden
sacke? W ilt m y daer of doen een ontdec,EVBRAERT159 (1523);Gheen vriendt
O ntdaen oft ontcleedt:Deshabillé ou

s)wi
j (t.w.Léjen,Stvajj
(versta:datismi
en Benoutheytjsullen v brengen in alle
verdriet,Red.en Nat.1092(2eh.16ee.q.
Ontcaecken,ww.Van caechen.
Ontnemen,ontstelen.1lstmijn eijgen zoo ghetrou die icks doe ontdeck,
niet/ghijsultetmijn nochtans niet ont- 1ck vreese te zeer den valschen beck,
caecken,1ck saltna mijn ei
jgen * 1ver- cAsT.,Lied.48 (ca 1530j.
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Ontdieren,ww .Zie M NW en W NT i.v.

Ontsnappen,weglopen.11Et valtmy
&.BEDR. Missen,ontberen.1Con- juuste jnde clyncke (t.w.dat daar juist

stige schilderye en heeft Brugge ooc noyt komt ,
,eenen callant Goet ten labuere'')
ontdiert, VAERNBn-IJCK, Ff. Alidtvv. 35 Eerhy ontflyncke/Duechdel
icVermaen

(15621;De straten laghen volgrootevie- llatjchem spreke,EVERAERT505(1533q.
ren, Tortsen noch was en m ocht m en
Ontfocken,ww.Van fochen (zie ald.4
niet ontdieren, in Schotel, Gesch. d.
Ontlopen,ontsnappen.11Heefthaerde
Redevt
jh.1,171 g2eh.16ee.j.
rammeling verdrooten // maet so isse
B.ONz.- Teveel,teerg,tebarzijn.1$ (t.w. de deur) maer heijmelijck toegelcen ontsach noch storm ,hageloftregen. trocken om dat si
j haeren man bet sou
Hoe dmijghinck tseghen,ten mocht mij ontfocken,Hs. TM B,G,fol. 68V geind
niet ontdieren,A.BIJNS,N.ReI. 131,c, 16ee.?q.
12 (1e kw.16e e.q;Gheen quaetterwerlt Ontfrayen, ww Y-ermoedeli
jk corrupt
enmachv (t.
w .dronkenschap)ontdieren, VOOr ontrayen,ontraden.
Afraden. lck en SOu thuwen V niet
St2,127 gvötsr1524)(= Doesb.173).
Ontdoyen,ww.ZieM NAV i.v.,NVNT i.v. ontfrayen want ic m y seluen wilooc gaen
Ontdooien.
bestaijen,St1,180 (v6ör1524j.
Ontdoyt wevden, verdwi
jnen. Il Godt Ontganghenesse, zn. Van Ontgangken.
heb loff,nu saleenswerden ontdoyt Ons
Bevrijding,verlossing.11O sluetelvan
voorgaende arm oet, die ons hiel beroyt, Dauid, onzer alder behoet! Sceptre des
M innevaev 199 (1583q.
huus van lsrael ende ontganghenesse,
Ontdraegere, zn. Van Ontdyaegen.
cAsT.,C.V.R.96(1548q.
Rover,dief.11Swijchten mactmijniet Ontgespen,ww .Zie W NT i.v.
verbostelijck raubaut / boeue en mijns ln de aanh.naar het schijnt verorbeontdraegere (versta:die mijvan hetmij- ren.11Thien scotelen erten zoudich binneberooft),Bevv.Bv.267(ca 1520?).
nen//smackenJaalwaerdernochmeer//
Ontdrayen, ww. Zie M NW i.v.,W NT i
ck soudezeontgespen,Haagsp.1iv(1561q.
i.v.Ontdvaaien.
Ontghillen,ww. Bijvorm (of rijmverVan aard veranderen;vergaan? 1Ter- vormi
ng?) van ontgilenk De opv. van
wen corenken naoet eerst tot niet Ver- ont
ghillen als bijvorm v. ontgilden, ontswayen versterven, verrotten ende heel gelden en in verband daarm ee van mochte
ontdrayen,Saeyeve185g2eh.16ee.q.
in de aanh.alsmoest(Stoett,in N.Taalg.
Ontduycken, ONTDUUCKEN, ww. Zie 29, 177)li
jkt minderwrsch.
M NW i.v.Ontduhen,W NT i.v.Ontduiken.
Ontgaan,ontkomenaan.11Och,mochte
A. BEDR. Ontfutselen. 11Velledelers, mi
jn dochter dit ongeval ontghillen,
die so veelvan haer hant snercken,drin- Lui
jstevvinch 304 (2e h.16e e.q.
cken so droncken,dat si
Ontginnelick,bn.Van ontginnen.
jhem die vellen
laeten ontduycken, Bvouwevsg. 472 (
ca
Aangetast,(inlgenomen kunnendewor1560j.
den.1Hiericho destatalswassy onwinB .SVEDERK. D oor zich schuilte hou- nel
ick /VanMarsnietontginnelick,cAsT.,
den redden,beveiligen.11lc zyehier een Bal.B 3v(1521).
dicke haeghe vooren. D aer sallic m y
Ontgletsen,ww.Zie W NT i.v.
seluen wel ontduucken, BVERAERT 204
Ontgli
jden (vg.DE Bo i.v.);ontgaan.11
(15281.
Al
hi
e
t
hy
Franse //hy en mochtv ontOntellen,ww .Zie (llIttelle%I.
gletsen, -,
1ntw. Sp. i iijv E1561q.
Onterven,ww.Zie M NW en W NT i.v.
Ontglijden,ww.Zie MNW i.v.OntgliTe niet doen,doen verdwi
jnen.1Met- den,W NT i.v.Ontglijden.
ten straelvan trooste meuchdy onterven
Verraden,in de steek laten,verloocheD 'allendicheyt die inder H erten ghe- nen ;in de aanh.metbetr.toteen belofte:

veucht,,is,H.d.Am.L 3v(m.16ee.q.
Ontfleerent ww. Van jleeven, vleien,
flikflooien (zle DE Bo i.v.Fleven).
Eig.door vleieri
j weten te ontkomen
aan,v.v.ontkomen,ontsnappen aan (in
het alg.). 11Hy cant ontbeeren Nochte
oock ontfleeren //zulckdanich een quetsele,Veyl.Z.l1,23(15831.
Ontflyncken, ww. Van jlynchen. zie
WTNT i.v.Flinhen (11).

breken.11Dushebbicontgleden /mynder

beloften woortBy myn sondich anthieren,

EVERAERT21(1509J.
Ontgriffen,ww.Vermoedelijk een verkeerde lezing van ontgrissen.

Beroven. 11De duvelserpentich mis-

leede donnosel Adam pestilentich ontgriffende van Godspatrim onie,Smenschen

gheest684(ca 1560?q.
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Ontheghent, bn.Van ontheghenen, zie
W NT i.v.Ontkegenen.

vruchte & een versadenisse diein Christo
Soecken een ontladenisse, Bvuyne 3, 85

Onverzorgd;haveloos.1U Hoestaet
muecht Ontheghent ontreet / an allen
zyden?EVBRAERT 504 (15334;Een simpel
ioncwljfDie een quaetgrofdinck hadde
aen dlijfVuyl mockachtich,ontheghent
enslecit,GHISTELE,Tev.Heaut.22(15551,
(Sy) sadt ongepalleert, en wter maten
Seere ontheghent,GHISTELE,Tev.Phovm .
6 (15551;W ellancsman watsditte?waer
om ?en hoeStaedy hieraldusontheghent?
GHISTSLE,Tev.Eunuch.17 (1555j (hic?
of onthutst,ontsteld?).
Onthelsen,ww.Bijvorm (doordissimilatie)van omhelsen.
Omhelzen.11Syonthelsen d'een d'ander
montaen mont,H.d.Am.Ee2 gm.16ee.q.

g2eh.16ee.q.
Ontladicheijt, zn. Van *ontladicl
'
t of
rechtstreeks van ontladen.
Medelijden,deernis, erbarmen. S..
Hoe hiet u wijff toch B.:grote ongenadicheijt Daer en isin haer ontladicheijt
nieteen mijtalmijn vleesch sijheelvanden been rijt,Sotslach 148 (ca 15501.
Ontladighe, zn.Van ontladen.
Bevrijdster.11Aue heylighe Aue ontladighe (totx
Y.
fl9'
ïl),St2,31 gvöör 15241.
Ontladigheyt, zn. Van *ontladl
ïch of
rechtstreeksvan ontladen (van laden met
versterkend osf-,zieTijdschv.19,bl.254
C.V . en MNW i
.v.Ontlahen)7
.Ofbijvorm
van *onladigkeyt (
van onlade,zie MNW
i.v.Onlaet,of = onledigheyt,vg.ontledigen
vooronledigen bijxIL.)?
Ellende,misère? 11Den medicijn behouft de ghezonde niet, Maer de ziecke
1l1 daerdtsche ontladigheyt, Gentse Sp.
299(15391.
Ontlaken,ww.Zie M NW en W NT i.v.
Ontroven.1BestgaeickwakenOm een
tebeminnen/diemenmyontlakenGheenssintsen sal,.4'
nfît?.S#.1i(15611.
Ontleenen,ww .Zie M N'
W i.v.Ontlenen.
Door te lenen ontroven.11Ontlorsen /
ontleenen / ontweegen / ontmeeten bij
nachte bij daghe, Wevelt bevechten 486
(2eh.16ee.q.
OPM. D e bet. :3ontnenaen, ontstelen''
in Gest.Rom.8c(aang.in M NW i.v.Ontlenen,sub bet.1)wrsch.ook op devolg.
ni
etgeheelduidelijkeplaats.1Endeblinde die dic int vleeschuys weenen Moet ic
somti
jtseen brootontleenen mericslaet
achterafalqui
jtalquijt,St2,169 (vöör
15241.
Ontlijvich,bn.Van ontltjven.
O'
rlfJï
J'
k?ïc/lmahen,doen sterven,doden.11
Suldijt dus bestieren om die menschen
ontlijvich te lnaecken? Appelboom 393
(1ekw.16ee.?q.
Ontlocken,ww.Zie M NVTi.v.
Verlokken, verleiden. 11 Ses vul cabeeuwynghe.Met fleeuwynghe / zoudse

m ynen wynghaert? F.: Alzoo ghy zien

Onthiet, zn. Zie M NW i.v. Ontheet,
W N T i.v.Onthiet.
Toevlucht. Ghi
j (t.w.God) sijt ons
troost, ons eenich onthiet, Daer wi
j in

noottoemogen gaen,Tcooven 1107(15651.

Ontjagen,ww.ZieMNW en W NT i.v.
Zich (snel) verwijderen van. ,llHierom
ziet m en hem Nering en W elvaert ontM eest Al 803 (
ca
jaïen, Roevende
1564?1.
Ontkeesten,ww.Van heesten of rechtstreeks van heest.

Onthullen, duideli
jk naaken. Den
troost diemen /voor minsten ende meesten Oopelick zal ontkeesten, Lrcrf.Z. 1,

1365(15831.
*ontkeij(tlen,ww.Rvrsch.corruptvoor
ontbeijten of ombeijten. Een ww. t?Af-

heijen ,,ontdwazen''aan te nemen,lijkt
altedwaas.
W achten.11(D.gem.s.:)Mach icseniet
syen (D.geb.s.:)ja ghi
jombeijtontkeijt
Alsicseop dietafelstellen (l.stelle),Twee
Sotten129gvöör15191.
Ontkerven,ww .Zie M NW i.v.
Benadelen (eig.doorkerven te maken
op de kerfstok).11Sy ontwegen,sy ontm eten, sy ontkerven, Bvuyne 2, 106

(2e h.16e e.q.
Ontkijven,ww.ZieMNMTi.v.Onthiven,
MTNT i.v.Onthijven.
##Ontnemendoorchicane,doorkijvtng''
(0E Bo i.v.).11Men vint moederen diese
(t.w.de kinderen)den vader ontkijuen,
Ds RoovERE 130 (3e kw.15e e.);Hebic
lettergoeds,datwerdtmijontkeven,Ontelt en ontscreven, A. BIJNS,N.
ReI.87,
d,11(1ekw.16ee.
q.
Ontladenisse, zn.Van ontladen.
Ontheffing,bevrijding? 1
)Dat is een
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gheerne M eest Elc ontlocken,EVERAERT

67OPM.
g1511jI.n de eig.bet.weglokken,wegtronen bij STALLAERT 2,285.
Ontlooven,ww .ZieM NW i.v.Ontloven.
Misprijzen,kleineren?(Vg.Havl.Gloss.
en Gloss.Beyn.,waarhetwoord voorkomt
tervertalingvan depveciayi,zieMNW i.v.
Ontloven).1Dbier wortgoet ghebrouwen
nv oueral1ck en ben deerste niet /diet

Ontlueren - Ontpast

salontloouen Alsou mijn peerdtmoeten
staen opten stal,Antw.Sp.Dd i(15614.
Ontlueren,ww.Van lueven (zieLeuven).
Op bedrieglijke wijze ontnemen, afhandig maken.!Hoesubtijl/datmen nv
rechtby schriftueren Hoe duyster /hoe
intricaet/termijn datmen daergewaecht

B .ONz.Slechtpassen (vg.xlL.:OntPaSSen . M ale quadyave). Mogeli
jk behoorthiertoe devolg.plaats,waarhetww.

echterook bedr.gebruiktzou kunnen zijn
indebet.ongelukkig,rampzaligmaken.1
H oedt u dees blocx die elcken ontpast. .
Den block te sleypen esden m eesten last,

Om d'een d'ander t'goet t'ontluerell e11 Leuv.Bt
j'dv.4,344 qbeg.16ee.q.
t'ont
s
ue
r
e
n,
Ze
v
e
n
Sp.
Be
v
mh.
F
vj
v
q
1
591
)
.
C.
W
EDERK.
ln beroering geraken? 1
Ontlusten, ww. Van lust.
O princessekersouwe verheuen bijwiens

Van lustberoven,ongelukkig malten.1 liefde ic mij ontpaste,St 2, 186 gv6(5r
15241.

Haerpertyen swerven /om haertontlusten,Veys.M aelt.481(2eh.16ee.
q.
Ontnijpen,ww.Van nt
jpen.
Ontrukken.1)Deewich leuen datChristusmitgheweltV weergecochtheeftende
den viant ontnepen, Doesb. 186 qvö6r
1528)(= X.Esels19,30).
Ontnooden,ww.Van nooden.
Afzeggen.11Gheloven en niet doen is
aen deen sijde gepaelt,Nooden en ontnooden tertweedersayende,Leenhoj566
(na15311.
Ontpaelt,bn.Van ontpalentontgaan?
Onbekend?!
1Devrenentildthem (t.w.
de waardtd.i.God) niet ontpaelt ZiJ'n
W ant hy lsvan allen plecken vroedt,os
RoovERs238(3ekw.15ee.q.
Ontpalen, ww .Zie M NW i.v.
Ontsporen? 1W at doen,sprack meysken,wat dits ein lack (t.w.dathijhaar
#;int lange speelen die pipe ontrack'')g
'
H oe soude u sackpype soe ontpalen:
Bievses30(2eh.16ee.q.

Ontpast, ONPAST, bn.(bw.7
.).Van ont-

passen.
1)Ontsteld,verontrust.1O Vader en

Mo
ederen zi
jtdaerom nietontpast,W ant
d'onrast ,,alle solaes berooft, H .d.Am .
Dd 8 qm.16ee.);Almoeticdeuru alsnu
ontpast sijn,W ildy my liefde en jonste
bewijsen,Ghijsultmijn wereltlijck pilaer
en mast si
jn, Consted.M 36 gca 15601
(hic?);Mraerick my keere noch vindick
my belast Volsorgen ontpast //achter
en voren,Haagsp.k iij(1561);Sijt ghedachtich dat u is bevolen,D at ghy sout
troosten die van sinnen ontpast, cla-

ghen,HouwAEuT,I,
Jï:rH'
Tf:rsf:167 (1583j
(hic? ofbedroefd?).
2)Bedroefd.)1Almoetiduerdabsencie
somti
jtsontpastsijn,v liefdetotmiwaerts
blijftonghemeten,Doesb.12 gv(
56r 1528q.
3)Verslagen,verbrijzeld.1Hoewreedelick tast ghy (t.w.F09'/'
?
z
ryAl:)/op my soo
be
s
t
/
/
g
hy
Al
s
r
i
t
s
i
g
he
teve: dies ick
Ontpassen,ww.Zie W NT i.
v.
ontpast //sy ln swaren miskieve,Sp.d.
A.BEoR.- llverontrusten,ontstellen, M .2240 qbeg.16e e.
1 Menich heefthem
in beroering brengen. Liden en druc verhangen aen eenen bast, W iens herte
miJ
'n herte duerkeruen, mijn sinnekens niet zeerder en was ontpast, A. BIJNS,
worden geheel ontpast,Doesb.34 gvöör N .ReI.239,e,6 (1526q;lc ligghe alseen
15281;Sij salnv eerstweten te deghen, troosteloos mensche ontpast, Oft mij
watter braijt // oock, hoe. wanende God en die weerelt heel hadden verghewaershaerhertontpast//heeft,Chvistenh. ten,cuuL,Ps.11,22q2ekw.16ee.1.
1993 gca 15401.
4)Rampzalig,doemwaardig? 1Lchvis2) Vertoornen. W acht v vier des tus) den onpasten mensche van passe
erru ers, dattet niet vorder en wast,daer ontlaste M et swaer bi
tter passen die hi
ghij god SOe confuijselick me hebt ont- hier ginck Tot des doots PaS, Dal s.
past,totgraniscap verweckende,Chyisten- wedeyh.813geind15ee.?q;Sydy machti
ch,
h.1723 gca 1540q.
draecht behulpich der swacken last So
3) Schenden, krenken, overtreden. )) werdy niet ontpast,als gaet op een sterMisdadich... Ontpastic goods recht / ven,COORNHERT,Rt
jckeman 1566 (1550j.
scriftuerlic gepast en lietick den salighen
5)Vertoornd?t
lOm dathy sprack alzoo
wech omden quaden,St2,26qv66r1524). ontpastgram,cAsT.,C.V.R.8 (15481(hic?
4) Ontoegankelijk, onbereikbaar ma- ofbw.v.graad.zeer,bijzonder,buitenken? jlDie (t.
w de hemel?)was duer v gewoon?);B. Bor!noyt aldus ontpast.
(t.w. de zonde) ghesloten en ontpast, L. Noyt dus ontstecken (l.ontstehenj,
St2,249 gv66r 1524q, Ja!seker hy en T9'
t4(
fp 314 qca 1550q.
vraechden na duyuel oft naer sandt!
6)
Verstoord, beroerd, bewogen; in
Egeens en was hem hierint lant ontpast de aanh.
van de aarde ten gevolge van
QQn. BaIt
, çen aardbeving. tl Antiochien viel in
h.582(1591j.
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flus / mits der eerden ontpast / M et
Tripolis en Dam ast, cAsT., Bal. A 6v
(1521).
Ontplaghen, ww. Zie
plagen.
Van rampen bevrijden. 11Vveest alle

Ontlopen, in de steek laten.11W at-

tinghe zoudy ons nu ontrepelen, Daer
ghyse totter doot beklast ,yhebt,H @d.Am .

N 3v(m .16ee.q.
Ontrijden,ww.ZieMNW i.v.Ontviden,
AVNT i.v.Ontvijden.
zeer blye, Dat vander m aeghden sye,
ln desteek laten.11Noodtoftangsten
D e' weereld wart ontplaeghd, cAsT., salmi
ju doen ontrijden,A.Bllxs,N.Ref.
C.V.R.127(15481.
249,c,11(15264.
Ontroostich, bw.Van tyoostich of van
Ontpluycksel,zn.Van ontpluychen.
Bli
jkenshetverbandindeaanh.bloem- ontyoost.
blaadjes.1De Bloemkens die haer ont- Rampzalig.11Metheeten tranen heeft
pluycksel ontpluycken, H.d.a4-. Q 5 si ouerlaecht die plante daghelicx on(m.16ee.q.
troostich bedaecht, Doesb. 111 rvöör
Ontranten,ww.Van tvanten.
1528J.
Ontlopen,ontsnappen.11Oft my He- Ontruerelick,bw .Van tvuevelich.
lizeus/sau ontranten metsyn absoluan- Heerlijk,volvreugde. 11W aer vooren
ten wat sau ick seggen ? Bel.v.sam .906 (
t.w.voor de waarachtige troost)/hem
geind 16e e.?q.
(t.w. Christus) lof en danck / eeuwich
Ontrassen, ww. Zie M NMr i.v. OAZJ- ontruerelick Van m y m oet zyn ghebuereyGSSC6H .
lick,Vevl.Z.11,901 (1583j.
Te vlug afzijn,hetwinnen van,over- Ontruerich, bw.Van tvuevick.
treffen.111ck en wyet genen man Ter Verheugd,vreugdevol.11lck schouwe//
werrelt, die my ontrassen kan, Still ontrueri
ch //troostexcellent,DERoovsRs
staende, spryngende opten eerden, Off 204(3ekw.15ee.
j.
te speelen m etten langen swerden,LansOntruerlijc, bn. Van ontvueven, ontroeren?
hnesht25(16ee.
q.
Ontreet,bn.ZieOntveyden.
Ontroerend, treffend; zeer groot? 1
Ontregen,bn.Van ontvijgen?
Figuerlijc beelde,u weelde es ontruerlijc
Buiten zichzelf,woedend?11Sijwasso (fpf M avia), h.BIJNS, N.Ref. 330, j, 9
gram en so ontregen? Hadse mi
j also bij (1ekw.16ee.q.
den halsgecregen,S1
j had mijn geslegen
Ontruijmen,ONTRUMEN,ww.ZieM NW
3:halfflevende doot,Lijsen Jan Sul251 i.v.Ontvumen, W NT i.v.Ontvuimen.
(eind16ee.?q.
1) Ontroven. 11Sulc weerlijc seyt,dat
Ontregenen,ww.Van vegenen.
geestelijcke dolen, En tsijn de vuylste
Door de regen ontgaan.11Men siet. kinder vander scholen,Die den lien thare
Den coopm an duer veelpericulen varen; ontdraghen en ontrum en, A. BIJNS 37
Ten m ach hem ontregenen oftontwaeyen, (15281.
A.BIJNS,N.ReI.45,c,4 (1e kw.16e e.q. OPM.Ook bijSTALLABRT 2,287
Ontreyden,ONTREDEN,ww. Zie X NVT
2)Van zich laten gaan?1Dijemijaeni.v.Ontveiden.
soecken,ken sa1mij nijet spaeren,Noch
A .BSDR. Ontsieren (vg.KIL.: O nt- in geen jaeren y
,henluijden ontruijmen,
reeden/ont-reyden. Ovnatu exuevej7
. M eestev Hoon 122 gca 1600?q.
ln het ongerede, in wanorde brengen
Ontsachten,ww.Van sachten.
(vg.xlL.:Ont-reeden/ont-reyden... Kwellen? 11W aer omme ick.. Ghe' nm aal sondenbentzi
Impavatum veddeve)? Slechts eé
jndervriendenassistencien,
aangetroffen (alsbn.in devorm v.h.volt. Te verlossen van haerder ontsachten //
deelw.). 11 U.: Hoe staet mynen wyn- sachtelic,Diesick den kerckerm etm achghaert? F Alzoo ghy zien muecht Ont- ten // machteli
c, Ontsluyte, Dwevch d.
heghent ontreet / an allen zyden,Evs- Apost.1237g1eh.16ee.q.
Ontscalen,ww. Van scale, schaal:
RAERT 504 (15331.
B. ONPSRS. Ontgaan? 11T.: Hy salt
Eig.ontbloten (vg.Ontschellenj,ln de
we1 pegulen (= klaarspelen?)L.:Endt aanh.openen.11Longiusblendtzynde v
(= indienhet)hem nieten ontreyt,Antw. herte ontscaelde, DE RoovERE 119 (3e
Sp.Kk iiijv(15614.
kw.15ee.q.
Ontrepelen,ww.Van tvepelen (zieKIL.: Ontscapperen,ww .Zie M NW i.v.OntTrepelen.j.trippelen)?Toch nietvan sappeven.
vepelen (eig.losscheuren,zie MNW i.v. Ontgaan,ontsnappen (vg.KIL.:Ontschappéren.Fland.Aujugeve,8//'
?
g 4r8,
Repelen en Repen)?
296

euadeye.Gal.escappey en STALLAERT i.v.
Ontschappeyenj. 11Dat zullen wy vrommelick (t.w.bijU komen)jndien v scommelick //hetDootzondich Opereren zoude
ontscapperen,Reyne M .336 (ca 1575?1.
Ontscellen,ww. Zie Ontschellen.
Ontschaecsele,zn.Van ontschahen.

een gebraen appelken eit D an asenuetkens craecken noyndt zynde verkutst
M ids datse noch zo weecxkens zyn gheel
ontvreidt Dat tcaeckharnasch es gheel
huter zwe ontschutst,DE DENE,Langhen

Adieu 174 (1560j.

Ontscichten, ww .Van scichten (dat i
n
Roof? - Een ontschaecsele st
jn enes de aanh. 1:steunen'' moet betekenen)?
dincs,ietsontstelen,ontroven?11Nvie sal Of- waarschijnlijker verkeerde lezing
ict wijten Dat Venus der herten is een van (ofcorruptvoor)ontstichtenï
ontschaecsele,Sp.d.M 609 (beg.16e e.q. Zijn steunverliezen,wankelen,vallen?j
l
Ontschellen, ONTSCELLEN, ww . Zie Cl
aer pylaer (t.w.Maria) / daert al op
W NT i.
v.Ontschillen.
scicht(l.sticht?)en ontscicht (l.ontsticht
A.BEDR. 1)Ontbloten?ontdoen.1
1 en versta:waarmee alles staat ofvalt?),
2,37gv66r1524).
Deertsche rijckdom, daer siJ toe waren StOnt
scoeyen, oxTscHoEvEx, ww. Zie
gheheldt,Daer werden zijafontscheldt,
A.BIJNS,N.ReI.11,d,12 g1ekw.16ee.q AINVTi.v.,W NT i.v.Ontschoeien.
Hem ontscoeyen van,zich berovenvan?1
(Zie ook ald.190,e,17 (1525j).
2) Uitkleden. 1 Laet ons hem gaen Alzoudicmyontscoeyen/eenghedeelken
pluijsteren en heelontscellen.Ras, uut Van Tydelicke Haeue / myn weerdste
den rock!Grijpthem bijden ermen,Tcalj juweelkin Naer hu sallic zonder veil
17.HS.117 (eind 16ee.q Hierlaetmy v nv ghescalsspoen,EVERAERT 479 q1e h.16e
ontscellen /onnoselscapken,Bel.v.sam. e.q.
Daev sou ich my J/ ontsckoeyen
676geind16ee.)(hic?).
3) Zeggen, mededelen? 11Myn heere, (zegsw.?),nu breektmijn klomp? 1Twee
en achtesniet,watsy u ontschelt;U heel yseren koeyen? t' Jan dats voor my
vruechthierby sm elt duer haerpresentie, lati
jn Yseren koeyen / daer sou ick my
Tyauwe228(1595?J.
afontschoeyen,Zeven Sp.Beymh.L vij
B .NVEDERK.Zich ontkleden, zich uit- (1591).
kleden.1
12%ls sij haer ontscheldt, noeyt Ontscoijen,ww.Van scoijen,schooien?
schoonderwitterl
ijf#A.BIJNS,N.Rej.113, Ontgaan,ontlopen? Of fig.toepassing
b.12g1ekw.16ee.q.
van ,yontvrijen''(zieMNW i.v.OntscooyOntschoeyen, ww. Zie Ontscoeyen.
:.
z;)? 11Een beschauen ioncker licht en
Ontschoven,ww.Van schoven,grende- beroi
jthalestentenen nyeuwen huwelick
len (zie DE Bo i.v.),ofrechtstreeks van ghedaen Syn scyuen die waren hem seer
sckoj.
ontscoijt nochtans quam hy op die ou
A.BEDR.Verklaren.11Doen god abra- cleermerctgegaen,St1,145 (v6or
' 15241.
ham tzaet beloofde amen // sprack hi
j Ontscuven,ww.Zie W N T i.v.Ontschui//zoo onspaulus ontschoofde,VadeyOnse U6K .
1014 (1577q.
Inlichten. 11 Jc biddu wilt m y OntB. Oxz. Ontgaan, ontkom en, ont- scuven vredelic // Eer dat de m aterye
snappen aan?//Agamemnon di
e soo veel mach zyn /ten hendeghaende,EV ERAE RT
perijckelsswaer Te water te lande was... 350(15311.
Ontsettere, zn.V an ontsetten, onteren,
ontschooft,Consted.M .17 (ca 1560q.
C.W EDERK.Zich bevrijden,ontdoen schenden, verkrachten (vg. Voc.cop.:
van. 11 Dus u van dees toenemenden een m aeght ontsetten,deflovave en
druckontschoeft,Ontv.Rentm.680;(15884. KIL.: ont-setten een m aeght Van
-

'

Van den tqecom enden druck wilt u ont- haere eere. Violaye,stupvaveT'
tyg'
t*ne
*m :
schoven,ald.835.
pudicitiam vivginis imminueve*o t/z/zlpz

Ontschrijen,ww.Van schvi
jen,schrijOntgaan,ontkomen (aan).11lck (gheef)
gheneghentheyt tot hovaerdijen Des sy
ontschrijen // oneerlijck lijen,Sp.d.M .
5746gbeg.16ee.
q.
den.

Ontschutsen,ww.Van *schutsen,schudden.

pudicitiae addere,nomen viygineum J#ïm eve:zie verder M NW i.v.Ontsetten,sub

bet.1,2).
Schender,onteerder.1B.:Keswyt,ghy

slettere! L.: Der m aghden ontsettere!

Tvudo2182(ca1550q.
Ontsinninghe, zn. Van ontsinnen.
Onverstand,dwaasheid? 1Abonde en

3:Uit zijn verband schokken'' (0E Bo Pernette bedienen tprocuruerscap, D us
i.v.Ontschutsent. 11Zulcke liefver noch slaeckt vry dyn ontsinninghe. Com t

Ontslaen - Ontsticken

alle ter spinninghe,

teloos).1Soo sy seyt,segtoock soo,alist
'ontspoedich,Consted.M .42 (ca 15601.
Ontslaen,Rvw.Zie MNAV i.v.,NVN T i.v.
2) Bezwaarli
jk, verdrietelijk (vg.OsOntslaan.
spoedicheyti.d.bet.1).1Niet swaers //
Zeggen,m ededelen!vertellen.11Mratist terwerelt//en i
shaer (t.w.deVTijsheid)
voor een lanteerne? ls sy groot off cleen ontspoedich,Antw.sp.K i
j(1561q.
off van hout off van steen? Nviltet my
Ontspoeyt,bn.Van ontspoedenï
ontslaen,Letteven Geest161geind 16ee.?j. Rampzalig?11ck armedesolate//waer
Ontslippen, ww.Van slip of slippen. salick mijn nv keeren 1ck en weet geen
Zieook M NW -i.v.
raet//noytdusontspoeytVerdorven sal
Aan ditww.op de enige onduidelij- ick bliven /tmach nietfailleren,k
M .Bed)'.
ke- plaats,waarhetisaangetroffen,zijn Hart533(1577j.
in de loop der jaren verschillende,uit- OPM.Vg.Onspoet.
eenlopende bett. toegekend, die geen
Ontspooren,ww.Zie W NT i.v.Ontspo(1548q.

van alle ten volle bevredigen, t.w .ont-

FT'Fl.

slepen (Logeman),verscheuren (DeRaaf,
op grond van KIL. slippen, lacevave).
splijten,kloven (Endepols)ontkleden (L.
Avillems,Van Mierlo),uitschudden (Van
Elslander). 11Mroudiyemant doot slaen,
lc hulpen ontslippen tot in die broock
ende ooc cloven ontween,Elchevlijc 256
gca1490?J.

Ontsnappen,ontkomen.1l
,Vrye zalons
nu ter werelt m ueghen ontspooren, Veyl.

Z.1,135(15831.
Ontspreyden, oxrspRsvsx, ww.
M NVTen W NT i.v.Ontspyeiden.
Uiteenzetten,mededelen.11V'iltu narratie my te rechtontspreyden,Rott.Sp
'.

A iij (15611; Ontspreyende seer wijdt

Ontslutzen,ww .Zie AVNT i.v.Ontslut- d'Cosmography,Scbadt
-histe281(16211.
Ontstaken, ONSTAKEN,ww .Zie M NMT
S81'l.
v.
Ontsnappen.11Elc wille hem voughen i-'
an eenen cant,Dat hy ons nieuwers ontRaken, treffen, (
doen) ontsteken. 11
slutzen en magh,GentseSp.231 (15391. H en willic vriendelic doen bekinnen,Dat
Ontsmeken,ww. Zie M NW i.v.,W NT m iOntfermicheitheeft ontstaect,Vierich
i.v.Ontsmeehen.
dorscoten mijn hert,mijn sinnen,Eevste
Door bidden trachten te voorkom en, Bl.1344 q
ca 1440?);Nu benic metalder

afbidden. 11Dwoert dat God heeft Ge- vruecht onstaect,Sev.Bl.496 gca 14501;
sproken,suster,dan m ach niet falen.Al lcbi
n ontstaectvan uwen gheselscap fijn
waerdy noch so suet van talen, U en enderustich,St1,70 gvöör15241.
steet dat G ode niet tontsm ekene, E cvste

Ontstellen,w w .Zie M N SV en W N T i.v.

Bl.1035 gca 1440?j.
Onteren,verkrachten (vg.STALLAERT
Ontspelen,ww.Zie VTNT i.v.
i.v.Ontstellen,sub bet.1).11Siwortonts
t
e
lt vanden seluen capiteyne,D oesb.214
Enen zyn peysonage ontspelen,iemand
in het spelen van zijn ro1overtreffen.11 qv6ör
15281.
Ontsterken,ONSTERI
tEN,ww.Zie MTNT
1nd zotte,ind vroe,met sim pelheit,met
liste, En ontspeelde hem niem end zyn

1XJ

personage,cAsT.,C.V.R.81 (15481.
Verzwakken,krachteloosmaken.11Nvilt
Ontspellen,ww.Van spelle,spille,weef- dees kettery helpen onsterken, Leuv.
klos aan een spinnewiel?
f?ïJ'
#r.4,221 (beg.16e e.1.
ln de aanh.fig.toegepast'
. ongedaan
OPM.Nog bij z.Hsvxs,Baytas, Vr:'@?.
maken?11Seerquaetist ontspellen datter 171(16281
gerocktis,Con.Balth.1033(1591j.
Ontstichtheit,zn.Van ontstichtlen).
OPM.Mogelijkhetz.ww.in COORNHERT, Aanstotelijkheid? !1W at zietmen teJ
Rijcheman 622 (1550q ,,Hoe salick ont- waerelt al zotternyen Ghebyen, daghespellen mijn benautheyt volrouwen''
licx duer tsvolcx bedryuen Veil vrem de
Ontsplijten,ww.Van sphjten.
jnghen ic moet belyen OntstichtOpensplijten. )1 Leefden v ouders, dwazi
thert waer hem ontspleten, Doesb. 157 heden,onder m annen ende wyuen,Gentse
gv66r 15281; Van groter liefden dat si Ref.111 (15391.
achter ontspleet, ald. 252.

Ontspoedich,bn.Bijvorm van onspoe-

Ontsticken, ww.Van stick.

Krenken (vg.KIL.:ont-stucken.La-

jns Hoofts en wert
#ïc/l? Of van ontspoeden? Of van *ont- cevave).!1Een hayr zi
hem niet ontstickt,Pyochigçn 194.
1 (ca
spoet,onspoed?
1)Zinloos (vg.onspoedich i.d.bet.nut- 1540j.
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Ontstouwen, ww . Van stouwen.

Ontroven.11Sou miyemant sulck hert
ontstouwen,Doesb.70 gv66r 15281.
Ontstricken,ww.Corruptvooronischichen, in verwarring raken, verbijsterd
worden? Of oorspr.en dan identiek m et
mnl.ontstvicken (MNW i.v.,2eart.),nnl.
ontstvikhen (W NT i.v.)?
ln verbijstering raken? Ofzijn gevoeg
doen? 11Hy hadt seer quaet den aermen
cornuytW antwathy de/hy en costniet
uyt (t.w.uit de kist)Van vreesen moest
hy ontstricken,Haagsp.o ijv(15611.
Ontstrossen, ww. Van stvossen (zie
ald.en MTNT i.v.Styossen)?
Ontroven? 1 Mijn dunctdatghijmijn
eer schier ontstrost,Nevinge 1015* qm .
16ee.j.
Ontstucken, bn. Zie M NW
stuchen,W NT i.v.Onstuhhen.

trap ontelt,Ds RoovEl
tE 403 (3ekw.15e
e.1; Coemt alle ghi ghehude m ans en
vrouwen D ie wt draecht datm en thuys
welbesigen souweEndetrapkensontellen

condt,Nyeuvont143 qca 1500);Sy heeft
u menighen trap ontelt /Die weertste /
die blusschen mach u dangier, S/.#.M
3693 qbeg.16e e.q;Can sij mij sdaechs
twe trappen ontellen, ... Dats m y int
herteeen blou beles,St1,65 qvöör15241;
Onteldt Vr1J een trapken,het blijft we1
verholent A. BIJNS, N.ReI. 140, h, 15
(15251(zleook ald.146,a,7;216,b,21;
234,b,5 tvappen onttellen),
'Diesoudeden
man een trapken ontellen alwaertdat hy
bouen op die trappen sate,X .Esels 21,

30 (15301;(Kooplieden)Diealsoo ontellen
har
ennnaesten den trap Met bedriechlijcke
clap // in haer hanteren / Dese
en zijnsnietdiev fauoriseren,X'
IC:JC
Z?.S/.
m i(15614;Mach men onsen Heergeenen
trap ontellen? Bv.IZ
PïJJ:/?:'
;I244 (1565?1
Hoe menigen trap /onteldy my daechlyckx,Hs.TM B,x/
l,fol.119N'geind 16e
e.?J;Ghaaten verwermthaerwatteghen
die couwe,Oft sy m ochtv weleenen trap
ontellen,HOUwAERT,Lusth.2,204 (1582,:ag.

Geestelijk gebroken,verslagen,verbri
jzeld,,,kapot'' 110.:Siethem (t.w.dearme
en miserabele Dwevch Godts) suylooren
S.'Hy en heuesnietvaste /Hy isserom
ontstucken /erm pijpere,zlsfzt?.Sp.Gg
i(1561j.
Ontsueren (1), AvAv. Van sueyen (zie
ald.4.
Op bedrieglijke wijze ontnemen, af- Ontveyligen,ww.ZieA'INVTen NVNT i.v,
handig maken.11Hoesubtijl/datmen nv Ontveiligen.
rechtby schriftueren Hoe duyster /hoe Verontrusten? Of schaden,benadelen?
intricaetdatmen daergewaechtOm d'een 1
1ck (t.w.Christus)wertalleendiehoeckd'ander t'goett'ontlueren en t'ontsueren, s)
teen geheeten daert al doer w ert verZeven Sp.Bevmh.F vjv(15911.
beeten / dat v mach ontveyligen, M .
Ontsueren (11),ww.ZieAVNT i.v.0A;/- Bedv.Hayt1065 (15771.
zz/r:st2eart.
Ontvieren,ww.Van vieven.
Duldeli
jk maken.1Datghy daerzegh, Blijkens het verband naar het schijnt
M ensche, es niet warachtigh ; D e reden vastbi
nden.11N.:Hout /sietdaer maer
waer om,zalic u ontsueren,Gentse Sp. bintse (t.w.de koeien)immersvastM .
313(15394.
Ick salvoorwaerN .:Houtvast/en ontOntswichten,ww.Zie M NAV i.v.,VTNT
i.v.Ontzwichten,2e art.

viert de hoornen, Pvoetus xz
1bantus 711

qvöör15891.
Te zwaar vallen; onmogelijk zijn? li Ontvlechten,ww.Zie M NNV en SVNT i.v
Bevrijden, verlossen. 11Dopperste reten,Sev.Bl.1611gca 14501.
g
e
nt
en /Hebbense daer af (t.
w .van de
Ontteesen,ww.Zie M NW i.v.Onttesen, Schvichel
i
j
c
he
t
o
y
me
nt
e
nj
/
s
e
e
r
haestontW NT i.v.Ontteezen.
vlochten,HAzfu?.S#.Bbb ijv(1561q.
Ontroven.11Onderblau devocietvolcs
Ontvoudenesse,zn.Van ontvouden.
goetontteesen,B.d.Scv.27(15391.
Ontvouwing,verklaring. 1
)O moeder
Onttellen,ONTELLEN,ww.ZieM NW en ende maecht / weerde Gods bruut AdW NT i.v.
cate der sondaeren / naer scriftueren
Een ofden tyap -,een tvaphen-,tyappen uo
ontvoudenesse, BVERAERT 519 (15331.
of tvaphens onttellen, te kort doen, beOntvreimden (?),ONTVREMEN,ww.Zie
driegen,inz.in de liefde:ontrouw zijn, M NW i.v. Ontvvem den, W NT i.v. Onto
verspelplegen (vg.E.Neurdenburg op vveemden.
Nyeuvont 143, C. G . N . de Vooys in
A.ONz.- 1)Eig.zich onttrekken aan;
N .Taalg.5,267en D.Bax,Ontcljfeyingv. sondeyontvvemen,zondernalaten.jlSonJevoen Bosch 101).1Mishoudetereerster derontvremen //snoolaetonsbeedederm issen ghem elt Die anderen m enighen waertgaen,Judich81(1577).
Gods gracie en m ach geen werc ontswich-
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2)Ontvvemen van,zich afwenden vanen
v.v.verloochenen? 11Hoe zydy dan ontvremende vanden groenen Mey // met
vulder ondanckbaerheyt, Reyne M . 71
(ca1575?j.
3) Ontvveimden (ontvremen?) van,zich
verwijderen,weggaan van.1Dyn wyselic
onderstant/vanmyontvreimt,EVERASRT
151(1523j.
OPM.Ook bijSTALLAERT 2,292.
B. W EDERK. ,,ontrouw worden aan
zichzelf'' en v.v. wanhopen? 11 Hoort
hem , o m ensche,en wilt u niet ontvremen,GentseSp.104 (1539j.

Dat hy ... en wilt hooren niet Avat ick
ontbinde oftwatick ontwelve,GHISTELE,

Ontwelven,ww.Zie M NW en '
W TNT i-v.

Ontwilderen,ww .ZieM NW en W NT i.v.

Ter.Heaut.50(1555q.
ln deaanh'
.inlichten.1Twaerenoot
-

ande condicien van hu bedryf Dat men
my te rechte ontwolue, EVSRAERT 141

(1528?J.
3) Gerieven, belonen? Of straffen? 1
Ghemeynlijck zulck eynde volcht na
zulck ravotzoet//Alduskan Venushaer
Dienaers ontwelven,H.d.Am. F 1V (m .
16ee.q.
Ontwenen,ww.Zie M NW i.v.
Afleren. 1 Doen ghy thuus quaemt /
Ontvrem en, ww. Zie Ontvyeim den.
wel by drancke Ondersteldic hu den
Ontvromen, ww. Zie M NW en W NT wech /meteenen banckeDaerghy ouer
1.5J.
vielttwee quadescenen Om datjc zoude
Verslappen.1Duer deliefdeen salick hu dronckescip ontwenen,EVERAERT 321
m y niet laten ontvrom en, GHISTSLE, (15317
.(
).
Ontwerven,ww.Zie (
M N'
B Ti-v.
Ovid.Sendtbv.fol.22a (1559J.
Ontwaken,ww .Zie M NW en NVNT i.v.
Indien oorspronkelijk,blijkenshetverH em ontwahen,eig.wakker worden en band in de aanh.in de steek laten;welv.v. oppassen, zich in acht nemen? 11 licht is die u ontwevven echter een later
Elck menschemach hem welontwaken // toevoegsel, het kan althans zonder enig
al,Dwevch d.Apost.826 (1e h.16e e.J. bezwaar worden geschrapt.11Elckerlijc,
Ontweghelt, bn. Van *ontzveghelen of ic wi1oec henen Ende volghen den anderechtstreeksvan weghelle).
ren,die u ontwerven,Elckevltjc 817 (ca
Hetspoorbijster;in dewar.11Siettoe/ 1490?q.
.
dat v gheen vruecht ontglijdt Om dat Ontweven,ww.Corruptvoorontsweven7
mijn sinnen ontwegheltzijn,Ds RoovERE H em ontweven,blijkenshetverband in
de aanh.indewarzi
277,var.g3ekw.15ee.).
jn,deklutskwijtzi
jn,
Ontwelghen, ww. Bijvorm
ont- niet (meerten volle)bewustzijn van zijn
weldighen?
doen en laten.1W atsmynsowach laecen
Ontweldigen, ontroven, ontnemen. q
l sterfic ofleef ick...slaepic /waeckic /
M y verm anende Oft ick ltalien m ynen my sel
uen ontweefick,St 1,219 lv66r
kinde wilontwelghen?H.d.Am.E 2 (m. 1524q.
16e e.); Die Paris hem ontwelcht had, Ontwijckelijck,bn.,bw.Zie Onwijchecreech hi weer als die coene, GHISTELB, l
ijch.
Ovid.Sendtbv.fol.57a (1559q.
Ontwijckenisse,zn.Van ontwijchen.
Ontwellen, ww. Van wellen, rollen
Ontkoming.11Dit's vreemt om horen,
art.). Dat ghy om dorper ghedachten, zonder
wentelen (zieMNW
i
.
v
.
W
e
l
l
e
n,
2
e
Ontgaan?11D at hezn tleven welmocht ontwijckenisse, Verandert zijt in eens
ontwellen, H s.TM B, A,fol.127* reind Herts ghel
ijckenisse,H.d.Am.K 3V gm .
16ee.?q.
16ee.1.
Zich aan iemands gezag of controle
1) Ontnemen,wegnemen. 1 Die myn
goet ontwelven, H s.TM B, G, fol. 71v onttrekken. 1
1Ziet toe oock datse (t.w.
geind 16e e.?j;Druck ontwelven,ald.fol. dijn reden)u niet en ontwildere,cAsT.,
131v.
C.V.R.34(15481.
OPM.Geen van beide Plaatsen zi
jn door OPM.Ook bijSTALLAERT 2,293.
mij geverifiëerd.Hetis niet uitgesloten, Ontwimpelen,ww.Bijvorm (doordissidat in de eerste aanh. ontwelgen i.p.v. milatie)van omwimpelen.
ontwelven gelezen m oet worden.
Bewimpelen,verbloemen.11Al wildyt
2) Verklaren, bekennen, zeggen. 11 ontwim pelen in alle syden :m etboeverye
Doende aerme ende ryck /jc moetont- en suldy niet bedyen,Bvuyne 1,17 (2e
weluen Bet noch weerssere dan hu sel- h.16ee.
).
winden,oxrwlNNsx,ww.ZieM NV'
uen, EVERAERT 65 (15111 (zie ook ald. enOnt
W NT i.v.
379,383(1512);Desen grooten ancxtwilt
miontweluen,GHISTELE,z
glwf.24 (1550j; 1) Ten toon spreiden. W at hebdy
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alovervloedicheyts begonnen Gulsicheyt

ontwonnen,Rott.Sp.H vij(15611;Schemp
noch begrijp en behoortmen hier niet te
vinnen / Maer vreucht te ontwinnen //
zoodatbetaemt,ald.L vij.
2)Ontvouwen,verkondigen.11Toteewighen tyden, sy v lof ontwonden,
Dwevch J.Apost.1560 (1e h.16e e.).
3)Verklaren,uitleggen?11(lck)begeer
dat justicij die execusij sal doen nae
mijn woorden voorsproken sonderanders
tontwinnen,W eveltbevechten 290 (2e h.
16ee.
q.
Ontwinnen, ww .Zie Ontwinden.
Ontwratselen,ww.Bijvorm (door metathesis) van ontwvastelen.
Ontworstelen.11Op dathijv nietontwratselt /bint hem vast,Saulen David
321 (2eh.16ee.j.
Onvaijlliandich, bw. Van onvaijlliant
ofvan vaijlliandich.
Schandelijk.1Hoe ghij ons schandich
ons eer benomen hebt onvaijlliandich,
Hs.TM B,G,fol.42v(eind16ee.q?
Onvaliandelijck,bn.,bw.Van valiandelijck ofvan onvaliant.
A.BN.Laakbaar.11W at dunct v is si
daer om onualiandelijck? En niet weert
gheacht te sine a1sde lofsam e? GHISTELE,

Ant.56(15551.
B.Bw.Schandelijk.1Haers broeders
lichaem soe onualiandeli
jck En onbetamelijc voor den beesten Laet ligghen,
GHISTELE,Hsf.77(1555j.
Onvaljant,ONVAILJANT,bn.Van val1'ant,valiant.
Niet flink;laf. 1 Hoe hy (t.w.Mars)
Nrort gheschouwen als onvai
ljant Van
Iolijt van ooghen en Minlijck ghepeys,
H.d.Am.S 5v (m.16e e.q,Hetwaer sijn
schande,,zoudehy a1sd'onvaljandeHero
liefde stellen bezijen,ald.Aa5V.
Onverbeent,bw.Van vevbenen.
W aarachtig,niet in spot? 1Maect ghi
dan een kint,dat iaecht ghiint cloostere.
So hebt ghy (var.ghijs) yerst ghesleten
vry onverbeent,Pvockiaen 2251 gca,15401.
Onverbloot,bn. Van vevbloot of rechtstreeks van vevbloden.

1)Vrijmoedig;vrijpostig;schaamteloos,
brutaal.11Ongheheeschtdickent/onghegheuen blyft. Aerm jnde Buersse ghy
m oest onverbloot zyn, EVBRAERT 291

(1529q.
2)Eig.veilig (nietom te ##verbloden'')
v.v.vrij,gemakkelijk of aangenaam. 11
Jc zal maken uwen wech / onverbloot
fijn,BVBRAERT 107 (1513q.

Onverdachtelijck, bn. Zie MNW i.v.

Onvevdachtelihe.
Plotseling,onverwacht (Ar
éI.onveydackt
11I dez. bet.bi
j COORNH*ERT#Rijcheman
1343 (1550) en oE Bo 1.v.Onvevdackts:

onverwachts,onvoorziens'').1D'onverdachtelijck grief,die't welvoordachten,
Brenghtm yn desolaet arm H erte in desolatien,H.d.Am.18v (m.16ee.
q.
Onverdooft,bw. Zie W NT i.v.Onvevdoojd.
Eig.niet,yverdooft'',nietsuf,v.v.aandachtig,oplettend.jlSulcesde meenynghe / wiltse onverdooft sommen, EvERAERT 42 (15121;W ilt dees noot onverdooft craken, Beheevinge Pauli 208 gca
1550?J.
ln de aanh.verzwakt tot bw.van
ïraad:zeer7
.11H.:W elan uwe
onve
ad
rdo
vys
of
et
n //
toocht S.: Dat doen ick
ruut,Judich389(1577q.
Onverfoeyt,bw.Van veyfoeyen.
Op eervolleofheerlijkewijze?11U hey- -

lige gemeente twelck nu groeyt onverfoeytin allen percken,Paulus en Bayna-

bas,in Hs.TM B,B,fol.60 (m.16ee.?q.
Onvergrondelic,bn.Van vevgvonden.
Onmeteli
jk, oneindig. 11Gods mi
jnne
blijft heewelic Jn haeren pas om haer
mijnaers(var.dienaevs)een onuergrondelic verbli
jden,DE RoovERE 293 g3e kw.
15ee.q.
Onverhaent,bn.Van vevhaent(éénmaal
aangetroffen in onduidelijke bet.t.w.zyte
schandegemaakt''(?),zie MNW i.v.)? Of
van *veranden (van anden,grieven,verbitterenofwreken)?
?11lck (t.w.Bedvochelych Geestjsa1die
wereltheeltverstandtberoven ;Soesullen
wy (t.w.B.G.en Listich Vondehen) regeren a1sdonverhaende,Tvauwe13(1595?J.
Onverkerelt,bn.Van vevhevelt.
lndien het woord in de aanh. betr.
heeft op saeke:dui
delijk,evident?lndien
het daarentegen betr.heeft op de toege-

sproken persoon: eerlijk of niet verdwaasd? 11R.:W at segdi
j hier toe (t.
w.
op de geuite beschuldiging) wilt mijn
antwoord geven op dese saeke / sijnde
onverkerelt // nv est soe niet M .:lck
gelooff wel jaet, J'
Z:gzff beveckten 507
g2eh.16ee.q.
Onverknesen,bw .Van veyhnysen.
W aarachtig of ten volle? 11Die hem
selven verwint, die is sterck onverknesen,Schadthiste250(1621q.
Onverlanghelic, bn. Zie M NW
Onvevlangelijc.
Verheugd? 1 Tsghelijcx (t.w. als de

gezaaidegraankorrel)werdet metten lic- (t.:v.Christus) zijn Aloeder so OnverntJ*ham e vergaende;Zo zalt oocopcomm en, Pel
ijc sterck M et gratien Voorqtlam ,A.
weist ollverlanghelic, Niet m eer ghe- BIJNS270gca15401.
breckelic noch verganghelic, Gentse Sp. Onvernijpen,ww.De aanhh.schijnen
ditww.te veronderstellen;indien terecht,
91(1539q.
Onvermachticheyt, zn. Van *vevm ach- dan zou het begrepen kunnen worden als
ticheyt (van vevmachten)?
afl.van veynljpen en de positieve bet.
Onmacht, onvermogen. 11Van myne voortvloeien uit intensivering door negaonvermachticheyt beclaghe ick my //te tie.- De opvatting van onvev- als ovevweeten van m ynder m em oorien, Vadev (
zieTijdschv.19,237 en Onvevwaentheyt),
al komt ovev- inderdaad eenm aal voor
Onse 1028 (1577j.
Onverm incttbw.Zie M NW i.v.Onvev- (zieben.),l
eidt hier m.i.niet tot beter
m enget,W NT 1.v.Onveymengd.
begrip.
Oprecht.11Dinen euen meinsche min- Doen overvloeien, overladen, begiftinen onverminct, DE RoovElts 350 (3e gen, voorzien (van)? 11W aer is groot
kw.15ee.q.
Troyen, dat heerlijk gescepen was...
Onverm ondelic, bw .Van *vevmondelic Vol schoonder gestichten dwerc onverof rechtstreeks van vevm onden.
nepen was,A.BIJNS 246 (ca15401 (God)
Op onuitsprekelijke (versta: smarte- D ie alle smenschen wesen eerst begrepen

l
ijke)wijze.1Zy schoten v (t.
w .Christus) //heeft/En ouernepen (l.onvevnepenjjj
aen als honden vergraem t ende trocken heeft van groote gauen,Antw.Sp. f i
uyt uwen rock ongeblaemt zoe dat uwe (1561)(
vg.ald.fiv:,,Hoogheonvernepen
wonden onverm ondelic wyde ontdaen //isdeerde seer groot /Metcruyden en
r
(3e
ver
kw.
sta:
15e
ont
e.q
d.aden), DE ROOVERE 118 bloemen'').
OPM.Mogelijk behoren hiertoe ook de
Onvernepen,bn.,bw .Zie W NT i.v.
aanhh.uit Antw.Sp.onder Onvevnepen.
Eig.niet ;#vernepen'' (d.i.verknoeid, Onvernoeyent,bn.ZieOnvevnoyent.
bedorven ofvernietigd)en v.v.(metin- Onvernoeyt, bw. Van Teynoeyen, F8#tensivering door negatie) volledig,echt, nOy6n.
zuiver;ook verzwaktofveralgemeend tot
Opprettige,aangenamewi
jze.1W eerdt
epith.ornans:heerlijk,enz. ln adverb. essergheen cruudt/jntvleesch ghegroeyt
gebruik welnaderend totbw.v.graad.11 Dat wy onvernoeyt / vermaecten ons
Alm achtich, crachtich en voordachtich gheestkins? EVERAERT 17 (15091.
God,Onbegrepen,onvernepen,geschepen
eest al,H em el,eerde duer U w eerde ver-

OnvernoyentyONVERNOEYENT,bn.Van
Teynoyen.
Eig. zonder dat het gaat tegenstaan

meerdeghebod,A.BIJNS,N .Ref.343,a,2
(1e kw.16e e.q(= Bvuyne3,193);God
v.(met intensivering door negatie)
leuende vleys bloit te sam en gheprent en v.
tblijvendegoedegezindheid.11LofonSonder twyfelint heijlich sacrament als me
noyende reyn Jubilatie (totChvistus),
hostie in broots schijn onuernepen,v.D. ver
ïJ)
DALE,Lojhostie 18 (1e kw.16e e.q;Een DE RoovERs 120 (3ekw.15ee.q;(M Jy'
nbinnen//ghenadich//onvernoeyende,
weerlyck sot //si
jdij/grootonuernepen Va
en een geestelijck sot//esin v begrepen, ald.203.
Dviesotten 249 g1e kw.16ee.q;Mi
jn edel Onvernust,bw.? Bijvorm van *onvey-

siele, daer ghij onvernepen U Godlijc noost (van vevnosen,kwellen)?
beelde in hadt gheprent, Die heb ic
Vrijwillig? Of liefdevol? 1 Midts dat
bevlect met veel sondiger strepen, A. ghy...my alsoo (
hebt) ghecocht Aent
BIJNS 391 (ca 1540q; Met corter talen cruceduertstortten vwsbloetsonvernust,
H ebben de Lacedemoniersbegrepen Dese Tvudo636(ca15501.
const/en metsententienonvernepen Een
OI1Ver1
'aSt,bll.VallTeFFGSS8IS.
groote wijsheyt ghebruyct met sinne, Zonder te schrikken; schrilt niet.
Antw.Sp.Q i(15611;O edelViolierken. :Ve1vrient, onverrast,segt eens m etterDie ons tuwaerts treckt deur Liefde on- daet, W aert ghy niet die soo claechde?
vernepen,ald.h iij.
OPM.De beide aanhh.uit Hwftt?.S#. M innevaev 36 (1583j.
horen wellicht niet hier thuis, maar bij OPM. ln de bekende verbinding m et
bijw.functie als d'onvevvaste, rustig (?)
Onvevnijpen (zie ald.4.
Onvernijpelijc,bw.ZieW NT i.v.
bijj.v.D.Noo'
r,Olymp.188,uitg.ZaalBijzonder, buitengewoon. 1 Doen hij berg,OlympiaEpics,p.158.
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onversaecht - Onverwaentheyt
Onversaecht, bw . Van veysaecht, ver- Jnden Joncxsten dach seer wreet oft
zacht of rechtstreeks van vevsaechten, soetvan seden Laten bli
jcken,.z
1w/zt/.Sp.
verzachten?
eij(15611.
Niet verzacht,v.v.(met intensivering Onverspleten,bw.Zie M NW i.v.

door negatie) hevig, fel? 1 Nv besit
ghy (t.w. Lucifer) den afgront vander
hellen Daer ghy eewich m oet in torm enten quellen Vercrompen / machteloos /
vlanlnlich / onuersaecht, oE ROOVERE
236q3ekw.15ee.).
Onversaghen, bn. Tegen geli
jkstelling
met onveysaagd bestaan ernstige bezwaren.Een derg.rijmvervorming (waardoor
een zwakke vervoeging sterk wordt gemaakt)hebiknergenseldersaangetroffen.
Bovendien zou ook de bet. niet passen
(de enige genoteerde ongunstige bet.
van onvevsaagd is ,,onbesuisd'').
Naar het schi
jnt in de aanh.gebruikt
als synoniem Van quaet,wyeeten jel.
Die tpack der m innen dus heeft ghedra-

ghen Swaervaltsijnenlastvolvenusplaghen seer onversaghen /quaetwreet en
fel,St2,187 (vöt'
lr15241.
Onverschadelick, bw. Op grond van

hetrijmwoord schadelichwellichtcorrupt
voor onvevsadelich. Anders van veyschaden,schadeloosstellen,vergoeden?Ofbi
jvorm (event. rijmvervorming) van t
?'
/7vevschedelich, onvevschelitdenlich, zonder
onderscheid (te maken)?
Zonderophouden?M eedogenloos?Zonderonderscheid?11O vileinighedoot,diet
hier alternoot,Brijgnqght onuerschadelick!vAN HAUwEGHEN,Epitaphium achtercAsT.,Bal.(m.16ee.q.

Volkomen, volledig,geheel en al. k
l

Voord soe soudi onverspleten Alle die
grote sciencien weten, Die liggen ver-

borgen inden here, Eevste Bl, 178 gca
1440?1.
Onversteken,bn. Zie M NW i.v.
Nietverachtelijk.1lc sie de priesters,
God geefs my vrame,Alsdat haermijn
onvruchtbaricheit Onversteken m oet wesen,Eeyste Bl.1409 (ca 1440?j.
Onversuerlic,bn.Van vevsueven.
Aangenaam,heerlijk. 1 So groot verlanghen heb ic om smaken di
jn suete
woordekensonuersuerlic,Doesb.60 gvtsör
15281.
Onvertoeft, bw. Zie NVNT i.v.O'
n'
p89'toefd.
Onverwijld. 11Onvertoeft komtGodts
Gheestop u ghevloghen,Rott.Sp.M viij
(1561).
OpM.Ook bij L.JAxsz (2e h.16e e.),
in een niet opgetekende plaats.
Onvertraecht, bn., bw. Zie NVNT
Onvevtvaagd.

Snel. 1 EVERAERT 10, 13 (15091,416
(15304,519 (15331;NUMAN,Stviitd.Gem .
26b (1590j.
OPM. Als archaïsme (?) nog bij vAx
LENNEP,Poët.1, 23, aang.in W NT i.v.
Onvevtvaagd,sub bet.2).
Onverveilt, bw. Zie NVNT i.v. Onvevveeld.
E 1U*
o' zonder tegenzin en v.v. m et genoegen,gaarne. 11Botlen dien So sallic

Onverschaelt, bw. Van veyschaelt
rechtstreeks van vevschalen.
Niet J)
verschaald''# krachtig, zuiver, huer doen betalen / onverveilt Van dat
fris? Of onverm inderd (
vg. vevschaelt, wy huer feeste / hebben gespeilt, svsgevild, geplunderd, zie Vevschael
t). 1 RAERT 177 (1527j.
Deprosen /derroodeRosen /men u on- Onvervrosen,bn.Van vevvviesen.

verschaelt/biet,Rott.sp.Q viij(15611.
Onversijckelijck, bw.Van vevsi
jckell
jck
ofrechtstreeksvan vevsi
jchen.
Heerlijk,zalig?)
1Hy (t.
w .Christus)sa1
ons te ghemaecke doen onversijckeli
jck,
Zev
e
n
Sp.
Be
v
mh.
G
i
j
v
(
1
591
q
.
Onversinlick,bn.Van vevsinnen.
Ruw,onbeschaafd;dom? 11lck aerm
sondare / plomp en onversinlick soude
gherne louen met herten inlick dat cruce
daer cristus aen was bloyende,St 1,273

gvöör 15241.

lndeaanh.van destem :helder,luid?jl
Al
l
e gheestelijcke van god ghecosen Dat
ghi elcken tot deser wren sout wecken
Roepende /metkelen onverurosen,v.D.
DALE,H4,
81431(ca1516q.
Onverwachtich,bw .Van onveywacht.
N iet verwacht. H y es comm en by

nac
g
yaeht
ne865
/van
(1581
my1.onverwachtich,TayuweOnverwaentheyt, zn. Zie M NNV i.v.
*onvevwaenthede.D e vorm m et onvev- is
dus wel authentiek.Em endatie in ovevbood trouwens toch geen oplossing, om -

Onversint,bw.Zie Onvevzints.
Oaversleten, bw. Zie MNVT i.
v.
datditafgeleid zou moeten zijn van een
Eig. onverminderd en v.v. in volle nietbestaand en nietbestaanbaar *waentkracht,luister,majesteit7
.11Sijntweeaen- heyt. Onvevwaentheyt za1 nu begrepen

sichten salhy (t.w.Christus)onversleten m oeten worden als afl.van vevwaentkeyt

*3

met het versterkende prefix t?Al- (zie bij
OnduIjtslch).
Verwatenheid? 11Onuerwaentheytvan
levenonsseerpaijtHetbedriechtonshet
laetonssterven allene,St1,9Evöör15242.
Onverwaten, bw. Van vevwaten.
Zonder schroom,vrijuit. Dus roep
ic metJeremiam cloec onverwaten:Mijn
volc heeft de fonteyne des levens Verlaten, Pyochiaen 2118 gca 1540); W aer
dat Trouwe naach trecken aen dboort,
Segt onverwaten, Tvauwe 1207 (1595?j.
Onverzaghelick,bw.Van vevzaghelich of
rechtstreeksvan vevzaghen,versagen.

Onversaagd (vg.mnl.onvevsaechdelike,
mnl.onvevsaagdelijh - beide afgeleid van
hetvolt.deelw.- in dez.bet.).1Alshem
een VratlW e ghedoot zal hebben onverzaghelick (x vevdvaghelich),Judich 1574
(1577j.
Onverzeert,bW.Van T6yZ6y81%.
1)Metbli
jdschap.11Doetdat (t.w.wat
hem geleerd is)ghestadich,onverzeerdt,
Alseengoetzondarebekeerdt//metvulle
propoosten,Vevl.Z.l1,1209 (15834 (hic?
often volle,geheelen al?).
2)Stellig,zeker,beslist.11Godt geeft

ghebueren,Myn hertedatzalpuer//van
rauwen schueren,Jezus ï.d.tempel367
gca1575?q.
ura
2me
) On
lijc
beGh
hoe
owi
rlij
nk, onbetamelijk.11Onïhecregen /lsnamaels
meerscadelijcDan profitelijck,GHISTELE,
zlwf
.28 (15551;This onbehoorli
jc en onbetamelijck Datyemantsohoochmoedich
en onuramelijck Sa1wesen /en sowederspanich,ald.40 (hic?ofopstandig,ongehoorzaam ?); ls dat ghedreycht / als ic
met goede argumenten Antwoorde / op
tghe
nedatonuramelijck //is,ald.61.
Onvranck,bn.Van vvanch.
Bli
jkens het verband in de aanh.onvast, onzeker, wankelend, weifelend. 11
Gheheel int versaghen // staen ick dus
onvranck. Den gheest is wel willich /
maer tvleesch is te cranck,Antw.Sp.i
iij(1561q.
Onvredinghe,zn.'
V an onvveden,ontvveden.
Beroving van vrede. 1
1Deur overtredinghe H adde de doot heerschappi
je /t'

onseronvredinghe,Rott.Sp.M ijvg1561j.
Onvroedich, bn., bw. Van onvvoet of
van vvoedich.

die gave desgelooffs onverzeert Die Godt
1)Onverstandig,dwaas.IjDE RoovBRE
simpel oytmoedich m et herten soecken, 246 (
3e kw.15e e.
q;H.sacv.96 (1571q;

v.D.BERGHE,Ref.60,50 gm .16e e.j.

Jezuso.d.levaevs468 (vöör 1580).

En comt onverzints my op dlijfghevloghen?GentseSp.312(1539q.
OPM. ln dez.bet.onvevsint bij HoUwAERT, M il.Clachte, Opdr. (1577-'781:
#:Tijtsvariatie Benaut ons...onversint''
Onvoordachtelijck, bw. Van onvoovdachtofvoovdacktelijch.
Ondoordacht,dwaselijk? 11Sy (t.w.de
Joden)hebben hem (t.w.Christus)doen
kruyssen onvoordachtelijck, Rott.Sp. S
iijv(1561j.
Onvraem te,zn.Zie M NW i.v.
Ramp. 1Men saels mi ewelijc scande
spreken Ende minen geslechte,noyt selkenonvraemte!EevsteBl.1453gca1440?j.

geheel onvroedich, Bvuyne 2,79 (1564j.
Onvroedicheyt,zn.Van onvvoedich (of
rechtstreeks van onvvoet) of van F#O#dicheyt.
1) Onverstand, dwaasheid (vg. KIL.:
on-vroedigheyd. Insipientia); in de
aanh. dwaze, onverstandige dingen. 1
Me
n sach hem (t.w. Christus) altoos
m etten sondaers conuerseren En hem
occuperen // met sulcke onvroedicheijt,
BekeevingePauli333 (ca 1550?q.
2) Uitzinnigheid, razernij? 11 O Ro-

tamelic / thuwer sielen verdommenesse
Anroupt Maria, EVERAERT 33 (150% ;
Tmoetzo ghescieden /wientesonvramelic,ald.54 (1511j;0,moet my dit (t.
w.
het kind verliezen)onvramelick //aldus

//quaet,Ende oock myn zondighe wercken /tonreyneobstinaet //zaet,Duer
wyen /Gods gherechticheyt/naer waer
som menesse, Staet tm ynder onvrom menesse,Veyl.Z.1,451(1583j.

Onverzints, bw. Zie W NT i.v. OnvevOPM.Nog in Ned.Hel.60 gvöör16101.
zind.
2)Dolzinnig,razend,woedend? ltVan
Op ongedachte, onverwachte wi
jze. 1 allecantdatsy (t.w.myn wederpartyen)
W ie zydy,diem y inden lusthofdus qwelt m y bestryen, & brengen my tondere

m eynen, u ghierighe onvroedicheyt...
Es in t'ghebieden gheweest soo onsoet,
D at... enz., HOUw AERT, M il. Clachte 9

Onvram elick,bn.,bw.Van onvvame of (
1577-'78q.
vyaynelich.
Onvrom menesse, zn. Van Onvyom m e,
1) Schadeli
jk, nadelig; ongelukkig, onvrome of van svyom m en esse, *vrom erampzalig. 1 Syt ghy gheuallen / jn nisse.
Houde Ghewuenten onvram elic OnbeOnheil,verdoemenis.1Adamsmesdaet
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Onvruchtbaricheit - Openbarenesse
Onvruchtbaricheit, zn. Van onvyuchtbavich.

Onvruchtbaarheid. 1 lc sie de pries-

ters,God geefs m y vrame, Als dat haer

mijn onvruchtbaricheitOnverstekenmoet
wesen, alsoet betam e, Eevste Bl. 1408
(ca1440?j.
Onwee,zn.Van wee.
Genot.j
1W y hebben somtijts mueten
bee//hyghen en metonwee//swyghen //
in wellusten kuel, Sm enschen gheest 178
gca1560?q.
Onwijckelijck, ONTW IJCKELIJCK,
bw.Zie W N T i.v.Onwi
jhelijh.
1)Zonder tewijken ofafte wijken.1
Tvolck van Ysraheltriompheerde ri
jckelijck,Alse hielden Godsgeboden onwijckelijck,A.BIJNS,N .ReI.90,c,2 (1ekw.
16ee.q;Staerck onwijckelic Hoopte Paulus up tgoedt twelc hy verbeyde,Gentse
Sp.11 (153% ;VadevOnse1200 (1577q.
2)Niet kunnende wijken ofafwi
jken;
onwankelbaar.11U cracht ontwijckelijck
makemijghesondt,A.B1JNs,N.ReI.285,
b,10 (1ekw.16ee.
q;Het welcke euwich
blyft // naer zyn woordt onwyckelick
zeer autentyckelick,H.sacv.340 (1571q.

i.v.Noom (vierplaatsen)(ca 15601;Zeven
Sp.Beymk.H vij(1591).
Oor-,zie ook Oy-.
Oorboringhe, zn.Van ooyboven, ovboyen

(zieMNW i.v.Ovbaven,MTNT i.v.Ovbeven).
In de aanh.naarhetschijntbedoeling,
toeleg.11Ditwasmyn oorboringhe /Dat
ick u dede tot Schriftuerli
jck bewijs
wandelen /lck wistdathy u zou maken
a1s den verstandelen, Rott.Sp.D iiijv
(1561q.
Oorclincke, Zn. Uit 00y en clinche,
slag,zieW NT i.v.Klinh (VI).
Oorveeg (vg.KIL.: klincke / oorklincke. a4lapa,colaphus,pugnus,veybev, tax; ook in l7e-eeuwse wdbb., zie

W NT i.v.Oov,Samenst.).111
% .:W aerom
wilt ghi wedden? D .M .: Om een paar
oorclincken W edde ic,Bijstiev 266 Eeind
16ee.?j.
Oorcondighe,zn.Van oovconden.

Vrouwelijke getuige. 1 Hier syn oorgheest637gca1560?q.
conders en oorcondighen, Smenschen

Oorcondighen, ww . Van oovcondich?
Of analogie-form atie naast oovcondenî

Verkondigen. 11 lck zal gaen / zoo

Onzachtich, ONZAGHTIGH,bn., bw.Zie Christus oorcondicht, Vevl.Z. ll, 639
Onsachtich.
(1583).
Onzorchvuldicheyt,
Van onzovchOordten,ww.Zie W NT i.v.Ovten.
vuldich.
Oovdten met, m inachtend, smadel
ijk

Zorgeloosheid, nalatigheid (vg. KIL.: bejegenen. 11Hadde. ghylien d'overgligentia).1W atzoudtghy zoo doen ver- hadt gheholpen stuypen noch nyghen /
drincken v LiefD oorgroote onachtzaem- Midtsdat ghy verwonnen pnoch metons
heyten onzorchvuldicheyt,H .d.Am .Ff7 li
eden oordt, cAsT., Bal. P iv (achter
(rn.16ee.q.
C.v.R.?ed.Rotterdam 1616)(1521q.
OPM.ln een anderebet.,tevergeli
jken
Oorije,zn.ZieMNW i.v.Hoiyie.
m et KIL.: on-sorgh -v uldighey d...
Blijkens het verband in de aanh.afsrcuvitas(= gemoedsrust?),bijsplsousL, komst, oorsprong (door contaminatie
Hevt-sp.4,127:,,Hun onzorghvuldigheid, metovigo?).11Conste verhief//Aristotekuns
tmin,en staeghe vlijt Door-wrocht lem wert W ant zijn natuere heeft niet
dicht teelde''.
dan constebeghertMetduechdenexpert/
Oodm oetheit,zn.Van oodm oet.
soeckende elcx tronck Dooriie beghintGoedertierenheid. N aer haerlieder sele oft den oorspronck,Hsàt
t/.S#. Qq
messit (t.w.van de vrouwen)niet zynde iij(1561).
on-sorgh-vuldigheyd . Incuvia, s:- hantvan ons(
mogenjverkryghen:Onsen

Oo
rs,pW
ronc
vraghelick, M aer tooghd oodm oetheit, spv
onc
NTk,i.v.
Zn. Zie MNW @
1.5r. Oy-

cAsT.,C.V.R.197 (1548j.

Oovspyong.

Oorzaak,schuld.11Och lacen wacharOoge, zn.De oogen wtstehen, zie Uwtme
n /elcmach we1schreyen Dathy alstehen.
dusghestorven is van minnen :W antwy

Oogenwip,zn.Uitoogeenwip.
orspronck, S/.d.M .5587 Ebeg.
Oogwenk, ogenblik. 11 Den doot sal zijn do
q.
haest coom en in een oogenwip, Huis v. 16ee.
Op-,zieook bijOb-en Up-.
Idelh.1024 (m.16ee.
q.
Openbarenesse,zn.ZieMNW i.v.Open-

Oom,ooMs,ooMxEN(s),zn.ZieMNW baevnesse.
Openbaring,onthulling,verklaring(vg.
Bankvanlening(vg.DBBoi.v.Noom).11 Voc.cop.: oppenbarnisse, vevelatioj.11
EVERAERT 140(1528?j;DE DENE bijDs Bo Om te stellen myn siele /jn Marien been W NT i.v.
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Openbaerheyt - Ophubbelen

warenesseEndehuerlesen een hoedeken /
zo dopenbarenesse M yn spryoors verclarenesse / laests dede bediet,EVERAERT
28(1509q.
Openbaerheyt,zn.ZieMNAV i.v.Openbaevheit,W NT i.v.Openbaavheid.

gen .: waren ghecorrum peert Duer de

swarlcheyt / die sy heeft gheopereert,
Haagsp.p i(1561).
Operken,zn.Oorspr.?
Op grond van het verband in de aanh.

verwachtmen bekerofdronk.11Metdit,
Ontv.Jkywfpz.564(1588?q.
OPM.De lezing van de uitgever opev/?:'
z:fï://opgevatalsliefy,operken''(waarin opeyhen zou staan voor wvl.oppev,
minnaar)isonwaarschijnlijk.Deminnenden spreken elkaarverderuitsl.metliefj

Openbaring, in de eerste aanh. in de operken lieff, ick tot u spueren moet,

zin van uitspraak,in detweede mogelijk
van zekerheid (door God a1s openbaring
geschonken). 11V biddende dat ghy in
rechter waerheyt By haer kom t persoonlijck nu ten stonde,Om een scientelijcke

openbaerheyt, Die Vlam m ich m oet raeyen uyt uwen m onde, H . d.Hp2. G 2 aan ; bovendien is de toegesprokene een

(m.16e e.q;Myn sielehaecktnaedopenbaerheyt //seere,Bvuyne2,81 (15641.
Openbaerich,bw.Van openbaev.
Openbaar.11Men mocht hu zynghen /
of openbaerich lesen, EVERABRT 285
(1529q.
OPM.NogbijL.vosslus165(m.17ee.q.
Opengieren?ww.Bijvorm van obegieven
(uit ofr. obé%v), mogeli
jk naar analogie
van vorm en a1s tvavengieven.
Gehoorzamen.1O sHeeren wille. Hu
willicopengieren /a1stredeneenderecht
zy,EVERAERT189(1526).
OPM.OOkbi
jDB POTTER,Chyon.,PaSS.,
aang.d.STALLABRTi.
v.Opengieven.
Operatie, OPERACIE, zn.Zie W NT i.v.

1) Handeling, verrichting (vg. KIL.:
N atuerlijcke operatien.Actionescoypovisnatuvales).1Derconsten fonteyne.
D aer elc magh den gheestcom men baden
in Duer rhetorijckelickeoperacye,Gentse
Sp.213 (1539);Dusom recreacie syn wy
onsmoralizasyehier afaengaendeiduen
communicacie onse operacie; sljt in
danck ontfaende?Chavon 23E1551).
2)W erking;ultwerking.lRvatdatmyn
D ochter nam aels za1 ghebeuren Door
d'operatie der Planeten Daer sy in ghe-

boren is, H .d.Am. Z 6v gm . 16e e.q;

(Chvistusj twarachtich vrauwen zaet, //
crachtich in operatie,H .sacv.526 (15711.
3) Openbaring? 1W tdoen den ouden
nlensche & syn fondacie, den nieuwen
aendoen aldus doperacie, Byuyne 1, 10

E2eh.16ee.j.
Opereren,ww.Zie W NT i.v.Opeveven.
1)Openbaren? 11Na dat ick die nieumare/van Fama vate Soo en heuet den
barbier niet ghepubliceert M aer daerde
heuetSelue gheopereertD aertFam a door
vernom en heeft hoet is gheschiet,Antw.

Sp.G i(1561q.
2)Opwerpen? 1Mijnen wech (t.w.van
Goetwillick vevsoechjhad sy (t.w.Afiondfïc/lkevte)beset...Soo dat almi
jn gan306

vrouw,terwijloppev alleen wordt gebezigd voormann.personen (zie DE Bo i.v.
Noppev).
Opghesnuijt, bn.Corrupt voor opghesmu%jct,opgesmukt?
Opgeprikt,opgepronkt?11(M eisjes#ï4)
Derwaertslopen op ghesnuijtalspoppen
dietecoopstaen,St1,96gvöör1524q.
Opghevringhen, ww. Uit op en ghet'rïwg/l:'
)z (vg.NVNT i.v.Opwvingen).
Ontsluiten,openen.11Een swaer vergrouwen // coemt my bespringhen Dat
ick mijn belofte nieten can volbringhen
Tslot opghevringhen // daer de consten
binnen //zijn,Antw.Sp.Mm iiijvg1561q.
Opgroeysele,zn.Van opgvoeyen.
Jeugd,kinderjaren?11W y hebben volbracht zonder vernoeysele... Ons jonc
opgroeysele/A1s kindren noch innocent
van gronde,cAsT.,Pyv.A vv Eca 1530q.
Opgussen9ww .Zie W NT i.v.
Ophitsen.In deaanh.naarhetschi
jnt
wakker maken.11W anneer hy verprilt//
in quade wellusten / So moet ghy benemen sijn langhe rusten. Oft wijten
(versta:wij hem ?)opgusten //hoort nae
mijn aduijs/Hy heefthiertelanghegheseten,Antw.Sp.eiiijvg1561q.
Ophangen,ww.Zie M NVTen W N T i.v.
Eig.m.betr.toteenprijs:uitloven,v.v.
m.betr.toteen stri
jd of wedstrijd:uitschrijvent aanhangig maken, beginnen;
vandaarln 't alg.(beginnen te)strijden,
vechten/
'ook ruzie maken? 11Terderder
tegen klnderen ophangen oft slaen, Oft
tegen innocente sotten vechten,Leenkoj
618(na1531q.
Ophelp,zn.Van ophelpen.
Bewerking, bevordering? 11Den aerbeydt/denvaer/depijneafgrjsVanvader
ende moeder in tskindts iolijs Op help,
Ds RoovsRs 245 (3ekw.15ee.
q.
Ophubbelen,ww.Bijvorm van Ophuppelen.
Opspringen. 1 Siet dat ghij hooch op

Opi
jnatelijck - Opruy(dlen
hubbelt(x gedyubbelt)//alsick singesol,
Sotslach 274 (ca 1550q.
Opijnatelijck, bw. Van opijnaet (zie
Opiniaet).
Eigenzinnig, halsstarrig. 1 Door u
(t.w.Vleijsckel'
t
jcheSïs)heeftgenomen //
elck voetsel uuijt de schrift En opijnatelijck stroijt elck sijn vergift, Well.
M ensck 218(2ekw.16ee.j.

bet.opiniesvevnujt(ald.81)en opijnijs
r:rwlf/f(ald.59).
Opynioen,zn.ZieMNW i.v.Opinioen.
Persoon (van zekere denkwijze; vg.
onsgeest).1MeesterAnthuenisdeFloriano
/een edelOpynioen W uenende hierbinnen / scloosters bevanc, BVERAERT 153
(15231.

Ds Bo i.v.Opijnig:,yHardnekkig,sterk
aan zijn eigen gedacht houdende'').11
Hebbende ten fyne // stant met myn
perdekin zeer opynich van perten zoo
commick v by,ReyneM .679 gca 1575?).
Opijnijs?bn.Zie Opinieus.
Opinaetich,bw.Van opinaet(zieOpiniaet).
Eigenzinnig,hardnekkig.11Hue greyt

legghen.Ingeveve veybeva, dave pugnos
en DB Bo i.v.Opleggen:,,
M et de vuisten
slaan,iemandhardslaan'').1Tian,alhad

Opynich,bn.Van opinie.
Koppig, stijfhoofdig, eigenzinnig (vg.

u nu de dwaese verhevenisse daerghy om
studeerde opinaetich, Smenschen gheest

525 Eca 1560?q.
Opineren, ww . Ontleend aan ofr., fr.
opinev.Hetww.islateronderinvloedvan
open in vorm en bet.gewijzigd (zieMTNT
i.v.Openeeven;dedaargegeven etymologie moet nu vervallen).
Zeggen ; van mening zi
jn. 1 Cicero...
opine
ert Datter gheen (
ding)Saligher...
@
en IS den gantschen menschel
ijcken gheslachte (t.w.danlandtwinninghe),Haagsp.
dij(15611.
Opiniaet, bn., bw. Ontleend aan fr.
opiniâtve?
1) Eigenzinnig (vg.KIL.852: opiniatre. Pevt
inax,capitot;partijdig,boosaardig. 1Uwer beyder voornemen (t.w.
van dezinnekens,diedekunstverachten)
opiniaetH ierniemantaen en staet,H wfu?.
S#.T iv(15611.
2)ln gunstige zin:apart,bijzonder? 11
N oyt m enschelic woort, hoe constich
bedaectHoewijs,hoevermaert,men oyt

Opinioes,bn.ZieOpinieus.

Opleggen,ww.Zie M NW en W NT i.v.

Slaag geven, ranselen (vg.KIL.: op-

sijteerehandekens,seijlei
jhertelick op,
Ckvistenh.2289 (ca 1540q.
Oponeren,ww.ZieOpponeven.
Opponeren,OPONEREN, ww. Zie W N T
i.v.Opponeeven.
Zich verzetten (
vg.KIL.852:O pposéren / opponéren. Oppone
ve, obiiceve,
vecusave,aduevsavij.1Diesicteghen den
coninc niet en wilopponeren, GHISTELE,
Hw/. 14 (1555q;W ie tsegen u is oponerende, oft u geboden is refuserende...
diegecondamneertis,Byuyne3,93(1556q.
Oppresseren,ww.Ontleend aan ofr-,fr.

oppvessev.

Benauwen, kwellen ; onderdrukken.

Van Marsen Saturnuswasdeesconjunctie Bycansterdefunctien /van elcx officien/Elckanderenoppresserendemetsulcker punctie / Door tfel beroeren van
Mars malitien,cAsT.,Bal.A 4v (15211;
Jupiterdie Heere isvanden geestelicken
ltilaer/Wertgheheelgeoppresseertende
tonder ghedauwen Van Saturnus ClauWen,ald.B 1.
Opprim eren,ww.Ontleend aan ofr.,fr.

oppvimev.
Drukken, kwellen? 1 W anneer tver-

noey der riuieren opprimeerd Rijnghelduuen, coolins, pertricen, en m eerlen,
M et bladers des Lauriers werdzy ghe-

eerd,cAsT.,C.V.R.88 (15482.
beschoude Hoe subtyl, elegant oft opi- cur
i
jsen,ww.Zie MNW i.v.Opvisen,
niaet ghespraect Sonder dwoort Gods, W Opr
NT i.v.Opnjzen.
ten isniet dan froude,Dwevck d.Apost.,
1)Verheffen.1Sy werden in thooghste
Prol.19(1eh.16ee.q.
op gheresen, Om dat te zwaerder den

Opinieus,oplxloEs (ook oplxlEstoPIJNIJs?), bn. Ontleend aan ofr.opInieux.
Eigenzinnig, halsstarrig (vg. RUTTEN
i.v.).!Sydi
j oock vandieopinieuse slangen? Beheevinge Pauli 296 (ca 1550?q.
Opinioes vevnup, eigenzinnigheid
(i.t.t.de y,goddelijke rede''). 1 Opinioes

va1salwesen,v.D.MEULEN,K etiuigh.117

(ca1500q.
2) Opvoeden, grootbrengen. 11 Ouerpeysende dlast allegadere Dat hy (t.
w.
onse natuevhjche vadevej ghehadt heeft
in ons oprijsen,Ds RoovBRs 249 (3e kw.
15ee.q(hic?);Diegenediede Jeuchtvan
vernuft valt haest daer heen a1s godde- zwack gebeent op rysen, Vlaevd.Red.373
lycke reen verschynt aen boort,M .Bedv. (1617).
Havt13 (1577j (zie ook ald.85),in dez. Opruy(dlen,ww.ZieW NT i-v.Opyuien.
-
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ln de aanh.in gunstige zin :opwekken,
OPM.Alsupstahelook bij DESPARS 2,
aansporen.11Die in dwoort des Heeren 246,aang.in MNW i.v.Opstahel.
syn opgeruydt,om te leerene soo devanOpsteken,ww .Zie M NW en W NT i.v.
gelie luydt,Bvuyne3,47 (2eh.16e e.j.
Zich verheffen, opstandig worden. 1
De Luyters willen altoos teghen haer
Opsetsele,zn.Vanopsetten.
Bedoeling,voornemen.11Serpenten in overhoot opsteken, Pvochiaen 521 (ca
bosschen en wilde duwieren En deden den 1540j.
raenschen gheen quetsele Twas al van

vredelijcken opsetsele,Antw.Sp.Dd iiijv
(1561j;W antmen daghelijcx van quader
meeren Meerhoortvercleeren //dan van
goetopsetsele,ald.a ijv.
Opslutijnghe, zn. Zie MNW i.v. O#slutinge,W NT i.v.Opsluiting.
Besluit, einde.11O doodt beghaerlic,
Die een hende zijt van tqwaet hier teghenwoordigh,Een opslutijnghe vanden
aerbeytdiscoordigh,GentseSp.103(1539j.
Opsooghen,ww.ZieMNW i.v.Opsogen,
MTNT i.v.Opzoogen.
Eig. door zogen grootbrengent v.v.

Opstel,zn.Zie M NW en W NT i.v.

1)Gestalte,voorkomen.1Deschoonheit
C.V.R.141(15484,1ck en siedernietinne
(t.w. in de spiegel) dan myn selver en
geen ander opstel, W evelt bevechten 346
(2e h.16e e.q.
2) Houding. 1 Die coninck sat in de
assche... m et onm oedich opstel, M et
sacken becleet, Kluchtsp. 1, 210 (eind
16ee.q.
3)Gezindheid.j
lBetroudtop den Heere...Met een berouwich opstel,Rott.sp.
B vv(15614.
Opstuyken,ww.Uitop en stuyhen.
Openbaren? 1 Doer kennisse salmen
(recht ontluykenlalmach kennisse hoeren aert eerst niet opstuyken daer m oet
reden syn / daer recht syn sal, Wevelt
bevechten 188 (2eh.16e e.J.
van Absalon fier van opstelle, cAsT.,

opvoeden. 1 (Oudevsj Die haer klndren
zoe vroecb totter weereldt stieren En van
ionckx in alderijdelheyt op sooghen,A.
BIJNS,N .ReI.313,e,12 (1528j.
Opspeten,ww.Uit0/ en speten.
Opspelden. 11Coopen daer spellen...
Optrectacie, zn. Ontleend aan ofr.obMidts datter ons Lijse fray op mach
toyen /En haermammen die lanck han- tvectation of lat. obtvectatio.
gen op machspeten,Antw.Sp.m iijg15611. Eig.kleinering uitafgunst; in deaanh.
Opspoelen,ww .Zie W NT i.v.
afgunst.11Lantgraeffvan Dolo Luxuria
Opsieren. 11 Alte menich verrompen in Optrectacien,Gv.
llel13 (ca 1564).
vuylvat M et ghehuerde cleederen frisch

en moy sijn Ende opghespoelt naden
nyewen toy sijnrNyeuvont139 gca 15004.

Opwelven, upwr>zLvsx, ww. Zie W NT

1.RJ.

1)(Vreer)terhandnemen.1Nuwi
jfcken
OPM. Ook bi
J v.D. PUTTB, Spiegel d. wij moeten Om ons commer te boeten,
wavacht. Chvist. M aechden 20a, 211b, alck ons werck up welven,Luevijevs 96
242b (15504,aang.in W NT i.v.Opspoelen, Eeind 16ee.?j.
sub bet.11,2.

--

Aletbetr.totvreugde:bedrijven.

Opstaeckeltouvere, zn.Uit opstaechel, ln alderni
vr
(1
e5
uc
61
hde
j. n Wy OnS
opver
we
bl
luen,
ijen
Aen al
obstakelen touven,toeven m et -eve.
le sijen // ghenuchte
Die hinder veroorzaakt (eig.die y
,trak- Haagsp.
teert''op hinderpalen oftegenstand?).1
1

Adieu Quistegoed,we1snoo opstaeckel//
touvere,Bijstiev 403 (eind 16e e.?j.
Opstakele,zn.Zie MNW i.v.Opstahel.
1)Hinderpaal,hindernis(vg.KIL.852:
Obstakel. Obstaculum , obiectam entum ,
obex);ook belemmering in 'talg.?11Om
huer ontfanghen / in zyn tabernakgelej
alwaer zou blyncken za1/zonder enich
opstagkeleqals deblynckendezonne,FJvuwegvaen 1617 (1581q; O Heere / der
h
eircrachten / bevryt alder opstakelen,
Hoe reyn ende schoone zyn uwe tabernakelen,Vevl.zv11,1308 (1583j.
2)Tegenstand.1Ent u paste /ghevet
myne zonder opstakele, Vevl.Z.1, 803
(1583j.
308

2)Noemen,mededelen?1Datick v opwelfde jlis ongeloghen juyst,Rott.S#.A
vijv(1561).
Orcondeli
jck, bw. Zie MNW i.v. Ovcondelihe.
Duideli
jk, nadrukkelijk? 11 O diepte
der wijsheydt Gods,ongrondelijck, Zoo
onsPaulusbescri
jftorcondelijck,U oordeelen sijn zeer wonderli
jck om weten,
A.Bllxs,N .Rej.16,a,2(1ekw.16ee.j.
Ordineersele, zn.Van ovdineven.
1)Ontwerp;schikking?Creatie?11Een

costume eist onder Mercurius tronc Dat
den laetsten persoon es deerste ordineersele,Vut die schept ghy dandere, cAsT.,

C.V.
R .58(15481.

2) Voornemen? Besluit? 11Vuer haer

pallays (t.w.van Circe) commende met om standigheid, dat ovnaet als bn. door
fier ordineersele Hoordense zijnghen, één ondubbelzinnige plaats wordt becAsT.,C.V.R.77(15484.
vestigd (zieOvnaet(11)),laat twijfel beOrdonneersele, zn. Van oydonneyen.
staan aangaande de juistheid der opBepaling, beschikking, voorschrift. 1 vatting van het woord als zn.Vg.NVNT
Dan esser van volcke een ander sorteer- i.v.Oynaat.
sele,Die d'ordonneersele van hem zeluen
Sieraad? 11Gheleerde Clergye /ghesti-

waghen,cAsT.,C.V.R.46 (15484.

leirtornaet,EVERAERT 162 (15234;Edele
eloquencie,ald.299 (1529j.
Ornaet(11),ORNATE (?),bn.Ontleend
aan lat.ovnatus.
Sierlijk?11Thimaeusornate sententien
àTuleloquentien, zeere zoete van smake,
cAsT.,C.V.R.11 (15481.
OpM.Vg.Ovnaet(1).
Ornatelic,bw.Van Oynaet.
Sierlijk? 1 Die de redenen vudtten

Orduun,ORDUVN,zn.Ontleend aan ofr. greyne zoet Ghesti
leirde ornate / ter

ovdun (t?r#t?w).

Regel, leefregel, m anier Van doen.
Adieu alle lapperdeys van vreim den or-

dune,DEDENEnLanghenAdieu111(15601'
Nu siet dat ghy wel hout myn orduyn .
Dats, ghy sult tallen sasoene Pynen
uws selfswilleken te doene,Bv. W illehen

45 (1565?1;1ck heb onserlieverVrauwen
Ghetyen begost alle daghe te lesen,naer
hetRoomsch Orduyn,c.vRAxcx bijDE steerck ende matelic, Verchierende haer
worden, elegant ornatelic, cAsT., C.V.
R.
Bo i.v.Oyduin qeind 16ee.q.
Oreestte),zn.Zie MNAV en AVNT i.v. 15 (1548q.
Eig. storm , geraàs; ook geklaag, geOrnatie,zn.Ontleend aan ofr.oynation
weeklaag en vandaar mogelijk smart, of lat. ovnatio.
droefheid (zieMNW i.v.Oveeste,sub bet. Versiering. 11Argumenten, Egressien,
4),in de aanh.wellicht (met causatief Teeckenen, Partitien, Ornatien, Exem aspect)folteringofplaatsvan foltering.11 plen,cAsT.,C.V.R.19(1548j.
Grijptse beij metten halse gelyck een
Orreestelick,bn.Van ovveest(:),oveesbeeste,Steltse ten oreeste //om tormen- /4
8).
teren, Beheevinge Paul
i 351 (ca 1550j Opstandig(vg.oveestin debet.,,oproer,
(var.:,,steltseop den leeste'/).
beroerten''bij STALLABRT i.v.Oveestj. 1
Oreestich,bw.Van oveestL
Aldus en sullen wy niet syn orreestelick
et.
Onstuimig. 11Dickents onvoorsien fel alsmen ons tast (ter herten tempeesteende oreestich Rysterden H ooghen W ynt lick mer lydent gedoochsamich telken
tem peestich,EVERAERT 98 (15254.
keere,St1,262 lv(5or
' 1524j.
Orghylieusich! bn. Van ovghylieus (zie
Orthographieren,ww .Ontleend aan ofr.,
fr.ovthogvaphiev.
MNW i.v.Ovgehoos).
Hovaardig?laatdunkend,opgeblazen.1 Spellen. 11Grammatica wesende dbeAnsiethem sltten houeerdich pom puesich ghinseldan Van al
le consten /welcke is
W iens wesen orghylieusich / es voor een conste van W el te spreken /en te
Godtstynckende,EVERAERT 69 (1511j. Orthographieren,Hxfzf?.S#.Yy ijv(15611.
Orgueileusheid, ORGUILLLT>ZSHEID, zn.
Orthographiste. zn. Ontleend aan ofr.
Van ovgueileus,ovguillues (zie MNW i.
v. ovthogvaphiste.
Ovgelioos).
Schrijver,stilist.1Een goed orthogra1) Opgewektheid, levenslustigheid? 11 phistesalsulck diingh wanhaghen,cAsT.,
Langhe heeft hy gheseten vul fumeus- C.V.R.40 (15481;Daer toe was hy goed
heden Thuus in zyn pelsse vuldroufheits orthographiste,ald.81.
Ortographie, zn. Zie M NW i.v.,NVNT
handelende:Nu rijsthem den gheestvan
orgueileusheden,cAsT.,C.V.R.130 (1548q. i.v.Ovtkogyaphie.
lndien het woord in de aanh. betr.
2) Zinnelijkheid,wellustigheid? 11Cupido tooghd alomm e zyn orguilluesheid, heeftop wevch,dan dringt zich een bet.
Volghende de substantie zijns moeders voorkom en''op.Staat het los daarvan,
wrack,cAsT.,C.V.R.203 (1548q.
danzou schrijfkunst,dichtkunstpassen.11
OPM.De bet.,,laatdunkendheid,trots- 0. Ghy bout // ghy ti
mmert R.:Ghy
heid,overm oed'',diein hetm nl.ée-nm aal gheeft ordinantie. 0.: Van groue subisaangetroffen Lcouchy l1,525,zieMNW stantie // maect ghy een werck laudai.v.Ovgelioos),ook bijcAsT.,C.V.R .196. bele R .'Net van ortographie 0.:In pinOrnaet(1),ORNATE,zn.? Ontleend aan tuere seer abele,Antw.Sp.G iiij(1561q.
lat.oynatus,datzowelzn.alsbn.kan zi
jn. Orwinder, Zn.Bijvorm Van evwindey,
H et verband in de aanhh. alsm ede de
veywindev7
.
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Overbluysteren,ww .Uit ovev en bluysHeer,meester?11W atseydedorwinder
(bedoeld isde ,,landman'',deheervan de teven,branden,blaken.Voor ovev- = vevakker)/gaffhy haerluyden consent om vg.Ovevvuijhelosen (datechterzeerwrsch.
alsulx tedoen,Saeyeye974 g2eh.16ee.q. corruptis,zieald.4.
Ostentatuer, zn. Ontleend aan ofr.osUitbranden? 1 V com passelike oghen
tentateuv.
diezijn verduystert,uwen wille recht als
Grootspreker?11Ghy ostentateurs,op- die weerhaen drayt, v vierighe liefde is
piaensche lieden,Dat zidy ghilien d1e de ouerghebl
uystert,Doesb.54 gvö6r1528q.
constpallijeerd,cAsT.,C.V.R.86(15484.
Overcrijgel,bn.Uitoveven cvijgel.
Oudgestich,bw.? Uit oud en geste met
Zeer,buitengewoon krijgel,kriegel. 1
ick.
Een overcrijgelwijfstout,Hs.TM B,G,
Eig.a1seen oude ,ygeste''(= verhaal) fol.67* (ei
nd 16e e.?q.
Overdachten,ww.Zie W NT i.v.
en V.V.OP oude trant? 1M ynen langhen
Adieu Niet oudgestich i
n tjaerghemaect Overdenken.1Nu,comd,tRondeel,ons
nieu 1500 ende tzestich,DE DBNE, Lan- teouerdachtene(x wackt
ene),chsw.,C.v.R.
ghen Adieu,Opschr.(1560j.
54(vöör1548).
Oupitte,zn.Uitt
?1f(#)en pitte (zieald.4. Overgledich, bn. Van ovevgleden,overOude vrouw (vg.Pitte,bet.1).11Ael- geletilden?
witten, oupitten, die sitten en spinnen,
Geleidend,brengend (eig.naardeoverLeuv.Bijdv.4,213 gbeg.16e e.J.
zijde,in de aanh.naardehemel)?!1VerOutragieren,ww.Ontleend aan fr.t?11- chi
erich ten tinnen overgledich (van M atvagev.
HJ),DB RoovsRs 210(3ekw.15ee.q.
Overgroeientheittzn.Van ovevgvoeien.
Beledigen,krenken. 11Myn auders en
ick / duer v ingeboren quaet...hebben
ln de aanh.blilkbaar uitwerpselen.11
van v dicwels geweest geoutragieert, De Panthére (
medicineerd haer) met
tsm enschen ouergroeientheit, cAsT., C.p.
Bel.v.sam.114 geind 16e e.?q.
Ouwe,bn.Oorspr.?
R.88(15484.
Om den ouwen,volop?11W ijwillen ons OPM.Vg.Ovevvloeientheit.
gaen steecken in een hoocxken Daer
Overhoot (1),zn.Zie MNV'i.v.Ovevwij ros en foockaert om den ouwen // hovet,leart.,W NT i.v.Ovevhoofd.
hebben,M eey Gkeluch 14 geind 16e e.?q; ln deaanh.naarhetschijntvoornaamDen baesdochtemi
jeen vanonsquanten, ste oorzaak.11Onwaerde ende spijt was
1ck wedde hijweldicwilom den ouwen doverhoot /Dat sy vander dueren ontgescoijt //heeft,Aliten f-ïl'
v
ç!)ïfA 92 geind vloot,S#.#.M .4357Ebeg.16ee.q.
16ee.?j.
Overhoot(11),bw.Zie MNW i.v.OvevOvenschoot,zn.Uitoven en sckoot.
hovet,2e art.
Eig.ovenschop (vg.scHusRM.i.v.),in
ln de aanh.naarhetschi
jntwerkelijk,
de aanh.mogelijk in een bijz.toepassing inderdaad.11Mijwondertdattvolck (t.
w.
blocslepevsj niet ouerhoot die beenen
(hoeveelheid brood dat met de schop in de
en breect m it groten tasse, St 1, 167
de oven wordt y,geschoten''? Vg. M NW
i.v.Sckote,bet.5).1Vermalendijtsa1sijn gv66r1524).
u corf,en overschoot(1.ovensckootjvoor- Overlastichede,zn.Van ovevlastich.
waer, Heymelic f-ïJ'#:s 302 (1557) (Vg. Overlast.11Verlostden aermen vanden
Deut.28 :17:,,vervloekt zullen zijn uw tyrantdiese doetouerlastichede,DB DBNB
m and en uw baktrog'';de Vulgaat heeft 202b (ca15604.
voovvaad i.p.v. bahtvog. H et woord ovenOverlijt,zn.Zie MNW i.v.
schootlevert een belangrijk determinatief Het overlijden, sterven (vg. KIL.
voorde gebruiktebijbelvertalingl.
Ouer-lijd....M oys,obitus).11Dees dry
Overbijsen, ww. Zie W NT i.v. Ovev- peirden werden .. ln die dry grauen gheleyt, naer haer overli
bijzen.
jt, HOUwAERT,
Laten ovevbijsen,haastig laten voorbij- Lusth.3,74(1582-'83q.
Overmerck, zn. Van ovevmeychen.
gaan.11Dietin tvercorten lieteoverbijsen
/ Men soudt alin twee spelen maken, Overdenking,overweging? 11E.:Noyt
Sp.d.M .113 Ebeg.16ee.).
wyseren raet D.. Altoos sulckx mi
jn
Overblat,zn.Zie W NT i.v.Ovevblad.
ouermerck is,GHISTELE,Tev.Adelph.91
Tegenoverliggend blad.11nt overblat (1555).
rnijpen,ww.Zie Onvevni
jpen.
Lbedoeldis/of.12r)beginthetspe1,Pvoetys Ove
Overpessen, ww . Zie V'NT i.v. OvevA bantus,toneelaanw. op fol.11V gv6o'r
1589j.
pevsen.
-
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Benauwen, drukken? 11 Redent wat Saulen David 280 (2e h.16e e.q;Adieu
broeder overtyt dat wij scheyden, ald.
588.
C.V.R.40(15484.
Overreggen,ww.ZieW N T i.v.
Overvliegher(e), zn. Zie W NT
Op derijafbehandelen''?11lck salse Ovevvliegey.
(t.w. de drie yyformeelen'' der kunsten) 1)Minzieke,dartele(jonge)man;vrouint corte ouerreggen,Antw.Sp.Ddd iij wenverleider,wellusteling. 11Dese jonc(1561q.
wyfuekens...Diegheernereyn ghaen /al
Overruijkelosen,ww.Uit ovey en vul
j- zynt vule mocxskins Om te bekueren /
keloos, roekeloos m et -8A;? Voor ovev- = deis ouervliegherkins, EVERAERT 443
vev- vg.m en dan Ovevbluysteven.Rvrsch. g1e h.16e e.J;W achtv van zulcke overstaat ovevyuijhelosen in de aanh.echter vliegherkens, H .d.Am . 16 grxl.16e e.);
(corrupt) voor vevvutjhelosen (zie MNAV IS.:W a dat's een overvlieghere.P.:W a
i.v.Vevvoehelosen).
dat'seen Vrouwen-man,ald.Q 6V;DusHem ovevvut
jhelosen, zich misdragen, daneghe overvlieghers ende pupstekers,
zich misgaan.11Hijsalv van allesonden DE DENE 273v (ca 1560) (zie ook ald.
syn ontlaedich hoe scaedich hem die 283v), Ghy overvlieghers ghy zoudt u
naensch overruijkeloost, Tveveltbevechten schamen,Dvyd.S8/.E iij(15611.
727(2eh.16ee.q.
2) Bedrieger.11Alwaer die man een
fraeis, eer hu schande ouerpesse, cAsT.,

ouervlieghere, Een loos bedrieghere beEsels12,43(1530j
roem er oft lieghere,x.
Ovevsleghen dicht, (verzen met) ge- (hic?);L.:Swyt overvlieghere!B.:D er
krtlistrijm (vg.ovevslaghendevimein dez. valscheyt dichtere! L.: Swyt ghy bebet.in Alex.lV,385,aang.in MNW i.v. drieghere!Tvudo 421 gca 1550q.
Ovevslaen,sub bet. 1l,4 :vg. ook W NT
OPM.Dezebet.wrsch.ookbi
jvlsscHsR,
i.v.Oveyslaan,Aanm.).1Dan willick eene Bvabb. 20 en 178, aang. in W NT i.v.
ander snede toghen ... Ende heedt ghe- Ovevvliegev,sub bet.4,b.
cruust oft ouersleghen dicht, cAsT.,
Overvloedere,zn.Van ovevvloeden,overvloeien.
C.V.
R.
7
6
(
15
48
1
.
Balade ovevsleghen, ,,balade'' m et
Die doet overvloeien (van),die OVergekruist rijm.11Baladen ghecruuste,oft vloedig schenkt. 1 Der ghenaden ouerouersléghen, cAsT.,C.V.R.77 (1548)(zie uloedere Noydt gheene goedere ls hy
Overschoot, zn. Zie Ovenschoot.
Oversleghen,bn.Van ovevslaen.

ook ald.86 en 91).

(t.w.Christus)totelcken creathuere,Ds

dat zij mijn duechts ghezichte gheel
hebben overslooft, DE DENE 423b gca
15604;Hijblijft overslooft metterboosheyt,Zeven Sp.Bevmh.K iij(15911.
OPM. ln eig.zin aangetroffen in N ed.
Hel. 114 (vö6r1610q,aang.in W NT i.v.

Uitwerpselen? 11 Vvanneer Zu (t.w.
de Panthe
've)besefd eenighe vermoeientheit Desverghefs ind lijf...Eedt zu der
lieden overvloeientheit, cAsT., C.V.R. 88
(15484.

Oversloven, ww .Zie W NT i.v. Ovey- RoovsRE159(3ekw.15ee.
q.
slooven.
Overvloeientheit, zn. Zie M NW i.v.
Overdekken!in fig.toepassing.1Mijn Ovevvloeyentheit, W NT i.v. Ovevvloeiendmesdaeden ziln zulckerwi
js overgleden heid.

Ovevslooven,sub bet.1.
Oversom men,ww.Zie NVNT i.v.
Overdenken, overwegen, ter harte

OPM.Vg.Ovevgvoeéentkeit.
Overvloetheyt,zn.Van ovevvloet.

Overvloedigheid. 11 Om dat duer de

m enighte der overvloetheyt vanden zonnemen. 11Dits onse Prolooch / wiltse den,zoudem oghen by dien Overvloetheyt

weloversommen,Zeven Sp.Bevmh.R ij
(1591);Vvatzijn deredenen dieghy gaet
oversomm en,O arm en oudtwiltdietoch
t'onsw aert wenden, Const-thoon. Juw.
350 (Vv iijv)(1607q.
Overtassen,ww.Zie W N T i.v.
Te zwaar belasten, overbelasten. 1

van Gods ghenade gheschien,GentseSp.
300(1539q.
Overvloysele, zn. Zie M NW i.v. Ovevvloeisel.

(Behoorlijk, genoegzaam) deel. 11 O

here,sint ons een overvloysele Van uwer
minliker gracien soet, Eevste Bl. 1489

Den soldere faeilgierd diem en ouertast, E
ca1440?q.
Overvry, bn. Zie M NW i.v. Ovevvvi,
cAsT.,C.V.
R .24(15481.
Overtyt?bn.Uit ovev en tyt.
AVNT i.v.Ovevvvtj.

Hoog tljd,meerdan tijd.11Teshooch

Uitermate vreemd,wonderlijk? 11C.:

dach en overtyt dat wy vertreckken, Hy maecthu veildoens? J
'
Z. Jc hebber

veilroys mede.W onderlic van zinne / ouerweluen,DE RoovsRs,Quicunqlte 704
ende zo ouervry Tdeen eshem te varre / (3ekw.15ee.q;Alledesevrauwesmytters
Die goede wyfs hebben /endeouerendetander teby,EVBRAERT 169 (15274.
Overwaken,ww.ZieM NW en W NT i.v. weluen cunnen Metquaetheden /zoudic
H em ovevwahen,zich door waken over- vanden sel
ue junnen, BVERAERT 542
vermoeien.lll-ijen. Die sijeck sijn of (1538?J,MetSpeel-tuijch quam 'tgeluck
haerselven overwaken,M eestevH oon 244 my ryck'lick overwelven, Const-thoon.
Eca1600?q.
Juw.100(16074.
Overwelven, ww. Zie M NAV en AVNT
2)Bemachtigen.11Eeghin Baetzouckers
i.v.
wel willende tsweerelts schat ouerDat
1)de
Ove
he
rsi
t
je
de
lpe
ne
nn. 1
me
1Te
ts seker scandelic welfuen,DE DENE 240b (ca 1560q.
waerheden /ons
.

P
Pacht,zn.Zie M NW en W NT i.v.

1)Tepachtesijn,verkrijgbaar,bereikbaar,beschikbaar zijn. 1Voor sliefkins
veysteresvrueghttepachte,GentseRej.
79(15391.
2)Lot,deel.1Alis haermeynen loos
ende quaet Haer minne blijft zi
jnder
sinnen pacht,DE RoovERs 397 g3e kw.
15e e.q; Overlijdende der brooscher natueren pacht inder H elegher Kerken
reverenciën, Vad.M us.4,132 g2e h.15e
e.q;Dit wort voor my een onghewuene
pacht,BVERAERT 483 (1e h.16e e.
1;Die
herderkensin Christus'nacht...weerdich
gevonden Tgeloove tontfangene, den

salighen pacht,v.D.BERGHE,Ref.60,59
(
m.16e e.
q;Alhad ghy Cresusri
jcdom,
of M athusalem s pacht,cxsT.,C.V.R .141
(1548q;TonzersalicheitGod,hebdimagt
Ende geeftden eeuwighen pacht,alder
pachtighst,ald.226.
OPM. De eeuwighe pacht, de eeuwige

zaligheid,nog bijDAVID,Lotv.Jlz
%J's/z.53
(1606): y,T'quaedt eynde doet verliesen
d'eeuwighe pacht.''
3)Bezit.1Men en wistvan oerloghen
noch van pachte,Twasalenen ri
jcke en
ghelijck van machte, cAsT., C.V.R. 76
(1548q; Vuer eeuwigh begheerdet ghy
lijdende pacht,ald.111,Hoogen naem,
wellust,eere sryckdom s pacht, solaes .
watist?Byuyne3,123(1556q.
Pachtelijck,bn.Van packten ofpacht.
Bezittend, genietend? Of (als bijv.
bep. bij gloviej verworven kunnende
worden? Of in verbleekte bet.,als epith.
ornansgebezigd:heerlijk?(Vg.Pachtich).
11Deur crachte des gheests sy (t.w.de
apostelen) onbevreest hebben vercondicht Gods glorie pachtelijck,Rott.Sp.
(ed. 1564) bl.120a (1561q (ed.1614,O
iiij: pvachtelijch).
312

Pachten, ww.Zie M NW en W NT i.v.

1) Verwerven,verkrijgen.11Dus vererven,Leuv.Bi
jdv.4,246 gbeg.16e e.j,
'
Eenen uutvercoren wijngaert heb ick u
gheplant,Ona dat ick goey vruchten van
u sou pachten, A. BIJNS 321 (ca 1540j.
Alet betr.tot vreugde,enz.:genieten.11W eestnv dervreuchden pachtere,
GHISTELE, Tev. Heaut. 18 (1555); Om
vruecht tzyne pachtende, Tavuwegvaen
565 (1581);Fy hem /dievruechtnieten
es gheheel //pachtich, IQrJ.Z.1,1004
(1583q.
Metbetr.tot m oeite,leed en derg.:
tedragen,teverduren krijgen.1Almach
hierdesulkezijn lijden (zijn)pachtende,
Vad.M as.4,124 (2eh.15ee.q.
2)Zicheigenmaken;terhartenemen?1
W ild dit in dy zeluen als de staute pachten,cAsT.,C.V.R.42 (1548);Staett dien
zin tepachtene,ald.54.
Pachterte),zn.ZieMNW en W NT i.
v.
1) Dienaar, knecht, slaaf. 1 lck arm
beschaeft/desweereltspachtere(versta:
slaaf van de wereld? Of die de wereld
33pacht'';d.i.moeizaam ofop smartelijke
wijzedoormoet,ziePachten,sub bet.1)?)
Bedruct/besorght/bevreest/volvaers,
Leuv. Bijdv. 4, 303 gbeg. 16e e.q; Ay
aerme meinschen / tes Verarthede afgryselicDaerghy onwyselic /by blyftals
pachtere,EVERAERT 16 (1509);W a,couwachters, weest pachters der vruchten

- -

-

synken, en het es recht ons pachtere,
W ant, byden derm en, hy stinckt van

hoverdyen,Tyudo 1825 (ca 1550!.
2)Metbetr.totdedichtkunst:beoefenaar. 1 Als hebbickt zomtijdt ghesteld
t'ander tien Nu voord an, willickt m et
menighen pachter haten,cAsT.,C.V.R.47

(1548q;Mijn weerde vrouwen / ick der
consten pachtere Gheuoele my nu sach-

tere // lancx soo meere,Antw.sp.K iij hueren paellairt die ter quader fam e
(1561).
stoet,Camp v.d.Doot444 (14931.
Pachtich, bn., bw (?).Van pacht of Paepenwicht!zn.Uitpaepeen wickt.
Onwettig klnd van een priester. 11
pachten.
Eig. bezittend, genietend, iemands

Hefge ghy paepenwicht.Van hu zo steict-

deelzijnde,hun eigen?ln deaanhh.naar m e puer de walghe, EVSRAERT 324
hetschijntin verbleektebet.gebezigd als (1531?q.
epith.ornans:heerlijk (vg.Pachtelijch).1 Paepken,zn.Van paep,pape(zieMNAV
TonzersalicheitGod,hebdim agt. Ende i.
v.Pape,W NT i.v.Paap).
Naam waarm ede zinnekenselkaar aangeeft den eeuwighen pacht, alder pachAl gheraden
tighst,cAsT.,C.V.R.226 (1548j;De he- spreken (vg. Patevhen).u11di
t com en int
m elen krachtich Deur een woordt voor- paepken / Hoe mocht
dochte?Sp.d.M .2554gbeg.16ee.q.
dachtich,deuru wijsheytpachtich Hebt ghe
Paeren,ww .ZiePayen.
(Gij,t.w. God) ghefondeert,Rott.sp.Q
Paers,zn.Quepaers,zieQuepaeys.
vij (1561j.
*pairheyt, zn. W rsch. corrupt voor
Pacient,bn.Zie Patient.
Pacienticheyt, Zn.Van pacientich of eenpaivheyt (zie Eenpaeyheyt).
rechtstreeks van pacient.
(Zeker)getuigenis,vg.Eenpaevheyt,bet.
2.11Alle die begerende sijt der scrifturen
Li
jdzaamheid.1Voortsbidden wyoock pa
rheyt,Doesb.202 (vöör 15281.
//alsnv ter deser daten. datghy ons i
Payseren,PAYSIEREN,PAYZIEREN,PAEYhedentgheeft//tdaghelicxsnoot//broot SIEREN,
ww. Zie X NXV i.v. Paiseyen,
datskennesse dijnswoordts //vulalder W NT i.v.
Peizieven.
exellenticheyt tghebruuck in pacientic1)
Ve
r
z
o
e
nen;voldoen,inz.jegensGod.
heyt,VadevOnse1171(1577j.
1Paysiert tjeghensGodt /van tsondich
Pacijfelic,bn.Contaminatie van mnl. 1
quaet, EVERAERT 193 (15261 (zie ook
paisivelijcen mlat.pacibilis?
ld.355(1531J);Godselue,vergramt,wert
Vredelievend.11Octauianusdiepacijfe- a
' 1528);
licste heere volchde dees leere,St2,178 ghepayseertt Doesb. 78 W o6r
Dit lam mekln . Twelc de vadervoor ons
(vöör 1.524).
eewigh ghepayziert heift,Gentse Sp.114
Packelic,bw.Vanpachen.
391 (zie ook ald. 122, 128);Metzijn
(Gemakkelijk?) gepakt,bijeengevoegd (15
erbaer passye ende bitter doodt (heejt
kunnende worden?1Ghy en hebd gheen- di
jnen vader ghepaeysiert, os
derande ghereeder dichten .. Dan dese Christus) zi
415aqca1.
560);(Ckvistus)Payserenwant zi
j hem voughen packelic, cAsT., DENE
de tsm enschen m isdaet seer clachtich,
C.V.R.102(15481.
w.Sp.Ssiijv(1561).
Packijnghe,zn.ZieW NT i.v.Pahhing. Ant
2) De bet. kalmeren, doen bedaren,
Eig.het pakken,t.
w .van het glas of tot
rustbrengen zieMNW i.
v.Paiseven,
de kroes;v.
v.dronk.11God geue u veel W NT i.v.Peiziere(
n,bet.A,2)nadertdi
vredijnghen:Paeys?minne,ruste,solaes van doen ophouden. 11Zy (t.w. zekere
en deduut, 1nt dnjncken,goe packijn- specie)jntlichaeme/allepynenvertheere
ghen,en goebestedijnghen,cAsT.,C.V.R. W eedom paysierende / van binnen ent
187(1548j.
buten, EVBRAERT 460 (1530); Alzulcke
Paddaert,zn.Van padlde)?
Oratie . paeysierd tverhachten, cAsT.,
Vent,kerel?11Een dralaerteen drafsac C.V.R. 13 (1548j, (Rhetorica) doet..
een sassen (l.sassem) paddaert,Doesb. Twisten en orlooghen lieflijck payseren,
247 (vöör 15281.
w p
,
/zt/.S#.liiijv(15611.
Padde, zn. Zie M NW i.v., W NT i.v. 4'
Paysich,bn.,bw.Van paysofpaysen.
Pad (l).
Vredig, vreedzaam. 1 Payseghe EenDatzijn padden,datismaargekheid.1 drachticheyt, EVERAERT 91 (15254 (zie
Neen dat zijn padden /lck wilte Dor- ookald.165,193,196,353,449,483).
drecht wesen in tstadt,S#.#.xV 2621
Paysieren, ww. Zie Payseven.
gbeg.16ee.q.
Paysmakegl
ze, zn. Uit pays en v4ahen
Paeysieren,ww.Zie Payseven.
met-eghe.
Paellairt,zn.Ontleend aan ofr.paillavt
Vredemaakster, verzoenster. il Sou
;;am ant''#zie GooEy'
Rov i.
v.
(
t
.
w.Maria)esmiddelareghe/endepaysMinnaar,boel. 1 Mit desen spriete. makeghe waerachtich tusschen ons sonDede doden als een wijfverradich Voer- daers /ende hueren zuene,EVERAERT 33
tijts den coninck agalnemnon vroet By (15091.

Payzieren,ww. Zie Payseven.

Palaysich,bn.Van palays.

waende zyn m ids Zyn bleeck beschot'
')
lieden, Dat zidy ghilien die de const
pallijeerd,cAsT.,C.V.R.86 (1548q.
Pallullen,ww. Zie M NW i.v.Palullen.

Verblijf houdend,wonend (als in een
paleis)? 11Zinnelicheyt /redene jn hoer
Zich opdirken. 1 Zu es daer binnen
(t.w.Maria)palaysich V'aeren altyts jn
huer/eendrachtich enpaysich,BVERAERT gaeij ende blije Ende heeft haer mooilic
375(15271.
staenpallullen,I,
S Vvoede105geind15ee.q.
Palm ,zn.Zie M NW i.v.Palme,2e art.,
Palane?, PALAEN?, zn. Vermoedelijk
ontleend aan ofr.poulaine,snavel-,punt- W M
NTette
Pal
men)
(lp
).
1.
v
AJ(
.me
td
almen intslijcvallen,
schoen (vg.LITTRé i.v.bet.1):,ysouliers
à la poulaine,souliers de m ode,dont la ergens slecht afkomen (vg.HARREB.Il,
pointe était longue d'un dem i-pied pour 169). 1
1 Soudy soo metter palmen in
1es personnes du comm unt d'un pied tsl
ijck //vallen?Sp.d.M .653gbeg.16ee.j
pour les riches et de deux pleds pour 1es (zieookald.3396).
Princes'''
, een exem plaar in Musée de
Palulle(n)tzn.ZieW NT i.v.Palulen
Cluny,Parijs).
voorhetpréflxpa-:Tscky.66(1949)bl.41.
Punt,snavel?(vg.KIL.855:Polanen/ Mannelijk lid. 1Noode zoud hy zyn
pollanen . Covnua siue acumina calceo- palullen slaen vp een hekele ende thien
r'1f-).11Jonghe ghesellen. metlanghen pondt van m eesterye gheuen, DE DENE
palanen Aen haer schoen ende aen haer 285V (ca 15601.
pattijn,DE RoovsRs 298 E3e kw.15e e.q. OPM.OokinHsff
zp.Lb.284gvö6r1544j.
Paleervoet,zn.Uitpaleven en voet.
Pampierguijt,zn.Uitpampieven fuij.t.
Scheldnaam voor een m an ; modegek, Het le 1i
d t.w.
v.hetri
jm gx hievvuijt?
fat? 1Swi
jchtghy paleervoet,Zeerluttel (Erné)?Ofeen hatelijkheid aan hetadres
acht ick op uwen snatere,H .d.Am .T 8v van de aangesprokene, t.w. W aevlick
grn..16ee.q.
QuNa
aetam
Rigwaa
emernmt,eal
s een raetsheer(!)?
Palen,ww .Zie MNM Ten W NT i.v.
dein de aanh.een persoPalen aen, deelhebben aan. 1 De (l. nage wordt aangesproken.11(Schijn van
diej onnozel zijn, zonder looze perten, Geestelichheyt tot Waevlich Quaet RigeZuver van gronde en zuver van herten, ment:
) lck beghin te vreezen /wellieue
Zullen an trijcke Gods mueghen palen, pampier //guijt,Gy.Hel628gca 1564q.
GentseSp.231(153% ;Sulck...DeConste
Pandeloos,bn.?,bw.?Van pant.
moet minnen /daer hy aen ghepaelt // Bezitloos? 11Desen (t.w.de Verloren
is,Antw.Sp.Rrrijv(15611.
Zoon)nAoet enAnlers bezueren,H ebbende
OPM.Vg.Ghepaelt.
gheen cueren //a1s hildt hy hem expert,
Palet,zn.Zie MNVTen W NT i.v.
Hy espandeloos vertert (versta:,ynaakt
H akbord. 1
1Alsomen tvleesch capt op uitgeschud''?), Vevl.Z.ll,72 (1583j.
een paset (1.palet),Soesullen wiju cap- Pantvrijer?zn.Uit pantyydeelvan een
pen, kettiven,Sacv.v.d.N.626 g3e kw. kledingstuk''(?),y,bezit''(?)envvijen ,,be15ee.q.
vri
jdenaontnemen''(?)met-ev.
Palleersel,zn.Van palleven, paleren. Dief?
.11VTatsegdijvan deeseondeuchTooisel(vg.KIL. palérsel.Comptus, delijckewant//snijevs,desepant//vri
jers,
oynatus; vg. ook DB Bo i.v.Paleeven en ontneem ende den arm en het smeer? Gv.
CORN.-VERVL.i.v.).11Tfijanderpalleersel Hel1128 (ca 1564q.
(t.w.dan eerbaarheid),v.o.DALE:Stove Papeye,zn.Oorspr.?
Noch de bet.:t,kakkerlak'',W N T i.v.
83 (1528q;Nu staghetpalleerselnlet om
vernetten,Antw.Sp.iiijvg1561q.
Papeie(1),noch d1evan ,,pip'',W NT i.v.
Palleyen,ww.Bijvorm van pleyen (zie Pepeie, schijnt hier toepasseli
jk; indien
MNW i.v.Pleyen,W NT i.v.Pleien (111). toch hetlaatste bedoeld mochtzijn,dan
Pretmaken.1Metjocken,spelen,pal- wellichtin woordspeling metpapeye ,,pileyen,en m omm en,W orden sy verheught, pee'
' (Naembouch i.v.) d.i.ygtromperie,
HOUwABRT, Izrïcr Wtevste 49 (1583q;Eu- mine trompeuse''tGooEFRov 1.v.Pipee).
ropa .. was stouteli
jck te gane ghewent 11Hy (t.w. de Verloren Zoon in beOm te spreken,te iocken,en te palleyen, rooide toestand)esghepeelt(1.ghequeeltj
vande papeye, Vevl. Z. ll,17 (15831.
HOUwAERT,Lustk.2,110 (1582-'83j.
Pallijeren,ww.ZieV'NT i.v.Pallieeven. Papierech,bn.Van papiey.
Eig.plunderen, in de aanh.verkrachPapierachtig.11Rhetoricaletequivocale,
ten,bederven? 11Ghy ostentateurs,op- vier metren ghestelt up paplereghe vier
piaensche (d.i. als Oppiaen yydie wijs sletren,DE DENB 347b gca 1560J.
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Papyraige, zn.Van papyey.
Paperassen.!
1Oude prondelboucken .
ende diveerssche papyraigen, DE DENB

A.BSoR.Vereffenen,betalen,voldoen?

143b gca 15601.
Papisch,bn.Van pape.
Paaps,pausgezind? 1
1Ende hem (t.w.
)#tgem eyn volc'
') so vele oneerli
jcke
vragen te vragene,D aerhen de papissche
Papen Seer af verbl
ijen, Pvochiaen 484
gca1540).
Papist(e),zn.Zie'
W NT i.v.

11Maerwijficwoudeonseheerdiehalve
huer gave //die overkersmismtlet vlus
gepaert sijn, O.L.
H . M innevaev 59 gca
1550).
B . ONz. en w BDSRK. Zich begeven,
zich vertonen.11DB RoovBRE 278 q3e kw.
15e e.q;cAsT.,Bal.1,19,22 (15211;BvERAERT 289 (15291;Saeyeve310 (2eh.16e
e.
q.
Mogelijk heeft zich uit deze bet.

d
ie de ,,papen'' (priesters) adoreert. 11
Onderdanighe scaepkens heetmen papisten,Leuv.B%jdv.4,226 gbeg.16ee.q;Gae

ontwikkeld (tenzi
jpaeven in de aanh.zou
berusten op rijmdwang of verwarring
met paveyent. I
,1Seght Alit,souwt ghijt

een papiste, Redeyijhevsged. 44, 15 gm.
16ee.?q.
Pappel,zn.ZieW NT i.v.Pappel(11)?
Blijkens het verband in de aanh.een
slaapverwekkende drank (een aftreksel
van pappel,,y
kaasjeskruid''of,yheemst''?
Dit gebruik van deze m alva-planten is
dan in de geschiedenisder (volkslgeneeskunde niet van elders bekend;m en verwachtheteerdervandepapaver).1Sulck
slaper darf gheen pappel // dryncken
noch haesooren (?) van doen hebben,
Judich 52 (1577q.
Paradijselic, bw.Van payadijs.
Als(in)een paradijs;prachtig;heerlijk.
11Bosch /boom en velt...Dijncken my
verciert zijn paradijselic, cAsT.,Pyy.D
ijv gca 1530q.
OPM.Als bn.bij COORNHERT 1,409a,
aang.in W NT i.v.Pavadi
js,Afl.

Alit en Lijsbith 266 geind 16e e.?q (vg.
ald. 271 e.v.,w aar de eerste twee regels
worden herhaald, terwijl er dan volgt:
Trecktu beste cleeren aen,enz.'').

Overdreven vrom e,dweper;eig.iem and

via zich gereedm aken die van opsieren

ick ter kercken om een goet verm aen, van harten meenen, Zoe m oet ghiu dan
Ick worde vernaemt eenen popelare en wat rustigh paeren,W aeris uwen doeck,

Paraferneely PARAFRANEEL, bn.
W NT i.v.

Pareseeren, svsv.Zie A1l15V i.v.*llave-

S8F6?#l.

Tooien, sieren, opsieren? 1
1 Ende al
dijn ijdel vernuft pareseeren,Ten m ach
hu niet met allen proffijteren,J' Vvoede
715geind15ee.q.
Parijsen,ww.Vanvijsen;voorhetpréfixpa-zieTschy.66 (1949)b1.41.
Hem (in de aanh.sijn sielq pavtjsen,
duiken.11Parijstu sielAlen hoortsijniet
nobis haeren mots sou loncken,Schuyjman 84 Ev66r 15041.
Parlam ent,zn.Zie M NW en W NT i.v.
Pavlement.

(lnnerlijke) tweestrijd. 11O vrouken,

ghy hadt te dier tyt quaden raet, Dies
m y thertte staet in een groot parlam ent,
Tusghen liefde en vreese,die m y bevaet,

Pavajevnele goedt, goedynghen, eigen Tvudo990 Eca 15501.
goed,bezit van een gehuwde vrouw. 11 Parlamenteren, ww. Zie SVNT

os DsxE 248b (parafranele g.), 370b, Pavlementeeven.
Twisten, kijven, schelden, tieren.
Pardoenbrief, PERDOENBRIEF, zn. Uit (
Alle wijfs)Dietegen haer mans keeken
pavdoen,pardon en bviej.
en parlamenteren,Leenhof651 gnà 15314.
Aflaatbrief.11GentseSp.31 (153% ; de
Particuleren,ww.NaarhetschijntontDENE 13a (ca 15604;Bvuyne3,157 g2eh. leend aan ofr. *pavticulev (dat ik niet
16ee.q.
opgetekend vind).Of mede op grond
OPM.Ook bij STALLAERT i.v.Pavdoen- van de bet.in de aanh.- corrupt?
bvieven(1593).
Recreëren?Ofbevorderen? 11W ie sonParautsen,ww.Zie W NT i.v.
der ruste blyft ghetrauelgeert sa1m oeten
Bijopbod verkopen.11Men zeght ghy vergaen want ruste particuleert (waarop
parautstetse (t.
w .16gevangene)in midden volgt: ,,ghesontheyt der ghem eente seyt
derstraten,cAsT.,Bal.P i(achterC.v.R., ysidorus claer''; - de tekst is verder
ed.Rotterdam 1616) (15211;Avijfs pa- derm atecorrupt,dathetnietuittem aken
rautsen,wasteBabilonien gheen schande, is,ofdeze regelnog bi
j het voorgaande
behoort ofwel op hetgeen volçt betrokcAsT.,C.V.R.205 (1548q.
Paren, PAEREN, WW. Zie M NW en ken moetworden),St1,114 (vo
'ör1524).
443b gca 15602.

W NT i.v.

Partyelick, PARTIELIC, bw . Zie M NW
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i.v.Pavtielihe,W NT i.v.Pavtfdelijk.
1) Vijandeli
jk. 11 Al die partyelick
jeghensmystaen?oEDENE 150a(ca15604.
2) Hevig, fel;
. 11Vechtende partiëlic
als die haer crachtich pynde, cAsT.,
C.V.R.238(1548j.
Parti
jelicheijt,zn.Zie MNW i.v.Pa1
't'
ieltjchett.
Vijandschap? (Vg.Teuth.. Partilijcheit, pavcialitas). 11 Voor eenen loon
creghen zij(t.
w .de bewonersvan Nederland) vande zulcke vervolghijnglàe,verradijnghe, partijelicheijt, de doot ende
verliesijnghehaersghoets,VAERNENVIJCK,
BeV.T.1,69 (ca 15681.
Partyer,PERTIJER?zn.Van pavtyen.
1)Ruziemaker,twlstzoeker(vg.PLANT.:
Partyder Debatteuydeparties,estyiveuv).
11 Partyers, duechtbenyers, stinckende
als m ist, V Torchpeeren die gheeren altyt
argueren,Leuv.Bi)'
dv.4,215(beg.16ee.q.
2) Kwaadspreker, kankeraar? 11Dat
(t.w.bepaaldekritiek op devrouw)diende niet verzwegen,alzouwen wij heten
perti
jers,Roevende v. M eest .4l 234 (ca
1564?q.
Partroeldie,zn.MNNV i.v.verwijstnaar
Patvoelge;aldaar bli
jktdatVerdam pavtvoeldie geli
jk wil stellen aan patyouille,
hijbetrekthetwoordin deaanh.dusniet
op Maria'slijk,maarophetescorte,d.w.z.
de apostelen. Dit lijkt echter minder
wrsch.#
@vamoeldieslaatdaarop het escorte, met paytvoeldie kan bezwaarlijk 1em and anders bedoeld zi
jn dan Maria of
haar stoffelijk hulsel. Leendertz zag in
pavtvoeldie een (Joodse?) scheldnaam,
i.c.voor Maria's lijk.Mijn eigen opv.is
deze?datwijpavtvoeldie moeili
jk kunnen
schelden van patyoel(zieald.),in B.d.Scv.
30 gebezigd als scheldnaam voor een
(geleerde) vrouw. Voor palvltvoelldjie
naast patroelvg.men dan dvoelie naast
dvoel,tvoelgyenaasttvoel(zie Tyoelgye).
Scheldnaam voorM aria of haar stoffelijk hulsel.11W orptindemoredepartroeldie, En slaet al doot dan de ram oeldie,
Sev.Bl.1496 (ca 1450q.
Paspoender,zn.H et2e1id verwantm et

poendeven,vanwaarpoendevaav,schraper,

Bli
jkens hetverband in deaanh.kren-

terige kerel,vrek,gierigaard.11Hinnen-

tasters oft sulcke passaerts Soeken dicwils thinnen ey,al synt rycke hassaerts,
Om weten wanneer thinneken legghen

sal,Leuv.Bljdv.4,261qbeg.16ee.q.

Passage,PASSAGIE,PASSAYGHE,Zn. Zie
M XW en W NT i.V.

1) Mreg, reis (vg. KIL. passagie.
meatus).11Doesb.194 (vöör 15281;Gentse
Sp.100 (153% ;H .d.Apz.C 15-,E 7,Cc5v
gm.16e e.q,KosteyJok.271 rm .16e e.?j.
OPM.OokinAntw.Lb.150(vt
'
)ör1544j.
Depassagienemen,de wijk flemen,
heengaan.1.
z
1.
z$/ît
?.Sp.O iiijv(1561j.
2)Plaats.11Men esmy sculdich gheseyt
voorwaer Jn dyueersche passagen /
binnenslandsberynghen Hiervierpondt/
daer vyf pondt ghunde zes pondt, EvERAERT105(15131.
Totallepassayghe,overal.1Zoo dat
uelckmensche/alsGodzaldoenomayghe
tot alle passayghe,Judich 326 (15771.
Passen,ww .Zie M NW en NVNT i.v.
1)Raken,treffen (vg.Teuth.:drepen,
raken , treffen, p assen, ram en ,
rueren . tangeve, tlt
?s/ïwgcrpl. 1
1Al.
wast
dat ickes niet en paste Het is een goet
scutter diet algheraect,St 1, 15 gvö6r
1524);Alsghy dit alvast hebt zoo ghy
hier hoord Dijn zinnen dan stoord met
diedt steercker pasten, CAST.,C.V.R . 52
(15481.
ln de aanh.m .betr.tot vijandige
bejegening.11W ieiser,ofhi
j(t.w.Oovlog)
heeft haar gepast?M eest-.
4J723 (1559j.
2) Rekenen,verwachten,staat maken
op.11Twas de helft beter dan ick hadt
gepast,KostevJ0h.5 qm.16e e.?q.
Passen op,rekenen,staatmakenop.
11L.:Mach m'erop passen?M Jaeghy,
vrylick,M innevaev227(1583j.
3)Hem passen, weggaan,weglopen.11
1ck ben haer handen meer dan eens ontsloopen,Stillekens,sonder roepen,mi
jn
van daer gepast,Kluchtsp.1,1.98 (eind
16ee.?j.
Passer,zn.Zie W NT i.
v.Passev (1).
Blijkenshetverband in de aanh.drinkebroer of fi
jnproever (de bet. ,
ydobbelaar'' W NT i.
v.Passev(1),bet.l1,vindt
in de context geen steun). 1
1Goet wyn
goetcoop / om vinneghe passers, EvERAERT9(1509j.
-

,

-

geldpotter? (Kruyskamp).
Scheldnaam voor een man. Jaick
goijgortenteldericsalbecliuen Paspoender gadi
j daer op reghelen Dat salic v
noch séerwelin wrijuen,St2,160 (vöör Passeren,ww.Zie M NW i.v.,W NT i.v.
15241 (vg.Doesb.274 (vöör 1528):laet Passeeven.
grotentelder,iaet,tsalbeclijven paspoen- 1) Laten varen.11Godt heeft ghepasseertSyngrootegramschap,Rott.Sp.M v
der,enz.).
Passaert, Zn.Zie W NT 1.V Passaayd. (1561).
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2) Toegeven, gewonnen geven. 11ln Een dralaert...Verreycte hem een droes
gheenderweghen //enpasseerickvtpoont, een peckaert;Daarbleefhi,hien m ochte
niet wech arm vaddaert, D oesb. 247
Hwfîf
?.Sp.aiiijv(1561.
).
Passynghe,zn.Van passen.

Brasserij,drinkerij7
.(Vg.Passev;aande
bet.,,
benarde toestand'' W NT i.v.Passen,Afl.,schi
jnt de context geen steun
tebieden).1!Jc laetemyn gheltbewaren
deweert.Jcvoedetlichaeme/metvulder
brassynghe.Noyt m an en beleifdeergher
passynghe,EVERAERT 79 (1526).
Pastooren,ww.Vanpastoov.
Pastoor,herder zijn. 11Als verleyers
leyen en wolven pastooren,A.BIJNS 431
(ca15401.
Paterken,zn.Van patev.

N aam waarm ede een m ann. zinneken

wordt aangesproken (vg.Paephen).11S.:
W aer sijdy Materken?0.'Hier ben ick
Paterken,zz
lwff
z?.Sp.Eeiijv(1561).
Patient, PACIENT, bn. Zie M NW 1.A:.,
W NT i.v.Patiënt(1):
Li
jdzaam,geduldlg (vg.KIL.853'Patient.. placidus, clemens). 11St 1, 33
(vöt'
lr 1524q,Appelboom 120 (1e kw.16e
e.?j, EVERAERT 170 (1527j,205 (1528j,
256 (1530); Gentse Sp. 83, 257 (153%
cAsT.,C.V.R.125 (1548);Tvudo 2079 (ca
1550j;Bvuyne1,109 (1562-'63j.
Patouffelaer,zn.Van patoufjelen (zie
W NT i.v.Patoefel).
Die op pantoffels loopt, het zich gemakkelijk maakt, verwend is. 11Adieu
patouffelaers, m et ghekeilcoorde bonnetjens,DEDExs442agca 15601.
Patroel, zn. Van tvoel(naast tvoelgye
(zieald.),tvulofdvoel)?Zoja,danvg.men
voordevormingPalulleln)enPavljsen.
ln de aanh.gebezigd a1s scheldnaam
voor een (geleerde?) vrouw.11Ontbeyt,
siet mi desen patroel aen,W anneer siet
men vrouwen op den stoelgaen? B.d.Scv.

30(15391.

OPM.Vg.Pavtvoeldie.
Pattois, PArrools, zn. Zie M NVT
Patteis,W NT i.v.Patois.
Eig. volkstaal, in de aanh.boerenm a-

nier. 1 Laet ons dan duaen naer ons
pattoois, Jzr.Vvoede 202 qeind 15e e.q;

lc zalgaen zinghen na mijn pattois,ald.
262.
Pauseren,ww.ZieM NW i.v.,W NT i.v.
Pauseeven.

Dralen, toeven? 1 Laet ons eersten
daerin accorderenW iesonderpauseren//
eerst salbaren zi
jn seden,Antw.Sp.E i
(1561).
Peckaert,zn.Van pech,pek?
letsdatkleeft,van pek gemaaktis?11

(vöör15281.
Peckersnacie,zn.Uitpechev (zie W NT
i.v.Pihhey(l)en nacie.
Gildederzakkenrollers.11Huedtu doer
informacie voir de peckersnacie, die
boerse vlaende,Chavon 15 (1551).
Peckerstreke,zn.Uitpechev (zieW NT
i.v.Pihhev (l)en tvehe.
Zakkenrollerstruc.11Maer wacht hu /
voordepeckerstreken Diebuten ougste/
te peckene pooghen,EVERAERT 7 (1509j.
Pedagogisticheit,zn.Speelse (?) rijm(verlvorming?
Paedagogie.1Mynsubtylepedagogisticheit (x listicheit)can tvleesch verwecken
tot wellusten,Smenschen gheest 107 (ca
1560?q.
Pegulen,ww.ZieW NT i.v.Pegelen (l)?
ln deaanh.naarhetschijntklaarspelen.
1T :Hy saltwelpegulen L..Endthem
nieten ontreyt,Antw.Sp.Kk iiijv (1561q.
Peijtten,ww. Oorspr.?
?1OnderLuciferssetelesijdijgeforiert
seer ltlstelijck met gepeijtte tappijten,
M enschwevdinge Chvisti155,in H s.TAfS,
B,fol.17rm.16e e.?q.
Pelgrim agielooper,PILGRIMAIGELOOPBR,
zn. Uit pelgvimagie en loopen met -ev.
Die vaak terbeevaarttrekt.11Hoordt
ghy pelgrim agieloopers,DE RoovsltE 342
E3ekw.15ee.);Afgodisten ende ydelpilgrimaigeloopers,DE DENE 216b (ca 1560j.
Pellen, ww. Zie M NW i.v., le art.,
W NT i.v.Pellen (111).
Hem pellen,zichzelf plukken,te kort
doen,gierig zi
jn? 1Sulcschyntmildedie
hem seluepelt,St1,33gvöör1524).
Pens,zn.-4len x
so'
pl#:geen /7:/787in pensen bedien,enz.Zie bijPepev.
Pens(e), zn. Zie MNW i.v. *pense.
De aldaar vermelde plaatsen (in de bet.
gepeins) zijn duswelauthentiek.
Gedachte,denkbeeld,idee?11Sijn ditu
gedachten pense off gepeijs, W evelt bevechten 474 g2eh.16ee.1;Maectmyn toch
vroet...v penseoffgedachten sijn die in
v sinne even staech sootbehoort,ald.477.
Pepelsot, bn.Uit pepel(zie W NT i.
v.
P. epel(l)en sot.ZieTschv.14,319.
Stapelgek (vg.KIL.:Pepel-sot.Delivusen RUTTEN i.v.Piepelzot).11Deknecht
is geheelpepelsot.W at sou hij gehout
maken,arm welpen!Tielebuijs158(1541q.
Peper,zn.Zie MNW en W NT i.v.
D e pepev of tpepev bedevven, de boel
bederven.11Lechevt.263(1541j;GHISTELE,

Peperlooc- Persequerljnghe
Tev.Andv.6 (1555q,Tev.Heaut.48(15551.

Pergriecqueren,ww.Gevorm d naar lat.

OPM.Vg.Vevpepeven.
pevgvaecan.
Alen soudegeen #:#:#in pensen beZwelgen, zuipen (vg. KIL. tu lp en .
dien, gedien, dien,tlO1Fl6?
#2y al SO?
l4fO81l de Fland. Comessavi, pevgvaecavi,bacchavi,
panssen syn pwjV#:#4rJ,wat er ook ge- ï'
n.
sJsïr:). 1 De Parthen, ende perssen,
-

beure,alzou de wereld op zi
jn kop gaan

hier in trium pheerden, M ids de grieken

staan (zie N.Taalg.1951,bl.330 e.v.):ll groot en sm al:Die saten nachten ouere
Leuv..
/ïJ'
fr.4, 357 gbeg. 16e e.q;Dy'
te en Pergriecqueerden, CAST.) C.V.R. 185
M innevs 7 Ebeg. 16e e.?q,Sotslach 254 (1548).
gca 15501;Lul
jstevvinch 7 (2e h.16e e.1; Periculuesheyt,zn.Van peviculues.
Gevaar.1
D.< Jr.10,110geind16ee.?q.
1LOOP jloop ghy (t.w.Thoojt
Peperlooc,zn.Uitpepeyen looc.
v0l ovloghenj sijt vol periculuesheden,
Gepeperde look of uien. 11 Brynght Antw.Sp.Aaiiijv(1561q.
peperlooc van Ecloo dat de bruud we1
Perijckelic,PRIJCKELICK,bw.Van pem ach,Ds DENE,in Gulden Passev 25,b1. vl
jchel,perikel.
332 (2eh.16ee.
q.
Gevaarlijk.1Allediewaren prijckelick
Peperloocketer, zn. Uit pepevlooch en (var.: peyijchelic) Vanden fenyne gheeten met -ev.
beten,GentseSp.76 (15391.
Diepeperlook (ziePepeylooc)eet,in de Permasoen, zn. Bijvorm (rijmvervoraanh. gebezigd als scheldnaam . 11Ghy ming?)van pavmezaanî
peperloocketers van Eecloo,DE DENE 440
Blijkenshetverbandin deaanh.(naam
van een soort)kruidteri
j).1Daerisnoch
b (ca15601.
een ander permasoen,tis boen Ghi si
jt
Perceelen,ww.Van pevceel.
en loen,istdatghijtversmaet,M enichf.
Enen van sinnen pevceelen,iemand van e
edvochs137(1eh.16ee.q.
zijn zinnen beroven? 1 O gheweldich d.b
Pernakelen,ww.ZieW NT i.v.
vleesch dwelck mijvasteghereelt onknooPruttelen, m orren7
. H et en helpt
pelyck seelt // en van sinnen perceelt, ieghe
ns
t
une
n
nog
h
pernakelen, CAST.,
Smenschen gkeest249 (ca 1560?j.
R.207(1548q.
Perceelijck,bw.Vanpevceelofpevceelen. C.V.
rscruteren, ww. Ontleend
Gedeeltelijk. 11Ghelijck Christus hem pevPe
s
c
vutev.
seluen niet en gaf perceelijck Maer al / Onde
oeken.11Socratesdencoustighen
weestso /alle v goeden /v naesten me- vrom enrzGhe
perscruteert hebbende byna
deelijck,Zeven S#.Bevmh.Iiiij(1591j. metlisteAlle
cousten /seydedathy niet
Perderierte),PBRDBRIRE,PER DIRIERB, enwiste,Antw.
Sp.Vviijg1561q.
bw.Ontleend aan ofr.pavdevvieve.
Persecutuer, zn. Ontleend aan ofr.,fr.
Eig. in de laatste plaats, het m inst;
pe
v
secuteuv.
v.v.allerm inst,niet;tenslotte averechts,
Die kwelt, lastig valt,vervolgt. 1 lc
andersom. 11 Die ons daer trouwe in (t.w.
Aenstoot)bin...Deerstepersecutuer
trouwen by staetdieloontmen mittrouwe vants
menschenleuen,Camp.v.d.Doot136
de
r
i
e
r
e
,
Sf
nu per
1, 135 gvöör 15251; (1493).
Jamyn liefseythijdatwaerperdiriere, Persenteren, WW. Bijvorm (door meald.138;Dats waer perderier,Ckvistenk. tathesis)van pvesent
even (vg.mnl.pevsent

871 (ca 1540) (zie ook ald.1649,2327);
AlleVroukensdieeerbaerzijn perderiere,
Veeld.Gen.D.157 g16e e.1;B. Dueght
hem verknapen L.:D atswaer,perderiere,
Tvudo 236 (ca 1550q;M .:Ghihebterwe1
hondertverjonght,stilen diere.En dadij
niet? N.:O wij meester,perderire!Goemoete 219 (eind 16e e.?q.
Perdoenbrief,zn.ZiePavdoenbyief.

naastpvesent).
(lemand op een bepaaldeplaats)brengen.1Gheringhe Allen Staeten my hier
persenteert,Tvauwe 1169 (1595?1.
Persequeerder,zn.Van pevsequeven.
Vervolger, kweller. 11Gheen meerder
persequeerder in allen syden (t.
w .dan
Antehevstj,St2,246Evôör1524q.
Persequeerlyck,bn.Van pevsequeyen.
Perfect,bn.Zie W NT i.v.
Eig.kwellend,in deaanh.smartelijk.11
Vanhetrijm :staand.1Perfectedictien, In Lyden persequeerlyck, Pvesent 76
heeten zijmasculijn,Endede imperfecte (155% .
feminijn,cAsT.,C.V.R.37(1548q.
Persequerijnghe,zn.Vanpevsequeven.
Perfectheyt,zn.Van pevject.
Vervolging,kwelling.1V dient alveel
Volmaaktheid.1GentseSp.148 (1539j; meerpersequerijnghen Men moetu quaet
wenschen alistverloren pyne,cAsT.,Bal.
Hsfw.S/.Vviij(1561j.
318

Perseverancye - Pestelencljhoff
P i(achterC.v.R.,ed.R'dam 1616)(15211. 2)(Uiterlijk)voorkomen.11Dieschoone
Perseverancye, zn. Ontleend aan lat. H elena, de wel gheraecte... de onvolpevsevevantia.
prijselijcke naerder personheit, Ckayon
Volharding? 11Zo vaste houdic my an 465(15511.
Paulus woordt:Dat my alle dijngh a1s Perssere,zn.ZieM'NT i.v.Peysev (1).
perseverancye Zalyghende duer Gods orKweller. 11Perssere (var.:vevdvuchev)
donnancye M et Christo ghegheven es,als des gheests, met uwen sermoene vliet,
ic betrauwe Dat ghy daer staet,wien ic GentseSp.127(15391.
voor my schauwe,GentseSp.136 (1539J. Persuaderen,WW. Zie W NT i.v.lleyPerseveren,ww .Zie llevseveveven.
suadeeven.
Persevereren,ww .Zie W NT i.
v.
Ve1
rs
ter
kr
htde
ig,novertuigend maken.
Me
tke
scn,
hoo
nac
wor
Volharden, volhouden, bl
ijven bij
salhyzijn reden
suaderen,cAsT.,C.V.R.19 (15481.
(vg.K11..854:perseueréren.Pevseueva- per
ve,pevsisteve,pevmaneve,#:rg:r:).l1Nyeu- Pertich,bn.ZieW NT i.v.Pevtig.
tpow,
f294 (ca1500);cAsT.,Bal.P iijv (ach- Listig,bedriegelijk (vg*KIL.:Pertigh.
terC.v.R.,ed.R'dam 1616)(15211;St1,78 Fland.avgutulus,fallax). 11(Dedoodhomtj
g
vö6r 1524q;A.BIJNS,N .ReI.69,e,11 onverzienich /alsdiefjndernachtpertich,
(1ekw.16ee.q;BVERAERT 128,131(15251, Tavuwegvaen 1517 (15811.
Perticheyt,zn.Van Pevtich.
186(15261,261(1530);CRUL,M ontf0:218
g2ekw.16ee.
1,Dwevchd.Apost.951g1eh. Verstoordheid,kwade luim .11O Scrif16e e.
q;in v.VLOTEN,Geschiedz.1,213 tuerlick Troost / currert doch zonder
(15401,231(1542);v.D.BERGHB,Rej.55, perticheyt M yne groote sm erticheyt,
26gm.16ee.q;Tvudo2956,3123(ca 15501; Vevl.Z.1,168 (1583q.
Bvuyne 2, 46, 188, 207; 3, 15 en pass.
Pertijer,zn.Zie Pavtyev.
g2e h.16e e.q;Antw.Sp.E iij en pass. Pertijheyt,zn.Vanpevtij.
(15611;Haagsp.fijv (1561);Rott.SA.A
Partijschap?11Och hoelaetghijv spijiij,B vv,P ien pass.(1561);Roevendev. sen met valsche vrijheyt met alderleij
M eest Al 124 gca 1564?1 (pevseveven, 1. pertijheyt/alwaertv een erffenisse,Red.
pevseveveyen?);Tcooven 950 (15651;VAER- en A'Jf.1027(2eh.16ee.
q.
xswllcx,BeV.T.1,276 (ca 1568),Vevl.Z. Perturberen, ww.Zie M NW i.v.,W NT
i.
'
v.Peytuvbeeyen.
11,1225(15831.
Persisteren,WW.Zie %VNT i.v.llevsislnverwarring,beroeringgeraken.1Och
teeyen.
hoe brengt m y fantasie ter nere,Therte
Zich handhaven? 1L
HolojevnestotNa- doorloopende, dies ic perturbere,D at ic
bugodonosov:) Ach die zyt persisterende niet en weet,hoe ict m aken sal,B.d.Scy.
booven alle rycken /hier ter werelt int 19(153% .
Perverteren, ww . Gevormd naar ofr.,
ronde,Judich 281 (1577q.
fr.pevvevtiyofontleendaanlat.peyvevteye.
Personen,ww.Van pevsoon.
Tot een bepaalde rang of stand verVerderven.11Tgemeen peupleperverteheffen? 1Die daervastelyck in sconincx rende / daer,Rott,S#.P i(15611;Hoe
dienstvolherden,Sullen van den Coninck zi
jt ghy aldusperverteert,ald.Q ij.
seer ryckelyck wesen geloont;Een iegePessen,ww.Bijvorm (rijmvervorming?)
lyck werdt van hem seer hooghe geper- van pevsen.Vg.pesse,pers (x sesse) in
Leuv..
&ïJ'#r.4,253.
soont,Ontv.Rentm.389 (1588?q.
A .BEDR. N open,aandrang oefenen
OPM.Vg.Gepevsoont.
Personheit, zn.Zie Pevsoonheyt.
op. 11En weedt,twy ic u met zulcken
Personier,zn.Zie M NMTi.v.Pevsemiev. excesse pesse,Om dat ick duer hu myn
De vorm pevsoniev ook in < J#.M avt.1, liefste princesse messe,cAsT.,C.V.R.223
485 var.en dusmogelijk authentiek.
(1548j.
W oekeraar, in de aanh.in fig. zin. 11 B .ONz.-- Geperst,gedrukt worden?
Tbaeruoitskindeken die ionghe personier 1
1Myn herte puer verclest (versta ,yver// doet oec somtijts dat die vader wten klist'')pest:cAsT.,C.V.R.66 (1548).
landebijst,St1,81gvöör 15241.
Pestelencljhoff,zn.UitpestelencIj,pestiPersoonheyt,PERSONHBIT,zn.Van pev- lentieen A0//.
S0OK .
y,Rot
kliek''?11Hoorttoch ditpestelen1)Persoon,persoonlijkheid.11Christus cij//hoff (t.
w .de gewetenlose uitbuiters),
was Pieters persoonheyt scynckende hoe si
jt hebben gestelt: ,yGhij sult wel
Schoonheyt van mannieren / jn leden bijdiewaerdecoopen,hebdijreetghelt'',
zeden, BVBRAERT 351 g1531q.
Gv.H6l1132 Eca.15641.
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Pestilencialijck,bn.Van pestilenciael.
Verderfelijk.11loeckendecreevelepestilenciali
jck endeaflivich,Smenschen gheest
387(ca1560?q.
Pestilentich,bw.Vanpestilent.
Op verderfbrengendewijze.1Deduvel
serpentich m isleede donnoselAdam pestilentich,Smenschen gheest683 (ca 1560?q.
Petijt,bn.Ontleend aan ofr.,fr.petit.
Fijn? 11 Fransche pareersels minioot
ende petijt, Smenschen gheest 605 gca
1560?1.
Petitie,PyrTlcls,Zn.Zie W NT I.V.
1)Eig.verzoek om geld,v.v.(metconsecutief aspect) via geld,belastinggeld.
inkomsten,opbrengst.11W aert (l.waev,
Holifernes //alle doot heeft ghesleghen
hare palen inghenomen /met alle haer
petitien,Judick 424 (15771.
2)Alerzoek,verlangen,eis.11Ghelijck
daer staet duer Gods peticye: lck wil

ghehoorsamelicke condicye, Gentse Sp.
49(153% ,Hoerechtveerdich enderedelic

X .Esels41,59 (1530);H.d.Am.N 4 (m.
16e e.q HOUwAERT,Jupitev ende Ft?,in
Noovd en Zuid,16,4 (1583j,Tvag.v.d.
oyloghen 251,Com.v.d.Pays 211 gvöt)
r
15961.
Pijckte),zn.Zie W NT i.v.Pieh (1V).
Krijgsmant soldaat. 11 Den rijcken
Scipio enLellus.. Vroem pijcken,latende
zeer hooghe dijnghen, Ghi
jnghen steenkinsrapen,cAsT.,C.V.R.224 (1548j.
Pijncele,zn.Van pijnen.
Marteling,foltering.1O Nvaerlick Rigement,wat hebdij bedreven,salu wat
werden gegeven /vanderhellen pijncele?
Gv.Hel413gca1564).
OPM.Vg.Gepijnselle).
Pijnderken,zn.Van pijndey (zie W NT
i.v.).
Verleider (vg.mnl.pineyse,belaagster
in zedeli
jkezin,verleidster,MNW i.v.).Of
(liever)Venerioperam dans.jl(Degeestelijhen) en doen metten lyfue niet,zij
en winnen gheen kijnderkens.Sy leuen
Jn zuverheden / zij en zijn gheen pijnderkens, Ds RoovsRE, Quicunque 641
(3ekw.15e e.q.
Pijne,zn.ZieM NW i-v.Pine,W NT i.v.
Pijn (11).
De/ïJ..
7z
l:meughen,a.de m oeite ervoor
overhebben.1Tissca dat gijsu moeyt,
hoe m oechdy de pine,B.
d.Scv.19 (153% ;

dat huer peticie ende begheerte es,bi
j
vAERxswljcx,Bev.F.2,81 (ca 1568j.
Pharaonlch,bn.Van phayao.
##Faraonisch'',boos.11Tbabylonicharch
noyt gheen rouwere Dom ineert meest en
phar
aoni
gca 1560
?cqh. saet, Smenschen gheest 762
Pharphante,zn.Ontleend aan sp.favVvylieden en nlueghen niet deze pine
jante.
Snoever, grootspreker. jlW aeren wy M aer voughd v ghy om alzo te stellene,
ontslaghen van dien pharphante lck waer cAsT., C.V.R. 29 (1548); W aertoe haer
verheven gelyck eenen sante Tot elcken velenieusgieri
ghelieden endediedepijne
wel m ochten, bereet m aecten, VAERNEtermyne,Tvauwe984 (1595?1.
Pickaert,zn.Van pichen (vg.W NT i.v. wllcx,Bev.T.1,35 (ca 1568j (zie ook
Pihhev(l).
ald.1,54).- b. uitsl.in de vorm hoe
Zakkenroller.1Bewaertwelu buijdels meugtghy depyne,hoeishetmogelijk?11
V .:Andersins zo lydic.E.:H oe m uechvoor der pickaerts practijcken,Lechevt., -ge
de pyne? W ant te desen term yne...
prol.34 (1541j.
Pickelsteen,zn.Uitpichelen (zieW NT Verhuecht elcx herte, EVERAERT 119
i.v.Pihhelen (11)ensteen.
(1525q(zieookald.252,489);Hoemueght
Bikkelsteen (vg.KIL.:Pickel-steen. ghy depyne,Datghy niet metu broeders
Astvagalus).1Tiseen pickelsteen ofeen en blijft ln u simpel gheloove? Gentse
dobbelsteenswesen, Bijb. Tafelsp. 229 Sp.23(15391.
(beg.17ee.?j.
ln de aanh.naar het schijnt een
Pieche, zn. Ontleend aan ofr.picke, uitroep van verbazing: lieve hemel! 11
##torche''?
Och?hoe muechdy de pijne,dat en weet
Lendenkussentje?1L.Mijnverdegale? icnlet,Pvochiaen 539 (ca 1540q.
Tz
F..Noytradten stondtrondere...M aer
OPM.ln de bet.a.nogbijcooRxHERT,
ghy moet uwe pieche watneerderstrij- LiefenLeedt131(1567)en HEEMSEN,Ned.
cken /En properlijck prijcken,Antw.Sp. Poem.41 g1619j,aang.in W NT i.v.:Pijn
iiiij(1561).
(11)tsubbet.7a.
Piet,zn.ZieW NT i.v.Piet(11).
Pljpsel,zn.Vanp'
Lipen.
g.gefluit,in de aanh.fig.toegepast
Sijnen pietschudden,zich onttrekken opEi
boosaardige kritielt,die in schim p of
aan,zich niet (meer)bemoeien met,zich
niets aantrekken van. 11Sp.d.M . 6094 laster ontaardt.11W tspijt die sclaimpich
gbeg.16ee.q;Doesb.254,281gv66r1528j; pijpselpi
jpen,II.d.Am.V 6v(m.16e e.
q.
-
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Pijs(e) - Plaesterpot
uan.HlïJ).11Ghy oude pitten,Die
Pijste),zn.Ontleend aan ofr.,fr.piece Lo
swinters m oeten sitten spinnen m et hey(vg.W NT i.v.Piesje,Piest,Piezelj.
Geldstuk.11Die dan wil dockken ver- nen,Leuv..
;ï
J'A .4,332gbeg.16ee.q.
OPM.Vg.Oupitte.
gulden pijse,Gv.Hel58 gca 1564q.
Pilgieringhe,zn.Van pilgieven.
2) Peet (vg. KIL.: Pitthe.j.pete.
Plundering. 11 Dat niem ant eenighe Susceptvix; vg. ook scHUERM., Joos,
rudesse of pilgieringhe in keercken of Avck.v.Ned. Taalh.2, 179 en RUTTEN,
cloosters doen en zoude, VAERNEw IJCK, pit, #ï/
j:). 11W ij zullen zoe wackerli
jc

B6v.T.1,205(ca1568)(zieookald.302). weren onsstijlen,Eer van onsweten zal
Pilgrim aigelooper,zn.Zie Pelgvimagie- oom, moi
je of pitte,M eev Gheluch 333
l0/#8g.
Eeind 16ee.?q.
Pilickaert,zn.Van pilick,#ïJ'
slïcà.
Pitten,ww.Pitten en #p8l8s,ziePoelen
Die onhandelbaar,kwaadaardig,weer- (
1).
spannig is? Of vechtlustig? (Vg.BosN- Pittereren,ww.Zie M NW i.v.
DALE, Byab. Yeesten lV, 1008-9: ,,D ie
Pitteyeyen O#,het genaunt hebben OP.
Pilicke Godevaert hiet die gone; W ant vi
jandig gezind zijn jegens7
. 11Clerke,
hialtoesvechtensgherde'').1Dairwaren nzoencke, Canoenke, papen, Die pittereom ballinc pilickaert en pleckaert,Doesb. ren selen te strie Op anderen, bigiericheien en bi nie, Die salic hier noch met
247Ev6ör15281.
hopen bringen En doense in onsen ketel
Pilleerder,zn.Van pilleven.
Plunderaar. 11Een boeve,een straet- springen Van boven neder,Eevste Bl.418
roover, de m eeste pilleerder Die hier gca 1440?q.
int lant m ach wesen onverholen,CRUL,
Placeren,ww.Ontleend aan lat.pla6:F8.
Dvoychaeyt156(2ekw.16ee.!.
Plnghelen,ww.Zie W NT i.v.Pingelen
Behagen.11W atsoutmibaten/datick
(111).
v tromperen Metbueselen sou /oft met
Vastlnaken,vastzetten (vg.SCHUERM., woorden placeren A1s ick nam aels lueBil'
v.i.v.pengelenenLoquelai.v.pinkelenj. ghenachtich sou worden beuonden,GHIs11Hy wordt . in der Famen Registers TSLE,Hsf.83(1555q.
ghedraghen Opgheschreuen gheuestich / Plackaert,zn.Zie Pleccaeyt.
en ghepinghelt, a4wfY.S#. Eeei(1561); Placsalver, zn. Uit placken,knoeien
Ick hoorde.. hoe Fortuyne haerratvast, (vg.KIL.:plack-verwerHoll.j.kladH adde ghepinghelt teghen het om m e schilder. Ineptus pictov en klad-salkeeren, HOUwAERT, Gen. f-p0# 28 Eca ver.j.quack-salver)en salvemet-ey.
1590j(Zieook ald.195).
Kwakzalver. 1 Placsalvers,die meest
Pinnen, ww.Zie W NT i.v.
nietdan leugenen craijen,Byouwevsg.452
Pinnen naev,letten op,achtslaan op.1 (ca1560q.
Pladeren,ww.Zie Plaven.
Valter wat fauten, wilter niet naer
pinnen,Gent
seS>.181(1539q.
Plaen,bn.,bw.ZieW NT i-v.Plaan (IV).
Duidelijk.11W ell.M ensck,prol.82 (2e
Pinsijnghe,zn.Vanpinsen(zieW NT i.v
kw.16e e.q;Leckevt.,prol.38 (1541);H.
Pinsen (1).
Pijn ontstaan doorprikken ofsteken.1 :.H-.B 8v Em .16e e.);Byouweysg.232
D 'Eghel keerde, wentelde; 't Serpent Eca1560q;Rott.Sp.E ii
j,vijv,K ijv(1561);
hads onvrede, Ghevoelende Van ZiJ
'n Dvyd..
J?:/.10(1561);Lljsgen en Lichthayt,
burstels Pi
nsijnghe zwaar,Ds DSNE,bij prol.40 E2e h.16e e.);Li
js 6n Jan Sul,
Ds Bo i.v.Pinsinglej(3ekw.16ee.).
prol.28 E2e h.16ee.q(zie ook ald.342);
Pintuere, zn. Ontleend aan ital.pin- W eveltbevechten 913 (2e h.16ee.);Jezus
furc?
o.d.leyaevs 632 gv66r 1580); Klucktsp.
Schilderkunst? 110.:Van groue sub- 1,206 geind 16e e.?);Osfr.Rentm.1141
stantie //maectghy een werck laudabele. (1588?q;Rijchen W veche,prol.48 E1596?);
R.:Net van Ortographie 0.:In pintuere Al
iten Lijsbitk 213 geind 16ee.j;Vlaevd.
seerallele,Antw.Sp.G iiij(1561j.
Red.167 E1617q.
Pistersse,zn.Van pissen.
OPM.Opzettelijk parodiërend nog bij
Vrouu'diepist.11Diepisterssediesocon- BREDERO 1,235.
stelick had ghepist Seyde: nv sal icker
Plaesterpot,zn.Uitplaester,pleisteren
alleen bislapen,Doesb.240 Evöör15284. pot.
Pleisterpot. 1Verlaet den plaesterpot
Pitte,zn.ZieW NTi.v.Pit(1).
1)Oude vrouw,grootmoeder (vg.KIL.: des vernufts toeraden,cAsslsRs,Pyesent
Pitte / pitthe / pitteken. Hol. 422(1559).
:1
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Playsance,PLAYSANCHB,zn.Zie W NT
i.v.Plaisance.

Teuth. Pladren, callen,
snap Pen , Snateren , fabulavi, gavvulave;
Pleizier,genot,genoegen,vreugde.llGhe- vg. ook V.D.VELDE-SLEECKX :Pladeren.

nouchgelic Voortstel /moet dordonaqçéche gheuen Twelc doet Boerdelic Pleghen
jnplaysancheleuen,EVERAERT237(1526);
Playsanche die mij verblijden meucht
(Pyvamus tot Thisbe), cAsT., Pyv. A
vv gca 1530);B.:Ghy muecht in dezen
wegh gaen m et playsancen /1.:M en zou-

der by / naes met zocken op dansen,
Gentse S#.239 (153% ;ln swerlts warandekensdaercouverisvan alleplaysancen

vulte van weelden / blyde continancen,
Smenschen gheest219 gca 1560?q (hic? of
vermaak?)
Playsant,zn.Identiek methetbn.playsant (zie MNW i.v.Plaisant,W NT i.
v.
Pleizantt?
Pleizier, genot, genoegen, vreugde. 11
Gods ghenaden vo1 soeter playsanden,
Dwevchd.Apost.734(1eh.16ee.q,W aerom en soudick geen playsant dan nem en
voor oghen, Roevende t?. M eest Al 107

gca 1564?4;Huysen van plaisant/camers
bouen camers/hy (t.w.Christus)nieten
orboorde,Zeven Sp.Bevmh.1 iiij(1591)
(zieook ald.T vv).
Playsantelic,bn.,bw.Van playsant.
Behaaglijk,aangenaam (vg.KIL.'(uitsl.
bw.):Playsantelick.Festive,lepide).1
v.D.DALB,)1
S1,8745 gca 15164,BVERAERT
301 (1529q,326 (1531?1,cAsT.,C.V.R.15
(1548q;A ntw.S#.N iijv,Cc iiijv g1561q,
H .Sacv.456 g1571q.
Playsantie, zn. Gevorm d naar ofr.,fr.
plaisance.
1)Vermaak,vertier;genoegen,pleizier.
lIH.d.Am.K 4 (m.16e e.q,Antw.Sp.G
iiil,L1liv,o iij(1561),Rott.S/.B i,E ijv
(1561q,Ontv.Rentm.283 (1588?j; HoUwABRT,Gen.Loop 186(ca 15901.
2)Buitenhuis,lusthuis.11Alsse buyten
op haerplaisantien quam en,CRUL,H eynhen 20gca15404.
Plangen,ww.Gevormd naarlat.plangeve?
Klagen? 11lst haer schult (t.w. van
de procureurs) dat ghy janckt. & ghy
vleet & ghy plangt,Bvuyne1,79 (2eh.
16ee.q.
Planich?bw.Van plaen.
Duideltk.1Onsheeren wederspannich
V verbieden ...Soo ick dat hoorde openbaerplanich,Dwevch d.Apost.696 (1e h.
16ee.q.
Plaren,ww.ZieW NT i.v.Pladeven (1).
Babbelen, kletsen (vg.KIL.: Pladeren.Blatevave,impovtuneîoglfï,gavviveen
.
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Blatévev). 11Doeghet tvleesch te Vuere
sonder plaren,Bevv.Bv.161 gca 1520?j;
VTaert zo ghy segt / watge plaert Dyveerssche Gheleerde / jn sweerels perck
En dedes num merm eer, BVERABRT 224
(1528?J.
Plaringe, zn.Van pl
aven (zieald.4.
Beuzelpraat (vg.KIL.:Plaederingh e
Ludus,ludicvum,ïpcz
pfs).11Tes alplaringe D at ghier tegen te seggen m oegt
weten,Eeyste Bl.491 (ca 1440?j.
Plat,zn.ZieV'NT i.v.Plat(11).
Intplatte,ronduit.11Leuv.Bijdv.4,272
qbeg. 16e e.
), BVBRABRT 229 g1528?q,
Chavon 522 (1551); Optplatte,in dez.
bet.llElchevlijc335qca1490?q;A.BIJNS39
(1521);w/
1w/f,
f
p.S/:HhhijV(1561),Katm
510 qvö6r 15781,m Tschv.43,275 g2eh.
16ee.q.
.

Platbroeck,zn.Zie W NT i.v.Platbvoek.
Onhandige, ongeschikte m innaar,suk-

kel.11SintJansOnth.229rca1550);Bvouwevsg.592 gca 1560?q;DE DENE,Langhen
Adieu 128(15601,
*Ontv..
J?:w/zrl.552(1588?J.
Platgat,zn.Zie MTN T i.v.
lem and m et een plat en breed achter-

ste (vg.KIL.'plat-gat. Depygis:nati-

busmacyis & depyessisen PLANT.:Platgat.x
dyl'
p,
/lecç/Jplat & lavge.Planipodex;

ook bij MARIN),in de aanh.gebezigd als
schimpnaam voor een vrouw . 11 W ay
Jonckfrouplatgat/watmoechdydinclten,
-/
1nt
w.Sp.e iiij(15611.
Plattebollen,ww.Zie M NW i.v.
Ranselen (eig.,,Zooslaandathethoofd
(debol)erplatvan wordtt?)''(Verdam).1
MTijwordden gheplatteboltVan Lucifer,
cometsoeicscatte,Sacv.v.d.N .9 g3ekw.
15ee.
q.
Platvis, Zn. Zie W NT 1.5J.lllatvisch.
Enen (f:rzeetom platvissenden,iemand
laten verdrinken.1lck souse sacken,en
latense iancken,Ende sendense alsoo ter
zee om plat//vls,Dweyck d.Apost.1131
(1eh.16ee.
q.
Pleccaert, PLBCKAERT,PLACKAERT,zn.
Volgens Verdam (MNW i.v. Plachev)
van plahhen,pleisteren; wellicht eerder
identiek met plachaevt, koolmees (zie
W NT i.v.Plahhev (11);voorhet gebruik
van vogelnamen a1s scheldnaam zie
J.W .Mullerin Tschv.25,bl.22e.v.
Mooiprater,huichelaar.11M av.v.N.660,
680,982,986 (ca 1500j;Doesb.247gvöör
1528q.
Pleckelijck,bw.van pleche.

Op de plek,ter plaatse.11Van de Sy- bay is meer dan petaus,cAsT.,Pyy.D i
renen is ons beschreuen D atse alle m en- (ca15301.
schen warenverweckelijck Metheurlieder Plichten,PLUCHTEN,ww .Zie.M NW en

sanck te comen pleckelijck Tot daer sy
waren inde zee hooghe en nedere,Conste
d.M .81gca1560q.
Pleckenaer, zn. Van plechen,villen,

W NT i.v.In ditww.zijn blijkbaar twee
oorspr.verschillendeww.(resp.van plicht
en van plegen)samengevallen.ln debett.

hen (11).
Beul? 1 Hoe souden verblyden onze
pleckenaren (t.w. indien de apostelen
ter dood zouden worden verwezen),
Dwevch d.Apost.576 (1eh.16ee.q.

1)lnstaan voor (vg.KIL.:Plechten.
Fland.spondevemeyses jll
'obt
lsesse,spon-

1 tot 4 herkent men het eerste, in de
zie M NAV i.v.Plechen,MTN T i.v. Pleh- bett.5 tot7 hettweedeww.

Pleggen,ww. Verwant met pleghelen

(zieald.4'î
Sparen,terzijdeleggen?11Tegen doudeman te sorgen is deswijzemansleeren
ick moedtwadtpleggen /op datick geen
gebreck heb dan, Rl
jchen T'
lz
rrcc/?: 117
(1596?q.

devevem sincevam);v.v.verzekeren,stellig
verklaren, betuigen, staande houden. 11
EVERAERT 37 (15121; Doesb. 66 (vö6r
15281,GentseSp.5,283(153% ;Antw.Lb.
268gyöör15441;ReyneM .1262(ca1575?1;
Jezus i.d.tempel347 (ca 1575?);Judicl%
85,712 (1577); Tayuwegvaen 995, 1105,
1329 (15811;Veyl.Z.1,53,l1,370 (1583j;
Zeven Sp.Bevmh.R iiijvg1591j.
2) Uitgeven (voor). !
1 Onderttlsschen

Pleghelen, ww .Corrupt VOOrpeghelen waren ooc veel lueghenen gheblasen,
ende nochtans vande somm ighe steercke-

(zieW NT i.v.Pegelen (l)?Ofbijvorm van
peghelen,en dan verwantmetpleggen (zie
ald.4?
Rantsoeneren ofbeknibbelen.11Soudick
almoeten pleghelen W aijneenic datmen
v moetvleghelentSt2,160(vöör15241.

Pleyen,ww. Z1e M NW i.v.,W NT i.v.

Pleien (111).
Zwoegen,tobben (vg.DE Boi.v.Pleien:
;#Klauwieren, grooten arbeid doen, veel
zwoegen'').1Moyteismijn rust,mijnrust
ispleyen,Doesb.33 (vöör15281.
0PM. Mogelijk behoort hiertoe ook
Antw.Sp.Nn iiij(15611:,,Daerick (t.w.
Goddeli
jche Dispensacie) u leyesaltselue
voorv pleyen''(bedoeld isnaardekoopm an die voor de consum enten alles aanvo
ert).Het lijkt echter waarschijnlijker,
dat hier bedoeld is ;#m oeizaam gaan,
trekken, reizen'' (vg.W NT i.v. Pleien
(111),bet.1)?zoalso.a.ook in Zeven Sp.
Bevmh.R viJ(15911.
Pleynich, bn.? bw.? Van pleyn (zie
M NW i.v.Plein,le art.,W NT i.v.Plein
(11l)ndi
. en in
de aanh.bijw.gebruikt,dan
hetz. a1s pl
einlihe: kennelijk, duidelijk
blijkend, ontwijfelbaar; moet het daarentegen bijv.betrokken worden op ghenade,dan volledig,volkomen.11Ghy zi
jt
totde ghenadeghekom en pleynich Alleen
doordesen Jesum,Rott.Sp.L vijvg1561j.
Pletsente),ww.Zie VrNT i.v.Pletsen
(1).
Drinken.11Thisbe slacht veeljonghe
slijngherminnen /Dietmethaerjanckerkens zoet van fletsene Terstont ghereet
zijn.me te gaen pletsene/Daerrijnschen

licvoordewaerheijtgheplucht,VAERNBwllcx,Bev.F.1,180 gca 15681 (zie oqk
ald.2,329:,,tzijnevoortbestepluchten'').
3)Noemen.11O heerederluchten wyen
jck mach pluchten // mynen schepper
endemakere,Tavuwegvaen 636 (1581)(zie
ookald.799).
4)Stellen,plaatsen?11Ofcomtse (t.w.
de cl
aerheyt'')vut eenich ander wesen
gheresen Die m en hoogher van weerden
bouenhuerplucht?EVERAERT405(1511j.
5)Ondernemen,doen.jlW esickplichte/
Contrarie der eeren thooftoprichte /Tis
alverloren wat ick vichte,Sp.d.M .1978
gbeg.16e e.
q.
6) Schikken, regelen, voegen? 1 Lof
troostere dan die alle dinghen cont ten
alder salichsten pluchten, Ds RoovsRs

122
(3ekw.15ee.q.
Hierbijwellichtook in wederk.gebruik hem pluckten,zichschikken,voegen
of(metinchoatiefaspect)zich begeven.11
Teswonderdathem yem antem merm eere
Te slapene plucht,Anders dan hitelcken

keereTe steruen ducht,Doesb.160 Evôör
15281.
7)Beschermen,behoeden,vrijwaren? 1
S.: W at dats een rutere.Q.:W at dats

een clucht Die elcken plucht /voorscadeghe myncken,BVERAERT 9 (1509q.
OPM.Onduideli
jk is de bet.in cAsT.,
Pyv. C ijv gca 15301: ,,Met bedinghen
vlucht'ick / Naer Venus tempele / confoort dat plucht'ick /Za1icker kortsby
m eughen ghewinnen?''De syntaxis,interpunctie,vraagteken en context verzetten

zich tegen debet.1);kan ,,nodighebben,
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Plichtlnge - Plusynghe

behoeven''ZiJ'n bedoeld (in aansluiting
aan MNW i.v.Plichten,bet.1,2 of4)?
Plichtinge,zn.Van plichten.
Plicht?1Ick twijffelnietofdesen man
is van Godt toe gesonden om aen hem tq
bewysenmijnschuldigeplichtinge,Constthoon. .JUY.81 (
16072.
Ploye,pLoyK1N,zn.Verwant metplot
(ziePlottehenj?
Blijkenshetverband in deaanhh:naar
hetschijnt zekergeldstuk.1Hadd'lceen
ploykin Ic schoyde een schoykin Naer
taverne om poyen een poykin, cAsT.,

Pyv.C vjV gca 1530);S.:W ilt my verknapen // gaen // met eenen scoye //
grofom hoen van foye //hofH .:Liever
hievick u een ploye //of myn vrauwe
vanroye//plof,Judick394(15774.
Plompbeestich,bn.Uit plomp en beest
m et-ich.
Plomp.11Den Eselplompbeestich was
loerd endgbot,DB DENE,Fab.41(1567q.
Plompslnnich,bn.Uitplompen sinmet

isk.
Stom pzinnig.1
1Die desimpeleversmaden en alom versteken, Om datse si
jn
plompsingnqich en onconstich, DB DSNE,
-

Fab.11(1567q.

Plotteken,zn.ZieW NT i.
v.Plot(1).
Geldstuk van geri
ngewaarde(vg.KIL.:

Plotte. Nummus plumbeus Anïsïpzï va-

l0:ïd).1Haer hant is in mynen budel
altoos Des m orghens en vindic niet een
plotteken,St2,133Evöör1524)(= Doesb.
209).
Plucht,bw.ZieW NT i.
v.Plicht(11).
Stellig,beslist? Duidelijk? 11svantwy

roomen //diervp ghinck micken,datick
haer(t.w.,,douweschutterije'')welwilde
een roo pluer toe schicken, wie dorster
tegens bicken // naemen sijt niet int
goede? Sij wisten weldat ick meenden
haerroode bloede,tothaeren onspoede//
haerbollen ofte duen veegen,S.Stadt231
gca15351.
Plueren (1),ww.Bijvorm van paluven
(zieW NT i.v.Paluye,Afl.).
Zich feesteli
jk,in galakleden.!1Doense
(t.w. ,,douwe schutterije'') eens wilden
plueren bouen allewillecueren //wasniet
mijn afraeden daer meest geacht? S.
Stadt 223 (ca 15354.
Plueren (11),ww.ZiePluven.
Pluijmmedrager, Zn. Uit pluijmme,
pluim en dvagen m et -ev.
Opschepper? 1 W aer bli
juen nu dese
offijcie jagers dese waegebaerders dese
pluijmmedragers,Hs.TM B,G,fol.103v
(2eh.16ee.?q.
Pluymridderte),zn.Uitpluym enviddev.
Vrouwengek;verwijfde kerel, slappeling (HARREB. 3, 317b: ,,vleier? pluimstrijker''berust welop een verglssing).11
W ie soude in den nest by Vrouwen blijven,//Die een edelhertehaddein synen
lichame,//Hetwarewe1een Pluymridder
onbequam e,Die den spinrock voerde in
synen arm, H.d.Am. R 6 gm. 16e e.q;
Ghy zi
jteen Pluymriddere,Een Gordijnwachter,een vervaert H ansse,ald.S 3V;
Zuldy uwe couragieuse zede W orpen om
een Vrouwe te quiste...en v zelven beschamen Een Pluymriddere te heeten
by nam en,ald.T 2v.

totten H ebrein zeer plucht lezen : Een
Pluijsteringhe, zn. Van pluijstevesJ
staercken troost hebben, dier toe ghe- Plunderen (
zie W NT i.
v.Pluisteven (I)7
.
vlucht wezen Om te houden an die voorKleren, plunje (volgens Stoett, Dvie

ghezette hope,Gentse Sp.356 (15391.
Pluchten,ww.Zie Plickten.
Pluentkin,zn.Van *#lu8s(f),mogelijk
verwant met gron.plunt ytlog voorwerp
of persoon'', zie W N T 1.v. Plunden,
Aanm .1)?
Blijkenshet verband in de aanh.naar
hetschijnt(wijnlvat ofkroes,glas.1T.:
Hey schincktvu1demateD.:Datza1jck
myn zuentkin ... T.: Siet daer het ydel
stuentking vanden vullen pluentking //
datesmygnqbegherrenzondereontberren,
Tavuwegvaen 1206(1581j.
Pluer, zn. Bijvorm van paluye (zie
W NT i.v.).
*
Enen :4s voopluevtoesckichen,eig.1e-

Kluchten 193eenbepaalde-zijhetenigszins vreem de - toepassing van de bet.
plundering; wellicht liever naar Bargoense woordvorm ing - op te vatten als

'#wat pluistert'' = pluist? 11Sl.:Tis al
verscheurtrock en caproen.Sck.:W ijen
hebben gheen pluijsteringhe.Sl.3Coussen
noch schoen,Schuyjman 12gvöör15044.
Plumenberch,zn.Uitplumeen bevck.
Bed? (Vg.Pluymviddevj.1Als ghy op
plumenberch aenueert die reijse,St 1,
139gvö6r1524j.
Pluren? Plueren, ww . Zie M NW i.
v.
Pludeyen.

Tegenpruttelen? 1 LNijttot Adam na
de val) Tes verloren veel gemaut Ocht
m and een rood uniform zenden, in de gepluert,Eeyst
eBl.495(ca1440?q.
aanh.in onduidelijke figuurlijke toepas- Plusynghe,zn.Vanplusen (zieW NT i.v.
sing (doden?).11Alghinck ick mi
jn be- Pluizen (1).
324

Iets van wei
nig waarde,kleinigheid.11 (van).11Ridder,wiltu pooghen,OfwonSoudge zien vp een cleen plusynghe Of derl
ickedijnghen saudtghijVerwachten,
ondergoe m annen als een vreck poenken Joovis 109 geind 15e e.
q; Als lief hem
vroech van lieue moet poghen,niet weleuen? EVERAERT 112 (1513q.
Plussen,ww.ZieW NT i.v.Plussen (1). tende tversam en van hem been, Doesb.

Klutsen.11Een eijsdoorken ick plusten 26 (vöör 1528);- b.Zich verrehouden,
/om watsupenstemaken,SaulcsDavid vrijhouden (van):1W iltu van hovardien
294 (2e h.16e e.j.
poghen,Elchevlilc 888 gca 1490?q.
Plutonich,bn.Van Pluto.
Poykin, zn. Van poy (zie W NT
Plutonighespelonche,de anderewereld, Pooi(11).
Dronk.1lcschoydeeen schoykin Naer
hetgraf.1Marsbataillen menich bloeder
sweerdich Doen ter Plutonigher spe- taverneom poyen een poykin,cAsT.,Pyv.
loncken dalen,cAsT.,P.vv.B vij(
ca 15304. C vjv(ca1530q.
Poel,zn.In die#p:Jvletten,zie Vletten. Pointrature, zn. Zie M NW i.v. PoenPoelen (1),ww.Vanpoel,(open)water? tvaituye, W NT i.v. Pointvatuve.
Uitsl.aangetroffen in pitten (= putten) Eig.schilderij,in de aanhh.verschijen poelenen in deafl.vevpoelen,drinkende ning, gedaante. 1 Die man verblyende
verteren,erdoorbrengen (zie Vevpoelen). in synderweerdinnen en sy desghelycks
Pitten enpoelen,drinken?1-4. Nu laet in syn pointrature,St1,170 lvöor
' 1524);
ons vrolijck zijn pitten en poelen,Maer Veellieuersoewaericdoot dan leuende...
waer stellen wi
jt aen? L.:Tot Adriaen syndeverdreuen van (uqpointrature,ald.
Roelen, Daer is goed bier en liefelijck 2,122.
om sitten,Aliten Lijsbith42geind16ee.?q Pointraturen,ww.Van pointvatuve (zie
(Meijling's verklaring b1.246-247 berust ald.4.
op een tweevoudige vergissing).
Beschilderen,in de aanh.borduren? 11
Poelen (11),ww.Zie W NT i.v.Poelen Sij (t.w. Vevsche M 8A)701'ï8) was schoon
geciert reyn wt gelesen Mit een laken
(1).
Pissen.1
1Pis,kindeken pis/pis/icdan dat gepeys heeftgepointratuertVan veel
creyiere, W anneerdatcacken wille /oft wondershiervoertijtsgebuert,Camp v.d.
poelen,Leuv.BI
jdv.4,320 (beg.16e e.q. Doot1143 (14931.
Polen,ww .Zie W NT i.v.Polen (
Poeselen,ww.Van poesen (zie MNW
111).
Doorvorsen? 1 W at willen die noyt
i.v.Poesen,W NT i.v.Poezen).
Kussen. 11Nv poeselt wat, lief, soe en ghijnghen terscholen Schriften polen,
moechdij verhoghen // bet, Chyistenk. GentseSp.310(1539q.
Polosye? Polosyne? zn. Corrupt voor
1251Eca 1540q.
Poetelijck,bw.Vanpoëte.
police,polis?
Dichterlijk.11H.d.Am.l7v,M 6(m.16e
? 1Vercoopersvan lyftochten,elck in
e.
q;Antw.Sp.o iijv (1561q;HOUwAERT, synen staet, bederven goey polosyen
Lusth.(titel) (1583j.
(in de aant.polosynen) om eygen baet,
OPM.A1sbn.(vg.Voc.Cop.:poetele- Bvayne 1,66 g2eh.16e e.J.
ke,comedicus)o.a.cAsT.,C.V.R.33(15481, Polverduijc,zn.Zie W NT i.v.PulvevHsftt?.SA.Q iiij(1561)en nogbijvoxosL duih.
en HUYGENSen alsarchaismebijL.MuLMengselvanwittesuikerenkaneel''* 11
DER,aang. in W N T i.
v.Poëet,Afl.- Zie Crpchtamandel
kenssucadetargijeeijkens
ookbi
jPunt.
lombaertsmitpoluerduijcouersaijt,St2,
Poëtijckelijck,bn.Van poetijchle) (zie 147(v6ör1524).
Pom posich,PoMpuEslcH,bn.,bw.Van
W NT i.v.Poëtieh).
Puntpoëtijchelijch,hetz.als poëtelijch pompoos.
punt,ziebijPunt.11Antw.Sp.Pp ij(15614. 1) Prachtlievend, praalziek. 1 Ansiet
Poëtijtsch,bn.Corruptvoorpoëtijcsck hem sitten houeerdich pom puesich W iens
(vanpoëtijchle),poëtiek)?
wesen orghylieusich /esvoorGodtstynDichterlijk. 11W at bedudet dit poë- ckende,EVERAERT 69 (1511q.
ti
jtsch vercieren,Hwfît?.S/.Kk i(1561q.
2) Overdadig? 11U leckere maeltijen,
u pomposighe bancketten,M eestAl 128
Poetist,zn.Van poëte.
Dichter.11Mercurialisten /en Poetisten, (1559q (zie ook Roevende v.M eestAl68
Antw.Sp.Zziiij(1561q.
gca1564?q).
Poghen, POOGHEN, ww . Zie M NW en
Pondeloos,bn.Vanpont.
W NT i.v. Pogen.
Zonder waarde of gewicht, ijdel? 1
Hem #0gA:s (rJs),a.zich verwijderen Smenschen gheest en mach niet sijn
'
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sondeloos sijn wercken pondeloos // bovdecxhinbijcAsT.,Pyr.Cvjvoorbovdes.
maeck ick (t.w. de duivel) grondeloos, lndien bovenstaand verm oeden juist
Smenschen gheest104 (ca 1560?q.
mochtzijn (men vatte ghegovtin deaanh.
Ponderen, ww . Ontleend aan ofr., fr. dan op a1s ,,voorzien van'' vg.voor die
pondevevïZieook W NT i.v.Pondeven (l). veralgemeningv.bet.ookGhegoyt)boord,
W egen,afwegen (vg.xlL..pondelen/ boordsel.Zonietdan zalm en aan een soort
ponderen . vetus. Pondevave, tvutinave, gordelofzwaardmoeten denken.1Elcker#:w#:1':)? 1 Alphonsus / Hippocras by lijc commende a1s een coopman an hebwien wordt ontbonden Konstelijck pon- bende een keerle m et eenen pordeix ghederendeteponden /elck groot en smal, gort,EVERAERT 442,toneelaanw.g1e h.
Rott.Sp.O vij (15611.
16ee.
1.
Pondtgravere,zn.Uitpondten gvaven
Poretten,ww.Van povet(f:) (zie RVNT
m et-eve.
i.v.Povet(l).
Die zijn (éne) y,pond''(= talent) be- Drukte, om slag m aken ; plichtsplegingraaft (M atth.25,25,
.vg.pondtbegvaver gen hebben.1Jcen bem gheen jabbekin
bij COORNHBRT 1,247 d).11Den pondt datnaerdebom m en tastOfdiem y thuergrauere/brachtghy (t.w.Tvleescltqinden waertsthooghe /jntporetten mal,BvltRABRT533(1538?J.
noot,Haagsp.e iijv (1561).
Ponsen,ww.ZieW NT i.v.Ponsen (111). Pors,zn.Zie MTNT i.v.Povs (Vl).
##Verkooporganisatie der Haarlem se
Schenken (eig.3:geschenken zenden op
S.Pontiaan'')? 11Noit minnaer reynder lakenreders''.1Parsmeestersen sijn niet
liefde en ponste,St1,79gvöör15241.
we1tebetrouwen//nu,diemetderporsen
Pooghen, ww . Zie Poghen.
gelthaereijgencoopmanschap verstijven,
Poolen, ww. Oorspr.7
. Uitsl. bekend Bvouwevsg.368 gca15601.
uit Limburgse teksten.
Portantte),zn.Zie W NT i.v.Poytant.
Ondersteuning?11Men vinter,dietmet
Spotten?11L.:Gaethy (t.w.Trudo)dan
schoolen?B.:Jahy,byderdoot!L. Dats Luters leeren houwen, Om datse gaven
my ghestoolen.B.:Ten baytgheen poolen, e
n 48
por
(15
1.tanten wachten, A. BIJNS 173
Tvudo 596 (ca 1550) L. lck naem hem
liver dleven, B.:Soo waerhy verdreven.
Possessie,zn.Zie M TNT i.v.
L .: Nvilter nyet m et poolen!ald.1703,
*
Ambt, bediening. 1 Hoe den V OOrVrijzonderpoolen,Tvauwe1050 (1595?q. noem den inquisituer beclaechde zijnen
Pooren,ww.Zie NVNT i.v.Poven.
valende zijn tijrannighe ende ghierighe
A. BBDR. N open, aansporen. U Possessie, VAERNEwIJCK, BeV.T. 1, 276
reyn manieren mij daer toe Pooren, A. (ca15684.
Possible, bn. Ontleend aan ofr., fr.
BIJNS,N.Ref.131,c,18(1ekw.16ee.q.
B .W BDERK. Streven, zich zetten, possible.
zich inspannen (vg. scHusRwl., Bi
jv.: Mogelijk.1lstwelpossible datwy drie
Poren naar iets, m oeite doen het te berghen,degrooten swaer //syn stellen
krijgen).11Tot haerder laudatien wilic up malcanderen?Chavon 217 (15511.
mij pooren,A.BIJNS,N .Ref.84,e,18
Post,zn.ZieW NT i.v.Post(Vll).
Man.11Komttotde ghenade /als een
E1e kw.16ee.1.
vrymoedich post,Rott.Sp.L vjg1561).
Poortgat,zn.Uitpoovten gat.
1) Poort? 11Ghy iaechtse meest doer Postponeren, ww. Ontleend aan lat.
tpoort//gatwerlt/om datghyhoverdich postponeve.
hterwege laten? !
1 Alle faueuren
sijten pompoes (versta:werpt ze uit en heAc
bben wy ghepostponeerd snel, Ende
v.v.stort hen in ellende?), Smenschen adpe
el ghereserueerd, wel, cAsT., C.V.R .
gheest613 gca 1560?q.
2)Aarsgat.11Chvistenh.1963 Eca15404, 104(1548q.
Potatie,zn.Ontleend aan lat.potatio.
Ontv.Rentm.986 (1588?q.
1 Nouellius.. Dranck
Poortmispel, zn. Uit poovt en mispel. Het drinken. !
toos drie coppen vut:van welcker poZeker soort mispel.11Alsyn wy (t.w. al
de kleine mannetjes) gehert / als poort- tatien H y Tricongius hiet, cAsT.,C.V.R .
mispelsschoone,Stlt211gvöör1524).
186(1548q.
Pordeix, zn. ldentlek of verwant m et
Potbroon,ww.Uit poten bvoon,broubovdes,zoom ofboordsel(bijv.MANDER, wen?(Vg.zo = zou,zoon = zouwen,zouGvondtd.Schildevc.10,21,aang.in VTNT den in cAsT.,C.
V.R.pass.).
Depotkoken? 1Desesullen allemesse
i.v.Bovdesq?Voorde vorm zou men dan hoor
en van op haerbedde Ende Reinhuut
kunnen vergelijken bovddechs bijKIL.en
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Potent - Practijckelijck
dienen, van berooider Sallssen, Als Zy waer li
euer ProostAbten Prelaet / om
m etten hielen loopen duer haer caussen, gheeerttezi
jn /laesten eerst,Zeven Sp.
Ende m oeten thuus potbroon het Averdt Bevmh.H v(15911.
hem sienst,cAsT.,C.V.
Pourmeneringhe, zn. Rechtstreeks of
R.244 g1548).
Potent,bn.Ontleend aan een verbogen via *pouvmeneyen van ofr. pouymeney,

vorm van lat.potens.

Hetnnl.potent poymeney.
Rvandeling,gang.1Och hoegheneuch-

(dat in de wdbb.ontbr.)zaleen jongere
Riickbildung zijn uitynt
n/az
yî/ïy,in cle zin
van ,,sexueelverm ogen''
Machtig.11Den meinsche maeckte 113,
(t.w.God)bouen alpotent,cAsT.,C.p.S.
98 (1548);Als ick verheven worde, als

li-ick waert te aenschouwen die minne-

ltc
:ke pourmeneringhe van d?amoreuse
gelieven,HOUWAERT,Sommave beschvijtz
rïAîjz/l: vande fr'
fzfziz
l#/z
?pl'
è'c/?: Incomstvan
den Aevts-heytogex
Afatthiasetc.102(1579q.
coninck potent vander aerden, soo sal
Poverioiaert,zn.Van povevioie.
ick als syn gesparich, Bvuyne 1, 147
Armoedzaaier. 1 Een crimpaert met
enen gescuerden claddaert Mrou ten
g2e h.16e e.q.
Potente,Zn. Zie W NT 1v
besten spreken m et een arm pouerioiaert,
1)Galg.11De Vrindachmaerct,alwaer Doesb.247qvö6r15281.
een leere stont gherecht an de dobbel
Poverjoije,zn.Uitpoveyenjoije,vreugpotente, VABRNEwIJCK, Bev. T 2, 202 de.
gca1568)(zieook ald.1,199,228;2,185). M ise're. 1 Als ick (t.w.Covte Iz
JQ8f#:)
2)Haak (in de vorm van een galg).11 wech gae, dan compt beel berouw daer
Zi
j staken naereenen looden rijnck,die Enpoverjoije/die com ptsedrucken,IzF8JJ.
an een potentkin hi
jnck an den muer, M ensch 747 q2ekw.16e e.q (Zie ook ald.
VAERNEwIJCK,Bev.T 2,84 gca 1568j. 964).
Potentie, zn. Zie W NT i.v.
Prachel,zn.Zie'
W NT i.v.
Macht, vermogen, kracht. 11Dat wy
Dwangmiddel(Erné),stuk,deel,voorbinden,ontbinden isvan sulcker potentie deel?(W NT i.
v.).1Mergengelt-en thienAl oft den vinger Godts selve hadde depenni
nckgaerderswiltnietversuijmen,
gebonden,Pvochiaen 1172 (ca 15401 (zie die menighen prachelvinnen tot haerder
ook ald. 1555).
verstijven en deurtinnemen en uijtgeven
Potestaten,zn.mv.Zie M NSV i.v.Po- besmetten haer dui
jmen,Bvouweysg.315
testaet, W NT i.v.Potestaat.
gca15601.
Derde koor van de tweede hierarchie

Prachhen,ww. Zie W N T i.v.Pvachen.

derengelen (na de 16eeeuw M achten ge- haMf
eeklagen, jammeren. 1
!Hach,hach,
noemd).11Leuv.Bt
jdv.4,315(beg.16ee.q; ch, hay, ick moet belachhen dusdanich prachhen,H S.TM B,D 2,fol.764-5
cAsT.,C.V.R.217 (15481.
Potie,zn.Ontleend aan lat.potio.
q2eh.16ee.7
.q.
H oeveelheid drank voor één keer,
.
OPM.Vg.Bepyachen.
portie? 1 Een vierendeel vaetkin was
Prachtelijck,bn.ZieW NT i.v. Pyachrechts zi
jn potie:Noch keeck hy (t.w. teli
7à.
SencteReinhuut)omme naereensanders
Heerli
jk? 11Deurkrachte des gheests/
sy onbevreest Hebben verkondichtGodts
deel,cAsT.,C.V.R.243 (15481.
Potspinneghe,zn:Uitpot(ineenondui- glorie prachteli
jck,Rott.Sp.O iiij(1561q.
delijke bet.) en sp%nneghe (van spinnenj. Pracktiseringe,zn.Van pvachtiseven.
Blijkenshetverband in deaanhh.naar
Slimheid.1Hetsi
jn nu aerdigerdieven
het schijnteen benaming voorbedelares; dant in voorleen jaeren // waeren, ten
vg.Ghaevnepotspinneghe. 1 Makelghen / hiet even welniet langer so,m aer prackpotspinneghen ende cantknaghers, DE ti
seringe:Bvouweysg.376(ca15604.
RoovsRs 404 (3e kw.15ee.) Een leelke
Practilckelijcheyt, zn.Van pvactt
jchepotspinnighe.. m et eenen spinrocke, l'
t)c.
Spelende vaste:docke docke, Vevl.Z.1,
Narigheid,ellende?Afschuwelijkheid?11
1207 (1583)(n.b.devrouw heetx4crpzt?cl. Myds dat lijden met sijnder practijckePottagebroer,zn.Uitpottage,potageen lycheyt mijtonder hielt /soe bleefverbvoev.
sijkelijcheyt yn mijn versamen yc sach
K loosterling die een nederige functie droefheyt /en wasin droefheytstranen,
vervult (voor het eten zorgt,opdient?), os RoovBlts 354 g3ekw.15ee.q.
of- metpottagiein veralgemeende (deni- Practi
jckelijck,bn.,bw.Zie W NT i.v.
grerende)bet.- dienietveelbetekent? 1 Pyahtt
jheli
jh.
Hoe slecht een pottage Broer / hy
1) Listig, sluw, gemeen,doortrapt. 11

Practijckenisse - Prasen
A.BIJNS,N.ReI.90?c,7 (1e kw.16ee.q,
148,e,2(15254(hic?ofafschuwelijk,vreselijk?);DvieSottentprol.41 g1e kw.16e
e.q;Antw.Sp.FffiJV(15611;Rott.Sp.K
ijV(1561q;Bvuyne2,58(15831.
2) Afschuwelijk, vreseli
jk? 11 (Godt)
Plarhende de Egyptenaers Pracktijckeljck Met vorsschen, Rott. Sp.R ij
(1561q.
Practijckenisse,zn.Van pvactfchen of
pyact%jche.
Listigheid,sluwheid?11(Jupiteyjheeft
Alcumena met synder practijckenisse
Verkocht t'haerder versijckenisse, H.d.
H-.Q 6VEm .16ee.q.
Practijcker, zn. Van pyactijchen of
pvact%jche.
Knoeier,bedrieger. 1Tsint dat practijckerspractiseerden...Tsintwastquaet
inde werelt wesen,DE RoovsRs 322 (3e
kw. 15e e.
q; Dees twee corendieven,
Sullen tcoren ophouden .. N ae haer believen a1s loose practi
jkers, Tcooven 44
(1565)(zieook ald.786).
Practijcksch,bn.Van pvactijch.
Vernuftig. 1 Hoe dat 't water wt de
Rijpel soude comen ghesteken, Nae
Bruessel, deur nieuwen practijckschen
keere, GIJSBRECHT MERx, in v. Vloten,
Geschiedz.1,251 (1561q.
Practiseerder,zn.Van pvactiseven.

ghinnen zijnghen (dit was de pradde),
DsDENB,Fab.143(15671.
Pradderte),zn.Zie NVNT i.v.
Hopelozeminnaar (eig.,,janker''?Vg
Venusjanher).1't lancken ,y'tkri
jten ,,'t
ontdancken ,,tverwijten ,,der minnen

hjke ofveralgemeende bet.)? 1Hoe subtijlen Griec / hoe cloeck van verstant.
Hoe doortoghen Klerck / hoe losen
Courtisaen /Hoe schalcke Practiseerders
van nauwen list,Jan SplintevsTestament,
in Veeld.Gen.D.200 Ev6ör1584j.

N .ReI.113, b, 2 (1e kw. 16e e.
);Ghy
blyft staen praesende Ghy m aect ons
raesende,EVERAERT 226 (1528?q (zie ook
ald.411(1530j);Die geleerdeveelpraesen
dat sij niet en weten,W ell.M ensch 827
E2ekw.16ee.q;Detonghepraest ,,alprasende,.Zonder verstandenisse, beghinssele,,oftinssele,H .d.Am.K 8 (m.16ee.
q
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e
praest? B .:Sy salverwinnen tkint,Tvudo
811 Eca 1550j(hic?);Datvolck salrasen.
Hun clappen,hun prasen en nempt doch
gheen inde,ald.3103;(1ck)comebesien,

W ort ghebrast y,kort ghetast ,,gefast ,,om
tdruckich foreest,Dusmach elck praddere

welzijnbevreest,H.d.Am.T 8Em.16ee.
j;
lck (t.w.M eev twyjelen /doe dese pradders op staen by nachte,M its wanhopen
die den zin doet treuren, ald.V 4.

Praecept,zn.Ontleend aan ofr.pvecept,
lat.pvaeceptum.
Voorschrift,regel.1
1Eenpraeceptmoet
d'eens en d'anders beleeden scheeden

(t.w. van rederijkers en '#orateurs'')J
cAsT.,C.V.R. 12 (15484.
Praeëminentie,zn.Zie Pveëminentie.
Praeiudiceren,ww.Zie W NT i.v.Pyeudiceeven.

'

Te kortdoen,(iemand)de (hem)toekomende eer onthouden. 1 (fh î
z?ïl)niem end praeiudiceren, Goede auders m oet
ick obtempereren, Ende alle artisten,

cAsT.,C.V.R.250 (1548j.
Praes,zn.Van pvasen (zieald.j.
Praat,geklets. 11Leuv. Bljdv.4,223
(beg. 16e e.q; St 1, 142 (vöör 1524);
GentseSp.175(15391.

Praesen,ww.Zie Pvasen.
Iem and die verstand van zaken heeft,
Prasen, PRABSEN, ww. Zie W NT i.v.
knap
C
op. en handig iets uitdenkt (vg. F0c. Pyazen.
A. ONz.- 1)Bazelen.1
Practizeerdere, pyacticusj, in
1Hoemochtic
de aanhaling in ongunstige zin, en dan mi
jn dageoeytsoo zeerrasen,Daticmij
çelijk te stellen aan pyaktiz%
jn (in eigen- door tprasen liet verdwasen! A. Bllxs,

Practiseren, PRACTIZBRBN, ww. Zie
MNW i.v.,W NT i.v.Pvahtizeeven.

1) Knoeien, bedriegen. 11 Tsint dat
practijckers practiseerden. Tsint wast
quaetinde wereltwesen,DB RoovsRs 322
g3e kw.15e e.q;lc heete Practyke /die
practiseren kan,Nyeuvont33 (ca 1500);
Noch connen deesvleijshouwers aerdich
practiseeren,Byouwevsg.405 (ca 1560j.
2)Pvactizeven nae,streven naar? 1(F.
tot< .:)Practizeertnaehoocheijt,W ell.
M ensch 664 (2ekw.16e e.J.
Pradde,zn.Zie W NT i.v.
List,toeleg.1Een aardigepraddewort
van ons bedreven, B.d.Scv.10 (153% ;
(De padde) Zoude dies (t.w. omdat de
vos haar zangkunst had geprezen) be328

door alsulck prasen W eer dat ghi,oftdat
si lieden rasen, GHISTELE,Tev.Andv.50

(1555).
OPM.Ook in H ist.v.Covn.Adv.1,312
geind 16e e.q,aang.in W NT i.v.Pvazen,
sub bet.1,1.
2) Kijven, razen. 1 Keeren! swijght,
sprack tsusterken, laet staen u prasen,
A.BIJNS,N .ReI.173:b,8 (15254 (hic?);
Gheen ghebrecEn helftmen hu praesen /

Prasinghe - Preëminentie

te deser spacie,BVERAERT 423 (1530?q; oock in mijnen pratstoelMids dat mijn
Tiscleyn wonderdatdie vrouwen grollen wi
jf/my heden een sermoon wou doen,
en prasen,Als de m ans met ander vrou- Haagsp.d vj (1561q.
wen verkeeren, HOUw AERT, Lusth. 4,
< /den (p/sijnen)pvatstoelspyingken,
636(1582-'83q.
zijn woede,boosheid laten varen.11Peer
Pvasen tegen,te keer gaan,zich ver- Dul
cop lief / wilt wt uwen pratstoel
zetten tegen. 11Ofter eenen ware, die springhen,ald.d vij;1ck spring oock wt
hier teghen praesde Ghelijc Porphirius den pratstoel / tis ghenoech ghemockt,
teghen die Euangelien dede, VAERNE- ald.
wllcK,Fl.Audtvy.103 (1562);Sywillens
Precagie,zn.Van pyehen ofvan pveek
niet vercoopen ... A1 waer dat iemant met het fr.suffix -agie met pejoratieve
daerteghen waer prasende, Bv. W illehen bet.(
ziedaarvoorS.deGrave,Fv.+t)t)1.
573 (1565?q.
den bl.339).
3)Mompelen,prevelen (vg.KIL.:Pra- Preek,in ongunstige zin.111ck behoeff
sen.M uvmuyave,muymillaveq.11Sisullen in m yn sothootbat een goetsuypen Dan
met geveysder devocien niet prasen, dees precagie,Onty.Rent
m.249 (1588?q
Dals.W edeyh. 599 geind 15e e.?q;Ey / (zieook ald.772).
arme dwase!W at sta ick en prase? cAsT.,
Precederen,ww .Ontleend aan ofr.,fr.
Pyv.C iiijv (ca 1530)(hic?);Och watsta pyecedev.
ick enprase,GHISTELE,Tev.Andv.12(15551 Te boven gaan, overtreffen. 11Mijne
(hic.?);Dan liep ick weder zitten binnen hoecheyt (t.w. van Aventueve) cupido
tsm ondts alprasen,HOUwABRT,Lustk.2, m acht precedeert, Dvie bl. danssen 44
68(1582-'83q,
.Och!och!watmach ick dus (14821.
lang staen praesen,Bel.v.sam.335 Eeind
Precieuselijck,PREclossELllcx,bn.van
cieus.
16ee.?q(hic?of-a1s in de aanhh.uitDe pveKos
tbaar,dierbaar, edel. 1PrecieuseCasteleinenVanGhistele-bazelen?).
B.BEDR.Spreken,zeggen;- a)in gun- lijckste Priesterlijck Prieel (tot M J1'ïJ),
stige zin. 1 Noch heefthi meer vreemt- DsRoovERE 192(3ekw.15ee.q;(Ckvistus)
heyts vaet wat ic prase,St1, 149 g
vö6r verwan tvleesch victorioeselyck met syn
1524q; W at batet mij, dat ic dichte, bluetdierbaeren precioeselyck,Smenscken
scrijve oftPrase,Mijn lief die achtet al gheest783 (ca 1560q.
Precieusheyt,zn.Van pvecieus.
voor vijsvase,A.BIJNstN.ReI.213,c,1
(1526); Eedel Rhetortcke, de schande Fierheid? 1Princesse van minnen,dyn
-

ic beweene, Dat zelc zoe ghemeene u

alonlnle prasen (versta: gemeenmaken,
mededelen,verkondigen),ald.283 (1528),
b)inongunstigezin.1lcenweetniet
wat ghi praest, ic ga mijnder straten,
GHISTELE,Tev.Andv.72 (15554 (zie ook
ald. 103); Ghelooft ghi dat hi praest,
GHISTELB, Eunuch. 64 (15551; Tis verloren arbeyt wat ghy al veel praest,
Antw.Sp.k ij (1561q;Hy heeft doen
noch alveelmeere ghepraest,Houw AsRT,
Lusth. 1,480 (1582-'834;Als ghy (t.w.
calumniaj van iemant quaet praest,
HouwAslt'
r,Gen.Loop 177(ca 15901.
-

am oreusheyt is een ioieusheyt daerttherte in vaten m ach precieusheyt sonder
Ialoursheyt groot oft cleene, D oesb. 48

gvöör1528q.
Precioeselijck,zie'Pvecieuseli
jch.
Predestinatie, zn.Zie W N T i.v.
ln de aanh.naar het schijnt bestemming: doppevste pvedestinatie, de hoogste bestemm ing,versta deeeuwige gelukzaligheid? 1Onser alder meesterdie ons
can leeren Deur zijn ghenade en alle
deucht verm eeren Om te com en tot
dopperste predestinatie, Veel sckoone

Chvist. en Schvijtuevl. Refeveynen L 1

Prasinghe,zn.Van pvasen.
ged.15924.
Gewauwel,geleuter,beuzelpraat. 11Si
OPM. Vermoedelijk ondoordacht gesal hier achterdencken crighen, duchte bruikt is het woord in Rott.Sp.P vv
ick,Doer die prasinghe,die sidaer staet
en hoort,M av.v.N .819 (
ca 1500);Ooren
die zyt der zielen bevlecsele, Bevlecsele,
mids thooren nae ydel prasinghe, Leuv.

(1561q ,,W i1t met predestinatie / aenhoren dees quest molestatie / Die my
methertenzin quellijck aenvaten'',waar
het verband een bet. ,,aandacht'' ver-

langt.
AïJ'
tfr.4,305gbeg.16ee.q.
Pratstoel,zn.Uitpvatten (zieMNW i.v., Preëminentie, PRAEEMINENTIE,zn.Zie
W NT i.v.
W NT i.v.Pyatten (1)en stoel.
d fyzsijnen pvatstoelsitten,razend,woe- 1) Voortreffelijkheid. 11Mijn scieten
end zjn.lllck Peer Dulcop / sidt hier (t.w.van de Dood) lutteldifferere Om
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scoenheyt noch preem inencie, Dvie bl.

1ck bin /hierin alleversmaetheyt..1z
'.'
danssen 70 (14821; Dat meesters, duer Dat is voor die hoovaerdige prelaetheyt
haer praeem inentie Ghebruucken m ue- die ghi
j pleecht te toonen, Roevende t,.
ghen poëtijcke licentie, cAsT.,C.V.R.57 M eestAl515(ca 15641.
(1548q(hic7
.);Aleneseloquentie,desri
jc- Prelatich,bn.Van pvelaet.
dom s inuentie, N och preëm inentie, m y
Voornaam.11Sy (t.w.dezonde)maeckt
niet ouerladigh,ald.180.
haer dienaersrijck en statich,..Datzijn
2) Zelfverheffing, hovaardij? 11 Doet altijt mannen van wesen prelatich,Rott.
wt dat cleedt van innocencyen En an- Sp.K vijv (1561);Een man propys,bevaerdt dat cleedt van preëminencyen; quaem en staetich, Lofwaerdich in als,
Maect u zelven groot, Gentse Sp. 205 oockheelprelatich,M innevaev214(1583j.
Premisse,zn.Zie W NT i.v.Pyaemisse.
(15391.
Preficx,
Ontleend aan
V'at voorafgaat.1
!Als een hende zijn
premissen ansiet, Dan sal een rethorike
pvejix.
Voorafbepaald,vastgesteld.1
1Na dien altoos wel af gaen, cAsT., C.V.R. 114
de doot tleuen moet gheleeden Ende (15481.
gheen vre ons ghestelt sij preficx Soe Prèmitie,zn.Ontleendaan ofr.pvemetie
m oeten wel leuen om tsteruen aldicx, hoogste plaats of eerstel
ingten) ,,#rJDviebl.tst
zzlsscs 101 (14821.
mices''? Ofvan ofr.pvémiv,belonen?
Prefigureren,ww.ZieM NSV i.v.,AVNT
? 11Heylicht den Priesteren / weest
hem ghehuldich Om v suyueren wilt v
i.v.Pvaejiguveeyen.
Zinnebeeldig aankondigen, '#vooraf- premitie gheuen, DE RoovsRs 250 g3e
schaduwen''(vg.'Upc.Cop.:prefigure- kw.15ee.1.
Te1'1) pve
Prem m en,ww .Zie W NT i.v.Pvemm en
figuvave) in ruimere zin ook
voorspellen. Twelck (t.
w.het voorte- (1).
ken)prefigureerde een deerlick Verm aen,
Aan banden leggen,bedwingen?11Het
cAsT.,Bal.A 5 (1521);'Tgheen dat die is een huyt van eenen swarten Peerde:
dinghen prefigureerden D aer achten sy Daermen de boose wi
jven inne temmet
(t.w.de Joden) niet op,Rott.Sp.S vv Ende haren quaden zin in prem m et,
g1561q;Hier gaet hy (t.w.Christus door Veeld.Gen.D. 38 (= ldooyhensvel, ca
de voetwassi
ng) den synen prefigureren 1550?1.
Hoehy lieffeli
jck deursyn bloet afwas- Prentelijck,bw.Van pventen ofpvent.
schen za1 De zonden,
straal
n
d.S
ghelic
ViijM Die ln de aanh.naar het schijntfig.:diep,
kinderen ... streden
eghen onuitwisbaar.1
1Laten (versta:laat)'tu
m elcanderen a1s oft Z1J OOC hadden in 't .hert ghedruckt zi
jn prentelijck,
willen prefigureren, dat den jeghen- Rott.Sp.O iiijv(15611.
Prepus,zn.Ontleend aan ofr.,fr.pyewoordighen troublen tijtzonderoorloghe
oftstrijtniethenden en zoude,vAEuxs- puce.
wllcK,Bev.F 1,257 gca 15681.
Voorhuid (vg. SPANOGHE'
. PraePuOPM.Alsarchaïsme nog bij HulzlxGA, tium , pell.
icula glandem tegens, sloove,
Hevjsttijl294,aang.in W NT i.v.Pvaefi- sloofhen,t7:v9'-.
sft?t?//
?8'
)z, happehen, ovevJt4r88F6%.
sloof van de manlihheid; veuyhuid; bePrefract,bw.Ontleend aan lat.pva6- snijdsel;pvebus,jl,
rp/lzfs). 1 Dese volgen
jvactus.
alJonckerprepusvanden broecke,LeenHalsstarrig, eigenzinnig. 11 A1st soo /zp/611 gna 1531).
verre coemt/datelck zijn verstantAvilt Present, zn. Zie M NSV i.v., le
seerignorant //en prefractmisbruycken MTNT i.v.Pvesent(1).
Als een verdeylt lichaem / moet elck
Klein toneelspel (oorspr.tafelspeldiedan duycken En dooghen luycken //van nend alsinleiding voor de aanbieding van
vreeselijcken ancxste, Hz
zlftf
?. S/. H iv een geschenk). 1!Een pyesent van Godt
loondt,enz.,titelv.e.spelv.Frans Fraet
(1561q.
Preijsen,ww.ZieRVNT i.v.Pveisen en (t1558);Een pvesentvan Jonste, vyientPvijzen (111).
schap en tvouwe, enz.,idem van J: J.
(De buit)delen?11lck saldaerbinnen Cassyere (155% ,- zie voorts Pvocltlaen
verseijsen En, vind ick ijet, wij sullen 17gca.1540);VAERNEwIJCK,Bev.T 2,73
tsamen preijsen, Schuyjman 75 qvöör (ca15681;'
Zf
4#.M us:3,110(1614).
Presentatie, zn.Zle M NW en SVNT.
1504
)
.
Prelaetheyt,zn.Van pvelaet.
1)Vertoning.11Goede jonste. .hadde
Aanm atiging, trots, hovaardi
noch welvonden onspresentatie,M an en
j.
330

Presentelic - Prijcken
t?
ïy
'/ 217 Eeind 15e e.?q;Mij dunckt ons
presentatije,Dije wij voor hebben,is al
een slecht serm oen, M eestel' H oon 49
qca 1600?q.
2)Aanbieding van hetblazoen (bijgelegenheid van een landjuweel) en v.v.
ook verklarende toespraalt bij die aanbieding. 11'
WTy Goubloemkens ons eendrachteli
jck verleghen Tuwaertsmet een
minli
jcke presentatie, Antw. S#. N 11j
(1561) (zie ook Haagsp.b iij en Veysl
Kon.ISJ.x4c.1938,bl.147e.v.).
3)Geschenk. 11Natuerlicxste // Ontfaermichste // Presentatie LtotAfff9'ïJl,
DE Roovsl
ts 205 (3e kw.15e e.q;VTat
presentacie Soude hem best dienen,EvERAERT 379 (1512; (zie ook ald.381,382
(15121en 484 g1e h.16e e.);Myn hertelijck ztlchten, myn swaer verstranghen,
Ontfanght in minnelijcker presentatien,
H.d.Am.X 4v gm.16ee.)(hic?);Hijpresenteerde hemlien drij presentacien,
VAERNEwIJCK,Bev.T 2,20 gca 15681.
-

Presentelic, bw.Van pvesent.
Nu,op dit ogenblik, of 'wel: hier, op

deze plaats (delaatste bet.is doorgaans
mindervan toepassing).1GentseSp.153
(153% ; cAsT., C.V.R. 32, 100 (1548);
H .d.A'
;
w. G 2M:Bb 3 (m .16e e.); Rott.
Sp.P iij,R vijv(15611;11.Slcr.91,515
(15714;Cvijsman 329,335 geind 16e e.?j.
Presentich,bw.Vanpvesent.
Nu,op di
togenblik.1W y moeten alle
saken / ten besten presentich vouden,
BVERAERT 261 (1530) (zie ook ald. 310
(15291).
*presevereren, ww . Corrupt voor vev/?even 7
.

Veranderen.1
1Mijnen druck meugdij,
schoon lief,verkerven En mijn droefheyt
in vreucht presevereren (x vevneren),
Redevt
j'
kevsged.47,1gm.16ee.?q.
Presomptie,zn.Zie Pvesumptie.
Prestte),zn.ZieMNVTi.v.Uit,,(geld)lening''heeftzich blijkbaardebet.yygeld(soml''ontwikkeld en v.v.mogelijk ook
dievan een y,tweggeborgen)hoeveelheid'',
zoals nOg in het zuidnl. (zie VTNT i.v.
llvest (1).
1)Hoeveelheid,som gelds.11Onsstaet
doch noch goette com en een grootepreste

Zeven Sp..
&:9'
An/J.O iv(1591).
2)Geld.11Hywasaltequalijckenvoorsien van preste, cRtiL, Heynhen 2 gca
1540?j.
Presumaet, bn.Van pyesumeven met
aet (naar anal. van desolaet,zoalso.a.
ook simulaet).
Laatdunkend,trots.11Beroemendepre-

sumaet Van haer deuchdelike daet, B.d.

Scy.6 (153% .
Presumcie,zn.ZiePyesumptie.

Presum eren,ww. Zie AVNT i.v.

A.BEDR. 1)Beweren,staandehouden.1Mrildy dan segghen /oftpresumeren Dat ick teghen v mandaet hebbe
ghedaen,GHISTELS,Ant.29(15551.
2)Zichlaten voorstaan,pratgaan,zich
verhovaardigen op? 11Almaect u tgheloove ghesticht, ghevrom dt Duer alle
haer affeccyen vueren ghenomt, N ochtans, by Lucas notabel calculeren, En
m uegdy dit gheensinspresum eren,Gentse

Sp.259(153% .
B.Oxz.Overmoedig,roekeloos zijn? 1
Betroudi(teqseer op god soe presumierdi,St2,125 gvt
'
)ör15241(= Doesb.215).
Presum ptie, PRssuMcls, PRESOMPTIE,
zn.ZieNVNT i.
v.Pvesumptie.
Zelfingenom enheid, laatdunkendheid,

verwaandheid (vg.KIL.855:Presumpt'
1e.. Avvogantia,insolentia,audacia,tep3prïftzs). 11Gentse S/. 266, 271 (15391;
Bvuyne3,109(1556);HeymelicLljden218
(15571;Rott.Sp.P iv(15611.
Presum ptueus, bn. Ontleend aan ofr.
presumptueux.De vorm pvesumtsieus in
de 2e aanh.is wellicht corrupt;zo niet,

dan zou men aan afl. v. presumLpjtie
kunnen denken m et-eus.
lwaatdunkend,trots,zelfingenomen. 11
Die som mige hoochm oedich, presumpttleus,ende pruesals dieleeuwe,X .Esels

3, 23 (1530); T'presumtsieuste geblaet,
maect haer opstinaet,B.d.Scr.6 (15391.
Prickmorseel,zn.Zie Pvijchmorseel.
1) Lekker hapje? 11De prickmorselen
niet dinne,Hs.TM B,G,fol.133* (eind
16ee.?q.
2) Cunnus? 11DE DENE 356a en b gca
15601 (zie W NT i.v.M ovseel,Samenst.).
Pryeelich,bw.Vanpvq'
eel.
Als een prieel,t.
w . schoon. 11Adieu
landauwe verciert pryeelich, cAsT.,Pyv.
A vjvgca 15301.
Pr
j
el
ickww.
,bw.
Pevijc
elicPv
.ijhen.
ri
i
lc
ck
ke
n,
ZiZ
eie
NVNT
ih
.v.
1) Aarzelen, talmen, doorgaans in de
verb.sondev lang (/
:)pyijchen.1LDievan
slechelen)quam en ooctH antwerpen sonder langhe Pri
jcken, VAERNSwIJCK, T/
-J.
A udtvv.45 (1562);E. Treetghi
jnv voor
an...H .: Nu sonder lang pryken, Veys.
kVJ,
cl/.625 (2e h. 16e e.) (zie ook ald.
749:,,sondermeerprycken'');W atdunct
u van de saeck sonder lanck teprijcken,
Const-thoolk.Juw.56 (1607q.
2)Nalaten,achterwegelaten?1Ken sal

1A.BIJNS,N.R6I.176,a,19 g1e kw.16e
e.q;Dev.Py.B.115,1,9;290,7,6(153% ;
Tvudo2458gca1550q.
In dez.bet.ven%
jnege #rïJ'
:,aangetroffen bijA.BIJNS 2 (15284.
Pryken,ww.ZiePvijchen.
Prjsheyt,zn.Van pyijs.
Lofwaardigheid? 1 Gods glorye ende
eere Light int ghelooven zijns woordts
ZWaey Den pryckere Van eennen CaP- vu1pri
jsheyt,GentseSp.71 (1539j.
poenebinnen,Ds DENE,bijDEBog3ekw. Prijsverbeiere,zn.Uitpvijsen vevbeieve
16ee.
q.
(zieMNW i.v.J'evbeidev).
2)Achterste.11Den pryckere,dachter- Die prijs verwacht of begeert (vg.
PLANT.:verbeyder, vertoever, verlet,Leuv.B%jdv.4,356 gbeg.16e e.q.
?z attendant, qui attend une
Prijckmorseel,zn.Uitpvijchofpvijchen w achter, v'
en movseel. Of pv%jchmovseel identiek is chose ajfectueusement, expectatov). 1 De
met pvichmovseel (zie ald.) is niet met m eesters nochtans van dwalsche liet
zekerheid uit te m aken. Gaat men uit Sustineren di
talleelck alsprijsverbeiere,
van pyickmoyseelin de bet.cunnus,dan cAsT.:C.V.R.45(15484.
zou toepassing van debenaming voorhet
Prilswerdicheyt, zn.Van pvijswevdich.
vrouwelijke genitaal op een man ter Lofwaardigheid,heerli
jkheid.11Sy alle
hekeling van diensonmannelijkheid even consten mildelijck deelen moetVan haergoed denkbaar zijn als opzetteli
jke der soetheyt /volalder prijswerdicheyt,
(obscene) vervorming van pyijck- tot Antw.Sp.Yy iij(1561).
pvich- (voorzoverdit althansnodig was, Prince, PRINCHE, zn. Zie M NNV i.v.
aangezien in Vlaamse teksten pyijh- en Pvince,W NT i.v.Pyins (1).
Een aan de Franse couvs d'amouy der
pvik- herhaaldelijk door elkaar worden
gebruikt).Gaatmen daarentegen uitvan 13e en 14e eeuw ontleende titel voor de
de prioriteit van pyijchmovseel,dan zou voorzitter (later erevoorzitter) van een
het le 1id destam kunnen zijn van py%
j- rederijkerskamer.Zieeen aantalplaatsen,
chen,pronken,hetzijoorspronkelijk,hetzij voorn. ontleend aan reglem enten, in
door secundaire associatie. D e Bo kent W NT X1I,4210 en bi
jP.de KeyserrDe
een ww.pnjhmavseelen,luieren,kenneli
jk Pvinsen,deKoningen en deKeizevsb%jde
afgeleid van pyijhmayseel (= pyIjhmoy- J?8#:gï
J'
à8r.
s,in Jaavb.v.DeFonteine1945,
seelj,waarvan het le 1id op pvi
jhen,aar- bl.75e.v.
zelen,talmen schijntte wijzen,een bet., Princepalich,bn.,bw.ZiePvincipalich.
die zich mogelijk uit ,,pronken'' heeft Princesselic,bn.Van pvincesse.
ontwikkeld (zie Pvijcken,bet.1).W aar(Als)van een yyprinces'',in het eerste
amna
or
eus
...sehe
tesa
ls
ns
.1t
1De
preif
nc
se
schijnlijker lijkt het mij echter,dat het voorb.a1sepith.or
ike princesse
le lid van pvi
jchmovseelidentiek is met lpr
esse m elodieustprincesselicregim ent
pvijch,stuit-,staartstuk (van een vogel) miitnc
s haerder princesselicheyt excellent,
(zieW NT i.v.Pnjh (11)en vg.Pyzchevej,
waaruit zowelde bet.,ylekker haple''a1s Doesb.46 E
v6ör 15281.
y,m alAn.of vrouw.genitaal''zich gem akPrincesselijckheyt, zn. Van pvincessekel
1i)
jkLe
laa
kkterverklaren.
l'
i
jck.
hapje;in deaanh.in obscene H oedanigheid van ,,prinses''of alsvan
toepassing.11Adiçu slockersvan menich een zyprinses''.11Doesb.46 (= Redevijhevslecker pryckmorseel, os DENE,Langhen ged. 60) g
vöör 1528) (zie de aanh. bij
Pvincesselic); Door u princesselijckheyt
Adieu 158 (1560q.
tmijn tempeest,ald.109.
2) Scheldnaam voor een man;mode- blus
Prinche,zn.ZiePvince.
pop,fat?11(M eertwijI6l6n,een leelijck
Princhierich,bn.Van #rïsc/lï:r.
M ans-persoon tot M eev hopen, een
aerdich net longhelinck)Myn nette ln de aanh.gebezigd a1s epith.ornans:
(t.w.van jaloustje)en is zoo niet te be- heerlijk.11Diepropheten /met Dapostedervene,Liefprijckmorseel,H.d.Am.V iv len princhierich hebben haerin desen wyn
gedroncken droncken,Pvesent330 (1559q.
Em.16ee.q.
j Pvincipalick.
Prije,zn.ZieMNW i.v.Pvide,W NT i.v. Principael,bn.Zie bi
Principaet,zn.Ontleend aan lat.pvinPvij.
Helsche#HJ'
:,benamingvoordeduivel. cipatus.

oock niet prijcke
n u teopenbaren W aer
goey armoey sa1 Varen, COORNHERT,
Rijcheman 94 (1550).
Pryckere,zn.Van pvychen? Zie W NT
i.v.Pyijh (11).
1)Staartstuk van een vogel(vg.KIL.:
Priker. Fland. j. prickel, stiete.
Vvopygium ;vg.ook DB Bo i.v.Pvijhev).11
Ende daer naer speeldet m et eennen

.
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Prlnclpallch - Profes
Uitsluitsel? Of (
bindende)verklaring?
Blijkbaar een generalisering of specialisering van de juridische toepassing (zie
W NT,tap.,bet.2).1Ach troosters,gheift
my (
t.
w .de Staevvende mensche) noch
probacye Of ic,die oyt m et zonden belaen lagh,Totden vaderzelve om qwijtschel gaen m ach Duer Christum , ghemaerct de groote errueren mijn, Gentse
Principalich, PRINCEPALICH, bn., bw . Sp.284(15391.
Procederen,ww. Zie M NW i.v.,W NT
Vanpvincipael.
1)Inzonderheid,vooral.1W elup myn i.v.llvocedeeven.
knechten //weesthaestelick ten keere... 1)Voortgaan.11(W y zullen) zien hoe
principalich ghylieden die daer hebt vromeli
jck dat ghy zult procederen lnaffecxtie om m et slynghers te werpen, den strydt,Rott.Sp.S i
iij(1561q.
Judich 734 (15772.
2)Pvocedeven op,overgaan tot.11A1s
2)Bijuitstek env.v.uitsluitend,alleen. ghy gheen dicht en vind tuwen confoerte
11W y zijn duer hope gheworden zaligh, Procedeerd subtilick OP een ander soerte,
W elcke hope es in Christo principalich, cAsT.
,C.V.R.21(1548q.
GentseSp.92 (1539q;W twendige dingen
3) Opgaan, begaan, bewandelen.
en m aken onsnietsalich,M aerdewercken Procedeerd altoos de oprechte trade,
desgeestswercken principalich,Pvochiaen cAsT.
,C.V.R.51 (1548q.
2137 (ca 1540);Up datse wellevende // Procellues,bn.Ontleend aan ofr.pyoverstandich zoun Wesen,zoo datse inden celleux.
wech derwysheden principalich mueghen
Stormachtig. 11 Leanders procelluese
werden zalich,H .Sacy.145 (15711;Duer wateren (hebbick) duerswommen,cAsT.
,
Christum zietm en gheschieden De ghe- C.
V.R.182 (1548q.
nade /waeruutghy zalich zytprincipa- Procreatie,zn.ZieW NT i.v.
lich,V6vI.Z.1,442(15834;Hetfondament Voortteling.1De vueghelsonderhaerprincipalich Es tgheloove,ald.512 (zie lieder natien Te diueerscher spacien,zeer
neerstich haken Om te vulcom m ene haer
ook ald.ll,1164).
OPM.1.ln dezelfde bet.pvincipale,in procreatien,cAsT.,C.V.R.23 (1548q.
Gentse Sp. 154 (1539j, wellicht te ver- Procuratersse, zn. Zie M NW i.v.Pvoklaren uit zegsww. als dits pyincipale, cuvatevse.
dit is- met uitsluiting van alle andere
Voorspreekster;middelares?1(M JHJ)
de enige zaak,waar het om gaat,o.a.in Procuratersse inden hoochsten raet daer
Tvudo 1529 gca 1550).
diegod Iupitersijn wesen op slaet,Doesb.
OPM.II.Onduidelijk is de bet.(door 97Evö6r15282.
Procurersse,zn.Van pvocuveven.
tekstbederf?)in Antw.Sp.Eeeiij(1561)
ch goet sy (t.w. de koop- Voorspreekster?(Vg.Pvocuyatevssej.In
,tRechtueerdi
lleden)...Van haer incoopen /wesende de aanh.van een heilige.11W aerblijven
liberalich W ordende ghepresen / in alle nu u Procurerssen ende Procureerders?
Contreyen Daert m ach gheuoert worden Pvochiaen 766 (ca 1540j.
princepalich Een yeghelijck crijchterpro- Procuruerscap,zn.Van pyocuyuey.
fi
jtofverscheyen''.
Ambt van procureur. 1 Abonde en
Printsel,zn.Vanpvinten,pventen,druk- Pernette bedienen tprocuruerscap,cAsT.,
ken.
C.V.R.134(1548q.
W at (inlgedrukt is. O liefste lief, Prodogie,zn.Ontleend aan lat.pvodémijns herten minsel,die eeuwich print- gïs-.Devorm pvodogieiswrsch.corrupt
se1 blijft in mijn memorie, Doesb. 58 (1.pvodigiej.
(v66r1528j.
W onderteken. 11 T'Audenaerde binProbabele,bn. Zie W NT i.v.Pvobabel. nen ...Elck naer synen kies/sach /proGoed, deugdel
ijk. Zomighe (t.
w .vo- dogien schoone,cAsT.,Bal.A 4v(15212.
cabelen) rekendm en metten probabelen, Profes,zn.ZieM NW i.v.,2e art.,W NT
cAsr.tC.V.R.40(1548q(zieook ald.47); i.v.Pvojes (11).
Dus ls ons hope / en motijf probabele Beroep,bedrijf.11AlsschijnterediffeDatden peysen sa1scheyden /noch soo rent daer gheen en esTusschen den Oraeur
s.
ghereet//niet,Antw.Sp.Rrriiijv(1561q. t(1
548)
ende dit profes,CAST.,C.V.R.12

1)Heerschappij (vg.MNW i.v.#A'ïA7cipaetscap). 11Daer de helsche sathan
heeft tprincipaet, Smenschen gheest 662
(ca1560?q.
2) ln het mv.: eerste koor van de
tweedehierarchiederengelen (gr.&pzœL).1
St 1, 251 gv66r 15241;Gentse Sp. 354
(153% ;cRul-(?),Een Gvacie,in Gulden
Passev1926,127(1eh.16ee.).

Probacye,zn.Zie W NT i.v.Pvobatie.
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balade, Die eerst was vonden ind sweerelds trade, Daerm en noch bouclten af
Naarwaarheid getuigend en v.v.waar- vindten prologhen''.

Profetelic,bw.?Vanpyojeten (zieMNW
i.v.Pvopheten)?

achtig? 1Alle (t.w.deDriePersonen der Proloot,zn.Bijvorm van pvelot,paylot
Drieëenheid)euen secretelic Euen eewich (zie MNW i.v.Pevlot,W NT i.v.Pavlott?
euen machtich al onuerghetelic eene
Kwaadsprekerij? Ofin algemene zin:
eenicheit inder driuoudichede driuou- aandeel,toedoen? 1
1Jc (t.w.Afjonstich
dich 111eenicheit, staende profetelic, DB Benyden)bem der zielen peckere // ten
helschen coote duer m ynen proloote,
RoovsuE 114 (3e kw.15e e.q.
Profict, PROFIJCT, zn. Etym ologische ReyneM 283qca 1575?1.
Promant,bn.Zie W NT i.v.
spelling van pvohjt.
Profijt. 11cAsT.,C.V.
R . 10,24 (1548j 1) Dapper, vastberaden. 11 Sghelijcx
wy van Protesilao prom ant,Van Ulysses
(pvofict),ald.41,46 (pvofijct).
Proffytrommeryzn.Uit pvojjyt,Profijt en meeranderlesen,Conste d.M .47 (ca
en vom m en,roem en m et-ev.
1560q(zie ook ald.55);De borghersproDie zich beroem t op een behaald voor- m ant vernam en dit zeer zaen,Pol.Ball.
deel.1Sy en mueghen nietleuen /a1sde 8(15771.
proffytrommers,BVBRAERT 289 (1529j.
2)Trots,fier.1Alistdatv liefv gheen
Prolatie,zn.ZieW NT i.v.
liefde en toocht,M aer op v sietalsde pro33Uitspraak, (duidelijk gearticuleerde) m ande suer,Consted.Af.41 (ca 15601.
omo(elte,zn.ZieW NT i.v.Pvomoot.
voordracht''(W NT).11Tvolck enverstaet Pr
M achthebbe
gheen zulcke prolatie, cAsT., C.V.R .37
#g
rote
aene
er;(oo
S.rSt
adt
70n9,
951
cak groot
(1548);Hier behoord ghy ionghers wel geleerde.11
1535);
tewakene,...indijnprolatietald.10.
Dweych d.Apost. 1168 (1e h. 16e e.1;
Prolixicheit,zn.Van pvohx (zie W NT Sotslach 350 (ca 15501;Paulusen Bavna1.V Pvol
bas,in Hs.TM B,B,fol.51v(m.16ee.?q;
ix).
Lengte?Ofovervloedigheid (
indeaanh. Rott.Sp.O vij (15611;Jezus o.d.levaevs
van baardgroei)?11ln Mezentiuslanghen 19Evöör 1580);Deenv.M ensclt361g2eh.
baerd, mocht elc vervroien Saturnus 16ee.
q.
prolixicheit, en was niet om gronden,

cAsT.,C.V.R.206 (15484.
Prollaert,zn.Van pvollen,brommen.
Brompot. 11 Men vint veel aerden:
tue
Cloya
er2
t47lo(
yae
rt
vrolickaere
tn spr
olrlaert,Do
esb.
vöör
cackaert
1528j.
Prologhe, zn. Zie M NVT i.v. Pvologe,
W NT i.
v.Pvoloog.

1) Voorafspraak bij een toneelstuk;
voorspel.1Sp.d.
M .Opschr.qbeg.16ee.q;
Bevv.Bv.Opschr.(ca 1520?);GentseSp.
218 en pass. (153% ; Lechevt.,Opschr.
g1541q;Goossen Taeijaevt, Opschr.(2eh.
16ee.?q;enz.
2) Zelfstandig spel, dienend als voorprogramma.11Spelende Prologevan twee

Promootschap,zn.Van pvomote.

Heerschappij,oppergezag? 11(L1
/-Jp
',
jr/l8loof tot Twijfjel:) Basidiliano / die was
't promootschap t'onsent bevolen /Een
groot m agister-noster deur syn dolen,
Rott.Sp.O viijv(1561).
Promotelick,bw.Van promote.
Goed,afdoende.1Niemantsa1v connen
soe promotelick,S.stadt526 gca 1535j.
Promotuerscap, zn. Van pvomotuev.
Ambt van openbaar aanklager (zio
W NT i.v. Pvomotettv, bet. 2)? !1Vrau
M arroie es seghelersse nu ten tyen,Ende
vrau Beerte,bediend het promotuerscap,

cAsT.,C.V.R.134 (15481.

Proncken,ww.0/ si
jnen cossem #r0schen,zieCossem .
personages... Rethorica en Verachter
Prondel, zn. Zie M NW en W NT i.v.
der Const,voorafgaande aan Eliseus #ï:
1)ln ongunstige zin:waardeloze prul-

Naman genas (2e h.16e e.?) (zie V OOf
andere voorbb.Antw.Sp.H iij,N ijen
pass.(15611,Haagsp.d vven pass.(1561j
en mijn DeRedevijhevsbl.65).
3) Gelegenheidsspel. 1 Voer de beste
prologhe den peijse aengaende,enz.,bi
j
Van Eeghem, Drie schandaleuse spelen
b1.XV1 (155% (voor gelegenheden van
andereaard,zie mijn a.w.bl.65-66).
OPM.Onduideli
jk is de bet.in cAsT.,
C.V.R.76 (15484:,,Desnede van daudste
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len;(oude)rommel(vg.xlL.:Prondel.
j.prondselinghe. Scvuta; vg. ook
scHuBlzlf.en Ds Bo i.v.Pvondel). 11Izr
Vvoede184 Eeind 15ee.q;Piv.en Th.399
(1e kw.16e e.q;DE DENE,bij DE Bo (ca
15604;Goemoete 290 geind 16ee.?j.
2)ln gunstigezin:degheheelepvondel,
de hele boel, het gehele bezit, alles. 11
EVERAERT 18 (15091(degeheleinzetvan
het spel),112 (1513) (de gehele schuld).
Prondelbouck,zn.Uitpvondelen bouch.

W aardeloosboek (vg.DE Bo i.v.Pvondelboeh).1Oude prondelboucken...ende
diveerssche papyraigen, os DExyz 143b
(ca15601.
Pronosticatuer, zn. Ontleend aan ofr.
pvonosticateuv.
Voorspeller.111ck can my nietgenoech
abuseren Van dees Astrologynen / en
pronosticatueren Dattetso valsch isdatse
profiteren,Zeven Sp.Beymh.O ijv(1591).
Pronuncicatie, zn. Contaminatie van
pvon%tnciatie en pvonosticatie?Ofcorrupt
voor pyonunciatie.
Uitspraak.1Alsspellen zijonghelijcte
m enigher spacie ln de elementatie die
Vuer al spand Cl
-ooney Dit beteren ZJ
t*

metterpronuncicatie(ed.1616pvonunciatie), Sy vtent ghelijck tot tsdichts fundatie,cAsT.,C.V.R.45 (15481.
Proopoost,zn.ZiePyopoost.
Properaert,zn.Van pvopev.

lemand die ,,
proper''(netjes ofmodieus)geltleed is7
. 1Mits anxtwasproperaert intslijck een vroetaert,Doesb.247
(vt
sör1528q.
Properheit,zn.Zie MN W i.
v.,MTNT i.v.

Pvopevheid.

Vriendelijkheid,zachtheid.i
jDusgaen
Pvochiaen 148 gca 15401.
Propijs,bn.,bw.ZieMNV'enW NT i.v.
1)Genadig;goed (gezind);vriendelijk,
geschikt(vg.KlL.856:Propice.Pvopitius,&t)'
n'
?
z
rs). 1O Middelburch bequameli
jck paradijs/Propijs//vantrooste/wel
soetestede,Sp.d..M 2924 (beg.16ee.
qiO
God wiens hulpe wy propi
js naturlch
scauwen (men betrekke pvopijsnaar de
bedoeling van de dichter op God ,wiens
hulpe ware beter vervangen door dien),
cAsT., C.V.R.15 (1548), lck ben Gods
zuene die elcken propijs greid,ald.162;
Ontfancktdanckelijck onssimpeladuijs/
Dwelck wy wtliefden nv bethoonen propijs,Hwfzt?.S#.Z iv(1561)(hic?),1ck ben
goet onderwys bequaem en propijs,M .
Bedv.Havt563 (1577j;Goet Onderwijs,
Een m an propys, bequaem en staetich,
M innevaev 213 (1583j;Zoo dat ick duer
Gods barm herticheyt gheloove, N aer
sgheestsinspireren /overalzeerpropys.
Van alle myne zonden /te vercryghen
verghevenesse, Vevl. Z. l1, 873 (1583)
(hic?).
OPM. Bij VISSCHER,
137 gca
1600j:,,Sy sullen seggen,dat ghy door
uw lacchen propijs,Soudt ontsteken het
vyer van minnen in een m an van yS''
naar het Schijnt:innemend.
wy hem best m et properheden touwe,

Pvopijsmahen,murw maken?11Hij
salwelhaesthoop ick /onsewijs//smaeken coonen wij hem propijs maeken //
tsalwelveranderen //drae,Red.en Nat.
235g2eh.16e e.q.
2)Profijtelijk,heilrijk.11Zulckenwoort
van vrede... noyt ghehoort is van aen
beghinne Des weerelts tot nu toe /dat
hem (t.w.de goede moordenaar) meer
mochtpropijs zijn,Rott.Sp.1iiij(15614;
Bekeert u tot Godt verheven / '
W iens
zalicheyt u zi
ele alleen mach zijn propijs
ald.R iiij.
3) llverig,vurig. 1 Al dat ghy gheleert hebt moet ghy propijs Dickwils
exerceren, om wel t'onthouwen, HouNVAERT, J'rïcr W tevste 172 (1583); Een
ijegelijck salnaeronspropijs//haecken,
Wevchen d.Bavmh.94 (15961.
4) Gereed,paraat,voorhanden.1Die
m etsen ende tem meren zonder gheld
propijs... Dese zyn pulker zot,cAsT.,
C.V.R.153 g15481;Danssen /zinghen oft
springhen en zulckezaken /Dievreucht
doen raken I zijn hier alpropijs, Rott.
Sp.H iiij(1561).
5)Behoorlijk,gepast,goed,juist.1Dit
leert ons Paulus met zinnen propi
js,
Gentse Sp.49 (153% ; Timmeragien,die
seerhooghe,endepropi
jsnaerdie conste
van Architectura ende Perspectiua ghemaect zijn, VAERNEwIJCK, Hist.v.Belg.
107a (1566j (hic? of fraai?); Volchdij
goodts gebooden bequaem en propijssal
sijn wen leven nae ende vert,Geb.Joh.
Bapt.647 (1578q,
.Niet strydende /naer
der vleesschelicker wyse m aer wel ende
PrOPySe, TavZo
uwe
og
di
va
ee
ndt
n 1he
494
m advys
(1581),;Ve
Wvell
.
-

ende propys

Z.1,861(1583j.

OPM.Nog bij v. MANDBR:Gvondt d.
Sckildevc.6,57,aang.inV/NT 1.v.Pvopijs,
subbet.B,3).
6)Schoon,fraai,edel(doorgaansgebezigd alsepith.ornans).11Der vruechden
rijs / Propijs // daer Venus bloemkens
bloeyen,Sp.d.M .3517 (beg.16ee.
q;Daer
hy (t.w.Vergilius)vanderliefdenspreeckt
zeer hoghe,1nd veersCvudelis matev ghenoopt propijs, cAsT., C.V.R. 56 (1548);
Dus brinctse m et u naer m yn woordt
propyse (t.
w .volgenshetjuistdoorhem,
de koning, gegeven bevel) ten mynen
advyse,Judick 128 (1577);Die wijse en
behooren niettezijn verschouen,Om een
Prince te kinnen aen zijn habijt propi
js,
HouwAsuT,M il.Clashte 85 (1577-,78j.
Propysenesse,zn.Vanpvopfs.
Gepastheid.1)Zeght ons vrymoedich
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,

Propoest - Propoost

met een permant //daetW at ghy daer protasterende zegghic, want mijn prozaecht / met goeder propysenesse Tot poost es: U ontferm hertigheyt m eest
uwerbewysenesse,Veyl.Z.II,996 (1583j. mynen troost es, ald. 191; E .: Isser
Propoest,zn.Zie Pyopoost.

gheentroost?G.:A1snu nochniet.F.:Dit's

Proponeren,w w.Zie M NW i.v.,W NT

een swaerpropoost,/sf/.s/.F vj(1561);
God den heere // vul ghenadigher proAanvoeren, te berde brengen, uiteen- poosten die can onswe1vertroosten,Juzetten.In alg.zin.11Dvie bl.danssen 61 dich 1093 (1577) (hic?); Nempt dit vry
(1482); cAsT.,C.V.R. 240 (1548);Hwfw. ten propooste: Gods barm herticheyt
Sp.g iiij (1561);Haagsp.h iiijv (1561j; es den zondaers een overvlietere, Veyl.Z.
Rott.Sp.N viij (1561q;Red.en Nat.514 1,373 (1583j.
(2eh.16ee.q;M innevaev339 (1583j.
5)Baat,nut voordeel?11Paulustonzen
Pr
opooste,nPRoposs
T, PROOPOOST, Zn. propooste Zeght:wy hebben eenen Godt
MNW
W NT i.v.
Zie
van goeden trooste,Gentse Sp.9 (1539j
1)Voorstel. 11Anhoort mi
jn propoos- (hic? oftonzen pyopooste,metbetr.tot
ten,S.Stadt776 (ca1535j;Laetonshoo- onsonderwerp?);1ck kan haerlien herten
ren,watsijn v propoosten?ald.1077 (op alzoo vercieren,Dat sy my m innen tot
beideplaatsenzou men ook aan debet.3) hare propoosten,H .d.Am .L 6v Em .16ee.).
kunnen denken).
6)ln veralgemeende,vagebet.:zaak-ll
2) Vraag; verlangen, wens; in de le Suswillen wijzwighen van ditpropoost,
aanh.bep.gebed? 1
1Loftroost,wat ons Camp v.d.Doot993 (1493j;An dit pronoost, ons propoost wildt hooren! (
tot poost (t.
w .de verlossing door Christus)
Godj,A.BIJNS, N.ReI.343, a,11 gbeg. cleift,Gentse Sp.82 (1539j,
*Gheen pro16e e.j;Propoostes:W elc den mensche poost en sa1schijnen zonder zijn steerstaervende nleesten troost es, Gentse cken (
t.
w .doorRethovfcheofeloquentie),
S#.162(1539)(hic?of:de zaak,t-w .waar cAsT.,C.V.R.16(1548j(zieook ald.pass.);
het om gaat?);Tsalheeten Trudo nae Siet aen Lucretiaes en thisbees propoosm yn propoest,Tvudo 136 (ca 1550)(
hic? ten,Pvesent198 (1559)(hic?ofhouding,
of besluit?).
besluit?);W y sullen hem houden in ons
3)Stelling,m ening.ln versch.aanhh. propoostSooblijfthy dana1seenen visch
kan ook debet.4):beslui
t,conclusievan int net, Antw.Sp.Aa iiijv (15612;Hoe
toepassing zijn.1Desicdeerste propoost kwam'ttepas...Dathi
jgink ontdekken
noch houwe:een vrolic lief is een vrolic zodanigen propoost,Jezus o.
d.leyaevs 54
leuen,D oesb. 17 (15282;Dits al grooten E
vö6r 1580)(hic?ofbet.3)?).
troostnaer onzen propoosten,GentseSp.
Dats tpvopoost,eig.dat is de zaak
170 (1539) (zie ook ald.94,274);Hier en v.v.datstaatvast?11Noitliefen had
inne ic mijn propoost bevanghe Dat ar- lief so lief, dats tpropoost, Doesb. 44
beyt noch armoe is wortel der consten, E
v6ör1528j.
Ant
w.
Sp.
Nn
i
v
(
15
61
j
;
Mi
j
n
me
yni
ng
he
Ten #1't?#00sf8 (van di6n4.dienaanen propoost sal ick verhalen, ald. h i; gaande.1
1So salick u ten propooste van
Daerom moest ick oock hier wesen / dien W adt poeteli
jcks hier laeten sien,
Om te hooren lesen // en Spreken elck Piy.en Tk.123(1ekw.16ee.?q;lnttoosyn propoost, Rott. Sp.L viijv E1561); ghen ten propooste en can ic u nietm eer
Hoe zallick noch mueghen best/naeru helpen // nu ter spatien, H.sacy. 134
propoost //welIn hemelrycke commen, E1571j.
Tenpvopoostedienen,terzakedienen.
Veyl.
Z.lI,1029 (1583j;Doetdatghestadich,onverzeerdt, Als een goet zondare 1
1Een fyguereschooneZalmen uvan dien
bekeerdt 11 m et vulle propoosten, ald. tooghen /di
enendeten propooste,Veyl.
1210 (hic? of besluit? of voornem en? Z.lI,1290(1583j.
M et vulle pvopoost
en schijnt volgens het
M ijn (sïJ'
s, ons. enz.) pvopoost,
verband ,,m et Uw gehele hart'' te be- eig.mi
jn (zijn,onze,enz.)zaak;vervolgens
iami
jn (zijntng
ons,va
ennz.)he
wetzepe
n-rsdienend
tekenen);A1slootet niet medallen y,elck tev
. vnw :
prees sijn eijgen proopoost,Lijs en Jan r om schrilvl
Sul116 geind 16e e.?j.
ik (hij,VJ
',enz.)?11Die int uterste des
4) Besluit, conclusie (vg. KIL. 856: doods vlaghe vaet,Hoe zaude zijn projn verwaervende, Gentse
Propost...decvetum,statutum,sententia). poost troost zi
S#. 1 (1539j; Dien zwaren va1 dwijnct
1
1
Du
s
l
u
u
t
t
pr
o
p
o
o
s
t
f
i
j
n
:
C
h
r
i
s
y
u
s
mo
e
t
alleen des m enschen troost zpn Inde al tpropoost mi
jn Totter waenhope,ald.
huere des doots,Gentse Sp. 104 (1539); 84.
i.v.Pvoponeeven.

-

-

-

-

-

.
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Propoostelictk),bw.Van propoost.
Prosperen,ww.Corrupt voorpyospeyeEig. ter zake dienend, we1 te pas ven?
(vg.PLANT.:Propoostelick.4 pvopos. Voortkomen, geboren worden. 11Van
Composito,ex A1't
?/psïf(?;nog bijSICERAM, hem (t.w.Aeneas)za1Romulusprosperen,
Ovl.Fuv.126 (16151en HEXHAM (1658j, H.d.Am.A 4 (m.16ee.q.
aang.in W NT i.v.Pyopoost, Afl.).Het Prossen (1),ww.ZieW NT i.v.
verband laat in de aanhh.- bep.die uit
Pronken,trots zijn.11TS Hoe gaetse
GentseSp.-niettoeeenscherpescheiding al prossende J.:Als eenen mostaert //
te m aken tussen de bett. ,,wel te pas'', pot,Sp.
d.M .4607 (beg.16e e.j.
som s vervaagd tot ,,dienaangaande'' en
Prossen (11),ww.ZieW NT i.v.Pvossen
).
)duidelijk''#,ynauwkeurig'' 11W elct zaet (1),Aanm.
zoude .. Thooft van tserpent breken,
Ontspruiten,ontluiken(vg.KIL.:Prosvaett dit propoostelic, Gentse Sp. 215 sen.Pullaye,expullave)?11Vercloictv /
(153% ;Hy heeft den vyant u obligacye verfraijt v /wiensbloemken prost,St1,
Ghenom en,zoo Paulus propoostelic wtt, 159(
vöör15241.
Protectie, PRorscxcls, zn. Zie W NT
ald.279;Andermy...Raedt:mijn doode
lichaem te gravene ln vremde habyten, i.v.
zoot blijct propoostelic, ald.286;Hier Alacht.11Conync ouer al de weerelt /
op lerem yas zeghtpropoostelic:lc hebbe eshy (
t.
w .God)blootDewelckeghestelt
u in deeuwyghe liefde bem indt,ald.294; heift / onder Kaerlens subgecxci
e Den
Desefyguere/denTroosteloosen Zondare Vrancxschen conync /metalzynprotecx//diendt,Zoo ghy die speelwys ghezien cie, EVERAERT 125 (15251;Dwerck Gods
hebtpropoostelick,Vevl.Z.l1:565(1583j. IS materie / en tfaetsoen ls Redene /
ln deaanh.naarhetschljnt:boven- liefde /en gratiedwerck doen Doorkenal. 11Mynen zin die cleeft tallen tyden nisse / maer de erectie Coemt door my
propoostelick Up Godsrechtverdicheyt / (t.
w .f-pt?z
p,
lbrenghendeprijsen protectie,
dietalzalpunieren,Veyl.Z.1,473(1583). HAz/f
,
f?. S/. Gg ij (15611; Had ick dat
Prose,zn.Zie M NW en W N T i.v.
teghen Godt alsoo verdient / 1ck een
1)W oord?11Hoort noch mijn prosen vyandt wesende onder de H eydensche
sonder glosen en logenachtige fabulen, protectie?Rott.Sp.L vjv(15611.
O.L.
H M innevaev 363 (ca 1550)(versta: Protencie, Zn. Ri
jmvervorming Van
mijn woorden,mijn verhaal?Ofispvosen pyotexcie?
hier een ww.en dan = mijn spreken?); (Beschermende) macht? 1 De goddeDe prosen / der roode Rosen / men u licke vreden,diet albevredicht M et soeonverschaelt/biet,Rott.Sp.Q viij(1561q ten seden,den sinen bezedicht,In haren
(hic? ofwens,groet?).
patiencien, ln welcker steden, zijn si
2) Zinspreuk, devies (in het alg.)? 1 (l. si zIjn?) bestedicht, Bedruct van
Stichtinghe // daer dorperheitblijftver- leden, in haer ontledicht, Met zijnder
vrosen Vervrosen //in duechdeli
jckeom- protencien,Dwerch d.Apost.1233 (1e h.
vlichtinghe Omvlichtinghe // daer rey- 16ee.q.
nicheyt staet in prosen,S#.#.M .143
Provande,zn.Zie M NW i.v.? Vg.ook
Pvoventie.
gbeg.16ee.q.
Prosecutie,zn.Ontleend aan ofr.pvoGunst; goedheid; beschikkingj voorsecution,lat.pvosecutio.
zienigheid?1Duscoomtdinclinacleincler
Vervolg? 11Leest van elleuen (versta: m enschen geest waer duer dicwils diuerrefreinen bestaande uit strofen van elf sche seden sprui
jten En altoos souden
regels) ons prosecutie,cAsT.,C.V.R.124 en dede de virtuten des vryen wils verleent doer goeds prouande, St 1, 169
(1548).
Proseren, ww . Ontleend aan ofr., fr. gv6ör15241.
-

pvosevïOfvanprose?

Proventie,zn.Zie M NW i.v.Provande,
ln proza stellen ?Ofin algem enere toe- inz.Verdam 's opm .ald.in fine n.aanl.

passing:dichten,bezingen?1(Rethorica)
speculeert / exhibeert /proseert /componeert,Antw.Sp.Yyiij(1561j.
Prosperatie,zn.Zie W NT i.v.
Voorspoed, welvaart, bloei. 11 Leuv.
Bijdv.4,318 gbeg.16ee.j;Antw.Sp.p i
(15611; VAERNEwIJCK, Bev. F. 2, 180
(ca1568j.

22

v.pvovantie in GentschCktb.80.Vg.ook
Pvovande.

Beschikkingsrecht, macht? 1 Voort

soo begheert God van m y...Dat ick sal
vertyen in u presentie M ynder patrim onien residentie.En dat erffelycke,Soo
die gheleghen esin myn proventie,Tyudo

1593(ca1550j.
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Province,PRovlxcHs,zn.Ontleend aan

Puylen,ww.ZieM NW i.v.Pulen,W NT

i.v.Puilen (111).
ofr.,fr.pvovince.
Gebied, landstreek. 11 Volghende de
Vo1zitten.11Aldiecurieusvolhooverstilen vander walscher prouinche, cAsT., di
j
en puylen,Leenhoj744 (na 15311.
Puysoenich,bn.Zie Pusonich.
C.v.R.52 (15481;Vvaer salick hem sou-

cken teenigher prouince, Die m iditte
doet? ald.175.
Prudent, bn. Ontleend aan ofr., fr.

pvudent.

Verstandig, wijs. 1 W ellecomme Vutrecht Gheleerde Clergye /wetende prudent Scriftuerlic Bewys/pastuerbekent
Van vier nacien / hooft ende prelaet,
EVBRAERT 162 (1523q.
Prudentie,zn.Zie W NT i.v.

Puytertierich,bn.,bw.Zie Putevtieyich.

Pulcher,bn.(?),bw.ZiePulhev.
Pulckeren,ww.Zie VTNT i.v.Pulheyen
(1).
Bulderen,razen?!1Cabbelen,vloucken,
pulckeren, zweeren, DE DBNE 317b gca
15601.
Pulker, PULCHER, bn.(?), bw. Uitsl.
aangetroffen in pulhev zot en pulchey
zottinne,doorW NT i.v.Pulhevzotopgevat

Goddeliche #1'
u#8wfï8, goddelijke voor- als samenstt.(thet laatste mogelijk ook
zienigheid.11Die ouerheid...isingestelt als afl.van het eerste),waarvan het le
duer die godtlicke prudentie, S.stadt 52 1i
ddestam zouzijnvanpulheven,razen(zie
gca 1535q;Godtsordinantie Diegheordi- Pvlcà8rywl.Ditlaatstewvr.zouopzijnbeurt
neert is door die Goddelicke prudentie, afgeleidkunnen zi
jnvanpulh,#01à(< polHeymelicLijden258(1557q.
lehlenj,verkleinvorm van polle,marotèn
Pruetelpotten,ww.Vanpvuetelpot,mop- nar,zot(vg.KIL.:Polleken /m arotteken . Imaguncula quae stultis ad lusum
peraar,zieW NT i.v.Pveutelpot.
Mopperen. 11Die altijt pruetelpotten pvaebetuv:sceptvum capitulatum siue bansignis.& M ovio
sondercesseren,Leenhof653 gna.1531q. culusmovioniscapitelloI'
Pruttelinghe,zn.Van pvuttelen.
sceptvum gestans en Polleypolleken.j.
Gepruttel.11Uwepruttelinghemy clein ghepolkereert sot / stocknarre.
vermaeck doet,Bv.Willehen 167 (1565?1. Stultus,movio sceptvum cum capitellogesPublieren,PUBLYIEREN,ww .Zie W NT tans; vg. ook ald.: Ghe-p olkereert
i.v.Publieeven.
sot.j.polppolleken. M ovio capitellum
1)Afkondigen. 1 Ten derden naoeten gestans:stultus baculo vidiculo insignis).
wy ooc publieren ... (volgtde behendma- Het door Kiliaen vermelde ghepolheveevt
king,cAsT.,C.V.R.68 (1548);Daer men sotwordt nog aangetroffen bijv.woLsghewonelic es de voorgheboden te pu- SCHATBN,Doodt Iz
oFA)z. 68 (16541 in de
blieren, VAERNBw IJCK, Bev. T. 1, 20 vorm ghepuvkeveevt sot, aang.1I1 W NT
i.v. Pulhevzot, Opm . (
(ca 1568q(zieook ald.204,224).
die nu moet ver-

2) Verkondigen. 1 De tweeste ionste vallen);ghepolheveevt,*ghepulheveevtwi
jst
op een ww.*polheveven,*pulheveven (=
zelven gaftydellck,GentseSp.122(1539); voorzien van een zotskolf),datsecundair
Duer tgheloove leifdy,naer lans publy- (van polheven, pul
keven, althans onder
ieren,ald.260.
invloed daarvan)zalzijn gevormd.
Hevig, razend,stapel-.11Die metsen
Puerelick,bn.ZiePuevlijch.
Puerich,bw.7
.Van puev.
en temmeren zonder gheld propijs..
Zuiver.117.:Hebdy nietgoetzaetghe- Dese zyn pulker zot, cAsT.,C.V.R. 153
zayt. L.: Ja jck nedt ende puerich, (1548q; Ey quade schiel
oose valsche
Vrouwe, Onghem anierde pulcher zottinTayuweqvaen 803 (15834.
Puerhjck, PUERELICK, bn. Zie MNW nebloot;H .d.Am.O 8 gm.16e e.q.
Punctle,zn.Zie W NT i.v.
i.
v.Puuvlijc,W NT i.
v.Puuylijh.
Zuiver.11Creta luppiters lant,dwelck
Smart,pijn.11Van Mars en Saturnus
hy my geiont heeft,lonneick v weder,ia wasdeesconjuncti
eBycansterdefunctien
wt liefden puerlijcker, GHISTELE, Ovid. /van elcx officien /Elckanderen oppresSendtbv.27b (15594;Doet dat gheduere- serende met sulcker punctie / Door tfel
lick Uut goeder liefden puerelick, Veyl.Z. beroeren van M ars m alitien, cAsT., Bal.
l1,903(1583q.
h 4v(15214.
Pueteren,ww.Oorspr.?
Punitie, zn. Zie MNW i.
v. Punicie,
Verschaffen,bereiden? 11Gheregaelde W NT i.v.Punitie.
meloenen //hebbick hemlien ghepuetert Straf door God opgelegd in dit leven
m etslanghen bloetghebuetert,Reyne M . of het hiernamaals. 1Dals.wedevh.738
529 Eca 1575?q.
Eeind 15e e.?j;M av.v.N.784 (ca 1500);
ghepubliert Est dat Gods zuene hem

338

v.D.DALE,Lof Sosfï: 258 (1e kw. 16e
e.q;EVERAERT183,185 (15261,278(1530);
Gentse Sp.45,55,153.309 (153% ;GHIsTELE,a4wf.38(1555);M eest-.
Z
Il141(155% ;
Roevende v. M eest Al 721 (ca 1564?q;
VAERNEwIJCK,Ber.T.1, 259 gca 15684;
Judich 1500 (15771; Vevl.Z.1,231,299
(1583q.
.

plaatsbijCANNAERT 89 (14811,waarhet

bedr.ww.#t?:1'
:1z8s,aansporen isgebezigd.
Pusonich,PuvsoExlcH,bn.Van pusoen

(zieMNW i.v.Poesoen,W NTi.v.Pusoenj.
Eig.giftig,venijnig;in de aanhh.(van
de dood)in fig.toepassing:verraderlijk
of ongenadig? 11O pusonighe doot dyn
regalich aencleuen Doetm y altoosbeuen,
Punt, Zn. Zie M NW i.v.Poent,W NT St2,69 (vöör 15241;Zou (
t.w.de dood)
heeft versletich Veel menschen gheweist
i.v.Punt(1).
M ythologische of allegorische voor- oyndt puysoenich, regalich, W reedzinstelling in een optocht ter gelegenheid nich,andaeli
ch,Ds DENE,bijDs Bo i.v.
van eenlandjuweel.Vervolgensdewagen, Regalig (ca 1560q.
waarop die voorstelling was uitgebeeld
Pussem,zn.Bijvorm van peysem, zie
en het bord met deze voorstelling, dat M NW i.v. Pevseme, W NT i.v. Pevsem.
vöör dewagen uitwerd gedragen en werd
W oeker,woekerwinst (vg.KIL.:Pusopgehangen aan het logem ent,waar m en sem e.Fland.gand.j.perssem .M ensa,
a1s kam er was gehuisvest. Tenslotte het siue tabevna vsuvavij en Perssem .
gedicht (
refrein) waarin de voorstelling JQz4rJ).11Een caefvaghere door pussem
op het bord werd verklaard (bord en verrijkt,Pol.Ball.65g1581?q.
refrein werden ook poetehjck punt ge- Puteyn, zn. Contaminatie van putiev
noemd),zie NVNT i.v.Punt(1),bet.B, en vileyn? Tegen ontlening aan ofr., fr.
7tb).11Antw.S#.A ij,B i,iiij,E iv,H putain,prostituée schijntzich de toepasiilj,S itKk i,Bbb ijv,Bbb iijv,Ggg 1v, sing in de aanh.te verzetten.
Souteneur? 1L.:W ech,ghy roffiaen!
Mmm lijv (15611.
Pupsteker,zn.Uitpup,pop en steken B..Ke,wech ghy puteyn (x deyn,sevm et-6y.
fyys),Tvudo 430 (ca 15504.
Vitale kerel;in de 2e en 3e aanh.onPutertierich, PUVTERTIERICH, bn.,bw.
gunstig (
wellusteling) of obsceen (vg. Zie M NW en W NT i.v.
W NT i.v.Stehey,bet.1 c).1
1Tscheen een
1)Schandelijk,slecht.11Svyantstempde frayste pupstekere Alshy eerst/naer tacien zeer putertierich, EVERAERT 195
hu versouck stack, Avachaernaen eshy / (1526);Vergheif
tmyn leuen putertierich,
jnden brouck slack? EVERAERT 535 ald.230 (1528?j;Uutgheloopen muncken
(1538?1;Dusdaneghe overvlieghers ende putertierich,A.BIJNS 466 (ca 1540);Ic
pupstekers, os DENE 273v (ca 15601; worstelde genoech tegen dwerck puterAdieu zuvelhuus daerm en de pupstekers ti
erich (t.w.de verkrachting),GHISTELE,
daeght,ald.283V(= Langhen Adieu 276). Ovid.Sendtbv.36a (1553);Hoeren...die.
Pureren,ww .Zie M NW i.v.
Om tghewin seer puytertierich zi
jn,
Zuiveren. 1 Ghimocht mi licht voer GHISTELE, Tev. 2, 90 (1555j; Onseker
gode pureren,Elchevlijc 380 (ca 1490?); hope.. M enighen bedriecht seer puterSy (t.w.Biechte)salu pureren,ald.501. tierich,GHISTELE:Z'
nf.51 (1555);Paris
Purgeringhe,PURGIERIJNGHE, zn. Van

puvgeven.
Zuivering.1!Dezen troost es een gheheelpurgierijngheVan zondyghesmetten
abominabele, Gentse Sp. 212 (15394;
Neem t deese confectie... met walghe
van sonden om purgeringhe, Smenschen

gheest793(ca1560?j.
Purrenen, PURREMBN (?), ww. Zie
M N W i.v.Poyvenen,W NT i.v.Puvven.
Gaan,trekken.1Dieseshy ghepurrend
van Broodshende Om schuwen des aerm oeds groote allende, cAsT.,C.V.R. 131

Oenone eerst m lnde vyerich, D ie hy
in 't leste verliet putertierich, H .d.Am .

l 5 (m.16e e.q;Putertierich is haer oneerlijckleven(t.w.vanVenus),HouwAsR'
r
Gen.Loop 52gca 15904.
OPM. Ook bij GILL1s, Emblemata I.
Sambuci 87 (15661, aang. in W NT i.v.
Putevtievich, sub bet.A, 1.
2) Onbeschaafd,ruw. 1De menschen
loopen als beesten putertierich, Dvyd.
&:/.35 (1561q Reden seydtmy,dat(t.w.
de minnaar)een putertierich groot deyn
was,HouwAsRT,Lusth.3,34 (1582-'83j.
.

Putevtievick vallen, hard vallen?
(15481;Alsick eerstpurremdemetmynder bende Vut myn Vrancksche rijcke, (Vg.MNW i.v.Putevtieve,bet.3).1Valt
ald.171.
onsnietputertierich //intghenedathier
OPM. M NW i.
v. Povvenen, bet. l1, 1 isghedaen,JJ?
'
::F.Gheleevde491 (15582.
kent deze bet.ten onrechte toe aan een
3) Verschrikkelijk, vreselijk; hevig. 1
-
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Putertiericheyt- Quadebeleyder
Vp de scoonheyt der lelye, bouen alle Bi
jdv.4,301 (beg.16e e.q?
'Mijt v van
bloraraen 1nt Vrancxsche pryeel, wylen houerdicheyt en putertierlcheyt, HoUrosierich Es gheuallen een ruwyne Ptlter- wAERT, I
/-ïcr Wteyste 174 (1583); Door
tierich? BVERAERT 124 (15251; Sijn be- secreten nyt, diffidentie en putertiericgheirltckheytseerputertierich was,HoU- heyt ist dat tvolck deen dander soeckt
te verdrincken, HOUw AERT,in N ooyd en
wAERT,Lustk.4,446 (1582-'83J.
Putertiericheyt,zn.Zie M NW i.v.
Zuid 16,326(eind 16ee.
q.
1) Schandelijkheid,slechtheid. 11Dat OPM.Dez.bet.wellicht ook in Pelgvitherte in putertiericheden Liefs liefde Ant
zjz: 69d, aang. in M NAV i.v. Putevtieonder devoetsoudetreden,Sp.d.M .696 vicheit,waar het wordt weergegeven m et
gbeg.16ee.q;t'Gout,en siluer,datsy aen 12lastigheid,onaangenaamheid''
alle inden Gherooft hebben,m et grooter
Putertierlijck,bw.ZieMNW i.v.Putevputertiericheyt,HOUw AERT,Ov.d.Amb.18 t
ievlijc.

(1578)t
'W y (saghen) daer boosheyt en
Snodeli
jk, schandelijk. A1 heb IC
putertlericheyt, HOUAVAERT, Gen. Loop deertschgoetbemintseergierlijc,Gulsich,
183(ca15901.
oncuysch en seer putertierlijck,A.BIJNS
2)Kwaadaardigheid,boosaardigheid.11 400 qca 15401.
Mrat waendy... Dat ghy m et nydigher
Puwe,zn.Zie W NT i.v.Puwen.
putertiericheden ... gheraken sult ln de
K ilcvors? 11De Puwen zagh ick hemschoone havene vol salicheden? Leuv. l
ieden vry doopen,cAsT.,C.V.
R .2 (15481.

G
Quabeleet, QUAEBELIJ, QUAEYBELEY, Van sulcken smakeveech ick mijn muylQUAETBELEYKEN, Zn. Uii qltâ, enz., ken.F.:Ke swi
jchttoch daerafoprech-

kwaad en beleet,beleid (vg.QuaetBeleedt tich vuylken,Antw.Sp.m iijv (15614.
naana van een Personage 111 EVERAERT,
Quackelken,zn.ZieMNW i.v.Quachel,
VFNT i.v.Kwahhel(1).
Ilayia ffp8#:à6w).
Deugniet (vg. KIL.: Quaetbeleyd. Benaming vooreenaantrekkelijk meisFland.j.deughniet,nequam,#0
zp#ïg'
pfs). je.1I'
S Hoesullenwi
jtmaken?B.:fquacilQuabeleeden die ruusschen buusschen, kelken locken,Sp.d.M .318(beg.16ee.q;
CA ST., C.V.R. 244 (
15484;Ghy zijt een M en sal hem het tortelduyfken ... Met
oprecht quaeybeley, Ghy groeyt in arc- andere quackelkens wel doen vergeten,
ald.1342.

heyt,H .d.Am.F lvgm .16ee.),Hadieu,
quaet beleyken,Tvudo 2198 (ca 1550);
Tisvan een quae Belijdie tothaergerijven. haerman ginck verpletten,Lijsen
Jan Sul,prol.5 (eind 16e e.?j (hic? of
quae Belt
j, waarin Belij eigennaam ?).
Quackelbeenken,zn.Uit quachel(met
toespeling op quachelen,zie ald.) (?) en

Quacken, QUACKKBN, ww. Zie W NT
i.v.Kwakhen (11).
Van het hart:trillen,beven? 11Hue
mach mijns wijfs herte liggen quacken
om tydinge te weten heeft sy beghaeren,
O.L.
H M innevaev 185 (ca 15501; M .:

Alle m ans arbeyt laet m yn quackken ...
I W ilt U hart tevreden stellen,H uisv.
Eig. benen fluitje (om kwakkels te Idelh.496 (m.16e e.1.
lokken), zie W NT i.v. Kwahhel (1), KIQuac
ke(rlne
lleken, QwACKERNELLEN, Zn . Zie '
W NT i.v. K wahltevnellehen.
Sam enst., in de aanh. in obscene toepassing in de zegsw . het quachelbeenhen
Bekoorlijk,dartelmeisje' lichte deern.
beenhen.

slaen,het minnespelspelen,coire.1W y (vg.KIL.: Quacker-nelleken. Fland.
zullense leeren het quackelbeenken slaen Puell
a venusta,lepida,lasciuaq. 1NyeuW t kracht van vyerighen appetijte, vont123(ca 1500);St2,200 qvöör1524);
Gentse Rej. 19 (153% ; Tvudo 2548 (ca
H .d.Am.Aa 2gm .16ee.q.
);Hs.TM B.G,fol.68vgeind16ee.?q.
Quackelen,ww.Zie MNMTi.v.,W NT 1550
OPM.Vg.Venusquachevnellehen i.
v.JQi.v.Kwahhelen (l)?Ofvan quackel,kwak- WNS.
ke1(endanineig.zin,,opdekwakkeljacht
Quackken,ww.Zie Quachen.
gaan'').
Coire? 11T Twaer beter gheleghen
Quadebeleyder,zn.Van quadebeleyt(zie
yevers int groene. B.: Ja ia /dat ghy Quabeleet)metanal.suffix?
quackelen mocht noen voer noene /
Deugniet (vg.Quabeleet)?Ofbep.ver-
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leider (vg.STALLAERT 2,123)? 11Quade- Op quantslaen,,,voorkopen'' opkopen.
beleyders die anderen tlandt doen ruy- 1 (Bot
ey-8Aî haashopevstDie dus loopen
men,oERoovsRs405(3ekw.15ee.q.
en raesen /en dus doer tlant // gaen,
Quaebelij,QUAEVBELEV,zn.ZieQltabe- waer doer sij die helft vant suijvel op
leet.
quant//slaen,G)'.Hel1119gca 15641.
Quaern(e),zn.Zie MNNV i.v.Queyne, Quareid,bw.ZieAVNT i.v.Quaveit.
'
W NT i.v.K weven.
Eig.vierkant;in de aanh.bet.quaveid
Eig. handm olen , in de aanhlà.fig.j
.
,e10(
)t
>.
cçz naar het schijnt ,,zuiver zi
jn''*11
bruikt als schimpnaam. 1Siet,waer hij Nietm eeren looptden teerlingh quareid :
comt, dafgrijselick quaerne, Cl
lyistenk. Elck soucktbedrogh vulvalscher laghen,
1709(ca1540jDewaerdyniseengoeouwe cAsT.,C.t,.#.151 (15481.
quaern,Katm.532 rvöt
'
lr 1578j (zie ook
Queeckbert,zn.Zie MNW i.v.Quaecbevt.
Hs.TM B,G,fol.70 (eind 16ee.7
.j.
El
'o
(y. speelbord, triktrakbord ; in de
Quaerte,zn.ZieCaevte.
aanh. in de zegsw. tqueechbevt hanght
Quaetbeleyken, zn.Zie Quabeleet.
Quaetbestier (één woord7
.), zn. Uit uyte,het is hommeles? 11Nv wilick met
quaet en bestiev.
vruechde
nbb
nae
g
aen reepen / En
Lu
e /huys
hoordi
jt
ghy Luyte? Of
Dwaasheid?1Mradtmach Loerisletten Payen
rs sou tqueeckbert hanghen uyte,
dathijquaetbestierclapt,KostevJ0lt.316 ande
x,4.
(m .16e e.?q.
z7/f
,
f
p.Sp.m iij(1561).
Quaetpurck, zn. Uit quaet en puyclë, Queeste,zn.ZieQueste(1).
dwerg (zieW NT i.v.Puvh)?
Queesten (1),ww.Van queeste,lueste,
Schimpnaam voor een vrouw. 11Lijs zieQueste(1).
oftandersBelijQuaetpurck,Lijsen 7/,ç4 Krakelen ? 11Elc vrijlijc at en dranc
Sul (uit de lijst van personages) (eind Sonder ongenuechte, zonder twisten oft
16ee.?j.
queesten,GHISTELE,Vivg.a4cw.22a(1556q.
Quaetslagher,zn.Uit quaeten slagltev Queesten (11),QUESTEN,ww.ZieMNW
i.v., RVN T i.v. Kweesten en A.Beets in
(ofslaghen,slaenmet-:A'
).
Kwaaddoener? lk Quaetslaghers die Tschy.57,165 e.v.
altoos hebben den tuck,os RoovsltE 404
A . ONz. 1) Praten (
somsbep.mooi
(3e kw.15ee.q.
praten,bijv.in Rott.Sp.B i),spreken.11
Qualifieren,ww.Zie'
W NT i.v.Qualiji- Pvochiaen 2399 qca 1540);Rott.Sp.B i
::F8'
FI.
r15611: a4lit en LIjsbith 88, 96 (eind
Uiteenzetten,te kennen geven.11Dies 16e e-$q; .D.TT,.''.10-, 117 reind 16e e.?q,
.
H
s.r u-.
ick by causen dit qualifiere,Ende zal u
B,.
p;10,239 geind16ee.?J(,,son-

..
.

de opinie van desen landen leerentcAsT., der eenich questen'' aang.d.Erné,Twee

C.V.R.53 (15484;By exeml-lewillckthu
qualifieren, ald.60.
Qualiteyten,ww.Van qualiteyt.
Noemen, karakteriseren. 1 Ghy (t.w.
de mens) syt minocismus (l.of versta
micvocosmos?) geqtlaliteyt, Weyelt bevechten 358(2eh.16ee.q.
Quant
)
,QI
Zie
M NW (1
i.
v.
,WJANTKEN,
NT i.v.KQUBNTKEN,
want.
Zn.
1)Kameraad,makker,gezel(vg.KIL.
quant/m angher.Sodalis,socius,socius
ludi,collusoy).!1M an en wijj 170 geind
15e e.?j; Schuyfman 570 (v6ör 15041;
EVE RAERT 188 (
1526q; Rott.sp. P iijv,
ViJ
'(1561).
Als benam ing Waarm ee zinnekens
elkaar aanspreken. 1 cAsT.,Pyv.C vij
gca 1530),Con.Balth.147 (15911 (quenthenj.
2) (Doorgaans in verkleinvorm) minnaar,boel.11Antw.Sp.Ee i,d iij(1561j,
Haagsp.m iij(1561).
Quant(11),zn.Oorspr.?

Spelen bl.118,hic?);Tvauwe140 (1595?j,
*
M eestevHoon 53 (ca1600?).
2) Huichelen (vg. voor deze bet.
Qaeestev,bet.1,waar mooipraternadert
tothuichelaar,schijnheilige):sondevquesten,naarwaarheid,eenvoudig en oprecht?
1
1 Laet hooren dan, gij clager sonder
questent Op dat ten besten yytvonnis
mach siln geent,CvimpevtOom 362 Eeind
16ee.?q.
3) W eeklagen. So naocht IC altoos
dencken waer ghy waert..* En met alle
dandere claghen en questen, GHJSTELE,

Ov1'
d.s'
pzl///àlr.3a (155% , Iuno sachmen
queesten, Die tbedroch wiste,en is gaen

strijcken,ald.97b (hic?).
B .BEoR.Zeggen,vertellen ,verklaren,
belijden,uitroepen.11De waerheitwi1zy
(t.w.derederi
jkkunst)queesten endedat
in spijt van alle diet benijt,Vad.M us.
5,350 gca 1500?j(hic?) Hoort,wadtick
queest: Goossen sal haest com en, enz.,
Goossen Taeijael't 255 (2e h. 16e e.?j;
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Queester - Quert?Querdtdle?
Van deser ghelykenesse En was noyt 1Doesb.13 (vöör 15281;Hwf
zf
?.SA.c ij

eer ghehoort / Ic bems een queestere
Bin swereltseestere,Jezusi.d.tempel344
(ca 1575?q;Zoe za1ict alqueesten:Hij
prende twee kevels, enz., M eev Gheluch
395 Eeind 16e e.q;'t En is geen luegen,
vry naemijn queesten hoort,D.JFJI'.10,
122 geind 16ee.?q.
Queester,zn.Van queesten.
1)Mooiprater,-praatster.1Hoortdoch
deese queesters / wat sij conen coken,
Gv.Hel556 gca 15641;Ghi
jweetweldat
sijiseen arge queester,PvoetusAbantus
150 gvöör15091.
2)Prater,kletser.1Gijmuech v ghebreken als sotte queesters hier wel verhalen,DvieSotten 212 g1ekw.16ee.q.
OPM.Onduidelijk -van queesten,jagen,
ronddolen? Of van *queesten, *questen
(van queste,inzameling)en dan hetz.als
questeevye, questeevdeyï - is de bet.in
Hs.TM B,z1,fol.108geind 16ee.?1:y,achter lande lopen a1s die queesters''.

Queken (1),ww.ZieMNW i.v.,leart.,
W NT i.
v.Kweken (1).
Trillen,schudden,bengel
en.11Dathy
m oet byden balghe queken Ander ghalghen reken, EVERAERT 43 (.
1512q; Jc
saeghehem lieuer/byden balghequeken,
ald.537 (1538?q;Sy doetheurtonghsken
zoo net queken, cAs'
r.,Pyv.A vij gca
15304;Hoeaerdich doethy synparuycke

(15611,Haagsp.giij(15611.
Quemconiam,zn.ZieW NT i.v.
)nOnzin,zotteklap,malligheid'' 11Aldus
en was dit niet beter dan ghueschen
quem coniam ghezoghen uuten blauwen
hasack, VAERNEw IJCK, Bev. T.2,311

gca15681.
Quene,zn.ZieSVNT i.v.Kwene.
Doedelzak (vg.KlL.:quene. Fland.j.
m oesel.Tibiavtviculavis).11Leuv.Bijdv.
4,331 gbeg.16ee.1;St.1,51 (v66r15241;
Doesb.35 gvöör 1528j;CRUL,Dvonchaeyt
183 g2e kw. 16e e.q;H.d.Am.V 4v(m.
16ee.q.
Quenselen,ww.ZieW NT i.v.Kwensef:,1.

Schaften (vg.KIL.:Quentselen.f-:')?,tè & jlsfï#ï/s?mandeyej.1M .:MTatdunct
v maetEest schierniettijdtom quenselen? G.: Mra trouwen jae't, Dit schof
dunct m y langher dan 't plach yydueren,
H.d.Am.h 7 (m .16e e.q.
Quenteren,ww.Zie W NT i.v.QuinteeF8/l.
Zingen.1F.'O dat'
sghesonghen.JF.:
Dat'sghequenteert,Rott.Sp.P viijg1561q.
Quentken,zn.ZieQuant(1).
Quepaers, zn. Ontleend aan lat. que
(= quae)pavs,welk rededeel(schoolterm
bij het ,,partes maken'',vg.MNMTi.v.
Payt,2eart.,bet.4).
1)Elementairfeit,simpele ofde sim-

Queken,ald.vijv.
OPM. Verdam 's verklaring van quehen pelstezaak.11Den herpslagheretbedecte
als benaming van een dobbelspel (zie penningwaert ghenaemt,m et ziln herpe,
MNW i.v.Quehen,leart.,bet.1,c)wordt daer hij ghecke deuocie me raemt ende
bevestigd door den tevlinch quehen in menich mebescaemt,//nietwetendeque
paers,Chvistenh.942gca15401.
Tvudo 204gca 1550q.
Queken (11),ww.ZieMNW i.v.,2eart., 2)Dezaak,deboel;deheleboel.111z'.:
W NT i.v.K weehen.
Daer hebdijt al /J :Tis bedreten quersken, Sp.d.M . 4689 gbeg. 16e e.q;
lnstandblijven,duren.Dezebet.,door pae
het verband opgedrongen,hangt wellicht Ten sy dat wy tsaemen den treyn besam en m et die van ,leven''door K iliaen stieren naer onsen grey /ofte ti
s alververmeld (vg.:ald.Queycken..P71f8r8).II looren que paers, Sm enschen gheest,69
U zotbestier en mach hiernijetqueken, (ca 1560q,Och tis heel brodde en verloren quepaers,Antw.Sp.Ffiiijv (15614.
Tielebuijs359(15411
Querde?zn.ZieQuevt.
Quellaert,zn.Van quellent.
Die kwelt, m artelt, hindert, plaagt.1
1 Quereel,bn.? Zie MNMJ i.v.Quevelle,
Ilaer bleef taeyaert tootaert ende quel- W NT i.
v.Queyel.
laert,lloesb.247 g
Onenig? 1 Oock doense we1 (t.
w .de
vtsôr 15284.
Quellatie,zn.Van quellen of rijmver- ontboden raadsheren deskonings)/datse
vorm ing van quellagie. Kiliaen geeft de zonder quereele // schyn dus haesti
ch
vorm quellaedsie(= quellatie?Of= quel- commen ten mynen beveele // zyn,Judick 182 (15772.
lagie?).
Quert?Querdtdle?zn.Naarhetschijnt
Kwelling.11Ghy hebtvooronsvoldaen
Godtscondemnatie /En van dequellatie verwant met quevdel (zie MNV? i.v.
vdel,W NT i.v.Kwevdelj.
dusduyvelsbevrijt,Rott.Sp.O v (15614. Que
(Schoen van) grof of slecht leder of
Quelsel,zn.Van quellen.
lAlsijn si
Kwelling(vg.KIL.:quelsel.M olestiat. lederen lappen of snippers? i
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grofghescoyt mitquerdden (x devdden),
Dyiebl.danssen 21(14821.
Queste (1),QUEESTE,QwssTE,zn.Zie
W NT i.v.gO
u ue
ste(11).
1)Vraagpunt,vraag.11Opalleschriften
vindense (t.w.degeleerden)nieu queste,
Leuv.Bijdv.4, 235 gbeg. 16e e.q;Avie
m eest zotheyt tooght dit es de qweste,
Gentse Ref.67 (153% ; Apollo die heeft
een qweste gheproponeert Onder zi
jn
neghen dochterkins, henlien vraghende,
enz., D 'HEE RE, Boonl
,
g.117 (1565q,
2) Punt van geschil,geschil (vg.1-0quela i.v. Questeboom). 1
,1 Tusschen de
Troyanen en de Tyrien en zullen geen
questen Noch geschil wesen, GHISTELE,

Vivg.a48w. 19a (15564;Twee Ambassa-

deurs. die creghen questen,ln'tSenaet,

HOUwAERT, Lusth. 2, 615 (1582-'831;
Buerwijff,hoorteensom teschuwen alle
questen,Lijsgen en Lichthavt 288 (eind
16ee.?j.
OPM.Nog bi
j v.MANDER,Oli)'fb.21,
aang.in W NT i.v.Queste(11),subbet.3).
3)Zaak,aangelegenheid.1,Cleyn is de
queste, GHISTELB, Ovid. Sendtby. 131a
(155% ;lck weet van u noch een groote
queste,Rott.Sp.A ijv (1561q; A1 onse
queste, Hoop ick, sult ghij bevesten,
dattetwe1salsijn,Tcooven 767 (15654.
4) Moeilijkheid, zwarigheid. )1 Den
hongher bracht ons dicwils in queste,
Bevv.Bv.231 gca 1520?q;God wilv bescherm en van alle queeste,D boech #.x4- .
97b (1eh.16ee.q;Vreestvoorgeen questen,Red.en Nat.104 (2e h.16ee.q;Niem andt en behoort si
jn leedt oft questen
te wreken, HOUAVAERT, Lusth. 2, 617
(1582-'831;Om ontslaghen te syne gvan?q
verdrieten queste,HouwAsrt'
r,Gen.Loop
79 (ca15901.
Queste (11), zn. Zie W NT i.v.Queste
(111).
Het gesprokene,woordten). 11 (JJA'
t?'
?
,
fwenj Die den mans verwijten met veel
questen Dat hy nietweert en is dat hyse
oyt sach,Leenhoj690 (na 1531q,Dat hy
secreet en stille, zonder eenighe queste
Soude vertrecken, ende verlaten Dido,
GH ISTELE,

Viyg.a4ys 64b (15561; Aen-

m erct myn queste, ald. 67b ; Erasmus,
wiens leeringh' en hooghe questen..
Ghy ouerstelt in duutsch, D'HEERE,

Boomg.69(1565q.
Questen,ww.ZieQueesten (11).
Questinghe, zn. Bijvorm van questie?
Twistvraag? 11Questinghe //Redelicxste//Soluerende(totM J#ïtz),Ds Roovslks
205g3ekw.15ee.q.

Queteren,ww.ZieMNW i.v.,W NT i.v.

ffweteven.
1) Beuzelpraat verkopen, kletsen. 1
Wra neue dat ghys niet meer en doet,
Op li
jf en goet,dus m eer te queteren,

Dwevch d.Apost.804 g1e h.16e e.
q;Nvilt

niet queteren Nvant hy salals de rjpe
gherste beteren,,4ntw.Sp.Gg iij(1561q;
Jae,ja wadtmoochtghijhierstaen queteren,Hs.TSIB,B,fol.63vg2eh.16ee.?q;
Hoortmijditvolck doch staen queteren.
xve
esteyf'
fpp'
n 418 rca 1600?q;Hs.TM B,
G,fol.71* geind 16e e.?q.
ln deaanh.naarhetschijntin gunstige zin:spreken. 1Elc Sant heeft by
na zijn sonderlinge siecte...Quetert nu:
isditniet altotonservrom en? Pvockiaen
878rca15401.
2)Razen,tieren;schreeuwen,jammeren.11B.:Sy suelentons ontknoepen L.:
Die valsghe sleteren.B.:Ten bayt gheen

queteren,Tvudo249 gca 1550q;W ijsullen
Suermuylen leeren queteren / Sy moet
ons orlof gheuen oft sy wilt oft en wilt,
Hwfîf
?.S#.o ij (15611; Ghy moet eerst

dat duymken cussen en v quathyt blussen en laeten v queteren,Con.Balth.1114

(15911.

OPM.Vg.Bequeteven,Gequetey,Teghenqueteren.

Quets,bw.ZieW NT i.v.Kwets(111).
a1s bw.van mod.:denkelijk,waarschijnlijk;bepaald,beslist.1Lechevt.105(1541j;
HQJJ.M ensch 30 g2ekw.16ee.q;H.d.Am.
A 4V,C 1,K 6,R 3 en pass.Em .16e e.
q;
az
lwftt?.SA.Llij(15611,
.Haagsp.pijv(15614,
*
Tayuwegvaen 974 (1581) (quts,1.quets?).
Quetsele,zn.Van quetsen.
1) Kwaal,ziekte.11lnwendighe smerEig.'h wed des,in de aanhh.gebruikt

ticheyt der sinnen Die den lichame int

merch wort een quetsele,Sp.d.M .2311

(beg. 16e e.1; 'touetsele ,,vermaent ,,en
(m. 16e e.); Dat ghi duer mi lijdt dit
hinderlijc quetseleDoorsakeuwersiecten
compt duer mijn opsetsele, GHISTELE,
Ovid.Sendtbv.132a(1559q.
2)Letsel;ook fig.:nadeel,schade,ongeluk.1Deespilen (t.
w .van rampspoed)
.. Sc
hietick op v alseen pijnlijck letsele
W elck gheschut /en hinderlijck quetsele
En suldy gheensins m oghen ontulien,
GHISTELE, v4wf. 78 (15551; (Serpenten)
En deden den m enschen gheen quetsele,
xz
l.
n/tt/.Sp.Dd iiijv (15614;Hy cantontbeeren Nochte oock ontfleeren // zulckdanich eenquetsele,Vevl.Z.ll,23(1583);
Ghy zijtmede derzielen smette en quetbetraent ,,de wanghen, H . d.a4- . S 7
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sele, NUMAN, Stviit d.Gem.34b (1590q.
Quetsich,bn.Van quetsen.
Kwetsend, kwetsbaar m akend. 1Dies
zou (t.w.deduif)dickent.. wort//Ghescoten duertwyffelic /bedyncken quetsich,BVERAERT 356 g1531q.
ictk) (1), t
pulxxsx, zn. Zie MNW
' Qu
1
.v.,3e art.,V'
NT i.v.Kwih (1V).
Eig. dier, fig.(
evenalsdiev)gebezigd
als vleinaam voor een vrouw. 1 DE
RoovERE 399 (3e kw. 15e e.q St 1, 31
gv6ör1524);cAsT.,Pyv.A viijgca 15301;
Antw.Lb.181 (vö6r.1544).
ln de aanh.ongunstig.11Een quaet
wijf,stuer,wreet,geen erger quic,v.D.
MEULEN,Ketiuigh.40 gca 1500).
ln deaanh.naarhetschijntin toepassing op een man.11W anneer jc bem
met goede quicx gheseten Jn taveerne
ofteeldere/om spelen dryncken Gheerne
laet jc tnat binder kelen zyncken,EvERAERT287(15292.
Quick (11),bw.ZiebijCovt.
Quicte, bn. ,,Etymologische'' spelling
van (of corrupt voor) quite,kwijt? Vg.
echter DE RoovERs 193: ,,ouictende
QuelendeQuickenQuetsuere''(var.',,Quirerende Quelender Quetsuere'').
Quicte van,bevrijd,verlost van.11Nu
beddy (l.hebdy)verwoerfuen paeisende
minne,En zi
jt quicte van een abuselick
wee,cAsT.,C.V.R.71(1548J.
Quinckele, zn. Van quinchelen (zie
W NT i.v.Kwinhen,Afl.)?
Snater? 11Zietmy ghenen kasse boeve
staen stuyten, God gheve hem ram p in
-

-

synen quinckele! CRUL, Dvonchaevt 137

g2e kw.16e e.q.
Quint,zn.ZieW NT i.v.Kwint(1).
V-inst(vg.KIL. Quint.f-zfcrzfpl,emolç4pî:yzfzxps, foenus, IvuctIts, quinta pavs
jvuctuum :iusta quintanat.11Maect banckeroet ..biedtd'achtstepenning...Dits
wi
sse quint,COORNHERT,T'voevspel855
(3e
kw. 16e e.q; Dout yser versmeden
sy en dnieu sy sparen,Dats a11 dobbele

W innen,verdienen (vg.TslRL., Bavg.
i.v.).1lckhad soogoekoop bli
jvenleggen
slapen,Dan hijerstaen gapen ,,en nijette
quinten,A/
leestey f'
fppçz144 qca 1600?1.
Quisbelbouten,ww.Uitquisbelen,kwispelen en bout.
In de aanh. naar het schi
jnt plicht-

plegingen maken.11Als ghij thegen ein

meysken wilt kouten, Stobbelse boeve-

lyck in einen houck,Ghi
jen derfterniet
veelmet quisbelbouten,Verkreukeltvryelyck hoeren douck, Bieyses 44 (2e h.
16ee.J.
Quistwater,zn.Uitquisten,kwisten en
watev.
Verkwister. 11 Joncker Merck quistwater diet al verdoet, Ghelt en goet, de

corsten metten cruymken, Leenhof 127
(na15311.
Quitancelijc,bn.Van quitance.
Geneigd kwijt te schelden? 1Quitancelike Quinterne,DE RoovElzs 193,var.
(3ekw.15e e.q.
Quittelen,ww.Van qu.
itltten.
Prijsgeven,verliezen?11Datqualijcgecomen ismoetqualijcgequitteltzyh,Dal
wedevh.612geind 15ee.?q.
Quoadiuture,zn.Ontleend aan ofr.,fr.
coadjuteuv.
Helpster, in de aanh. van Maria en
(indien te betrekken op Quetselijchev
Qualetin de bet.die bevri
jdttgeneest? 11
Quetselijcker Quale Quoadluture, DE
RoovBlts 193 (3e kw.15e e.
q.
Quoy,vnw.Ontleend aan ofr.quoy.
De quoy,geld.11Legt op die borse v
faelgeert de quoy,St 1,31 gvöör 15241
Daer de quoy ghebrect weet ick een
vondeken,Smenschen gheest620(ca1560j.
Quoniam,coNIAM.ZieW NT i.v.
1)Achterste.1Dekoye /dekiste,den
quoniam,Leuv.Bijdv.4,356 (beg.16ee.q;
Sijnliefmaectevanhem (t.
w .Aristoteles)
haren setele,Haren quoniam brack hem
aldeleden,SMEKEN,Dwondev268 (1511j;
Daerzaluwen coniam intPeCom blaken,

quint, Tvauwe 1141 (1595?),Hier is te CRUL,Dronchaevt 175 (2e kv-. 16e e.q;
grooten quint. H ier is winst voor de

Daerzaluwen coniam noch om versinghe-

len,ald.239.
hant,Const-thoon.Juw.196 (1607q.
Ook
bi
I.
EGHEL 157,aang.11l
2) Cunnus? 1 Als sy volghen willen
W OP
NTM.
i.v.
Kwi
njtSP
(1)

Quintefeulge,zn.Ontleend aan ofr.,fr.
quintefeuille.
Vijfvingerkruid;in de aanh.gebezigd
a1s erenaam voor Maria.11Quintefeulge
Quintanceli
jcker Quinterne,DB RoovsRE
193g3ekw.15ee.q.
Quinten,ww.Van quint.
M4

deese ghetoyden al synse oock van die
beroyden sy willent hebben of quoniam

soud steelen, Smenschen gheest 588 gca
1560?q.
Quts,bw.ZieQuets.
Qwackernellekin,zn.Zie Quachelvlnellehen.

Qwaerte,zn.ZieCaevte.

becleedt heift Adam en Eva,vol zonden
Qwaligh,bn.Van qualen.
Lijdend,er ellendig aan toe zijnde? 11 qwaligh,GentseSp.274(15391.
(God) NVie (l.Die) zo ghenadigù zelve
Qweste,zn.ZieQueste(1).

R
Rabauwen,ww.V an vabauw.
Voor vabauw, schooier,deugniet schel-

Rack,zn.Zie M NAV i.v.Rac, le art.,

W NT i.v.Rah(1).
den.11De man word ghehoerezuent en
Zaak,aangelegenheid.jlLaet wij den
H eer voor hem bidden in dit rack,Dat
gherabaut,DE DENE 258a (ca 1560q.
Rabbelster,zn.Van vabbelen?
Hijhem behoein alle manieren,Tcooven
Blijkenshetverbandindeaanh.schurft- 1094 (15651.
Rackken, ww. Zie MTNT i.v. Rahhen
lijdster. 11Rabbelsters die schorft zijn
totter keelen, Crijgen eenen rabbaut, (111).
eenen vuylen rapaert,A.BIJNS,N.ReI. Om plpoc/îvachhen,optrekken (t.w.aan
171,d,9(1525).
een galg)? 1)Goutsmeen die meest het
Rabby,zn.Zie MTNT i.v.Rabbi.
volck gerieven,die suldijinderhellen al
Valsaardtboosdoener (vg.Joos:R ab- om hooch //rackken:tbehoorthaertoe,
be, R abble. valschaavd,twistev,vuzie- want het si
jn lose dieven,Gv.Hel.290
AnfIà:r).11'
U.:gy sijteen rabbyD.:en ghy (ca15644.
de ientste als dexcellentste //om archs Radactie, zn. Zie Redactie.
berueren,Smenschen gheest21 qca 1560?J. *Raeilge,zn.Corruptvoor(ofverkeerde
Rabbot,bn.Zie Rabot.
lezing van)caeilge (zieCaille)?Ontlening
Raboij,zn.ZieMNW i.
v.Rabooy.
aanpic.vaille(zieookW NT i.v.Ral(l)en
W ereldse drukte,rumoer,gedruis (vg. Loquela i.v.Ral)'
e)lijktop grond van de
DEBoi.v.Ravooi).j1Hoehebdihudinghen bet.indeaanh.nietwaarschi
jnlijk-.
aldusghemaectEnde intraboijmesselic Vererende benaming van een m an :
ghesteken, F. Vvoede 749 geind 15e e.q. Voornaanz heerofdappere,flinkekerel.11
Rabot, zn. Zie M NMT en W NT i.v. H .: Van elckx,die hem si
et,wordt hij
Rabat?
begeert.S..Tisvrijeeneedeling.H. Mra,
ln deaanh.naarhetschijntgevaarlijke 'tiseen raeilge,Pir.en Tk.274 q1ekw.
plek,oneffenheid.!
1Diedeweireltvolcht, 16ee.7
.q.
sietm en verdordt verkeeren, als inden
Raeliaert,zn.De vorm wi
jst op ontbreeden pat waer schuylt m enich rabot, lening aan ofr.vaillavt, spotvogel, grappenm aker.D ebet.in de aanh.iswellicht
Bvuyne3,134(1556).
OPM.Mrellichtbehoorthiertoe ook het beïnvloeddoorvael,lang,slank (zi
eW NT

bn.vabbot (= oneffen?) in Gentse Sp. i.v.Raal(1).
238 (1539):,,M ..Zo zalicdien gheplaenSlungel? 11 Eij, lang raeliaert, wadt
den wegh dan laten,En dezen leelicken hebdi
j bedreven! Lutjstevvinck 541 g2e
stranghen wegh beterden, Pauentuere h.16e e.
q (vg.ald.575:,,Dat nieuw ge(var.Tauentueve)oft my zaligh moghte boren kindeken isrelijck lanck'').
werden.G.:Tzal al verzoeten,alm aght
Raem te, zn.Van vam en.
eerstwarfrabbot,zijn''.
Overlegging, bedenksel? 11 HoouerRacat, zn. Ontleend aan ofr.
digh volc hoortm en rampen en vloucken
vachat.Vg.M NVTi.v.Rachat.
Grimmende, schuddende dats al zijn
Hetaf-,los-ofvrijkopen,in de aanh. raemte,GentseRej.68 (1539q.
naarhetschi
jntalsmisbruik-gelaakt.11 Raepsolasekin,zn.Uit vapen en solaes
Oythieltghyracat/simonieenwouckere met-tylàï'
p,.
/Niemantdeuchtdoende/dan den buyc Genotzoeker.!1Zijdyworden eenVenusend den eers?cAsT.,Bal.O vijv (achter janckerkin / een tijtverlieserkin / een
C.v.R.,ed.R'dam 1616)(15211.
raepsolasekin,cAsT.,Pyv.A iij(ca 15301.
Rachten, zn.Bijvorm van Rach (zie Raescoppigh,bw.Van vaescoppen (zie
W NT i.v.Ragj.
W NT i.v.Razen,Samenst.).
Spin (vg.KIL.:Rach.j raghe.Ava- Dwaas,idioot.1Tvolck dat hem raes'
p,
:J).11Dusghelijct men eenen bidesen coppigh,keybolligh gheneert,GentseRej.
Diesijn quaetwtschietgeli
jceen rachten 63 (153% ;Tvolcdathem sooraescoppigh
(x wachten),Doesb.199 (vöör 15281.
openbaert, Veeld.Gen.D.19 (16e e.
J.
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Raesdroeper
Raesdroeper, zn. De opvatting van

Erné,TweeSpelen b1.118(uitvaes,zotternijen dvopen,laten vloeien,duslem.die
zotheid bedrljft) lijkt, alleen reeds op
grond van het verband in de aanh., niet
waarschijnlijk. Staat vaes corrupt voor
aes,buit? Zo ja,dan uit aes en dvopen
(hetzijbedr.,,uitknijpen,uitpersen'',hetzijonz.,,zich vergasten'';zie Dvopen).
ln deaanh.scheldnaam vooreen korenopkoper.1
1Alsserdan veijlcompteenich
cooren,dat coopense alop tot haerlieder
orbooren,al soudense versmooren pdese
gierigeraes//droepars(l.dvoepevsx caesjj
coo
peys),Gy.Hel1112 gca 15641.
Raffen,ww. Zie M NAV i.v., AVNT i.v.
Raffelen (1).
Eig.hetkrassen van raven (vg.Teuth..

haer kinderen bedri
jven ragie,A.B1JNs,

N.ReI.169,a, 3 (1525);Dees meiskens
bedriuen ragie diet gade slaet, Doesb.238
gv6ôr15281.
-

In de aanhh. onzin, gekkigheid.

Tjacob Thuenusjchoorerage,EVERAERT
245 (1530);AVa!dits ommerrage!Tvudo
609gca15501.
4) Lawaai,leven. 1Die poorterie,die

was ghem eyn ln die Gaustrate, op eene
stellage, M et trom petten, met ghelude,

makende rage, Blijde Ink. 17,40 geind
15e e.q;De zee maect ragie.Duer de
winden verstoort m et wreeden faetsoene,
OHISTBLB,Ovid.Sendtbv.117b (15591.
5)Ietsgroots,geweldigs;grotedingen.Ij
lnt triumpheren bedri
jft siragie,Hsfzf
?.
Lb.
51
g
v6
o
'
r
1
54
4
1
,
S.
Re
i
nhuut
he
e
dt
hy
:
raffen , crochen als die raven , hy
E m aeckterage,cAsT.,C.V.R.244(15481;
cvocitave);vg.gvafjen in dez.bet.(W NT en M an van Wapenen die doet rage
,
i.v.) en vaven, kwaken van kikvorsen H 6
d.
)Am
(Ze.erR) 8 gm .16e e.q.
(KIL.:R auen ghelijck de vorschen.
veel;wonderveel,wonderwat.l
Coaxavet,in de aanh.van mensen:rate- W y weten van als te segghene rage, EvElen, kletsen. 11W adt meucht ghij staen RAERT 546 (1538);De werelt betaelt
raffen, W evchen d.Bavm h., in H s.TM B, metniet,algeloeftsi
jragie,A.BIJNS242
C,fol.34 (1596q.
(ca 1540q;Leestvueren,endeachter,ghy
Rage RAGHE,RAGIE,zn.Zie MTNT i.v. vi
ndter rage, cAsT., C.V R. 218 (15484,
Ieksvreselijks,vreselijke dingen.1 Zij
t daer af gherust, ick weet ragie
1ck1)
g1 weet seck rage,Dwevch d Apost.271 M ercurius heeft van luppiter last ,,al,,
eh.16ee.q(Vg.ald.287 ,,Tisalbedor- H .d.Am.A 5 gm.16e e.q;1ck hebbeveruen pap en wellinghe''), Als ick gram nom en dat het volck m et clappagie Hem
b
en,so bedrijffick ragie,Goossen Taeij- mijnder seer moeyt, vertellende ragie,
aeyt230 (2eh.16ee.1;lnvidiaspeeldesoo GHISTELE, Ovid. Sendtbv. 113b (15591;
.

.

.

haer,personage,M et de Furien, dat sy
daerbedreven rage,HOUwAERT,Gen.Loop

W a neefken ghy vraecht ragie Ick m oet

depottagie//vheelberechten,Antw.Sp.
13gca1590j.
Kk iijv (1561);M .:lndien ghy de expoln deaanh.bet.vagiebedvt
jven wel- sitie doet commentelijck / Tmywaert
licht bepaaldelijk: onheil verwekken. 11 presentelijck / zal ick u dancken. 1/
7
Alsmentwelversintwy (t.w.dezinnekens W ywetenraghe,Rott.sp.P iij(15611(hic?
bedrijuenragie,Antw.Sp.Aaiij(15614. ofraad,uitkomst?).
2)letstreurigs;ook uiting van droefln deaanh.bet.vagiebedvijven naar
heid, misbaar. 1 Vrienden en magen hetschijnt:zich roeren,druktemaken.1
bedriuen dan ragien, Si crauwen thoot, Lofli
jcke fame sou my oock vervelen Die
sitrijcken armen en beenen,Doesb.194 tallespelen //wiltbedrijuen ragie,Hyzffp.
gvöör 1528q; Tscheen oick rage, Datse Sp.O iiijv(15611.
-

-

wou vui
jtstellen,datsegick vrij,Tcooven
Raghen,ww.Verwantm etvaggen ?
636(15651.
Jagen? 11Jc en can niet ghedueren /
3)Ietsvrolijks,grappigs,zots(vg.KIL.: van hyghene//Alzoomy devreesebrynct
Rag
ie.. Lasciuiat. 11Veel susterkens,
raecht,EVERAERT 176(15271.
in haer hekelhuys versaempt, D aer uut ghe
OPM.Het ww.kom t ook voor op een
genuechten bedreven ragie, A. BIJNS,N
corrupte plaatsin St2,205 gv66r 1524q:
S8/.78,a,2 g1ekw.16e e.
q;W ijmoeten Al haddic al tghene dat m yn hert beS
ons tsamen met sotte rage // gorden, haecht H adic na wille van een gheraecht
otslach 259 (ca 1550q;'tlsVastenavont, (l.En hadic na wille bij een gheyaecht?)
dus
16 toont nu rage, Kluchtsp.1,209 geind diebrabantscheluchtdiezeuscherenten''
ee.?j.
Ofisghevaechthiereen bijvorm van ghe.

-

lnz.op sexueelgebied.1Met sulc yaecht, geharkt?

een lief zoudemen rage bedryuen, EvE-

RAERT 108 (15131;Vrouw Venus...doet
346

Ragie, zn.Zie Rage.

Rayseren, ww. Bi
jvorm van vaseven

(zieMNAVi.v.SJs:r8w,W NT i.v.ftt
zsccr:z
nl. zeereSintJanseuel/moetgehebben sint
W egnemen, doen verdwijnen. 1
! Alle Jans plaghe heere Huer woorden vul
swaerheit en sorge, sydys wel vroedich, rampachg
tichqghescalssteken,EVERAERT
Ism en intlogysken dersonden rayserende, 48 (1512j.
Ram pen,ww .Zie M NW i.v.,W NT i.v.
Ontv.Rentm.443 (1588?q.
Rale,zn.Zie Dvale.
Rampen (1).
Rallaert,zn.Van vallen.
Vloeken,verwensen (vg.xlL. Ram Leuteraar,kletskous? 11Eij arme ral- penprampenéren. vetus.Fland.Diva
laert ghi
j speelt die mallaert /ick worts impvecavi:coz
lzlfïfïlrï).1Belg.M us.4,414
nV vroedere,J'
rcrs.M aelt.291 (2e h.16e (1483);Leuv.AïJ'
#r.4,346 gbeg.16e e.);
e.q.
EVBRAERT 49 (15121;St2,206 gvdör1524j
Ram e,zn.Zie M NW i.v.Raekn,le art., (
vapen,1.vampen x bescampenj;Gentse
W NT i.v.Raam (1).Het art.Ranle ald. Ref.68 (15391;Dboech d.Am. 114 g1eh.
m oet vervallen.
16ee.q;Bievses34 g2eh.16ee.q.
Geslachtt natie, volk; deze bet.heeft
Rampsch,bn.Vanvamp ofvampen.
zich mogelljk ontwikkeld uit verbindin- In de aanh.naar het schijntellendig,
gen als ,,in die ram e van mynen geslach- afschuwel
ijk.(
1W elwatrampsche /wyf
te'',Tvauwe1362 (1595q.t
lEen fonteyne, es dat.Hoe onaerdelic sluutse /daer de
W aerby ghelaeftwasd'Ysrahelsgheram e, duere, EVERAER T 173 (15271.
Rancke, zn. Zie M NNV i.
v. Ranhe,
Tvudo 3167 gca 15501.
Ramm oerte, zn. Van yamm oev
art.,W NT i.v.Ranh (
11).
ln vage, m aar gunstige bet.: zaak,
AVNT i.v.Ramoevj.
Lawaai.11GheengheschalOftrammoer- ding. 11Ghy zijt ontweckende Tuterste
te en m ach hier binnen gheschien W ant mi
jnder zielen lustighe rancken, Gentse
mijn gasten souden ontwecken a1,a4wfît?. Sp.102 (153% ;F.:Ziet ditvriendelijck
om helsen, f.: Noyt zoeter rancke, H .d.
Sp.Mm i(15611.
Ram oeldie,zn.ZieM NAV i.v.Ramoelge. Hpz.B 6v gm.16e e.
1;W y willen u hooln de aanh.scheldnaam voor de geza- chelyck bedancken Van de goederancken
ende blydem aren,Dieghy hebt verhaelt,

menlijkeapostelen;gespuis?11W orptinde
more de partroeldie,En slaet aldoot dan
deramoeldie,Sev.Bl.1496qca 1450q.
Ram oeren,ww.Van yamoer.
Eig.lawaaimaken (vg.KIL..ram moeren . Tumultuayi; zie ook os Bo en
coRN.-vERvL.);in de aanh.tekeergaan,
schelden.11Denckendeop vele voorleden
plaghen /Hoe dat men trompette /hoe
datmen tamboerde / En opden dieren
tijt /hoe tvolck ramoerde,x'
lsfît?.Sp.g
iiijv (1561).

M innevaey 447 (1583q.

Ranckeur,RANCUERE,zn.Zie M NW i.v.
Rancooy,W NT i.v.Rankeuv.

1)Hartstocht,begeerte.1Gheestelijcke
(zaken)die de ziele verblijen En therte
bevryen // van boese rancueren,a4sftt?.
S#.V iv (15614.
2) Felheid, woede. (1Die sulck strijt
met ranckeure Hy heeft der Leeuwen
gront,Antw.Sp.Oo iijv (15611.
3) Aanvechting. 11Dopset der saken,
Ram ot,RAMODT,zn.Ontleend aan ofr. soot hier in tdalgeschiet Vanden pas des

vemout of yemoutet y,tum ulte,agitation''

doots vol van rancuere, D al s. W edevh.

Rumoer,gedruls,gedoe.11Niet lange 728 geind 15ee.?j;Hoort,alle diebenaut
en was ic ontrent deser roten lc en sach in tswerel
ts foreest //leeft,Intvleesch
daerterstontin ditram otAtropossitten- dangireus,waerdeur uwen gheest 11beeft
de op een hooch scauot,Camp v.d.Doot Belastsynde m etveelswaerRanckeuren,
1695 (14931;Vrat is van sweirels sam- v.
o.BERGHE,Rej.51,3 gm .16e e.q.

blantoft sulcken saken? Ten is niet godRanckuerich,bn.AJan vanckuev.
delyc,m aer wt sweirels ram odt,dwelck
Haatdragend.IjVergheiftelcanderen /
haest sal eynde nem en,
3, 105 ranckuerich nyt,SVERASRT 131 (1525j.
Rancuere,zn.Zie Rancheuv.
(15564 Schout alle pompuesheyt in
SWeirefs ram ot, ald. 111; lonckvrouw
Rang,zn.ZieBTNT i.v.Rang (11).
Ramot(=bezem)waerom bespot V m e- Schurk,smeerlap?11Dienatuerwoudij
nich sassem clicke, PIETE R LEN AERTS mee howen onder dwang geli
jck als een
v.D. Goss, Den Dvuyven-tvos tf:y .,
1pzpu- rang /waende hi
jse te pluijsteren,Red.

veusheyt82,34 (16021.
en Nat.745 (2e h.16ee.
q;Sy (t.
w .mijn
Rampachtich,bn.Van vampen.
dermen)sijn alsrangen in 'thangen heel
Vloekend, verwensend, scheldend. (
1 in strick,Kluchtsp.1,195 (ca 1600j.
Dan vlouchse zo te / mynen meshaghe
OPM.Ook bijJ vAN HOUT,in Tijdschv.
M7

23,219 (1596J ,,lladde ic gedocht,dat
dien ouden rang zo conde liegen''.
Ransoeneerder,zn.Van vanlttsoeneren.
1:Die rantsoen,losgeld vraagt,afzetter,
chanteur'' (Kruyskamp). 11 Den eenen

be
ide bett. te steunen. bij de laatste
bevreemdt bovendien het niet-wederk.
gebruik.110. Tis wonder dat ick u niet

om dooren en lappe.F :Soe crychdy wedervan den selfsten sappe,1ck geveu een
ken ic,t'is een ransoeneerder,Een boeve, sob,ick rappe,onardich bedryffken,Onty.
een straet-roover, de m eeste pilleerder Rentm.1000(1588?q.
Die hier int lant m ach wesen onverholen,
Rapport, RAPPOORT, RAPOORT, Zn.Zie
M NW i.v.Rappooyt,W NT i.v.Rappovt.
cRuL,Dvonchaeyt155 q2ekw.16ee.q.

Rantelinge, zn. Van *vantelen (van
1) Rappovt doen, het woord doen. 11
vantelofvanten,zieW NT i.v.Randen (1). Ghelijck de weereltlijcke Taelmans voor
Kletspraat.)
1Avordende deselue(t.w. recht onsrappoort doen,Also moeten de
de Nedevlantsche Poesye)gebruyctnaeest Santen voor Godt ons W oort doen,Pvotot dwase rantelinge, ydelheyt ende chi
aen 760 (ca 15401(zieook ald.798).
dorperheyt,NUMAN,Styiitd.G:pî.,VoorOPM.Ook bij J.v.Hou'
r,in Tscltv.23,
spr.3a(15901.
211 (15961,aang.in W NT i.v.Rappovt,
Rap, bn. Zie MNW
subbet.1).
Rap (1V).
2) Verzoek, voorstel. 11 Off wi
j ons
Heerlijk?11Haerwesen isoneyndelijclc rappoort aen haer vorstelycke genaede
vol schoon ghesichts Cl
aer schijnende deden,Saul8:4David285 r2eh.16eeiq.
lichts//noyt gheen rapperfeyt (x dap- 3) Avens, begeerte; bevel. tlGhil en
dorstnietsm eken,doet slechtseen teken,
pevheyt),Antw.Sp.K ijg1561q.
Rapachtich,bn.Zie MNNV i.v
// volbracht wert v rapoort, Chvistenk.
Schurftig (vg.Havl.Gloss.. rapech- 1386 (ca 15401;Ghy edelRidderverstaet
tich,scabiosus)?Ofvoluitslag?11Vanden mynrapoort,Con.Balth.17(15911.
hoofdetotten voeten waszijrapachtich, Rasaert,RASERT,Zn.Van 1?âSe1.
(1e
128
(vg.
Dwaas.11Hoe staethy dusen klaecht
A.Bllxs,N.Rej.310,d,9di
sc)
hor
ftal
zi
jd.
n
171,d, 10:,,ltabbelsters,
den ouden dasaert? Klaecht (
l.vvaecht)
hem toch eensden armenrasaert,H .d.Am .
totterkeelen'').
Rapaert,zn.Van vap,schurft.
Y 6 (m .16ee.j,Alheety my rasert,ick en
Schurftlijder(vg.Loquelai.v.Rapaavd). sie gheen lieden, Ckayon 316 (1551q.
Raseren,ww.Bijvorm van voseven?
1 Rabbelsters, die schorft zijn totter
keelen, crijgen eenen rabbaut, eenen
Zich vermaken?11Allediebancketeren,
vuylen rapaert,A.BIJNS,N .
Ref.171,d, houeren willen.:.//ln Baykensin Stoof10 (15251.
kens raseren wlllen. //HDi
e zal Venus
Rapailgerie,zn.Van vapailge,rapal
je. hoogheli
jck beschincken, .d.A ,r/z.R 4v
Sam enscholing van gespuis. 1
16e e.1.
1 Zij gm.
Rasert,zn.Zie Rasaeyt.
schaem den haer daer te bl
ijven om de
rapailgerie, die daer was ende om tgheRaspelen,ww. Van (of bijvorm van)
roup ende tghetier,VAERNEw IJCK,Bey.T vaspen (
Vg. mhd. vaspeln ,,zusammenraffenJ').
1,111gca15681.
Rapiam us,zn.Zie M NW en SVNT i.v.
Samenrapen.1Cost ick watgeldekens
1) Hebzucht? 11De gheestelicke / de tsam en raspelen, Ghy sout m etten tas
weerlicke(van onsvlien Den Rapiamus/ speelen, sm etsen en vry pralen, cooRxen wilt niet ghedooghen,
DE
e.
q. ROOVERE, HERT,Rtjcheman 540 (15501.
Raubandych, bn.Vervorm ing van rJQuicunque666 (3ekw.15e
2)ln de aanh.naar het schijntperso- baudych(vanl
'abaltt,rabauw)?
nificatie van de tweedracht. 1
1Die elc- Vuil,smerig,gemeen.11Zoo zy pleghen
andren menich jaer kenden Al
s lieve /die raubandyghe cokynen //slachten,
ghebuers /die deure an deure wuenen / Verl.Z.l1,573 (15831.
Raveelken,zn.Van vaveel,zieW NT i.v.
Doet ghy nu twistich in ranckeure
stuenen /T'onvreden / alsdierapiamus Raveel(111).
Losbol,fuifnummer.1Ghijnou bediers
dienden,cAsT.,Pyy.B vjvgca 15304.
lustighe raueelkens diem en tallen kerRapoort,zn.ZieRappovt.

Rappen,ww.Zie M NW i.v.

missen ter feesten siet lopen, St 2, 146

Te keer gaan;woedend worden? (Vg. qvöôr1524).
Teuth.:rappen ,ruyschen ,énsolesceve,
Ravenjonck,zn.Uit rJ7
p8(o)en jonch.
tuvbulentave). Of (van vap, snel) zich Zie
MNW
i
.
v.
Rav
e
nj
o
nc
.
ln de aanh.naam waarmee een duivel
haasten? Het verband schijnt geen van
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Reael - Recomm anderen

wordtaangesproken.1)S. Ligdijnoc
n
' hi

Opstandigheid. 11 Chore, Dathan en

art.,MTNT i.v.Reaal(11).
1)Edel(vg.KIL.857:reael..Sinceyus,
ingenuus,candidus).11Om dat icse so
reael sach van moede,Doesb.49 (vöör
15284;Hy is reaelvan herten,H .d.Am.
G 4 qm.16ee.),Aldiein Brabantreale//
nu//conste//doet,Antw.Sp.piij(1561j
(hic?).

Bev.T 2,80 gca 15681.
Rebelleerder,zn.Van yebelleven.
Opstandeling, rebel. 1 Gij hebt Date

uwen Sol? B.. Neen ic, raven Jonck, Abiron sneefden Tegen Godt en M oysen
met rebellatien,A.BIJNS 225 (ca 1540);
Sacv.v.d.N .1038 (3e kw.15e e.'.'
1.
Reael, REALE, bn. Zie M NW 1*V*nle Afvallinghe oft rebellacie,VAERNEwIJCK,

OPM. Vg.vyael in deze bet. in Lansl.
169,vav.,aang.in M NW i.v.Reael,leart.

2)Mild (vg.PLANT.:Reael,oft liberael. Libeval. M unijicus en KIL. 857:
reael...Libevalis).1Avatghyervertert/
ghewillich als den realen Zallick ghehuldelicken /vooru betalen,Vevl.
Z.11,1130
(1583).
OPM.Ook in I/'J'
/Jul
iusCaesav:,yW ant
hidaer seer reael,beleeften mildeteghen
is'Re
'laae
anly.
doorv.HASSELT op KIL.857
llcheyt,zn.Zie Realicheyt.
Realich,bn.Van veael.

en Abiran metten viere geplaegt,Om dat
sy hun tegen Aron stelden sonder noot;
Voort alle ander rebelleerders, Behee-

vingePauli233 (ca 1550?q.
Rebellen, ww .Van vebel.
W eerspannig zijn.1
1Zu rebeld,quaed
van inbuste,cAsT.,C.V.R.225 (1548);Als
de zee beghint te rebellene, GH ISTELE,
Ovid.Sendtbv.123b (15591.
Rebellijck, bw.Van vebel of vebellen.
Opstandig, weerspannig. 1 Tvleesch
steect tegen den geest altijt rebellijck,
A.Bllxs398 (ca 1540j.
Rebellinghe, zn.Van vebellen.
Verzet,weerstand. 1 Doer uwe vleesselijcke quellinghe en weet ick hier teghen gheen rebellinghe,Smenschen gheest
258 (ca 1560?j.

Rebouteren, ww . Ontleend aan ofr.
Voortreffelijk,schitterend,edel.11Die
veboutev,fr.vebutey (vg.W NT i.v.Rebuyen).
descops(t.w.van dedraak)/uytwendich teeVe
rwerpen, uitwerpen; m et betr. tot
schoon en realich m aer binnen vol bitterheits regalich, Smenscken gheest 509 een aanval:afsl
aan;in deaanh.mogelijk
onz. gebruikt in de bet. wi
jken. 11De
(ca 1560?q.
Realicheyt, REAELLICHEYT, zn.
m ensche duer Gods gracye Virtuwues,en
vealich ofrechtstreeks van veael.
staerck in zijn opereren Verwintse (t.w.
1) Mildheid, gulheid? 11 Comt ghy de hem belagende machten) en daetse
dorstige / gebruyct dese reaellicheyt vry rebouteren M et bidden,m et vasten,
Hier suldy gelaeft werden / en eeuwich metgoedewercken,GentseRef.29 (15391.
verblyden,Zeven Sp.Bevmh.E viijq1591J. Rechtsinnich,bw.Zie W NT i.v.Recht2) Praclltlievendheid? Verwaandheid? zinnig.
Rijkdom ?11ln pomposecleeren /sietmen
Op dejuistewijze?1W anneertyemant
nu t'sm enschen realicheyt Vergaren (l. gebuert in eenige hoecken Dat hy zi
jn
vevgavende?)/kisten vol woninghen der Leengoet m oet ontfangen bekinnich,So
motten,ZevenSp.Bevmh.lijv(15914.
salmen terstont zijn wapene soecken En
3)M etvealichede,daadwerkelijk,met- lesen hem zijn articulen rechtsinnich,
terdaad.11Haestelicken an doende / en Leenhoj759(na15311.
werlt ghelyctmen byder specioesheclen

dat met realichede wapenen ende har-

nas
chs,Judich 1012 (1577j.
Realick,bw .Van veael.
1)Prachtig,rijk,heerlijk (vg.KlL.857
reaelick, Regiè: & M agnificè4.11Alle
velden staen nv verchiert zeer realick
metblommen /bladen,Reyne lf.3 (ca
1575?q.
2)Oprecht(vg.KIL.857:reaelick...
Sincevè)? 11sG.I.:Ghelooft ende hopt /
duer Christus victoorie // leuwich Te
verwerfven by gratien /Gods gloorie //
eeuwich...D. WS.A.
J.: Ja ick,wel ende
realick,Vevl.Z.l1,1025 (1583j.
Rebellatie,zn.ZieW NT i.v.

Recoleren,ww.ZieNVNT i.v.Recoleeven.

Zich toeleggen op,ijverig beoefenem
1 Beghind dan eerstweerftebaladerene
Rondeelkins te recolerene, cAsT., C.V.R.
52(15481.
Recolerijnghe,zn.Van vecoleven.
Herhaling? 11 Dijn worden moetty
wi
jsselic ende by rade binden,Met euolutien ende recolerijnghe, cAsT., C.V.R.
16(15481.
vg.ofr.vecolev ,,s'appliquerardem ment''?

Recom manderen, ww. Zie NVNT i.v.
Recommandeeven.

Prijzen. 11 Hy recommandeert alle

dinghen voorleden, H y versm aet die
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Reconselllieren - Redem ptle
teghenwoordicheden, v.D. MEULEN, K e- vi
j).11Sp.d.M .*3(beg.16ee.
q;BVERAERT

tiuigh.B iiij(ca 1500q;Deschoonste dya- 38t (1512); cAsT., Bal. A iij (1521j;
logue... den paeys recom m anderende, Doesb.41 gvt
s6r15281;cAsT.,Pyv.B vjv,
cAsT.,C.V.R.68 (1548)(zie ook ald.122); C iij gca 1530q(hic?);cAsT.,C.V.R.142,
Dat die Frem enueren ... haer niet en 168, 186 en pass. (1548);DE DENE,in
schaemden ... dit ghefigureert hautkin Belg.M us.3,101 (ca 1560);Ant
w.sp.h
teprijsen enderecommanderen,VAERNE- ijv (15611 VAERNEwIJCK,BeV.T.2, 248
wllcx,BeV.T.2,287 Eca15684.
gca 1568);z1liten Lijsbith 382 geind 16e
Reconseillieren, ww . Gevorm d naar e.7(
).
ofr.yeconseilliev.
OPM.Ook in Gv.Placaatb.1,464 (155%
Hem veconseillieven,zich verzoenen.11 (metbetr.totrederijkersspelen)en paroDat van noode wert dat de verdoolde. diërend i
n Tweespv. 9 (15841 aang. in
hem reconseillieren m et Godt, VAERNE- W NT i.
v.
Recveatie,sub bet.2).
wllcx,Bey.T.2,296 (
ca 15682.
2
)
Ve
r
ma
kelijk spel. 1 Een recreatie
Reconcilyeiren, ww. Zie W NT
wert hier uuijtghemeten, Tielebltijs 267
Reconcilieeven.
(1541).
Indien niet ondoordachtgebruikt,in de
Recreatijf,bn.ZieW NT i.
v.Recveatief.
aanh.naarhetschijntopwekken,gaande Vreugde zoekend of scheppend? Zich
maken ofbewerken.11W elleven recon- verheugend, pleizier makend? !1 Myn
cilyeirt ghem eynlic Gods ontfermhertig- hertel
iclief/Verheucht U als de recreaheyt,GentseSp.188 (15394.
ti
jve,cAsT.,Pyv.C viij(ca1530);RethoriReconvensi
je, zn. Zie W NT i.v. Re- ke en souckt gheen melancolie.Vvy moeconventie.
ten recreatijf zyn,euen staerlick, cAsT.,
In de aanh.naarhetschijntin veral- C.V.R.216(1548q.
gem eende bet.: beperking, verhindeRecreatijvelijc, RECREATIVELIJCK, bn.
ring. 11E1c zij ghedachtende de rechte Van vecveatijf.
consequensijedertoecommendebli
jsscap, Genoeglijk,pleizierig. 1'W ie de beste
die,sonderreconvensije,eewich ghedue- Factie, voorts sa1 stellen .. Daer m eest
rende es,FJ#.M us.4,124 geind 15ee.?q. sins in besloten werdt sonderlinghen,En
Recordatie, zn. Ontleend aan ofr. ve- recreati
juelijcstom vertellen...Die wint
covdation, lat. vecovdatio.
enz.,Antw.Sp.B iv (1561), Stichtende
1) Herinnerlng (vg.MEYER, Woovden- redenen,vroede sententien,recreatiuelijschati.v.),in de aanh.metbetr.tot ge- cke woorden, HOUwAERT, Lusth. 1, x
noten vreugden? Of geheugen? 11Des- (1582-'83q.
peracie/maectin mijn hertgrootargua- Recreatijvich,bn.Vanyecveat%
jf.
cieRecordacie/faelgeertmi
jinallesi
jnen, Genoeglijk, aangenaam. 1 Een ParaSt2,184 g
vö6r1524j(var.Doesb.41:ve- dijs lustich en playsantVo1recreati
juicveaciet.
gher laeffenissen goet, Haagsp. c iijv
2)Herhaling? 11Dies seg ick tot uwer (15614.
i
u
bi
latien By recordatien // om v ver- Recreativelijck,bn.Zie Recveatijvelijc.
chieren Lof aerde oodtmoedich, enz.,
Recriacie,zn.Zie Recveatie.
DB RoovsRs 167 g3ekw.15ee.q(Lofaevde Redactie, RADACTIE, zn.Zie W N T i.v.
enz.isde stokregel).
Voordracht''?1Ciceroseid.. Datdes
Recreaesheyt, zn. Analogieform atie oratuers actie... N iet gheleghen en es,
(naar solaesheytt van vecveatie. Voor de in de radactie,ln de handeliinghe,noch
vervorming van lat.-atio (ofofr.-Jfï/w) in de contractie Der rechter const, oft
tot -aes,vg.velaes.- Uitsl.aangetroffen vanderscientien :M aerin deopinien ende
de inuentien Van den com poniste,cAsT.,
alsrijmwoord.
Vreugde. 1 Discordie rasende met C.V.R. 22 (15481; Zoo intentelick dede
dwaesheyt Houdt dees recreaesheyt // hy (t.w.Gracchus)hem tottspelsredactie
van thertevolminnen,Hsftp.S#.Pp iijv Dat de vianden diett hoorden screien
(1561q;Neeringhe maect elcken mensch m oesten, ald.59.
verheuchtvan sinne En sonder neeringhe
Redemytie,zn.Zie W NT i.v.
is gheen recreaesheyt,ald. Ss i.
1) Kwljtschelding; pardon. 11 Dat si
Recreatie,RECRIACIE,zn.Zie M NW en
.

W NT i.v.

van hueren opinien scheeden, Oft wy
doodense sonder redemptie, Dwevck d.

1) Vermaak, genoegen, pleizier (vg. Apost.1394 (1eh.16ee.1.

KIL. 858: R ecreatie. Oblectamentum,
2) Redding, verlossing. 11 Hy (t.w.
oblectatio; zie ook v.D.w ERvE, Schat M Christus) es de redempcye reyn wtghe-
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Rediette)- Reformerlnghe
lezen,GentseSp.116 (153% ;(DeH .Geestq

Zich snel bewegen (vg.KIL.: repen.

es van Onzer redempcyen den pandt, Fri
s.Gesticulavi,inquietum esse?),in de
ald.271.
aanh.zich (snel)begeven. 1Nv wilick
Rediette),REDYT,REDIJT,Zn.ZieR6- m et vreuchden nae huys gaen reepen
dite.
(x seepenj,Antw.Sp.m iij(1561j.
Reeusch, bn. Zie W NT i.
v. Reeuwsch
Redigeren,Nvvr.Zie '
W N T i-v.RedigeeF61/1.

Herleiden,terugbrengen'
;veranderen.1
Also nature / nature (sic.) gebiet Elke
creature ghedijt tot niet Redigerende
inder aerden gronde, Dvie bl. danssen
6 (1482q (zie ook ald.58:,,redigeren in
airde/').
*Redimibele, bn. Vermoedelijk in de
aanh. corrupt voor vedigibele (ontleend

(1).
ln de aanh.gebezigd als tegenstelling
van doechdelych. jlL.:De gheest is te

prysen by greecxse hebreeusche brabantsche en zeeusche F.: doechdelyck

en reeusche, Smenschen Gkeest 695 (ca
1560).
Refereren,REFEREIREN,ww .Zie W NT
i.v.Refeveeyen.
aan ofr. *yedigible of rechtstreeks geh.BEDR.Herhalen.1Treferein esghedenomm eerd, Vut causen om dat den
vormd van vedigeven).
lnvelevormentegieten.11Nietenvindt stock werd gherefereerd,cAsT.,C.V.R.53
ghy teerder,noch zoo flexibele,Noch zoo (1548j(zi
eookald.54,116q.
B. ONz.Overeenkom en, overeenstem redimibele als een oratie Ghelijck van
wasse alle dijngh es factibele Alzo // es men? 1 Als Christus ,,den trooster''
een redene corrigibele, Ghy m eughdse zeght diet al vulcomt, H y hem daer by
leeden naer u contem platie,cAsT.,C.V.R. 3:den ghèest der waerheyt''nom t,Of dat
erm ede refereirt ende sluut, Gentse
31R(e1djl4
81.RsDIsT(E),Rsov'r,REDIJT,zn. da
te
S#.203(1539q.
ziewx'fi.4r.
C.W EDERK.Zich wenden tot? 1Aldus
afkeurenswaardigs; gebrek.
gaven wy ons verstandt ghevanghen /
1
)
I
e
t
s
W y zyn twee helsche neckers vul van Ende hebben ons tot u gherefereert,

redyte, Reyne M .614 (ca 1575?1; Vul Rott.Sp.O i(15612.
snooder redyten, Vevl.Z.1l,326 (1583); Reffreyn,REFFEREYN,REFFEREIJN,Zn.
Schoutfaut en rediten,D evReden-vyckevs ZieRefvejn.
Reflectle, REFLECKTIE, zn. Zie W NT
stichtighe tsamenhomste B i(1603);Cont
ghy fault,redi
jt,ofvitie hierin bespoo- i.v.
ren, Dat houdet ten goeden,Const-thoon.
1)Glans? 1 Sy (t.w.Rethovicajtoont
het schi
jnsel van haer reflectie y,zoet,
Juw.Fffijv(16071.
OPM.Ook bij J.v.HoUT?1r1 Tschv.23, Rott.Sp.*+* iiijv (15611.
255 (1596qen nogin een ultnodigingvoor
2) Straling,schittering? 1Alquamen
een rederijkerswedstrijd (17234,aang.in allegoodentotuwersubjectienVanboven
W NT i.v.Redite,sub bet.2).
met reflecktien vuijt Juijpitersthroon,
Zondeve (eenighe) vedyten, zonder Sij souden gemaecken geen so schoon,
mankeren. 1
!Naer den wel betame zoo Piv.en Th.202 g1e kw.16e e.?q.
zallick datvulcommen //zondereenighe
Refloreren,ww.Van floyeyen? Of COrredyten,Judich 847 (1577q (zie ook ald. j
ru
lop
vt
even(o?f ondoordacht gebruikt) VOOr
1165, 1236).
Bloeien. 11 Dies sy als constenaers
2)Rijmsyllabe die geheelgelijk isaan
een corresponderende. 1 Deur aequiuo- hebben ghedomineertEn gherefloreert//
quen ende rediten, zu (t.w. Rethovihej als lustighe bloemen,Antw.sp.Xx iiijv
ind griefsneefd,cAsT.,C.V.R.10 (15481; g1561j.
Reform atie,zn.Zie M NW en W NT i.v.
Vuerredijt mueghdy Flaud en Verflaud
bezoucken,ald.30 (zie ook ald.41,44, Geestelijk herstel.11Dat salick doen
enz.).
(t.w.,yvan die minne bedien wadt'')tot
# ;
OPM. Ook bi
j v.D.N OOT, VOOr HOU- uwer confortatie,Tot uwer reform atie en
wAERT, Lustk. 1, xxxvij (1582-'83j, v. totuwerminne,Piv.en Tk.556 (1e kw.
MANDER, Bucol.A ij (1597) en nog in 16ee.?j.
Eevhvans v.Retkovica A 2 (1709q,aang. Reformeringhe, zn. Van yejovmeven,
in V-NT i.v.Redite,sub bet.3).
verheffen (vg.ofr.vefovmevzzexalter,éleReenich,bn.,bw .ZieReinigh.
ver'')@
Reepen,ww.Zie MNW i.v.Repen,le
Verheffing.11W atwerden dan van des
-

art.?

hoocheyts reform eringhe Segt my wat
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wertdan /alt'swereltspruesheyt,Zeven sen,en ouerden acker//terden,Dweyck
Sp.Bevmh.T vvg1591q.
d.Apost.1159 g1eh.16ee.
q.
Refreyn, REFREIJN, REFFREYN, RERefuserelic,bn.Van vejuseven.
FRAIN , REFRAY N , REFERE IN , REFEREY N ,
Moetendeafgewezenworden.1Dieszyn

de vrouwen m eest,ghetsoghen,gheteest,
Van hulien,m ids dat ghy niet en vreest
REFE REIN KIN , R EFE REYN K EN ,REFREY NS- H aren ondanc, of tem peest, van elken,
REFEREIJN,REFFEREYN,REFFEREIJN,RE-

VEREIJN, REVIEREIN ; in Verkleinvorm

KIN,zn.Zie(OOk voordezevormen)W NT
i.v.Refvein en de daar genoemde lit.,
inz. A.v. Elslander,Het Reyein, enz.
(Gent1953)bl.6.
Gedichtbestaandeuitvier(zeldendrie)
of
erstrofen,;die alle eindige
n m etdez.
regmele
, de ,
,stok of,,stokregel,,(vg.cAsT.,
C.V.R. 159 (1548). ,,
V 'y houwen in de

vlaemsche natie Dat vanden clausulen
de gheheele aggregatie M et prinche,treferein es ghenom m eerd, Vut causen om
dat den stock werd gherefereerd,enza'',
vg. ook KIL.. R efereyn/refreyn...

Vevsus,vhythmus,#t)4Arlt
z vhytmicum :h0moeoteleutont.Zie voor de oudste plaats
(Gent 1448:vefvainj v.Elslander, a.w.
bl. 5. De vroegste vindplaatsen in de
rederijkersliteratuur zijn: oE RoovERE
(3e kw.15e e.q (zie mijn uitg.bl.407),
Dvie bl.danssen 20 (1482q,M av.v.N.503
gca 1500q, EVERAERT 466 (1509?), V.D.
DALE,1
4?
'A':1513 (ca 15161,S/,pass.(vöör
15241,A.BIJNS,N.Ref.37,b,11,
*124,d,
1,137,d,2 (1e kw.16e e.q, 213,ct3
(1526),Doesb.38,83,220,236,enz.qvoö
'r
1528).- Zievoordeovertalrijke jongere
vindplaatsen en het gebruik als hist.
term W NT i.v.Refvein.
Refricatie, zn. Ontleend aan lat.
fvicatio(vanvefvicave,hernieuwen)?
M et vefvicatien,bij herhaling, telkens
opnieuw ? Het vqrband in deaanh.schi
jnt
te wijzen op ijverig,vurig of conscientieus.11Subitmoedtty die (t.w.bepaalde
s
tijlgebrekten) keeren ter emenden Die
m odererende m et refricatien, cAsT.,C.v.
R .20(15482.

refuserelic,cAsT.,C.V.R.193 (15481.
Refutatie,zn.Zie AVNT i.v.
Sondev r:/ufl/ïc, eig. zonder weerlegging,in deaanh.naar het schijnt met
intensivering door negatie
bepaald,
stellig, zeker, beslist, onomstotelijk. 11
Tis al warachtich en sonder fallatie Dat
dit (t.w.hope van gloyien)den mensche
verwect alder meest Tot m y reyn conste
sonder refutatie,Antw.Sp.Pppiij(1561q.
Refuteringhe,zn.Van vefuteven.
Een vefutevinghesijn (c.gen.) = vejuteven,verwerpen.11Tenvraechtnaergeen
aertschedomineringe,Maerhouaerdije is
dies een refuteringhe,Sp.d.M .345 qbeg.
16ee.q.
Regaert,zn.Zie W NT i.
v.Regavd.

Hoede,bescherming.1(God)moetu en
ons in sijn regaert, Soet is verclaert,
neemeneendrachtich,Tcooven1177(15651.
Re
galich,
(Zi
eMNW
i.
vRIGALICH, bn. Van vegael
1.v.Regaal(
1).
Giftig, venil
:ni
#Wg;NT
bitter.1O pusonighe
doot dyn regalich aencleuen Doet my
altoosbeuen,St2,69 (vöör 15241;Eyst
dat wy bloot Van Gode verzoent zijn
duer des zoons dootD oen wy noch vyanden waren regaligh,Hoe veilte m eer zul-

len wy werden zaligh Duer zijn leven
nu a1s wy verzoent zijn,Gentse Sp. 85
(1539j; (De dood) heeft versletich Veel
m enschen gheweist oyndt puysoenich,
regalich,os DExE,bij os Bo i.v.Regalig
(ca 1560);Die werlt ghelyctmen byder
specioesheden des cops / uytwendich
schoon en realich m aer binnen vo1 bitterheits regalich, Smenschen gheest 510

(ca 15601; Vreese des sdoots rigalich
st herte duer stralich, Iz
rprf.Z.1, 339
(Geestelijke) toevlucht. 1 Hy (t.w. Ei
(
1
583
)
.
Christus)esonstroost,hem onzerefuge Regalicheyt,RIGALICHEVT,zn.Van velezen,GentseSp.19 (153% .
galich ofrechtstreeksvan vegael.
Refugeren, ww. Zie W NT i.v. Reju- Dodelijk gevaar;verderf?11My siende
Iieeven.
inder sonden regalicheyt, Bvuyne 2, 166
Ontvluchten, schuwen, mi
jden. ln q2eh.16ee.);Alseen soon dermenschen
wat dach dateen mensch zi
jn quaet re- vreesende rigalicheyt) Salick onder 't
fugeert, Sulcx boosheyt en sal ick niet (
dexeluwer vloghelen hopen,HOUwAERT,
zijn gedachtich,Pvochiaen 2424 (ca1540j. Fï:r W tevste32 (1583q.
Refuysen, ww. Rijmvervorming (on- Regalijck,bw.Van vegael (zie MNW
der invloed van vejuystvan vejugeven? i.v.,W NT i.v.Regaal(1).
Vluchten;ervan door gaan? 11Tis tijt
Regalijchghewont,gewonddoor(minneldatwy gaen verhuysen,W y willen refuy- gi
f?Ofdodelijk gewond?1CurabelblomRefuge,zn.Zie W NT i.v.
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Regheldicht - Reynhuutzeylder
kens.. Om hier te planten voor elcken

ghemeyne Die van Cupidine regalijck
ghewont si
jn,HouwAERT,Lusth.1,170
(1582
'
83
1
.
Regheldicht,zn.U it veghel en dicht.
Gedicht bestaande uit paarsgewijsrijmendeversregels.1Parabolen,Cocorullen

Leider, bestuurder, heerser. 11 Ghy
(t.w.de mens)waertregymentuer van
swaereltspaercken,GentseSp.45 (153% ;
AttiliusCalatinuswerdtsaeyende vonden
// d'Landt / Doenmen hem Roomsch
regimenteur tsijne tvermonden // sant,
Haagsp.d iiijv(na d viij)(15611;Sommi-

en m agh ick niet helen,M oralen,Reghel- ghe... begheerden de slotelen vander
dicht, noch Com paratien, cAsT., C.V.R. vanghenesse... dwelc die regim entuers

221(1548)(zieeen voorbeeld ald.236). wei
jgherden, VAERNEwIJCK, Bey.T 1,
OPM.Nogin Tweespv.3,3(15851,aang. 16 (15661(zieook ald.1,153).
Regnacie,REYNGNACIE, zn. Zie M NW
inW NT i.v.Regel(1),Samenst.enz.
Regheling,bw .Zie W NT i.v.Reggelin- i.v., W NT i.v. Regnatie.
:8.
1) Rijk,gebied,uitsl.aangetroffen in
Achter elkaar,in,op een ri
j(vg.KIL. sweevelsveylnlgnacieteromschrijvingvan
regelinck .Ovdine sive seyie decenti, ex dewerel
d.11Dalderbestedienvleuenjn
ovdine, ovdine continuo; zie ook Naem- sweerels reyngnacie, EVERAERT 226
bouch:R egghelinghe oft achter een. (1528?q; D e scepen zyn ghenaemt jn
Toutdevouteou toutdesuytet.11W aren sy sweerelsreygnacieMenichsinsjn dyveershier al die haer houwen ghedoken Sy sche contreyentald.329 (15304.
souwen welregheling staen tot Hoboken,
2) Levenswilze, gedrag. 11Onder die
ringhen ghescreuen m et letteren gauet
Hsfzt?.Sp.Rrri(15611.
Reghetsel,zn.Van *veghetten (gevormd Haer regnacie ende penitencie, di sl
naarofr.yegetevyynettoyer,curer'').
besuerde,M av.v.N.1135 (ca 1500);Mijn
Uiterlijkeverzorging.11Daeren sullense zinnelicheyt ieghen den gheest strijdt,
van gheenblancketselroemen /noch van De welcke meest tijdt heift ghehouden
reghetselnoch van bloote borsten,Chavon stacye ln mi
jn crancke menschelicke
regnacye,Gentse Sp.81 (153% (hic?);U
486 (15511.
Regierenisse,zn.Van vegieven,regeren. regnacie vol alder grieven en zou m en
Regering? Beleid? 11 En waren die nietbrieven //in homerusbuecken,Smenvrouwen... Brugghe waer doodt (om schengheest17(ca1560?j.
zijne regierenisse,DE RoovERE 364 (3e
ln de aanhh. ongunstig: bedrijf,
kw.15ee.
q.
gedoe.1Alsicversochtheb derwerltregOPM.ln de bet. ,y
bekwaam heid in het nacie...wat hebick m eer dan tribulacie,
regeren''nog bijv.MALE,Lamentatie 36 St2,204 (vôôr 15244,En acht ooc niet
(1591q,aang.in W NT i.
v.Regeeven,Afl. des clapparts regnacien,Doesb.12 (vtl6r
Regierigh,bn.Van vegieyen,regeren.
1528);Alswereltsregnacie...watmoch-

Richtend, leidend, besturend. 1 Met ten v aldees dinghen baten,ald.83.
beghaerte Om leeren wt doctryne Den ' Reiecteren,ww. Ontleend aan ofr.vewegh en tleven 1I1 wi
jsheyt regierigh, 1ectev.
Gentse Sp.176 (153% .

Verwerpen,verachten:terzijdestellen.
Regierselte),zn.Van vegieven,regeren. 11Dyn ghebod (hebih)ghereiecteerd ende
1)Besturing,leiding.!1Die verzekert- ouertorden:cAsT.,C.V.R.183 (15484.
heyt m oet ghy verwaerven Duer sgheReygnacle,zn.ZieRegnacie.
looven gave,tot u verchiersele,D an van
Reyndelick,bn.Bijvorm van veynlich
Christus bruut,duer sgheests regiersele, (zie MNW i.
v.Reinl%jc).
GentseSp.286 (15391.
Zuiver. 1Abrahams maeltyt //,reynShem els vegievssele, de hemel.
delick intbestieren,ghesonden int eeken
Gheen helegher stede onder shem els re- wout mamre //, naer scrifs betooghen,
gierssele, BVERAERT 375 (15271.
H .sacv. 543 (1571q.
2)Gedrag.11Rudelijck RegierselReyn
Reynelijckhede, zn.Van veynelijch.
Reformerende,Ds RoovsRs 193 (3e kw. Reinheid. 11Dat ick dan comme ter
15ee.q.
glorien stede Ende by v blijue dienaere
Regim ent,zn.Zie M NW i.v.
(1. dievne?) vermaert Reyn bouen alle
In deaanh.naarhetschijntinvervaag- reynelijckhede,DE RoovsRs 160 (3e kw.
debet.:gerucht? 1Men zalderafhooren 15ee.1.
een vreemtregiment,,kleerlijck,H.d.Am. Reyngnacie,zn.Zie Regnacie.
Reynhuutzeylder,zn.Uit Reynkuut en
B 7 (m.16ee.q.
Regim enteur, zn.Van vegiment.
zeylenmet (#):r.
-
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Doorbrenger? (Vg. PLANT.: (in de
schuyt van) Sint R eynw t varen,
adag.alley au .
çJ/#Jw,pvaecipitem Jàïrp,
cedeye à/wïs;zie voorts M NW i.v.Relï
ne,
2e art.,sub bet.3).11Adieu reynhuutzeylders/adieu diezitantroer,DB DENE,
Langken Adieu 210 (1560).
Reynicheytyzn.ZieMNV 'i.v.Reinicheit,

Oprechtheid,eerlijkheid (vg.Iz
rpc.Cop.
reynicheit,sinceyitasq.1Om reynicheyt
tebekinnen (Dathertein u accoortghesleghen //is,Sp.d.M .995 gbeg.16ee.q.
Reinigh, REENICH,bn., bw.Zie M NW
i.
v. Reinich.

bandt / Tayaerdt / spli
jtmijte pvilt /
rekel/en loer /Om dathy tsi
jnenieten
verquistdoordesen,Haagsp.k iv (1561).
Rel(1),zn.ZieMNW i.v.,2eart.
1)Gebabbel,gepraat,geklets.11EvERAERT,9 13,(15091,489,492(1eh.16ee.q;
A.BIJNS,N.ReI.340,c,2 g1ekw.16e e.q;
A.BIJNS23 (15281;Chvistenk.1355,1397,
1717gca15401;Tyudo2381(ca1550)(verleidelijk, boos gepraat?), Antw. Sp. V
iiijv,Ll iv (15611;Haagsp.c ij (15611;
Pveeckev 1 q2e h. 16e e.
q; Tvauwe 27
(1595?4.
ln deaanh.naarhetschi
jntpraatje.l
M in dan een boone // houdick alle den
rellen,Tavuwegvaen 1002 g1581q.
2) Het spreken, zeggen (in gunstige
zin).11Dusmachicwelsegghen in mijnen
rel: een ongherust herte slaept selden
wel,Doesb.111 rvödr15281;Zeerwelbehaghtmy uwen rel,Tvudo1105gca 1550);
Dit druckich verhalen // hoorden dlieff
vertalen;diessy,sonderdralen,//mynen
verdrieten // rel troostelyc salveerden,
Bvuyne1,161 (15561;Ditsden gemeenen
rel: W ilt ghy wel spreken,soe bepeyst
u wel,Tvauwe592 (1595?1.
ln de aanh.uitspraak.11Zijn dit
niet rellen om te weerleggen?Jezus 0.d.
levaevs868 qvô6r15801.
3)W elsprekendheid,slagvaardigheid?1
--

A.Bn.Zuiver (vg.KIL.:reynigh.j
reyn .
Pt41'
1fs).1De eerde zuueric/ende
m aecke reenich Van alle harde greysichede steenich, EVERAE RT 502 (15331;A1s
crighdy m aterie delicaet en reinigh Sy
(t.w.derefreinenvan tienen)enm ueghen
redenen,verstand,noch causen dooghen,
cAsT.,C.V.R.116 (15481.
B.Bw.Keurig,netjes,zoals het behoort? 11Hebt ghy Van mynentweghe /
zo jc hu beual Met Tydelicke Haeue /
vulcom m en al Den conync ende coneghinne reenich Diesjc hu belaste? EvERAERT 482 g1eh.16e e.q.
Reyntet zn. Van r:ys.
Reinheld, zuiverheid. 1 V Purperen
habijt dwelck seer net ghevolt was En
gheborduert m et uytnemende reynte, God wi1 hem verleenen der constegher
HOUw AERT, Lusth. 1, 174 (1582-83q; clercken rel, om te wederstane derketteGhy
meught (mijn dochter)... corrum- ryenwet,Tvudo2454 (ca 1550.
peren haerreynte,ald.1,540.
4)Mening,bedoeling?11Custnuenrust
Reysere,zn.Zie M NW i.v.Reisev.
nu,menkentuwenrelwel,GentseSp.243
.B..Esdatumeenen?L.:Jaet,dits
Krijgsman?11CarolusMagnuseen edel (1539j,
mynenrel,Tvudo1717gca15502.
r
e
y
s
e
r
e
/
Di
e
d
e
r
Fr
a
n
c
k
e
n
Co
n
i
nc
k
wa
s
/
en Room sch Keysere /Vol alder deuch5) Grap;manier (van doen)?11W reek
den,Haagsp.eiv(1561).
i
k
mijn leed,zo moet ik Meest A1weer
kwellen M et schatten, met scheren, die
Reysich,bn.Zie M NW i.v.Reisick.
Bereisbaar, toegankeli
jk (A,!I. K IL@'* door zulke rellen Genoeg is verdurven,
reysigh . Pevuius. reysighe ende 0- M eestAl271 (155% ;Och makes cort /
pene weghen.Viaeapeytae & faciles).11 oft ghy sultm y te lang quellen M etuwen
rfraeyt,
S
y (t.w.dekooplieden)hebben die wilde rellen //en ben ick niet seer veSna
zee M et arbeyde eerst veylich en reysich Antw.Sp.F i
eterj
(
1
5
6
1
q
;
El
s
g
e
n
beck, zeer vreem t van rellen, Avert een
ghemaeckt,Antw.Sp.Zziiij(1561).
Reke,zn.Zie M NW i.v.,le art.
maendach eenjaer,M innevaev276(1583j.
Staak,stang.11Kir hem doet dat hy
Re1(11),zn.Oorspr.?
m oet byden balghe queken Ander ghalln deaanh.naar het schijntbenaming
ghen reken / onder der dieuen stanc, voor een (jonge) man. 1 De Brugsche
jonghers die beminnen sHelichs Gheest
BVBRAERT43 (1512q.
Rekel, zn. Zie FRANCK-VAN W IJK-VAN ghifte / ende der Drye Sancti
nnen Die
HAERINGEN.
ons verblydende / als donghebluenste
1)Lomperd.1Hy isimmerseen men- rellen Jn Maria / die scoone wuenste
sche rustich en fier Gheen rekeloftloeten, stellen,EVBRABRT 376 (1527j.
Relacie,zn.Zie Relatie.
Hwfît?.S/.Gggiiij(1561q.
laes,zn.Vervorm ing van lat.telatio
2)Vrek (vg.KIL.:rekel.Homoauavus, ofRe
ofr.yelation.
Euclio).11Oock noemptmen hem ...Hals-
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Mededeling,bekendmaking,verhaal(vg.
velatio, velatus,us: venItntiatiot, in de
eerste aanh.mogeli
jk in debet.v.mnl.
velatie, rapport, verslag. 1 Haerli
eder
c
l
e
relaes (t.w. van rcken, pensionarisen
en verthoonders)blijcktintauctentijcke,
DE Roovslts 337 g3e kw.15e e.
);Hoort
wiesick bewijse//by desen relase,Antw.
SA.Oo i(15611.

2) Praten, spreken (in neutrale of
cAsT.,Pyv.C viijv(ca 1530);Gv.Hel1007
(ca 1564q.
3) Zich verlustigen,,ygroeien''? 11Hoe
iselck thansin giericheijtwaeckende,in
oncuijsscheijt blaeckende / in hovaerdicheijtrellen,Bvouwevsg.103 (ca 1560q.
B. BBDR. Zeggen, bekend maken. 11
A.BIJNS?N.Ref.284,d,2(1528j(ongunstig: (ultlklappen), 329, h, 6 (1e kw.
16e e.);EVBRAERT 473 (1e h. 16e e.q,
508 (15331; Gentse Sp. 7 (153% ; Tvudo
1291 (ca 15501;Gv.Hel430 gca 1564);
Bijstiey 413 (eind 16e e.?q.
Rellen (11),ww. Bijvorm van vullen
(zieW NT i.v.Rullen (1)).

KIL.858:R elaes.Ovatio,sevmo,nayvatio; gunstige zi
n). 1 EVERABRT 268 (15304;

Relateren, ww . Ontleend aan ofr., fr.
velatev.

Mededelen,vertellen.11Dwaes is syn

voortstel,weestdatrelaterende Als Bode
ghedienstich, zoo ick v ontdecke: Zeght

dat hy vluchte,enz.,H .d.Am.D 3 (m.
16ee.q(zieook ald.D 3v:Y 6V).
Relatie,zn.Zie MNRV 1.v.
Snellen,rennen.1Flocxdan!soewiltv
1) W oord, toespraak. 1 Siet sustere, haestich stellen cloeckelyck te rellen
daer steeter veel versaem t; Als Ontfer- nae der schoelen van Athenen, Con.
m icheit doet de relacien.
I Eevste Bl. Bal
th.853 (15911;Deswillick ter cuere
1139 (ca 1440?q; 1st dat ghyt wel ver- naden Coninck gaen rellen en gaen hem
staen hebtonsrelatie (versta:hetzojuist dit m et die waerhyt vertellen, Bel.v.
vertoondespel?),Zeven Sp
..Bevmh.Q viij Sam.919geind 16ee.?q.
OPM. Vg. Ghevelt.
(1591q.
Rellinghe,zn.Van vellen.
ln de aanh.lofspraak? 1Dat seg ic
niet tot enigher blam acie Maer om 1of
1) Gepraat, geklets. 11 Om fame te
tothaeren om een relacie,St2,228rv6ör hebbene is al v rellinghe, DE RoovERs
15241.
380(3ekw.15ee.q;Soudedatbetaemen/
enen deluere Sulckeghiftete gheuene /
2)Voorschrift?11Alsicker(t.w.Vveese e
voov stevven, Een M edeci
jn)by ben (t.w. kir hoort wat rellynghe? EVERAERT 380
b
ijde rijke zieke)doe ick sondervermy- (1512j.
den H ondert der ande Resepten m aken
2) Achterklap. 11 Niet achtende des
sr 1528j;
duer mijn relatie,Zeven Sp. Bevmk. Q nijders rellinghe,Doesb.24 gvtst
N em merm eer truerich M agh m y m aken
iij(1591).
Relder, zn.Van vellen.
eenighs menschen qwellijnghe Of qwade
Kletser.11Laetvaren alle ydelrelders, rellijnghe,GentseSp.14 (153% ;A1maken
Doesb.225 gvöör 15281;Adieu van alle de quade rellinghe Tegen mijn eere,ick
Clapbancken de relders, DE DENE,.
I,J'
)z- acht alcleene,A.BIJNS 248 (ca 1540q.
ghen Adieu 181 (15601.
3) Het spreken in gunstige zin,in de
Religi
ck,
bn.
MNW
ieus
.v.liRe
ligi
oseliVan
he). veligieus (NréI. aanh. bep. vermanend spreken. 11 Hu
Nvaere best/anhoort myn rellynghe Hu
Religieus, geestelijk, kloosterli
jk. 1 anderstevoughene,EVERAERT69 (1511q.
Remediatie,zn.Van vem edieven.
W ellecomme vaders jn wiens bewaeren
Den religieuslicken /staetesghegheuen
Verbetering,genezing,herstel.11Heer
Van de vrauweliclte oordenen,EVERAERT wilt onshelpen wtdesperatie Op datuwe
163(1523)
genade aen ons mach beclijuen In ons
Rellen (i),ww.Zie M NW i.v.
sondich leuen m et remediatie, Veel
A.ONz. 1)Praten,kletsen,babbel
en schoone Chvist. ende Sckviftuevl. .
2:/8(vg. KIL.: rellen/rallen. Gavvive,bla- veynen L iged.1592q.
tevave:delivamenta loqui).1DE RoovERE
Remegieren, ww. Bijvorm van veme127 (3ekw.15e e.q;BVBRAERT 41 (1512q, dieven (vg. vemegie naast vemedie, in
91 q15251,217 (1528?q;St 2,144 (vöör MNW i.v.Remede).
15241;Doesb.266 gvöt
sr 1528);Dev.Pv. Eig.verhelpen,in deaanh.oplossen?11
B.163,4 gvöör 153% ;cAsT.,C.V.R.42 Syt dan alle beede wellecom m en lieue
(15484;Roevendev.M eest.
z
4l371(ca15644; vrinden...die ons tween //den pack nv
Deenv.M ensch110 q2eh.16ee.q;Pzeechey com pt ontladen ende onse questie ten
167 (2eh.16ee.
q;Katm.414 gvdör1578j; rechten rem egieren m et reyne manieren,
Tvauwe 104 (1595?q.
ReyneM .106 (ca 15752j.
-

Rem om brantie - Reproberen
Remom brantie,ROMENBRANTIE,zn.Ge- groote rente coopers Ghetrouwen aervorm d naar ofr.# fr.vemembvance.
beydtishooghe ghetelt,DB RoovERs 342

Eig.voorstelling,beeld, gelijkenis, in
deaanhh.in fig.toepassing.11LofDiana
zuyver romenbrantie,H .d.Am.K 4 (m.
16e e.
q; Och wat vreuchdelijcker ontpluyckinghe Zoo eest der herten om
sustenantie, D'imagelijcke Beelde als
remombrantie Figuerlijck t'aenschouwen

(3ekw.15e e.q.
Rentelijck,bw.Van yente ofventen.
Bijwijze van gift ofvan beloning? 11
Deen verciert ons rentelijck met siluer
en gout /En dander met veeldiuersche
ghewaden,Haagsp.n iv g1561q.
Renvoy, zn. Zie M NW i.v.
Renvoy vanpvinche,slotstrofe.1Balade

a1s reyn ghestichte,ald.V 3V.
Rem onstreren, ww. Ontleend aan ofr. heeft referein in, met drie clausen haer
yem onstyev.
deckende, Ende bouendien heeft zu ren-

Vertonen (vg.KIL.859:Rem onstré- uoy van prinche,cAsT.,C.V.R.52 (15481.
Reparacie, zn. Ontleend aan ofr., fr.
stvave,indicave,ostendeve,pvoponeve,sïjz- vepavation,lat.vepavatio.
nijicaye,declayayej.1Voormijn bescher- Herstel. 1 Ooc heift by hu reparacie
m ers stelde ick hooge colom m en M etver- verworuen Den valder hynghel
en /jnt
heven beelden, die rem onstreerden De eeuwi
ch leuen, EVERAERT 404 g1511q.
eijgenschap haersdaets,alsdegelaudeer- Repareren,ww.Zie M NW i.v.
de,Leevl.Taefel-sp.156 gbeg.17e e.q.
1)Verlossen.11Lchyistust Die al onze
ln de aanh. aanbieden, schenken, zonden zelve heift ghedreghen Ende ons
verschaffen?1Ghy en remonstreert//my van dezen heift gherepareirt,Gentse Sp.
ghelt/goet/oftpantDwelck istgheheel 201 (153% (zieook ald.45,317q.
fondam ent en onderstant Van tsm en2)Versieren (vg.ofr.vepavev, ,yparert
schen leuen / dus sit ick sonder moet, orner'', GooEFRoyl. 1 Als herdde zijdl
Antw.Sp.Vv iiij (15611.
dair toe ghestelt, Dat ghijse (t.w. de
Remplieren,ww.Ontleend aan ofr.,fr. kerkten) hoogli
jck repareren zelt,Ende
vempliv.
dat met heilichdommen van relijken,
Voltooien.1
1So moesten wijoock dees Sacv.v.d.N.1149q3ekw.15ee.q.
couwepasseren /Om voortstremplieren // Repareringhe,zn.Vanvepaveven.
onsvoyagelustich,Antw.Sp.1iv(15614.
Herstel.1Reuerendeghe RachelRuths
Renom m ée, zn. Ontleend aan ofr., fr. Repareringhe,DE RoovsRE 187 g3e kw.
venommée.
15ee.
q.
Naam,faam,roem .11Pooghd zijn re- Repliceren, ww. Gevormd
nommée alti
jd te doen leuene,MetRhe- veplicave.
torijcscher zede, achter cAsT., C.V.R. Antwoorden (vg.KIL. 859 replicé(do
oryyNaerditeen betere'')(ca 1550q. ren.Replicave,vejevve). 1Men macher
Renonceren,ww.Ontleend aan ofr.,fr. geen ander antworde geuen N och repliren . M onstvave, demonstvave, cppzpz/'
p,
-

-

yeytoFtcey.

ceren op datv daerwortgeuuecht,Camp

Afzweren, loochenen? 11lck (t.
w .Af- v.d.Doot2605 (14932.
ionstich hevtte)doe...hem teghen dewil Replijcke, zn. Ontleend aan ofr., fr.
Godsmurmureren Ja hem renonceren // veplique.
metgrootdangier,Haagsp.p ij(1561j.
Antwoord? Of verzet? (vg.KIL.859:
Renovatie, zn. Ontleend aan ofr., fr. repli
jcke. Replicatio: contvadictio: acvenovation of lat.venovatio.
tovis vesponsio ad 1zï exceptionem :actio
Eig. vernieuwing, in de aanh. iets secunda).1
1Zonder repli
jcke Dit lammenieuws;verzetje?1Zoo weetick halfeen kin bloedigh zo ghem aniert leift, Gentse
fraeye recreatie / Zonder fallatie // oft Sp.114 (153% (Vg.Jes.53 :7).
dubitatie /Tiseen renovatie //voorons Reposeringe,zn.Van veposeven.
beyden,Rott.Sp.h ijV (1561q.
Het uitrusten.1Ten isgeen noot dat
Renoveren, ww. Gevorm d naar lat. ic verhale M yn peesteren m erren oft rey6%t0vGy6.
poseringe,Camp v.d.Doot106(1493q.
Vernieuwen.1
1A.BIJNS 306 Eca 1540)j Reprehentie,zn.Hypercorrect (?)voor
Antw. Sp.li iv (1561);Rott.Sp.N vi
J *vepvekensie (ontleend aan ofr., fr. ve(1561).
pvehension of lat.vepvehensio).
Rentecooper, zn.Uit vente en coopen
Berisping,verwijt.11Neemt in't goede
m et -ev.
haer benevolentie, Zonder reprehentie,
d.Am.O 7 gm.16ee.1.
Koper van lijfrenten,effecten of on- H.Re
proberen,ww. Zie M NW i.v.
roerende goederen. 1 Al en zijdy gheen
356

Afkeuren.11Ghy en mueghesnietvolg- Reservatie,zn.Ontleend aan ofr.yesevhen..W ant het zijn alle gereprobeerde vation.
serve,bewaring.11V'eerptu snootste
zaken (t.w.devicquevachen en baguenau- terRe
men eerst verloren, H ebd u laetste
den),cAsT.,C.V.R.229(15481.
Reprochable, REPROCHABEL, bn. Ont- dicht vast in u reseruatie Al eer ghy u
leend aan ofr.,fr.vepvochable.

1)Afkeurenswaardig? j
)Zomighe (t.w.
vocabelen)rekendmenmettenprobabelen,
Als haudtm enze vanden reprochabelen,
W ant zi
j quaed vlaemsch zijn en bederfuen tdicht,cAsT.,C.V.R.40 (15481.
2)W raakbaar,weerlegbaar.!
1W atonghelijc zy (t.
w .de vrouwen)hebben ten

eerste dicht hebd vercoren, cAsT.,C.V.R.

31Re
(15
481.
serveren,ww .Ontleend aan ofr.,fr.
EeseyDey.

Afzonderen,uitzonderen.1Mach venus
in desen (t.w.de religieuzen) hoir vuer
nietplanten Gheraectsi
jniethorerherten
canten Oftsijnsijwttwercghereserueert,
esnietreprochable An hemlien en hebben Dvie bl.t
ft/wq
sq
sp'
zT85 (14821.
Residentie,zn.Zie M N'
W i.
v.
Zy niet een poinct priselic,cAsT.,C.V.
R.
1)Verblijf(vg.KIL.859:Residentie.
198(15481.
Habitatio assidua); residentie houden,
Reprocheren, ww. Ontleend aan
verblijfhouden,verblijven.11lck (treck)
fr.yepvochey.
dere inden crocht der eerden Onder de
(Kleingeestig)critiseren,kleineren,vit- we
ode hauwen residentie,cAsT.,C.V.R.6
ten,bevitten (vg.KIL.859 reproche- do
1548);Coemthier,in myn Conincklycke
ren. Expyobvave, impvopevave, yejelleye, (
ale H oudt residentie,Osfr. Rentm . 288
vefutave, infamave, avgueve). 1 Eest dat s
ghy v stilt van reprocheren, W y hopen (1588?q.
2)Plaats;- vesidentiehebben,plaatsdatdaerveelvruchten uytrijsen,zullen, hebbe
n.11Datgoede ghenuechte in allen
H.d.Am.V 8 gm.16ee.
q;Almach Zoilus percke
n By leecke en clercken // heeft
ons wercken reprocheren, Zoo zullen wy
esidentie,Antw.Sp.d iiijv(1561);- veblijven in dekonststuderen,ald.Bb 8. r
ieAlpznpzlyplaatsnemen.1!A1sghy...in
Repugnantie, zn. Ontleend aan lat. sident
parnasus beergh neem d residentie. Tot
vepugnantia.
Tegenstrijdigheid.11Heteseen repug- tstellendesdichtsvestdijnintentie,cAsT.,
nantieind adiect(t.w.hetbeoefenen van C.V.R.51(15481.

Dienst(vg.KIL.859:R esidentie...
de dichtkunst in proza),cAsT.,C.V.
R .5 ass3i)
duum obsequium vel ministeviumj;
(15481.
ï'
;z
l zyn vesidentie hebben,tot zi
jn beRepugneren,ww.Ontleend aan ofr.,fr.
s
c
hi
k
ki
n
g
,
i
n
z
i
j
n
b
e
z
i
t
,
z
i
j
n
ma
c
h
t
hebrepugney.
be
n.
1
1
Ni
e
me
nd
en
he
ue
t
a
l
i
n
z
yn
resiZich verzetten,tegenstribbelen.11Hoe
ntie,cAsT.,C.V.R.180 (1548j.
hi(t.w.een verstandig man)min repug- deRe
sideren, ww . Ontleend aan ofr., fr.
neert /hoemen hem meerprisen//moet, vesider.
GHISTSLS,a4xf.57 (15551.
1) Verblijven (vg.xlL.859: residéReputeren, ww.Ontleend aan ofr., fr.
ren. Habitave:domicilij sedem /ïjV1'8).1
veputev.
d.Am.F 1 gm .16e e.1;M eestAl555
Houden,achten (voor).11EestdatGhy H.
15594; Antw.Sp.C iijv! D ij en pass.
quaet ghezelschap schout vroech en late, (
611,Tvauwe559 (15957
.q.
Zoo zult ghy voor deuchdeli
jck al Stat (15
2)
l
n
de
aa
nhh.
na
ar
het schijnt in
Door ghereputeert worden t'uwer bate, veralgemeende bet.:leven.
11O Goden /
H.d.
A m.Y 5v (m.16e
Goddinnen derelementen viere/ResideRequireren, WW . Gevorm d
rende vol excellentien schoone, CA ST.,
vequiveve.
.B vj(ca 15301;Menschen gemeyn //
Verlangen, wensen.11O lieve Dochter Pyv
#in sweirels pleyn die resideren,Bvuyne 1,
in v supplieren Natuerl
ijck desireren ,,en
q2eh.16ee.q.
requireren,En zou ick niet Consenteren, 23Re
sistentie,zn.Ontleend aan lat.vesisH .d.Am .Aa lv(m.16ee.
1.
tentia.
Resen,ww. Zie M NW i.v. Reisen, 3e
1) lfracht Om te weerstaan; W eerart.(W NT i.v.Reesen?
standsvermogen.!
1Violentie es syn (t.w.
Zlch verheffen? Ondernemen? 11Dat sviantst excellentie. Resistentieiontmy
hy ghezintes//in eenhooch hoverdich // tallen daghen,Tvudo 1094 gca 1550J.
resen dathy nu god /vandereerden wil 2) VTeerstand, verzet (vg. KlL. 859:
experdich//wesen,Judich68(1577q.
Resistentie.Resistentia,r8#'
?
g sJwfïc).I
l
-

'
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Ghy hebt ghehoort van Sint Trudois
4)Bespreken,behandelen,afdoen (vg.
resistentie, Duer patientie teghen die KIL.859 :R esoluéren ...discuteve:delibe-

helsghe draken, Tvudo 1779 (ca 15501. rt,A'
:).11W y hebben ghewichtighe zaken
Resisteren,ww. Ontleend aan ofr.,fr. t'onser vram en Te handelen en te revesistev.
solveren,H.d.Am.Ee8 (m .16ee.q.
Zich verzetten;weerstand bieden (vg. Respect, zn. Ontleend aan of1-., fr.
KIL.859:resistéren .Resisteye,obsisteve, vespect.
vepugnave, obstave). 11cAsT., Bal. B i, ln de aanh.schijntï'
)zhun vespecty,met
B iv (ca 15301; Smensclten gheest 703 het oog op hen''of ,,tegen hen''te betegca 1560);Judich 170 (15774.
kenen. 11 Dus Rampza,
lighe Fortuyne,
Resolutie, zn. Ontleend aan ofr., fr. mutabelste derMr
ijven,Keertnu in hun
vesolution oflat.resolutio.
respect om der Fortuynen radt, Myn
Ontbinding,in de eerste aanh.mogel
ijk wreetheyt moet dees twee Gelieven
bep. vernietiging, in de tweede als ge- kosten hun li
jven,H .d.Am.Ff2 rm.16e
neesk.of natuurk.term :opl
ossing.!
1So e.q.
heeftet dy onmoghelic gheweest de
Respeelich, bw. Van vespeel, deugniet
destructie ende resolucie van antropos (
vg. KIL.: Respeel. Fland. N ebulo,
te m oghen begripen,Dyie bl.danssen 15 nequam en DE Bo i.v.Respeel, vaspeel:
(14821;Sanguis /sperma /tuycht inder ))Deugniet, schelm , booswicht, boef, rawaerheyt / Dat hy van melancolieuse bauw'';vg.ook MNMTi.v.Respelle,bijswaerheyt Alder m eest ghecom plexio- vorm van vaspaelge,vappael
ge,rapalje).
neert //is/Dieditwatertoebehoort/hoet Eig.als een deugniet,in de aanh.naar
gestudeert //is:Soo contenten en reso- het schijnt hardnekkig. 1 Och lief!den
lutienbewijsen,Sp.d.M .2293gbeg.16ee.q. mont zeyt u adieu Daer therte teghen
Resolveren,ww.ZieM NNV i.v.
steunt respeeli
ch,CAsT.,Pyv.A vjv (ca
4.
1)Oplossen,in de aanh.m.betr.tot 1530
een raadsel.11Een gheraedsel,men pro- Respondant, zn. Ontleend aan ofr.
poneren hier moet,Vvild Gordius knoop yespondant.
ten besten resolueren, cAsT.,C.V.
R .240
Borg (vg. xIL. 859: R eSPOndant.
Fideiusov, COHSPOIISOI', qdpyomissoy,tlpl(15481.
2)Verdrijven,wegnemen? 11Twifeldy jiynlatov, sequestev). 1 Avant syt alleen
ieuers in, tverstand werd u verclaerd, vermocht.. . die voldaen heeft dat aen
M en sal u spinrocks scrupel gheheel re- my gebrack voerwaer;in respondant //
solueren,cAsT.,C.V.
R .133 (1548q.
haer lyff te pant //, in sdoots bestier,
3) Besluiten, concluderen; bepalen, Bvuyne1,159(15561.
vaststellen;definiëren (vg.KIL.859:Re- *Respont,zn.Ontleend aan ofr.vespond.
solu éren Resolueve,discuteve:decevneve
ln de aanh.wrsch. een foutieve corstatueye,ctlxsfï/zfcr: concludeve:#8/ïsï1'8).Il rectievan gvont.11Diesick my vondevan
Alle dichten om zeer curt resoluéren Die herten swaer Duer die m enichte der
op een termineren, als van eender mine, hasen l
oosvan responde (verb.uitgvonde)
M ueghdy van eenderlangden accordéren, die tot dien stonde belaechden daer D ie
cAsT.,C.V.R.29 (1548q;Een ricqueracque bloym kens eerbaer,St1,133.
om trechteresolueren,Zoo dwalsche zeit,
Respuys, zn. Rijmvervorming van
es een dicht recht tusschen tween goet, vespas(ontleend aanofr.vespasy
,retour'')?
ald.228.
Respuys spelen,er van door gaan,'m
en,uitrukken?1Flocxmettenganghe
Van Personen:gheyesolveevtblijven, smeerlt
hierrespuys!Ghy moet er bey wt,
besloten hebben (ofblijven?).1Dat was sape
de reden dat hy bleef gheresolveert. . ls der hellen gruys.Oft ick sall u herDat hy my by Sestos doet woonen, steken,Tvauwe 1485 (1595?1.
Rest,zn.Oorspr.?
H.
d.Am.Bb 3v gm .16ee.q.
Metbetr.toteenvonnis'vellen.11Hoe
Blijkenshetverband in deaanhh.naar
de H eeren beter gheinformeert y,zijn, het schi
jnt (één ofandere) narigheid,in
H oe dat 'tvonnis gheringher zal ghere- de le en 3e aanh.zwaarm oedigheid ofiets
sol
veelrntyy
zijn,H.d.Am.Z lvrm.16ee.q. dergelijks,in de2e (diemogelijk niethier
de aanh. ondoordacht gebruikt thuishoort)in een doorhet verband niet
(?)in de bet.samenvatten? 1Tsluyten nadertebepalen bet.11MTeistdruck veruwer woirden na dat ic vate M achm en duwel
icSwaermoedicheytscuwelic /ende
resolueren tot desen eynde D atmen enz., sulcke resten, BVERAERT 62 (1511q;
(Iz
Jlzt
?yftt/
ys) Die haer mans vrienden verDvie bl.danssen 98 (14821.
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Retarderen, ww. Ontleend aan ofr.,
achten en OP hen stincken M et veelachterdeels en groote resten, Leenhoj 687 fr.vetavdev.
gna 15314, Siet daer is noch een ander
Vertragen.11Rvilt ghy voorwaertsset(t.w.kruid)datnoytheeftbesweeken dit ten //sonderretarderen /So moesten wij
sal gebreeken / cureeren int lest nv oock deescouwepasseren,a'Isfît?.S#.liv

besoecteteens/alwaerdi
jgequesttsalal
wen restverdri
jven op tsienste,M Bedv.
Hayt453 (15771.
Restet zn. Zie M NMTi.
v.
Poostle),korte tijd. 1Doe began die
tweeste te spreken een reste En seyde,
tiseen walvisch,Doesb.228 qv6ör 15281,
lc salooc na den prijs gaen sloeyen een
reste, ald.248.
Resteeren,ww.Zie M NNV i.
v.Resteyen.

Achterhouden.1Hy isrijck en mach-

tich, vroom van gem oe, En sal, so ick
bevroe,u wel contenteeren Van als dat
u compt,sonder yette resteeren,M inne-

vaev440 (1583).

Resteren, ww. Ontleend aan ofr., fr.

vestev.

(1561).

Rethorica, zn. Ontleend aan lat. yhe-

/t.?p-t't-l,

Dichtkunst, inz. die der rederijkers.
geli
jkgesteld met de eigentijdse dichtkunst,is het soms (zo in Bvuyne 2,35
e.v.) moeili
jk- uit te naaken,welke Van
beide bett.van toepassi
ng is.1DB RooVERE 131 (3e kw.15e e.1;St2,63 e.v.
qvt'
l6r 1524);A.BIJNS,N .ReI.282,a,5,
11 (15281; H.d.Am. F 6V gm. 16e e.
q;
Pvesent413 (155% ;Byuyne 1,30;2,35
e.v.g2e h.16e e.
);dsfzf
?.S/.C ij,d iiijv
(15611, Haagsp.o i (1561), Tcooven 83
(15651.
Rethoricael,bn.Van vethovihe.
Dichterlijk.11RethoricaleW ercken van
Anthonis de Roouere Lt
itelvan DeDene's
bloemlezing)(15621 W ercken Rethoricael
Aangezien de antieke arsrhetorica wordt

Eig.totrustkomen,stokken,stilstaan,
in de aanh.van een verhaal,dat onderbr
okez
n
Dus
wijwo
gicrdvtandoor een uitweiding. 11
hem en daert resteerde Anthonis de Roouere,ald.A iv.
Sal ic voert condighen zo ic las W at
Rethoricienlick,RHETORISIENLIJCK,bn.
noch meer ghebuerde op dit pas,Camp Van vetkoyicien.

v.d.Doot1942(14931.

Restitueren,ww. Zie M NW i.v.

Dichterliik. 11 Rhymers (dat es trethoricienlick zaed),cAsT.,C.V.R.43(1548q,
.
Rhetorisienlijcke engienen,Hsfîf?.S#.Q
iiij(15614 Rhetorisienlijck herte,ald.Dd
iij.
Rethorijcken, RETORYKEN, ww.
yethovijche.
Dichten.!1lck waende gaen rethorijcken,v.o.DALE, I'
Zr: 11 gca 15161;Dat

1)Teruggeven (vg.KIL.859:Restituéren.Restitueve,veddevej.11lndien dattet
naderpoeten fictie belieftheeft deucalion
ln si
jnder formeriûghe endesceppenisse
sijn materievanderaerden te nemen soe
mach hy sonderbegri
jp derselueraerden
die restitueren ende wedergheuen, Dyie
heetmen lustich en constich retoryken,
bl.danssen 1 (14821.
2) Schenken (t.w. tot herstel). 1
) O Alsmen woorden stelt die den dingen
troostelic troost, ons gherestitueirt W t gelyken, COORNHBRT, Lief 8A7 Leedt 67
den schoot des vaders, Gentse Sp. 107 (1567
k 1.
(1539q.
ethorijckerscamer(e), zn.
Restoreringhe, zn.Van vestoyeven.
vijcheyencJpz:r(8).
Herstel,verlossing.11Raetfrouwe Rys
Rederijkerskamer.11Vandaerschoi
jick
Rooms (l.Rooms Rycs) Restoringhe (l. naderRethorijckerscameren,W ell.M ensck
Restoveyingke x Reuelevinghe), DE Roo- 780 g2ekw.16ee.
q Gestelt op de rethoVERE 187 (3ekw.15e e.).
r
yc
ke
c
ame
r
(
l
.
v
ethovycheys camev? of
Restrictie,zn.Zie MN RV i.
v.
versta:yzdichtkamer''?) geheeten Moses
Voorschrift,regel (vg.KIL.859 Re- doren,Byuyne3,84 (15621.
strictie. pvaescviptio,pvaescvipt
um).11 Rethorijclijc, RETHORIKELICK, RETHOAlleenelic, sprekick in

dees restrictien RIJCKELIJCK,RHETORIJCKELICK,bn.,bw .
Van goede significatiue dictien, CAST., Zie M NW i.v.Retoyikelihe.
C.V.R .48 (15481.
1) Overeenkomstig de (regels der) reRestringeren, ww. Gevorm d naar lat. deri
jkkunst. 11 EVSRAERT 300 (152% ;
vestvingeve.
Gentse Sp.273 (153% ;cAsTo,C.V.R.102
Beperken,verminderen.1Aspidisquet- (15481;a4ntw.Sp.,titel,Fff iiij,Nnn i
seure Met dorste inflamm eert,Die ghee- (15611;Haagsp.a i
j(1561J;Rott.sp.N iv
nen dranck restringeert, Dits oock 's (1561j;FRUVTIERS,in Leenhoj,Tot den

rijckdomsnateure,Deuchd.Sol.20(1574). leser2 (15641.

359

Rethorijcsch - Revanchierich

2)Aanderederijkkunstgewijd.11Dvie
Sotten,prol. 10,42 g1ekw.16ee.1;BvERABRT 179 (15271,299 (1529q.
Rethorijcsch,bn.Van vethovijclhe).
1)Overeenkomstigde (regelsder)rederijkkunst.1W ilthelpen verthooghen De
ghelyckenesse van huer /by rethorycxschekueren,BVERAERT363(15271.
2)Aan de rederijkkunst gewijd.1Eed
der rethorijcscher natien, cAsT., C.V.R.
221 (1548);Rethorijcscheklercken,Rott.
S/.*+*vijv(15611.
Rethorike,RHETORIKE,RsTHoRIJc(
Ks),
RETORIJCKE,zn.Zie M NMT i.v.Retovihe.
1)Dichtkunst,inz.diederrederijkers.
Vg.Rethovica en het ald.opgemerkte.1
DB RoovBRB 131,132,133 g3ekw.15ee.q;
Camp v.d.Doot,prol.15 (1493);M av.v.N .
506,509,513enpass.gca15001;v.D.DALE,
JF1,:934 gca 1516);A.BIJNS,N .Ref.31,
b,10 (1ekw.16ee.q(zieook ald.76,d,9;
97,c,11,
.283,a,7 en pass.);EVBRABRT
144(1528?q(zieookald.214,235enpass.)
Doesb.38,172 gvöör 15281;Pvochiaen 1,
8,14 gca 15401;cAsT.,C.V.R.10 en pass.
(1548q;H.d.Am.l7v gm.16ee.
q;Bvuyne
1,33,35 en pass.(2e h.16e e.q;Antw.
Sp.N iij en pass. (1561);Haagsp.1iij
(1561);Rott.Sp.L viij(15611.
ln dez. bet. const van vhetovihen

rethorijke wort cristus oec onbegresen
vleysch ende bloyt onder broot ende
wyn bedect,St2,66 gvöör1524)(zie ook
nogverderald.).
4)Rederijker.11Dieambachsluijden en
willen wij niet vergeeten - alsouden sij
bleeten / op ons,arme retorijcken,Gv.
Hel595 gca 1564).
ln de aanh. dichteres? Of de gepersonifiëerdearsrhetorica?11Soetzinne-

ghe Eloquencie een vrauwe ghecleet vp
zyn antycqe als rethorycke, EVERAERT

389(1511q.

Rethoriker, RETHORIJCKER, zn. Van
vethovihe.

Rederijker(vg.PLANT.:rethorijcker,
vhetoyicien,vhetovtvhetovicus).11Zeven Sp.
Bevmk.N ijv (15911;VERHEE (?),inTijdschv.5,167 geind 16ee.?q.
Rethorisien, RHETORISIEN, RETHOROZIJN,RETHROZIJN,zn.Ontleend aan ofr.

vlhletovicien.
Rederijker(vg.xIL.859: retorisijn.
Rhythmicus #pJfJ, vhythmicus vhetov). 1
Schuyjman 604 gvöör 15041; EVERAERT
147 (1523q,245 (1530J;A.BIJNS,N .Ref.
159,d,19 (15251,282,a,2g1ekw.16ee.);
cAsT., C.V.R. 24 (15481; A. BIJNS 176
(15481;Antw.sp.N iiijv,S iijv en pass.
(15611;Haagsp.o i(15611;Rott.Sp.N iv
(1561);Zeven Sp.Bevmh.N ijve.v.(15911.
ln de aanh.is yethovisiene gebezigd
alserenaam voorMaria.11Abelste retho-

(cAsT.,C.v.R.,titel(1548q)en honstdev
vethovihen (H .d.Am.F 6v,Bb 1(m.16ee.q),
tenzijvethovihehier rederijkermochtbetekenen (zie ben.bet.4),watnietwrsch. risiene ewich deduyt, DB RoovsRB 211
g3ekw.15ee.q.
lijkt.
2) Uitsl.bij De Castelein in de bet. Rethrozijn,zn.ZieRethovisien.
gedicht of dichtvorm,strofevorm. 1Als
Retor-,zie Rethov-.
een hende zi
jn premissen ansiet,Dan sal Retribueren,ww.Ontleend aan ofr.,fr.
een rethorike altoos wel afgaen, cAsT., vetvibuev.

C.V.R. 114 (15481;Midsdat ghyernaer
Schenken.11Christus wast een avonthaecktW illick my totalzulcke rethoriken m ael,als den tecx seght blootelic, Daer
(t.w.de y,baladevan neghenen'')/keeren, hij 't misterum sijns testament instituald.; ln dien ghy cruust uwe rethorike, eerde Ende dat in wi
jn ende broot sijn
Zo hebdy twee sneden zonder swike, Apostelen retribueerde, HQ:r.Gheleevde
ald.219; Zom ighe redenen heeten Ghe- 317(1558q.

m eene spraken, Die een costelicke reRetrograde, bn. en zn. Ontleend aan
thorike m aken, ald. 239.
ofr.,fr.vetvogvade.
h.BN. Rethovihe vetvogvade,Z1
'e ReRethovihe vetvogvade,hetz.als vetvo-

vihe, sub bet.2).
gvade (zie ald.4 of naar het doorDe thoB.
ZN.Gedicht ofstrofe bestaande uit
Castelein gegeven voorbeeld : y?Alchim isrsregels, die zowel van rechts n aar
ten zijn wi
js,niet ongheleerd'' vers- ve
regeldie zowel van rechts naar links a1s links a1s van links naar rechts gelezen
van linksnaarrechtsgelezen kan worden. kunnen worden.1EVERAERT 407 (
toneel11Rethorike diemen van achterekeerd... aanw.)(1511J;Antw.sp.C iV,Aaa i(toheedt rethorike Retrograde,cAsT.,C.V.R. neelaanw.) (1561q.
Revanchierich, bn. Van vevanchieven
56 (15481.
3)lndeaanh.hetsprekenofwoordten). (ontleendaan ofr.,fr.vevancltevq.
11Maria... Heeft duer rethoryke suuer Revanchieviclt zïJ'w, in de aanh. weersonder vaer cristum ontfanghen .. D uer streven.11Allezondenbuutertierich Broet
360

ghiericheyt,want zi
jisGod revanchierich loop,baan (vg.KIL.860: R euolutie.
lnt rapen, int scrapen, int caken, int Repl
icatio,civculus,orbïs).1!Tripliciteiten
stroopen, CRIJL, Tweespyahe 69 g2e kw. en reuolutien maken dbediet, M ids
aspecten, coniunctien ende exaltatien,
16ee.q.
Revelacye, zn. Ontleend aan ofr., fr. cAsT.
,C.V.R.98 (1548),Dereuolutien des
vevelation oflat.vevelatio.
iaersmaectsy (t.w.Astyologia//p/fAstvo-

Openbaring (vg.xIL.860:Reuelatie.
oblata species:apocalypsis).11O beminde,
slacht niet de dwaze blende Die Gods
verkiezijnghewillen weten By revelacyen,
GentseSp.136 (153% (zieook ald.67).
Reuelatio,pvophetia:caelitusveldiuinitus

/g.
z
pA;
zïalbekent,Antw.Sp.Yy iiijv (15614.
Revuwe,zn.Ontleend aan ofr.,fr.vevue.
Revuwedoen,de ,,revue''passeren,zich

laten monsteren.11Comtdoethu jn scryuen //Ende doetrevuwe /naer dhoude
zede,BVERAERT 212 (1528?q.

Rhetor-,zie Rethoy-.
Ricqueracque, Zn. Ontleend aan ofr.
Openbaren. 11St 2, 14 (vöör 1524); vicqueyacque. V g. W NT I.V . Rihheyak.
Volgens De Castelein (di
Gentse Sp. 72 (153% ; Tvudo 1579 gca
e het frans
hier niet heeft begrepen)zinloosgedicht15501.
Reveleringhe,zn.Van veveleven.
het
t C.
228(jee
)i
be
dinme
heV.
tR.
rijms
ch2e29
magea
gbea
ve
ab
nbc
vc
oorReveleren, ww . Ontleend aan ofr., fr.
yevelev.

Openbaring?Of(van veveleven = vivelevent vreugde? 11Reynlicste Rustelicste
Reueleringhe (tot Aflrïfll, oE RoovsltE
187 (3ekw.15ee.q.
Reverendech, bn. Van yevevent.
Eerbiedwaardig,vererenswaardig.11Reuerendeghe Rachel(totM ayiat,DE RooVERE 187 (3ekw.15ee.
).

.

!
1

Ricqueracquen, Baguenauden, als qua

iuweelen,cAsT.,C.V.R.221 (1548);Vvat

Ricqueracque es m etter Baguenauwen,
Vvilwy nu anschauwen, ald. 228; Een
ricqueracque om trechte resolueren,Zoo
dwalsche zeit,es een dichtrechttusschen
tween goet:M aer gheenen zin en can zu

Reverent, bn. Ontleend aan ofr.veve- concluderen, al
d. (Molinet heeft: ,,La
l
z:sf,fr.vévévend.
ricqueracque est amainne dune lorgne
Eerbiedwaardig,vererenswaardig. 1O chanson faicte par couples de 6 et de 7
alder reuerenste / excellenste, enz. Ltot la ligne et chacun couplet a 2 diverses
M avia),EVERABRT 12 (150% ; Alle ver- croisees la prem iere ligne et la tierce de
lossyngheqnl jnt houde testament Syn sillabes im parfaicte la 2e etla 4e de parter eeren van M aria zeer reuerent Ghe- faictes et pareillement la secunde croisee
schiet,ald.331 (1530) (hic,dusbijv.bij mais distinttes et differentes en term inaM avia? Of bijw. bij Gheschiet en dan tion et doibt tenir ceste m ode de sillabes
heerlijk''?);Nu vragheick u,meesters/ en tous ses couples affin quelle soit conals den reverenten. Oftenz.
,Jezus i.d. venable au chant de ceste taille coulloura
tempel231 gca 15757
.1 (hlc,dusbi
J.mees- mesieur george chastellain ses cronicques

teys
.Ofbijich en dan ,yeerbiedig''7
7
.).
abregies'' zieJ.v.Leeuwen,M .deC.enz.,
Reverteren, w w . G evorm d naar lat. b1.87).
vevevteve.
OPM.Alshist.term nog bijPsl-s,Hov.
Omkeren,terugkeren? 11Niemandt en Dichth.21,aang.in W N T i.v.Rihkevak.
reverteert (na zijn ende,Rott.Sp.P vj Ridderesse,zn.Van viddeve.
(1561);Reuerteren wilick totuwe daec- Vrouwelijke ridder (vg. viddevse in
ken,VeelschooneChvist.endeSchvijtuevl. M NW i.v.en viddevin in V TNT i.v.Riddev,
Rejeveynen,enz.C vjvred.15921.
Afl.). 11Strydende a1s goede ridderesse
Revoceren,ww.Gevorm d naar lat.ve- christijdoone,Tayuwegvaen 438 (15811.
CJO6JIV .
Riemken,zn.Van viem .
Herroepen (vg.KIL.860:Reuocéren. Naarhetschijntin de aanh.naam van
Reuocave,vetvactave,mutave quod jactum een ongunstig bekend staande herberg of
autdictum est:infectum jacevequodfactum kroeg.1B. Ghy hebtvreese u habijten
est).11Nv wilick opstaen /en gaen vry te beplumene Als ghy int riem ken gheongedraelt Retloteren (l.Reuoceven) alle logiert zijt.F.:En als ghy we1ghewijnt
mijnsondichvermeten,HBNRICRIISBERCH, ghebiert zijt / Quelt u der bouveri
jen
in Veel schoone Chvist. ende Schvijtuevl. tandtsweere,cAsT.,Pyy.C vij(ca15301.
Rigalich,bn.Zie Regalick.
Rejeveynen C vjged.1592q.
Revolutie, zn. Ontleend aan ofr., fr.
Rigalicheyt,zn.Zie Regalicheyt.
vevolution, lat. vevolutio.
Rigghen, ww. Zie MN W i.v. Ruggen,
Van hem ellicham en : omloop, kring- le art.

361

In syn duumhen vi
gghen,uitstellen. 11 dander dat hi
j ri
jct,Dyie @
?f.danssen 87
Jcsaldewraecketotpast/jnmyn duum- (14821.
ken rigghen,EVERAERT 540 (1538?J.
Rijnschaert,zn.Van l'Ijnsch,rins?
Righeurich,bn.Zie Rigueyich.
I
JZuurpruim ?'' (Kruyskamp). 1 Een
Rigoreusheyt,RIGOUREUSHEVT,zn.Van ri
jnschaertmaecteintgelach den fellaert,
vigoveus.
Doesb.246 gv6ör1528q.
Hardheid, meedogenloosheid. Ij svE- Rijselijck,bn.,bw Van vljsen.
RAERT 183 (1526);H .d.Am.516 (m.16e
1) Zich overgevend aan;overgegeven
e.1;Redevijhevsged.47,3;56,4 gm.16ee.q, aan? 11Met bevende leden /myn tanden
z4z
krijselic/Den thoornerijselic/dieAletho
nfgt/.Sp.Ssijv(15611.
Riguer,bn.Zie M NW i.v.Rigeuv.
spint,cAsT.,Pyy.B iiij(ca1530q.
Hard,verbitterd.1W eestnietriguer
2)Duurzaam,gestadig? 1Rijseli
jck //
becrachtende // themelsche landt (?
pJAz
noch stuer,Rott.S/.N viijv(15611.
Riguerich,RIGHEURICH,bn.Van viguev. slavia),DE Roovsl
ts 203 (3e kw.15ee.1.
Hardvochtig,streng, meedogenloos. 11 Rijsen,ww.ZieMNNV i.v,Risen,W NT
Daerom strafteTitusLargius/decorrec- i.v.Rijzen (11).
1)Rijsen tot,gaan,zichbegeven naar.1
tieDie bouen reden was/doortriguerich
bestieren,Antw.Sp.H ij (15611;Tbelet Alswashy gheresen //voortytstermenivan M arsrigheurighen tyrant,ald.Nnn iv. gherfeeste.(l.,)Nu moethyhem houden
ln de aanh.zo niet corrupt dan in / ten wil
den foreeste, Veyl.Z.1l,221
een vreemd verband.11Men salu met (1583); Binnen dien zult ghy zeere te
stocken laden en m et voeten traden, Ja knechte waert rysen Om u verjolysen,
oft ontliven, doer u riguerige ghewaden, ald.265.
2)Duren.11Noch duzent zou icker
B.d.Scv.34 (1539q.
Rijbaertyzn.Bargoensofvanbargoense gheven (t.w. voorbeelden), Reist (var.
oorsprong)
. Meijling legt verband met veest,versta vees'/)niettelanghe,Gentse
p.251 (1539); Oorlof, lief,ick wi1 te
limb.barg.veibev,beul(MooRMAxx,Bron- S.
ganghe.Hetrijsttelanghe,Redevijhevssp.
nenb.242).
Beul? 1Ri
jbaertzouw onszoequatint 14,195 (m.16e.e.q.
bort // zei
len? Alits dat wij ontpluijckt Rimpelaert,zn.Van yimpelofvimpelen.
zi
jn; wij zouden amort p/theilen, Eer Die gerimpeld is, oude vent? 11Een
wij tonser moien gingen omtcoecxken, rim pelaert sprac:siet toe elck geckaert,
M eevGheluch 9 qeind 16e e.?q.
Doesb.247 (vöör15281.
Rimpen,ww.Zie AINNV i.v.,SVN T i.v.
Ryden,ww.ZieM NMTi.v.Riden,leart.,
Rimpelen.
NVNT i.v.Ri
jdcn (1).
Haperen,gebreken vertonen?1Nieten
0# enes bec vyden,over de tong gaan
(zieMNW i.v.Bec,sub bet.1,i.v.Riden, schimpt,hoetrimpt,A.BIJNS,N.Rej.335,
12 r1ekw.16ee.j.
le art.,bet.7)en vg.op de tong vljden z,Ri
nderscoelies, zn. Uit vint, rund en
in W NT i.v.Ri
jden (1),bet.B,1).1Zy
zouden vp der quaeder bec H aestelic coelies(Ontleend aan fr.coul
is ,ysucd'une
ryden zonder veildelays,EVERAERT 326 substance consom mée par une Cuisson
lente'').
(1531?q.
Rijf en raf,bw.zegsw.Zie W NT i.v. Bouillon van rundvlees(vg.HALMA 198
i.
v.coulis:,,sucdeviande. ''),indeaanh.
Rij-Raj.
Zonder onderschei
d; iedereen. 11 x/
'kl in onduidelijk verband.1Hout,daerisu
saelter comen, rijf en raf, Eevste Bl. vleesch,wilter hutspodt aff m aecken En
613 (ca 1440?q,Tes alghebreckelijck ri
jf daer is de huijt,een greijn van rindersende raf,DE RoovElts 241 (
3ekw.15ee.j; coeliesen, Goossen Taeijaevt 338 (2e h.
.q.
Tes blame uwen name / die rijf en raf 16e e.7
Dusyrieft,v.o.DALE,HS9.8331 gca 1516q. Rynghelaere, Zn. Van vyngkelen
Rilfstroomich,bn.Uitvijj(zieAVNT i.v. AVNT i.v.Ringelen (111).
Tyran, dwingeland. 11 Jae bouue (l.
Ri
X3'
j(111)enstyoomenmet-ich.
ijk,overvloedig stromend. 1 O edel b
o
y
e?) eshy sulc een rynghelaere? Jc
medicinael.bespoeysele / Rijfstroomich en verdroucht niet dat jc een hynghel
w aere,SVERAERT537(
1538?q.
vloeysele,cAsT.,Pyv.A vv gca 1.5301.
Rpken,ww.ZieAINNV i.v.Rihen,AVNT
Ryote,zn.ZieMNV 'i.v.Riote.
Bende? Oproermaker? 1Als tbedaude
i.v.Rijhen.
deons vlies ontsloten ls den dau der
Rijk (ofrijker)zi
jn?11Diellem op hoire Ge
frisscheyt verlaten Deen dat hij schoont godtheydt in dy gheuloten . Dwelck
-
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heeft verdroten //den helschen Ryoten,
oB RoovsRs 200q3ekw.15ee.).

Roestinghe,zn.Van voesten.

Benauwdheid, ellende? 11Voor vulte

Robben,ww,? Zie MTNT i.v.?
des voetsels brengt ghy (t.
w . Ovlogke)
Eig. wri
jven, in de aanh. jeuken? 11 een roestingheVan dierenti
je,Ds RoovE-

A'
Ietrobben /crauwagetn)/volfleersijns, RE 379 q3ekw.15ee.q.
Dals.wedeyh.512 geind 15e e.?q (N.b. Roeten, ww. Zie M NNV i.v., 3e art.,
De vertaler heeft het fransniet begrepen M,T
NT i.
v.Roeten (11).
en schrijft maar wat).
Alet betr.tot schoenleer:srneren (vg.
Robeert, zn.Zie Appelenvobeeyt.
KIL. reutenpbe-rueten.Sebave,sepave,
Roboreren,ww.Ontleend aan ofr.vobo- seuave).1Zeghteerstu knechten,datsy
l'ey.
smauten en roeten, haer schoens doen
Versterken, kracht bi
jzetten, gezag lappen m et haze-voeten, Pol. Ball. 217
verlenen. 11Met authoriteit sal hy zijn (1581?).
dicht roboreren, cAsT.
,C.V.R.19 (1548q. Rogeren, ww. Bijvorm (spellingvariRochghe, zn. Zie M NMT i.v. Rocltge, ant?)van voyeven?
MTNT i.v.Rog (
l).
Vernielen,verwoesten (vg.KIL. R oyln de aanh. fig. voor kloosterzuster, éren/rad
yéren . De
le
1Di
eye Jïrt4crp, eXtoepassing van deze cindeve, emolivi).1
n
o
n
(
v
g
.
v
o
o
r
d
e
vrijheijtdesvleijs
visnaam OP Personen W NT i.
v.Rog (
1), salt al rogeren ende mineren // des
bet.C,1en 2).11Gijsijtvan de rochghen gheests vrijheijt met allen, Chyistenh.
de matere,Bevv.Bv.221 (ca 1520?q.
1339 (ca 1540);Hijwertnoch gherogeert
OPM.Verdam 's z
4tzw- .achter het art. //metalsi
jn adherenten,1)
fJycA'.Gheleevde
Rochgedientte vervallen.
140 (15581;Som haer lieverheten (l.lieRocking,zn.Van yochen.
ten) ontli
jven //danse saghen rogeeren
Hoeveelheid vlas of wol, die op het Der beelden seer veel, ald.172 (hic? of
rokken gewonden isen afgesponnen ofaf- Verjagenyui
tbannen?).
geweven moet worden.11Spintmijalder Roy (1),Rosv,zn.Uit devoy (zie ald.
eerstdien rocking aff,Eerghi
jvan eeten en vg.Tijdschv.68 (1951)bl.208 e.
v.).
spreeckt, vui
jl slappe leure! Lechevt. A.ZN. Roy'fJ/?#:s,in ellendeofar40(1541).
moede geraken.l
!Nyeuvont320 qca 1500)
Roeck,zn.Zie M NMTi.v.Roec,le art., (
vg.ald.442 ,,wijn van roy tappen''en
W NT i.v.Roeh.
600 ,,wi
jn van Roy smaken''),St1,31
1) lfraaier,schreeuwer (vg.Syn.Lat.- (vöör 1524) (vg. ald. 2, 62 ,zheymelike
Teut.1,260; 3,4:,,kraierJ'). !
1Doet u roy tappen'',stille armoede lljden?) A.
beste,niet inden secreten // hoeck,als Bllxs,N.Rej.171,e,7 (15251,260,e,5
sulcken secktenstichter oft ve
'rbeten // (1527); Chvistenh.289 qca 15404, Tyudo
roeck (versta:schreeuwlelijk?ofscheur- 3087 gca 1550) Hs.TM B,G, fol. 106
maker?),Bvuyne 2,65 q2e h.16e e.;. (eind 16ee.?).
2)Verklikker(vg.KIL.:roeck.Zeland.
TSJ/
;
'
Ivoye,volj
,'en,ellendig,armzalig?jt
Delatov, quadvuplatov). 11 Ghy syt een Nieman en sach sulcvolxken van roijen,
sanghere,een leckplateel,Een roeck hier St1,42 (v6ör15241;Lieverhievich u een
int hoff en een verradere, Tyudo 1874 pl
oye//ofmyn vrouwevan roye//plof//
gca1550q.
up wyen ic verstoore //fel,Judick 395
Roeff,zn.Zie Roofj.
(15771 (hic?).
Roey,zn.Zie Roy (1).
Ook in verkleinvorm voijhen.11Die
Roeperije,zn.Op grond van het rijm waerom es puer roijken (versta:zuivere
(x hettevi
je)en hetverband in de aanh. armoede?),SJ 2,50 qvöt'
lr 1524) (hic?).
wr
s
c
h.
c
or
r
upt
.
Poe
pe
v
t
je
maa
kt
he
t
r
i
j
m
B.BN.Ellendig,armzalig.11Tdynckeme
niet beter,alzou het in het verband we1 zynde half m oy half roy.Et dient hem
passen, gesteld dat de ouderdom geen daerouervloede/jndenban zy$EVERAERT
bezwaar opleverde.
443 (1e h.16e e.)(hic?ofzn..).
Zelfst. gebruikt in het devies van
?j
lVan quaetheden cri
jch ic by na de
de kamer te Loo in Veurne Ambacht:
roeperije,Pyochiaen426 rca 1540?q.
Roereloere,zn.?Grappige gelegenheids- #
'lc verrycke de Royen'' (zie Jaavb.De
form atie?
Fonteine 1944,bl.16).
ln verkleinvorm voyhen, A'/yàïs,
Roeveloeve spelen,coire.1Kost ick wel
roereloere spelen, Zoo zoud'ick vrede armoedzaaier. 1 Als een roykin Dat
hebben par avontueren, H .d.Am . Y 8v slaept int stroykin M oet ick in m agherLm.16ee.j.
manstornoykin Ontfaen een goykin /in
-

mijn necxkin,cAsT.,Pyv.C vjV (ca 1530). Verjagen,uitbannen.11Mrildyroyeren //
Hierbijwellicht voyhen speelen,Hs. Veel Claps (Godt weet) Het sal v beTM B,G,fol.131*geind 16ee.?q.
rouwen,Antw.Sp.n iijv(15614.
Roy (11),zn.Zie MNMTi.v.,2e art.
Royken,Rovxlx,zn.ZieRoy (1).
Soort wijn. 1Mrat docht u van dijen
Roytapper,zn.UitRoy (l)en tappen.
roij? Alit en Lijsbith 77 (eind 16e e.1; m et-ev.
Mueghelijck dathijmetonswelgepoijt// Arm oedzaaier; ellendeling, deugniet;
helsche voytappev,in de aanh.scheldheeftDen muijtigen roij als een vanden
meesten,ald.94 (zieook ald.104).
naam vooreen duivel.11Coemthiervoer
OPM. Ook in Dev. PV.B. 126, 99 Op- ghi helsche roytappers,D e H istovie van

schr.' ,,Roy, roy wt riinsche vaten'' Bvoedev Russche, ed. Debaene bl. 20
gvöör 15391.
gbeg.16e e.q.

Rom enbrantie, zn. Zie Remom bvantie.
Royaert,zn.Vanvoy (zieRoy (11).Een
andere opvatting (althans voor de Roy- Rom m en,ww .Zie M NW en W NT i.v.
Mededelen,verklappen? 11W aerdinne,
aevts van St. W inoksbergen) bij P. J
van W inter, De H ollandse Tzfïs, in Het wy bri
jnghen met ons eenen gast,Maer
Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek hy es beschaemt,dwelcke ic stille rom me
1957,bl.94 :,,De naam Royaerts hangt (versta: stiekem, heimeli
jk meedeel?),
m isschien samen m et de ,,raies ou ban- GentseSp.241 (15391.
des,qu'on rem arquait surle costum e priRom p, zn. Zie M NAV
W NT
m itif, qu'ils adoptèrent''#waarvan Sain- Romp (
1).
tyves gt.w.in Essais de folhlove biblique Vaatje of tonnetje (vg. MNW i.v.
etc.qp.179,spreekt n.a.v.dey,confrèrie Romp,bet.2)?11Ei
jarmehuijlgaetheen
desRoyés''te Valenciennes''
en leerttrompen coemdijhi
jerterfeesten
Armoedzaaier. 11Magher roijaerts en met lege rompen,Sotslack 93 (ca 1550)
mach ic niet vergheten daer pouer den (
ald.bl.55 weergegeven met ,,zakken'').
hooren heeft inde hant,St 2, 62 gvö6r Rompelborse, zn. Uit vompellen) en
15241.- Ook alsnaam van dekameristen boyse.
te St.V'inoksbergen en Loo in Veurne
Bezittervan een gerimpelde (d.i.lege)
Ambacht (zie Jaavb.De Fonteine 1944, beurs;geldeloze.1Rompelborsen /ghildebroersquali
jck intgheldt,DE RoovERE
bl.
12,16).
OPM. W rsch. niet hiertoe behoort 404 (3ekw.15ee.
q.
Doesb.247 gvöör 1528q:,?Een rasschaert Ronckaert,zn.Van yonchen.
lapten op sijnen royaert'' (waar eerder Die snorkt in de slaap (vg. PLANT.'
een lichaam sdeelofvoorwerp za1bedoeld Roncker, oft ronckaert. Ronfl
euv),
zijn).Onduideli
jk is ook H .d.Am.T 8v in de aanh.gebezigd alsschimpnaam voor
(m. 16e e.1: ,,Ghy dunct my Royaert een oude man.1Outronckaert nu moet
daer'taluyt ,ysterf''
ick met v gheplaecht ,,zi
jn,H.d.Am.Y
6v (m.16e e.q.
Roijeersele,zn.Van voijeven.
Rondeel, zn. Zie M NW en W NT i.
v.
Vernietiging. 11Stoecte ghi
j niet,dat
Gedicht bestaande uit acht regels
den ghecruijsten man sterf,daer lucifer
bijverwerf//zijnsrijcx roijeersele,Chvis- (of negen,indien er een staa
rt of sluittenh.1662 (ca 1540q.
regel aan toegevoegd is), Waarvan de
Royen,ww.Van voy (zie Roy (1)?Vg. eerstegelijkisaandevierdeendezevende,
n detweedegelijk isaan deachtste (vg.
Tijdschv. 68 (1951) bl. 302). Of op te e
x1L.: rondeel. Ovbis vhythmicus,vhythvatten als voeyen in een tot dusver niet
bekende bet.?
ln beroeri
ng zi
jn.1Ic moet royen in
druck verwoyen vol van ghepeynsen

musovbiculayis,cpss:cflrï'
èfpzvhythm icum :
cavmen vhythmicum ovbiculatum : cuius
pyimus vevsus idem in ynedio & fine,
anquam in ovbem siue ciyculum vedit).1
myn sinnen vloijen,St1,24 gvöor
' 1524j t
m achic Refereynen, Rondeelen dich(hic?);W at es de zake dat uwe zinnen Al
verstrobeert dus zyn royende,Reyne M . ten,Mi
jn hertken en cander nietafverlichten,A.BIJNS,N.
ReI.124,d,1 g1ekw.
826
(
c
a
1
57
5?
)
.
e e.q; Nvilt u verstant scerpen, lnt
Onduidelijk is de bet.in Tavuwe- 16
gvaen 1135 (1581): ,,Jck zoude my wel lesen van desen rondeelkens die soet zyn,
ontschoyen om m yn buuck te doen royen Leuv. AïJ'
#r. 4, 208 gbeg. 16e e.); Nu
com d, tRondeel, ons te ouerdachtene,
//Roy
vuleva
n
de
s
e
n
dr
anc
ke'
'
.
ren,ww .Zie M NW i.v.,AVNT i.v. Om datt ghedriëpickeld es als een pot
isere,Ende tdicht rond gaet,staett dien
Royeeven.
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zin te pachtene De etym ologie, m aeckt

den zotwisere,cAsT.,C.V.R.54 (15481.

OPM. Aan de toepassing op personen

(zieW NT i.v.Rosiey?sub bet.2)kan ook

OPM. Zie voor het gebruik van het de bet. y,rozengaard'' ten grondslag ligwoord als hist.term W NT i.v.Rondeel, gen.
Roost,zn.Zie M NW en W NT i.v.
sub bet.11).
Rondeken,zn.Van rpsf.
F:(w)voostesien,opzijn zaken passen.11

Blijkenshet verband in de aanh.naar Sacv.v.d.N.367 (3e kw.15e e.q;Sp.d.M .
hetschijntgeldstuk vangeringewaarde.11 402 (beg.16e e.q;EVERAERT 273 (15301;
1ck m aecke een lippeken wel van een H.
d.Am.N 3vgm.16ee.q.
rondeken,Smenschengheest621(ca1560?1. Rootbaert,zn.ZieM NW i.v.,MTNT i.v.
Ront,bn.Zie M NW i.
v.,le art.,W NT

i.v.Rond(1).

Roodbaavd.

Eig.roodborstje, in de aanh. in fig.

Bot, stom pzinnig. l
iAls de mensche toepassing (zoalshetdaarmeeopéénlijn
in eeren stont H y en bevroeddet niet, staande snot
vinch, snottebel)? 11 Tes
hy wasteront,DE RoovERE 375 (3ekw. wonder dat hi niet en sterf van couwen
15e e.1, Neempt dancklijc,lief,peynst, D oer de rootbaerden ende snotvincken,
m en vindt m eer ronder clercken, A. SMEKEN,Dwondev18(1511q.
Ros, zn.Bargoens of van bargoense
BIJNS,N.Rej.317,e,14 (15281.
OPM.Nog bijv.MANDBR,Lev.d.schild. OOrSPrOng, Zie MOORMANN, Byoïtyteytb.

31 b,aang.in W NT i.
v.Rond (1),sub
bet
.
1
,
1
1
,
b
)
.
Roock,zn.ZieM NVTi.v.ROOc,W NT i.
v.Rooh(1).
D en vooch weten, lont ruiken en v.v.
begri
jpen? 1 Sij sal certein Nvel Nveeten
den roock, llattet bueselen si
jn#Katm.
449Evöör1578).
Rooff,ROEFF,zn.Zie MNW i.v.Rooj,
le art.,W NT i.v.Rooj (1).
T0t (of t?t
?pr) een rpt?// (voejj) stellen,
weerloos maken. 11W ien wast die die
gem eent stelde voor een roeff? Gv.H el

576 (ca 1564);Hs.TM A,E,no.11,882*
geind 16ee.?1.

Rooghe, bn. Ontleend aan ofr., fr.
vogue?
Eig. aanm atigend, hooghartig; in de
aanh. zelfst. gebruikt en mogel
ijk vervaagd tot een alg. schimpnaam. 1
1Hy

(t.5v.Fl'
tplfzf
p:lis by huyvettersoft scho-

m akers getooghen; D aer sa1 hy verborghen syn by die valsche rooghen,Tvauwe

1122 (1595?j.
Roosefleure, zn.Uit1'(?t?s(8)en fleuve.
Roos (vg.mnl.vosebloeme),ook gebezigd alsvleinaam vooreen vrouw.1Het
blijct die't ,zziet Schoon Roose-fleure
##groot van valeure,H .d.Am.M 7v (m .
16e e.q;W anneer zoo zal den ti
jt ghebeurenbl
Va
n onser minnelijckerverzame,
oem kensvan m innen alsRoosenOm de
fleuren T'ontdeckene?ald.T 6v.
Roosier, zn. Zie M NW en W NT i.v.
Rosiev.

Rozeboom, rozelaar. 11Eenen boomC.V.R. 21 (1548);Lieffeli
jcke bloeijende

gaerd vu1 rieckender Roosieren, cAsT.,
violieren Soetalsroosieren,Pvoetusa4bl'
p.-

tus334gvôör158% (hic?ofroos?).

bl.14 (vosch),90(rpys),427 (rosz).
Bier.11W ie inden bay wilt busen oft
inden ros Die m oet int leder hebben oft
inde hant,Doesb.264 gvöör 1528q;Zoo
crigen wijros,quant,om tebusene,M eev
Gheluch 3 (eind 16e e.?q (zie ook ald.14,
175).
Roseerlick, RoslEltt-lc, bn., bw. De
eerste vorm wijst op afl.v.voseven, de
tweede op afl.v.vosiev.W ellicht hebben
wijhiermettweeverschillendewoordente
doen;zie ook Rosievick,bet.B.
Heerli
jk.1Rosierlic cruyt LtotM avia),
DB RoovsRs 211 (3e kw.15e e.);W ert
ghewasschen seuen werf roseerlick lnde
Jordane,ghijzijtnoch cureerlick,Chyistenh.1762(ca 15401(hic?ofrein,schoon,
vg.Rosieyich,bet.B?).
Roseren (1),ROSIEREN,ww.Van vosiev?
Zi
e
Tijdschy.72 (1954)bl.301 e.v.en vg.
W N T i.v.R oseeven.
Zich verm aken, inz. in de liefde. 1
1Sf
1,112;2,92 (vöör1524);Doesb.85 Evö6r
15281,H .d.Am.Aa 5 (m.16e e.q;H OU wAERT,Gen.Loop 1 gca 15901,Tvag.v.d.
Ovl.267 (vöör 1596j;Hs.TM B,C,fol.
71,73 geind 16ee.?q.
OPM.1.Ook in Hsfzf?.Lb.56,165 Ev6ör
1544j.
OPM. 1I. Vg. Raseven.
Roseren (11),ww.Ontleend aan ofr.,
fr.vossev (datop zijn beurtmogelijk ontleend isaan onsvossen)?
Slaan,slagleveren,vechten?ljW atdoet
me
er Ridderlijcke feyten hanteren, //
Tornieren,roseren? dan Vrouwen minne,
H .d.Am.T 3 (m .16ee.q.
Ro
sieren,ww.ZieRoseven (1).
Rosierich,bn.,bw.Van vosiev.
A.BN.Alseen (gelijkendopeen)rozen365

gaard.11JntVrancxsche pryeel /wylen
rosierich Es gheuallen een ruwyne Putertierich, EVERAERT 124 (15251,O Jeuchdeli
jcopzien/pryeelrosierich (totThisbe),
cAsT.,Pyv.A v gca1530q.
B. Bw .ln de aanhaling in vervaagde

bet..heerlijk? Of rein,schoon (vg.Rose
c
ra
ey
nli
cc
kh)/en
hodean mogelijk non hic? 11Hoe
leelyck / hy met sonden
bestouen is/wortgesont/en gewasschen
rosierich,Pvesent 321 (15591.
Rosierlic,bn.ZieRoseeylich.
Rospruyme,zn.Uitvos (zie MNAV i.v.
2e art.,W NT i.
v.Ros (lV)en Pvuyme?
Ofidentiek metvospvuim,paardenpruim
(zie'
W NT i.v.Ros (1),Samenst.enz.)?
Eig. goudgele pruim (vg. KIL.: rospruyme./rzfyzspz(l.prz
lfzizlpzlcevinum,
ceveumjtin deaanh.cunnus(zievoordeze
toepasslng NVNT i.v.Pvuim (1),bet.11,
9
).1Soudicmijnrospruymealessegroene
om enen stotergheuen endev bedrieghen,
St2,196 (vöt
sr15241.
Rothier,zn.Zie M NW i.v.Rotiev.
Deugniet,vagebond.11Die van doene
heift /twee drooghe rothieren Die slepe
OnStsaemen /binden cote,EVERAERT171
(15271.
Rouwagie, zn.Zie NVNT i.v.Rouwage.
1)W oestestreek (vg.KIL.:rouwagie/
ruych te. Rudetum. & Aspvetum. &
Tesqua:nemoyosatesqua:agev /lïspïyzfs&
incultus; Vg. ook CLAES, VFppr#cs bi
j
K il.en TUERL.).1
1Soo soumen die Nymphen totvruecht verwecken //snel.Met
haren Veltgodekens,wt alle rouwagien,
H'
nfo.Sp.D iiij(1561q.
2) W arboel,in de aanh.m.betr.tot
het hoofdhaar.1Tis soo lanck /hoeickt
opschorteMeteenen horte//werretin de
rouwagie,az
lsfzf?.S#.E iiij (1561j.
Ruerlijck,bn.Zie MNW i.
v.RoevlIjc,
W NT i.v.Roeylijh.
Deerniswekkend? il(Chvistus aan het
hvuis)Vo1onghesontheden vanden hoofde ten voeten ruerli
jck,Rott.Sp.Q vjV
(15
61
)
.
Ruetel,zn.Van vuetelen,reutelen.
Rochelaar? 1Jnde Brugsche taveerne
Tallen ghelaghe / als een houdt ruetel
crancGhyngic,BVERAERT390(1511j.
Ruetelaerte), RUETELBER, zn. Zie
M NW i.v.Rotelave.
1)Rochelaar?11Ou rueteleers,prueteleers,wiens nuesen druypen,Leuv.#ïJ'#r.
4,214 (beg.16ee.q.
2) Armoedzaaier, sukkelaar. 11 0.:
Ghy zyt een ruetelaere.S.:Ende ghy een
droochscote,BVERAERT 171 (15271;Rue366

telaers die om drayen / drooghaerts
queerne pleghen,ald.292 (152% ;Ruetelaers zynde in Pouers benau, ald. 444

r1eh.16e e.q.
Rufelen,ww.ZieW NT i.
v.Ruijelen (1).
Kreuken (vg.KIL. ruyffelen.Rugave,stviavet,in deaanh.als(euphemistisch)
gevolg van het naar de haren grijpen;
nietditgri
jpen zelfishierbedoeld,zoals
AVNT i.
v.Ruiylen (111),bet.1 meent.
1Ofjc huut waerre,hoe zoudic hueren
croocrufelen,EVERAERT541 (1538?q.
Ruffien,zn.Ontleend aan ofr.vujjien
(vg.MNMTi.v.Rojfiaen,AVNT i.v.Rujjiaan).
Boosdoener.11God helpt den goeden /
en schaet den ruffienen,cAsT.,Bal.h IM
(1521).
Ruggebout, zn. Uit vugge en bout, excrement?

Excrementen?liDie niet poortvasten
zijn voor den ruggebout, Leenhoj 723
gna 15314.
Ruyen,ww.ZieW NT i.v.Ruien (11)?
Ofbijvorm v.voyen,mikken (zie W NT
i.v.Rooien (11),bet.l1,2)?
Zich m oeite geven,inspannen,streven
(onz.gebruik van opwekken,aansporen
of in beweging brengen,W NT i.v.Ruien
(11)? 1Ghy zijt dwaes dat ghy na haer
(t.w.de H.Schrift) te verstaen ruyt,
Rott.Sp.C vij(15611.

Ruyschaert, zn.V an vuyschen, tieren,
te keergaan?

Drukteschopper? 1Een ruyschaerteen
Doesb.246 gvöör1528j.

bruyschaert een ientaert een slapaert,
Ruysschen, RUUSCHEN, WW . Oorspr.?
Een of ander hasardspel doen,ofwellicht eerder hasardspel doen in het alge-

meen (vg. het ontwerp-stadsrecht van
Kampen (1510-'74), waarin verboden
wordt enig spelte doen ,,met carten,m it
blaeden,ruijsschen offtruuen''taang.d.
B.H .D .H erm esdorf,De kevbevg zyzde .
V4devlanden bl.245).1P.:W y zyn in alle
spelen.S.:Eist dobbelen tuusschen A1lomme wy ruuschen /onbeweerlic,BvERAERT56 (1511j;W y sullenhem besteden
sijn gheldeken // daer Oft hyt al met
ruysschen hadde ghewonnen,Antw.S#.
Vv iv(1561j.
OPM.1.:Nog bijvlsscHER,Bvabb.26
ged.1612j?
OPM.ll.De ongunstige gevoelswaarde
(vals spelen) blijkt duidelijk uit Ontv.
Rentm.882 (1588?1,zieDejvaudeven.
Ruyst, bn. Oorspr.?
Gunstig ofongunstig? 11Hoe staen de

luystevet,A'
Vaer Rustigaert,RUSTICHAE RT, zn.Van rzfsich,levenslustig (zie MN'
W i.
v.Rustich,
zijdy Calumnije? H .d.x,
1zn.Ee lv (m . t'
2eart.,'
W NT i.v.Rustig (11)?
16ee.).
Ruyten, ww.Zie M NAV
Ruten, le
Genotzoeker? 11Ghij rustigaerts lustighe lodderkens spaert clippertant water
art.,W NT i.
v.Ruiten (111).
'
lr 1524)
Van het gezang der vogels:klinken.l
k ende cleijn bier,St 2,146 (vöt
zaken alwatvuysteve (x

n lustichaert een rustichaert ende een
Vrolic der voghelen zanc gheruchtich Ee
snellaert Die wraken de m oort aen enen
H oortm en nu ruyten, cAsT.
, Pyv.D ij oetaert, Doesb. 247 gv6ör 1528) (hic?
(ca 15301;Dervoghelen sanck suldy oock r
ofvan vustich,flink,wakker?).
doen ruyten,Hwfz
f
?.S/.L1ijvg1561j.
Rutsepeeuwer, zn. Uit vutsen, vitsen?
Ruyteren,ww .Van vuyten,rinkelrooien

(zie RUTTEN 196a,VTNT i.v.Ruiten (1V),
bet.1,2)? Ofvan vuytev (zie AVNT i.v.
Ruiteven)7
.
Rinkelrooien.1
1Hy wildeghaen Ruyteren nae Jongher
s maniere,cRuL,Heynhen 13 rca 1540?).
Rurael,bn.,bw.Ontleend aan ofr.,fr.
vuval.
Boers,onbeholpen;v.v.ook onbetame-

lijk:ongepast? 1Ghij spreect tot Tielebutsalsorurael(var.:veael),Alrieptghij:
33Ouwen hui
jsraetl'' oft:z,lleet brootl''
Tielebuijs212 (15411;Tesalruraeldicht
(t.w.rijmen alspvince x ontghintse enz.)
a1sdi
jncketdenboerengent,cAsT.,C.V.R.
42(1548j.
Rus,zn.ZieMTNT i.v.?
ln deaanh.scheldnaam vooreen m an..I
1

(zie W NT i.v.Ritsen (1))enpeeuwenmet
ey.
Ruziemaker (4r!I. DE Bo i.v. Rutsepeeuwenj? Of hetz.als veepeeuwev,zeepeeuwev, soort slagvink (zie AVNT i.v.
Peeuwen, Afl.)? 11 Adieu vynckenaers
vyncken /enderutsepeeuwers,DE Dsxs,
Langhen Adieu 152 (15601.
Ruuschen,w w.Zie Ruysschen.
Ruutachtich,bn.Van l'zf'
pff(zi'
e MNW
1.
V.,'
W NT i.v.Ruid (11).
(Tamelijk)onbeschaafd,grof,plomp.1
Jc zie se de vutghelesene scoone. H uer
sallic by ghaen al bem jc ruutachtich,
EVERAERT 345 (15311.
-

Ruvel,zn.Oorspr.?
? ln de aanh. fig. toegepast op een

sukkel.1Soudi
j dusken ruvel(x suvel)
//groen//nietderven versmooken//oick,
Tisden nickerup u lijf,ghirus,Cvijsman Deenv.M ensch120 g2eh.16ee.q.
Ruven,ww.Oorspr.?
251 geind 16e e,?j.
Ruselaert, zn.Van vuselen (zie MNAV
? 11ck stae optlant,daermyn meesi.
v.,W NT i.v.Ruizelen (1)en Ruizen (1). ter op bout M en m acher niet stil op
Drukteschopper?11Een bacschaerteen staen by ruvende want Het heet by
ruselaert een outfrens coddaert, D oesb. naem e het stuvende sant,H uis Idelh.
246 gvöör1528j.
162 (m.16e e.q.

S
(zie ook bij C en Z)
Saccade (?),zn.Ontleend aan ofr.,fr. Priesteres. 1 lck kende eens tw ee
saccadeè
.
ackerlieden,éénsmoderskinderen wesenEig.aansporing;in deaanh.prikkeling, de,een sacerdoot van Juno,Chavon 566
streling? 11De wereltmy laudeerde,Myn (15511.
eer was zeer verbreyt; Also was ic verSachtich,bn.,bw.Zie M NW i.v.
leyt Doer haer soete saccaen (x vev- 1)Stil.11Swyt,hoerekint,hout u van
smaenj,Redeyijhevsged.62,16 (m.16ee.?j. worden sachtich (versta:zwijg!(?),Tvudo
Saccageren,ww.Ontleend aan ofr.,fr. 731gca15502.
saccagev.
2)Zacht,mollig?Ofaangenaam,aanRoven,plunderen (vg.KIL.860:Sac- trekkelijk?11Een Venuspaesberdeken om
cagéren.Depopulavi,pvaedayi, depvae- cussen sachtich,Doesb.253 gvt'
)ör 1528q.
dayi,diyipeve). 1 De wapen aanveerden
3) Gelukkig. 1 Een goede bootscap
om te moorden en saccageren, H .d.Am . maectmeni
ch herte sachtich,BlijdeInh.
Fflv(m .16ee.j.
8,56 (14971.
Sacerdoot,zn.Ontleend aan ofr.sacev4)Heilzaam .1Des ouden wets voordot.
gaende wijse...In Genesi ons voorghe367

schreuen sachtich (versta:tot onsheil?
0/ dit saysoen, op dit ogenblik,nu.il
Ofduidelijk?),zlsfv?.S/.R iiijv (15611; Tvudo974 (ca 1550);- in ditsaysoen,op
Eerlycke genuchte hebt vry in u leven; ditogenbl
ik,nu.11Rott.Sp.lvijv (15611;
Allen oncuyshyt daerinne verdrevenl
.
vechtintsaysoen,terechtertijd.1Tvudo
Twort der sielen sachtich, Tvauwe 1688 283 gca 1550); - ten selven saysoene,
(1595?1.
terzelfder tijd,tegelijkertijd.11BVERAERT
OPM.De bet.zachtm oedig,welwillend, 102(15254;Tvudo1225(ca1550q.
goedertieren, genadig (zie MNW i.v.t 2) Eer,achting? In saysoene houden,
bet. 3) nog in Antw.Sp. Kk iiij en l1 in ere houden.11Philosophie hout oock
(15611).
in saysoene, Antw. Sp. Aa ijv (1561q,
.
Sack,zn.Den sach scielen,zie Scielen.
in saysoenezi
jn,hoog geacht,hoog geSackebouter,zn.Uit sachle)en bouten waardeerd worden? 1 A1s de Orateuren
m et-ev.
insaisoenewaren,cAsT.,C.V.R.10 (15481,
Blijkens het verband in de aanh.die Goede vrueghd es altoos in seisoene,ald.
zekermuziekinstrumentbespeelt.jlMoe- 67;Nu wylieden zijn in saysoene /Soo
selers sackebouters en veelders, Camp bringhen wy dat in verachtinghe groot,
v.d.Doot1964 (14932.
Haagsp.m iij(15611.
Salighent ww. Zie M NW i.v. Saligen.
OPM. ,,pijpzakspeler'' (Degroote in
Aant.en Gloss.) = doedelzakspeler zal Zaligpri
lzen,verheerlijken.1Desmoet
hi ewelic na desen Van allen tongen gewe
l
n
i
e
t
be
d
o
e
l
d
z
i
j
n
,
a
nd
e
r
s
z
o
u
mo
e
s
e
levs en sacheboutevs hetzelfde m oeten sal
icht wesen,Sev.Bl.853 gca 14502.
betekenen.
-

-

Sacrificeren, ww. Gevorm d naar

Salvatuer, zn. Gevorm d naar lat.sal-

vatov.

sacvificaveofvan ofr.,fr.sacvifice.
Redder. 1 O Emanuël! die ons wet
Offeren. 11Die vremde Goden offer- gaefd en ghebod,Verbeidijnghe derheyhande toe stellen, Die sacrificeren den denen ende haer Saluatuer,cAsT.,C.V.R.
Duyvel vander hellen, Pvochiaen 1793 97 (1548q.
Salveconduyt, zn. Ontleend aan ofr.
(ca1540).
Sadden,ww.Corruptvoor- ofbijvorm *salveconduit,bijvorm van *sauveconduit,
van (vg. Schevj Sc/l#'
s, Schommen, fr.sauj-conduit.
Siatica en Soncklej- scadden,zieald.
Vrijgeleide. 11 Beradich voerhoedich
Gaan,lopen? 1Een amorues minnaer salueconduyt Ltot M avia), Ds RoovsRE
Seer grys van baerdesnachsalcrochende 209(3ekw.15ee.
q.
achterstratensadde,St1,104 gvöör15241. OPM.Vg.Sauveconduyt.
Saenteyle,zn.Uit saen,room en teyle.
Salveren,ww.ZieM NW i.v.
Roomteil. 1Boter / eyers hebben wy
1)Redden tvg.xlL.86o:saluéren.Seval int bier ghelapt En dat m et heelen uave,salutem dave,custodive,saluum jaceve
,l
RU
l.MTTEN
ens,chTUE
561RLI
(2NCKX
e kw.
saenteylen wtgheslapt,Antw.Sp.Aaaiij Vg. ook DB BOWe
(1561).
cl-Ass 209).1
Saepwynich, bn.Uit saep,sap en wyn 16e e.
q;Gentse Sp.76 (153% ;Pvochiaen
m et-ick.
245 (ca 1540j; CRUL, Heynhen 16 (ca
Vo1 wijnsap. 11Als een reene druue 15401; cAsT., C.V.R. 160, 183 (1548);
Saepwynich es m y dit savuerich sm aec- H .
d.Am.B 8,Ee 4V,Ff 4V (m.16e e:q;
kende,BVERAERT 353 (1531q.
Haagsp.m iijv (1561j;Rott.Sp.D vilv,
Saet,zn.- Amoveuslijcsaet,zieH-p- Q vjV (15611;Byuyne3,45 E2eh.16ee.q;
veusli
jc en vg.Sayhen.
Tvauwe1529(1595?4.
Sayken, zn. Van saet (
zie MNW
2)Genezen? 11Den Oliphant wanneer
hy gulsigh verslindt Tcam eleon...Gheleart.).
Vleinaam voor een m ei
sje of jonge meercktdatmen gheen aergher venijn en
vrouw.1Voerdeselieflykesaykensmoet vind Metten wilden oli
jfboom hy hem
m en oeck hebben een lecker gheback, s
alueerd, cAsT., C.V.R. 88 (1548j; Dit
St1,160 gv66r15244.
drtlckich verhalen //hoorden dlieffverOPM. Vg. amoveusli
jc saet, zaet voor talen;dies sy,sonder dralen,// mynen
een beminde vrouw (zie Amoveuslijcj. verdrieten // rel troostelyc salveerden,
Saysoen, SAYZOEN, SEISOEN: Zn. Zie Bvuyne1,161(1556j.
M NW i.v.Saisoen,W NT i.v.SeIzoen.
Sam blanche, Zn. Ontleend aan ofr.
1)Tijdtstip),ogenblik;t6n (desen)say- semblance.
soene,op dit ogenblik,nu.11Gentse Sp. Uiterlijkeschijn,vertoning.l
IGymaeckt
154 (1539j;Judich 242 en pass.(1577j; voorm y een schoone sam blancheM aerde
368

wortelisdrooghe /albloeydtden stael, kelen. Fland. j. su ckelen. Titubaye,
os RoovsRE 313 E3ekw.15ee.q.
cespitaveq.11lndien zijin datzoucken van
Samblancie, zn. Gevormd naar ofr. Godt ende haer salichei
jt wat faelden,
sem blance.
vielen ofte sanckelden,dat Godt dathaer
Uiterlijke schijn, (bedrieglijke) verto- nemm erm eer qualic af en conde nem en,
ning (vg.KIL.861:Semblantie.Vultus, VAERNEWIJCK,Bey.F.1,122 (ca 1568q.
jacies,species,sïpzïfï/zf#t?,jovma,simula- Sanse, zn. Zie Sanche.
crupzen sem blancie m aecken .SimuSantafsetter, zn. Uit sant en ajsett
en
laye).11Althoontu deweireltsamblancien m et-ev.
vele...ten is m aer dryfsant, Bvuyne 3,
Eig.die de heiligentverering)afschaft,
in de aanh.gebruiktals scheldnaam voor
110 (1556)(zieook ald.101).
Sam blant,SEMBLANT,zn.Zie M NW en een ketter. 11 Ketters, santafsetters,
W NT i.v.
duechtbeletters,A.BIJNS,N.ReI.338,e,
Semblantfps:w,drukte m aken? 11Dus 10(1529q.
en maeckt gheen m oeyte wilt gheen sem Sassem , bn. Zie M NW i.v. Satsaem,
W NT i.v.Sassaam .
blant/tonen,Rott.Sp.N ijv (15611.
Sassem loeten,lompekerel.11W aerwy
OP
M.Vg.Fauslslamblant.
Sam blantelyc, bn. Van sam blant.
gheseten syn / tes quaet om lyen soe
Geveinsd. 11Haer samblantelyc soch, roept daer een groot sassem loeten, St
waer heeft syt gesogen ? W t der slangen 1,212 gvöör 1524);By haertsi
jne zoude
borsten,als trecht dootlycfenyn,Bvuyne mi
j altijt we1 lusten, Al schi
jn ic een
3,121 (1556).
hatelijc Sassem loeten,A.BIJNS,N .Rej.
Sam blantich,bn.Van sam blant.
308,b,2(1528);Laetonshiernedersetten
Schoonschijnend. Omdat ghy zOO den sassenen (l.sassemlen)loeten,Tielequaet zijt /pervers en spytich. Sam - buys374(15411.
blantich /bedriegich,enz.,cAsT.,Bal.
Sassen (l.sassem)paddaeyt,lompe
P iijv (achter C.v.R.,ed. R'dam 1616) kerel? 11Een dralaert een drafsac een
(15211;Sy coomen heymelyck alsslecken sassen paddaertVerreycte hem een droes
ghecroopen samblantich int aencoom en een peckaert,Doesb.247Evôör1528j.
en bevallyck corts gheweldich violent / Sassem aert,zn.Van sassem .
en ghescallyck, Smenschen gheest 706
Smeerpoets.1Hoecomtdievuylsassemgca 15601.
aerthier inne,Doesb.261 (vö6r 1528j.
Sam en-,zieTsamen-.
Sassemlijck,bw.Van sassem.
Samm elen,ww.Zie M NW en NVN T i.v.
Lichtzinnig, onbeschaam d (
Vg. KIL.*
.
Scharrelen,rommelen,lawaaimaken.11 sassem lick.Lasciuè,petulantev,pvoteyuè
Hoe comdij alsammelen achter straten en PLANT.:sassemlick,sajjvement,avec
mi
jn bruerkensen cunnen nietgerusten, petulance)? 1Exces...Ghinck methaeste
Bevv. Bv. 69 gca 1520?q; Hij hoordse sassemlijck ghekeereltRasscherdan men
-

sam m elen sollen ende bolleken,St2,152

noyt swaluwe vliegen sach,Dals.wedeyk.

(vöör15244;Mijn dermentegen een vech- 744 geind 15e e.?j.
ten en sammelen, Lechevt. 288 (1541j. Sassen,bn.Zie Sassem .

OPM.Vg.Tsamensam melen.
Saten,ww .Zie M NW i.v.
Sanche, SANSE, CHANCHE, CHANSE, zn.
A. BEDR. Aansporen? 11 D'officiers
Ontleend aan ofr.,fr.ckance.
willick tot hoverdyen saten smal,Tvudo
Goed geluk,voorspoed,welvaart (vg. 2886 gca 15501.
B. W EDERK. Zi
KIL.:Sanse. Fland.j.deghe. Augmench begeven? 1 Nu
tum,pvospevitas;vg.ook DB Boi.v.Sanse). gaen wions saten Totbiechten,Elchevhjc
1DB RoovsRs 267 (3e kw.15e e.q;IAN 499 (ca 1490?q.

MEs(?)in Reth.Wevchen Anth.deRooveveE 5 (2eh.15ee.
) (sauche,1.sanche);
EVERABRT17(15091,65(1511q,257(1530q;
Tvudo 21 (ca 1550j (sause,1.sanse);DE
Dlzxc,bijoEBoi.
v.Sanse(ca 1560?j.
OPM.ln dez.bet.wordtsom sook cance
gebruikt(zieJJ#.).

Sater(e),zn.Verkeerdelezingvanfatey
(van jateven, kletspraat verkopen, zie
W NT i.v.)?Vg.echterSateven.
Gepraat, geklets? 11Dit volck houwt
mi
j voor een snoo // mensche Alzoo ic
nu vanhem hooreanden//satere,Bfstiev
347 (eind 16e e.j.
Sanck, zn.Den sanch van loyhen doen
Sateren, ww. Verkeerde lezing van
singhen, zie Loyhen.
jateven? Of authentiek en dan syn.met
Sanckelen,ww.Zie W NT i.v.Sanhelen. jateven?Vg.ook Satevl
e).
W ankelen,struikelen (vg.KIL.:Sanc- ln deaanh.naarhetschijntdoen,han24
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delen.11Quaetendeverbeten EsTantalus
verhardt /hy en can niet ghewateren,
Nietwetendewatsateren,V6yl.Z.11,467
(15831.
Satisfaccye,zn.ZieW NT i.v.Satisfactie.
Boete.1
!Ghy en hebtgheen satisfaccye
Ghedaen voor u zondyghe infraccye,
GentseSp.286 (1539q.
*sauche, *sAUss, zn. Zie Sanche.
Saudainelick,sAuoyrlxxyrclcx,bn.,bw .

Van saudain,saudein (ontleend aan ofr.,
fr.soudain)?
Plotseling, onverwachts,v.
v. naar het

schijntookhevig(vg.Soudeynicht.11Zomtijd (beleedtmen een reden),saudainelick, m et woorden prues Met vreese,
cracht, gramscap, of m et ghenouchten,

cAsT.,C.V.R.59 (1548q;Valt dogh niet

troosteloos, toogt m y dyn duegt, Of ic
sal verdwinen duer tsaudeinnelick grief,
ald.169.
Saudeinigh,bn. Zie Soudeynich.
Saulve, vz. Ontleend aan ofr. saulve,

fr.sauf.
Behoudens.1Voord segghen zy beede
saulve haer errueren D at, enz., cAsT.,
C.V.R.99 (15481.
Sauste), zn. Zie MNW i.v. Sause,
W NT i.v.Saus.
Tis (J
gle
n)d
e@y
and
ro
,fz
)lij
skJt4a
,
sa
(8
sJ
)e
th
,ede een is

een sauac Een prinche daer i
c verbi
j

henen ghinc,Camp p.#.Doot1545 (14931

(vg.fr.: ,,La gisoit m ort sus vng pesac
Vng princeou ialay l
ecours'').
Saveconduyt, zn. Zie Sauveconduyt.

Savernaetken,zn.Van *savevnaet,ri
jmnach(zieW NT i.v.Schabbevnoht7
.Verband
metsavevnette,kaakslag,oorveeg (zieDE
Bo i.v.Savevlette)lijkt nietwrsch.
Rakker,schavuit(in deaanh.gebezigd
alsvleinaam)? 1Alhortet//alstortet //
mijn liefste sauernaetken (x vaethen)
Gheen m aetken vol voor douer loopt,
DE RoovEltE400 g3ekw.15ee.q.
Savuerich,bw.Van savuevlej(zieMNMT
i.v.Savuve).
Smakeli
jk; heerlijk. 1 Als een reene
druue Saepwynich es my dit savuerich
smaeckende,EVERAERT353(1531q.
Sc-,zie ook Sch-.
Scachinghe,zn.Van scachen (zieMNAV
enW NT i.
v.Schachent.
Gelach,geschater.11Ck.:lc muetemm er lachen.M .:W at bediet die scachinghe?Ckavon 51 (15511.
Scachten, ww. Zie Schackten.
Scaddaert,zn.Van scadden,gaan (zie
ald.4?
?11Een crimpaertmetenen gescuerden
vervorm ing van savevnach = schavey-

precies
ziJ'n aan claddaert W ou ten besten spreken met
elkaar gewaagd, ze passen Preci
es bij een arm pouerioiaert. Een rasschaert
elkaar. 11B.:Alwi1 deene beter wesen lapten op sijnen royaert Des maecte hi
dan dandere /Tis sause naer thof.JJ ouer den dullaert den scaddaert, Doesb.

Rechtpotnaerlepele,Sp.d.M .1266 gbeg. 247(vöör15281.
16e e.q;Tisalsausna thof/soo ick ver- Scadden,ww.Zie W NT i.v.Schadden.
moeye,Antw.Sp.O ijv(1561q.
Gaan,zich begeven.!
1lcwi1teMiddelSauveconduyt,sAvEcoxouy'
r,zn.Bij- burchwaert gaen scadden,Sp.d.M .2620
vorm van sauyonduyt (zie MNW i.v. gbeg.16ee.1.

Saufconduutj.
Vrijgeleide (vg.KIL.861:Sauue-conduyt.Commeatustutus & libev).1Doesb.
245 Evöôr 15281;Bvuyne 1,123 (15564;
M eestAl461 (155% ;Deenv.M ensch 991
E2eh.16ee.j;Red.en Nat.1033 E2eh.16e
e.J.
OPM.Vg.Salveconduyt.
Sauvuerich,bn.Van sauvuve(zieMNW
i.v.).
Reddend, behoudend. Lof helich
gheest //1ofwarachtich trooster sauvuerich,VadevOnse1104 (1577q.
*savac, zn.Corrupt voor pesac, ontleend aan ofr.pesac,stromatras? Schavach, bouwsel of verdieping (KIL.) of
homp, brok (W NT i.v. Schavahj za1
blijkenshetverband in deaanh.we1niet
bedoeld zijn.
Stromatras?11Daerlachoocdootonder
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OPM.Vg. *sadden en H enenschadden.
Scaeckberd,zn.Zie Schaechbevd.

Scaettere, zn. Van scaet(f):r8s, scha-

teren.
Schaterlach. 1 Van blyscepe ghauic
bycans eenen scaettere, EVERAERT 382

(15124.
Scafstellen,ww.Uitscaj of scafjen en
stellen.
Bli
jkenshetverband in de aanh.door
het toepassen van zekere bedrieglijke
kunstgreep of -grepen bedriegen m et
betr.tot de vertering.1tvolck te scafs
telleneisjuijsthaerleven.Ghihadtzoo
lief vier vaenen ontscreven,A1s drie ghegheven puer met uwen wille,Sckooysteen-

vagkev25Eeind 16ee.?q.
Scaren, ww. Zie M NW i.v. Schaven
(111).
Eig. scheren (vg.KIL.: schaeren.j.

Scarfalrt- Schamelijck
scheren.Radevej,in de aanh.metbetr.
toteen beurs:y,snijden'',rollen.1W eest
toch op u hoede,u boers wel bewaert1
Datsenietwertgescaerthierin presenci
j.
Tcooven87(15651.
Scarfairt, zn. Van scavven, scherven?
Die,yscherft'',kerftofstuk slaat?1Een
stegaert smeet een visaert op zijnen
scrankaert Om dat scarfairt in tgelach
sloech zijn snabaert, Doesb. 246 gvöt
sr
1528q.
Scepscoone,zn.Uit sceppen en scoone.
Grappigeofiron.benamingvoor(klaar)
water. 11 Qualic ghecryghen wy bier.
Ghem eenelic scepscoone estonsen besten
H yeuwers vutter gracht, EVERASRT 148

(15234.
Scerpich,bn.,bw.Van scevp,scherp.
Scherp.11Hoewelghy hu meskin tmywaerts scerpich slypt, EVERAERT 249
(15301;Alesden Tytvan Nv /my scerpich nypelic, ald. 281 (1530); (Pieter)
Denquaedenverhart/een scerpich strael
zynde,ald.358 (1531q.
Sch-,zie ook Sc-.
Schachten, SCACHTBN, ww. Zie M NW

i.v.W NT i.v.Schachten (11).
1) Richten, stellen, vestigen. 11Dyn
vriendelic oghen doch op mi
j scachte,
DE RoovEuE 180 g3e kw. 15e e.1; O
Vrouwe..Daer tsondaershope /meest
op gescacht is,ald.212;W iltscachten /
de zinnen VP hu verkies, BVERAERT 60
(1511q;Datsgrootesonde Datghy duterste liefde / uwer zinnen cracht M eer
teerdsche goet dan Godt om beminnen
scacht, ald. 258 (15304; Ghy (
t.
w . de
Dood) myneert daer ghy .v oghen op
scacht,St2,68 (vöör152411 Van binnen
.

in therte toont hij syn macht daermen
tegens scacht gelooff en gerechticheyt,
W eveltbeveckten 866 (2e h.16e e.q.
-

ln de aanh. zich richten en v.v.

strekken. 11By tyden / altemets myn
cracht scacht Tot Elckerlycx proffyt,
EVERAERT 290 (15291.
2)Planten,(doen)wortelen,bevestigen.
11Hu ghedachten Met al hu machten /
eenpaer wilt scachten Jn een vastghelooue,EVERAERT 157 (1523);Dese bloetsturtynghe /jn hu herte scacht,ald.460
(1530); Niet datter gheen zonde es in
onslien gheschacht, Maer hy heift de
zonde benomen haer cracht,Gentse Sp.
33(15391.
Hierbij gheschacht in veralg.bet.:
vo1(van),voorzien (van).1O .speloncke...vo1lijdensgheschacht!cAsT.,Pyy.
D vijgca 1530);Zy (t.w.de duif)altyts
-

jn vreesen gheschacht leift, EVERAERT
356 (15311; Den wynghaert. Vulder

onvruchtbaereghe ranken ghescacht,ald.

508 (1533q.
3)Sluiten,insluiten.1!Ghyzyta1seen/
diemen /binden kippescacht,SVERAERT
540 (1538?q.
4)Doen,maken,bewerken?1Och Alit,
hoe const ghi am oruesheit scachten,
Alit en LIjsbith 299 geind 16e e.?q;F.:
Comptbijmi
jmetterhaestS.:W atisser
te schachten Izr.: Het sa1 u werden ontvlecht, M achabeen, in Hs. TM B, A ,

fol.29gvôör1590q.

Schaeckberd, SCAECKBERD, zn. Zie
M NW i.v.Schaechbeyt,W NT i.
v.Sckaahbovd.

Inhetenigebekendevoorbeeld (cAsT.,
C.V.R.t.o.b1.224)kunstig samenstelvan
64 versregels,die geplaatstin de vakken
van een schaakbord 38 ,,baladen'' op-

leveren.11Hier zuldy gaen lesen...Dobbelsteerten, ende K etendichten,Vrem de
sneden, Scaeckberd, vry van sm etten,
cAsT., C.V.R. 221 (15481; Hier volghd
het Schaeckberd, ald. 224.
Schaecksele, zn.Van sckahen, schake-

len,ketenen (zieW NT i.v.Schahen (1V)?
Eig.ketening en v.v.ook fig.:gevangenschap?11lck blijvetroosteloosinder
minnen schaecksele, H .d.Am. O 6 (m.
16ee.q.
Schaers, bw . Zie MN W i.v., 2e art.,
W NT i.v.Schaays(111).
1)Hachelijk.!1Och,lieve Heijn,noijt
en stont het so schaers!Katm.80 Evdör
15781.
OPM. Mogel
ijk behoort hiertoe ook
Hsfzf?.Sp.Ffiiijv (1561):yyTgateralvay
(= way,hettw.?)schaers''.
2)Nauwkeurig? (vg.KIL.:schaers..
Pvaecisèj. 1 Dleuen vander meinschen
mach hy (t.w.dedichter)schaerstaxeren,
cAs
T.,C.V.
R .24 (1548q.
Schakel, zn. Zie M NW en W NT i.v.
In den devden schakelhangen,laag han-

gen.11Haeraenschijnhangtinden derden
schakele Om dat wy niet en willen ghedoghen Dat hi
jse trout, Sp.d.M . 1060
gbeg.16e e.q.
Schamelijck,bw.Zie MN W i.v.Sckamelihe,W NT i.
v.Schamehjk.
1) Armoedig, armzalig (vg. coRN.vsRvl,.i.
v.Sckamelijh). 11Haer maerte
soe schamelijck gaet, GHISTELE, Tev.
Heaut.22 (1555);W ijfsende kinderen...
m oesten scham elic achter lande dolen,
VASRNEwIJCK,Bev.T.2,50 (ca 15682.
Schamelijch sien,treurig,ellendig
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Schandicheyt - Scherpgetant

er uit zien ofkijken (in de le aanh.uit
arm oede,in de 2e uit droefheid of ongesteldheid).11Die eensschamelijck siet,ist
alghenoech,CRUL,Heynhen 21gca1540?q$
'
Hoesietghysoschamelijc,oftzydysieck.
in v.VlotenJGeschiedz.2,370 (ca 1600J.
2)Slechts?11Enwaertmaerschamelijck
eensm esvallen,D at zoude ic achten voor
niet met allen ;M aer quade costum e die
eS te lakene,A.BIJNS ,N.
ReI.222,d, 1

(1526j.

Schandicheyt,zn.Van schandich.

bacxken ruymen,Zeven Sp.Bevmk.E v

(1591).
Scheyken,zn.Van schey,scheyde,scheede (zie MNW i.v.Schede,le art.,VTNT
i.v.Scheede)?
Ydel scheyhen, lege schede (schede
zonderzwaard)?ln deaanh.gebezigd ter
beschimping van een duivel:nietswaardige?.11L,:Ghysytvandueghden naeckt
B.:En ghy een ydelscheyken!Tvudo2197
(ca15504.
Schelappel,zn.Uitschelen appel.
(Ooglappel. 11Hy bewaert onder syn

Schandelijkheid.11Lof die ic excusere
voorschandicheyt,Doesb.65 gvöör15281. vluegels de bekende, ghelyc den schelSchap,zn.ZieM NW i.
v.,le art.,W N T

i.v.Schap (11).
O#fschap setten,opbergen,wegbergen,
wegstoppen (vg.coRx.-vsRvL.i.v.Schap).
11Ke arm bloet .
1 hy mocht zi
jn siele
opt schap //setten Oftby den trap //
pletten //achterin den torfhoeck,Haags#.cijV(1561q.
Schapperen,ww.De vorm veronderstelt
eenofr.*chapev (voor eschapey,fr.échap/:F), dat gereconstrueerd zou kunnen
worden OP grond v.
e.12de eeuwse subj.
chapt, indien die *vorm authentiek ZOu
zijn (zie LITTRJZ 1.v. Echappev,Etym.).
Ontkomen, ontsnappen aan (
vg.KIL.
861 Schappéren.Aufugeve,effugeve)1
MTy moeten v brenghen in allinden, //
Eerghy ditperijckelzijt gheschappeert,
H.d.Am.Ff4v(m.16ee.).
Scharen,ww.ZieM NW i.v.Schaven (11).
Ophopen,verzamelen (vg.KIL.:schaeren . vetus.Congvegave en Teutk.: scharen, coatevvave,catevvavet. 1 Een luttel
goets is haest gheschaert,die gaerne tot
allen mercten gaet,Sp.d.long. 13, 261
(1488); Hebdij in voorleden jaren Niet
zelver gaan scharen, dat gij nu m ist?
MS
ee
stAl102 (15594.
charnen, ww.Zie M NW i.v.
Slingeren,slieren. 1lst goet voor ijem ant om te gaen scharnen In herbergen
oft in eenigen tavernen? Pveechey 9 (2e
h.16ee.q.

appelvanderoogen,CRUL,.z
1B ,in Bvuyne

1,184(2ekw.16ee.q.
Schemelijnghe,zn.Van schemelen (zie
AVNT i.v.).
Schemering.1Van tevooren en hebbic
gheen ghezicht ghehadt, M aer nu zie ic

deschemelijnghen desdaeghswat,Gentse
Sp.216(15391.
Schenden,ww .Zie M NW en W NT i.v.

Vergaan, omkomen? 11 1ck heb een
huys vol kinderen / die van honger
schenden,Zeven Sp.Bevmh.B vij(15911.
OPM.Een nauw hieraan verwante bet.
bijcosrsR 114,aang.in '
W NT i.v.Schenden,bet.12):y,llerrefst...haeltt'huys...
't Koren,eer'tte velde schent''.

Scheperinne,zn.Van schepev.

(Schaaplherderin. 11Van altgroysel /
oftbloysel/datmen daersiet,En soude
een herderken niet connen gegheven Syn
scheperinne een hoyken, D al s. wedevk.

61 geind 15ee.
q.
Scherf,bn.?Corrupt voor (ofbijvorm
van,zie Saddenn),
s8r/?
Zedeli
jk minderwaardig (vg.MNW i.
v.
Sevj,bet.l1,3)?11M .T :W atdunck ick
v zjnde? M .H.: Een hatelijck druyt
scherf(x uyt,
s/:r/)//DieedelHertekens
quellagie doet,H.d.Am.T 8v(m.16ee.q.
Scheringe,zn.Van scheven (zie MNW
i.v.,3eart.,W NT i.v.Scheven (111).

Gekheid. 1 (Ghy) riept my ane om
Consten om Neringhe /AlssonderscheScharphoeste,
schavp,scherp ringe // mijns Tempels cieraet Stont,
en hoeste.
daer nu Sinte M ichiels Clooster staet,
Kriebelhoest?11Ghijzijtdeerlicghequelt /1ntw.Sp.liijv (15614.
Scherpen,ww. Zie M NW i.v.,le art.,
van den scharphoeste, M an en î&ïJ'
/ 76
W NT i.v.
geind15ee.?q.
Schaven,ww. Zie M NW en W NT i.v.
Scherp Van lijn worden. 11Taensicht
Sckaven en schuym en, bedelen, klap- scherpt claerlick,Doesb.194 (vöör 1528);
lopen (vg.KIL.: schaeuen.Impudentev Als den neuse scherpt en de blosende
& inuevecundè peteve,pavasitavij? 11Ten wangen Verbleecken, A. BIJNS 387 (ca
isgeen noot/datyemantvan dorstver- 15401.
sm achtSy m oghen gaen leeren schaven en
Scherpgetant,bn.Uitsckevp en getant.
schuym en Soo m oghen sy som tyts een
Met scherpe tanden (vg.schevptandick
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Schichtinghe - Schildelijck
bij VONDEL, aang. in WNT i.v. Scherp (II),
Samenst. afl. enz.). II Joncker Aert scherpgetant, noyt vremder Iatsoen, Leenhol100
[na 1531].
Schichtinghe, zn. Van schichten (van
schicht, pijl, speer)?
Het treffen? In de aanh. schijnt plat als
een molleken dan in grappige zin te zij 11
gebruikt. II Hij hoorde die schichtinghen
plat als een molleken (t.w. in het liefdesspel), St 2, 152 [voor 1524].
Schielloos, bw. Zie MN'V i.v. Schierloos,
WNT' i.v. Schieloos.
Onvoorzien, onverwacht (vg. KIL.:
schier-loos ... Subitus, subitaneuss. II Sy
sullen nochtans in een ooghen // blijck, eer
sijt weeten, werden sielloos en vallen in
myn scheepken schielloos, Charon 327
[1551].
Schierich (I), bw. Van schier(e). Zie
MNW i.v. Schiere, 1e art., WNT i.v.
Schier (IV).
Spoedig, snel. II Sulcke chierich lien ...
die zullen moeten schierich // vlien, H.
Sacr. 225 [1571].
Schierich (II), bw. Van schier(e). Zie
MNW i.v. Schiere, 2e art.
Te enen male (vg. Teuth.: s c h y e r , alt o m a i l , penitus, totaliter). II Ick weet weI
dat hy eylaes sidt en truert in syn huysken / in syn oratie // vierich. Daer is hy
sonder conversatie // schierich met iemants te hauwene / tsy groot oft cleyne,
Bel.v.Sam. 500 [eind 16e e.?].
Schieten, SCIETEN, ww. (Ontrouwe) strijpen schieten, zie Strijp(e). Duer de
ulusue schieten, zie Vluwe.
Schyffelachtich, bn. Van schyffelen, bijvorm van schuifelen.
Glibberig (vg. Voc. Cop.: scifelachtic h , - e c h tic h s qua e t los tic h , lu-

bricus en

KIL.: Sch u yffelach tigh. Lubricus). II Die playsanste alderschoonste
vrouwen, Op die weghen die schyffelachtich sijn Haer seer qualijck connen
recht ghehouwen, HOUWAERT, Lusth, 1,
28 [1582-'83].
Schijffelen, ww. Zie MNW i.v. Schifelen.
Uitglijden (vg. Voc. Cop.: scifelen,
gheliden, vallen, labi, PLANT.: geschij ffel t, labejactus, collapsus en KIL.:
schij ffelen. j . s ch u yffelen, labi, prolabi). II Die sijn ooghen des verstants doet
open, Die en sal opden wech der deught
niet schijffelen, HOUWAERT, Vier Wterste
95 [1583].
OPM. Vg. Henenschijfelen.

Schijffelinghe, zn. Bijvorm van schuifeling.
Eig. het "geschuifel"? Of flu it (zie
\\TNT i.v. Schuijelen (III), Afl. en voor de
obscene toepassing 'VNT i.v. Fluit (I),
bet. 12)? II Sy (L.w. dees meyskens) proeven
die schijffelinghe, Sp.d.1\/I. 1721 [beg.
16c e.].
Schijfpater, Z11. Uit schiji (zie MNW i.v,
Schive, bet. 4) en vg. ald. i.v. Schijfmaerte)
en pater.
Pater die voor de tafel zorgt? II De
Deken vander gulden maect soppen vet
Met alle de schijfpaters en maters mede,
Leenhof 71 [na 1531].
Schijnent, SCYNENT, bn. Van schijnen.
Mooi, goed in schijn, schijnheilig. \I
Onder dexel van noot en(de) schijnende
wetten, Brouwersg. 208 [ca 1560J; Gelooff ende eer ick lieter al En quam ter
pal / daer (1. doer) haer scynent gelaet,
L. JANSZ, Vrow Lors 913, inHs. TMB, D 2
[1565J.
Schijnlijck, bn. Zie l\1:NW i.v. Schijnlijc,
WNT i.v. Schijnelijk.
(Uiterlijk) mooi, goed, fraai. II Sonder
dwelck (t.w. de H. Drieeenheid) gheen
goet werck / hoe schijnlijck het sy En
gheschiet, Antw. Sp. S ijv [1561J.
Schijs, zn. Bijvorm van sijs (zie MNW
i.v. Scijs, Sijs en Cijns, WNT i.v. Cijns)?
Eig. schatting, in de aanh. vervaagd
tot zaak, ding. II Laet varen zulcke leuren
/ 't zijn maer vijse / vasen / Want al die
haer met zulcke schijse / as en / Werden
uyt wyse / dwasen, Rott. Sp. G vijv [1561].
Schyten, ww. Zie MNW i.v. Schiten,
vVNT i.v. Schijten.
Mislukken; verloren gaan. II Couzijn
laet wy malkander niet verwyten / / meer
/ Oft ons raedt zal schyten // meer (1.
weer?) / en gheen fenijn / strecken, Rott.
Sp. G vjv [1561J; Laet wij malcander niet
verwijten // meer off tsal gaen scijten /
weer al datter gewonnen is, Red. en Nat.
195 [2e h. 16e e.].
Schyve, zn. Zie MNW i.v. Schive, WNT
i.v. Schijf?
In de aanh. naar het schijnt gebezigd
als erenaam voor Jozef; mogen we hierbij
uitgaan van een eig. bet. kern, pit (vg.
KIL.: schijue ... Nucleus)? II Als ghi
maria troude te wyue schyue eedel dertich iaer en waerdi mer out, St 1, 98 [voor
1524].
Schildelijck, bw. Van schilt.
Dapper? II Hy domineert / hy banequeteert ghildelijck En tornoyt schildelijck, Antw. Sp. Hh iiij [1561].
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Schillen, ww. Bijvorm van schilden,
ln de aanh.naarhetschijnt zich verzetten.1Diesicniet ieghen ditvermonden schille: Christus es ghestorven om
onzerzondenwille,GentseS#.95(1539J.
Schimpaert,zn.Vanschimpen.
Spotter; hekelaar. 11De Schimpaerts
kijcken door spleten end' gaten, CRtiL,
M onttoe181g2ekw.16ee.
q.
Schimpbect, bn. Uit schimplen) en
bect,gebekt(vg.Gelubect).
Eig. voorzien van een schim pende
bek,in de aanh.geneigd totschimpen.11
Adieu alle m allaerts schim pbecte gheeuwers,DB DBNE,LanghenAdieu 149(15604.

H.d.
A m.H 4v g1l1.16e e.q;Pais. Uitlandig verdreven,schoffierlijk geplaagd,
M eest Al 684 (155% (hic?); Heet ict
(t.w.het kind)Heijne bij Gans sweten,
So saltsijn nat schoffierlick mogen (versta:verschrikkelijk graaglusten),Katm.
330gvöör15781.
Schoffierlijckheyt, Zn. Van schoffievlijch.
Onbehoorlijkheid, schandeli
jkheid?
O ghy Rom eynen . lck hebbe ghesien u
onmanierlijckheyt....Ghy ghebruyct in
't recht groote schoffierlijckheyt, HoUwAERT,M il.Clachte49 (1577-'781.
Schoffiernisse,zn.Van schoffieven.
Vernieling, schending; ondergang; in
Schinckelmerct,zn.Uitsckinchel,schen- de aanh. zou men sondev sckojjievnisse

schelden.

kel en meyct,m arkt.
kunnen weergeven met ,,overeind''
Eig.beenderm arkt,in de aanh.wrsch. )
)staende''.!!Dese (t.w.de drie allegoriin obscene toepassing. 1
1Tot schinckel- sche vrouwenfiguren) houden Brugghe
merct besuect u mennich putierken, sonder schoffiernisse, DE RoovsRs 364

Smenschen gheest562 gca 1560?q.
Schintsele,zn.Van sckinden,schenden.
Schending, afbreuk; vernletiging. 11
Allen weldoene es zy (t.w.ondankbaarheid)schintsele,Leuv.Bijdv.4,295 gbeg.
16ee.q.
Schocke,zn.Bijvorm (rijmvervorming?
van scheuche(zieW NT i.v.Scheuh)?Dat
deze scheldnaam vooreen (lichte)vrouw
irl de aanh. gebezigd wordt voor een
mann.duivelbehoeftgeenbezwaartezi
jn
tegen gelijkstelling; hetzelfde geldt imm ers voor moche.

g3ekw.15ee.q.
Schoyte),zn.Van scltoyen.
Schoylejspelen,a.rondzwerven,schooieren,mogelijk met bijgedachte aan klaplopen,bedelen.1Tstaetalop ghoy //ick
enweethoetdraeytElckspeeltnvschoy//
dusistghesaeyt,DE RoovsRs 339 g3ekw.
15e e.q; - b. verdwijnen, weggaan. 11
Af speelt schoye //hier (versta:ga hier
vandaanl)Judich 23 (1577),Naer datte

ghespeelt es schoye M et de vulle coye.
W y m oeten hem volghen tot binden lande, Daer hy nu ghereyst es, IJ8I'J.Z.l,

Scheldnaam voor een duivel. 11 B.: 858
(1583q.
-

Ke wech,ghy schocke (hs.:sthocheq!L.:
Ke wech,vuyl mocke!Tvudo 2189 gca
1550).
Schoe,bn.Bijvorm (ofrijmvervorming)
van schu,schuw ?
Schuw, beschroomd, bedeesd? 1 < .:
ATaergaetVOOrinnen / F Neen 'tbehoortu toe/JF lck bid u uytminnen /
T 1ck ben te schoe / JF.:Maer hoort
desen bloet,Rott.Sp.Q iiij(1561q.
Schoelie,zn.Zie W NT i.v.Schoelje.
Armedrommel.1Schoelien /bradende
den harinck om dekijte Hierteghapene
bae
niet een mi
(3edt
kw.
jte#DB RoovsRB 405
15e e.
q. SCOFFIERLIJCK,bn.,bw.
Schoffierlijck,
ZieMNW i.v.Schojjeevl
ijcenSchojfeevlihe.
Vreselijk,hevir. 1Hach hach hay.ic
lache so scoffierlljck, Nyeuvont 197 gca
1500q; Diet hem (t.w. Hercules) dede
wasser om verdoruen ende leedt daernae
scoffierlijkescanden,Stlt231gvö6r15241;
H aerherte isgheheelin llefden ontsteken,
Zooschoffierlijck...Ick enweetwatdoen,
374

Hierbijook schoyhin,)#gangetje''?11

Hadd'ic een ploykin lc schoyde een
schoykin N aer taverne om poyen een

poykin,cAsT.,Pyv.C vjv gca 1530?q.
Schoyen (1), ww. I'J. cante schoyen,
zieCant.
Schoyen (11)?Schooyen?ww.ldentiek
metSckoyen (1)?Ofcorruptvoor.
sfro(t?)yen?
Zenden?11B. Ghy schooythooverdye.
L.:Ter hertten omtrint,Tvudo 814 gca
1550q.
Schoykin, zn. ZieSchoylet.
Scholen, ww. Zie M NM T i.
v., le art.
Afschuiven, betalen, dokken (vg. Ds
Boi.v.:yyAfgeven,sprek.van geld,enz.'').
1
!1ck ga inde kercke...Om te sijen off
Maria sa1 willen scholen, CvimpevtOom
143 geind 16e e.?q.
Schomm elmaertken, zn. Uit schomm elen (zieMN'
W i.v.,MTNT i.v.Schommelen
(11)en maevthen.
Mrerkster(vg.VTNT i.v.Schommelmeid
en KIL.: schom m el-m aertken . Ser-

ang.in W NT i.v.Sckoon (11),Samenst.
uula soydidulaq. 1 Een schommelmaert- a
enZ.
ken,een vuylpottagye,Gheraeckt ergens
aen eenen schom m elcock, A. BIJNS, N .

Rej.169,a,9(15251.
Schomm en,ww .Van schomme,schom e
(zieMNW i.v.*sckome)?Ofcorruptvoor
(ofbi
jvorm van,vg.Saddenj
.sommen?
Schenden,te schande maken? Ofsommeren,oproepen?111ck ben soobeswaert/
myduncktdatmy dedoot//schomtDoor
de belaeyinghe van deser m iserie,x4Alff
,
t
?.
Sp.F iijv(15611.

Schoor, zn. Zie M NW i.v., 2e art.,

AVNT i.v.Schoov (lV)?
Modder,slijk? !
1Trosvolck moeter nu
duer ryen (t.w.door de akkers)Alsouwenzevallenin tschoorsom,Leuv.Bt
jdv.
4,313qbeg.16ee.q.
Schos, zn. Bi
jvorm van sckoh? Vg.
Scossen.

Stoot?k
lDe menige crijgt daersulken
schosNvaer bi
j zi
jhuersgoetsalmoeten
Schonen, ww. Zie M NW i.v.,le art., deruen W ant zi
j allen menschen doen
NVNT i.v.Schoonen.
steruen, Camp v.d. Doot 46 (14931t
' Jc
Schoon zijn? 11Die hem op hoire fris- m oet eer ic stertle m it droeuen sm ne
scheyt verlaten Deen dat hij schoont Doeruechten den strijtofsleuensworden
dander dathijrijct,Drie bl.danssen 87 los Tegen twe ridders geuende nlenige
schos,ald.1182.
(1482q.
Schosm uzeel, zn.Uit sckossen,brassen
Schoonspel,zn.Uit schoon en spel.
Die schoon speelt,in de aanh.ironisch (
zie Sckossen) en muzeel (zie MNW i.v.
als kwalificerende naam voor een zinne- M useel)?
ken.1W illekom schoonspel,Den Hofis Smulpaap? 1Coem ic dan eensonder
Zeer metons beyden verci
ert,Als wij'er dieschosmuzelen In heymelykeslooten /
houen / of prielen daer es alle vruecht
uytzi
jn,H.d.Am.Ff5Vgm .16ee.q.
Schoonsprake,zn.Uitschoon en spvahe sonder m iskyfken Ghesoyen ghebrayen
volleplateelen,St2,115 gv66r1524q.
(bijspvehenq.
Het sierlijk spreken, sierlijkheid (vg. Schossen,ww.Zie M NW i.v.,W NT i.v.
Voc. Cop.: scoonsprake, lepoyt. 11 Sckossen (11).
Schoonsprake m oet de wortel van hen
(Oplpeuzelen,eten. 1Zy en mueghen
beeden (t.
w .rhetorica en oratorie)clee- niet dan Pertrijskins schossen, cAsT.,
den,cAsT.,C.%).R.12 (15481.
C.V.R.245 (15484.
Schoonsprakichybn.Uitschoon en spyaSchoteltijt,zn.Uitschotelen en ti
jt.
he m et -ich.Of van schoonspyahek
Etenstijd. 11 Nu wil ic voorts naer
Mooipratend;vleiend,bedrieglijk spre- Hemelrijcgaen,lckomerwe1terschotelkend.1Om datghy zoo quaetzijt/per- tijt ic meyne,CRUL, Dyonchaeyt 57 (2e
vers ende spytich... Samblantich / kw.16ee.1.
bedriegich /schoonsprakich /hipocritich, Schoubrief, zn. Uit sskou, schouw en
cAsT.,Bal.P iijv(achterC.v.R.,ed.R'dam bvief?
1616)(1521).
Notitieboekje om bij de schouw te
Schoontooch (1), SCHOONTUEGHE, Zn. hangen? Dan wellichtte vergelijken met
ZieM NW i.v.
keuhenbviej(datW NT i.v.Bvief,Samenst.
Drinkebroer. 1 So soudi
j wel thien heeft beloofd bij Keuhen te zullen behoorenen m outs Drincken teenen sitten handel
en, maar niet heeft gedaan). 1
sonder veel gesnaters, W ant rhij sijt Cramers / die haersnoer en trompen /
schoontooch,Schuyfman 190 (v6or15041; Nestelen /spellen /lint/en schoubrieven
Schoontueghe.Een Crijchsnaan,Ilaagsp. veylen,a
,
'
lsfzf?.SA.ciijv(1561j.
Schoven, ww. Zie M NW i.v., le art.,
1i(1561q.
Schoontooch (11),scooxroocu,zn.Uit W NT i.v. Sckooven.
schoon en togen oftoock.
Doen, aanleggen? 11 Gans longeren!
Eig.schone,bedrieglijkeschijn en v.v. neve,wildyt soe gaen schoven, Soe sa1
die zich schoon voordoet.1Diesotscoon ick u croonen als die verwaende,Tvauwe
Tooch gehieten, Nyeuvont na 130 (ca IQ (1595?4.
1500);Magherman /Commere / Rut en
OPM.Vg.Gltescoeft.
Roy Schoontooch, JAN Mss, in Reth.
Schrijncken,scRlxxsx,ww.Zie MNW
lz8rcà:s v. Anth. de Jkppr:r: E 5 E
ca en W NT i.v.Schvinken.
Treffen,neerslaan,ten onder brengen.
1500?j; Dats waer schoon tooch der
helscher figoeren, Svwenschen gheest 32 11lc duchte voor die doot die miwilt
gca 1560?).
scrinken,Doesb.60 gvt
'
)6r15281'
,O God...
OPM. Ook bij COORNHERT 1, 472*b, W anneer dijn toorne den zondare wi1
375

schrijncken,W iltdijn barmhertigheytals
dan ghedijncken,GentseSp.296 (15394.
Schryven,scRllvsx,ww.Zie M NW i.v.
Schviven,MrNT i.v.Schvijven (1).
Noemen.11Troosteloosmach icmijzelven wel schrven, A.BIJNS,N .Rej.127:
c, 11 (1e kw. 16e e.q; Sijn eijghen miJ
scrijf // ick, Chvistenh. 475 (ca 15401;
Myn troostalleen /mach ick u welvry /
schryven,Rott.Sp.H v (1561q.

de.Ger.Sax.Sicamb.Fland.j.kloue.
Fissuva,rïA3
zJ) en v.v.blijkbaar ook in
algemener toepassing:gebrek,hindernis,
enz.1Alseen bloeyende Aaronsroede...
Vruchtbaer ontploken // in gratien beloken Edelijck sonder scronden oft croken,I)E RoovERs 200 q3e kw.15e e.q;
Dit voyage lydelick,vulschronden,Zalt
langhegedueren?GentseSp.102(15391.
ln de aanh. afsluiting, deur, ope-

Schrinden, scRlxosx, ww. Zie M NW
en W NT i.v.

ning?11Doetoopendescronden //derhelscher conduuten, Tayuwegyaen 1288
Splijten,scheuren (vg.KIL.: Schrin- (1581).
Schronden,ww .Zie W NT i.v.
den. Ageve l'ïvls, findi en PLANT.
schrinden , klieven, cvevassev, ageve
Splijten,barsten (vg. KIL.: schrond-J,
ç).1Metspeersende bloede metze- den . Germ .Sax.Sicam b.Fland.Flindi,
nuwen ghescronden (f?Js Chvistusaan ket vimasageve).1AluYdelbegeerensoudoen
àA'?
z
fïs),DB RoovElts 220 (3e kw.15ee.1; de clocke schronden, Const-thoon.Juw.
De doodeverresen,de eerdeesgheschron- 36(16071.
den (t.
w .bijdeOpstanding),cAsT.,C.V.R. Schudden, ww. Sljnen #ïyf schudden,
ziePiet.
212(1548q.
Schrobben,ww.Zie M NWYen W NT i.v.

In deaanh.naarhetschijntin obscene
toepassing:beslapen.1!Had sijtgeweest,
ick hadse geschrobt,Luijstevvinch 6 (2e
h. 16e e.; (vg.ald.9-10: ,,Vond ickse,
ickgingergoetrontmedeureEndeedmijn
leste bootschap veure'').
Schrobber,zn.Zie W NT i.v.Schvobbev
(1).
ilardeborstel,boender (vg.HOEUFFT,
Byed.F.).11W ijmoetentwaeterheeten en
schrobbers hebben, So salt ons aent
werck niet faelen, Pveechev 218 g2e h.

Schuerbier, zn. Uit schueven, schuren

(?)ofscheuren = ,,verorberen''(zieScueF4s)enbiev.
Drinkebroer? 11 Ghy bendenaers //
schuerbiers /ende hurte //kannen diet
bierende wyn //uutmeteenen sturte //
vannen daghelicxs ghequelt zynde metter
brandt//are,Judich 1213 (15771.
Schuylicheyt, zn. Van *schuylich of
rechtstreeks van schuylen.

Schuylicheyt mahen, schuilen.llln 't

huys van onrusten m aken wy schuylicheyt,Als de vlage op onzen halszoude

16ee.q.

druppen,H .d.Am.K 5 (m.16ee.q.

List. 1Die heiligereliquieën,dien hij
doorvalse schroeven Uitdiekerken dorst
roven, M eest Al 548 (15591; Die oude
twee boeven,Dien hij doorzyn oordeel
zelfs deden bedroeven Om haar valsche
schroeven,diezijwildenuseren,Jezuso.d.
levaevs476 (vöör15801.
Schroff,bn.ZieMNW i:v.Schvoj.
Schurftig.1Dieschrofflskan qualyck
crauwenswachten,Con.Balth.750 (1591q.

pepen,piepen (zieW NT i.
v.Piepen (1V)?
met-eve?
Die het ,,schuim'' (het beste van de
ketel)wegneemt?Indeaanh.scheldnaam
vooreen zinneken.1S. Ou,ghijschuympepere!B. Ou,noertsch drol!Sacv.v.d.N .
1033 E3e kw.15ee.
q.

Schroef,zn.Zie W NT i.v.?

Schroemen, ww. Zie M NW en W NT
i.v.Sckvomen.
H uiveren;*
111 onpers.gebruik.1Geen
Capitein,hoe vroom ...Peysende om de
doot, hem schroem ter teghen, A. BIJNS

236 (ca 1540); Doet ghijt niet (t.w.de
,,gratie waernemen''), u macher wel
schroemen van, ald. 291; Pasiphae...
Beminde eenen stier (my schroemt dat
ictvermonde),Consted.M .16 (ca 1560q.
Schronde, scltoxos, zn. Zie M NW en
W NT i.v.

Kloof,reet,spleet (vg.KIL.:Schron376

Schuym pepere, zn. Uit schuym en

Schuyvage,scuvAGs, scuvAGls,scHuwANGHEN, zn. Van schuyven m et het
bastaardsuff. -age?

Schuyvage spelen, vertrekken, er van
doorgaan. 11Die duerbaer huerden laet
icspoelen scuuagie,St2,132 gv66r1524q;
Cousijn / wy moeten spelen schuvage,
cAsT.,Pyv.E i(ca 1530);So speillic scuvage dan Elders daer ic van Elckerl
yc /
worde ghetrocken,BVERAERT 445 (1e h.
16e e.q; Hy gaet al lachende en speelt
schuyvage,H .d.Am.K 6 (m.16ee.
q;1ck
spelestryvage(l.scltyvage?),Metvolmaecten willeben ick vertzaecht,Dusm oet ick
hier ruynaen, ald. V 6v; Recht spelen
schuwanghen zoo naueghen zy wel alle

int lyden clachtich . of anders warachtich zy zullen tharen onluste m oeten ver-

gaen van duste,Judich 1183 (15771(hic?
Dan naar het schijntin de bet.het opgeven,zichovergeven).
Schussen,ww .ZieW NT i.
v.
Helpen; (onderlsteunen? 1 ..
4.: Hier
(t.w. in het gilde der pantoffelhelden)
werd ghy (t.w.diemeteen Xantippe gehuwd zijt) gheschust, B.: Puer als de
verdulde,cAsT.,C.V.R.155 (15481.
Scichten,ww. Zie M NW i.v., 2e art.,
Aanm.1.Of corrupt voor stichten? (Zie
Ontscichten).
Steunen. 1
!Claer pylaer (t.
w .Maria)
daert al op scicht en ontscicht,St 2,37
gvt
'
)6r1524q.
Scielen,ww.Bi
jvorm van scheilen (zie
W NT i.v.Scheil(1),Afl.).
Met betr. tot darmen: (aflpellen. 11
1ck saldie werlt vernielen sijn darmen
doen scielen //ten baetgeen smeeken hij
blyftergewis,Tvereltbevechten 126 (2eh.
16ee.q.
Densach(eig.vliesdateenlichaamsdeel om sluit, MNW i.
v.Sac, bet. 3)?)
scielen,in de aanh.naarhet schijnt gebezigd als zegsw., in de bet. er ellendig
aan toe zijn? 11S.:Mennich goet/.
/herte
soect. hetrijckegoodtsdaerhijseertoe
geneegen //iswaerdatvercreegen //wis
//wij mochten den sack // scielen B.:
Datssekerwaercousijn //en loopen met
cack//hielen,M enicllGoetffllzf81 (2e h.
16ee.q.
Scientelijck,bn.,bw.Van sciente (aangetroffen in D1'
e Rose, zie MNNV i.v.
Schienteq?Ofvan ofr.fr.scienceonder in-

Scijten,ww.Zie Schyten.
Scillich,bn.Van scillen (zieMNW i.
v.
Schillen,2e art.,MTNT i.v.Schillen (11).
Scillich zyn,ni
et onverschillig zijn,ter
harte gaan,van (groot)belang zijn (vg.
W NT i.
v.Schillen (11),bet.5),indeaanh.
in ongunstigezin:nadeligzijn?11Alesmy
desoberneerrynghescillich Jczalaldoen
RYCZ GMRCC VCZGCCUMCRC,CVVRAERT 257
(1530J.
Scinckeren,ww.Van scinch,schenk of
scinchen,schenkel.
Begiftigen, in de aanh. ,,voor de dag

komen''? 1 Daer mochten wy heerlyck

met scinckeren (x paleyen) (t.w. met
een spiegel als geschenk), Spigel 50
q16ee.).
Scoffierlijck,bn.,bw.ZieSchojfieylijch.
Scoye,zn.ldentiek met schoyle) (zie
ald.47
.
Eig. wat met ))schooien'' verkregen
wordt en v.v.een hoeveelheid geld? Of
een - onbekende - naam van een bepaald

geldstuk? 11S.:W ilt my verknapen //
gaen //meteenen scoye //grofom hoen
van foye //hofH .'Lieverhievick u een
ploye //ofmyn vrouwevan roye //plof,
Judich 394 (15771.
Scom melick, bw. Van scomme, scome
(zieMNW 1.AJ.*schome)?
Tot (iemands) beschaming? Of op
schaamtelozewijze?l
iDat (t.w.bijU komen) zullen wy vrommelick jndien v
scommeliclt//hetDootzondich Opereren
zoude ontscapperen,Reyne M . 335 (ca
1575?).
Scoolcorff,zn.Uitscoolen coyjf.
Korf waarin schoolboeken worden gevloed van scientie? Vg. sciencelic in de dragen.1L..W atbringt ghy hier m ee7.
zin v.wetenschappelijk in Boecv.d.L.J B.:Nefken,eenen scoolcorff,Trudo 1696
328c:aang.in M NW i.
v.Sciencielijc.
(ca15501.
W js.1Mriezaldezakedan verm ondich
Scoontooch,zn.ZieSchoontooch (11).
zijn // Aen Phoebum scientelijck wijs Scorpioonich,bn.Van scovpioon,schoren vroet? H .d.Am . G 1 (
m. 16e e.q;V Ploen.
biddende dat ghy ...By haer komt per(A1s)vaneen schorpioen,deeigenschap
soonli
jck nu ten stonde,Om een sciente- (pen) van een schorpioen bezittende. 1
li
jcke openbaerheyt,ald.G 2.
Vertrect ghy scorpioonich fenijne siel
Scietdach,zn.Uit scieten en dach.
quistighemoortdadighe//draecke,SmenDag waarop m en m oet schieten. 11 scken gheest380 qca 1560?q.
S
owyevoorzynen scietdach jntreyedoet Scossen, ww. Bi
jvorm Van scochen
Reynst scotterlicxst... Sal hebben een (
zie MNW i.v.Schossen,Aanm.)?
scaele,BVBRAERT 236 (15264.
Schokken? 1 Een goet peert. dat
Scietlap,zn.Uitscieten en lap.
s
c
os
t noch slost int keren intweijnden,
Bepaalde lap behorende tot de uit- St2,131 (
vt'
)ör15241.
rusting van een boogschutter.1
)Tesbest Scotelen, ww. Van scotel (zie MNW
doejc voorallewercken an Mynen sciet- i.v.,2eart.,W NT i.v.Schotel(11)en vg.
lap,EVERAERT 239 (1526) (zie ook ald. ald. Beschotelen, ontschotelen en in het
240).
Suppl.Ajschotelen).
Opbergen, wegsluiten. Sy en doet
Scynent,bn.Zie Scht
jnent.

niet danse kijften knabbelt.En kruyst,

Blijkens hetverband in de aanh.naar

en vaent, vloect en notelt, Ic wouse te het schi
jnt in de steek laten.Of = benobis waer ghescotelt, CRUL, Dyonckaeyt scveeuwen in de bet. laken, berispen? 1
48 (2ekw.16ee.q.
So willic ghaen plucken / crudekin zoet
Scottelsladde,zn.Uit scottel,schotelen Ende m aken eenen haet / huer (
t.w.

sladde tzie ald.4.
Maria)dienyementen screeut,BVERAERT
Vaatdoek.11Sydroicheendoixkengelijc 23 (15091.
ScreeWynghe,zn.Van SG1'ee%t1
k)6'
n.
eenscottelsladde,St1,104 (vöör15241.
Scoven,ww.Van (hetpraet.van)sczf- Geschreeuw (vg.KlL. schreeuwinTen,schuiven.
ghe.j.schreeuw). 1 lc en zalhu niet
Er Van door gaan, zich wegpakken, laten jn sweerels pl
eyn Myn weerdste
vluchten. 1 Elc Sarasijn wten velde greyn / om nyements screeuwynghe,
scoofde W ant tfeyt des camps also ghe- BVERAERT 67 q1511).
boot,Doesb.170 gvöör 15281.
Screppen,ww.ZieMNW i.v.Schveppen.
Scramey,zn.Bi
jvorm (doormetathesis? Schrapen, schrappen.11lc hebbe ooc
ghescrept ende ghescrapt Ende ben al
Vg.schvaminhel)vanschalmei.
Schalmei.1Op scrameyen,op fluyten utghetapt:lc en vinder niet in,JS.Vvoede
suldy geclanck hebben,Onty.Rentm .520 345 g
eind 15e e.q.
(1588?1.
Screve (1),zn.Zie AINMïi.v.Schveve,
Scranckaert,zn.Van scvancken,schran- W NT i.
v.Schveef.
ken.
Uuteyscvevegaen,buitengewoon zijn.11
Eig. die doet schranken (krui
sen of Avie nu hondertiaerleeft,dat gaetuuter
steunen),in deaanh.grappige benaming Screven,A.Bllxs,hT.Ref.71,b,18 g1e
voor achterste? 1Een stegaertsmeeteen kw.16ee.
q.
visaertop zi
jnen scranckaert,Doesb.246
Screve(11),zn.Van scvijven,schrijven?
(vöör15284.
Het schri
jven? 11Van Iuda de hoghe
*scrandelinghe,zn.Corruptvoorspyan- generatie, Iongh ende aud naar Esayas
screue Syn de spruten lude en stille,
delinghe (Zie ald.4?
(Verkeerde) handelwijze, manier van cAsr.tC.V.R.118 (1548j.
doen, gedoe? 1Doeraldie wereltismi
jn
Scnftuerichtbn.Van scviftuev.
wandelingheAlleongelijckescrandelinghe Schriftuurltk.11Scriftuerich Prouuen /
isvan my verscouen,M enishf.d.bedvochs als een doctuer vanden nyeuwen testamente,EVERAERT 347 (1531q (
34 g1eh.16ee.q.
sJJ- v.e.
Scranskin,zn.Van scvansen.
peysonagej.
Maaltijd; - een scvanskin scvansen, Scrijven,ww.Zie Schvyven. Anden
een maaltijd nuttigen.11A1szy hadden / boom scvyven,zieBoom .
een scranskin ghescranst Zo waert van
Scrinden, ww. Zie Schvinden.
nooden/eendanskinghedanst,EVERAERT
Scrinken,ww.ZieSchvijnchen.
Scroeven,ww.Zie V TNT i.v.Schvoeven
479 g1eh.16ee.q.
Scrapaert?zn.Van scvapen.
(11)?
Schraper7
.11Een slechtaerteen foolaert
Talmen,toeven? 1 Dus sonder meer
endeeenscrapaert,Doesb.246gv6ör1528q. scroeven laetonsgaen binnen,Saeyeye237
Screem , zn. Zie M NW i.v. Schvem e? g2eh.16ee.
1.
Scroomenisse,zn.Van scvoom en,schroStaat scveme ald.voor stveme (zie W NT
i.v.Stveem)ofkunnen dezevormen wisse- m en .
len?
Angst,vrees,verschrikking.11Sondt/
Eig.ontsierend ofonterend merkteken, doot/duuel/diehelschepri
jen diev talin de aanh.in fig.en zeervervaagdebet. 1
en ti
jen brochten in scroomenisse,M .
(vg.W NT i.v.Stveem,bet.4)?11Suldijsoo Bedv.Havt1045(15771.
haest van mijn (t.w. Redelichheyt) ver- Scronde,zn.ZieSckvonde.
vreemen svat quaede screemen /haeldy
Scrossen,ww. Bijvorm van schossen?
overuhoot,Red.enNat.600(2eh.16ee.
q. Overdadig eten (vg.xlL.: Schossen/
Screep,bn.Bijvorm van schvaap (zie schrossen.Fland.j.brassen Epulayi).
MTNT i.v.Schyaap (11).
1De scerpe tyt nietmeer scrossen noch
Optscveepestaen,bleek en magerzijn.11 buysen,Leuv.Bijdv.4,269 gbeg.16ee.q.
Zijn aenschijn stontop tscreepe,Ds Roo- Scueren, ww . Zie M NMT i.v. Schoyen,
le art.,W NT i.v.Scheuven.
VERB 402 (3ekw.15ee.q.
Screeuwen,ww.Zie M NMTen VTNT i.v
Eig. entameren en v.v. verorberen
Schveeuwen ?
(misschien medeonderinvloed van schu378

ven,bergen, (zie MNMTi.v.Schuyen,2e
art.).11Doen mochtic ghaen /te biere te
wyne Een cappoenkin scueren ende voeden tlyfuekin, SVERABRT 137 (1528?j;
Dan gawijscueren //de pasteijeen tgheback,Chyistenh.1171 (ca 1540).
OPM.Chvistenh.1714:,,wijgaen scoi
jen,
eerhijonsghewaerwert,alsou hi
j ghescuert//werden''berustwelopverkeerde
lezing oftekstbederf(l.ghestuevt).

van zexien,1ck biddev,enz.H .d.Am .O 2

gm .16ee.
1.
3)Aard,aanleg.1Venusvan am oureuse
sectie,H .d.A m.F 7 (m.16e e.
);Echo ingloedich heeft de sexie Natuerl
ijck van
zanghwijns complexie, ald. G 3; Ghy
zijt jonck en wiltvan sectien,ald.H 2v
(zieook ald.T 5v,Bb 6,Cc1v);W ijsijn te
gadere toch twee bekinde, Vol quader
opinie van vremder sectie, RedevI
jhevsScuetelen,mm .Zie NVNT i.v.Schotelen. ged.31,405 (m.16ee.?).
H em scuetelen,zich (
als gezel,soortge- Sectigh,bw .Van secte.
Op dewijzevan een secte.1Meenende
noot) begeven tot, mengen onder (vg. dat
daer zaligheyt 111 leyt Dat zy an
DE Bo i.v.Scheutelen :m et iem and gescheuteld zijn,hem voovgezelhebben).11 tvleesch gheenencostenwaghen TotzijnGhaetwilthu scuetelen /onderuwecon- der nootdurst of in huer draghen (l.
daghenïj Aldus of alzoo gaen sectigh
rooten,EVERAERT 67 (1511q.
ghecleedt,GentseSp.351 (15391.
Scuulget, zn. Oorspr.?
Secxsene, zn. Zie Sycxsene.
Blijkenshetverbandindeaanh.iemand
Seditie,zn.Ontleend aan ofr.,fç.sedition.
ofiets van geringe betekenis ofwaarde;
roering, tweespalt; oproer. 1( Siet
voetveeg? 11Scaemthu /ghy steruelicke waBe
icien hem nv daegelix verstijuen
dracht (versta:vrouwen, die het met duetrtseld
eesen van dese nieuwe scriftueren,
priesters aanleggen) Dat den priester / S.Stadt
554 gca 1535q;Daerdoorist,datdie bouen alle staeten staet Daghelicx
er veel seditien ghebueren, Nvant der
voor hu / achter straeten ghaet Hem t
yligherschriftueren //gaedi
j nieteens
achtende als hu scuulget / snoode ghe- he
nen,WQ:1..Gheleevde
eerdich,EVBRABRT 431 g1e h.16e e.
q. noem en In uNiseetrmoe
door seditie oproer verScuvage,scuvlGls, zn. Zie Schuyvage. 126 (1558q;
weckende, Leeyl. Taefel
-sp. 176 gbeg.
Seborie,zn.ZieCibovie.
17ee.q.
Seccye,zn.ZieSectée.
Seduxie, zn.Ontleend aan ofr.,fr. seduction.
Verleiding,verlokking;in de aanh.geScheurmaker.11Doetubeste,nietinden
hteloosofuitrijmnood gebruikt voor
secreten // hoeck, als sulcken seckten- dac
seditie, opstand, verzet? 1 My Plats te
stichteroftverbeten //roeck,Bvuyne2, latene is u destruxie sulke seduxie //lief
65(2eh.16ee.q.
m y m isgreyt, Sm enschen gheest 307 qca
OPM.
Secktenstichter, zn.Uit sechte en stich-

ten m et-ev.

Vg.sectenvindev bi
j A.BIJNS.ln
?J.
de Vevhl. W oovdenlijst bij de uitg. der 1560
Seeghbaer,bn.Contaminatie van seegh,
Refeveinen door Bogaers en Van Helten sedich en seldejbaevè
wordt verwezen naar refr.66,str.g van
Zedigtingetogen (vg.DE Bo en coRx.het 3e boek,watnietklopt.
vsRvL.1.v.).I
jGhy sultwesen Seeghbaer
Secreetheyt,zn.Van secveet.
e
nde
s
i
mpe
l
e
bi
jderstraten,oE RoovsRs
Geheime mededeling.1Brengdy hem,

(3ekw.15ee.q.
sey dander,eenighe brieven? Neen, sey 256
Se
epstregghe,zn.Van seepen.
Heyne, m aer een secreetheyt verholen,
W
asvrouw.1Prouftdatte,datzijn der
CRUL,Heynhen 36 (ca 1540?1.
eepstregghen ghijsen,Goemoete476 geind
Sectie, sEccvE, ssxlE, zExlB, zn. Zie s
16ee.?j.
W NT i.v.
Segghynghe,zn.ZieM NW i.v.Segginge.

1)Secte,partij,soort.11En zalic dat
connen ghebrijnghen onder mijn scholieren? Gentse Sp.219 (153% ;W y ghebieden v ende al v sectie Dat ghi, enz.,
Dwevchd.Apost.669(1eh.16ee.
q.
2)Geslacht?11ln alle de Babiloonsche
sectien En is geen schoonder,Piv.en T/l.
198 (1ekw.16ee.?q(hic?ofgebied,provincie?);O lupiterhoochst,alder-hoochst
cleyn hoopkin van Christus seccye N iet

Gepraat.4
1Derlieden segghynghe /es
pays/andervanden bestande,EVERAERT
546(1538J.
Seghelersse,zn.Van seghelen.
Zegelbewaarster. 1 Vrau Marrooie es
seghelersse nu ten tyen,cAsT.,C.V.R .134
(15481.
Seqhenen,ww.M etten Aï8J:A; zieHiel.
m enegherande.Eeneghe spreken vanden

Se1J,tw.Oorspr.?
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Ei?11Seijlievebloet,ten issooquaet//
niet,Gr.Hel671 gca 15641.
Seyckbesiender,zn.Uit seych en besien
met-(#):r.
W aterkijker.11Geen seyckbesienderen
hoeftmen hier jn tspel,Dvie Sotten 173
g1e kw.16ee.q.
Seignorije,zn.ZieMNAV i.v.Seinjovie.
ln de aanh.naarhetschijnt in veralgemeende bet.. landstreek, gebied. 11
Spoeytv Musica/maectmelodi
jeln deser
seignorije (versta: hier (ter plaatse)?),
Antw.Sp.L iiij(15611.
Seijlaert,zn.Van seijlen.
Die onzekerloopt,waggelt(van ouderdom of dronkenschap, vg. scHusRM.,
coRN.-vsRvL., TEIRL. i.v. Zeilen)? Of
straatslijper (vg.Loquela i.v. Zeilege)?
11Outsei
jlaert!daerhebdijmijnen douck
//gecroockt!Goemoete64 (eind 16e e.1.
Seysen,ww. Het grondwoord van vevseysen (zieald.j,datmeermalenwordtaan-

rijcke. Mach schrijven en spreken onbeschamelijcke Vanden ambacht haers
kinderen,volschoonder sententien,Pvochiaen 4 (ca 1540j (zie ook ald.2315);
Gheen .. hongherighe ziele: naer Scrifs
sententie By alzulckerleerlnghe /mach
nietverzaedt//zyn,Vevl.Z.11,606(15831.
2) Overtuiging, mening, gevoelen. 11
lc hebbe wel zoo veel fanthasijen in
thoodt Naer mijn sententie, A. Bllxs,
N.Ref.136,a,6 (15254;Noeyt uus gelijcke,ditsmijn sententie,ald.203,b,20
r1ekw.16e e.q.
Sentipluere,zn.Zie Centepluere.

Separeren, ww . Ontleend aan ofr., fr.

sepavev.

Scheiden, afzonderen. 11 1ck moeste
blijven ghesepareert Van alle Ghezellen
en Manspersonen,H .d.Am.Bb 3vgm.16e
e.q(zieook ald.Bb 4v).
Seperen,ww.Van sepen (zieMNW i.v.,
2eart.).
getroffen in de bet.vertrekken,weggaan.
Druppelen.1Uwen nues die sepert //
Van bargoense oorsprong? Zie ook M NW
eijlaetickseveghen,Sotslach256(ca15501.
i.v.Vevseisen.
Seraphinnelyck, ZERAPHINLIJCK, bn.,
Gaan,lopen,wandelen.1
1Zwertissi
jn bw.Van sevaphin,seraf.
hals / ende bruyn zijn keele / Vander
Eig.als (van)een seraf;v.v.ook fig.
Zonnen schi
jn /daerhy inneseyst,Veeld. zeerhoog (verheven).11Verheven syn sy
Gen.D.108 (16e e.q.
seraphinnelyck,Byuyne3,17(2eh.16ee.q;
Seisoen,zn.Zie Saysoen.
Tminlijck Accoort Themelsch en ZeraSelden,bw.Zie M NNV i.v.
phinlijck /Presenteertv Maria Cransken
Vr
e
e
md
?
Ha
r
d
?
1
1
Ti
s
(
t
.
w.
he
t
ge
l
a
g)
vreuchdeli
jck,Antw.Sp.Bbb iijv (1561q.
elcken vier gulden,al luydet wat selden,
Seraphinnenvlerck, Zn. Uit sevaphin,
seraf en vlevch.
cRuL,Heynhen 10 gca 1540?q.
Sele,zn.ZieZele.
Serafijnenvleugel. Vlieght bij Hem
Selete,zn.Zie Silete.
111 thooghste m et Seraphinnenvlercken,
Sem blant,zn.Zie Samblant.
A.BIJNS,N .ReI.279,e,5 (15271.
Sem elslycxs, zn. Uit semel, zem el en
Serpentelijck,bn.Van sevpent.
slycxs,slijk.
Van een (ofde)slang.1Godu beloofde
letsvan weinig ofgeen waarde.1Ghy hier Verlossijnghe van tserpentelic danbelooft nietachter telaeten /de weerde gier,GentseSp.148 (1539);Ghy serpenvan semelslycxs?EVERAERT 542 (1538?q. telijck saet /Lucifers sletere,Antw.Sp.
Sem ineren, ww. Ontleend aan ofr. k i
j (1561); Tserpentelyc saet my tot
seminev.
sonden //porden,Bvuyne2,171(1567q.
Zaaien. 11 ls nochtans tselue Landt
Serpentlch,bn.,bw.Vansevpent.
voortszoo gheprepareert/Datmen ander 1) Van een (ofde)slang. 1Duer dat
vruchten daerin semineert,Haagsp.C iiij nydigh serpentigh becueren Eyst,datghy
subiect der helscher slanghen leift,Gentse
(1561j.
Sententie,zn.Zie M NW en W NT i.v. S/.181 (15394:
1) Getuigenis, (plechtige) uitspraak
2)Verraderlljk?11De duvelserpentich
(vg.xIL.861:Sententie. Sententia).1 misleede donnosel Adam pestilentich,
lc segge noch eens mi
jn oude sententie: Smenschen gkeest682 (ca 1560?q.
/t1txvijfelt mijn herte,ic heb wel sake, Serteyn, bn.Zie Cevteyn.
A.BIJNS N.Rej.95,e,13 g1e kw.16ee.q Serteyn(dlelick,bn.,bw.Zie Cevteyn(zie ook ald.119,a,12);Abraham,die lijch.
heift Gods beloften ghelooft, Dwelc hem
Serteynich, bw. Zie Ceyteynich.
esgherekent...totrechtvaerdigheyt,naer
Sertifieren,ww.Zie Cevtijieven.
Serviteur, zn. Ontleend aan ofr., fr,
des schrifs sentencye, Gentse Sp. 148
s
e
y
viteuv.
(1539);Der heylsame conste van Retho-
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Dienaar,indeaanh.vaneenminnaar.1 alshonden,ZevenSp.Bevmh.N vjv(1591q.

D at sy haer zelven en haren Serviteur,
Sielebrant, zn. Uit siele en bvant,
Die haer toont faveur ,,zalbrenghen in offerbrand?

Zielmis?1Hoecoemtdan,datghywilt

last,H .d.Am.Dd8(m.16ee.q.

Servitie, zn. Gevormd naar ofr., fr. tsondaechsMi
ssedoen,W tvaerden,Jaersevviceofontleend aan lat.sevvitium .
getijden oftsielebranden?Pvochiaen 1454

Dienst,dienstbetoon? )
!Mraer heb ick (ca1540J.
verdient / dese servitie, Haagsp.p ijv Sielquistich,bn.Uitsielen quisten met
ick.
(15611.
Servitude, zn. Ontleend aan ofr., fr.
Zielverdervend. 1
1Vertrect ghy scorsevvitude.
pioonich fenijne siel quistighe moortDienstbaarheid.11lnd huusvan servi- dadighe //draecke,Smenschen gheest381
tudewaerd ghy gheuaen,cAsT.,C.V.R .119 gca15607
.q.
Sierich,bn.,bw.Zie Chievich.
(15481.
Significatie, zn.Ontleend aan ofr., fr.
Seure,SIJERE,zn.Van seuven ?
1)Verdriet,narigheid,ellende? 1Voor signification of lat.significatio.
alweltoesiende /datickse doch speure 1) Betekenis. 1W ilt ghy weten mi
jn
. Lettev en Geest 157
(t.w.deliefde)Om soo van allen seure / naems significatie7
eenstegheraken,xz
lz
lzftf?.S/.liq15611.
geind 16ee.?q.
2)Bedrog? !
1Dusdeze myne woorden
2) Teken, aanduiding,gebaar? 1 Dit
(t.w.van God)wiltwelonthouden ende (t.w. de variatie in de voordracht, de
ommers niet vouden //voor zyne loose uitdrukking van gemoedsstemmingen)al
suere (t.w.van de duivel),Taruwegvaen moet ghedaen zijn. Niet met demonstratien oft zulcke mesprizijnghe, Maer
690(1581).
-

Seuren,ww.Zie Zeuven.
Sexie,zn.Zie Sectie.
Siandaerm e,zn.Zie Gendaeyme.

Siatica,zn.Bijvorm van schiatica (gevormd naar lat.sciaticus)7
.Vg.voor de
wisseling der vorm en m èt en zonder ch
de artt.Sadden,Schijs,Schommen.
lschias(vg.KIL.861:Schiatica.Ischiasniscion,z
'sc/lïl#ïczr,
smovbus:coxavius,siue
coxendicuspzpràzfsl.1T'siatica /colicaen
aldathem mochtdeeçennzevensp.Bevmh.
N viij(15914.

met hoefschersignificatien,M etvertoogh
desvooysvuldeclaratien,cAsT.,C.V.R.59

(15481.
Significatijf,bn.Ontleend aan ofr.,fr.
signijicatif.
Zinvol. 1Alleenelict sprekick in dees
restrictien Van goedeslgnificatiuedictien,
Ofte syllaben die verstand m ueghen som -

men,cAsT.,C.V.R.48 (1548q.
Sije,zn.Oorspr.?
.
Naam van een toon, t.w. si7
. 1 ;).*

Laetter een factionael Liedeken aff
Siborie,zn.Zie Cibovie.
maken /W antthoutiuystregheleop de
Sidtstede,zn.ZieSitstede.
rije.F.'1ck encangheen voye(naam van
Siege,zn.Ontleend aan ofr.,fr.siege? een toon,t.w.Ia,in woordspeling met

Bli
jkenshetverband in deaanhh.naar
hetschijntafspraak ofbelofte.11Jcmoet
een siege maken / vp tverbueren Van
thien scellynghen grooten /naertbespreken.Dievoorwaerdeen machic /ommers
niet breken,EVBRAERT 77 (1526);Myn
m eester heift belooft te vulm akene A1s
hedenteen siege/jchoordetvermonden
Ende heifthem seluen /daer jn verbonden vp thien scellynghen grooten / te

rotolys?).D.:Singtdan een sije,Haagsp.
oiv(15611.
Sijen, zn.Meervoudsvorm van s%j'(zie
MNW i.v.Si,6eart.)?
SondevsijenLOngetwijfeld (vg.sondevsi,
sïJ'
,chi
j,enz.ln dez.bet.:MNW i.
v.Si,
6e art.,ook bi
j rederi
jkers nog alg.). 1
Dus gaetmense weernietvieren //maer
drijten sonder sijen in die haer benijen,
S.stadt711 (ca 15351 (zie ook ald.991,

Dood (1),Koppel..
Zieltogen (vg.KIL.: sielbraecken.j.
dood -braecken. A geve animam , sub
agoneiaceve:vulgö agonizave).1Die(t.w.
dearme)laetmen lieuerliggen sielbraken

aan dekant zetten.1Alhebdimijinden
sijthoren gesmeten alben ic nu vanden
back gebeten als mager ossen Mijn rode
vossen plaghen wel bequaem te syne,
St1,22gvöo
'r15241.

verbuerene Ense niet vuldaen wort,ald. 1242,1535,1558) W i
jbehooren te lijen
81.
Sondersijen,//wy hebbentwelverdient,
Sielbraken,ww.Uit siel en bvahen? Of Heymel
icLI
jden 212 (15571.
van *sielbvahe?ZieW NT i.
v.Bvahen (1), Sythoren,zn.Uit sy en tkoven,toren.
Aanm . en vg. doodbvahen in W NT i.
v.
Zijtoren;zegsw.in den sythoven smiten,
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Sijxsel,zn.ZieSycxsene.
Sileren, ww. Ontleend aan lat. sileye.
Zwijgenover.11W iltsulcxsileren,W ant
soo ghijeen ander gaet condemneren,//
mijverstaet,W erdijgheoordeelt,Heymelic Lijden 16 (15571.
Silete, SELBTE, zn. Ontleend aan lat.
silete(van sileye).
Toneelaanwijzing voor een rustpunt;
pauze.11EeysteBl.nar.257 en pass.(ca
1440?q;Sev.Bl.na r.165 en pass.gca
1450).
ln de aanh.rust?11Deewigevruegt
crijgtmen daer in silete Die getrouwich
intleste wortbeuonden,Camp v.d.Doot
2540 (1493q.

daer om ,a1s hy vergramt es,neimtzi
jn
verweck,Sim ulerende de zonden vanden
menschen Duer penitencye, Gentse Sp.

voor de duivel.Doorgaans gebruikt men

Sinceer, bn. Ontleend aan ofr-, fr.
sinceve.

252 (15394.
2)Doordevingerszien?1HaerVoester
die laet het alpasseren,// Sy kan wel
simuleren en door den vingher zien m et
allen //Aleestdat sy tt.w.H ero en Leander)alzoo te zam en stallen,H .d.Am .Cc
7 (m.16ee.1.
3)Simuleven van,afzien,afstand doen
van.1Laetonsalle dry dan simuleren //
Van ons questie en discordatie,H .(l.An%.
P 7 (m.16e e.q,T'esrecht,datghy doet
dat m yn heere proponeert En hier sim uleert van u excusatie, Tvudo 2678 (ca
Sim me, zn. Zie M NW i.v.,W NT i.v. 1550j.
OPM.Vg.Ongesimuleevt.
SimAap
(1);.in de aanh.gebezigd alsbenaming
Sin,zn.ZieZin.
--

in ditverband,t.w.vanechtelijkeonenigheid,daarvoor de naam scheminhel (zie
W NT i.
v.Schavminkel,bet.2).!1Gaet
een man somtijtseen canneken drincken,
Savonts esser de si
mme (versta: is er
A. Bl
lxs,N.ReI.258,c,2 (1527q.
ruz
i
e
)
,
Sim pel, bn. Zie M NW i.v.,W NT i.v.
Simp
el(lV).
Som ber, si
p,bedrukt,droevig.11Ghy
z
i
e
t
z
o
s
i
mp
e
le.Men zoude druc/jn h!z
ghesichte verweruen, EVERAERT 169
(15271;Hoe comt dat ghy /dus simpel
zyt?Mescomthu hyet?ald.535 (1538?q.
Simpelvoormich, bn. Uit simpel en
voovm e,vorm m et-ick.
Eenvoudig,eerlijk,oprechtvan aard.1
Pieter...Synen meestere/metsimpelder
jntencie diende Zo de duue simpelvoormich bekentstaet,EVERAERT 352 (1531).
Sim plet,zn.ZieW NT i.v.
Gedicht m et één ri
jmklank.11Veersen
in dichte,Sim pletten,Dobbletten,cAsT.,
C.V.R.221(1548j;Simpletten,zijn alseen
dicht m aeckt alden cnoop,ald.241.
OPM. Als hist. term nog bij PELs,
H ovat. D ichth. 21, aang. in W NT i.v.
Simplet.
Sim ulaet,SYMULATE,bw.Ontleend aan
lat.simulatusofvansimuleven(naaranal.
vandesolaet,enz.).
Geveinsd.11Hoesimulaetsijhem tegen
doverspeelders stellen, Bvouwevsg. 146
(ca 1560j;lcmeendtvan hertten en niet
sym ulate gesproocken, REAEL, in Amst.
Jaavboehje 1897,57 (1578q.

1) Zuiver,ongerept;echt.11W atvindij
so sinceer alst bi
j den Apostelen isgheweest,JF::r.Gheleeyde290(15582.
2) Onbesproken,onberispelijk. 11Siet
o
o
c
van wien // ghij dat accepteert //
pleyn, Oft OOC een sinceer m an is @
Gheen dronckaert, gheen hoereerder,

)F::r.Gheleevde 357 (1558q.

Sincke,clxcKs,zn.ZieM NW i.v.Sinhe.
Trompet,schalmei(vg.KIL..Sincke.
Jcincke.Buccina en PLANT. cinck oft
'
.

schalm eye,'
zfs covnet,àzfccïsl).11Leert
/
hem spelen op Herpen /Violen /Cincken /en Fluyten,Haagsp.cig1561j.
OPM.Ookin Hugev.Bovd.(Vo1ksb.)22
(ca 15404.
Sincken, ww. Zie M NNV i.v. Sinhen,
2e art.
Begraven (vg. KIL.: sincken den
dooden . Tumulave, sepelive, inhumave

movtuum,tumltlo mandave,ïs sepulcvum
inlevve cadauey covpus sepulckvo condeve,

vecondeye,veddeye).11Alsmen gaetkouten
Van graven) van sinckene,A. BIJNS 387
(ca 15404.

Sinderen,w w.ZieZindeyen.
Sindon,zn.Ontleend aan gr.-lat.sindon.

Fijn linnen (vg.mnl.sindael).11Maria
dicheytscuwende/metsindon tewerckene,EVERAERT 375 (15271.

wrochte ten dyueersschen term yne Le-

Singulier, bn. Ontleend aan ofr., fr.
singuliev.

Bijzonder.11EVERAERT 249, 251, 254

Sim uleren,ww.Zie W NT i.v.Simulee- (15301 en pass.;Gent
se S#.120 (153% ;
F:W .
cAsT.,C.V.R.81 (1548q.
1)Bedekken,wegnemen? 1Christus... Sinisterlick, bn. Van sinistev, sinistve.
kent ons m izeryen en ons ghebreck, En
Boosaardig?Misdadig?Verderfeli
jk? 11
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Sinisterlick nomen wy groote suspitie / slaet myn liefde daerom niet van kant,
4 gm.16ee.1.
Deur de malicie / van dijn Tornisienen, H .d.Am.qBb
4) Te wiste slaen,vernielen,vernieticAsr.tBal.A 7v(1521q.
Sinlstre, bn. Ontleend aan ofr., fr. gen? 1
!Noch mijn propoost Naer taerdsinistye.
sche rijcdom niette qwisteslaet,Twelck
i@ alle de mensche voor zi
jn God inde liefde
Boosaardig? 11 Dies moeten ZJ
Facteurs weleeren Ende en draghen nie- laet,Gent
seSp.5 (15394.
m end sinistre suspicie, cAsT.,C.V.R. 101
5)Goom,meyc slaen,letten,achtslaan
(15481;Niemendenwillebutensineofficie op. Hoortkint,slaet mijnderwoorden
gaen N och sinistre suspicie laen,ald.104. goom,M ay.v.
N.2 gca 1500);W ilthierna
Sinneken,zn.Zie Zinnehen.
merck ,yslaen,H .d.Am.A 5 (m.16e e.q;
Sinnelijck,sINLIJc,bn.Zie Zinnelijck. Sulck mochten u zien,sijsouden u merck
Sinnespel,zn.ZieZin.
s
laen,Redevijhevsged.9,122 (m .16e e.q;
W ilt hier op u merc slaen,GHISTELE,Tev.
Sinnewijs,bw.Uitsinneen wijs.
Alseen ,,sin''(= zinneken).1)Antw.Sp. Phovm.17 (15551;ln allev onderwindt/
H iiijv (15611 (aanwijzing voor de uit- myn ghebod slaetgoom //wel,ReyneM
beelding der personages Tbehendick ov- 244 Eca 1575?1.
donneyen en Tvievich beminnen).
Zwijhe slaen,111versch.bett.,zie
Sinnich,bn.Zie M NW i.v.
Zwijhe.
Houtslaen,trouw zijn,in de aanh.
Eigenzinnig (vg.MNMTi.v.,Aanm .)? wrsch.
een contam inatie van hout si
Of zinneli
jk? 1 Noch beclaech ick seer
jn
myn sondige jonge tyden,dat ick duer en swiheslaen (zie Tl
jdschy.67 (1949)bl.
9). 1Die seydt mischoen toe m enichmyn jonck sinnich wulps vermeeren,u 3
nietgevreest en heb alsH eer derH eeren, fout, M er achter na sloech hi mi niet
hout, El
Bvuyne2,165(2eh.16ee.
q.
chevlijc 431 gca 1490?q.
*sioipken, zn.Corrupt voor stoiphenî
6) Faelgielnjslaen,bedriegen.11Noyt
en sloechse hem eenighe faelgien m er
Ofmisschien voorsoipken?
Kan of kroes? Of teug, slok? 11Twe bleef hem ghestadich sose plach, Doesb.
sioopkens,Di
e moeten wijbrassen,M eev 32 gvöör15281.
Gheluch 2 (
eind 16ee.?q.
7)Schatten,aanslaan,houden (voor):
Sitstede,zn.ZieM NW i.v.
voovboeyteslaen.11A.BIJNS178 (154% ;Zitplaatstzetel (vg.KIL.: sit-stede. vooy een cJ/-.jlcAsT.,C.V.R.114 (154% ;
Sedes, sessIo, sedileq. 11 De baelgien /
voov een cluyte -.àlNyeuvont 209 gca
sitsteden /dlach alin allenden,DE Roo- 1500q; voov sanch -.1Doesb.54 Evö6r
VERE 361 (3ekw.15ee.
q;Datterelck een 1528q; - vooy spel 1Doesb.258 gv6ôr
gemacklyke sidtstede hadde, GHISTELE, 1528j.
bijv.HASSELT op KIL.(15554.
8)(.
Es:w)intvevsmaen slaen,(iemand)
Sittegans,zn.Uitsitten en gans?
versmaden.11O blinkende robyn //,wilt
Gans om feestelijk te nuttigen? ilHun my nietintversmaen //slaen,Byuyne3,
m eester soude... Die sittegans gheven, 3 g2eh.16ee.q.
In wevdicheytslaen,achtgeven op.11
zoomen die vet /et Eens tsiaers,Leuv.
e.q.
Numeesters/slaetnoch /myndervraghe
BiSl
jdv
.
4,
2
66
g
beg.
1
6
e
abbaert,zn.Van slabben.
in werdicheyt,Jezus ï.#.tempel137 (ca
M ond. 1 Scalckaert sloot hem si
jnen 1575?).
slabbaert,Doesb.247 gv6ör 1528q.
9) Ten vevstande slaen, toepassen, zie
Sladde, zn. Zie M NMT i.v., MTNT i.v. Vevstanten vg.de date sla6n ten veystande
Slad.
(zieookDate(1),subbet.1).
Lap,vod (vg.KIL.:Sladde.vetus.j. B.ONz. Discoovtslaen,vals klinken,
slets).11W aer sach oijt man die rijt of zie Discoovt.
wandelt,Bui
jlen slaenofwonden metvet- Slakatie, zn.Van slahen.
Verslapping; uitsl. aangetroffen bi
ten sladden?Goemoete71 (eind 16e e.q.
j
Slaen, ww. Zie M NW i.v., W NT i.v. LAwBT in de verbindingzondevl
e)slahatie,
Slaan.
a.ten volle,volledig,geheel.11Tystonser
A.BEDR.- 1)Een caetse slaen,een blamatie nu zonder slakatie,Judick 666
tegenwerping,een moeilijk te weerleggen (1577);Hopende tzelueby zyndermilder
opmerking maken, zie Caetslej.
gratie te onthoudene // zonder eenighe
2) 0/ quant slaen, ,,voorkopen''# op- slakatie, Vadev Onse 1229 (1577); 1ck
begrype te vullen,zondere slakatie,M ykopen,zie Quant (11).
3) FJs hant slaen, afwijzen. 11 En nen warachtighen troost / te zyne uut
--

-

-

-
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gratie,Verl.Z.11,897 (1583);- b.ter- Sleepooghen, SLEVPOOGHEN, ww. Uit
stond.11Dat(zal)haestgheschieden zon- slepen (zie ald.4en ooghe met -(:)w.
dere slakatie,Judich 148 (15771; Gaen Verliefd kijken? 11 Tsleepooghen en
wy danne tzyne huuse zonder slakatie, mochthen (
t.w.Pyramusen Thisbe)niet
ald.1326.
vervelen, cAsT., Pyv. A iiij (ca 15301;
Slaken, ww. Zie M NW en W NT i.v. B.:Hoe zach icse sleepooghen! F.:Hoe
A. BEDR. Verlaten,begeven.1
1Mach zach icseloncken! ald.A viij; HJ.:Dan
myn begheerren / corts niet gheraken sleypooghtmen. 0.: D an gaghet aen 't
An huer naer wien / de zinnen haken nijpen,H .d.Am.M 1 (m.16e e.q.
So zalmy slaken /solaes ende vruecht, Sleeps,bn.Van (ofcorruptvoor)sleep
EVERAERT53(15111.
(zie MNW i.v.,le art.,W NT i.v.Sleep
B. W EDERK. H em slahen ï'
zl, afzien (111).
van? 11W y en willen zeck niet stryden
In de aanh.naar het schijnt mis, er
11Hiwederscoot (t.w.in obscene
wantnietdan lyden /en zoudervp onsen naast.
rick//daken.Duswiltvjntstick //slaken, zin) mer luttel tot synre baten Twas
Reyne M 1247 (ca 1575?1.
sleeps dus bestont si (l.Aï) scimp tontSlakere, zn.Van slahen.
fane,St1,15 qvöt'
lr1524q.
Sleggen,ww.Grondwoord van hetfreq.
Die wegneemt, doet ophouden. 1 V
leggeven (zie MNW i.v.Slegge,2e art.,
heetjckwellecommen //mynsdroufheyts s
W #T i.
v.Slegge(1),Afl.).
slakere,Tayuwegvaen 637 (15811.
Slapaert,zn.Van slap of slappenk Of Motregenen.1W y syn in meening v te
helpen /om welte degen tsaetinderaervanslapenï
te cryghen eert begint te sleggen,
Slappeling (vg.PLANT.:,,Die yet slap- den
Sae
ye
ve398 g2eh.16ee.
1.
pelick doet, slappaevt'')? Of slaper? 1 Sley
pen, ww. Den bJoc(à)sleypen,
Een ruyschaert een bruyschaerteen ientocLh).
aerteen slapaert,Doesb.246(v66r1528q. Bl
eypooghen,ww.Zie Sleepooghen.
Slapijnghe,zn.ZieMNW i.v.Slapinge. Sl
lepe,zn.ZieW NT i.v.Sleep (1).
Hetslapen (vg.Voc.Cop.:slapinghe, S
Scheldnaam voor een vrouw, die veel
dovmitio en PLANT. slapinge, vustinge,
angs de straat sliert (DE Bo, coRN.cubatus,dovmitio,doymitatio),in de aanh. l
:RvL.,Joos,TEIRL.),traag,luiofhaveslaperigheid,sufheid? tllnd Spelschuud vy
oos,slonzig is (TEIRL.).11Seghtberoide
slapijnghe,endeveelghetruers,Datuniet l
lepe, wat wild ghi verhaelen? z1lit en
en taste looreits betrapi
jnghe, cAsT., s
Li
jSs
bitk 250 (eind 16e e.?q.
C.V.R.60 (15481.
lepen, ww .Zie M NW i.v.,W NT i.
v.
Slateren,ww .Zie W NT i.
v.
Sl
e
e
pe
n.
Schallen,indeaanh.vaneen trompet.1 A. BEDR. Den èJt
?c(à) slepen, zie
En slaetnietvoordeTrom petten slateren, AJ
oc(à).
H.d.Am.L 4 (m.16e e.q.
B. ONz. rli
efd kijken (vg. SleepSlaussch, bn. Van slau, slouw, geul, ooghent? OfVe
(
ve
r
okken? 1 F.:Haer
ondiepe sloot (zie MNW i.v. Slouwe, troegneken heeft ell
en.:wt
sien edelijc.B.:
W NT i.v.Slouw)?
F
Coralynen lipkens. lvoren tandekens.
Slausscke boot,boot geschikt om op een

slouw tevaren (een onbestaanbarezaak)?
1Bezoorght oock zout van Biervliet in
een slaussche boot, DB DBNB,in Gulden
Passev25,232 g3ekw.16ee.q.
Slavant,zn.Bijvorm (ri
jmvervorming?)
van slavans (zie W NT i.v.Slavans (11)
ofvan slavent(zieW NT i.v.)?
Boef,schavuit? 1Zy en souden vry /
haer casen broot / achter den lijsNiet
laten vallen (noyt vuylder slavanten,
Zeven Sp.Bevmk.B iv (1591q.

B.: Slepende ooghskens, cAsT., Pyv. A

vijvgca15304.
Sleterte),SLBTTERE,zn.Zie MNW en
W NT i.v.
1) Scheldnaam voor een (boosaardige
ofzedeloze)vrouw.tlIz
r.Vvoede709 (eind
15ee.);M av.v.N.602 (ca 15001;S#.#.M .
3044 gbeg.16e e.q;BVBRAERT 291 (152% ;
a4A
7/î&. S#. k ij (15611; Haagsp. d vjv
(15614.
2) ln gemeenslachtige toepassing i.d.
bet.schooier uitsl.aangetroffen in Tvudo
Slavere,zn.Van slaven.
248,2181 (ca 1550)en in VALERIUS,GeZwoeger. 11Men maectvan eenen rij- denchcl. 62 (aang. in W NT i.v. Sletev,
cken siecken meerdervoereDan m ethon- bet.5).
v.Slets(11).
dert aermen / oft menich sieck slavere, Slets,zn.ZieW NT i.
Rommel, voddenkraam. 11Daer licht
ZevenSp.Bevmh.N vij(1591q.
384

den slets / al zoude hys hem stooren,
EVERAERT204 (15281.
Slettere,zn.Zie Sleteyle).
Slijckbeck,zn.Uitsll
jchenbech.
Vuilbek? 111ck wilmijneven u autentijcke // strecken Hoe weldees slijck //
becken //a1sverckenswroeten,Luevifevs
94 (eind 16ee.?q.
Slijckelijck,bn.Van slijclh).
Alsslijk.1W ijwroeten in sonden vuyl
en slijckelijck, A. BIJNS, N .
Rej. 90, c,
6 (1e kw.16e e.
);lc achtse (t.w.de juwelen) slijckelijck,ald.149,e,6 (1525)
(zieook ald.181,c,5).
Slytscoe,zn.Uit slyten en scoejschoen.
Slytscoen spelen, verliefd ziln? Vg.
vlsscuER, Bvabb.Q v,26 A :,,De mutse
doet lopen veel schoenen aensticken''en
Luijstevvinch 310: 31(Zij4 spaert haer
SChOene>>. 1
1W aen ze speilt slytscoen,
EVERAER T 68 (15111.
Slinder, Zn. Zie M NW i.v., 2e
RVNT i.v.

gen (van slangen)sevpeveenKIL..Slinghen/slingheren.sevpeve).llTwiswolchdi (t.
w .de Dood) absolon tfi dakelyck
(l.dvahelych) slinghen, St 1,200 gvo'ör
15241.
Slijngherken,zn.Van slijnghev,slinger.
Lichtzinnig meisje (vg.Slinghevminne(hen); onbedachtzaam, onnadenkend
wicht? 11F.:T'is een jonc slijngherken.
B.:Een schieloosjoolken Dat an Pyramusalhaerzinnen leght,cAsT.,Pyv.A vij
gca15304.
Slingherm innaer, zn.Uit slingheyen en
m innaev.

W ufteminnaar.11Nietlangheopeen /
isdiesinnen goet/Den slingherminnaers
teenderdoctri
jne,Sp.d.M .4505 gbeg.16e
e-q.

Slingherm inne, zn. Uit slingheyen en
minne.
1)W ufte m in.11O Slingherminnezeer
wildt van zinne, Hoe persequeerdy m y

totter doot,cAsT.,Lied.13 (ca 15301.
Eig. hazelworm,v.v. ook slang (vg. 2) W ufte minnares? 1Een vrou slinIz
rpc. Cop.: sliendere, chelidvus en gherminne,cAsT.,Pyv.A iij(ca1530)(N.b.
slindere salpiga,luidam seypens habi- van een zinneken,lcennelijk een manl).
lnz. in verkleinvorm : lichtzinnig
tans in depvessis locis, KIL.: slinder.
Chelydvus: sevpentis genus; vg. ook meisje.1VTispeltuytkensloopen na slinSCHUERM.en DE Bo i.v.Slindevt,in de germinnekens, A. BIJNS, N.Ref. 172, e,
aanhh.slang.11Leuv.fï.
7'
#r.4,340 gbeg. 10 (15251;Thisbeslachtveeljonghesli
jn16e :'
,
.);A.BIJNS,N .Ref.345,d,9 (1e gherminnen /Dietmethaerjanckerkens
kw. 16e e.
q; A. BIJNS 460 (ca 1540); zoet van fletsene Terstont ghereet zi
jn
Bvutne3,79 (15641.
me te gaen pletsene,cAsT.,Pyy.D i(ca
Sllnderen (1),ww.Zie W NT i.v.Slin- 1530q;Hs.TM B,B,fol.47v* (eind 16e
deven (l).
e.?q (:slingeyminnetgens).
A. BEDR. -- Te niette slindeven, verSlisseren, ww. Gelegenheidsvorm ing
nietigen,verdoemen. 11Ten waere deur (t.w.v.hetrijm ?)vanslissenï
mijn goddeli
jcke gratije,1ck souden den
Slissen,beslechten.1lck zaldequestie
m ensche teniette slinderen,W ell.M ensch wel sl
isseren (x discovdeven),H .d.Am.
844 g2ekw.16e e.q.
P 6 (m.16ee.q.
B. ONz. Zwieren ; draaien ; kronkeSlobbercock,zn.Uit slobbeven en coch.
len.11V'ritsel,writsel,wryfeers,liefzeere, Vuilpoets? 11 Een slobbercpck soect
Singhen de swalemkens, waer dat zy alltoos vrou vulen,St1,50 (voö
'r 15241.
slinderen,Leuv.AïJ'
#r.4,348gbeg.16ee.q; Slobberick,zn.Van slobben ofslobbeven.
Siende d1e vyanden rontsom hun slindeSlons of vuilpoets? 11Jan slobberick
ren , HOUWAERL Ov.
d.Amb. 53 (1578j, staet hem te verwyte,Bvuyne 1,94 (2e
Door Lethe soetelijck voorby slinderen, h.16ee.q.
Heb ick alle swaerm oedicheytvergheten,
Slock, sLoEcx, zn.Zie W NT i.
v.Sloh
HOUwAy:RT,Lustk.3,7 (1582-'83j.
(l).
Slinderen (Il)tww.Bi
jvorm van slen- 1)Slokop,schrok,gulsigaard (vg.KIL.:
deven (zieW NT 1.v.).
slock.j.slocker.Helluo,vovax).11Een
Slenteren; rondhangen. 1 Al machic leeuwinne... Verloren hebbende heur
in stouen in bordelen slinderen,St1,217 ionghesloecken,Const
ed.M 49 gca 1560q.
(vö6r15241.
2
)
S
me
e
r
l
a
p
,
s
c
h
o
o
i
er. 1 Een leelijcke
Slingerm inneken, zn. Zie Slinghevmin- slorecri
jchteenen vuylen slock,A.Bllxs,
Tl8.
N .Ref.169,a,11 (1525q.
Slinghen,ww .Zie M NW en W N T i.v.
Slocklijster,zn.Uit slochen en ll
jstev.
Slingen.
Eig.gulzigaard en v.v.scheldnaam in
Kronkelen,kruipen (vg.Teutk.:slin- hetalg.?ijSijen weeten niethoe sijgaen
-

.

25
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Sloddercousen - Slutsepese

willen, de slocklijsters, Byouwevsg. 585 Sloppen,ww.Van slop (zie W NT i.
v.
Eca1560q.
Slop (lV).
Sloddercousen, ww. Uit sloddeven en
Slobberen;los,ruim zitten(vg.OPPREL
i.v.).11Siet hoe dees (t.w.schoenen)aen
c@us(8)met-8s.
jn voeten sloppen So mackelicen licht,
Met afgezakte kousen lopen.11Twaer mi
nochtanstytdatmense(t.
w.dekousen) oficop eenpluymetradtVan fijnfluweel,
eens opbonde, & niet en sloddercouste COORNHERT, Ri
jckeman 51 (15501; Als
tot over de knien, JER.v.D.voou'
r,in een schoen die veelte ruym en tegrootis
Des gangers voet wri
jft,wringt,en vilt
Byuyne2,55(15831.
Slodderkouse, zn. Uit sloddeven en tot datseblootisDoort onghemackel
ijck,
house.
smertighenpijnlijck sloppen,COORNHERT,
pel1375q3ekw.16ee.q.
Slordige,slonzige vrouw (vg.coRN.- T'voleovss
sen,ww.Bijvorm van Slutsen (zie
vsRvL.i.v.).11Vrouw Slodderkousecrijcht W S
NT i.v.)?
ioncker Bouwenlijfrock,A.BIJNS,N.ReI. Mo
eizaam voortgaan,sjokken,sloffen?
169,a,8 (15254.
Sloeck,zn.ZieSlock.
1
(
b
:
e1
'
1 paard) dat scost noch slost int
ntweijnden,St2,131 gv6ör15241.
Sloeyen, ww. Zie M NW i.v. Slooyent keren i
Sluderinghe, zn. Van sludeven, bijW NT i.v.Slooien.
m vansluieyen (zieMNNV i.v.Sluyeven,
Sloeyen TlJ,i
n deaanh.naarhetschijnt vor
M7
NT
i.v.Sluieven (11)?
dingen naar.11lcsaloocnaden prijsgaen
Getreuzel,getalm. 1 Met zulcke slusloeyen een reste,Doesb.248gvo6
'r1528q. der
inghe ende dilaijenthemlien (t.
w .die
Sloevere,zn.Vansloeven (zieWNT i.v. binne
n
wa
r
e
n)
de
n
ml
dde
l
be
ne
me
n Om
Sloej(1),Af1.).
die ghues,die buten waren,nietter hulpe
Lomperd; schooier. 11Het geeft my YC COXX CRIVAERNEWIJCK,Bey.T 2,143
wonder dat ghy soe v verstant // mist gca15681.
metv gulsich drincken onaerdich sloeuere!
Sluerich,bn.Van sll4eyen,sleuren.
Bel.v.sam.1012geind16ee.?J.
Laks.11Prince,op onswelvaert gheen
Slommer,zn.Verwant met slom (zie tiit
sluerich,cAsT.,Lied.36 gca 1530q.
MNW enW NT i.
v.)?
Sluersack, zn. Uit slueven, sleuren en
Sukkel? Ommer / goet slommer / sach.
men rooskens droopt (var.:,,En sprack
D en sluevsach 0/7den halsnemen,rekreyn greyn /mijn roostken droopt''),DE ken, talm en, tra
ag zijn. 11 Zy nemen
RoovERE,in St1,62 g3ekw.15ee.
q.
m eest al den sluersack gheheel Op den
Slonghe,zn.Zie W NT i.v.Slonh?
ls /en daertoe so lanck een seelJae
Lom perd? In de aanh. scheldnaam ha
m eenen dat den Coninck num m ermeer
S
y
voor een duivel.11Esmer daeromme in En sal rekeninghe begheeren van zi
jn
gronghe Ghy verzoorde slonghe //welgoe perceel,Zeven Sp.Bevmh.L i
v (15911.
helschsneckere,ReyneM .280gca 1575?j. Sluyprat(te),zn.Uitsluypen en 1'Jf(f:).
Slongher, zn. Tegen samenhang m et
jke minnehandel
Meisje dat heimeli
slonghe (zie ald.4 of slingev schi
jnt zich bedrijft'' 11Ghykondtimmerswelmetter
hetverband in deaanh.te verzetten,ten- daet Enghe M aechdekens m aken van
z
ijslingeva1snomen agentis(van slingenj
atten,H.d.Am.Dd iv (m.16e e.
q.
via kruiper,enz.een alg.scheldnaam zou Sluypr
Sluyten, ww . Tvat sluyten, zie Jo f.
Sluytreghel, zn.Uit sluyten en veghel.
zijngeworden.
Het verband schijnttwee mogelijkhe- Stoktregel).1DitishetslotVan desen
den toe te laten :slonghey kan begrepen sluytreghel, v.
D. BERGHE, Ref. 56, 84
worden als kreet,noodkreet of a1s (on- gm.16ee.q.
gunstige) persoonsnaam, i.c. ter aan- OPM.Nog bi
j v. MANDER,Bucol. 11,
duiding van een yywolf'' (een z,coren- aang.in W NT i.v.Sluiten,Samenst.,enz.
Sluts,bn.ZieW NT i.v.
bytter'').11Moort,moort,roep ick teenen
slongherbloot,Bv.W illehen 559 (1565?1. Dwaas (vg.Ds Bo i.v.)? 11Ghy slacht
Sloorevel, zn. Uit slooy, onnozele of my.Ghy valthuer a1sde slutsean (t.
w.
slechte vrouw (zie W NT i.
v.Sloovq en omdatzijnliefdenietbeantwoordwordt?),
vel? Of twee woorden, t.w. Sloov, s1ap, BVERAERT 266 (1530q.
verflenst(zieW NT i.v.Sloov(111)en vel'
. Slutsepese,zn.Uit sluts,slap,krachteOngunstigebenamingvooreen vroum 11 loos(zieW NT i.v.)en pese.
zeght watwilt ghy guuten /an (l.auè
.) Krachteloze (versta:impotente)man.11
Adieu Venusslutsepesen int voorghespan
goe sloore//vel,Judich 396 (1577j.
.
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Te wulpschelick huuthebbende gheschoOPM.OokbijCOORNHERT1,406b,aang.
ten hu schichten, DB DENE, Langhen in W NT i.v.Sm avtig,Afl.
Smetsele,zn.Van smetten.
Adieu 205 (1560J.

Sluuprat,zn.Ogenschijnlijk uitslupen,

Smet,bezoedeling? 11S.:Hy en heeft

sluipen en vad ofvat.ln de aanh.isdaar- nugheen beletsel
eQ.:Tewachten smetsem ee echter niets aan
th
ea
Vevl.
Z.II,24(15831.
ansc
Vuawe
ngnen.
(t.w.Van le,Smeur
en, ww .Zie M NW en W NT i.v.
? 11Duer dat
Stephanus'stenigi
ng)willetsluupratdra- Smoyen.

ghen (1.sluupgatdvaghen (= afscheiden) Branden,gloeien.1Alzoo waerlijck als
do sterf om Aeneas // W t puerder
ofsluuppatdaghen??),W ant vreeze zou Di
my welduertcuupgatiaghen,GentseSp. m innen die in haersmeurde,H .d.Am .O 5
175 (15395.
(rn..16ee.q.
Sm acltebacken, SMECKEBECKEN,
Smijtachtich,bn.Vansmijten.
Uitsmachenen bechm et-8'
n.
Geneigd tot slaan (vg.TBIRL.
),in de
1)Smakkend kussen (vg.K1L.:sm ack- aanh.van een paard.11Myn peerdeken is
jtachtich, Chabecken.Fland.j.sm ack-m uylen en smijtachtich, somtijts bi
37(15511.
sm ack-muylen (2e art.).Basiave:pan- Ftls
Sm oecken, ww. ldentiek met zmohen
geve,affigevet?sczfîz
l4f'
nl.11Dan volghen sy
hun jent Lief ten offere,Om de stoole (zieald.4?Ofbijvorm vanSmuycken (11)?
daer te sm ackebackene, Die sy ghekust
Blijkenshetverband in de aanh.naar
het schijnt (erotisch) stoeien, dartelen,
heeft,H.d.Am.V 5 gm.16ee.
q.
2)Smullen (vg.KIL.:sm ack-becken. dollen. 1 Alsmen lustichlic mach liggen
Fland.j. sm ack-m uylen en smack- gedoeken'' siet, M et eynen naectten
m uylen (1e art.). M axillas siue labia wroucken mach liggen sm oecken'' syt
intev seslavosonocollidevemanducando).1 (l.sietj...W atmoetVenus daer vruechW ild hem yewartsvrolijck betrecken up dencooken''siet,Bieyses26 (2eh.16ee.q.
daticken onscousijn oocmaeghenlecken
Smoken, ww. Bijvorm van smohhen,
en smeckebecken //metioeckendetande- zieW NT i.v.Smohhen (1)?
Sm akkend,klemm end kussen;zuigen?
kens,Smenschen gkeest217 gca 1560?q.
Smaecsele, sMABcxsEL(E), zn. Van 11Een ander sa1 aen v witte borstkens
smahen.
smoken,St2,193 (vöör15241.
1)Smaak (vg.KIL. sm aeckse1.Gus- Smoren,sMooREx,ww.Stampen (:s)
tus). 11Een soet smaecxselvol venijns, smoven,zieStampen.
Camp v.d.Doot700(1493);Alcanjclettel Smuycken (1),ww.ZieMNW i.v.Smu/jc comme om leeren.Jc hope te ghe- hen,leart.,W NT i.v.Smuihen (1).
cryghen beter sm aecxsele,EVERAERT 494
lndeaanh.naarhetschijntdwarrelen.ll
Al Waren alle nAarnAoren gem aect SOe
(1eh.16ee.1.
2)Liefdetgenieting)? 11Aldus es dhe- cleyne a1stsandeken datinde lucht mach
lighe gheest... Gaende voort vut huwen smuycken,St1,157(v66r15241.
godliken smaecsele, DE RoovsltE 113
Smuycken (11), SMUKEN, ww. Zie
M NW i.v. Smuhen, 2e art., W NT i.v.
(3e kw.15e e.q.
Snaeckebecken,ww. Zie Svnachebachen. Smuihen (
11).
Snaeeck,zn.Van svnehen.
1) Zich verborgen houden. 11So die
1)Vleierij, mooipraterij. #1W at dient violetkens m et groene struycken Ootdien loosen smeeck,Loosen valsch inden moedich duycken //voorswi
ntersstuycgrond,cAsT.,Lied.56 (ca 1530);Als... ken Moetjonstehiersmuycken //in liefs
him itoe boot zo m enighen sm eeck,Loos accoort, S#.d.M . 4640 gbeg. 16e e.
q;
en valsch inden grond,cAsT.,C.V.R. 175 Smukende dui
jckende wachtv voerhindere,St2,91 gvöör 15241;W ie mach in
(1548q.
hebdy haer armen sm uycken, H .d.
A m. X 6
2)
Ge
s
me
e
k.
1
1
Nemme
r
mee
r
ruste, duer sm eec noch bede, CAST ., (
m.16ee.q;Almoetick somtijtssmuyken
C.V.R.225(15482.
// en zijn int duystere,Haagsp.o iiijv
Smeecsel, zn.Van smehen.
(15612.
ln de aanh.schuilen,zich bevinden,
Gesmeek. 11Ten helpt smeecsel noch
bede,cAsT.,C.V.R.155 (15481.
zijn?11Daerverstanten wille in smuyct,
*sm ercken,ww .Zie Snevchen.
D at dese bi sot wille leuen, Doesb. 210
Sm erticheyt,zn.Van smevtich.
Evöôr1528q.
Smart,pijn. 11Gentse Sp.295 (1539); 2) Heimelijk overgaan (tot)? 11W ant
A.BIJNS95 (1548j.
sij die genaede gods misbruycken tot
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wulpsheijt smuycken en haer versaecken
alle goede wercken, W evchen d.Baym h.,
inHs.TM B,C,fol.34c(1596q.
3) Heimelijk genieten, smullen (vg.
v.D.wATER).!1Die smuyckende zuegen
mogen haren draf wel, Sp.d.M . 5196
(beg.16ee.1.
OPM.Onduidelijk isde bet.in devolg.
aanhh. 1 Hi (t.w.Eurealus) en ruerde
gheen wesen (t.w.toen hijonderhetbed
lag), hoe most dat smuken in liefden
(
corrupt?),Doesb.56 Evöör 1528);Hier
om Gods wrake sal v toornich slaen Al
smuykende/cortsen subitelijck,GHISTELB,Ant.77 (15551, (hic? ofhebben we
hier te doen m et sm uychen,sm eulen,enz.
(zieW NT i.v.Smuihen (1),vg.Smuychen
(1)S,minuyc
.eks
d
beetl.
ontbranden?).
,zn.Van smuychen.
Gloed? 1 Door de wolcken zietmen
'tsmuyckseldoorsmuycken //Van Phoebus
,H.d.Am.Q 5 Em.16ee.
q. v.SmuisSm uysteren,ww.Zie W N T i.
teyen (1).
Smullen, snoepen (vg. SCHUBRM. en
TEIRL.I.1A.BIJNS122 (1548J;HBRPENER,
Factie B ijv (1556q; Con. Balth. 567
(1591).
Sm uken,ww .ZieSm uychen (
11).
Smul(1),zn.Zie MNW i.v.,'W NT i-v.
Smul(1).
1) Smulpaaprlekkerbek.11Gentse Ref.
108(15391;Hu%sv.Idelh.293 (m.16ee.q;
bij v. VLOTBN, Ned. Geschiedz. 1, 323
(15671;Ontv.Rentm.250(1588?q.
2)Snoeper (m.betr.tot mingenot)en
v.v.geliefdetm innaar,inz.indeaanspraak :
schat,lievellng.1DERoovBltE400 (3ekw.
15e e.q; BVERAERT 175 (15271; cAsT.,
C.V.R.132 (1548q;Bijstiev449 gm.16ee.q;
Const-thoon.Juw. 31 (16071.
Smul(11),bn.ZieW NT i.v.Smul(lV).
Dronken (vg.KIL.:sm oel/sm ul.Ebviusen vg.ald.:sm ul van dranclte.Calens potu #r'
?.
f8wç mevo, obvutus 7
Jïw,
@). 1
W y willen ons van blijschappen gaen
drincken sm ul, HERPENER, Factie B iv
(1556q.
Sm ullaert,zn.Van sm ullen.
(Heimelijke) minnaar? 117.:W ie stal
die vlechten ? F.:Haren soeten smullaert
//metzijn twee knechten,S#.#.M .3732
gbeg.16ee.
q.
Snabaert,zn..van snabbenî
Snavel, mond? 11Een stegaert smeet
een visaertop zijnen scranckaertOm dat
scarfairtin tgelach sloech zijn snabaert,
Doesb.246 gvoö
'r15281.
Snabbelinge,zn.ZieM NW i.v.
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Gesnap, gebabbel, beuzel
praat (vg.
oE Bo i.v.Snabbel:Snabbeling.Ietsdat

snabbelende(= raffelend)gezeidp/gelezen
ï.
ç).1M av.v.N.713 (ca 1500);DE VuLT,
Byuilojtsspel,in .
II.Iz
)rJA'.10,120(eind 16e
e.?; Hs.F;#'.
5,B,fol.104 (eind 16ee.?j.
Snabben,ww.Zie M NW en W NT i.v.
Metde bek trachten te pakken ;happen

(vg.IclL.:snabben.Ov6autvostvoï'
?îz
?
,
flcaptitave, vaptave). 11 Sietse (t.w. de
koeien) staen snabben,Pvoetus Abantus
477(vöör15891.
deve, lklovdeve: & Latvave: & Captave,

Snacken,ww .Zie M NW i.v.,W NT i.v.
Snahhen.
Bits of hO11
dS Sprckel
'
l;SnallWen (Vg.

hïav.29,105:Z.Vl.).110.:Hoe
Huer kinnebacken / steldese ouer zyde
Van puerder aercheyt, BVERAERT 177
(1527).
Snackeren,ww.Van snachen.
Snakken.1Ghelijck een oprechtm ensch
is dexcellenste dier...Soo snackert si
jn
herte oock als een ghier... naer dalderexcellenste,Antw.Sp.Hhh iiijv (15614.
Snaeren,ww.Zie Snaven.
Snaerman,zn.Uit snaev (zie Bievsnave
en Snavent en I'FIJTJ.
Grappige naam voor bier. 11Ziet dit
D E Bo en

spyttich spracse.S.:H oeghyncsesnacken

volc staen tapperen al waert droncken,
Snaerm an isserin,watm eughensekallen 7
.

cRuL,Dvonchaevt13g2ekw.16ee.q.
Snap (1),zn.Bijvorm van snep,snip?
Snip?11Rydtvuyt,rydtvuyt,singhen
alle snappen (x hnappen),Leuv.AïJ'
#r.
4,347qbeg.16ee.q.
Snap (11),zn.ZieW NT i.v.Snap (1).
Stoot,duw (vg.KIL.:Snap.Raptus)?11
Dit leerken is oyck quaet Om climm en ;
creech ick eenige snappekens, Twaer
geschapen, ick m isten alle dees trappe-

kens,Bv. Wfïîl8/?:s 336 (1565?1.
Snaperen,ww.Van snapen (naastsnappen) of wisselvorm van snappeven (zie
MNW i.v.Snapevinge).

Jagen,trachten te vangen?Of(liever)
praten,kletsen,babbelen? 1M .t.:Myn
nette en is zoo niet te bedervene, Lief
prijckmorseel.M .h.:'tEnbaetgheensnaperen,1ck smi
jtalontwee,H.d.Am.V 2
(m .16ee.
q.
Snapgeest,zn.Uit snappen en geest.
Praatvaar.1Si
jn dit niettwee snapgeesten /sonder bescheyt,M .Bedv.Havt
48 (1577);Hs.TM B,.1,fol.108* geind
16ee.?q.
Snappage, zn.Van snappen
bastaardsuffix -age.

Gesnap. 1
1Stilt de zede /van uwer
snappage,EVERAERT 149 (1523q.
Snappinghe,zn.Van snappen.
Gesnap.11Diewijsisdievliedealsulcke
snappinghe,Consted.M .69 rca15601.
SnarenySNAEREN,WW .Van Sytqek'.
Eig. de snaar (t.w.de biersnaar,zie
Bievsnave en vg. Snae;';
'
î
,
ta1î
.4 spalltlen;
drinken.11Deesmoutgaeuen (l.mouthae;z:'
'
)z)die altyt sitten en snaeren Soe dat
hen van busene die oghen swellen,St 1,
115 gvöör15241;Ou,datswaer,icmoeste
eens snaren,T'is best dat ic eens drincke
eer ict vergate,CRUL,Dronchael
't26 q2e
kw.16ee.1.
OPM.Vg.I'
Qr,
sn
zlAz'
lz.
Snaterblat,zn.Uit snateven en blat.

Eig.tong?ln deaanh.snater,mond.1
Houtvsnaterblat,Nyeuvont307gca1500q.
Sneercken,ww. Zie Snevchen.
Sneesen,WW.ZieW NT i.
v.Sneezen (1).
Aan een snoerrijgen,rissen.1Ghelijck
men siet den haerlnck sneesen So hangt
ghy Gods creatueren in de lucht, DE

RoovsRs 377 (3ekw.15ee.q;Mijn onreyn
c
onscientie (heb ïà)niet nauwe gecleest;
Dushangen de sonden daerane gesneest,
M et grooten hoopen,seer vaste gheclist,

vercken,smercken (1.snevchen?),Dwevch
d.xz
l/osf.915 (1eh.16e e.1;Nu moetick
lachen wat moechdy snercken // toch,
Rott.Sp.G vj(15611.
In de aanh.van een hopeloze min.
naar. ,,J
'allke)).
J? van verl
angen. Hij
iancte hijsnerctehijghinc soe hy quam ,
St2,153(vf
sör1524).
3)Snevchen '
;z
lJ,(:?z), eig. ;#J'anjqen') en
v.v.verlangen,hunkeren naar. 1 Tgelt
isdaerhen thertnasnerct,St2,52 (v6ör
1524);En bedroefde herten die 't lanck
snercken Na troost hebben,die gheefick
confortatie, ff.#.z1p4. F 8 (m. 16e e.);
Hoenatuere naernatuereheeft ghesnerct,

ald.Q 2.
4)Schimpen.11Ghy moetv handenvan
onreynen slijcke dwaen,En naer Rethorikestaen,zuuer zonder sneercken,cAsT.,
C.V.R.31(15481.
Snodthuijs,zn.Uitsnodten huijs.
Grappigebenaming voorneus.11W adt
mach ick daer aen mijn snodthuijs
hebben,Pyeechev369 (2eh.16ee.q.
Snol,zn.ZieW NT i.v.Snol(11).
Vleinaam , inz. voor een kind (vg.
coRN.-vERvL.),uitsl.aangetroffen ln Verkleinvorm. 1 Och, siet toch, wadt een

soeten snolletgen ls onspreecker,dat soeA.BIJNS 354 qca 15401.
Snellaert,zn.V an snel.
tedierken Lvan een vavhentje),Pveechev95
Die voortvarend is? 11Een lustichaert g2eh.16ee.),Hs.TM B,G,fol.65v(eind
een rustichaert ende een snellaert D ie 16e e.?q(snoll
ehen).
wraken de naoort aen enen roetaert,
Snorpen,ww.Corruptvoor.
çs0r(c)à4s?
Doesb.247 gvöör15281.
Ofbijvorm van snevpen,in een nog niet
Snerck,zn.Van sneychen.
opgetekende bet.?
ln de aanh. zou ik sneychpoff wil
len
Tekeergaan.11Tw.:Hoesalsesnorpen
opvatten als twee woorden, t.w. sneych Te.:Hoe salsegebaeren,Abv.Ojf.,inHs.
(zieW NT i.v.Sneyhen,Afl.)en #p// (zie TM B,a4,fol.60 (eind 16ee.?q.
W NT i.v.Poj(V),dusa1szn.met(t.w.v. *snossen, ww. Corrupt voor smossen
het ri
jm)gepostponeerd bn.;snevck p0// (zieW NT i.v.)?
kan dan begrepen worden alswaardeloos,
Morsen? 11Siseyden:hoe sidt ghidus
onaangenaam klinkend woord of m inder en snost (
l. smost?), En ist niet beter
waarsch.- alsverwatenvrouwmens.1C.: gheschost, ghebrost, Doesb. 260 (vö6r
Jan,waersullen wijBelitgen begraven? 15281.
Snotgat, zn.Zie M N'
W i.v.
W illen wij met haer gaen draeven opt
kerckhoff?J.:Kerckhoff? Dat waer ge- Neustgat)(vg.KIL.:Snot-gat/neussponnen van fijnwerckgroff;Vansulcken gat. Navis, naves: navium jovamen). 11
snerckpoff,ysteek mi
j die walge.C..W e1 Bevv. Bv. 78 gca 1520?j; Tielebuijs215
waer salmense dan begraven? J.:Maer (1541j,cAsT.?C..v.R.243 (1548q.
onderde galge.. Op dat haer balge ,,die
OPM.Ook ln H ist.v.Covn.-ddv.1,259,
ravensmoeten eeten,Ll
jsen Jan Sul211 aang.in W NT i.v.Snot,Sam enst.afl.enz.
Snottabel, bn. Grappige gelegenheids(eind16ee.?q.
Snercken, SNEERCKEN,ww. Zie MNW
v
e
r
vorming vannotabel(vg.Snottoov).
en RVNT i.
v.Snevhen.
H et tegenovergestelde van notabel,dus
1)Luid klinken.1Zijn ghebedttotten verachtelijk, afschuweli
jk.11Maeckt my
Heere doen snercken,Pol.Ball.,in Ttjd- eerstv snottabelenaem bekent,Zeven Sp.
schv.16,187(1581?q.
J'
?:r?
44/z.R vijv(1591j.
Snottegote,zn.Uit snotteen gote.
2)Te
erc
ga
an.
oon,
lans
derke
ke
ke
n /1
/Di
pee
rcske
heyllich gaen
Binnen als
Blijkenshetverbandin deaanh.sukkel
.
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(dus we1 zonder samenhang met snotgootje,gleufin debovenlip (zie BOEKENooGEx 1359)? 1Dan is sy zoo ziecxkens
dat hem deert,H aer aen te tasten d'arm
snottegote,H .d.Am.R 2 gm .16e e.j.
Snottoor, zn. Opzettelijke, grappige
vervorming van doctoov (onder invloed
van sottooyen sam enstt.a1s snotgat,-huis,
hvabbeve.d.).
Zot? 11Voorts roept ons barbieren en
snottooren dieongeleertsijn en hem niet
en verstaen,Gv.Hel221 gca 1564);Daer
-

sullen oock wesen al sooveel snottooren,
Die som m ige gescooren,die som migem et

lang haer,Kluchtsp.1,188 geind16e e.?q.
Snouwen (1),ww.Zie MNW en W NT
i.v.Snauwen.
Aantasten;beetkrijgen (zie MNW i.v.
Snauwen, Aanm.)? Of benadelen? 11
Twoort Gods alleene,wietoytbeschoude.
Bleefonbedroghen,hoe weltpersequeren

Enen syn snuyte snutten, iemand te

pakken nemen,hem ranselen (contaminatie van enen snuiten, iem and honds
bejegenen (zie W NT i.v. Snuiten (1),
bet.3)en enen den neusesnuiten,iemand
beetnemen (zieMTNT t.a.p.,subbet.2)?).1
Roert hem die hooffm eester, ick snudt
hem soo syn snuyte,Dat hem die kinnebacken werden bloet root, Tvudo 1959

(ca 1550j.

Socie, soTlE, zn. Ontleend aan lat.
socius.

Kerkelijke waardigheidsbekleder of
functionaris(vg.DUCANGE i.v.Socius).11
Soo ghecryghen wy neefken, goede promocien Als rijcke socien, Dwevch d.
Apost. 1473 g1e h. 16e e.
j; Syn heren
(
t
.
w.
v
a
n
d
e
b
i
s
s
c
ho
p)
v
e
r
schencken al
die promotien als cloecke sotien,Sotslach
372 gca15502.
*socken, ww. Drukfout voor jochen
(zie ald.4? Sokhen,hard lopen is uitsl.

En veruolghen, (ende) menich snoude,
Dweych d.Apost.,prol.23 g1e h.16e e.q. bekend a1sbargoenswoord en alszodanig
OPM. Vevsnauwen.

Snouwen (11), ww.Oorspr.?
Blijkenshetverband in deaanh.vallen,
tuimelen. 11Dat Lucifer moest wt den
hemelsnouwenHebicktwelonthouwen //
segtquam datdeurmy (t.
w .Eevgkievich
ff:g/8)//niet?Haagsp.civ(1561q.
Snuereelt zn.Van sw'
?
4(:)r:s, snoeren,
snorren (zle MNW en W NT i.
v.) met
bastaardsuffix -eel?
Blijkens het verband in de aanh.een
ofandereaandoening ofonregelm atigheid
t.g.v.het vele drinken;is het woord inderdaad afgeleid van of verwant met
SR,O6y6kt,S1lOFF8z
n, dan ZOt1 m en aan Snur-

ken kunnen denken (zieW NT i.v.Snovven,bet.A,4 en vg.DE Bo i.v.Snoovelen
en Snovvelen). 1 Van drijnckene haddy
dicwildden snuereel(x deel):Zijn ooghen
puulden hem , enz., cAsT., C.V.R. 243
(1548q.
Snuijsterheijt,zn.Van snuisteven.
Aardigheid,verrassing''7
.1W aersijdij
nu,die inder hellen cluijster //leijt,crijgen wij nu geen snui
jster//hei
jt,segt,
ou,ghijdieven?Gv.He1112 (ca 1564j.
Snuten,w w.Zie M NW i.
v.,W NT i.v.
Snuiten (1).
Enen snuten van,iem and beroven van
(vg.snuiten,ontfutselen,roven,stelen?in
Amst.Spink. 256, aang. in W NT 1.v.
Snuiten (1),sub bet.1, 2). 1Ghy wort
bedroghen / ende van Gods rycke ghesnuut,EVERAERT 70 g1511j.
Snutten,ww.Zie MNW i.v.Snutten en
Snuten,W NT i.v.Snuiten (1).
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nog alleen opgetekend in het recente

woordenboekje De Boeventaalvan Köster Henke (zie MOORMANN, Bvonnenb.
blz.344),jochen daarentegen wordt gesteund door KIL.en vier plaatsen uit de
l6de-eeuwserederijkersliteratuur;bovendien ligt de verwisseling van de drukletters/en s voorde hand.
Er van doorgaan, verdwi
jnen. 11Dat
doet datSchriftuer te m etwerdtbekent/
Ditheeftu gheschent//dusmeuchtghy
gaen socken (l.jocken?),Rott.sp.N iiijv
(1561q.
Sodaenlijc,bw.Van sodaen.
Zodanig.11Accidentheefthem dooten
verweert Mits eender stupen sodaenlijc
mitliste Ja zo haestelijc eer datmen wel
wiste,Camp v.d.Doot2143 (14931.
Soetaert, zn.Van soet.
Beminnelijk, verstandigt?) persoon. 11
Sulck schynt een soetaert van bedrijue
algaet hij ghelapt en qualijck ghecleet
Dae
r is meersciencie binnen synen lijue
dan een die noch soe abel heet,St1,33
(vöör 1524q, Mits anxt was properaert
i
ntslijck een wroetaert,Diesweenden so
iamm erlic keiaert en soetaert,Doesb.247
(vötsr1528q.
Soetgheerdich,bn. Uit soet en gheeyde
met-ick.

Eig.y,soet''(aangenaam,heerlijk)van
gheerde''(tak,twijg of tuin,hof),v.v.
veralgem eend tot epith. ornans: edel(aardig),heerlijk? 11Dat naer tswoordts
vermaen //deconste.. totvianden heeft
onweerdich Diese soetgheerdich // niet

Soetgheurich - Solveringhe

en connen certeyn,x4w/t&.Sp.T i(1561);
Als hy hem salfde. Met olie der blijschappen eer-weerdich Bouen sijn mede
ghesellen / dwelck soet-gheerdich Den
reynen Constenaers is een exemplaer,
ald.V iiij.

OPM. ln Byuyne 1, 164: y,M ocht ick,

ter spacie // met consolatie,sonder solatie, /,
/ myn lieff (t.w. Christus) aenhangen //fyn,myn desperatie //werdt
recreatie'' staat solatie wel corrupt voor
dolatie (zie Dolatie (11)).

Soetgheurich, SOETGHUERICH, bn. Zie
Solemniseren, ww. Zie M NW i.v. SoZoetgeuvich.
f:A2:#Azç'
yt
??':w.
Soetgrondich,bn.Uit soeten gyontm et
Met betr. tot een feest: kerkelijk,
-ic
h.
plechtig vieren.1Nu dusreysende...Al

Zoet,liefelijk van aard.1Noitvrouwe
Doesb. 138 (vö6r 1528); Soetgrondighe
constighe Rhetorijcke, Hsftt?.Sp.Tt ij
g1561j.
Soetheyt, zn. Zie M NMT i.v. Soetheit.
Komisch nastukje, klucht (voor zoetheid in de bet. zotheid, vg. M NAV i.v.
Soetheit,bet.6).11Hoort voorttwelck u
verjolijsen //salEen soetheytdiewyhier
blijcken laten,Sp.d.M .5033 (beg.16ee.1.

binnen Jherusalem / omme daer eervan Paesschen,Jezus i.d. tempel 5 gca
1575?j.

soetgrondiger in corten verhale dan ghi, baerlick Te solem niseren ...Dathoochtyt

Solempneil,bw .Ontleend aan ofr.solem nel,fr.solennel.

Plechtig.1Een plaetse/oftestoeldaer
Eenen conync /.zeer tryonphantelic Om
srechsverchieren /solempneilplaysantelic Magesteytelicke rustejn neimpt,EvERAERT301(15291.

Soethuenich, bn. Zie Zoetheunich.
Solempnelic,bn.Zie M NW i.v.SolemSoetreuckich,bn.Uit soeten veuch m et pnelihe.
-1ch.
Plechtig.11Goddelickediensten /solemZoet,aangenaam van geur.11Blommen pnelic ende scoone Ten loue van Gode,
'

soetreuckich,Antw.Sp.Llijvg1561q.
EVERAERT 121 (1525q.
OPM.Nog bi
j VONDEL 1,47,aang.d. Solicitateur,zn.Ontleend aan een m oOUDEMANS i.v. Zoetvohigh.
gelijk naastsolliciteuvin hetofr.bestaan
Soetvloedicheyt, zn. Van *soetvloedich. hebbend sol
licitateuv (vg.prov.sollicitaGoedgunstigheid? 1 Nu danck ick doy, sp. solicitadoy, ital.sollicitatove)of
God van sulcken voorspoedicheyt / gevormd naar lat.sollicitatov.
W yenssoetvloedicheyt//ionstmy deurv
llveraar.11JudasAiachabeus goet SOverleent,Antw.Sp.iiv(1561q.
licitateur /Purgierdet (t.w.van afgodeSoetvrindelijck,bw.Uitsoeten vvinde- rijen)alwederten selven tyen/Mitfellen
lijch.
stryen,cAsT.,Bal.h 4v (1521q.
Soliciteren,ww.Zie Solliciteven.
Liefdevol?11AlzijnChristusooghen aen
tcruys ghebroken Eens siet sy leuen in
Solisiteeringhe,zn.Van solisiteeven,solheerlijcker maiesteyt Minlijck reyn soet- liciteren.
vrindelijck,Antw.Sp.Tt iv (15611.
Inspanning, i
jvert zorg. 1 W at wert
Sol?zn.Zie M NW i.v.,le art.
dan van v chieragle stoffeeringhe W at
Vull,slijk,drek. 11S.:Ligdij noch in wertv plantasie (l.ofversta plantagie?)
uwen sol?B.:Neen ic,raven jonck,Sacv. / segt eloquentelijck Daer ghy nv aen
v.d.N.1037 g3ekw.15ee.
q.
hangt / al v solisiteeringhe,Zeven Sp.
Solaceringhe,zn.Van solaceven.
Bevmh.T vv(15911.
Solle,zn.Zie M NW i.v.
Het verwekken van vreugde. 11Haer
vrindelick woerdekens haer solaceringhe
Bal; balspel; vermakelijkheid? 1 En
haer blyde gelaet.. heb ic beseuen,St1, laetniethaestenbestg
ej.Tenistotgheenre
28 gvöör 1524j.
feestenteglopenq,Nochtotgheenresollen!
.

Solacie,zn.Zie Solatie.
Solaesheyt,zn.Van solaes.

Vreugde,genot. 11Sp.d.M . 392 gbeg.
16e e.q;Piv.en Tk.134 g1e kw.16e e.q;
Doesb. 183 gvö6r 1528); Well. M ensch,
personage: Eevtsche Solaesheyt g2e kw.
16e e.q;Antw.Sp.Pp iij,Ssi(1561j.
Solatie,zn.Ontleend aan lat.solatium .
Zondig vermaak.11Eerdebeminteerde
tot allen stonden :metsweirelsvonden //
& solacie,Bvuyne 1,157 (1556q.

Elc
Sh
ev
lci
jltcer3e2n,
5 rc
a1I4C9I0
?j. ww. Zie
ol
li
SOL
TEREN,
M NAV i.v.,W NT i.v.Solliciteeven.
Zich weren,zich bei
jveren.1DvieSot-

ten,prol.6 (1e kw.16ee.q;cAsT.,C.V.R.
236 (15481; GHISTELE, Vivg.a4yAl. 35b,
174a (1556j;.4z
l
z/ît/.S/.Ssijv (1561).
Solveringhe,zn.Van solveven.
Oplossing, antwoord. 11Nu laet ons
deen dander/nietzijn verwijtelijck Maer
wachtenvlijtelijck //naelckssolueringhe,
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Somm en - Sondewaerts

Haagsp.b ij(1561j,Twaersyn begheren
/ snel / daer af te weten solveringhe,
Rott.Sp.P vv(1561j.
Sommen (1),ZOMMBN,ww.Zie MNW
i.v.,leart.,W NT i.v.Sommen (1).
1) Zeggen, uitspreken, verklaren. 1
Sacv.v.d.N.246 (3ekw.15ee.j,M av.v.N .
711(ca1500);EVERAERT444(1eh,16ee.j,
Gentse Sp. 3, 103, 288 (153% , cAsT.,
C.V.R.39 (1548j;H .d.Am.V 5v (m.16e
e.q;Antw.Sp.Mm ijv(1561j;Bv.Willehen
211 (1565j; Pveechev 161 (2e h.16ee.j.
(De interpretatie v.Fr.BaurinVersl.en
Med.V1.KonZZT
AcIad.
1939,487'yyverwijten,
I-CVCXCX?9 berust op een
als verzuim
vergissing); Pvoetus .4bantus 12 (vöör
15894.
(hTietjom sommen,(niet)uittespreken.11Sckuyfman 495 gvöör1504j;Constthoon.Juw.14 (1607j.
m eer dan m en kan
zeggen.11EVERAERT 218 (1528?q;cAsT.,
C.V.R.199 (1548)en pass.- Boven somme
in dez. bet.aangetroffen bijv.HAUwEiumnsac
e.qta
eph
n Sme
chht
energhe
cAs
, Bal
(m . 16eEpi
GHEN,
estT.
441
(ca.
1560?q.
2)Achten.11Jcwildicvan hu /mochte
sceeden Hoe we1ghy m yn salicheyt voor
hu grootsomt,EVERAERT 141 (1528?q.
Ook wederk.11Deduuebekentdatse
-

huer m ach Vry somm en, EVERAERT 355

(1531q.
3)Overwegen,overdenken,acht geven
op,terharte nem en.1
1Pijntaltesommene,Camp v.d.Doot1327 (1493J,Jc biddu
jnwendich / doch myn concluus somt,
BVERABRT 40 (15121 (zie ook ald. 42
(1512j,277,335 (1530q,517 (1533j);De
leuwinne is wech, dat soud ick hoopen,
Diesmoetmi
jn vreuchttemeerom sommen sijn,Piv.en Th.477 g1ekw.16ee.?q;
Dit moedtty eenpaer somm en, cAsT.,
C.V.R.28 (1548);Een questie moet ghy
nu gaen som m en... Dat is, waeraf dat

jalousie mach commen,Consted.M .122
(ca 1560j; Hier es des menschen zoone
// weset wel sommende,Present voor
ooghen,Jezusi.d.tempel387(ca1575?4.
4)Bedenken? 11Een anderraethebbic
ghesom t schier, EVERAERT 44 (1512q;
Thuwen proffyte sal
lic / een goet vers
Som m eny ald.45.
5) Schenken,verschaffen.11Den raet
tusschen hu endemy ghescoren Salgroote

vruecht / ons pynen te sommene,Bvy:RAERT 171 (1527J;Aerm jnde Buerse /
lettele proffyts somt, ald. 289 (1529);
Dit hout zoudic thueren keere som m en,
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ald. 514 (1533) (hic? of bestemmen?);
Deze figure ons trechte bewyzen som t,
Dat in Godt sterven een troostich ver-

ryzencomt,GentseSp.17(15391.
6) Streltken, gedi
jen. 1 Hueren raet
sal my noch /ter baete sommen, EvsRAERT 539 (1538?q.
7)Schimpen? 11Datwy veeloftlettel
m et vulle flasschen rom m en Oft m et idel
tasschen sommen /op fortunen brancke
W atisterweerelt:het moetalin asschen
commen,cAsT.,Bal.B 3v(1521j.
Sommen (11),ww.Zie MNW i.v.,2e
art.
Nopen,aansporen.11Die tydynghemy
den zin om louen somt, EVERABRT 212
(1528?j; Christus torment twelconsom
louen somt Dede twater der traenen /
vuthuerooghen leken,ald.341 (1530j.
H em sommen,zichzelfdwingen? Of
zich richten,zich begeven? Of zich (bereid)verklaren? 11So moetensehebben /
van datter by staet Ende hemlieden thuwen accoogrjdenesommen,BVBRAERT290
(1529q.
Som m eren,ww. Zie M NW i.v., W NT
i.v. Sommeeven.

Beschrijven, afschilderen. 11Die tafel
isghespreyt//nietom sommeren,Antw.
Sp.L iij(1561q.
Sonade, zn.Ontleend aan ofr.sonade.
Trompetsignaal.1My dunckt,ick heb
sconincx sonaden gehoort, Ontv. A:C4JAAC.
1066 (1588?j.
Sonckte),zn.Bijvorm van sckonchle)?
(
Zi
eSaddent.Voorde betekenisontw.Vg.
m en dan bonh.Ofidentiek met wvl.zonke
(zie DE Bo i.v.),bijvorm van donh (zie
W NT i.v.Donh (11)7
.
Grote,grove kluit aarde (vg.Loquela
i.v.Sonhe)7
. Boomstronk (vg.SCHUERM.
i.v.SonhenSjonht?11Eestfonderselealree
in derde ghesoncken,Steenen als soncken
suelen wy behoeven,Tvudo890 (ca1550q.
Sondach(slhoeck, zn.Uit sondach en
hoech.

Blijkenshet verband in de aanhh.een
verachteliike plaats. 11 Ghy zijt inden
sondachs hoeck ghedreven (versta: gij
z
Sijtversmaad,opzijgezet),Sp.d.M 2666
eg.16ee.q;Alsulcke liefde schrijve ick
met waesschen / lnden sondachs hoec /
acht dagen naer paesscen (versta:verachtik,achtik verwerpelijk),ald.3393$
'
M .T la waer voor houdy m y dan .
M .H. Voor vi
jghen naer Paesschen.//
Achterinden sondachhoeck ghebrabbelt,
H.d.Am.V 3 (m.16ee-q.
Sondewaerts, bw. 'NT'an soytde.

Te sondewaevts,tot (de) zondetn). 11 niet al versleten aen v es vergeten niet
W y sondaren onuerstandighe ende inno- dan eere en dueght,DvieSott
en 113 q1e

cent Die... Ons regiment // te sonde- kw.16ee.1.
waertsgheuen,DE Roovsus 239 g3ekw. OPM.Vg.ook Slytscoe.
Sottem ent, zn. K om ische afl. van sot
15ee.q.
Sop(pe),sops,zn.- SintJorissoplpej, (vg.zielement),naaranal.van (:s)bJf(f):ment?
sope,zie Vischsoplpe).
Sophistelick,bn.Van sophist.
Zotheid,zotternij.!11nt sottement ic
);Sophistisch'', betrekking hebbend op oocspele mi
jn rolleken,Doesb.236 (vöör
een dwaalleer.l
iDits de handelinghe
15281.
waer uutquam sim onie En in haer fleur
Sottoor, zn. Komischet?) afl.van sot,
ghecom en die sophistelicke theologie, naaranal.van doctooy,pastooy,enz.
Iz
JJ88F.Gheleerde 473 (15581.
Zot. 11Tsijn aldroncken sottoren,A.
Sophistich,bn.Van sophist.
Bllxs 85 (1.
$27);Martinus Lutere,Een
Bedrieglijk, vals (redenerend);waan- glorioos sottoor, een aerdich stutere,
wijs? 1 Si verleyden mijn schapen aen ald.1.21 (1548).
elcken cant, Door tsophistich verstant
Soudaet,zn.Bijvorm van soldaet.Vg.
dat si useren,B.
d.Scy.4 (153% ;Tberoe- Venussoudaet.
van dej
uc
hdels
iophi
ke we
rg
che
kcn,
aln,
le
Krijgsman, soldaat (vg. KIL.: soume
sent
sti
iuelcnhde
pern
cken, pri
d
ae
t/soldaet/soudenaer/soudenier.
ald.13.
M iles aevavius,enz.). 11Dan synder leSoren,ww .Zie Zeuven.
gaten roffiaens soudaten die ghern m ede
Sorgheloos,bw.Zie MNAV i.v.Sovgeloos. aten vanden roomschen si
jroop,St1,26
Onbevreesd? 1 Sorgheloos tusschen gvöör15244.
twee wateren zwem ick, os RoovsRs
OPM. Ook bij DE POTTRE, Dagb. 80,
aang.in AVNT i.
v.Soldaat,sub bet.1,a.
299 r3ekw.15ee.q.
Sorlen, ww . Zie W NT i.v. Sovyelenï

Trekken,rukken? 1P..Hoortse (t.w.
de koeien)toch borlen H .:Sietse staen
snabben.P. Sij sorlen /sijhorlen H.:
Sijstooten /sijcrabben /P. Sijblaten /
sij crijten, Pvoetus z4bantus 477 gvöör
1589q.
Sorteersele, zn. Van soyteren.
Soort. 1 Dan esser van volcke een
andersorteersele,cAsT.,C.p.f?.46 (1548);

Soudeynich, SAUDEINIGH,bn., bw. Zie
M NW i.v.Soudeinich.
Plotseling? onverwachts, v.v. ook he-

vig,althanslnde2eaanh.endanmogelijk
ook indeeerste (vg.Saudaineliclt).1Here
God, hoe wee wert m i te m oede! H oe
ontstelt van bloede werdt m i dlichaem

soudeynich,M av.v.N.105(ca15001;Ogh!
peinsick dan ...Avilde zu beweeren myn
saudeinigh trueren, cAsT., C.V.R. 201

lntreyen en sulck sorteersele, ald. 114. (15481.
Sorteren, ww. Zie M NAV i.v., 2e art.,
Souffen,ww.Ontleend aan mhd.sujen

RVNT
i.
v.Sovteeven (11).
(hd.saufen)?
A .B soR.-- Sovteven van,ontlenen aan.
Slempen (vg.KIL. Soeffen/soffen.
1 Tketendicht in de oore zoete en be- Sovbeve,sovbillave)? llLaet souffen ende
quam e Sorteerd sinen name vander smerren endevroylicken terren //zonder
eenich vertraghen in dese onse daghen,
ketene,cAsT.,C.v.R.54 (15481.
B. ONz. Sovteven op, betrekking Tavuwegvaen 1208 (1581).
hebben op? 1Men salder een spel van
Spacelijck,bn.Van spacie?
zinne spelen sorterende op den GoddeliMomenteel? 1Solacelijck //lief//fancken Paeys vuer oghen,cAsT.,C.V.R.69 tasioesu spaceli
jck //grief//melancolioes
(15481.
ondectioioesu scameldienstwijf,SmenSotheijtthoogere, zn. '
Uit sotheijt
schen gkeest153 gca 1560?).
thoogen m et-eve.
Spacie,spAcll(E),zn.ZieSpat
ie.
Die zich zotgedraagt.!
1Soo eestswij- Spacien,ww.Van spacie.
ghen / v recht /sotheijtthoogere,Drie Plaatsen,vestigen? 11Diev heeftghesotten 246 g1ekw.16ee.
q.
stacijtBoven andere int herte met minSotie, zn. Zie Socie.
ne
n ghespacijt,DE RoovsRs 368 (3e kw.
Sotsschoen,zn.Uitsoten schoen.
15e e.
q (hic? of (verlvullen?);V ionste
M ijn (enz.)sotsschoenen en syn nietal reaelisin mighespaci
jt,Doesb.59 (v6ör
vevsleten,ik (enz.)ben nog zot (vg.zzl'
s 15281.
schaamschoenen vevsleten hebben bij A. Spacieringe,zn.Van spacieyen,spaceBIJNS 149). 11V sots schoenen en syn F:1î.
.
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Eig.wandeling (vg.KIL. spacieringhe. Ambulatio, deambulatio), in de
aanh.omzwerving.11Recht omtrent .ij.
dagen in mijn spacieringe Reet ic my
vermeyendemenighen stap Jn een pleyne
gehieten werlijcke blijscap, Camp v.d.
Doot110(14931.
Spacieus, bn. Ontleend aan ofr.,

Spanen, ww. Zie M NM,
T i.v., 2e art.,

NVNT i.v.Spanen (11).
Verdrijven,verjagen,uitbannen.11By
my (t.w.Charitate)wertaluwen grooten
druc ghespaent,Gentse Sp.258 (153% ;
W ild swareid spanen, tsvruegds vanen
ontpluuct,cAsT.,C.p.#.103 (1548j;M/ild
droufheit spanen, ald.215.

Spankier, zn. Tegen sam enhang m et
spacieux.
Ruim. 1 Vele deser Baladen stellick spanhaavd,spanhere,lat(zieLoquelai.v.)

wijdsen sijds...Om datghyhebbenzaudt schijnt zich de bet.in de aanll.te vereen spacieusveld,cAsT.,C.V.R.101(15484. zetten.Mochtdevorm corruptstaan voor
Spaech,bn.Samengetrokken vorm van

spadich.

Laat (vg. KIL. Spaegh.Fland.j.
spade Sevo).11Hoe spagher liefde hoe
meerderpyne,cAsT.,Lied.45(ca1530J.
Spaecken,ww.ZieSpahen (1)enSpahen
(11).
Spaerpot,zn.Zie W NT i.v.Spaavpot.
Die geld spaart,oppot,in de aanh.in

ongunstige zin gebezigd.11Ghy,vrecke

spaerpotten, van herten geltgierich,

Bvuyne2,11 (2e h.16e e.j.
Spaken (1),SPAECKEN,ww.Zie M NW
i.v.,MFNT i.v.Spahen (111).
1)Van personen ofhun mond,tong of
lippen: spli
jten, verdrogen, smachten
(van dorst) (vg. KIL.: Spaecke.Hiave
aviditate vel aestu :aydove dehisceve,hiulcave,jindij.11Schuylman 7 gvöör 1504j,
A.BIJNS,N.Ref.15,d,15,43,e,8;267,
e,14;332,h,4 g1ekw.16ee.q;Doesb.177
(v6ör1528),A.BIJNS365 gca 1540j.
Ook inonpers.gebruik.1Van dorste
mi
j spaeckt,A.BIJNS,N .Rej.200,d,7
g1ekw.16e e.q.
2)Spahen na,snakken,hevigverlangen
naar.11A.BIJNS,N.ReI.10,c,7;149,e,
15,
-152,a,12;183,e,20 g1e kw.16ee.q;
A.BIJNS 448 (ca 1540j; Bvuyne 2, 101
g2eh.16e e.
q.
Spaken (11),SPAECKEN,ww,ZieW NT
i.v.Spahen (11).
Hem spaken aentzich spiegelen aan.11
Al waert dat ghil tegen yem andt uut

liefdenspraeckt,W eeteerstzijnengrondt,
aen anderu spaeckt,A.BIJNS,hT.ReI.31,
e,5 g1ekw.16ee.q (zieook ald.60,c,11,
*
71,b,17);O Herders,wiltu aen u ghebueren spaken,A.BIJNS 286 (ca 15401;
Hy spieghelt hem saechte die hem aen

een anderspaect,Dwevch d.Apost.1405
g1eh.16ee.
q.
Hem spahen,zich in achtnemen? 1
-

M'
eestin tijtsv seluen spakende /Eer v
beloopt des doots gherucht, VeelSckoone
Chvist.endeSchvijtuerl.Rejeveynen K iij
(ed.15921.
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spaniey,dan zou ontlening aan ofr.espa-

nieve? lom p, vod overweging verdienen.

Blljltens het verband in de aanh.een

waardeloosiets.11Doetwech dat swaert

ende worptet wech gelyck een spankier,

Huisv.Idelh.1154 (m.16ee.q.
Spatie,SPATIJIE),sPAclE,SPACIJ(s),zn.
Zie M NNV i.v.Sp
.acie,W NT i.v.Spatie.
1) Ruimte, Verbl1
'
J
-f,1
- 11de aanh.als
parspro toto (t.w.e1g@de moederschoot,
waarin Christus heeft gerust?)erenaam
Van Mar
ia. 1 lnghelicxste Natuere VerCoorne Spatie, DE RoovEltE 196 (3e kw.
15ee.q.
2)Tijd en v.v.gelegenheid (debet.tijd
in de zin van ti
jdruimteisalin hetmnl.
aangetroffen,zieMNRFi.v.Spacie,bet.2,
en laternog bijv.LINSCHOTEN,zieNVNT
i.v.Spatie,sub bet.4),in dezinvan tijdstipuitsl.bijrederijkers).
a.Tijd. 1 IS Vvoede 6 Eeind 15e e.j;
H .d.Am.Ff2 (m.16e e.1;Pveechev 164
(2e h.16ee.).
Naer slevensspacie,na dit leven.
Bevv.Bv.349 gca 1520?q.
Mi
jnslevensspatie,gedurendemijn
(gehele)leven.1H.d.
A m.G lvgm.16ee.q;
vg.in huevspacien,tijdenshun leven,in
hun dagen.1Bvuyne3,190 (2eh.16ee.q.
b.Gelegenheid.1A.BIJNS,hï.ReI.282,
d,14 (15271
';Doesb.183 gv6ör 15281.
Fïg'
f en spacie. 1 BVERAERT
q1527),Chvistenh.1322 (ca 15401.
TL)'
tuuye en spati
je.!1Blinden 227
(2eh.16ee.j.
Spatie is een der meest gebruikte rederi
jkerswoorden.Hetkomtdoorgaansvoor
in m in of meer vaste verbindingen,t.w .
Tevspatie,nu.11Antw.Sp.Mm iiijv
(15614;Weyelt!?8t':c/î/8Al942 (2eh.16ee.).
Nu tev.
ç#J/ï4y'
;,nu,op ditogenblik.1
a4nt
w.Sp.Nn ijv (1561j.
In aldeyspacie,altijd,teallenti
jde.1
EVSRAERT 147 (15@34.
Totallen spatien,altijd.11Chvistenk.
10 (ca 15401.
-

-

--

Tallen spatien, voor altijd, voor
Toteeuwighevspatie,aldoor.11EvEeeuwig.1Doesb.77 gvöör15281.
RAERT 310 (152% ;cAsT.,C.V.R.2 (15481.
Totaldevspatie,altijd.11Veyl.Z.1,84
Teewyghevspacye,bijvoortduring.11
(15831.
Gentse Sp.252 (15391.
Taldev spatietaltijd ofoveral.Uit
fselcheyspacie,teallenti
jde,altijd.ll
deze bet. ontw . zlch som s die van ,,in EVERAERT 124 (15254.
elk geval'',in de zin van ,,zonder uitzon0/7elckespatie,teallentijde,altijd.11
de
r
i
ng
o
f
pa
r
don'
'
bi
j
v.
i
n
Ve
)
'
l
.
Z
.
1
,
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Tv
auwe
1513(1595?q.
in die van yybeslist,'i
*n Redevil.
hevsged.38,
Totelchevspatieln),altijd en overal,
540. 1 Redevljhevsged.13, 181;38, 540 v.v. onvoorwaardelijk, zonder voorbe(m.16ee.q;Rott.Sp.D ij (15611;Wevelt houd en in elk opzicht.1
)Doesb.129 gvöör
bevechten 615 (2eh.16ee.j;ReyneM .972 15284;X.Esels8,36 (15301;GentseSp.61
gca 1575?1;Veyl.Z.1,208;ll,817 (1583q, (153% ; L%
jsgen en Lichthavt 428 (2e h.
fA;coytev.
ç#J/ï:(w),snel,op korteter- 16ee.
J.
Tot elchen spat
mijn (in de bet. ,,na korte tijd'' reeds
ie, altijd. T'ell.
mnl.,zie MNMTi.v.Spaciesub bet.2)en M ensch,prol.75 g2ekw.16ee.q.
o.a. in de hiervolgende aanhh. uit A.
Telchey spatiel
n),altijd;in de hierBIJNS en S.Stadtj.11Eevste Bl.1985 gca volg.aanh.uitEVERAERT wrsch.bi
jelke
1440?q;Sev.Bl.804 gca 1450j;A.BIJNS gelegenheid, in die uit I'Vevelt bevechten
N.Rej.178,d,3 (1525);BVERAERT 494 overaloflieverten volle,volledig.1EvBg1e h.16e e.
q;S.Stadt 1271 (ca 15351; RAERT 65 g1511q;A.BlJNs,N.Ref.54ue,
B.d.Sc.
r.11 (153% ;Dev.Pv.B.blz.269 8'327,d,14 g1e kw.16e e.q;Gentseu
%p.
(153% ;H.d.
A m.P 7vqm .16ee.);Redevlj- 94,261(153% ;GentseRef.29,139 (153% ;
hevsged.15,208qm.16ee.
q;Bvuyne1,166 HJ:F:D bevechten 900 g2e h.16e e.q.
(1556q.
Totgeendev spatielnj?a.nooit,nimTotdesevspatieln),nu,op ditogen- mermeer.11Doesb.12 gvöo
'r 1528);Tvudo
blik.1Appelboom 190 (1e kw.16e e.?j; 2156(ca15504,
.-b.ondergeenvoorwaarde,
Piv.en Th.305 g1ekw.16ee.q;Chvistenh. volstrektniet.1ReyneM .651 (ca 1575?).
935 gca 15401;H.d.Am.C 1,Ff2 gm.16e
Tegeendevspatie,nooit.j
lCamp v.d.
e.j;Antw.Sp.G ij (15611;Gv.Hel1162 Doot16 (1493j.
gca 1564);Con. Baltk. 453 g15911; Lijs
(.4f)hievtevspatie,nu,op ditogenen Jan Sul221 geind 16e e.
q;ald.401: blik of op deze plaats. 11Sotslack 281
#'tot dese (l.desev)spacie''.
(ca1550j;M eestAl815(155% ;Tcooven 19
Te desey spatieln),nu,op ditogen- (1565).
Tevl
blik.11DB RoovsRE 237 (3e kw.15e e.q;
aetstevspatie,in dejongstedag.
Camp v.d.Doot286 (,,te dese (1.deseyï) EVBRABRT 257 (1530q.
spacieJ'), 1635 (1493);EVBRAERT 80,86
Totmenighev spatien,dikwijls,me(15261en pass.;GentseSp.83,180 (15391; nigmaal. 1 A. BIJNS, hT.
ReI. 83, e, 16
ald.334 (,,tdezerspacye'');Tielebuijs265 (1ekw.16ee.q;Ckvistenk.2065 gca 1540j.
(15411;H .d.Am.H 6 gm.16e e.q;cAsT.,
Ovevmenighespatie,sindslangetijd.l
C.V.R.67 en pass.(1548q;Vevl.Z.1l,317 Tvauwe218(1595?j.
(1583) (,,ter deserspatie'').
Totsulchey spatie,te eniger tijd.
Nu tedeseys#Jct'
,8,nu.11v.D.DALE, W ell.M ensch 1083 g2e kw.16ee.q.
JFr:609(ca1516j.
Te sulchev spatie, te eniger tijd.
0# desespatie,nu.jlAntw.Sp.Dd BVERAERT 136 (1528?J.
iij(1561j.
Tevzelvevspatie,op hetzelfde ogenTe diev spat
ieln),a.toen.11Camp blik.11Rott.sp.D ij(1561) Vevl.Z.1,147
@?.#.Doot121,1495 (1493j;EVERAERT 340 (1583j.
(1530j; b.dan.1Jezusi.d.tempel116
Specialicheyt, zn. Van *specialich
gca15758j.
rechtstreeksvan speciael.
Tot eenigev spatieln),eens,ooit. 1 By specialicheyt, bepaaldelijk, opzetKostev Joh.324 (m .16e e.?q;ReyneM . telijk? 1 Christus selue / ghebenendyt
220 gca 1575?q.
Die vut den hemel daelde / om smeinTenigevspatie,a.ooit.11GentseRel. schens proffyt Nam vp de weerelt /by
20 (153% ;Bievses25 g2eh.16ee.q; b. specialicheyt Trybulacie an / om huwe
te enigertijd.11CRUL,Tweespvake 91 (2e salicheyt, EVBRAERT 143 (1528?j.
Specle,SPBTIB,zn.Zie M NW en W NT
kw.16ee.q.
Eey lang spatie,binnenkort.1!H.d. i.v.
,4p
z.AI6 (m.16ee.q.
1.)(Uiterlijke)gedaante,voorkolnen.I
t
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-
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-
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Specieus - Spiautrin
Vleesch. en bloet. zijnde onder de specie
Van broode en wijne, DE ROOVERE 142
[3e kw. 15e e.]; Lof sienlyke specie volmaect en soet, V.D. DALE, Lof Hastie 66
[le kw. 16e e.]; Schinckende venijn onder
spetie van wijne, A. BIJNS, N.Rej. 196, c,
20 [le kw. 16e e.J; De specien oft ghedaenten des broots, VAERNEWIJCK, Ber.T.
2, 110 [ca 1568].
OPM. De bij z. toepassing van gedaante
van brood of wijn in het H.Sacrament
nog bij HOOFT, Br. 1, 115 (aang. in vVNT
i.v. Specie, sub bet. 2) en bij DE BO i.v.
Specie.
2) Substantie. II Schelycx heift hyse /
ten avenmaele gheleert Dat wyn / broodt/
zullen worden verkeert . .. Jnde specie
zyns helichs lichaeme dyvyne, EVERAERT
426 [le h. 16e e.J (zie ook ald. 427].
OPM. De bet. aard, hoedanigheid bij
EVERAERT 429 [le h. 16e e.J en Antw.Sp.
N i [1561J (hic? of voortbrengselen?) is
reeds mnl. (o.a. Rein. II, 4741, in l\lN\V
ten onrechte onder de bet. "soort" geplaatst).
Specieus, bn. Ontleend aan ofr., fro
specieu».
I-Ieerlijk? II Dit 's den vertrooster voor
ons allen specieus, Rott. Sp. M viij [1561].
Specifieren, ww. Ontleend aan ofr., fro
specifier.
In bijzonderheden beschrijven. II Op
en dien dathem elck reguleert Inde
poincten navolgende gespecifieert, Leenhot 642 [na 1531J; (Wy) willen haer qualiteit (t.w. van ricqueracque en baguenaude)
specifieren, CAST., C.v.R. 228 [1548J.
Specioesheyt, zn. Van specioes (zie
Specieus.
Uiterlijke schoonheid, schone schijn. II
Die werlt ghelyctmen byder specioesheden des cops ! uytwendich schoon en realich maer binnen vol bitterheits regalich,
Smenschen gheest 508 [ca 1560?].
Speckspaen, bw. Verwant met eng.
spick-and-span (-new)? Voor het Le lid vg.
men dan WNT i.v. Spikspeldernieuw en
Spiksplinternieum.
Speckspaen nieuwe, spiksplinternieuw? II
.A.dieu alle speckspaen nieuwe verghoten
mannekens Die in Venus fournoys / zyt
zo zoetjens versmeit, DE DENE, Langhen
Adieu 167 [1560].
Spectateur, zn. Ontleend aan ofr., fr.
spectateur.
Toeschouwer. II CAST., Bal. A 5 [1521J;
Gentse Sp. 270, 271 [1539J; CAST., C.v.R.
60 [1548J; Ontr. Rentm. 1622 [1588?].
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Spectator, zn. Ontleend aan lat. spectator.
Toeschouwer. II Ghy, spectatoren,
neempt hier exempel aen, Br. Willeken
605 [1565?].
Speculatie, zn. Zie MNv\r i.v. Speculacie,
~TNT i.v. Speculatie.
1) Object van beschouwing, verering? II
Ick Augustus / ben een speculatie l\lidts
dat my meest elck tot profijt aencleeft,
Antw. Sp. Dd i [1561].
2) Fatsoen, model, voorkomen? II In
con templacien / een visioen ick sach Als
twe pylaernen van vreemder speculacien,
St 1, 151 [voor 1524].
Speculerynghe, zn. \Tan speculeren,
Beschouwing, bespiegeling. II Ynt velt
van vremder speculerynghe gyn ic met
wonderlijker studerynge, DE ROOVERE 351
[3e kw. 15e e.].
Speecken, ww. Wel niet identiek met
speken, spreken (zie MN\V i.v. met enkele
plaatsen uit een Noordned. hs. m. 15e e.).
Blij kens het verband naar het schij nt
ter harte nemen, overdenken, overwegen
of letten op, aandacht schenken aan. II
Coopman kyct dat brieuekin ende leist.
Tverstant van dien pynt / jnwendich te
speeckene, EVERAERT 113 [1513].
Speelwijs, bw. Uit speel, spel en wijs.
Door middel of in de vorm van een vertoning, een spel; in dramatische vorm. 11
B.d.Scr. 43 [1539J; Gentse Sp. 347 [1539J;
H.d.A1n. Dd 3 em. 16e e.]; Rott. Sp. R i
[1561].
Spel, zn. Spel van zinne(n) , sinne(n),
zie Zin.
Spellijc, bn. Van spellen.
Vertelbaar, beschrijfbaar. 11l\lijn broosheyt en waer niet wel spellijc, A. BIJNS
397 [ca 1540].
Spetaelguijt, zn. Uit spetael, spitaal en
guijt.
Schooier, armoedzaaier (vg. gasthuisboef in MN\V i.v. Gasthuus). II OU ghij
spetael guij t gij en he bt maer den bas
sijdij soe coene compt hier jnde bane,
Beru. Br. 280 [ca 1520?].
Spetie, zn. Zie Specie.
Speur, zn. Van speuren .
Oordeel. 1\ (M ercurius tot de dichter:)
Om v wijs te makene, en langh zo vroedere, Als dijn behoedere, mits minen wijsen
speur, CAST., C.v.R. 7 [1548J; Eloquentie ...
Welcke, daude griecken met wijsen speure
De wijsheit hieten, ald. 16.
Speuren, wv«. Zie Sporen,
Spiautrin, bn. Van spiauter (zie MN~T
i.v. Speauter, WNT i.v. Spiauter).

Eig. van spiauter gemaakt (zi
e een

gaen leuen /op mijnen spinck,Zeven Sp.

plaatsm et deze bet.in M NW i.v.Spea%t- Bevmh.L v (15911.

tev),in 1Spc.Cop.geli
jkgesteldmetcopeven
(zieald.:Spiauteren,eneusen coperen,eneus),in de aanh.naarhet schijnt
zilveren, zilverkleurig. // Euanders spiautrin baerd sleepte op deerde, cAsT.,
C.V.R. 207 (
.15481.
Spicie,zn.Bi
jvorm ofwillekeurigevervorming van spies,spietsle)?
Spies, speer, lans? 1 Zy betrauwen
coene in haer spicien /en glavien //tot
elcken saysoene,Judich 1551 (15771.
Spysverdouwer, zn. Uit spys en vev-

douwen met -ev.

Eig.diedespijs(goed)verteert,diegoed
kan eten.11Backers & brouwers,tappers
& vleeshouwers, prysen al gesonde

dranck & spijsverdouwers,Bvuyne1,66
(2e h.16e e.q.
Spijt, zn. Zie MNMT i.v., AVNT i.v.
Spijt(1).
In spijtenemen,verdriethebbenover.11
Sal hy dat druckich nemen in spijte,
Sp.d.M .4595 (beg.16ee.q.
Spytheyt,zn.Van spyt.
Spijt. 1B.:Thauent wasser miltheyt.
G.:Moorghen worter beele.Diesjc hem
zeele m et spytheytverstooren,EVERAERT
113(1513q.
Spijtichaert,zn.Van spijtich.
Die ,,spijtich''isofdoetin een ofanderebet.van ditwoord.1Een fijtichaert
een spijtichaert een doere moyaert,
Doesb.247 (vöör15284.
Spyttachtich,bn.Van spyt.
Kwaad,boos.11Hu deertdatdezunne/
jnt water es scynelic Byden toedoene
fenynelic /quaet ende spyttachtich Van

Spinnen, ww. Zie M NW i.v., le art.,

MTNT i.v.Spinnen (1)?
Het verband in de aanh.veronderstelt
eenbet.,,li
jden''of,,slechttepaskomen''
hiermeekan misschien vergeleken worden
de bet.,,verliezen'' (zie Loquela i.v.). 1
lc vuerweet expres, dat H ercules, die
duer liefde span Noit en leed, grief zo
wreed,noch zulc verdriet Als icke,cAsT.,

C.V.R.148 (1548).
Spinninghe,zn.ZkeMNW k.
v.sp'
inninge.
(Gezellige) bijeenkomst van meisjes
of vrouwen, eig. om te spinnen (vg.
coRx.-vsRvL.i.v.Spinning);in de aanh.
vrouwenparlement.11Comtalle terspinninghe,cAsT.,C.V.R.133 e.v.(1548j.
Spits,zn.Zie MNV'i.v.Spitse,W NT
i.v.Spits(11).
Tspits toeschieten, met stekelige opmerkingen kwetsen? 11 Holla neefken
malcander niet meer te verwijten off
tspits toeschieten, Saeyeye 514 (2e h.
16ee.q.
Splaken,ww.Zie M NMTi.
v.
Openscheuren, openbarsten. 1Speeltm er dan enighe sotte clute y,Daer gaet
m y myn troongie in sulcker ontslute van
lachene dat m yn stortgat splaect, St 2,

117(vöör1524j.
Splijtmiteneter, zn.Contaminatie van
splijtmite,vrek en levevetev,die zich ten
kostevan anderen verrijkt?
Geldwolf? 1Desescantlikesplijtmiteneters Die ter werelt heeten de beste En

om ghetls (l.ghelts)wille sijn yements
betersDiehaelic (t.w.de Dood)eerstwt
warmen neste,Dviebl.danssen 71 (14824.

List ende Bedroch,EVSRAERT 65 (1511q.
Spoedich, bn., bw: Zie M NW i.v., le
Spilde,bn.Zie W NT i.v.
art.,W NT i.v.Spoed%g.

Broos,teer(vg.DE Bo i.v.).1W y tsascherfven,DE DENE 155 (ca 1560j.
Spille,zn.ZieW NT i.v.Spil(1).
Ydel spille, ondeugend wicht. 11 A.
BIJNS,N.Rej.170,b,2 (1525j;v.D.DALB,
Stove 217 (1528j H .d.Am.Bb 4v,Cc 3v
gm. 16e e.q; HOUwAERT, Lusth. 3, 104
(1582-'831.
Spinck,zn.W ellichtverwantm etzaans
spinhen, pronken,pralen (zie BOE KEN OOGE N i
.v.) en dan ook m et het door
Verdam éénm aal aangetroffen spinhen,
dansen,springen (zie MNW i.v.).
Leven p# sijnen spinck,royaalofvoor
zi
jn pleizierleven?11Haddeick nv alomme /alle mi
jn schult gheint So sla ick
rechts trouken /inden wintDan wilick
m en zyn broosch en spilde,weeck eerdsche

1)llverig.1Lofootmoedich,spoedich,
bloedich lam (t.w.Christus), A. BIJNS,
N.Rej.343,a,9 (1e kw.16e e.j;Danck
hebt.:.Dat ghy ghecomen sytm etsinnen
spoedlch, Tvudo 1777 (ca 1550j; Sal
dan, waerde Vader, u goetheyt lancmoedich ewelicken gram zijn ende ter
wraecken spoedich? cooRxHsRT, Vanden
bvuydtCkvisti2 (3e kw.16e e.1:
2) Uitdrukkelijk,nadrukkeltk? 11Soo
niet alleen Demosthenes / vrymoedich
En Cicero spoedich /welconnen betuyghen,Hsfo.S/.V ij(1561);Sodi
eschrift
sei
jtspoedich,M achabeen 43 (vöör1590q.
3)Voorspoedig,welvarend.1Kennisse
hout hem in desen ganghe,So sal si
jn
duecht werden spoedich (versta:gezond),
Elcheylijc 534 gca 1490?J;God geefhem

inzijndeelgerusticheytspoedich,Haagsp.
li(1561q.
4) Heilzaam ? 11Voechdy u daedt tot
m yn woordt,deesvindy spoedich,cooRxHERT,Liejen Leedt.Die Com edie totten
Lesere 6 (1567j.
Spoedicheyt,zn.Van spoedich;

llver, liefde, bereidwilligheld. 11 Hy
ontfangtvan nyemant en geeftm et SPOedicheyt elck arm sondaer die bidt m et
wareootm oedicheyt,COORNHERT,Vanden
bvuydtCkvisti399g3ekw.16ee.q.
Spoersaem, bn. Van spoven, spovyen
tegenstribbelen,tegenstreven (zie MNW
en W NT i.v.Spovven)?
W ederspannig? 11P.:En wilt met (l.
nietqspoersaem //sijn H ..W iltschamel/
sedich /en ghehoorsaem //sijn,Pvoetus
Abantus386 gv6ör 1589q.
Spoetheyt,zn.Van spoet.
Voorspoed,geluk.11Twaeralspoetheyt
waerick biliefdeverselt,Doesb.143 gvöor
'
1528);Haddehierbouen God almachtigh

si
jnder twee paeysen diet we1 spoort,
ald.385;Peynst ende dynct m yn redene
spoort, EVERAERT 225 (1528?q;Deynde
moetmen sporen,Antw.Sp.ciiijv (1561q.
3)In de aanh.naar het schijnt voornemens zijn,willen,begeren.11W at ghy
niet / ghedaen en hebt / of ghespoort
Te doen / een van desen... En hebdy
my niet ghedaen,Zeven Sp.Bevmh.A
vij (1591j.
B.ONz. 1)Zi
jn best doen,zich inspannen, streven, trachten. 11Dees (l.
dies) wlllen wy minnelijck tsegghene
sporen LofRoose,DE RoovERE 163 (3e
kw. 15e e.j; W ilt ziet om bemercken
spooren, EVERAERT 240 (1526); Zwinen
die sporen Tvuylte doorgronden,Doesb.
184 (vöör 1528j (= X .Esels 32, 49);
Vreest niet a1s de H eesscher om m aken
discoort spoort, Gentse Sp.336 (153% #
W angheloofklincktghy de schel/voren /
Zoo mach de weert snel/ sporen / ons

te doen open, Rott. Sp. P iiij (1561);

W illen ordineren iet m eer behaghelick, W il
len wij nu spooren Om van dees
Tot tsmans vrueghd en spoetheit, D an lasten te si
jn bevri
jt;Soelaetonsmetter
de vrauwe, twas in hem zeer crachtigh, herten naeGodtgaen horen,Tcooven 1146

cAsT.,C.V.R.197 (1548j.
plaat
OPs.
M.1
On
lnd
dui
rdee
dene
lijk n,
isde
souc
bett.op de volg.
elck u beste
vroetheyd,Natueren spoetheyd (= gang,
voortgang?), en mach niet bezwijcken,
cAsT.,C.V.R.15 (1548q.
Spoetsel,zn.Van spoeden.
Baat,voordeel?11En dede gesontheyt,
vruechtsou versm ayen. ten ware gheen
spoetsel (versta:gaa
hetnz?
o)u
,Do
niet
esb.
(voor
86 s
gvö6
poer
dig,naar wens)
1528q.

(1565).
ln deaanh.zelfst.gebruikt:streven,
bedoeling.:1Sijsalweten,watonssporen
is,K atm .321 (vöt
)r1578j.
OPM. Ook bi
j COORNHERT# Odyss. 1,
32b (aang. in W NT i.v. Spoven (11),
sub bet.B,4)en vlsscHER,Bvabb. 149
(aang.inW NT i.v.Speaven,subbet.A,2).
2) Zich begeven. 1lck en ken u niet
voerwaer;wilt elders sporen, Bvuyne 3,
95 (1556q; Eenen diemen zal zien AVt
vremde contreyen herwaert sporen,GHIsSporen, SPOOREN, SPEUREN, SPUEREN, TELB, Viyg.a
44w,.133b (1556j;W at een
ww. Zie MN W i.v., le art., W NT i.v. doncker gedruys zie ic herwaert spueren,
ald.170a;W acht u dier schanden,waar
Spoyen (11).
A.BEDR.- 1)Najagen.11Hy (t.
w . dat gi
j spoort, M eest ,4l 849 (15594;
God)iseen geest.. die in onswoont,a1s Nochtans moetick waegen ,,thui
jswaert
wy de liefde sporentBvuyne3,89 (
1556); te spooren, Lijs en Jan Sul 181 geind
Ghelijckt in die dlluuie naest verloren 16ee.).
Ghinck /doorttsporen/vanhetsondighen
ln de aanh.trekken.1Eenen groostout,Antw.Sp.K iiij(1561q;Jck salse ten hoop volcx zach hy daer spueren Al
(t.w.de kunst)noch sporen,ald.1iiiiij. Om m e in tlant,GHISTELE, Vivg.a4:s.90b
Metperf.aspect:vinden.11De be- (1556j.
nedictie vast toe ghesworen Abraham en
3)SpovensJ(:r),a.zichrichten,trachten
si
jnen zade 1I1 eewicheyt D ie Wy 1Il tekomen.11Altelichteli
jckan deMensch
Christo vol
comeli
jck sporen,Antw. Sp. na de H elleSporen,GHISTELE, Vivg.A en.
R iiijv (15614; Oli
j, vleesch, visch, dit 102b (1556q; Stoutelijk als vrient na
meuchtgijin mijspoorenyf-y8l'f.Taejel-sp. onslogijsspoort,ald.152a;Soomach ick
u brengen ter zelveroorden,Daerghy oyt
35gbeg.17ee.).
2) Overdenken,overwegen, ter harte nae spoorden,M innevaey 378 (15834;nemen,letten op.1Dietwelten gronde b.letten op, aandacht schenken aan. 11
spoortGhy doetv seluen delneesterouwe, M .: W aer zytge au wyf? JF.: H ier die
DE RoovsRs 325 (3e kw. 15e e.q; Dus naer hu woort spoort, BVERAERT 533
-
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(15381?;W elnaertacoort//spoort,Jezus
i.d.tempel96 (1575?J; De bet.ontw.
zich inenkelegevallen viay,luisteren naar''
tot y,volgen''. 1 Mrild naemi
jspooren //
twerd medicinabelijcxt,Smenschen gheest
241 gca 1560?q;Zijn woord isalleen daar
men na moet sporen,Jezus o.d.levaevs
445gvöör1580j.
OPM.De bet.streven naar,trachten te
verwerven (reeds in Gulden Tvoon lld,
aang. in M NW i.v. Spoven, le art.sub
bet. 1, 1)ook in Sev.Bl.154 (
ca 1450j,
lloesb. 223 (vöör 15281 A. BIlxs 264

(ca1540jHaagsp.d iiij(1561q Dvyd.
Rej.
34 (15611,Rott.sp.E ij g156iq,Tcooven

161 (1565q,Jezus o.d.levaevs 290 gvö6r
15801, Tavuwegvaen 195 (15811, HoUwAERT,Gen.Loop 201 (ca 1590q en in
de 17de eeuw nog tot HooF'
r,Ged.2,81
(zie deze e.a.plaatsen in MTNT i.
v.Spoven (11),bet.B,4).
4)Spoven op,letten op.11Dierwelvp
spoort //waerom souwense als een sant
gmijjnoch niet om draegen,S.stadt214
(ca1535).
C.W EDERK.- 1)H6m spoven sJ(:r),
zich begeven naar,tot.11lck wilder my
na sporen,alsonder vreesen,M enichj.d.
Bedvochs25 g1eh.16ee.q;Na anderconfoort ic mi niet en spoor,DeV.PV.B .142
gvö6r 153% (De em endatie van Verdam ,
zie M NW i.v.Spoven,le art.bet.1,1)
ka
n vervallen);Hetsyn myn zeden,wanneer ick hoore wat vrem dts,dat ick my
daernae spoore,Chavon 33 g1551q.
2) Hem spoven tot, streven naar. 1
H ebtconsciencie wiltv tot beteren spueren,St2,93 gvöör 15241.
Sporten,ww.Vanspovt.
Eig.van sporten voorzien (vg.speuvtten bij GAILLIARD, Keuve v.Hazebv.4,
350a (1676q,aang.in W NT i.v.Spovt(1),
Afl.), v.v. maken (t.
w . door het aanbrengen V an sporten). Een nieu leere
is ons seer sterc ghespoort (l.gkespovtj,
Daerwijme mogen climmen intbeloefde
landt,A.BIJNS 305 gca 1540j.
Spotkindt,zn.Uitspotten en hindt.
Voorwerp van spot.11Klagh'ick't,zoo
ben ick der weerelt spot-kindt gheboren,
H .d.A m.C lv (
m.16e.e.q.
OPM.Ook bi
jCOORNHERT1,327a,aang.
in W NT i.v.Spotten (1),Samenst.
Spottinne,zn.Van spotofspotten.
Voorwerp van spot. 11Zal ick (t.w.
Dido) nu werden der werelt spottinne,
H.d.Am.E 7(m.16ee.).

Uytev mouwen spouwen,vertellen, mededelen? 1Maermeestere,ghy most hier
uyter m ouwen spouwen, W iens kint dat
es, dat wy dus vuyttouwen souwen,

Tvudo 54 gca 15501:
Spraecseleyzn.lndlen norm aalgevorm d,
van *spvahen,met een mogelijk bestaan
hebben van welk ww.de w dbb.geen rekening schijnen te houden (afll. a1s
spvaahbaav,spvahelt
jh enz.,worden zonder uitzondering van het zn.spvaah afgeleid). Voor *spvahen naast spveken
v
g. (bejdachten naast (be4denken,bedwangA:snaastbedwinghen,scoven naastscuven,
*
stanhen naaststinhen,vevdvotenl?)naast
vevdvieten,vevslonden naastveyslinden,r:#woypen naastvevwevpen.
H et spreken. 1
1 Gheen blijschap en
heeft in my onsmaecsele Duer tl
ieflijck
spraecsele Zi
jns woorts, S#.#.M . 614
gbeg. 16e e.
q.
Sprancke, zn.Zie MNW i.v.Spyanhe,
le art.,NVNT i.v.Spvanh.
'tUitspruitsel''#twi
jg,rank?In deaanh.
vlelnaam voor een beminde vrouw. 1
1
Ghi si
jt in eenicheyt mijn liefste wijngaertrancke,Derol
ijven rancke,vruchtbaer ceder soet, Mirre,wierooc, calm us,
aloessidimijn sprancke,B.d.Scv.4 (15394.
Sprandelinghe, zn. Van *spvandelen
(vg.Tegensprandelen), Wspvantelen, freq.
van spvanten (zie ald.).
W rsch. hetzelfde als spvanteling (zie
W NT i.v.Spvanten, Afl.); uitsl.aangetroffen bijL.JAxsz,in de leaanh.in de
bet. moeili
jkheid, zwarigheid, bezwaar,
in de 2e sporreling,verkeerde (recalcitrante?) handelwijze. 11Zijdy eenichsins
beswaert wy konnen '
tverzoeten /Zeght
vry teghens ons wat is de sprandelinghe,
Rott.S#.G vi
j(1561j;Simpelen duechtsaem was doen haer wandelinge m aer
nv eylaes es anders /die handelinge vol
vreemde sprandelinghe / dat niet hoort
te syn,Lors.M aelt.395 g2e h.16e e.q.
Spranten,ww .Zie W NT i.v.

Uitsl.aangetroffen bi
j L.JAxsz.in de

bet.spartelen,in de le aanhaling tegenstribbelen, in de 2e zich druk naaken,

zich inspannen.jlLaet ons sonder lang

tranten als goede calanten gaen naer ons

meestershuysen segghen hem diesaeck /
ten baet geen spranten hoe dat in sijn
lantgevallen eseen grootabuijs,Saeyeve
650 (2eh.16ee.) W atwilickveelspranten? Hoe ick het aenleg,mijn pooten,
Spouwen, ww. Zie M NW i.v., 2e art., mi
jn planten Esnietdan tranten,a1seen
W NT i.v.Spuwen?
onnutte scalff,M innevaev40 (15832.
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Springbroot,zn.Naar het schijnt uit
Blijkenshetverband in deaanh.brood
voor de begrafenismaaltijd; het le 1id
wijst dan wellicht op het plotselinge of
op het afscheid.1Oock als wy (t.w.de
bakkers) backen Springbroot voer lien
spvingen en bvoot.

die gestorven zyn doot, Dan gaen wy
m aken ons rekeninghe bloot Teghen die

sacken,Tvauwe 1058 (1595?j.
Sproetaert,zn.Van spvoetle).
Die volsproeten zit? 1Dit comt van
vec
en,
pr
c een losch sproetaert,
Doeht
sb.
247s(
vöaör
1528q.
Spueren,ww.ZieSpoven.
Squinantich, bn. Van ofr. squinance

(fr.esquinancie).
Squinantick seey,keelontsteking.llSquinantich seer / apostoeme corrosijvich,
Smenschen gheest388 (ca 1560?q.
Stabele,bn.ZieM NAV i.v.Stabel.
Eig.stabiel,in deaanh.naarhetschijnt
deugdelijk. 1Ofdies en vlies,op vevlies
syn probabele Goed endestabele,vraeghd
menich om weten,cAsT.,C.V.R.47(1548q.
Stacie,s'
rAcvs,zn.Zie Statie.
Stacien,ww.Vanstacie(zieStatie).
Plaatsen,plaats geven. 1Die v heeft
ghestaci
jt Bouen andere int herte m et
minnen ghespacijt,DE RoovsltE 368 (3e
kw.15ee.).
Staecxsele, zn.Van stahen.
Verblijf.11JgO daer eshaerstaecxsele
ondersketenen gheraecxsele //met allen
druckich jnt duustere Limborch,Reyne
M .684(ca1575?j.
Staen, ww. - az
l'
zlden boom staen,zie
Bveetstaen,zie Bveet.
-

Staendespelvan zinne,zieZin.

In den wytstaen,zie W I
jt.
Staav(lV).
Standvastig,constant.1Diesmaken zy
(t.w. de vrouwen) my wel naer, myn
-

Staer, bw. Zie M NW i.v., W NT

zinnen swaer,Van dat zy mi zoo staer,
te bedrieghen begonsten,Duer haer val-

lancolie... es verghetende, cAsT., C.V.R.

194 (1548j.
Staerlijck,STAERLIJCKEN,STEIRLIJCK,
bw. Zie M NW' i.v. Staevlihe, MTN T i.v.,
Staavlijh.
1) Voortdurend, zonder ophouden,
constant. Blamacye spreket (
t.w. het
monsterdier) wt herten staerlic, Gentse
Rej.58 (153% ,MTy moetenrecreatijfzyn,
euen staerlick,cAsT.,C.V.R.216 (1548j;
vschoonaenzichte//Veranderdedoen hy
(t.w.Mars) steirlijck op v (t.w.Venus)
zach, H.d.Am., R 3v (m .16e e.q;Den
Aer//hoochstvlieghende/sietstaerlijcken
indeclaersonnestralen,Antw.Sp.Fffiiijv
(1561j; Jc. blyue altyts staerlick //
in dees lydens vulheerde, Reyne M .929
(ca 1575?j.
2) Standvastig, volhardend, hardnekkig.1Alswy dewareid welondersoucken
staerlick... Vinden Wy .. enZ., CAST.,

C.V.R. 177 (1548j (hic? ofdeugdelijk?);
Phryx pooide zeer staerlick, ald. 185
(hic? of hevig?); Segt my dan uwen
name openbaerlijck Dat ghy soo staerlijck // byder clachten // blijft, Antw.
Sp.Nn iijv (1561q,Soudy daerom v sinnen quellen staerlijck,ald.Lliiijv.
3)ln de aanh.naarhetschijntbeslist,
zeker. ln sdoots bezwercken // verdwynen wy staerlick van duste zwaerlick,
JuSdtiach
1320 (1577j.
ge, STAGIE, zn. Zie M NW
W NT i.v.Stage (1).
Gewelf;doorgaans nog slechts dienend
teromschrijving,t.w.in a.shemelsstage,
ie,de hemel. 1 B.d.Scv. 23 (153% ; A.
BIJNS 252 (ca 1540j, Well.M ensck 318
(2ekw.16e e.q;Consted.M .54 (ca 1560j
(vg.,,de stagien derhemelenJ',St1,121
gvoö
'r 15241 en ,,de stage des shemels
bewelven'',EVERAERT 149 (1523j) b.
sweevelts stagie, de wereld.11MOERMAN,
Cleyn Wevelt 51b (1584);- c.tscvuycen
stage,het kruis.11B.d.Scv.41 (1539j.
Stake,zn.ZieM NMTi.v.,W NT i.v.Staah.
Vrek.11Tis wonder wat stricken dat
-

syer toe gebruycken, Dees gierige vrecStaerheit, STARBIT, zn. Zie W NT i.v. kaerts,dees scherpe staken,CRUL, M ont
Staavheid.
toe191g2ekw.16ee.q.
1)Strakheid?11Galbasochte,(t.
w .inde Stakelick,bn.Van stahen of stahe.

schepieren,cAsT.,C.V.R.195 (1548).

ovatien) de strafheid ende de stareit, Onwrikbaar,onweerlegbaar? ljBy redenen stakelick zoo kennick nootzakecAsT.,C.v.R.15 (1548j.
2)Standvastigheid.11Dyn oogen gauen lick // ende dat onverholen dat dese
godtlike staerheit alsm en m it naglen .. maeltyt // van gode was beuoolen te
v handen ende voeten duerstecte, Ds houden i
n vorme //alhier presentelick,
ROOVER E 118 (
cv.88E1571j.
3e kw. 15e e.j (hic? of H.sa
Staken, ww. Zie M NW i.v., 2e art.,
glans?);Zy (t.w.de vrouwen)in liefden
besighen zulcke stareid, Datm en me- W NT i.v.
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Z
&. BEDR.- 1) Scheppen, t.w. door
God.1lnden vrouwen heefthy ghestaect
drie dinghen,St1,39 gvöör 15241;Den
mensche (van Gode ghestaeckt fier),
Haagsp.liiij (1561); Godt heeft het al
lief dat hy hier gestaeckt heeft, HoUwAERT,Iz
sïyr Wtevste291 (1583j.
OPM. Ofschoon M NW i.v. Stahen, 2e
art.,alsbet.2)naast,,vastmaken,stichten''# ook ,,scheppen'' opgeeft, zijn de
daarvoor aangehaalde plaatsen niet bewi
jskrachtig.
2)Ietstahen p#,iets vastzetten,vestigen op.1Op u wilic myn hope staken,
CRUL,.
4B,in Bvuyne 1,176 (2ekw.16e
e.1;Erm & rycke,wiltusinnenstaken op
Abrahams Godt, Bvuyne 3, 26 (2e h.
16e e.j.
B.ONz. 1) Bli
jven steken? 1Hoe
si
jdijaen dese spijse gheract die mi
j gesonden was /es hier gestact,gij sullent
becoopen hetes almijne,Bevv.Bv.262
(ca 1520?j.
2)Stahen op,vasthouden aan,steunen
op.11(Die)moetmy alsRedene (wilthier
op staken)...Laten domineren,Haagsp.
k iiij (1561); Neemt desen troost met
(1.niet)vader,van u figure,daarick op
stake,Bvuyne2,67 (1564q.
C.W EDBRK. Hem stahen op,vasthouden aan. 11Onuolmaect Bliuen alle
dingen (t.w. zonder liefde), v hier OP
staect,Doesb.180 (vöör1528j.
Stallen (1),ww.ZieMNW i.v.,le art.,
W NT i.v.Stallen (1).
A . BEDR. Bergen en voorts dragen,
verdragen of sm akenl gevoelen, ondervinden? 1 Moeste ml
jn pruesheyt sulc

ve
rsijck // stallen / So soudic we1 met
den palmen in tsli
jc // vallen,Sp.d.M .
3394 gbeg.16ee.q.
B.ONz. Rusten.11Laet dat stallen,
ach;ic weet weldat ic staerve datt noot
es,GentseSp.182 (1539j.
C.W EDERK.Zich (verlbergen.11W aer
zullen wy ons stallen Om alle grief te
s
chuwen /beedetonserbaten?W eetghy
eenighe gaten ? Vevl.Z.110 477 (15831.
Stallen (11),ww.Zie W NT i.v.Stallen
(V1l1).
Eig.stellen (vg.KIL. Stallen.Fland.
j. stellen) en v.v. voeren, brengen,
plaatsen.1W ilongheluck zijn saetdaer
zaeyen Soe wordy inden grondt ghestalt,
os RoovERs 255 (3e kw. 15e e.j; Laat
ons elck bysonder liever uit het lant,
stallen,B.d.Scv.8 (15394.
.

sproken.11W erptwech fantasijen //myn
lieuestam,R0tt.Sp.K vjv(1561q.
Stam pen,ww .Zie M NW en W NT i.v.
Stampen (:s)smoven,uitvaren,te keer
gaan (vg.KIL.:Stampen ende Sm oOren . Intonave veybis & vevbevibus, vent0s6 minavi:pyoijceve ampullas & sesquipedalia vevba: iva agitavi, supplodeve

insultave en PLANT.: sm ooren ende

stam pen,ventoseminavi,intonavevevbis).
11W yselengaen stam pen en sm oren Ende
tegen hem lieden ons coken bereyen
Eeyste Bl. 592 gca 1440?j;Ghy pl
eeghl
zoo lichte te stampen en sm ooren, Pol.
Ball.274 (1581?j;(Hetpaavdjheeftghestam pt ghesm oort en ghesm eten, HoUwABRT,Gen.Loop 126 (ca 1590j.
Stampije, zn.Zie MNW i.v.Stampie,
W NT i.v.Stampei.
Ruzie. 1W out ghy v beteren,wy en
hadden nimmermeer stampije,H .d.Am.
Z lv (m.16e e.j;H s.TM B,G,fol.26v*
geind 16e e.?q.
Stanckelijck, bn., bw.Van stanch of
*stanchen (vg.Stancheve).
Onaangenaam ,afschuweli
jk.11Dusghevick tconcluys, al schynet stanckelyc,
Leuv. .
/ï
.j
#r.4,311 gbeg.16e e.j;Eerd-

schentroostvergaetalsmiststanckelijck,
A.BIJNS,N.Rej.62,a,5 (1e kw.16e e.
q;
N a haer doot en roock haer lichaem niet
cranckelijck, Onreyn oft stanckelijck,
ald.84,f,14 (zieook ald.229,f,6).
Stanckere, zn. Van *stanchen? (Vg.
Spvaecselej.
Mannelijk lid? 1 Hi
j (t.w. Luther)
m oest oock een (t.
w.een vrouw)hebben,
arm venus janckere.Siet ghij niet,hoe
h
ij steect sijnen stanckere,Arm dwasen,
diet m et hem houdt soo vaste, BIJNS
164 (1548j.
Stantveken,zn.Uitstanten vehen (van
vede, membrum virile, zie M NW i.v.
JQ#:).
Penis erectus.ljD.:Dats een cruut /
om jonghe meyskins te ontgunnene...
K .: Sulc cruut pleicht tonsent stantvekensteheetene,EVERAERT 200 (1528q.
Stapel,zn.Geabstraheerd uit honinchs-

stapel (zie deze vorm uit Becanus bi
j
KIL.i.v.K oningh-stable en vg.M NW i.v.
Conincstavelle) en W NT i.v.Konstabel)?
Samenhangmetstapel,stappel,stap,zoals
W NT i.v.Stapel(1),bet.2)wil,lijktniet
waarschijnli
jk.
M an van stand of aanzi
en. 1 Scamel
Ghemeenteleifdejn oncuusheytAlscoopStam ,zn.ZieM NW en W N T i.v.
lieden heeren /ofte sulcke stapels, EvENaam waarm ee een m an wordtaange- RAERT 138 (
1528?j.
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Statie, STATIJE, sTAclE, s'
rAcvE, zn. dan dien troost 111 tstaervens stacye?

ZieMNW i.
v.Stacie,W NT i.v.Statie(1).
1)Plaats,verblijf(plaats).1ln desen
bosch nem e ic m yn statie, cAsT., P)'v.
D iij(ca 1530q;(M JHJ)MetChristo bezittende vul iubilatien De hooghste statien, cAsT., C.V.R. 225 (1548) (hic? of
rang?Zievoordelaatstebet.(onderinvloed van staat?SVNT i.v.Staatsie (in
hetkopje)de aanh.ao.1519);God,zag
uitzijn hemelsestatieOp'smensen natie,
M eestAl187 (155% ;Up datwy olyftacxkens vinden statie naemaels ten hem el
doer Gods gracie, Smenschen gheest 864

Gentse Sp.163 (153% (zie ook ald.170).
Te (oftot)geendev statie,nimmer.1
Te gheender stacye M oghter yem andt

zonderhem (t.w.Christus)zaligh wezen,
GentseSp.131(153% W iltmijbeloven en
u trouwe geven,Oft andersen zalick tot
geender statie U geloven ende uut liefden

aencleven,Redevi
jhevsged.50,16 gm .16e
e.?q.
4) Gunstig tijdstip, gunstige gelegenheid.1G.:Se hebben nv den tyt.L.:Se
hebben nu de stacie, EVERAERT 226
(1528?(
).
Tijt:1,
1statie,tijd en gelegenheid? 1
Daer toe sal ons de heere gheuen gracie
Tijt en statie /hopen wy certeyn,Hyzfîf?.
S/.X i(1561j.
5) Macht, heerschappij? 11 Cousijn,
W aer gaen wi
j nu onsen keer // doen)
W anthieren hebben wi
jnu /meergeen
statije,Well.M ensck 974 (2e kw.16ee.q
b
(vli
ejr
vsetn,
a d.
eig.
w.zhi
.h
er
ierkhuenbnbe
ennwe niet langer
geen m acht,
geen invloed meer),Segtmij,daertvleijs
diestacie//heeft,ofdaeroeck de gheest
dominacie // heeft, Chvistenk. 189 (ca
15401;Mratghy hierveelallegeert En u
selven verneert, ghy hebt die statie,
Tvudo 2680 (ca 1550j.
6) Vertroosting,weldaad? 11(Gp#) die

Eca 1560?q.
De hoochstestatie,de hemel.11Een
Prinche waert ghy (t.w. Lucifer) inde
hoochstestatie,DB RoovElts 237 (3ekw.
15e e.q; Iuppiter, die sittende is in de
hoochste statie,GHISTELE,Ovid.Sendtbv.
111b (155% .
Sheeven statie,de hemel.1Op dat
ghy hiernamael
svercrijcht den bequamen Eewighen Orboore/i
n sheeren statie,
Antw.sp.Eeeij(1561j.
(Si:'
n) statie hebben, kouden, (zijn)
verblijftplaats) hebbenthouden. 11Mijn
zinnelicheyt...meest tljdt heift ghehouden stacyeIn mijn crancke menschelicke
regnacye,GentseSp.81 (153% ;ln eenen
vy
vere,daersy (t.
w .de zwanen)ph,.ou
wen. onsdatbroot,los van blam acien,v woort
haer statie, GHISTELE, Vivg.a4:'
227b,

Die neghen susters...H adden hier oock zoet, v lichaam goet, der zielen stacien
met Apolle hun statie, NUMAN,Stviit d. delende nv zi
jt,Chvistenh.14 (ca 1540);
In v kam erken bli
uende,gheheten wijt
Ge-m.13b (15901(zie ook ald.30b).
eds vrese en stacie, ald. 507 (hic?);
Statie cvighen, hauwen,plaats grij- go
pen,hebben (in abstractezin).11Tusschen W ie van Godt schijnt verlaten /krijcht

den Gallen /ende d'Enghelsche natie... groote gratien /En werdtghetroost met
eeuwich den nijdt sa1 hauwen statie, statien //tot allen tijden,Rott.Sp.B v
cAsT.,Bal.A 8v (15211;Pooghd u dees (15611.
charten alzoo te m akene...D atter faute
In de aanh.genoegen,vreugde? 11
nieuers en crighe statie, cAsT.,C.V.R.70 Tuwer stacie,u ym aginacie,ls ghelogiert
uit rechter m innen, Binnen den slote
(1548j.
2) In vervaagde bet., nOg slechts van verkeerdesinnen,B.d.Scv.26 (1539q.
dienend ter omschrijving, t.w . in a. 7)(Onaangenaam)lot,toestand;gelag?
(tlsweveltsstatie,dewereld.11cAsT.,C.V.R. Deze bet. is blijkbaar beïnvloed door
80,199 (1548q,H .d.Am.F 1 Em.16ee.q, staet.11Mijnderherten gheclagh eszwaer
GHISTELE, Hsf. 49 (15551, Antw. Sp. stacye,GentseSp.171 (1539q.
O ijv (1561j, Byuyne 1,97 (1561); b. 8)ln de aanhh.onder invloed van of
tshemelsstacien,de hemel? 11Soetste der doorverwarring m etnatie,in de voor het
nacien //ondertshemelsstacien,hoewit laatstegesignaleerdebett.,,volk'' groep''
esvhalsken,enz.,Chvistenh.781gca1540); en )'verschijning''t#)figuur''la1svererende
c.hievtevstatie,hierterplaatse,hier?11 aanspraak.Mogeljk geldthetz.vooréén
F Hoe zijtghy ghenaemt?M .:Menich ofmeerderbovenstaandebett.(inaa
z.bet.
)waaronder in de beide eerste nhh.
menschhierterstatie,Rott.sp.P ij(1561q. 6
3)Tijdlstip).11Alle borgers en vreem - ook ,,begeerte, wens, verlangen') jzte
den, armen en ri
jcken, Die herwaerts Natie,bet.6)zou passen,elderskan nog
quamen strijcken op dese staci
je, W ell. invloed van staet,stadeofstageoverwogen
M ensch,prol.72(2ekw.16ee.
!;W athelpt worden.1O heerebiscop..Regentouer
-
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onsphariseeuschestatie,BeheeyingePtzzffï

(15814(de ,,vyantdermenschen''spreekt,
376 (ca 1550?j;lst so ghij segt,schoon nadathijzojuistonkruid heeftgezaaid).
Sterckich,bw .Van stevch.
bloeijende statije,Soismijn u woorteen
recreatije,Piv.en Tk.309(1ekw.16ee.?j. Krachtig, m et inspanning van alle
Staven, ww. Zie M NAV en NVNT i.v. krachten? 1De duue jn swaters ryui
ere
H etsub A.genoem de ww .is wellicht van cl
aer Speghelende / de scaeduwe mercandereoorsprong.
kich zietDeshauicx /dieszou sterckich
,BVERAERT 356 (1531j.
A.ONz.Lopen. 11Holla!/ my dunct vliSetter
ww.2ie W NT i.v.
ick sien die stadt/hieraen doort//plat! Doernetn,
en.1
Dus willick dapperlyck / daer na noch na den heur
1W ilickmijn oogenlanger
melsterren Aen wyen sa1ick om
stauen //nv,Bel.v.san%.6 geind 16ee.?1.
B.W EDERK. Zich funderen.1Pijntu hulpe roepen derren? GHISTELE,Ant.69
te stavene OP dit. fondam ent, Gentse (1555j.
S/.188 (1539j.
Stevelen,ww.Van steven? Of bijvorm
n,verwant m et stivelen?
Stedicheyt,zn.Vanstedich(zieTijdschv. vaH
t verband in de aanh;laat niet toe
71(1953)bl.199enW NT i.v.Steeg(11). metevol
strekte zekerheid uit te m aken,
Traagheid,luiheid.1Besietdanwatden
luyen vroomthaer stedicheyt,Antw.Sp. wat bedoeld is;rigescere?11Sy creuelde//
hy steuelde // sy speelden m omm eken,
Ggg iiij(1561).
RoovsltE 401 (3ekw.15ee.
j.
Stegaert,zn.Van steecln,1ui(zie W NT DESt
ichten,ww .Zie M NW en W NT i.v.
i.v.Steeg(11)?
H em stichten,zich instellen,zich gereed
Luiaard? 11 Een stegaert smeet een
aaken!voorbereiden? 1W il
thu stichten
visaertop zijnen scranckaert,Doesb.246 nOm
zlen OnA hooren, EVERAERT 545
gvöör 1528q.
Steirlijck,bw.ZieStaevlijch.
(1538j.
Steken,ww.Den bys,den (sijnen,enz.) Stieren,ww.Zie M NW en W NT i.v.
bijSt
sev
estehen,zieBysen Bijseve.
Aanzetten,aansporen (vg.KIL.:stieellelick,bw.Van stellen.
renpstuerenpstuyren. Ageve,adigeye,
Stellig? 1
11ck gheuehemlien onghelijck instigave en Teuth.: tergen ... evghent
zonder traghen (t.w. daarin dat ,yde to stuven,pvovocave). 111ck werde hem
termen moeten syn van eenderlaghen''), stierich Met quaden wille / ter dronckOfzijzullenletteldichtsvindenstellelick, scap, als de snelle,Duer mynen upstelle,
cAsT.,C.V.R.46 (1548j.
Vevl.Z.1,872 (1583J.
Stellen,ww.H em bontstellen,zie Bont;
Styfboorich,bw.Uit styj en booy met
int jz/l8ày// stellen,zie Ghehyjj; te ich? Vg. KIL.: stief-boorigh . Fland.
ç, tevebvatu.
loode stellen,zieLoot; tot(ofzpppr)een Tevebvae vesistens, Jï//ïcïîï1.//// (voeff) stellen, zie Roofj; int Stijfen stram (van ledematen)? (Vg.
vevweevde stellen, zie Vevweeyt;
int Ds Bo i.
v. Steeboovig).Of weerbarstig,
w eyye stell
en,zie JJ
'Q1,lz.
onwillig (
vg. KIL.: stief-boorigh...
Stenlnle,zn.Zie M NW i.v.,W NT i.v. obstinatus,pevt
inax)? 1Adieu alle speckStem .
spaen nieuwe verghoten m annekens Die
Uutevstemm en,uitvolle borst,hardop? in Venusfournoys /zytzo zoetjensver1Men tiertdaernietluye,elck mijthem, sm eit W iens dranck men verNvaernlt
JaetUuterstemmen tesingen,wantniet noch /in steenen cannekens Tot datse
betaemtDatalleman hoore,Leenhoj487 styfboorich worden wedergheleidt, DE
D EN E, Langhen Adi
(na 1531j.
eu 170 (1560j.
Sterckeles, zn. Bijvorm (door meta- Stijfhals,zn.Uitstéjjen hals.
thesis)van stevchsel(zie W NT i.v.Stevh
Eig.iemand met een stijve of scheve
(1),DE Bo en BOEKBNOOGEN i.v.Stevhselj. nek (vg.KIL.:Stijf-hals.j.krom -hals.
Eig.sterksel,pap waarm ede weefgaren Obst
ipus, tetanicus & Obstinatus), v.v.
wordt gesterkt,in de aanh. (in woord- (via die halsstarrig, vasthoudend is?)
speling met lat. steycus?) drek. 11Het gierigaard,vrek? 11JsPyramusnietder
rui
jckt al nae de sterckeles, domine, minnen knecht/Ten schijn gheen deyn /
Pveechev 367 (2e h.16e e.q.
stijfhals noch tayaert,cAsT.,Pyv.A vij
Stercken, ww. Zie M NW en W NT i.v. g
ca15301.
Stevhen.
Stilte,zn.Bijvorm vanstelte(vanstellen,
Zaaien? 1Myn herte zeer blydelicken het ,ystelnet'' uitwerpen en inhalen, zie
vergloorifeertmytsdatjck zoobehendich/ W NT i.v.Stelnetj?
-

hebbe connen stercken,Tavuwegvaen 731

In de aanh.in fig.toepassing: worp,
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Stincken - Stormeli
jck
gooi;vangst?12.:Dewellustigemensche
sitter(t.w.in zekereherberg)alden dach,
Ten mach hem terijp sijn noch te groff.
1.:Datwaseen goeijstilte,Well.J'
fywsc/l
722(2ekw.16ee.q.
Stincken,STIJNCKEN,ww .ZieM NW en
W NT i.v.

0/ enen stinchen,op iemand afgeven.11
Leenhof686(na1531);S.Stadt2(ca1535j;
GentseRej.114 (153% ; Vevs.M aelt.124
E2eh.16e e.
j.
OPM.M et betr. tot zaken in de bet.

afkeer hebben van,enz.(zie MNW i.v.
Stinhen,bet.4)nog bi
jL.JAxsz,o.a.in
M .Bedy.Havt417 (1577q,Deenv.M ensch
1033 (2e h.16e e.jen Red.en Nat.881
(2eh.16ee.q.
Stintelen, ww. Bi
jvorm van stuntelen.
Gebrekkig lopen.11Gaetghy so stinteG,fol.83* (eind 16ee.?j.

len oft ghy waert vercrepelt, H s.TM B ,
Stock,zn.Zie M NW i.v.Stoc,MTNT i.v.
Stoh.Vg. voorts A. Borguet, De ,,Stoh''

van ket A:/41zïAl, in Tijdschr.v.LeV.T.
12 (1946)blz.95 en A.v.Elslander,Het
Rejvein (Gent1953)blz.83.
Geli
jkluidende slotregel van iedere
strofevan een refrein.1A.BIJNS,N.ReI.
287,d,17 (1e kw.16e e.q;A.BIJNS 146
(ca 1548);cAsT.,C.V.R.29en pass.(15484.
Stockreghel,zn. Uit stoch en veghel.

Stok (zie Stoch).11Treferein by dat de

selue M olinet taeld Es dlaetste datter
faeld an de clausulen viere,Daer gheheel
de balade tvoedselan haeld Ghelyck den
schichtnaertdoelswitte daeld W y heeten
stockreghel n aer ons m aniere, cAsT.,
C.V.R.53 (1548q.

schijntvrouw ofmeisjevanlichtezeden.ll
Desestoepjoffers,hoegaensesom cuijpen,
dese Venuskinderen,deese ondieve vrijsters,Bvouwevsg.583 gca 15601.
Stoetsel,zn.Van stoten.
Aanstoot,ergernis.11Dan slaet hijt al
vuijt, onachtsaem en droncken... vpt
tstoetsel van zijnen euen mensche niet
een boon achtende, Chvistenh. 100 gca
1540j.
Stoker, zn. Zie M NW i.v., W NT i.
v.
Stohev (1).
Jongen.1Jc zoude met hemlieden als
een fray stoker kueten, EVERAERT 206
(1528j; Hen waghelieden ende stokers
waren oock alle ghecleet met ghelijcke
coleurevan hen levreye,azlyzfzf
?.S/.a iijv
(1561) (hic?).
Stompaert,zn.Van stomp.
Sukkel, domoor (vg.mnl.stompev,in
MNRV i.v.). l
j1ck en ben niet dan een
onnoselstom paert,een sem pelschipm an,
Chavon 256 g1551j.
Stondeloos,bn.Van stonde.
Ongedurig? 1Sijn leeven stondeloos//
mach thertem ondeloosydelen vondeloos
// niet verstaen doer mijn listicheit,
Smenschen gheest105 (ca 1560?q.
Stooppot,zn.Uitstoop en pot.
Pot, kan van een stoop inhoud.11ij.
Stooppotten...gewrocht fraey en gent,
cAsT.,C.V.R.103 (1548j.
Stooten, ww. Zie M NW i.v. Stoteyt,
W NT i.v.
Stooten en stuychen,zich lom p gedragen,
fel uitvallen. 1 Oft de wever nu wat
plomp mach stooten en stuycken, Hy

beschermt zi
jn personagie, liberael en
eeft,Pvochiaen 60 (ca 1540j.
Stoeken,zn.Verwantmet stehhen (zie bel
W NT i.v.Stehhen (1),verg.KIL. stek- Stopen,ww .Van stoop.
ballen. Datatim ludeve pila en M NW
1)lnhetvatgietenofbottelen.1Tvroui.v.Stohe ,,het beginnen of veroorzaken ken vroyl
iclt // frisch moylick // was
(van iets)''.
?Ofstaatstoehen voorstoethen poylick Den wijn //diefijn //daerwerdt
(van stoet, bal? zie MNW i.v., le art., ghestoopt,DBRoovElzs401(3ekw.15ee.q.
vg.ook W NT 1.v.Stoet(11)?
2)Metbetr.totgeld:ophopen,potten;
Blijkenshetverband in de aanh.naar volop ontvangen?11Dambachtsman seet:
het schijnt de y,opgegeven'' bal in het den lantman waer ghoetop geknoopt,a1s
kaatsspel(vg.Joh.W .P.DrostHetNed. hy (t.
w . de lantman?) tghelt niet en
/
fï'
n#8r.
s#:JpJo'vdezeventiendeeeuw ('s-Grav. stoopt//,soohouthygehoopt//syncoren,
1914)bl.69 e.v.).1Men vijnter haghe / syn goet,alsou thuysbederven,Bvuyne1,
noch huerdekins gheen Daer m en de 80(2eh.16ee.
q.
stoekens/ouerslaenmach Daernyement Storye,zn.ZieW NT i.v.Stovie(11).
dan /deweerttoe ghaen mach W anthi
j Verstoring,beroering. 1Pacyencye in
en weetgheen proffijttotsulkeballekins, temtacye... prouvijnghe in stempeest
DERoovsRs,Quicunque780(3ekw.15ee.j. storye,GentseSp.16 (1539j.
Stormelijck,bn.Van stovm ofstovmen.
Stoepjoffer,zn.Uitstoep en jojjev.
Onstuimig,hevig.11Derviandenuploop
Eig.meisje ofvrouw,die op de stoep
(bank) voor het huis zit om gezien te wreet en stormelijck, Smenschen gheest
worden ofte lokken;in de aanh.naarhet 736 E
ca 1560?j.
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Stortgat,zn.Uitstoyt,strot(metbijgedachte aan stovten?) en gat (vg.MNAV
i.v.StvootgatenW NT i.v.Stvot,Samenst.).
Keelgat.11St2,117 (vö6r1524);Tyudo
3442(ca15504;DoveBitstev164rca1600q.
Ook alskrachtterm by den stovtgaten,
II.d.Am.X 6v(m.16ee.q.
Straetdicht,zn.U it stvaet en di6è/.
Minderwaardigy,dicht''(rijm).1Oftledigh, heligh, besigh, naer iemends vermeten Goedzijn?vraeghdy welcvandien
int verwaet licht? Tghelijc spellen en
haud deerste nietverbeten,M aerdlaetste
wijst dees const vuer straetdicht,cAsT.,
C.V.R.47 (1548q.
Straetvernachtere, zn. Uit Stvaet en
vevnachten m et -eve.
Die 's nachts op straat loopt,i.c.om

liefdesavonturen na te jagen. 1Swijcht
ghy straet-vernachtere, H .d.Am . L 7v
gm.16ee.1.
Straetweechs,bw .Uit stvaeten weechs.
Straatlengte(ver).11lckenzoudaerom
gheen straetweechs gaen, H .d.Am . Dd
8v (m.16ee.q.
Straffich,bn.Van stvajjen.
Str
eng.
,11
iAl
n de
rhy
stede
aanh.
mog
ehe
li
jkdgenade
loos
ziee
teg
straf
fyng
oot
vooroghen,Die heerewildevernaerderde

verhooghen,Gentse S/:62 (153% ;Aenhoort//ghy,myn Justltie,myn straffich
wort,Ontv.Rentm.1537 (1588?q.
Stragots,bw.Zie W NT i.v.
,,Op dewi
jzevan eenGriekschofAlba-

neesch huursoldaat'' (W NT). 11 Dees
Christen bruers, nieu evangelisten, en
gaen gelijck Torcken ghecleet op zijn
stragots,A.BIJNS 118 (1548J.
Stralyck,bw .Van stvalen.
Stralend,schitterend.1Och!wat sien
ick daer blinckende so stralyck! Con.
Balth.518 r1591j.
Stram maert,zn.Van stvam .
Jan stvammaevt,houten Klaas? 11Jan
luys int oore, Jan strammaert & Jan
schoon spel,Bvuyne1,95 (2eh.16ee.
q.
Strecsele,zn.Van stvechen,strikken.
Band; bedwang. 11 Mijn vi
jf sinnen

hem vinden int strecsele Van am oreusheyt na der natueren plege,D oesb. 142

rvo6
'r 1528j.
Streepe,zn.Zie Stvepe.

Streke, zn. Zie M NW i.v., W NT i.v.
Stveeh.

Tev stvehe homen,te pas komen.11So
jc hoore tsal/een bruloftwesen.Noynt
speillieden en quaemen / bet ter streke,
EVERASRT 175 (1527j.
-

Tev stvehen staen,ergoed voorstaan

(vg.oE Bo i.v.Stveeh,3eart.:styehezijn,
s/tzJç
4,effen,in orde zi
jn, klaar zijn).11
Ach sprutende keest jolyse Uut den
jonghen ryse //welstaende ter streken,
Kiestnu zinnelick /uwen wille /vry onbezweken,Ve$
'l.Z.1,897 (1583q.
Strem ele, zn. Zie W NT i.v.Stvemel.
Striei
'
n (vg.TEIRL. i.
v.). 1 ln ltalien
saghm en m enighe bloedighe strem ele,
cAsT.,Bal.A 6 (1521j.
Strepe, STREEPE, zn. Zie M NW i.v.,
W NT i.v. Stvit
ep (11)? Vg. Stvijp en
31strijpen schieten''naast ,,strepen schieYCX'%
(Zedelijke) vlek, verkeerde, zondige
daad.11Mijn edelsiele,daer ghijonvernepen U Godlijcbeelde in hadtgheprent,
Die heb ic bevlect m et veel sondiger
strepen, A. BIJNS 391 (ca 1540q; Mijn
Vader heeft die wijze in haar wijsheid
begrepen Om haar loze strepen, die m en
uit haar ziet blijken,Jezus o.d. levaeys
1004 (vö6r 15804;1ck weet naw selfs //
hoem en sal redden tspel Off hoement
verbedden sel//wantetquae streepen //
heeft,Red.en Nat. 140 (2e h. 16e e.
q.
Stvepen schieten,zie Stvijp.
Strepen,ww.Zie W NT i.v.
Striemen (vg.RUTTEN,TUBRL.i.v.).11
Gheen solaes wort tot mijn confoort
begrepen Maer sulck my strepen //door
tweedracht dangereus, Antw.sp. Pp iij
(1561).
Strijcken,ww.Zie MNW i.v.Stvihen,
W NT i.v.Stvijhen.
A.BEDR. 1)Eig.neerhalen en v.
v.
wegdoen,uitbannen?11Druck ick stri
jcke
//vreuchtmoetick vergaderen,Antw.Sp.
K i(15614.
2) Doen, klaarspelen. 1 W ies ander
dichten vander stadt van Doorni
jcke /
Hiermetic mijn deuoorstrijcke /telcks
memorien,cAsT.,Bal.B 2 (15211;Dees
snede hebbic eerst gheexalteerd Als hier
af vermeerder, ic mijn deuoor strijcke,
cAsT.,C.V.R.113 (1548);Doorsinnen ben
ick dwerck altijts strijckeli
jck,Antw.Sp.
Kk iiij (15611;Alsulcke toogen,weet ic
OOCte strijcken,Kachadovis17 geind 16e
e-(
1.
gel
3
ij
)ke
ln
n.de aanh. naar het schijnt ver11Mi
jn lichtuaerdicheijt,bijden
weerhaen ghestreken, is hier wel ghebleken,Chvistenh.1598 qca 1540q.
B . OxpsRs. H aperen, schorten ? Aan
de hand zijn,gaande zijn? 11B.:Kijct
broerken kijct,
/1'r.:W at wilick kijcken?
B.:1ck weetwaertstri
jct:Izr. Soo latet
blijcken,Sp.d.xjl 146 gbeg.16ee.q.
.

-
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Strijckvore,zn.Uit stvijchen en vove. Strijpt,GHESTRYPT,bn.ZieMNNV i.v.
Lichte,ondiepe (eig.dooreen ,ystrelen- StvijptenGestviipt.
de''(nietkrachtige)aanraking ontstane) Eig.gestreept en v.v.waar een streep
voor?In deaanh.in obscenetoepassing.11 doorloopt,die nietdeugt? 1Ghy schoolNiet dan strijckvoren,heb ict wel ont- meesters en ghestrypte artisten,Houdt u
houwen, En canm en daer ackeren m its oeck vroom , volcht der weelden treyn,
tquaet humuere Twelck desen lande is Leuv. .
/zl'
#f
z. 4, 237 gbeg. 16e e.q; Als
quellendealduere,Leenhoj254 (na 15311. strijptclerck /schrijfick leecken theeren
Strijp(e), zn. Zie MNW i.v. Stvipe, De cappe en m aeckt de M onninck niet,
in Reth. Plryrllà:'
n van Ant.de Roovere
W NT i.
v.Stvijpe.
1)Streep ; zegsw.stvypen in andev L 6:-(1eh.16ee.J.
lahen mahen, een ander beschuldigen
OPM.Vg.Stvijple).
(terwi
jl men zelf vol gebreken zit?) 11 *stryvage, zn. Zie Sckuyvage.
Siet hem seluen byden nuesen nypen,
Strincken,ww. Verwant met stvengen,
Rvat weethy strypen,inanderlaken//te strengelen ?
maken,Dwevchd.Apost.934 E1eh.16ee.
q. Blijkens het niet zeer duidelijke
daa
2d
),Ve
str
re
ke
ek.
erd11eDat
, zond
licht
ige eigenschap of verband naarhetschijntregelen,voegen.l
straftmijn zon- Hoevrijlick /stout/en oock welgherust
dighe strijpen, Gentse Sp. 64 (153% ; Eest/daerongherusticheytdesherten is
Een zachtm oedigen aard zonder bittere ghebl
ustEn steltvry zijnen lust/sonder
strijpen.. hier moet men na nijpen, achterdincken Volghen swerelts raet /
Jezus o.d.levaevs 236 gvöör 1580);Naer alsoo sijt wil strincken, Antw.sp. Cc i
ons beste connen Zal u dat ghebueren, (1561q
zondereenighe fraudighestrypen,Vevl.Z.,
stroàance,STROBANCHE, Zn.Ontleend
620 (15834.
aan (nietopgetekend)ofr.*stvobance(dat
Stvijpen schieten,streken uithalen, viahetlatijn terug zalgaanopgr.cTpojéto
dwaasheden begaan? 1
1Haedieu (?)Jan );heftig in de rondte draaien'').
Suff /sciet nv vri
j strijpen v sal noch
1) Eig. (rondlwerveling en v.v. vergrypen al thelsche gespuijs, M .Bedv. warring, opschudding? 11 Tperdt gaet
Havt 514 (15774; Hij sciet meenyge een gent // pat oock zoudicker mede /
scoone strijpen dies sal ick hem doort fraylick een lansche // voeren om alin
hoonen pijpen /dat hij dansen //moet, strobance//roeren,Judick 1638 (15774.
Vevs.M aelt.321 g2e h.16e e.
q; in de
2) Kabaal, keet,jool?1Q.:De zulcke
aanhh.echteli
jk ontrouw zijn, een slip- moeten tallen quartieren De jonckheyt
pertjemaken,vooralin deverb.ontvouwe anthieren.S. Ja,maechden schoffieren,
thienen en vieren //stellendeteender
stvijpen (ofstvepentschieten.11Tvolc zeyt, Van
datmi
jn liefken ontrouwe strijpen schiet. canse,M akende vulle strobanche, Vevl.Z
Eest waer,zoo willic hem eewelijk ver- 1I,66 (1583q.
roken, ww. Zie Stvooken.
waten,A.BIJNS,N.ReI.165,d,15 (1525q; St
Strom en,ww .Zie M NW i.v.,W NT i.v.
Dusm ondeken toe.Alsm en liefken schiet
ontrouw e strepen,al
d.213,c,12 (1526)j Stvoom en.
A1 hebben si
j schoon hulsvrouwen, siJ Er vandoorgaan? 1Nu dats gedaen /
schieten stri
jpen,A.BIJNS 125 (1548j. wy moghen gaen strom en Sonder langer
te droom en off anders te peysen,Saeyeve
OPM. Vg. Stvijpt.
Strijpen,ww.Van stvijple).
588
(2e h.16e e.q.
Stroncken, ww. Grondwoord W aarvan
Sijn stvilpselstvijpen, zijn dwaasheid
uitleven, inz. met betr. totdeliefde?11 stvonchelen, struikelen (zie W NT i.v.
lonckheyt,blonckheyt moet haer stri
jp- Styonhelen) is afgeleid? Vg. W NT i.v.
selstrijpen,H.d.Am.V 6vgm.16ee.q.
Stvonhen (1).
Struikelen?11W eesttoch ghedogheli
jck
Strijper,zn.Van stvijpen.
Deugniet?11Procureurs/Rethrozi
jns/ /datick mach voor 'tstronckelen Aen u
ende strijpers Ende. .Venus knijpers / watlenen,Rott.sp.1 ijv (1561q.
in sum m a sum marum Die de K appe beStroock,zn.Vanstvoochen (zieW NT i.v.
hoeuen /Mallorum Mallarum,Veeld.Gen. Stvoohent?
Streling (vg.RTNT i.v.Stvoohen,bet.
D.20 (16ee.q.
A,2)?1Alsonderroock (verstanarigheid,
Strijpsel,zn.Van Stvijpen.
Dwaasheid? 11lonckheyt, blonckheyt ruzie?)//sijn //ofvrou Venusstroock//
moethaerstrijpselstrijpen,H .d.Am.V 6v syn,ick en m ach int m erken nietm israect
Em .16ee.q.
//syn,Chavon 24 (1551).
-

.
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Strooken,STROKEN,ww.Zie VTN T i.v.

1) Lopen! wandelen, zich begeven
(N.b. De btzondere toepassingen - zie
BoEKsxooGsx i.v.Styooken zijn cluswel
secundair). 1 Tgemeen volck sal haest
coomen herwaertsstrooken om den dienst
tehooren suveren net,Geb.loh.Baht.427
(1578).
2)Mrandelen om tepronken,flaneren.11
Hoe gaan nu deze vri
jers Stroken en
pronken, doorsneen en doorhakkeld,
Roevendev.M eestAl236 (ca 1564?q.
.

Stroom , zn. Zie M NNV en W NT i.v.

ijkenshetverband in deaanh.zeker
' Bl
sleraad'
.corsage? 1Haelt myn costelicke
cleers/met alle tghesnyde (l.tghesmyde)
alsriemen /ringen/cransen//halsbanden
en colieren strufve recxs /endekerels/
niet om verdieren, Judich 1568 (15771.

Struyck, zn. Zie M NM F i.v. Stvuuc,
AVNT i.v.Styuih.
M ens (
vg.de bet.)'YC1ï3J bij VONDEL,
aang.in NVNT i.v.Styuih,sub bet.6,d).

1 Gheen mlnli
jlter werck en machmen
ontuouwen dat (l.#ffz
nl tsolaestusschen
desesoetestruycken,St1,171(vöör15244.
Struycken,STRUYKEN,ww .Van Styuych.
1)Gedijen.1Onsledicheythopick sa1
noch struycken seer, Antw.Sp.Mm i
(15611.
2)Venerioperam dare?1lcbegeere...

Hartstocht; begeerte? 1 W ildij van
stromen Bevrijd en verlost zijn van die
verijzinge,Zo luistert na mijn,Aleest.,
/
1l
84 (155% , Heer Konink, waren al uw
strom en Zo m etreden verhiet,m en zoud'
den vromen Zo nietverachten en prijzen haren sueten mont te cussen om te ontm alitie, ald.651.
luyken haer arm kens te l
uyken (versta
Strooven, ww.Zie Styoven.
neden)te duiken,vg. DE
(naaronder,be
Stroppelen,ww.Vanstvoppen (zieMNAV Bo i.v.)en te struyken vriendelic na der
i.v.,2eart.,W NT i.v.Stvoppen (1).
natueren beuel,Doesb.106 gv6ör15281.
Vastsnoeren, vastbinden? 1 Hoe veel Studeringe,zn.Zie M NW i.v.
heb icker an Salomon ghecoppelt, soe
llver, inspanning,flinkheid? 11Molescandelick ghestroppelt, Chvistenh. 926 naerssi
jn meediefachtich inhaerneringe
heur coornei
gca 15402.
jerkens gelden wel, dit
Strossen,ww.Zie W NT i.v.
is studeri
nge (versta:m en noem t y,stuMet betr. tot het leven: beroven? 1 deringe'' wat feitelijk diefstal is? Vg.
Souden sijalvantleven werden gestrost het onmiddellijk aan de aanh. voorafoft werden verdostso hadm en welwerck, gaande: ten hiet even welnietlanger so
M achabeen,in Hs.TM B,.
z1,fol.30vgv66r (t.w. diefstal), maer pracktiseringe''),
1590q.
Bvouwevsg.379 (ca 1560j.
OPM.Vg.Ontstvossen.
Studieusheit,zn.Van studieus.
Strotgadt, zn. Zie M NMTi.v.Stvootgat.
Theorie,leer? 11De mane maect wit
Keelgat. Mijn strotgadt verworgt volc: Saturnus zwart verwaten : M ars
van honger, dats claer, Sckuyfman 60 rOO lien, naer Ferm icus studieusheit,
(vö6r 1504j(zie ook ald.256).
cAsT.,C.V.R.99 (15481.
Stroven,s'
rrtoovEx,ww .Zie SVNT i.v.
Stuenachtich,bn.Van stuenen.
Zich verzettend, in opstand kom end
Stvoven (l).
1) svegstuiven. 11As die verdoofden (vg.J.H .v.Lessen,in Tijdsckv.66,124
sijvan hem stroofden vo1quaer suspicij, en mijn Lexicol.Kantt.,ald.71,196-7 en
M .Bedv.llavt862 (1577j.
72,304).11Jn sdroufheytsrennen vliet /
OPM. Vg. van m alhandev stvooven, in thertestuenachtich,BVERAERT 59 (1511q.
RHYNENBURGH, Vveugkde-bevgh 2, 74
Stuenekin,zn.Van *stuene(
vg.Tegken(aang.in W NT i.v.Stvoven (1),bet.2). stuene).
2)Verdwijnen.11Op dat v verdriet / Tegenkanting? Of aanval, stoot? 1
ten laesten m ach strooven,M .Bedv.H avt Aerm jndeBuerse /l
etteleproffytssomt.
931 (15771.
Ghy doet Elckerlyc / menich hardt
3)lndewarraken,bederven.1W aer't stuenekin stuenen,BVBRAERT 288 (1529j.
niet best begost, dat m en op ginck teeStuenen, ww . Zie M NW i.v. Stunen,
kenen Elcx sijn jaeren, ende dan oick W NT i.v.Steunen,B (waarhetnietthuis
reekenen, V'at se aen haer li
jff noch hoort,ziebovendeverwijzingenbijStuenhebben behoeft,A1svan wolle,van linnen, acht
ich).
dat niet dient verdooft,Off't spel waer
Eig. weerkaatsen, terugltaatsen (?),
gestroofft,nae mijn verstant,M innevaev v.v.zich verzetten.ln de aanhh.in daarvan afgeleide, ten dele veralgem eende
255 (1583j.
OPM.Vg.Vevstvoven.
bett.,t.w.a.tegen elkaaropstaan(env.v.
Strufve,zn.Zie W NT i.v.Stygtl'
,
f (11)? krakelen?).1Avat can sulc /onpayselic
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stuenen dueghen? EVERAERT 47 (1512q,
2)Onvriendelijk,bars,boos.11Dusriep
D ie elcandren menich jaer kenden Als ick op hem m et woorden stuerl
ijck,Vilieve ghebuers .. Doet ghy nu twistisch leyn, bedrieghere, enz., Sp.d.AI. 2788
in ranckeure stuenen,cAsT.,Pyv. B vjV qbeg.16e e.q.

(ca 1530q;- b.rijzen,opkomen?11Men
hoortergheen twistich /regementstuenen
Soo ouerlicke welzynse /ghepaerttsaemen,EVERAERT 534 (1538?j; c.ondervinden, lijden? 11Aerm jnde Buerse /
lettele proffytssom t.Ghy doet Elckerlyc
/menich hardt stuenekin stuenen,EvsRAERT288(1529q.

3) Stuurs, onverzettelijk. 11Avilt als
Danes Jupiters giften aenveerden;Hebt
u (versta:houd U)nietzoo stuerlijck,A.
Bllxs,N.ReI.139,f,8 (15251.
Stuerte, zn.Van stuev.
Boosheid? j
lAls si (t.w.de vrouwen)
wel zijn in v ghebuerte, Dan coemdy

substancien / claer van mynen Stuenicheythebbende /gheifteen wederscynen,
EVERAERT 403 (1511q.
Stuenynghe, zn.Van stuenen.
Tegenkanting, verzet (vg.Teghenstoen'
inghe)? Of gekrakeel,getwist? 1Alssic
den stock volghe Jnt louen jntbieden /
watge reltBem jc dan nieteen coopman
ghetelt? Jc meene jaic /ten baetgheen
stuenynghe,EVERAERT 91 (15251.

Stuyper,zn.Van stuypen (zieMNW i.v.
Stupen,le art.,W NT i.v.Stuipen (1).
Vleier,strooplikker?11Dese bedrieghe-

thuysen wiltse veriaghen,Ende stelt dan
Stuenicheyt,zn.Van *stuenick ofrecht- diegheheelstrate in beruerte.Ditisvan v
streeks van stuenen.
Eselseen stinckende stuerte,X .Esels 29,
De eigenschap ofhet verm ogen van te 36 (1530q.
kunnen weerkaatsen.
W anneer de
Stuycken, ww .Stooten en stuychen,zie
claerheyt/huerscynselsscietVp eeneghe Stooten.
lycke, dobbele stuypers Syn m eest ty-

rannen ende bloet suypers, Leuv.Bijdv.
4, 242 (
beg.16e e.q.
Stuitelen,W W . Van Stuiten.
Strompelen, waggelen? 1 Gaet ghi
j
daerom (t.w.omdathijteveelgedronken
heeft)so stuitelen,offtghijwaertvercreStuentkin,zn.Verwantm etde in W NT pel
t,LijsgenenLichthavt339(2eh.16ee.j.
i.v. Stuntelen vermelde germ aanse WOOrStuyter,zn.Zie W NT i.v.Stuitev (l).
den?

Blijkenshet- overigens nietzeer duidelijke - verband in de aanh.een (grappige?)benamingvooreen kroesofglas.1
T.: H ey schinckt vul de m ate D .:D at
za1jck myn zuentken. T.:Sietdaerhet
ydelstuentkinvanden vullenpluentkin //
dat es mygnqbegherren zondere ontberren,Tavuwyvaen 1206 (15811.
Stuerachtlch,bn.Van stuev.
Hardvochtig. 1W eist niet zoo stuerachtich. Hu ghyeten doet ons lyden /
pynezwaere,EVERAERT235(1526j.
Stueraert, zn.Van stuev.
Die ,,stuur'' (onvriendeli
jk, nors of
lastig) is.11Men vint veel aerden:vrolickaertstueraert,enz.,Doesb.247 gvöör
15282.
Stuerlijck, bn.ZieMNNV i.v.Stuuvlijc.
1) Hevig,onstuimig (vg.Gemma 94V:
storm ich, stuerlich (l.stuerlick?),
impetuosus, juyibundus en Voc.cop.:
stuerlec, impetuosus). 1 Ghelijc twee
Centauren ... vallen deur de lucht Van
twee hooge sneeu bergen met stuerlijc
gerucht ln de bosschen? GHISTELE, Vivg.
Aen.144a (1556j;Een ljdeltimmeringhe

Indien geen vergissing,dan in deaanh.

gebezigdindebet.schild (teverg.methet
ge
bruik bi
j Hooy'r en HuvGExs voor een
persoon die een beweging belem mert,
'
W NT i.
v.Stuitev (l, bet. 1)?). 1 Twee
stuyters stonden anden boom ,D als.wedevh. 13 geind 15e e.?j (Vg. fr. ,,Deux
escuspendoienta l'arbre'').
Stultitie,zn.Ontleend aan lat.Stultitia.

Dwaasheid.11Trouwesallcampen tegen
swerels sttlltitie,Tvauwe 1297 (1595?j.

Sturberen,ww.Zie M NW i.v.Stovbeven.
Schenden. De Joden onbequame
Souden sturberen grooten cleene,Hadden

sijs macht,minen lichame,Sev.Bl.465
(ca1450j.
Stuten, ww. Zie M NW i.v.,W NT i.v.
Stuiten (11).
A.BEDR.- Vertellen,voordragen,vertonen. 11Hooren zij batementen, sotte
cluten stuten,A.BIJNS,N.Rej.317,a,13
(1528!.
B.ONz.- Roemendspreken.1
1Stuten
van haer (t.w.Maria)nietdichters,loofs
stichtersnatuerli
jc?A.Bllxs,N.Rej.330,
j,8
(
1
e
k
w.
1
6
e
e
.
j
Stuuck,zn.Zie NVNT i.v.Stuih.
Fyyz stuuche, op slag, terstond? 11lnt
gheset op tsant... Die haest vergaen
m oet...Doorden storm derongherecheyt bouck Numeri/staet cl
aerlicken tbedieden Van eenen mensche die hout raepte
(!)stuerlijck,Hsfît?.S/.X iij(1561q.
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tzynen ghebruucke Llpden sabahot des

ileeren /Hy wiert diesten stuucke Ter
dootghesteent,Veyl.Z.1,293(15831.
Subbelen,ww.Bijvorm van (ofcorrupt
voor?)snubbelen (zieW NT i.v.Snobbelen)
ofsabbelenl?).
M'
Tellustig beetpakken of kussen.11A1
saechdj een ruter een meijsken wincken
al saechdise subbelen cussen en lecken,
St2,170 gvöör1524).
Subgectelic, bn. Zie Subiectelijch.
Subgecxie,susGEcxclE,zn.Zie Subjecj'
%6.
Subieccie,zn.Zie Subjectie.
Subiectelijck, SUBGECTELIC, bn., bw.
Vansubiect,subject.
Onderdanig, onderworpen ; in de 2e
aanh. gedwee, gehoorzaam. 1 Maria /
heift aerm oede / gheweist subgecteli
c,
EVBRAERT 306 (152% ;Hy en soude de
stappen we1 subiectelijck Van desen
man volghen /dwelck ick v rade,Antw.
S/.Eeei(1561).
Subjectie, suslEcTls,suslEcclE,sUsGEcx(c)IE,zn.Ontleend aan lat.subjectio.
1)Onderdanigheid,onderworpenheid.1
P'
iv.en Th.201 (1e kw.16e e.?j; Well.
M ensch 1156 (2ekw.16ee.q,CRUL,Heynhen 28 (ca 1540?q;cAsT., C.V.R.114,245
(15481;Antw.sp.Ff i (1561);Jezus i.d.
/:pz#:f 169 gca 1575?q.
2) Macht, heerschappij. 1 Dvie bl.
danssen 50 (1482);EVERAERT 70 E1511q,
125 (1525j,192 (15264,225 (1528?q,314
(152% en pass.;Doesb.143 (vöör 15284;
Gentse Sp.219 (153% ; cAsT., C.V.R.98
174(1548);H.d.AI
'
n.16,Aa4v(m.16ee.
q:
'
Bvuyne 3,106 (1556q,.4ntw.sp.Eee iiJ
(1561),Rott.sp.D iij?S viij (15611.
OPM.Onduideli
jk ls de bet.in Doesb.
73 (vöör 1528j. ,yprincesse, goddinne,

Venusvrouwe,beschermt m ivoor rouwe

Onderwerpen (vg.KIL.863:Subm it-

téren . Submittere, subdeve,subiiceve. &

Pevmitteveseï'
l4dfïcïo alteyius).1Onssubmitterende, zegghen wy, int erruers,
Gentse Sp.271 (153% ;Dus sal icse van
binnen so gaen tempteren, Dat wi aen
haersullen cryghen naerheyt En m etons
haertuwen wille submitteren,B.d.Scv.10

(153% ,1ck sumiteerdie saecke,alsghijt

nu oock doet,aen dees twee goeheeren,
die de saeck verstaen, Bvouwevsg. 152

gca15601.

Substanciael, bn. Ontleend aan
substantialis.

Degelijk,goed?11Medeci
jnesubstanciael
Ghy muecht mijnder herten ghesonde
gheuen,DE RoovsRE 393 (3e kw.15ee.q.
Subterfugie,zn.Ontleend aan lat.subtevfugium ofgevormd naarofr.,fr.subtevjzrgp.
Uitwijkplaats?11Totremedievan dien
(t.w. versperring door overstroming of
brand) zi
jn gheordineerd subterfugien,
om meganghen ende zide-straten, cAsT.,
C.V.R.18(1548j.
Subtijlen,ww.Zie MNAV i.v.Subtilen.
Verschalken,erin laten lopen.11Condi
j
u ouders also subti
jlen,Van alle drucke
word ick dan genesen,Luijsteyvinch 87
(2e h.16ee.q.
Sucade, succAoE, SUCADEKIN, zn. Zie
M NW i.v.Sucade,W NT i.v.Suhade.

Erenaam voor een liefelijk,aantrekkelijk persoon.1cAsT.,Lied.55 (ca 1530);
Gentse Ref. 135 (153% ; DeV.PV.B. 115
(1539q;cAsT.,C.V.R.13(1548) Tyltdo969
(ca15501.
Sucadich, bn. Van sucade, sukade.
Liefelijk,zoet.11Bvuyne 3,122 (15561;
GHISTELE,Ovid.Sendtbv.5a (1559);Conste
d.M .62(ca1560);Antw.sp.K iiijv,Mmm
ijv,Nnn iv (1561j;Haagsp. iijv (15611;
Tayuwegvaen 1675 (15831; HOUwABRT,
I/
rïpr Wtevste59,181 (15831.
OPM.Nog bij SPIEGHEL,in vlsscHElt,
Bvabb.201a rca 16001en Vlaevd.Red.117
(1617q,aang.in VTNT i.v.Suhade,Afl.

in v subieccie''(versta:in Uw hoede7
.Of:
in onderdanigheid, gehoorzaam heid aan
U ?).
Subiugeeren, ww. Ontleend aan ofr.,
fr.subjuguev.
Succade, zn. Zie Sucade.
Onderwerpen.11Twasde turck diemen
sach mit zijnder haesten Twalef conin- Succadelic, bn. Van succade, sukade.
Liefelijk;heerlijk? 11Noyt sinnen en
crijcken subiugeeren,Camp z'.d.Doot1589 kinde
n volm aecter persoon, een paradi(14931.
Sublim atie, zn. Zie NVNT i.v.
selic leuen een succadelic throon,Doesb.
Verheffing,verheerl
ijking,lofpri
jzing?1 125 (vöör15281.
Triumphen, tornoyen, louen, electien, (zi
Suc
courer
i
nghe,
e MNW
i.
v.
Secovzen.
ven)Va
. n S'
I
4/I/
IOIfFJFJQC
sublim atien com men ooc onder dees protectien (t.w. van de y,baladen oversle- Bi
jstand,hulp,steun.11DeRechtueergl&en''),cAsT.,C.V.R.114 (1548j.
dicheyt Gods / vol iubileringhe.. Moet
Subm itteren, SUMITEEREN, ww . Ont- alleherten si
jn een succoureringhe,Antw.
leend aan lat.subm itteve.
Sp.Eeeijv (15611.
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Succumberen, ww .Gevormd naar lat.
Suffocatie, zn. Ontleend aan ofr., fr.
succum beyeofofr.,fr.succombev.
sujfocation oflat.su.
ffocatio.
Bezwijlten,sterven. 11Die etens aen- Eig.verstikking;in de aanh.het stok-

veirden Vandeverboden vrugten;diessij ken,blijven steken,haperen? 11Composuccumbeerden,BeheevingePauli225 gca neerd zoo de worden ende te dien fine
1550?q.
Datter suffocatie en zij,noch gapijnghe,
Sueghelyck,bn.Asan sueghe ofsueglten. CAST.,C.
t'..
J?.17 (15481.
Alseen zeug?11Houtu kinderen reyn / Suffragie,zn.Ontleend aan lat.sufjyaniet vuyl noch sueghelyck, Zeven Sp. gium of gevorm d naar ofr.,fr.suffvage.
Beymh.C v4'(15911.
Bli
jkens het verband in de aanh.uitSueghen, ww.Aran suegbe, zeug? Ver- spraak, zegswi
jze. Zom ighe redenen
dam 's Opv. van sl
teghen als bijvorm v. heeten Ghem eene spraken,Die een costeswoegen (zieMNMT
i.v.Soegen,sub bet.2) lickerethorike m aken,Ghenaem d Prouerlijkt minder wrsch.
bien inder gheleerden papieren.Ghelijc
(Als een zeug)leven? 11Ghulsich,lec- Cocodrilsche tranen,Olie in vieren:Blenkerich in oncuysheyt sy suechden (x der dan een M ol: en zulcke suffragien,
cAsT.,C.V.R.239 (15481.
vvuechden),B.d.Scr.14 (15394.
Suyen, ww . Zie M NMT i.v. *suyden,
Suel,bn.Bi
jvorm van zwoel.
(Brandend) heet (vg. xlL. Soel.j AVNT i.v.Sujen.
sm oel. Tepidus, &c.). 1 MTy hebben
Eig.(in slaap)sussen (ofwiegelen?Vg.
somtijts mueten bee//hyghen.. in wel- fri.soei
je), in de aanh.voortbrengen of
lusten kuelvolmelodijenenvo1onrusten// grootbrengen? 11MTadt can een raven
suel,Smenschen gheest 179 (ca 1560?q. anders dan een raven Suyen,M enschwevStleraerySUEREER,Zn.Van Slteye'
l.
dingeChvisti604*rm.16ee.?j.
Suylooren,ww.Zie Zuylooven.
Bedrieger (vg.PLANT.i.v.Seuvev, os
Bo i.v.Zeulraav.
.,,Een die zeurtin 'tspel,
Sulder,zn.Van sult,solt,soldij.
fr. tricheur''). 1 Luereers, suereers,lie- Huursoldaat.1Ghy sultoick een dobghers, bedrieghers, Leuv.Bijdv. 4, 212 belsulder zijn (verstaeensoldaat,dieeen
(beg.16e e.);Laedt de sueraers besigh dubbelsoldijgeniet),H aagsp.lij(15611.
m et haer practiicken, cAsT., C.V.R. 188
Sum eren, ww. Zie M NMT i.v.
Tot zich nemen,gebruiken. 1Tgheen
(1548j.
Suercul,zn.Uit suev en cul.
dat ghij gesumeert hebt,wilt niet vuijt
Zuurpruim ? 1 Jan suercul, Jan ligt spijen,S.stadt107gca15351.
achter,Jan cooptblau,Bvuyne1,94 q2e
OPM.ln bi
jz.toepassing,t.w.alscomh.16ee.q.
munieterm,in Viagie @?.Jan Iz
lrlw/ 169,
Suere,zn.ZieSeuve.
170(ca1519j,aang.inMNMTi.v.Sumeven.
Sueren, ww . Zie Zeuven.
Stlerm any Zn. Uii S?z
f8f, Ztltlr Cl'
l Y J'
FJ.
Eig. m an met een ,,zuur'', onaangenaam, nijdig,boos karakter of hunaeur

(vg.magevman,vetman),in de aanh.in
fig. verband en dan feitelijk boosheid,
nijdigheid.1W anneersihaernachtrenten
verliest te syne (l. ten fyne?) suerman
wilter syn crucke in steken (versta:zal
er aan te pas kom en ? Vg.,,sinte Pieter
zaler zijne kruk ondersteken'',in W NT
i.v.Kvuh,sub bet.6),St1,63gvöör15241.
Suerm ondich, bw. Uit Slley en
m et-ich.

Mety,zure''mond,bitter.11Bittertranen Suermondich bekanen /Tmisbruyc
deramoureusetysanen,cAsT.,Pyv.A vjv
rca1530q.

Sumiteeren, ww . Zie Submitteven.
Supererogacie, zn. Ontleend aan ofr.

supevevogation,lat.supeyevogatio (fr.suvévogation).
Nvatmen verricht (i.c.aan,ygoedewerken'').boven hetgeen waartoe men verplichtis.liContemplacieDatsmijn meersche/En supererogacieVaetbouentmast
sheylichs Gheests inspiracie, Antw.sp.
Oo iv (1561q.
Superflu, bn. Ontleend aan ofr., fr.
Supeyflu.
Overbodig, nutteloos? 1
1 Superflue
dicht,en salu nietveruelen,cAsT.,C.V.R .
221 (1548j;Van tsuperfluedicht,mueghdy welfalen,ald.235.
OPM.A1svoorb.van een Supevflue,J:
Dicktte vevgheey geeft cAs'
r.C.V.R.233
(1548j:Diewijsesen darfnietzeere verre

Suersope,zn.Uitsueyen sope.
Suevsopen ll
çztpti/?yw,onaangename zaken gaen, Oft hy en wild hem te wandelene
bewerkstelligen.11Tsijn alsuersopen die bestaen.
ghy ghebroct hebt, z4z
p,/Ef?.Sp.Kk iijv Superfluiteit, zn.Van supevjlu of gevormd naar ofr.,fr.supeylluité.
(15611.
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Blijkenshetverband in de aanh.wegvloeiing (t.w.van-overtollig bloed).11
Plinius ende Pius scrijfuen ons dbediet
Van Hippodotamus (!) dwilde peerd,

verdwenen zou zi
jn)Soutsurrepodtsi
jn?
Non est hic.Dat waer voor u een cranck
beschot,Het salgel
ogensijn,Blinden 201

dlaten,cAsT.,C.V.R.87(1548j.
Supersederen,ww.Blijkens de bet.in
de aanh.eerder ontleend aan lat.supevsedevedan aan ofr.supeysedev.
Zich onthouden van?11Dusent zulcke

tend)verlangen,begeerte? 1O God...V
willenwy eewichlofbewijsen,V vallen te
voet m et suspiracie, Om uwen nam e te
louen en teprijsen,Dwevch d.Apost.108
(1eh.16ee.q.

g2eh.16ee.j.

H oe dadt hem zeluen hurdt in een riet
Suspiracie,zn.Ontleend aan lat.suspiD aert tsbloeds superflkiteit begheerd ... vatio.
VTaer uut de churgiennen eerst leerden
Eig.verzuchting;in de aanh.(smach-

term en zuldy vulleesten M inste m etten
Suspireren,ww .Ontleend aan ofr.susm eesten,die ic supersedére,cAsT.,C.V.R . Fz .

Zuchten;verzuchten.lndien suspiveven
50 (1548J.
Superstitie,zn. Zie AVNT i.v.
in de aanh.niet abusievelijk isgebruik-t
Blijkens hetverband in de aanh.syn. voor inspiveven, zullen we welmoeten
m et ,,staet''; de bet.heeft zich - indien denken aan Rom.8, 26 in fine. 1 Den
nietoorspr.ofsecundair op de etym .ge- gheest Gods... Quam suspi
rerende den
baseerd wellicht ontwikkeld via ver- Coni
nck tebaten,Avttw.Sp.Rriij(15611.
ering tot stand die verering geniet. 11
Suspyrie,zn.Ontleend aan lat.suspiVTie m et eyghen baetniet en gaet omm e, rïvzn.
Die en com pt tot staet noch superstitie,
Zucht? 11 Deur Antiochus: hoeveel

Bv.W illehen 486 (1565?j.
Suppliceren, ww . Gevorm d naar lat.
sltpplicave.
Vragen,sm eken (vg.KIL.863:Supplicéren.Supplicave). 11Uwerliefdencomen
wy ons recom m enderen En u suppliceren
vuyt gherechter oetm oet, Dat ghy u
ennichsins soudt willen Verneren Om
com en spaceren tot m ynent,Tyudo 3125

warer vermoordt /gebannen /W ien de
W orms aten / naer veelsuspyrien / En
bedarftlant van Syrien,cAsT.,Bal.A 75'
(15214.
Suspicie, zn. Zie MNW en AVNT i.v.
Suspicie nemen vut, (het) denkbeelcl,
(de)gedachte (i.c.van de y,stok''in een
refrein)ontlenenaan?1Vuttweeveersen
(daer) (t.w.IncipeM enaliosen Duciteab
î?9'à:domum)nemen wy suspicieDiedaer
(t.
w . in Vergilius' achtste ecloga) verhaeld (versta: herhaald) staen, cAsT.,

(ca 15504; IS.:MTy suppliceren Aen 11
myn Heren.S.:Nviltonswerck ten scherpstennietjudiceren,Rott.sp.M viijvg1561q.
Supplieren, ww.Ontleend aan ofr.,fr. C.V.R.55(15481.
Sustenantie,zn.Zie Sustinantie.
Suppliev.
Vragen, smeken. 1 W ies wy vermue- Sustenteren,ww.Ontleend aan ofr-,fr.
ghen m et innigher beden,Supplieren dat sustentev.
ghy onsen God... Vuer ons bidt, cAsT.,
Van levensmiddelen voorzien, onderC.V.R.97 (1548);O lieve Dochter in v houden,voeden.11Decoopman IS.. Sussupplieren,Natuerli
jck desireren y,en re- tenterende tot elckerspacie Die generatie
quireren, En zou ick niet consenteren, //derghemeynten hoop,Ant
w.sp.Ssijv

H .d.Am.Aa lv (m.16e e.J.

(1561j;Decoopman.. Elckensustenteert

teert,Tvudo 2312 (ca 1550) (zie ook ald.
2674).
Surrepodt,Zn.Uit suvve, zuur (;
.)en
podt.
Het onduideli
jke verband in de aanh.
maaktslechtseen gissingmogelijk:narigheid?11Bi
jgans!In eengoetlaeckenAvaer
dat een quae scheure,wadt eenen quick!
(t.
w.indien de potmetgeld inderdaad

sustinantie en een temperantle // Voor
Phoebihitte,H.d.Am.K 4 rm .16e e.
q,
Oc
h
wa
t
v
r
e
u
c
h
d
e
l
i
j
c
ke
r
o
n
t
p
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u
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c
k
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he
Zoo eest der herten om sustenantie, D'imageli
jcke Beelde als remombrantie Figuerlijck t'aenschouwen als reyn ghe-

Supporteren,ww.Ontleend aan ofr.,fr. totsi
jnen belieuen,ald.Ssiij.
Sustinantie, SUSTBNANTIE, zn. Van
suppovtev.
Ontheffen,ontslaan(vg.voordezebet. sustineven. De vorm sustenantiewijst op
MNVT
i.
v.Vevdvagen,bet.Bt2).1lck en invloed van sustenance (zie MNW i.v.).
ben daer toe nyet ghequallficeert, Dus
Ondersteuning, bemoedi
ging. 11 Lof
biddick u,dat ghy my daer aff suppor- Diana zuyver romenbrantiet // Een

stichte,ald.V 3v.
Sustineren,ww.Zie M NW i.v.

1)Ondergaan,dragen,lijden,teverdu411

ren hebben. 11Myns wils ende gheerne ghevendetotslapen,Rott.sp.C iiij(1561J.
hebbickt ghesustineerd,cAsT.,C.V.R.121
Sweerdelijck,bw.Van sweevt,zwaard.
(15484;Dusdanich misval//sullensesus- (Scherp)alseen zwaard.11Laeturechttineren in haer ti
jden,Heymelic Lijden veerdicheyt niet snijden sweerdelijck,A.
317 (1557j.
BIJNSe40
0 (ca 15
401.
rdich, b1
A.,'bw. Zie Zwaevdigh.
OPM.ln deaanh.in onduidelijk,moge- Swe
li
jk corruptverband.11W tliefden puer/ Swenck, zn. Van swenhen.
onsghebuer/wiltonsghenesen /V susti- 1)(Onaangename)zaak.1V sullenoverneren /laboreren /wiltghewaghen,Rott. coomen / veelvreemde swencken,Red.
Sp.N viijv(1561j.
en Nat.628(2eh.16ee.q(zieookald.959);
2)Dulden.11Mijn Heeren ten staet ons Tsijn vreemde swencken,Deenv.M ensck
niet te sustineren,Dat dese lieden noch 986 (
2eh.16ee.j;Alledroevigezwenken,
perseuereren In preken,Dwevch d.Apost. die ons nu kwellen, Zal zij door haar
koom st heel t'onder doen vel
912 (1eh.16ee.q.
len,JeZ'US
.#.levaevs 496 (vöör 1580q. Zie nOg
3)Met betr.tot een mening:staande p
houden;v.v.ook redeneren,betogen. 11 een aantal plaatsen uit de spelen v. L.
(lk) Sustinere als oorconden van desen JANSZ bij Erné, Twee Spelen blz. 98.
Alsbernendekeersselijdthieronsgloriet Mogelijk schuilendaaronderookplaatsen,
DE RoovERE 240 (3ekw.15ee.q;W ieszi
J waar de bet.nadert tot (gemene)streek
(t.w.dewalen)indateaswillensustinéren. oframp,zoalsTcooven 968 (15651:,,sijn
Ende te dier cauzen m et den subtilen hem sl
esnietovercoomen eenijgeswenckiifuen,lc en siedt den vlamijnghen niet ken, Als van m oorden en drencken,soo
obserueren,cAsT.,C.V.R.37 (1548) (zie isset noch goet''
ook ald.45,53 en pass.);V argueren oft 2)lets van weinig of geen waarde.11
v sustineren //en heefttegen my //niet, Ten sien (versta: zijn) maer swencken,
Antw.sp.e iijv (1561).
Deenv.M ensch910q2eh.16ee.q.
4)Moedwillig over zich halen,wagen, Swerck,zn.ZieM NMTi.v.Swevc.
riskeren?1Dusentperikelen hebbick ghe- ln de aanh.in dez.bet.en constructie
sustineerd: Dyn ghebod ghereiecteerd gebruiktal
s swench (zie ald.bet.1):onende ouertorden, M et Balacs qua doc- aangename zaak. 1Die werlt is sot,tot
elck eens spot / volvreemde swercken
trine,cAsT.,C.V.R.183(1548).
Sustineringhe, Zn. Van sustineven.
(x vevchen),I'Qr.
s.M aelt.683(2eh.16ee.q.
H et naar het schi
Swerckelijck,bn.Van swevchen.
jntcorrupte verband
in de aanh.belet een nadere precisering
Omhullend,beschermend?llEenvreuchvan de bet.1Bouen ParisoftViennen v delijck ,,deuchdelijck ,,swerckeli
jck
seringhe en is die sustineringhe gheen #;swerck, Om vanghe m et gratien die
compareringhe liefs reyn clareringe is Konstbezeffen,H.
d.Am.V 7 (m .16ee.j.
Swermen,ww.Zie M NW i.v.Swavmen.
hemels int gronden, Doesb. 126 (vöör
Blijkenshetverband in deaanh.dwin1528j.
gen,geweld aandoen.11Met allebescheiSwaerlijc,bn.Zie Zwaevlijch.
denheit moet m en nem en regaert hoe die
Swager,zn.Zie M NW i.v.
elegen / diemen wil bescarSchoonvader (vg. KIL.: swaegher.. saeck ismgae
etn,
om
div
ee1
co
nsc(
i2
ee
nch.
y
Ger.Sax.Sicamb. Holl.j.Socev, patev d
me
n
.
.
.
t
e
srweni
rme
Saeye
042
vxovis).l
,lBewaerde Moses niet Jetrons, aarm ee
zijns swagers, schapen, Pvochiaen 1565 16ee.q.
Swermer,zn.Van sweymen.
(ca 1540j.
Swaken,ww.ZieZwahen.
Ketter(vg.xlL.:swerm er...HaevetiSwanck (1),zn.Zie MNW i.v.Swanc, cus.vulgosectavius).11Dienietdan erruer
en oproer en m aken, Als swerm ers en
2eart.
Streek (vg.Swench)? Of misbruik? 11 Ketters dagelijcx bedrijven, Pvochiaen
Hier isnoch een swanck /van die ofsla- 1074 gca 1540q.
Swichten,ww .ZieZwichten.
gersvan dievis,Gv.Hel1140 gca1564j.
Swanck (11),bn.Zie MNW i.
v.Swanc, Swichtere, zn.Zie M NW i.v.Swicktev.
leart.
1)Dieeen eind maaktaan.11O Vader...
Afgemat?Ofslap,krachteloos(vg.voor van allen erge een swichtere,Sev.Bl.742
deze bet. in verwante talen M NW i.v. (ca1450j.
Een swichtevesijn van,een eind maSwanc,le art.).11Och dees questie leyt
in myn memorie //swaer/Zoo datmyn ken aan.1Van allen erge sidieen swichleden beswaert en swanck //zijn / Hem tere,Sev.Bl.350 gca 1450j.
---

-

412

2)Swichtevesijn (c.gen.),nalaten.1Sijt
g2ekw.16ee.q.
Swichtinghe,zn.ZieZwicktinghe.
Swickte),zn.ZieZwijhe.
der sonden swichtere, W ell. ldensclt 435

Swieren,ww.Zie FRANCK-VAN w llx i.v.
Zwieven.

ln de aanh.een bep.wijze Van gaan,
lopen.11W elwiecomthierdusherwaerts
swieren,M .Bedv.Havt758 (15771.
Swijckte),swlcKts),zn.ZieZwtjhe.
Swynenloenge, zn.Uit swyn en loenge
(zieMTNT i.v.Loenje (1).
Helftvan de rug van een zwijn.11Als
een kadetkin /Zou hey
we1derren in een
bancketkin Snyden en vetkin Van een
swynenloenge,cAsT.,Pyv.A vi
jvgca1530q.
Swikelic,bw.Van swihen.
Te kort schietend,111 gebreke bl
ijvend,
nalatig.11Rijckelicke prisen...Zuld ghy
ghewinnen wild hem niet swikelic falen,
cAsT.?C.V.R.102 (1548q.
Swin, zn. Zie Zwin.
Swindelbollen, ww. Uit swindelen en

bollemet-(:)s.
Suizebollen. liEij siet hem swindelbollen,Vevs.M aelt.279 (2eh.16ee.).
Swinghen,ww.Zie M NNV i.v.Swingen,
2eart.?

Blijkenshet verband in de aanh.lief-

kozen,strelen.11My dunctdatMarsin't
bedde daer springht. // En dat hy my
lieffelijck helst en swinght.// A1s eene
die dinght'twerck dernatueren,H .d.Am .
X 3v(m.16ee.q.
Sycxsene, SECXSENE,SIJXSEL,Zn.Bi
jvormlen)van sichele (onder invloed van
seisene?).
Sikkel.11Gaetvutte/en slaetan...met
uwe scherpe secxsene//endewiltmayen
//of het tarwegraen,Tavuwegvaen 1225
(15811; Den oust slaende met zynder
sycxsene, ald.toneelaanw .na 1251.
ln de aanh.#
'
111 obscene toepassing

op hetmann.lid.11Ten lesten wert der
hoereson also blye Dat hem syn sijxsel
boven sijnen navel sloech, Bievses 41
(2e h.16ee.q.
Syllabijcqsch, bn.Van *syllabijcqlue).
Syllabi
jcqscheadiectiettoevoeging (t.w.
achter het rijmwoord) van een (gelijke)
lettergreep.11Nu sijndere Syllabijcqsche
adiectien. Ghelijck goed zyn,moetzyn,
cAsT.,C.V.R.47 (1548q.
Synphonie,zn.ZieW NT i.v.Symphonie.
Klankgelijkheid. 1 D'accent (versta:
klank)maecktdit(t.
w.hetrijm Bliê x
M ayie,e.d.)goed end de synphonie Als
vald de vocale in de quantiteit diueers,
cAsT.,C.V.R.44(15481.

T
Tabeyte, zn.Verlenging van beyt
e (d. dekens tsam en voecht, Om al wat den
m.
v. ta- als versterkend préfix? Vg. ta- Geestduncktproff
ijtelick,Totsmenschen
leuteven (Joos)en tavoefelen (Loquela)?). behoeft onderworpen uyterlick, Door u
Voor beyte,eig. ooi,zie W NT i.v.Beite; letter als een tabulatuere,Lettev en Geest

de overdrachtelijke bet.slonzigevrouw, 159 geind 16ee:?q.
mogelijk bij DE DENE 371a (ca 1560): 2)Onderwijzlng,uiteenzetting? 11NieGhy die in Bona Diescueckene wuendt mandt en wasser die u mochte helpen /
n Hemel / noch op Aerde hoort dees
Besmout... ghelijck een Beyte'' en in l
elk gevalin de samenst.hlahhebeite ,,een tabulatuere Oft Godt moest aennem en
vrouw die te vele rond loopt,die zelden de menscheli
jcke natuere, Rott.sp. D
thuis is''(0B Bo).
iiijTa
v(c15
61
j
. ww .Ontleend aan lat.taceve.
ee
r
e
n,
Scheldnaam voor een vrouw.1
1Soudi
j
dat wenschen vuyl sassem tabeyte (de Zwijgen;verzwijgen.11W iltdoch sulcx
zottotzijn Azltzrt?fl,Nyeuvont497(ca1500j; taceeren, S.Stadt 211 (ca 1535j; Het

ofste gae ick noch taceeren,ald.1130.
Oec oude tabeyten (zeiden)och liefpaus groTa
chtere,bw. Zie M NW en W NT i.
v.
maectonsvrij,St1,112 gvöôr1524).
OPM.ln devorm t'abbeytenog bijv.D. Tachtev.
Noo'
r in de bet.slechte,zedeloze vrouw
Enen tachteve laten om iet,iem and iets
(uitg.A.Verwey blz.51).
laten ontberen.11En lietsehem om troosTabulatuere, zn. Zie W NT i.v.Tabla- tige woorden tachtere? Sp.d.M . 5702
fuzfr.
(beg.16e e.q.
1)Hulpmiddel? 1Dat is om des men- Taefftgen,zn.Bijvorm van (ofcorrupt
schen duister verstant geschiet,U letter voor)taejel
tgen?
testellen ...A1seen elem ent,die de woorTafeltje. 11W ilt ons doen decken

een taefftgen wel bereijt so mogen wij Tardatie, zn.Ontleend aan ofr.tavdatavontvroli
jck sijlnqmetijdelhei
jt,Pvoe- tion of van taydeven.
Vertraging,uitstel. Sondev taydatie,
tusAbantus108(vö6r1589j.
Taert,bn.?Zie M NW i.v.
onverwijld.11Laetonsdan weerbeghinScherp? (Vg.KIL.: taertigh. Holl.j. nen Aen Leanderen Hero zondertardatie,
sarp. Subacidus, acidulus, acevbust ï-- H.
d.Am.Aa4 gm .16ee.j (zieook ald.Ff
mitis).11Seachtentmindantsuuel(versta: 7).
wateraan blijfthangen?)van een taerte Tarderinghe,zn.Van tavdeven.
scaers(versta:van eenscherp (scheerlmes Onderbreking? 1Dese feeste gheduerde.. zeven daghen inde voorzale van
?),EVERAERT 225 (1528?j.
Taetse, zn. Ontleend aan fr. tâche. zynen hoove,an zynenhuuse,//metzeer
Taak.11Elckerli
jck heeft zynen tijten grooter triom pheringhe zondere tardetaetse()j plaetse),GentseSp.182 (1539q. ringhe,H .sacr.305 (1571j.
Tandellck,bw.Van tant.
Tarm en,ww.Van een overigens onbeMet de tanden? 1Di
twerck ghewracht kend tavm ,dat m en wellichtm ag herkensoschandelick...DuerMeestaldewerelt/ nen in Huis t?.Idelh.714 rm. 16e e.j:
J
ongenadich verbyten tandelick,Zeven Sp. #'Van spreken wert m y den tarm m oe'''

Bevmh.M ijv (1591j.
Tane(ellen, zn. Van taneel, toneel.
Eig.op een y,toneel''(tribune en v.v.
ereplaats) stellen;v.v. verheffen, (verleren. 1 O gheweldich vleesch.. weert
synde ghetaneelt, Smenschen gheest 250

(ca1560?j.

Tant, zn. Zie M NW i.v., RVNT
Tand.

Op (ofovev)een tant,in geringennate.11
Heeckelsters, kempsters.. sijn Qtlae
clappeijen,die gaern overeen tantwercken,Bvouwevsg.466 (ca 1560j;Nieman-

tavm,term (woord)komtwelnietin aanmerking.
Blijkens het verband in de aanh. synoniem metzuchten ofkermen.l
jHoorde
ghy somti
jtshaertarmen,Haersuchten,
Haer carmen,soodrae sy (t.w.de kinderen)si
jn wacker. Ghy sout welvlacker
vallen! M innevaev 84 (15834.
OPM. M isschien behoort hiertoe ook
Sp.d..
M .1792 (beg.16e e.
q:,,O God wilt
mijnsbescarmen //eynt droefheytstarmen Van dese deerlijcke daet''
Tarten, ww. Zie MNMT en W NT i.
v.
Zichkwaad m aken?1
1'
W eynichwinnings

den niet geven, als een kerle viercant,
En eten en drincken al op eenen tant en dan kinderen die veelm oogen,Com pt
Duerhaer (t.w.gierigheid)sonderlinghen, dat wel overeen? Certeyn, 't is al hart!
Nu wat baetet getart, ick moeter m iJ'n
Tvauwe178 (1595?j.
Tanteleren, WW. Ontleend
toevoegen,M innevaev28(1583j.
dentelev.
Tas, zn. Ontleend aan ofr., fr. tache?

Knagen, doorknagen. 11 (Een hleed)

Vlek,smet?11Hy (t.w.Christus)slaefde

Ghetanteleert van wormen, Camp r.d. eenparich /om t'woorttedoen wassen /
En om af te leggen alle zondige tassen,
Doot 1700 (1493j.
Tantgat,zn.Uit tanten gat.
Uitsl.aangetroffen in de krachtterm en
by ghans (versta:Gods) tantghaeten. 11

EVERAERT 385 (1512jen Helpttantgapen
(l.tantgaten). jlGhew. Vvuecht 53 (eind
15e.?j.
OPM.Vg.gans tanden in W eveltbevechten 108(2eh.16ee.jen voordesamenst.
m et gat deboven in de lnl.blz.VIll genoemde voorbb. (billegaeten, lijjgaten,
longevgaten, schijLtLgaten, sweetgaten en
zielgaten).
Tapperent ww. Bijvorm van tapeven
(zie MNW 1.v.).
W aggelen (vg.du.dial.tâppeln y,stootend gaan als een kind ofgrijsaard''bi
j

Zeven Sp.Bevmh.G viijv(1591).

Tasser,zn.Van tassen.
Die ophoopt, vermeerdert? Of die
tracht te vermeerderen, die najaagt? 1
1
W ellecom me brassers Der vruechden
tassers / jn sweerel
s rosier,EVERAERT 9

(1509j.
Tasten, ww. Zie M NW en W NT i.v.
Aen den (ofeenen)want(ofweech)tasten,duidelijk (kunnen)opmerken (vg.de
waavheid (:.#.)tasten inW NT i.v.Tasten,
sub bet.A,2).11Hiblieslueghenen ghelijck eenen neckere,Men hadse wel aen
eenen want ghetast, SMEKEN, Dwondey
288 (1511j;Dehandtsteicjckerjntdeech.
Men zout tasten ande weech /by sulke
De Jager,Fveq.2,638 uit Schröer).1 malicien, EVERAERT 55 g1511j; Een
Ziet dit volc staen tapperen al waert blendt m an zout tasten anden weech,
droncken, CRUL, Dvonchaevt 12 (2e kw. aldk216 (1528?j;Duswilt tevreden sijn
16ee.j.
ght,tastetaen den wandt;Gheen duech414

den en groeyen zonder wederstandt, A. vangt,M enschweydinge Cltvisti595,in H s.

BIJNS,N.ReJ.18,c,16 (1e kw.16e e.q; TM B,B,fol.23V(m.16ee.?j.
Comptden rijcken eenen cleynen teghen- Tegen-, zie ook Teghen-, 7:j::ç
4- en
spoedt,Elck biedt hem troost;dus tast- Jelhen-.
m en aen den wandt: Gheen beeter
vriendt dan gheldeken in de handt,ald.

Tegensbellen,ww.Uit tegens en bellen.
Eig. tegenblaffen, in de aanh. fig.

307, c, 14 (1528j.
Tastigh, bw. Van tasten.
Tastbaar;zeerduidelijk.1Die vruecht
des herten es des menschen leven Tshertens schat, rijcdomt tzelve dit tastigh
zeyt,Zonderbeghevtnghedervastigheyt,
Gentse Sp. 168 (153% .
Tatelbaert, zn. Uit tatelen en baevt.
Kletsmeier.11W at,swijcht,tatelbaert!
wathebdy alsnaters,Chavon 363 (1551).
Tawen,ww. Zie M NW i.v.,SVNT i.v.
Touwen (1).
Binden (vg. KIL.. touwen. vetus.
Necteve,texeve).11Desebrowertsknechs.
suldi
j alte saemen aen éénen seeltowen
(hs.tawen),Gv.Hel293 (ca 1564q.
Teen,zn.Zie M NW i.v.,2e art.,M'NT
i-v.Teen (l).
Iletten teenen hebben,vast,beethebben ?
11Laet vrolijck singhen ( wy en willen
niet flauwen MTy hebben den vrede /
nvmettenteenen,Antw.sp.Rrriiij(1561j.
Teeninghe, zn. Zie MN MT i.v.Teninge.
1) Prikkeling, kwelling, terging (vg.
Gloss. Tvevivense, in H ov. Belg. 7, 10:
tenninge, ivvitatio). 1 De eerbaer alle
weenijnghedectAlsvriendtdienoodeteenijnghetrect,DE Roovslts,Quicunque25
(3e kw.15e e.j (hic? of sub bet.2)?);
Jchebbealzooveillieden /dootghesteken
Als daghen ghevast/welcke teenynghe
(versta:welk een irritering,t.w.hetvasten of de daarover gestelde vraag? M en
kan dan vri
jvertalen met:,,wateen onzin!''),EVERAERT 503 (1533j.
2) Minachting. 11Haer leuen / haer
we
sen (haer corteteeninghe(versta:minachting,t.w.van de natuur? Er is sprake
van ontaarde moeders)lsbeesteli
jck,DE
RoovslzE 130 (3e kw.15e e.
j;Hy acht
my rechs /alszyn voetsletere.Jc wilde
hy van sul
cker / teenynghe swichte,
EV ERAE RT 536 (
1538?j; W aer om duet
ghy mijnliefsoveelghequelsdonbekende
duendevercleeninghe.. deeseteeninghe//
m uet ons verdrieten, Smenschen gheest
397 (ca 1560?j.
Teerroede, zn.Uit Teev,vogelli
jm en
voede.
Met vogellijm besmeerde stok (vg.
KIL.: ter-roede. Viscatum f
7ïA/6'
F),calamus; vg. ook RUTTEN en TUERL.). 11
Tsijn al teerroeden daer men u meede

toegepast. 1Alle droevige zwenken,die
ons nu kwellen,Zal zij (t.w.de vrede)
doorhaarkoomstheelt'onderdoen vellen
Zonderenigtegensbellen,Jezuso.d.levaevs
498rvöör1580j.
Tegenspoetsele,zn.Van tegenspoet.
Tegenspoed?rampspoed.1Si
jnledekens
(t.
w .van Chrlstus,versta de armen)besorchse /voor tegenspoetsele,Zeven Sp.
Beymk.E viijv (1591j.
Tegensprandelen, ww. Uit tegen en
*spvandelen (vg.Spvandelinghe).
Tegenstribbelen.11Sonder tegensprandelen volch icku nae,Tcooven 182 (1565j.
Teghenqueteren, ww. Uit tegken en
queteven.

Tegenpruttelen.11Aldatghy ghebiet,

sonder teghen queteren Dat sal ick volbringhen, HOUw AERT, Lusth. 1, 379

(1582-'83q.
Teghenspoedelijc, bn. Zie MNW i.v.
Tegenspoedehjc.
Ongelukkig, rampzalig. 11Och, noei
jt
meer foortsen Voer ons duvels teghenspoedelijc,Sacy.v.d.N.1288(3ekw.15ee.q.
Teghenspoedicheyt, zn. Van teghenspoedick of rechtstreeks van teghenspoet.
Tegenspoed. Zoo men naer schoon
weder reghen verwacht, Zoo verwacht
m en naer voorspoet teghenspoedicheyt,

H.d.Am.Gg2 (m.16ee.
q.
OPM. Nog bij COORNHERT 1, 336b,
aang.in '
W NT i.v.Tegenspoed,Afl.
Teghensteunen,ww.Uit tegken en steunen (zie Stuenen),vg.Teghenstuene,Teg
henstoeninghe en Jegkenstunen? Ofsteunen teghenî
Zich verzetten (tegen).1Och li
ef!den
m ont zeyt u adieu Daer therte teghen
steunt respeelich,cAsT.,Pyv.A vjv (ca
1530j.
Teghenstoeninghe, zn. Van tegkenstoenen (zie Tegkensteunen) of uit teghen
en stoeninghe(zieStuenynghe).
Tegenstand, verzet. - Gkeen teghenstoeninghe weten,geen weerstand kunnen

bieden. )
1 1ck en weet gheen teghen
stoeninghe tvleesch isaentreckelyck /en

dewoeninghedeswerreltsisgherieflijck
boven som me, Smenscken gheest 439
(ca1560?q.
Teghenstrijcken, TSEGENSTRIJCKEN,
ww.Uitteghen enstyijchen.

Teghenstuene - Tempteringhe
'fegemoetgaan. II De vader heeft den
zoone van vers gekeken, En es hem vriendelijck tsegengestreken Met openen aermen, A. BIJNS, N.Rej. 241, c, 13 [1526J;
Ick wil hem teghen vroom ende clueck II
strijcken, Smenschen gheest 151 [ca 1560?].
Teghenstuene, zn. Van teghenstuenen
(zie Teghensteunen) of uit teghen en
*stuene . (vg. Stuenekin en MNW i.v. Gestune).
Tegenstand, verzet. - Sender teghenstuene, met liefde. II (Christus) Met zijnder
passien in tslijdens gheduene Sonder
teghenstuene Voor ons steruende die
bitter doodt, DE ROOVERE 158 [3e kw.
15e e.].
Teghenvlaghe, zn. Uit teghen en Vlaghe.
Blijkens het verband in de aanh. antwoord, repliek. 1\ Ghi wilt al spreken na v
eyghen behaghen Maer die teghenvlaghen I en moechdy niet lyen, GHISTELE,
Ant. 61 [1555].
Teghenweringhe, zn. Uit teghen en
weringhe.
Tegenweer? Ret verband in de aanh.
is niet duidelijk. II Gheeft teghenweringhe
II tkeert noch voorspoedich, Antw.Sp.
b ij [1561J.
Teyl, zn. Verwant met telen, aanzien
(?), in QVl. Lied. en Ged. 127: "Daer toe
(t.w. minnen) dwinct mi herte ende zin,
T zoe einen reinen beilde, Die mi so lieflic
teilde" (aang. in MNW i.v. Telen, Aanm.).
Blik? II Also ghy noch wel siet aen den
teyl van myn oogen, Hs. TMB, G, fol.
84 v * [eind 16e e.?].
Teylbier, zn. Ret eerste lid lijkt eerder
identiek met teyl, staart, achtereind
(zie WNT i.v. Teil (II) dan met teyl,
aarden schotel of kuip (zie MNW i.v.
Teile, WNT i.v. Teil (I). Een mogelijke
bijkomende associatie is die met teyl,
teel (van telen, verwekken) en/of met
teyl, (verliefde) bliktP, (zie Teyl).
N aer teylbier stincken, weerzinwekkend
zijn, (sexuele) afkeer opwekken. II (Een
vrouw) Die ghy eens gebruyct hebt, die
stinct (segt ghy) naer teylbier, Prochiaen
2220 [ca 1540J.
Droncken worden vanden teylbier,
verliefd of geil zijn of worden. II Ick lache
als hem sin t ioris vis sop wert gesconken II
Ende si vanden teylbier worden puer
droncken II Lopende om gehuwet te sijn
wacharmen, Doesb. 208 [voor 1528].
Temen, ww. Zie WNT i.v.
Temen op, nadenken over, zich bezinnen
op, ter harte nemen, letten op. II Gentse
Sp, 285 [1539J; H.Sacr. 217 [1571J; Reyne
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M. 71 [ca 1575?J; Jezus i.d. tempel 208
[ca 1575?J; J udich 80 [1577].
- In de aanh. blijkens het verband:
onder handen nemen, te lijf gaan, ranselen. II Geeft mij die roe, ic zal hem int
cot II steecken. Op hem zal ic noch
metten vaijlianden II temen, Bijstier 385
[eind 16e e. ?J.
OPM. Vg. Ghetemen.
Tempeestelijck, bn., bw. Van tempeest.
Verschrikkelijk, afschuwelijk; in een of
meer der aanhh. is ook de bet. "verschrikkelijk hevig" mogelijk. II V.D. DALE, Wre
1460 [ca 1516J; A. BIJNS, N.Rej. 169, e,
17 [1525J; Gentse Sp. 280, 288 [1539J;
Meest Al131 [1559J; Roerende v. Meest Al
71 [ca 1564?J; HOUWAERT, Gen.Loop 249
[ca 1590J.
Temperaet, bn. Ontleend aan lat.
temperatus.
Kalm, gematigd, rustig, evenwichtig? II
Stelt u te vreden en wilt u wat saten;
U clagen, IT kermen en mach doch niet
baten. Dus weest temperaet en hebt
druck met maten, A. BIJNS, N.Rej. 216,
b,3 [1526].
Temperance, zn. Ontleend aan ofr., fro
temperance.
Matigheid. II Een huyfken opt hoeft
neempt alst betaempt Ghemaect bijden
handen van vrou temperance, Camp v.d.
Doot 2255 [1493J.
Tempestueus, bw. Ontleend aan ofr.
tempestueux,
Stormachtig; onrustig. II Mijn hert dat
is my doloreus I Melancoleus I Als triet
dat waeyt met allen winden I Seer onghestadich tempestueus, Haagsp, k Ijv [1561].
Temporisieren, vev«. Zie WNT i.v.
Tem.poriseeren:
Matigen. II V gratie (t.w. van de duif als
symbool van de H.Geest) temporisiert die
luchten V vleijcken (1. vlercken) vercoelen
I die hetten brandich, DE ROOVERE 122
[3e kw. 15e e.].
Temptatie, zn. Zie MNW i.v. Temptacie,
WNT i.v. Temptatie.
Liefdesverlangen? 1\ Tot niemandt anders en heb ic temptatie, A. BI]NS,
N.Rej. 206, a, 9 [Ie kw. 16e e.J.
Tempterelijck, bn. Van tempteren.
Verleidend. II Tempterelijck gheest tot
sondighen apetijte (t.w. de duivel), DE
ROOVERE 237 [3e kw. 15e e.].
Tempteringhe, zn. Van tempteren.
Verleiding. II Vertrect vileyne II valsche
tempteringhe vuyle onreyne II snoode
bueleringhe, Smenschen gheest 159 [ca
1560?].

Tenebroos,bn.Ontleend aan ofr.tene- Placcaevtb.4,114 (17021,aang.in W NT
byos,tenebveux oflat.tenebvosus.
i.v.Tevmi
jn (1),bet.11.
Duister? 11T.:Ons zaken zijn obscuer. - ln de aanh. stoktregel)van een

WS.: En tenebrose contenentie, Rott.sp. refrein. 11Dies segic den wt ghegeuen
P ijv(1561j.
termi
jn by welbetrouwen gheschietveel
Teneur,TENUER,zn.Ontleend aan ofr., quaets,St2,124 (vöör 15241.
fr.teneuv.
2) Aard, soort? (Vg.DUCANGB: terDrpwcà8w teneuv, dronkaard, beschon- minus, modus, rJ/ïo). 1
1Hoop es een
kene.11Tavontwilick gaen worden een duecht van goeder termijne,St 2, 175
droncken teneur,KostevJoh.24 rm.16e (vöör 15241.
e.?q;Bruiloftsspelvandriepersonen:Zot, Termi
jnen,ww.Vantevmijn.
A.BEDR. - Kwellen, tuchtigen? 1
Droncken Tenuer, Jonstige Minne, in
D.WaV.10,116 (eind 16ee.?j.
Daersuldiu lichaem medetermi
jnenMet
abstinencie ende met pijnen, Elchevlijc
Teologist,zn.Van f(hjeologie?
Godgeleerde. 1 Hoe worden verblent 526(ca1490?j.
onseteologisten (x sophisten),Chvistenh. B.ONz.- Lijden.11Exemplen vinden
wi in lobs terminen, Doesb.202 gvöör
313rca15401.
Tepelen,ww.Zie W NT i.v.
1528j (hic7
.ofis tevminen hier mv.van
Tepelen aan,eig.likken,zuigen aan en het zn.tevmi
jn in debet.plaag,enz.,in
V.V.snoepen, proeven van? 1
1lck heb MNW i.v.Tevmi
jn,bet.6)?
een brandewijntgen gelepelt En daer Termineren,ww .Zie M NW i.v.,W NT
naer wadt getepelt aen een bastart sop, i.v.Tevmineeven.
Lijsgen en Lichthavt338 (2e h.16e e.q. Eindigen.11Alledichten...Die op een
Term , zn. Zie M NW i.v., W NT i.v. termineren (
versta:die gelijk eindigen,
d.i. hetzelfde rijmwoord hebben?), a1s
Tevm (1).
eender m ine, M ueghdy van eender
1) Grens (:r!I. KIL.: T erm /term ijn van
Tevminus; vg. mnl. t
evmt, indirect (7
.) lenghden accorderen, cAsT., C.V.R . 29
ontleend aan lat.*tevmitem,zie MNW-i.v. (1548j.
Tevm,bet.1).11Bestblyffick ondertrys Terten (1),ww.ZieMNW en W NT i.v.
van des cloesters term en, Tvudo 3135

Tayten.

Hem zelven teyten (fpf),zichzelftotiets
brengen. 11Ghy zult u zelven terten,
Te lijden veel smerten, Rott.sp. h vv
(15611; Den moordenaer aen't kruys...
Hem zelven tertetotgoeden advijse,ald.
B vjv.
Terten (11), ww.Bijvorm van tveden.
Tevten sctstreven naar,verlangen naar?
zich m isschien ontwikkeld uit die van 1
1Sietdatd1eghenedaerghinatert,Niet
staat,toestand door KIL.863 opgegeven : en bem ercke v bedroch,Conste d.M .15
1560j.
Term e. Status,sovs,casust.11Hy sal (caTe
sen, w w. Zie M N'
W i.
v., W NT i.v.
v
voe
de
n
/
o
p
ho
uwe
n
/
be
s
c
e
r
me
n
Vergheuen v voerleden quade termen, Teezen.
St2,57 (vöör1524j.
Eig. uitpluizen en v.v. blijkens het
Term en,ww.Van tevm .
verband in de aanh. ter harte nem en,
Eig.bepalen,formuleren?Bli
jkenshet overdenken,overwegen.11Die werckende
verband in de aanh. overwegen of uit- i
s slaept soet,dat woort teest,waer hij
spreken.1lck houde een sweert /maer luttelof veel gegeeten heeft,vaet mijn
blijfonbeschermt/A1st alisghetermt// vermonden,S.stadt1232(ca 1535q.
ken weet waer mi
jende, Antw.sp. i ij OPM.Vg. Doovteezen.
Testatie, zn.Ontleend aan lat.testatio
(1561).
Termijn,zn.Zie MNW i.v.,W NT i.v. of ofr.testacion.
Getuigenis. 1Die moorderbel
Teymijn (1).
ooftwas
1) W oord, gezegde, uitspraak (vg. het paradijs Van dat goddelic devijs //
KIL.863:term ijn.Vocabulum,7
J:r!?'
?
z
f-).ll naer der schrifturen testatie, JF::1..
L0th in Zodomen ... Bleef zuver en Ghel
eevde 226 (15581.
reyne,vaetdeestermi
jnen goet,A.BIJNS, Testeren,ww.Zie W NT i.v.Testeeven.
N.R6I.17,b,5 (1ekw.16ee.q.
Getuigen? De aanh. is onduidelijk,
OPM.In de vorm tevmeyn nog in FJ. mogeli
jk corrupt.11LDemocvitus)heeftsi
jn
(ca 1550q.
2) Definitie, formule. In tevmen
leggken,nauwkeurig formuleren.1W ildic
myn weten / Jn termen legghen Huer
haeren zouden vp waert staen Jnt segghen, DE RoovslzE,Quicunque 508 (3e
kw.15ee.q.
3)Daad?(Dezebet.,indienjuist,heeft

417

ooghen hier om wt ghesteken Dat hy
niet en sou worden becoort oft verleyt

Thuylaert, zn.Zie M NW i.v.T%tylaeyt
en vg.Thuylsgesint,Tuylen Tuylen.

Meteertschen rijcdom oft verganckelijcheyt Maer om glorie onsterfli
jck self
testeertEnheeftmijnen naem reyn conste
verbreyt Ja met die seuen hemelsche
ghetriumpheert,Hwfw.S/.Pppijv(1561q.
Teuteren, ww.Bijvorm van touteven?
De vorm teuteven voor touteven ook bij
HooF'
r (zie deplaatsen in W NT i.v.T8'
?
z
fteven (1),sub bet.2),waarzenietthuishoren).Vg.toteven (W NT i.v.Toteyen (11).
Trillen,beven.1Vanditdraijen,goeluij,
mijn hooftheelteutert...mijn hooft dat
schuert schier door dit gewoel, Kostev
Joh.38 Em.16e e.?q.

Dwaas, zot. 1 Bestrijckty ons niet
(t.
w .met zalf)wy blijuen verleghen A1s
thuylaerts versleghen // van keydaels
winden,Antw.Sp.X iiijvg1561q.
Thuylsgesint,bn.Uitthuyl(zieTzfyf)en
gesint.
Geneigd tot dwaasheid, zotterni
j. 11
Vry thuyls gesint / volght desen voet,
Antw.sp.Y ijv (1561q.
Tier?zn. Zie M NAV i.v.Tieve,le art.,
MTNT 1.v.Tiey(1).
Kwaad,zonde. 1Hy en begeert den

hem na Judeen wilde keeren,Pvochiaen
1057(ca1540q.
Tfij,zn.Zie MNW i.v.Tji,W NT i.v.
Tjij.
T/*'s%jn,veracht,verworpenzijn.11Ontrouwe moet tfij sijn,vliedtzelcken treken,A.Bllxs,N.ReI.108,d,10 g1ekw.
16ee.q.
Tjijmoetwevden(cum gen.sivedat.),
schande m oge komen over.1
1Tfijmoetu
worden,onsalighe drachte,* av.v.
N .102
(ca 15004; Tfy moet uus worden, S/.
d.M .5876 gbeg.16e e.q;Tfy moet hem
werden,H .d.Am.N 8vgm.16ee.
q.
Tfoy, tw. Contaminatievorm (uit //y
enfoy).
Foei. 1 Tfoy myns verstorffenisse apostem ich ende onghevuelycheits m et
alle vernuft, Smenschen gheest 515 Eca

Rentm. 908 (1588?q; Dees twee souden
my tierlyck //overvallenwillen,ald.1319.
Tigie, zn. Ontleend aan ofr., fr. tige.
Boomlpje)? 1O Calliope coemten wilt
ons oock leeren Op datwy treyn Violierkenbeschincken //vroetMetonserTigien
Poetelijck in eeren, Antw.sp. Mmm ijv
(1561q (uit de Pvesentacie Van ##Den
Groeyenden Boom van Liere''
)' Dus
ontfangtons Tigie /wt charitaten Edel
Heeren TgroeyendeBoomkenghenaemt//
fijn)ald.(vg.ald.Mmm ij.,,%Ty v presenteren ons Boom ken groeyende Int
Xntwerpsch Prieel'').
Timpel,zn.Van timp.
Blijkenshetverband in de aanh.hetzelfde als timp, punt van een kap of
muts.11Nuvoorts/staetstille/laetstellen
v timpelen (x tvimpelenj,Antw.Sp.iiiij
(1561q.
Tintelen,ww. Zie M NW i.
v. Tentelen,
VTNT i.v.Tintelen (lV).
Tintelen nae,zoeken? 1M . Den bucht
isbinnen den vuijste,Van onsen dosse.
H.:Het comt aljuijste,W ij en dorven
nae geen droefheit tintelen, M eev Gheluch 361 (eind 16ee.?q.
Tinteletene, zn.? D e vorm (
bevestigd
inde2eaanh.:alleen64
d
o
o
r
d
e
r
i
j
mpo
s
i
t
i
e
en de verbindingen,waarin het woord is
aangetroffen (tspeelhen van Tinteleteneen
spelen tinteletene) doen denken aan een
zn.,samengesteld uittintele(van tintelent
en tene (= teen of tenen).De gegeven
verklaringen (resp.in Tschv.61,bl.124
e.v.en VTNT i.v.Tintelen (l)Samenst.)
blijven onbevredigend. De laatste be-

doot niet inder qualen der sondaren, al
hebben sy bedreven //ti
er,Byuyne1,124
Te voren,bw .Zie M NW en W NT i.v. (1556)'> A1 heb ick.. . m et vrem de liefTe voven bvengen, voorstellen,voorleg- hebbers bedreven //tier,al
d.134.
gen.11Och lacen wat brengdy my alte Tierlyck,bn.,bw.Van tieven.
Verstoord, boosl
voren,Sp.d.M .5661 gbeg.16e e.q;Zijn
aardig). 11Oft ick u
Broeders hem te voren brochten,Dat hy wat vraechden,weest niet tierlyck,Onty.

-

1560?q.

Theologael, bn. Ontleend aan
tkéologal.

Theologisch.11Kennesse es wortelder
altemale,U brijnghendetotdiespeciale
Goddelicke theologale dueghden drye,
GentseSp.69(1539q.
Thoom ,zn.Zie M NW i.v.Toom,W NT
i.v.Toom (1).
Benauwdheid,druk.11Dieleveninvererlost hy (t.w.de paus) uyten
si
jck# vAl
thoom , innevaev 428 (1583q.
Thoonheijt,zn.Van thoon (zie W NT
i.v.Toon (111)oftonen.
Houding, gedrag? jlIsser gheen gelt
ten isnietdan hoonheytGherekentm itter
menschen thoonheijt,St2,52Evöör1524j.
onstaervelicheyt,W tden woorde ryzende

Thuyl,zn.ZieTuyl.

418

tekent weliswaar een vooruitgang verge-

Tintelteelken - Toeblas
leken m et de eerste door de handhaving
van teen, maar tinteletene mag o.i. niet
zonder m eer worden weergegeven m et
t)de teenen al tintelende krom m en'''
lm mers 1e.tinteleteneis welgeen ww.t2e.
wordt tintelende kromm en'' voor tIntelen niet van elders gesteund, 3e. wordt

sonden, Die hem betrouwen en bidden,
knout desen tittele,ald.778.

2) Vonnis? 1 Mraerdy so heylich als
ghy welschijnt,So soutghy openbaerlijc
d'Evangelie preken.W at wilt ghy tegen
m y clappen oft spreken, Spreeckt daert
van doene isen verwacht dan uwen titte-

niet duidelijk gemaakt, wat wij onder 1e;Pî-chiaen 1052(ca1540j.
tintelend krom m en'' hebben te verOPM. De bet.zaak ofuitspraak m ogestaan,4e.pastdieomschrijvingnietvoor l
i
j
k
reedsin M adelg.-jv.111,175:,,viants
de geslachtsdaad gezien van de kant van mont seit selden wel''..., dats een tittel
dem an.

daer m en vele in m erken m ach''# aang.

Tspeelhen van Tinteletene of spelen in MNW i.v.Titel,sub bet.5).

tinteletene,coire.11(Diana)Dietspeelken
Tittelen,ww.Van tittelle).
van Tinteletene mi leerde, Doesb. 197
Blijkens het verband in de aanh.ingvöör1528q;Siworstelden solangedatser griffen.11Tittelt in u myn passie ende
beide lagen Ende ghingen van nieus spe- pyne,Leuv.Bi
jdv.4,207 (beg.16ee.q.
len tinteletene, ald. 268.
Tiaer,bw.Uitteiaev,tejave,vg.MNAV
Tintelteelken, zn.Uit tintelen, sonde- i.
v.Saven en W NT i.v.Jaav (1),sub bet.
ren (zieW NT i.v.Tintelen lV)en teelhen 1,6,a en d.
(zie MNW i.v.Teelhijn en Tschv.61,b1. Dichtbij? 1lc bliuer noch by ofvernt
oftiaer es hy en behoift geenswasschens
127).
suueren claeres,S/2,77 (vöör1524q.
Mannelijk lid? 117.:Sy houd wel / dieToc
h,zn.Zie M NW i.v.,2e art.,W NT
hoortIS.:Jawatte.7.:W eltintelteelken.
Haer Venus carbeelken // gaet op en i.v.Tock (11).
nedere,Sp.d.M .4616 gbeg.16ee.q.
Troep (vg.de bet.,ykudde''in MNW
Tirandelickheijt, zn. Van tivandelich. bet.3)? 11ln eenen toch van Ruytersen
Avreedheid.1Laet...uwe tirandelick- knechten /Mrordthy (t.w.de boer)oock
heijt doet juno sacrafficij van desen sij gheachtalseen vanden slechten,Haagsp.
saltvergeven,PvoetusAbantus401 (v6ör k iv (1561j;HierisSelden-sat...Diewil
v oick helpen den toch verstercken,ald.
15894.
Tyrannisye,TVRANNIZYE,zn.Zie W N T lij.
i.v.Tivannisie.
Tocht,zn.Zie M NW en W NT i.v.
Tirannie. 1 Tyrannisye der Princen
1)(Gunstig)verloop,(goed)resultaat?1
bringhtdicwilsterruyne /Desubdyten, Doorwien sald'anslach werden besocht
cAsT.,Bal.A IM (15211;Die verwonnen Om een gOe tocht te crijgen daervoor?
heiftdesdoodtstyrannizye,DatsChristus, llinnevaey 473 (1583j.
2) Gedoe, m anier van doen ? 11Oick
GentseSp.87 (1539q.
Tittelte),zn.ZieMNAV i.v.Titel,W NT seyden sij hem datse was gequelt met
i.v.Titel(1).
divers oncruyt // en meenich gedrocht
1) (Gewichtige) zaak. 1Leest Esaiam twelck tgoe saet verdructen / en verint achtenvijftichste Capittel.Daer vint durffhetveltsoedattetander verdwijnghy die rechte glose inden tittel, Hoe den doersul
cken tocht,Saeyeve965 g2eh.
een Christen sal vasten ongefenijnicht, 16ee.q.
Tocken,ww.Zie M NW i.v.,W NT i-v.
Pvochiaen 1312 (ca 1540); W at sullen
Onse nleesterssen seggen, Als sij desen Tohhen.
Verliefd stoei
swaren tittel // smaken, Tielebuys 457
en (vg. xIL.: tocken.
(1541);W eedt dat dees tittelen in allen L'
l
4#4r4).ll F.: Sy lecken 7.: Sy vechmanieren Tdicht zeer verchieren,en den ten.F.:Sy tocken.J.:Sy treckebecken,
zin duerstralen,cAsT.,C.V.R.235 (1548j. Sp.d.M .3723 (beg.16e e.j (zie ook ald.
K nout,mevctdesen tittele,lethierop, 4704);Tvechten tocken thertelyck scaneem dit ter harte (in de eerste aanh. chen,St1,48 (vöör 1524j(zie ook ald.
nadertde bet.totuitspraak).11W aer af 81,184;2,181,193);Met haer eten,en
t1
ocke
nJ5j
e.
n spel
schrijft ons Jeremias...Segghende:wat drincken,3
E15
en,GHISTELE,
.

-

de Schriftgeleerde insetten, m erct desen
tittele, Ten is niet dan enckel luegenen

TevEun.
*
Toeblast TOEBLAES, zn. Van toeblasen.

en valsch bedroch, Pvochiaen 377 (ca
Aspiratle,blaasklank,t.w.deh.11Eenen
1540j;Sy (t.
w.de heiligen)sitten daer toeblas heedt eene aspiratie,cAsT.,C.V.R.
(t.w.indehemel)en middelenonseralder 41(1548j.

OPM. Nog bij v. MANDBR, Gvondt d.
Schildevc., Voorr. 3b (16044, aang. in
W NT i.v.Toeblazen,Afl.
Toebughen, ww. Uit toe en bughen,
buigen.
Eeve toebughen, eer bewi
jzen. 11 Tes

Toeroyen,ww.Uit toe en voyen,roeien.

Overkomen.11Noytzwaerderevernoyen dan onsnu toeroyen //ten daghevan
heden,Judich 1278 (1577);Dies ons nu
toe royen // niet dan sdoots amenden,
ald.1308.

rechtdathem (t.w.depriester)elc /eere Toesicht, zn. Zie M NNV i.v. Toesichte,
toebughe,EVSRAERT 427 (1e h.16e e.
j. M'TNT i.v.Toezicht.
Toeghesworen, bn.Van toesweven.

Causa finalis.11Een Timmerman en is
Toegedaan.11Alsduuen oghen zijn de niet de sake principael W aerom m en
zijn, mij toe ghesworen, Chvistenh. 570 timmert / en de huysen sticht Maer
(ca 15401.
betlrijdinghe en ghemack isden toesicht,
Toelaghe, zn. Zie M NW en W NT i.v. Ant
w.sp.Ggij(1561).
Toelage.
Toestierich,bn.Van toestieven.
Deel,lot.11lc hope beters dan sulcke
Deelachtig makend. 1
1 (M aviat Toetoelaghe,Doesb.71 (vöör15284.
stierich om winnen tryke aenbedich, DE
Toelegghen,ww .ZieM NW en W NT i.v. RoovERs 210 q3ekw.15e e.
q.
Toeleggen.
Toestoken,ww.Zie M NW en W NT i.
v.
Toepassen op. 11Dit (t.w.tcoolzwijn) Zich opm aken, aanstalten m aken?
legghen wy toe de siele zoet Van M aria, Om thui
s te reizen willen wijtoestoken,
BVERAERT 332 (1530);Dit(t.w.deCaep- Jezuso.d.
vaeys917qvöör15804.
stande) mueghen wy toelegghen de be- Toetichtle
en,ww .ZieM NW i.v.
gheerteVan M aria,ald.336.
Berokkenen, bezorgen, toebedelen. 1
Toepalleren, ww. Uit t0e en palleven. Hy viel inde swae
rste ellende D ie hem
Opmaken, een aantrekkelijk voorko- god sijn scepper toetichte, Dvie bl.
men geven.11Een vetjonc Os fraey toe danssen45 (1482q.
ghepalleert, Ja met vergulden kroonen
Toevlyen, ww. Zie AINRV i.v.Toevlien.
ghestoffeert, GHISTELE, Vivg.Aen. 83b
ln de aanh.a1s zn.gebruikt:toevlucht
(15562.
(vg.Teuth.:een toevlien,pevjugium).1
Toepeggen, ww . Uit toe en peggen.
moederlic engyen /onsalder toevlyen
Dichtstoppen.1W ij wisten sijn mont Oot
uvtzrïtzl,EVERAERT 311 (1529q.
weltoe te peggen,S.stadt1139 (ca1535). (t
OPM.Ook in Ulensp.K jJ
* (ca 1520j, Toewelven,ww .Uit toe en welven.
Toekennen, betuigen. 11 O God, ic
aang.in W NT i.v.Peg,sub bet.1,a). m oet
u ooc nu lof toe w elven E n ooc u
Toepeken,ww.Uittoeen pehen.
g
he
na
de
eeuwigh zijn pryzende, Gentse
Met pek dichtmaken. 11 Nichtemeer
159 (1539).
verstants jn hem en leict Dan of hem Sp.
Token, Tooxsx, Toocxsx, ww . Zie
ghepeict /toewaren dhooren,EVERAERT M NW
en W NT i.v.
67 (1511);Beter waere den mondt /toe
ghepeict Van deseblasfam atuers,ald.430
Verliefd stoeien (vg.Naembouch: Token/iocken/spelen :fouëvenKIL.:To(1e h.16ee.q.
Toepluchten,ww.Uit toe en pluchten. ken. Fland. j. iockenyspelen).ll Na
Betrekken op. t
l Deerste balcke tje- veel cussens en tookens soe ic versinne
ghensalderhande tem peestW y een zuuer ghinghen sy een stuck te coornwertsinne,
1,150 gvöör 1524j (zie ook ald.178);
vreesetoepluchten,EVERAERT333 (1530j. St
H .:Vfadt boutmer dan al? S.:VriendeToerisen,ww.ZieM NM/i.v.
Ten deelvallen.11Hetblijctwarechtich lijck toocken. 11.*. Helsen en Cu ssen,
D attiweles m etten H ere.Dies rise hem Piv.en Th.103 (1e kw.16e e.
q;Lage ic
ens ghedoken in v armkensblanck,en
loftoeemmermeere,Sev.Bl.629 (ca 1450q. e
dat ic daerm ochtligghen soken tusschen
Toerysynghe, zn. Van toeyysen.
Verwekking,opwekking?11W aermach- v borstkens spelen en token, D oesb. 92
se blyuen / myns vruechs toerysynghe (vöör 1528); Sij lachten, sij toecden
si
jsonghen,Bievses31 r2eh.16ee.q.
An wien jc ghestelt hebbe /herte ende ende
Tom m eren,ww.Van tomme.
zinnen?EVERAERT299 (1529j.
Toerjouers,bw.Bijvorm van toujouvs. Eig. begraven,in de aanh.in een reAltijd. 11Ba, wacht naer de reste // liekenkas sluiten.1Die casse daer sinte
ende hout,goet gheedt //ghy,Hey da! lorts inne es ghetomm eert Hadden wi
met vruechden /toer jouers,deheedt// gheerne ghedraghen, Nyeuvont 105 (ca
vry!Vevl.Z.lI,30(1583j.
1500j.
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Tonderghespen, ww. Uit te onder en

Tormentelijck,bn.,bw.Zie MNMTi.v.

ghespen.
ToEvme
ntelijc.
lo.
'
cx smarteli
Te niet doen.11Moght ic hier ooc den
jk,kwellend,folterend en

clap nu wat anvaerden, Druck m et on- v.x
-.naar het scn
'ijnt - althans in verwaerden werdt vry tonderghegespt,
scheidene der hiervolgende aanhh.
hevig, buitengewoon. 1 Dus wil ick.
GentseSp.167 (1539j.
Toneren, ww . Van toon.
myn tormenteliick Doleur my zelven
Klinl
ten. 1Hem (
moet) eu'
wi,
--IA lof//, af-nemen, H.d.Av.
l. E 5N- (m. 16e e.q;
lievelick int toneren, van al
le natien // A'lyn herte... 'tsvelck door v liefde
ende tonghen zyn ghesconcken,H .sacv. ghevexeert i
s tormentelijck, ald.Bb 3,
'

Alle myne passie tormentelick jnt verstranghen (versta:buitengewoon benauwend?) es in solaes verganghen, Reyne
M 1221gca 1575?1?
'Dathy. gheplaeght
Tooch,zn.Zie M NW i.v.,le art.,NVNT was sOo tormentell
jck,enz.,HOUWAERT,
Lusth.2,44 (1582-'831;Claghende,dat
i.v.Toog(11).
Schilderijofbeeld later ook tableau mijwordsoetormenteli
jc//swaer,Sckoovvivant in een zinnespel, al of nietge- st
eenvaghev20 (eind16ee.?j.
502(1571).
OPM. ln de bet. W iJ-s houden, bi
j
sTEvlx, Buyg.stoff. 1, 15 (vö6r 16201,
aang.inAVNT i.v.Toon (11),Afl.

paard m et declam atie van een refrein,

dienend tot :3figuurli
jk''(visueel)bewijs
van de waarheid van het betoogde. 11
Jn den tooch moetstaen onsheere andt
crucen (toneelaanw.),EVERAERT194(15264
(zie voor nog andere plaatsen W NT i.v.
Toog (11),bet.4).
Tooken,Toocxsx,ww.Zie Tohen.
Toon,zn.ZieW NT i.v.Toon (111).
Toog (zie Tooch). 1 Toon.Den name
Gods in H ebreusche inde wolcken om m eringt met Cherubinnen (toneelaanw.),
Antw.sp.Ppp iij(15614.
Toorten,ww.Zie Tovten.
Tootaert, zn.Van toot.
lem and m eteen vooruitstekende m ond
of kin? 11Daer bleef taeyaert tootaert
ende quellaert,Doesb.247 rvö6r1528j.
Torden,ww.Bijvorm van teyden,tveden ?
Ofgevorm d naar ofr.,fr.tovdve?

Torm entich,bn.Van tovm entoftovmen-

ten.

Pijnlijk smartelijk.1Uweblytscap zal
/ van herten obedientich jnt lyden tormentich,Tavuwegyaen 1309 (1581q.
verbreeden m yts dat ghy gheweest zyt

Torm enticheyt, zn. Van tovmentich
rechtstreeks van tovment.

Kwelling,foltering.11Datin tormenticzonderbezwaren,VadevOnse1171 (1577q.
Tort (1), zn.Zie MNW i.v., le art.,
W NT i.v.Tovt(l).
Tovten smiten ï'
zi,aanmerkingen m aken
op? 1lc en wille niet.. datdaldergheleerdste Myn weercken lesen,noch dalder
appeerdste:Nvant,zijzoendermy tevele
tortein (l.f(
?A'
/:'
)z?)in smiten,cAsT.,C.V.R.
248 (15481.
Tort (11),zn.Zie W NT i.v.Tovt (11).
Toytdoen,verdriet aandoen,narigheid
beroklkenen11(vg.
enmv.D.VELDETusDK
scheBo
n he
beyden is
sl-sscxx).
heyt wy tsamen vulherdich m ueghen zyn

Stampen? Of wringen? (1 (P-zetpz
l4f,
f
/ysl
torden,Leenhoj672 gna15311.
Torfhoeck,zn.Uit tovj,turfen hoech. grote twist geresen Om tort dat hi dede
In den tovfhoech woonen,achtergesteld, eer highinck H y scoot achternae m it die
versmaad,verworpen worden.11Ghydoet loeghepeese Dat speet haer m eer dan
m y dickwils in den torfhoeck woonen, enich di
nck,St1,15 (vöör15241.
H.d.Am.Y 7v gm .16e e.
) (n.b.een oude
Tort(111),zn.Bijvorm van tvot.
man spyeehttotzijn jongevvouw,d%e hem
Tred, pas (vg. KIL.: Trot.j.draf.
achtevstelt:1)
7*haav minnaavs).
C'
ttvsus, gvessus, succussatioj. 1 Eeten
OPM.V oortoyjhoechalseenverborgen en drinct, danst en springt, houdt we1 den
veTor
racht
elijkeplaats,ziedeaanh.i.v.sc/ll/. tort,A.BIJNS,N.Rej.4,e,9g1ekw.16ee.q.
m entatie, zn.Van tovm enteven.
Tortelblesse,zn.Zie W NT i.v.
Marteling, foltering. 11Die aerme PaBenaming voor een duivel. 11 Twee
cienten (werden) ghetrocken ende ïhe- tortelblessen metbeseyctehi
elen /Ergher
sleept ter torm entatie, VAERNEwIJCK, dan eeni
ghewolfsjonghen,Sp.d.M .2576
BeV.T.2,53 rca 15681.
rbeg.16e e.j.
Torm entelickhede,zn.Van tovm entelich.
OPM.Voor tort
elbliljlsse,toytevblesse,als
Kwelling,marteling. Reyne Jahel/ roepnaam voorde duivel,resp.in Volhsb.
Sisara Tormentelickhede (totM avia),os v.M adelghijsen bij).v.HouT,zie lmmink
RoovsRE 198 (3e kw.15e e.j.
opSp.d.M .2576en NVNT i.v.Tovtelblesse.
Die de m ans doen haspelen en de cleeren

Torten - Trade
Voor verklaringspogingen van het ver- i.
v.Touwe).11Laetsonden flouwen /wilt
wantet?) covten blisse (var. covenblisse) tot duechden touwen,D als.wedevlt.821
in M av.v.N . 922,zie G. MT. V Tolthuis, gei
nd 15ee.?j.
nisse,zn.Zie To%tvenesse.
Duivelshunsten en spvoohjesgestalten (A'- Tove
Towen,ww .Zie Tawen.
dam 1952)bl.129.
Tracken,ww.Zie M NW i.v.,MTNT i.v.
Torten, TOORTEN, ww . Van

Tovt(l).

Tvahhen(1).

oftstincken,SMEKEN,Dwondev21 (1511q;
svolcx Clappage Die de fiente riect /
eerse ghetoort es,EVERAERT553 (1538q.
Torter,zn.Bijvorm van toytel,vg.ofr.

CORN.-VERVL.enCLAES,Bi
jv.OPTUERL.).1
l

Cacare. H ier bi nlochtnaen een coe
aenschouwen, Diem en noyt en sach
eten noch drincken,sondertorten,vi
jsten

touytye,lat.turtuv.

Toeven, dralen, wachten (
vg. Teuth.
i.v.tracken m et verwi
jzing naar beiden
en veytyachen;vg.ook SCHUERM.,RUTTEN,
Nu, cousynken, wy en m ooghen niet
langher tracken,M aer om Trudoos doot

moeten wy oeck biesen,Tvudo 2603 (ca
15501.

Tractabele,bn.Zie M NW en NVNT i.v.
Torteltduif).11Lof,Noëets aerche, en
zyn tortermede,cAsT.,C.V.R.159 (15484. Tvactabel.
Tosen, ww. Zie M NVT i.v., W NT i.v.
Van zaken:aangenaam,welgevallig.11
Tozen.
Onsen Prince/God danck /eest(t.w.de
Speels, dartel tasten, friemelen. 1 lc vrede)we1tractabele,Antw.
sp.Rrr iiijv
lache a1s si hem node laten tosen //An (1561).
haer doecxkens,Doesb.207 g
vdör 1528q. Tractaet,zn.Zie M NW i.v.,W NT i.v.
Totkin, zn.Van tot,t
oot(zieMNNV en Tvactaat.
W NT i.v.).
Eig.(feestelijk)onthaal(zieW NT i.v.
Mondje,snoetje;ook als vleinaam. 11 Tvactaat,bet.5)env.v.vriendelijkeblik?1
Laet cussen,totkin,//vroylick levende Tractaet/deroghen doetdruck vertijen,
zonder trueren, Vev1.Z. 1, 1002 (1583); St2,184Ev66r15244.
Soudy welnieuemost //dryncken....of Tracterelic,bn.Van tvacteven.
icxs brochte een potkin Rechts voor u,
Vriendeli
jk gezind ofvriendelijk,mintotkin?ald.1033.
zaam handelend.11Tracterelicxste(spreek
Tour, zn. Ontleend aan ofr., fr. touv. ui
ttvactueylicxste x natueylicxste?)//VerToren. 11 Als coestent beletten, die waermichste // Xcusatie LtotM avia),DE
m ochten en wilden Zo sal Dauids tour RoovERs 205 (3e kw.15e e.
j.
staen m etten dusent schilden, cAsT.,
Tracteren,ww.Zie M NM/i.v.,NVN T i.v.
Tvacteeven.
C.V.
R .74(1548q.
Tourbist,zn.Van ofr.touvbe,turf?
Bewerken,teweegbrengen.11Sottewille
Het verband in de aanh. schijnt te Christps doot ghetracteert heeft, Doesb.
'r1528j.
'
wjzen op een bet.stoker.11Eer wy ons 211(vo6
onder de helsche tourbisten bradelick
Tracterijnghe,zn.Van tvacteven.
Vinden,laedtonsbeteren onze snootheit,
Gepeins, overleg. 11Dees const (t.w.
cAsT.,C.V.R.178 (1548q.
Re
tkovijcke)... Rijst duer aerbeid ende
Touvenesse,TOVENISSE,zn.Van touven, diligentie, Duer groote experientie, ende
toeven.
studérijnghe,Veleexercitien,grootetracijnghe,cAsT.?C.V.
R .16 (1548j.
1)Liefkozing.41De gheheelemaentdie tér
jc gheleghen hebbe Cleen touvenesse jc Trade, zn. Z1e AINMT i.v., AVNT i.v.
/van hem ghecreghen hebbe,EVERAERT Tva(1).
1)Spoor,in devolg.zegswijzen:Buten
38 (1512);Hij en wilterniet aen vielse tvade
vallen,het rechte spoor verlaten.1
hem soechte En dede alle tovenisse die sy
susteren drie si
jn buten trade Gevallen
best moechte,Bievses 34 (2e h.16e e.q. U
2) Verzorging. 11Eere ende voorspoet ende sere van discoerde,Eevste Bl.1208
(ca 1440?q; dietvadepasseven,buiten
by sulc anthieren Touuenesse / solaes het
spoor gaan,zich op de verkeerde weg
ghem ac en weilde Ghaet hy te buten,
begeven.1Hoemach een bloemesooreyn
BVBRABRT
481
(
1
e
h.
1
6e
e
.
q
.
Touwen,ww .Zie M NW i.v.,SVNT i.v. van sade...Met onghetrouwe nu passeren
dietradeIn Venuspalleys?Sp.d.
M .3749
Touwen (1).
Zich spoeden (vg.Teuth.i.v.Touwen gbeg.16ee.q.
2)In vervaagde bete,nog slechts diemet verwijzing naar haesten, snellen en
ilen, vg. ook. SCHUERM. i.v. Touwen nend ter omschri
jving (vg. die helsche
(Limb.),JONGENEELi.v.Tooè'en DORREN tyade,de hel,in MNAV i.v.sub bet.3)in
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de eytsche tyade, de aarde,de wereld. 11
Tavuwegvaen 382 (1581j; dev lteyten
tvade,hethart.11Doesb.160 gvöör 1528);
sweeveldts tvade, de wereld. 11cAsT.,
C.v.R.76,184(15481.
Traden, ww. Zie M NMT en M DNT i.v.
Trappen.1Men salu metstockenladen
en met voeten traden, Ja oft ontliven,
doer u riguerige ghewaden, B.d.Scv. 34
(1539q.
Traechledich, bn., bw . Uit tyaech en
ledeln)met-iclt.
Traag van leden,lui.1Van allequaet
esledicheyt moeder oftbeghin Brijnghe
traechledich slapen in Een ledighe ziele
sal hongher lijden, Ds DENE, Fab. 12
(1567);Die. sootraechledich sijnbuten
en binnen En zijn tot proffi
jt te doene
onbequame,ald. 35.
Traeghledicheyt, zn. Van tyaeghledich.

Luiheid.11Den Esel...Een slaue was

vul alle traeghledicheyt W eerdich m et
slaeghen te li
jdenepijne,DE DENE,Fab.

41(1567j.

Traetssen,ww.Zie M NW i.v.Tvaetsen,
M'TNT i.v.Tvaatsen.

Gaan,lopen,treden.11Ghy Menichte
sen , EVERA ERT 251 (
1530j.

van Volcke Doet my dus oneffene traets-

detraue(l.tyame x eevsamej,DERoovBRs
157(3ekw.15ee.q.

*Trane,zn.Zie Tvame.
Traninge,zn.àran tyanen.
H et tranen. i
l1nt scheyden kreghen
d'ooghskens trani
nge,cAsT.,Pyy.A iiij

(ca15301.

Transcript, zn. Zie W NT i.v.
In de aanh.geschri
ft? 1Hoe haddick

(t.w.Christus)dyns mueghen meergade
slaen,Danickghedaen hebbe (zootughen
detranscripten l'
l-otten dagh van heden?
cAsT.,C.V.R.119 (15484.

Transgressie,zn.Ontleend aan ofr.,fr.
tyansgvession of lat.tvansgyessio.

Overtreding. 11 By dese transgressie
(t.w.van Adam) Zydy ghy te rechte
by den meinsche gheleken. Die in de
roouers viel, cAs'
rv C.V.R. 111 (15484.
Buitensporigheid7
. 1 Als mocht ghy
dichten packen,met hoopen Vermijnckt
uwen zin niet,schuud zulcke transgressie,
CAST.,C.
V.R.34 (15481.
Transporteren,ww.Ontleend aan ofr.,
fr. tyanspovtey.
Overdragen, afstaan (vg. KIL. 864:
transportéren. Tvansjevve, tyanspovt
ave, mutaye: & Tyansscvibeyej. 11 Soo
hebbick inden m oet, M y te beghevene

Traheren, ww. Gevorm d naar lat. in Trudooshanden soet,En transporteren
tvaheye.
synen cloestere allen myn goet, Tvudo
Eig. trekken en v.v. overhalen, ver- 2941 (ca 1550j.
leiden,brengen tot. 1
1Hoezijtghy aldus Tranten,ww .Zie M NW i.v.
perverteert /Datghy u in duysterver- 1) Beuzelen? 11Hoe ick het aenleg,
jn pooten,mijn planten Es niet dan
stant verkeert/Van Twijffelende Nvan- mi
gheloof daer toe ghetraheert,Rott.sp.Q tranten, als een onnutte scalff, M innevaey 42 (1583j.
ij(
1561q.
Trame, zn. Zie M NSV i.
v., W NT
2) Treuzelen? 1Laet ons sonder lang
tranten a1s goede calanten gaen naer ons
Tvaam (1).

1) Sport Van een ladder (Ar!I. KIL. meestershuys,Saeyeve650 g2e h.16e e.q.

Tram e Fris.
j.sporte Clim actev,gyadus
3) ln de aanh. blijkens het verband
scalae en PLANT.. Sporte, oft leeder- in de - bevreem dende - bet. bezaaien,
sporte, tram e. Jz
r'
;z eschellon. Climac- bezetten.1Ghi
j die dus gesteltsyt (en
/47).1Uwefame//climpttottenoppersten wilt noch wien anderluijhoofkenssonder
trame,DE RoovsRE 200 g3e kw.15e e.); eerst te besien v eygen hoff vol alder
Des werelts leedere / is broosch van oncruijt getrant, W evelt bevechten 589

tranen (l.tvamen x blamen),ald.310.
2)Elk deropstaande bomen ofbalken
van een ladder(vg.Loquelai.v.F#Jpz8).1
Ghy (t.
w .Maria) zijt die mast..Ghedeyltin tween /metvoldervredeAlsleedere /tonsen alder ghewinne De tranen
(l.tvamen)ghenaempt...Deenecharitate/
ende dandere M inne, DE RoovsltE 169
g3e kw.15e e.q.
3)ln de aanh.wellichteen fig.toepassing van disselboom (zie DE Bo i.v.
TrJJ-)ofgareel.1lckbidu reynemaecht

g2e h.16e e.
q.
Trap,zn.Een ofden tvap-,een tvaphen-,
tvappen oftvaphensonttellen.ZieOnttellen.
Trape,zn.Zie W NT i.v.Tvaap.
Eig.knip,net of val;in de aanh.nog

slechtsdienend teromschrijving:sweevels
tvape,dewereld.11Noynt en sachghict /
zoozeereghesneeutVan datticgheheeut/
wasjnsweerelstrape,EVERAERT23(1509j.
Trapeneren,ww. Zie M NRV i.v.
Op touw zetten,trachten te bewerken,

tevolvoeren.11Daerbenicopuut,om dien

ende abele H elptmy doch wteden dolen- (
t.w.de mens)te geckene En hier int

denlster bi ons te treckene. Lucifer

Treyn.Tenov,M odus).11Jc volghe den

Moeite, kwelling; narigheid (vg. ltlL.
864:Traualie.Labov,wïszfs).11lck wil
u geernne laeten mi
jn maersse,lost mi
j
vuijtdetravaelge,Appelboom 447 (1ekw.
16e e.q W aeric vut deser trauaelge /
ende verlost dan Soudic my beterent
EVE RAERT 541 (
1538?q, 1ck wil m iJ
maecken uuijt dese travalien, Well.
M ensch 922 (2ekw.16ee.J;Schaemtghi
j
met ketters aenspant
u
n
i
e
t
,
d
a
t
g
h
i
j
Sonder persecutie oft travaelgen, A.
BIJNS113 (1548j.God weet/wattraualie
/ick in dien ti
jtherduerde,Antw.sp.C
iiijTr
v(e1c5kbe
61jc.ken, ww. Uit tvechen en bech

lnz.in dev Apïf4çzpz
;'
)(ofl'
iejdenttrein,
gewoonli
jk nog slechts dienend ter omschrijving van de liefde.11Bruyne 3,149
g2e h.16e e.q;zie voorts de plaatsen in
Tschv.73(1955)bl.124-5.
2) Aard. 11Ghetrouwe minne en was

thebbicvoren tetrapeneernel
m eester,di
.
houden trein, EVERAERT 140 (1528?j;
Eevste Bl.131 (
Doet nu nae uwen ouden treyn,HAERLEM
ca 1440?j.
Travaelge, TRAVAVLGE, TRAVALIE, zn. SOETENDAL,LiedehensendeRejeveynen13,
Ontleend aan ofr.tvavaille,fr.tvavail.
n 0. 15 (
ca 1610j(zie ook ald.no.26)

noyt van dien treyn Dat een oprecht
minnaer quam in desolatie, Conste d.M

10 (ca 15604; Elck lant wort ghebout
naersi
jnen tryen (l.tveyn?),ald.35,
.Verhueghen oftonderwijsen haeren treyn is
(t.w.van M usica),Antw.sp.Q ijv (15614.
Treyneren,TRENEREN,TRINEEREN,WW.
Ontleend aan ofr.,fr.tyainev.

Dralen,talmen (vg.KIL. treynéren.

m et-:W'.
Pvotvaheye,dijjevye).1l
,Heer Coninck wy
Een bepaalde wi
jze van kussen,trek- en sullen egeensins trineeren,Con.Balth.

kebekken (vg.xIL. treck-becken.Col- 31 (1591) Sonder treneren willickt ge-

labellave, iunctis labvis osculavi, labva la- schrift gaen lesen,ald.753,
.Ons en dient
bellis iungeve,rps/fzl vostvis tvaheve,m ove hier geen langer treyneren! Bel.v.sam .
auium :colum bave,oscula columbatim con- 1127 (ei
nd 16ee.j.
Trem ele, zn. Zie M NMT i.v. Tveme,
jeveve:suauiavi:figeveoscula,iunctisdave FRANC
K-VAN W IJK i.V.Tyemel.
oscula vostvis).1F.:Ba zietditmoddermuylen.f..Zietdittreckbecken,H .d.Am .
Eig. (graanltrechter van een molen

B 7 (m.16ee.q.

Trecken,ww.ZieM NW i.v.
Te bene tvechen,zie Been.

(vg.xlL.:Tremelle van de meulen.
Injundibulum en PLANT.: den trem el
oft rom p des m olens. La tyem ie #zf
moulin.Infundibulum moletvine:vg.ook
DE Bo i.v.Tvimmel).In deaanh.wellicht
achterste (vg.Achtevqueevne). 11B.. Op
Lucifers trem ele L.:Salhy noch m alen,
Tvudo 3331 (ca 1550).
ln deaanh.a1sscheldnaam gebezigd.
11Schout ghiericheyts natie,die leelijcke
tremele,Redevijhevsged.41,590 (m. 16e
e.?(l.
Trenten,ww.Zie MNW i.v.
Gaan,lopen.l1lck salsewelmetvuysten
van hier doen trenten (x elementen),
M av.v.N .821 (ca 1500j.
Trepel,zn.Van tvepelen.
Pas, stap.
terde
1 Ghy
n,Ant
mo
w.esp.
steial
iis
ij
oo
vg1cleyn
trepelkens
561j.
Trepelgheest, TREEPELGHEEST, zn.lndien een samenst.,dan schijntheteerste
lid de stam te zijn van tvepelen,dansen
(vg. KIL.: trippenytrippelenptrepelen.Saltave,tvipudiave).Dezeetymologie

Te hemwaevtls) tvechen, ter harte
naar. 1Tfy schimpers/
dorpers vol der verwoetheyt Trect tuwaerts dit, Sp.d.M .899 (beg. 16e e.q,
Trect tuwaert datte, ald. 1722.
Totsijnen boovden tvechen,zieBoovt.
Trecsel,TRscxssLs,zn.Van tvechen.
Begeerte, lust, zin.11Donbekende en
heeft tot gheen dinck trecksele Om dat
de (!
)hy dloon der Consten niet can bedincken,Antw.sp.Ee iiijv (1561j.
OPM.Onduidelijkisdebet.in Chvistenh.
371 (ca 1540j: ,,'
U.:alsulcken potken.
H .:alsulcken decsel//scheef,alsulcken
bruijt. '
U.: al sulcken trecsel // neef'';
m en verwacht ,,bruidegom ''.Of is tvecsel
toch begeerte,enz.(t.
w .die debvuijtopwekt?).
Tredere,zn.Zie M NW i.v.Tvedev.
H ardloper. 1
1Alwaert van dundere /
tem peestich wedere So roert hy zyn voedtechter nietten volle gesteund door
ten /vp endenedere.Etblyct een tredere wor
/jnt ghaen onvertraecht, EVBRAERT 10 debet.van hetwoord in de aanhh.
(1509q.
ln deeersteaanh.blijkenshetverband
een dom me, onwetende wellicht bep.
-

nem en, luisteren

-

.

Treepelgheest,zn.ZieTvepelghsest.

Trein,TREYN,TRYEN,zn.ZieM NW i.v. oude - vrouw ,in de tweede aanh. naar

1) W i
jze van doen; trant (vg.KIL.: het schijnt een lichtzinnig
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of zelfs

zedeloos - meisje.ln het laatste geval 796.- ln de bet.,,stam pen, stam pvoezou men wellicht m ogen uitgaan van de ten'' in het ovl., volgens SCHUERM. i.v.
bet. meisje, dat verzot is op dansen.1 Tvimpelen.
Aelwitten,oupitten,diesitten en spinnen,
Trepelgheesten,botte beesten, dom van

Trineeren,ww.Zie Tveyneven.
Triom phant, -elyc, - ich, bn., bw . Zie

sinnen,Leuv.Biidv.4,213 qbeg.16e e.q, Tyiumpkant,-eli
jch,-ich.
L.: Soo moet hqy carkens cryghen, B.. Tryomphe,zn.ZieMN'
W i.v.Tviumphe.
Reyen van bescouwe, L.: Die stuypen
Feestelijke optocht?11VTiltin alle tryen nyghen B.'En wel connen swyghen

om phen gaen ende ryden,Gheenestellen-

L.: Als treepel gheesten (ironisch?), debezyden,Veyl.
Z.11,245 (1583j.
Triom pheren, ww., -eringhe, zn. Zie
Tvudo 2745 (ca 1550j.

Trepen,ww.Zie Drepen.
Tyiumpheven,-eyinghe.
Tripliciteit, zn.Gevorm d naar ofr.,fr.
Trezoorlic,bw.Van tvezooy (zie MNRV
tyiplicité,lat.tyiplicitas.
i.v.Tvesooy).
Eig. kostbaar, heerli
jk;in de aanhh.
naar het schi
jnt vervaagd tot epith.
ornans.11Dezevraghemoetvan allegheeertzijn,Zy verdientvan elckenprijstrezoorlic Naer Horatius, Gentse Sp. 119
(153% ;De zone Gods heift my alzo bem int, Dat hy hem zelven gaf voor my
trezoorlic, ald. 330.

Tryakelbusse, zn.Zie Dvyahelbusse.

Groep van drie,in de aanhh.alsastro-

logischeterm.11Dederde tripliciteythilt
doenoocraet/Taurus/VirgoenCapricornusdieden fleur/is/Bywien menich erreur/is,cAsT.,Bal.A 4v(1521) Tripliciteiten en reuolutien m aken dbediet,
M ids aspecten,coniunctien ende exalta-

tien,cAsT.,C.V.R.98 (1548j.

Tristitie,zn.Ontleend aan lat.tyistitia.
Trlbueren,ww.Ontleend aan ofr. tviDroefheid.11Doermy (t.
w.Tafelvyient)
buey.
wert verdreuen alle tristitie,Antw.sp.n

Toedelen,verschaffen.1Der fortunen
lach / sietmen druck tribueren Binnen
corten tijen,Antw.sp.O iv (15614.
Tribuleren,ww.Zie M NRV i.
v.
Plagen,kwellen,verontrusten (vg.prpc.
Cop. tribuleren,tyibulave). 1A.Bllxs
31 (15281,412 (ca 1540);EVERAERT 282
(15301;GentseSp.295 (153% Haagsp.dv
(1561);Judiclt484(1577q.
Tribulerijnghe,zn.Van tyibuleven.
Kwelling, rampspoed.!
1Alswertd'een
hier d'ander daer ghebannen : Oft als
vindthem den derdenvoltribulerijnghen,
cAsT.,Bal.P i(achterC.v.R.,ed.R'dam
1616) r1521j.
Trident, zn. Ontleend aan fr. tvident.
Drietand. 1Neptunus...met een tridentin zi
jn handt,Antw.sp.1iij (1561).
*Tryen, zn. Zie Tvein.
Triestere,zn.Van tviesten y,denkortsten

afstand tot iets nemen'' (vg.SCHUERM.
i.v.)?
Guit,slirnnnerik?11Seyde hy (t.w.de
tollenaar) anders dan: ,,o God, weest
mijns genadich''? Neen hy, al waerdy
noch so loosen triestere, Pvochiaen 447
(ca 1540).
Trimpelen,ww.Van trimpen.
ln de aanh.bli
jkenshet verband trippelen,heen enweerlopen.1Nu muechdy
v deure //schauen van trimpelen,Hwfft?.
S#.iiiij (1561).
QPM.Nog bij SEVERIJN, M engelingen
l1,5 (1673j,aang.d.de Jager,Fyeq.1,

ij(1561).

Trium phant, TRVOMPHANT, TRY ON PHANT,b1a.,bw.Ontleend aan ofr.Jfzïzf- -

pha
1nt
) ,triomphant.

Zegepralend (vg.K11-.864:triomffant.Tviumphanstt
?'
?
,flz
p,sl. 1De juecht
vutghelesen Es bruudt vanden conync /
tryonphant, EVERAERT 189 (15261; Lof
teeken van payse/boom tryonphantBouen den;olyue,ald.195;Alseen capeteyn
clouc vlctorieus So eshy verresen/tryonphantglorieus,lî#.261(15301,
.Hedensteldt
in vreden steden . o standaerdt trium phant,A.BIJNS,N.Rej.336,b,10 (152% ,
Ghi(t.
w .Maria)staetsoetriumphant //
Al in des hem els velt, D eV.PV.B . 295
(15391,Denmensche.. Diehij(t.
w .God)
gesteltheeft alsprinche trium phant Over
alde wercken van sijnder handt, Well.
M ensch 391 (2e kw.16e e.1;O edelRiddere trium phant,W iens feyten abondant
,yghe
spreyt,,zi
jn,H.d.Am.B 2 (m.16ee.
q;
Aldusvant//triomphant//ditlieffmyn
leven // hier, Bvuyne :, 117 en elders
(1556).
OPM.Mogelijk is in de meeste ofzelfs
alle aanhh.de vervaagdebet.,,heerlijk,
schitterend'' (zie b:'
z;.) van toepassing.
Hetz. geldt voor MARNIX, Bijencoyf ll,
46
(ed.1858):,,O Cruys /O Hout seer
trium phant'',ook al vindt de bet.y,zegepralend''hiersteunin hetlatijn (,,0 Crux
lignum triumphale'').
2) ln vervaagde bet., doorgaans nog

slechtsdienend alsepith.ornans;heerli
jk, M av.v.N . 442 (ca 15004 EVERAERT 408
schitterend e.d. EVERAERT 391, 406 (1511j;v.
D. DALB, J'IJr: 847 gca 1516J;

g1511q;GentseSp.40,333 (153% ;Gentse
Rej. 14 (153% ; DeV.PV.B. 295 (153% ;
cAsT.,C.V.R.137enpass.(1548J;H.d.
A m.
Aa 3 (m.16e e.
q;Antw.sp.1 ijv (15614;
Haagsp. d ij (1561); Rott.sp. *+* iiijv,
O ijv (1561j; Vevl.Z.11,1359 (1583J;
Ontv.Rentm.314,429 (1588?q;Boeytelijck
Sin 84 geind 16ee.?
j.
In deaanhh.mogel
ijkbep:rijk,voornaam.11Bvugghe een vrauwellcke personage zeer tryonphant ghecleet als een
rudders vrauwe, EVERAERT 149 (1523q,
-

D uechdelic Pr:rA)7t
zyA7 ghehabituweirt als
een hofnAeester tryonphant, ald. 501

(1533j.
Triumphanttellijck,TRIOMPHANTELVC,
TRVONPHANTELIC, bn., bw. Van tviumphant.
Eig.triumferend (vg.KIL.864:triomffantelick.InstavtviumphantisenPLANT.
triom fantelick, tviompkamment, tyiumpkantev);in de aanhh.in vervaagde
bet.:heerlijke.d.(vg.PLANT.:triom fantelick... magnifice). 1EVERAERT 408
(1511j Bvuyne 1, 118, 119t enz., 131
(1556j;x/
1ntw.sp.N iijv,Cc liijv (1561J;
Haagsp. g ij (1561); Tavuwegvaen 1550
(1581j.
Trium phantich, TRIOMPHANTICH, bn.,
bw.Van tviumphant.
Zegevierend,zegepralend.1 Soen weet
icnietbetersom hogeteri
jsene,Om over
al de werelt triumphantich te bellene,
Dan looseliefdeelck bysondertewijsene,
B.d.Scv.9 (1539j,
.Tduystere Egypten is
sijn triumptantich (!)velt (versta:velt
waarhijzegepraalt?),ald.22;lk hoop,zi
j
zalhaastin een anderschi
jn Triumfantig
zijn,Jezuso.d.levaevs494 (vöör15801.
Triumphelijck, TRIOMPHELIJCK, bn.,
bw.Van tviumphe.
lnvervaagdebet.:heerli
jktschitterend,

SMEKEN, Gulden Vlies 323 (1516q, A.
BIJNS, hï.ReI. 16, a, 5,
'119, b, 14 (1e
kw.16ee.
q,187,a,9(1525);EVERAERT136
(1528?j, 326 (1531j (zich verheugen);
Leenhof 65 rna 15311;cAsT.,C.V.R.197
(1548);H .d.Am.M 4,R 85',S 2v (m.16e
e.q; Redevijkevsged. 5, 63 (m. 16e e.j;
Bvuyne1,29,31en elders (2eh.16ee.q?
'
M eest .4l 127 (155% , zlntw.Sp.X il
(1561j;Rott.Sp.H v (1561j;Roevendet?.
AleestAl203 (ca 1564?j;Vevl.Z.1,633,
662,752,943 (1583j;Zeven Sp.Bevmh.
S ijv(1591).
OPM.Nog bij vlsscHsR, Bvabb.(uitg.
V.d.Laan b1.65).
Trium pheringhe,TRIOMPHERINGHE, zn.
Van tviumpheven.
Vreugde, pleizier, pret. 1 Doesb.126
gvöör 1528) (hic?De plaats is blijkbaar
corrupt),W ell.M ensch 94 (2ekw.16ee.q;
Byuyne 3, 123 (2e h. 16e e.j;Antw.sp.
Eee ijv,n i(15611;H.sacv.304 (1571j.
Troch,zn.ZieM NW i.v.?
In de aanh.schim pnaam vooreen m an.

11Ten is niet waer /,seghtvui
jlen troch,
Cvi
jsman 259 (eind 16ee.?!.
Troeigne, zn. Zie Tvoongie.
Troelgye, zn. Bijvorm van tvoel (vg.
dvoelienaastdvoel)?ZieverderPavtvoeldie
en Patvoel.
Scheldnaam voor een vrouw.11 God
bedroef uwen muyl sassem troelgye,

Nyeavont 277 (ca 1500q.

Troetelsnocxken, zn. Uit tvoetelen en
snocxhen.

Vleinaam vooreen vrouw.11DeW aert-

din : Slapt uut u bacxken. Den W aert:

Jae, troetelsnocxken, Tcalj v. < . 365
(eind 16ee.?j.
Trom pe,zn.Zie M NW i.v.
1) Beuzeling. Deze bet. heeft zich
mogelijk ontwikkeld uit die van kinder-

stralend e.d.D e bet. zegevlerend, zege- trompetje (vg.KIL.: trompe. Cvembapralend is in enkele aanhh. nog te her- 1$41/1 en PLANT.: eenen trOm P, %tyte

tvompedepetitsenjantsjwellichtnog van
toepassing in Antw.sp. c iijv (15614:
Cramers / die haersnoer en trompen /
Nestelen /spellen /lint/en schoubrieuen
veylen'' 11'tZijn altrompen van kleynder weerden,H.d.Am.T 3 gm .16e e.q.
2)Bedriegerij,leugen (vg.KIL.:trompe.Fallacia).Blijkens de zegsww.tvompen coopen en tvompen vevcopen heeftzich
PHEREN,WW.Zie XNW i.V.
deze bet.uit de le ontwikkeld,waarbij
Vreugdebedrijven,pretmaken.1Sacv. tvompeven (zieald.4sterkeinvloed zalhebben g
ieoe
ghe
fen,
nd.
S#.
11Dat
#.M zi
jntrompen dietvolc
v.d.N 556 (3e kw.15e e.j (zich verheu- bedr
3353 gbeg.16e e.
j;
gen?);Camp v'
.d.Doot1966,1987 (14931;

kennen en mogelijk van toepassing (zo
bi
jA.BIJNS en in Rott.sp.M vv).1Bli
jde
Inh.13,44 (1497j;v.D.DALE,W'
'F: 1445
(ca 1516j; A. BIJNS, N.Rej. 105, e, 1
g1ekw.16ee.);B.d.Scv.33(153% ;Bvuyne
1,35,
.3, 168 (2e h.16e e.j;Smenschen
gheest506 (ca 1560?j?Antw.sp.Bbb iiijv
(15
611;Rott.sp.L vit,M vv,R ijv(1561q.
Trium pheren, TRIOMPHEREN, TRYON-
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Meyndthydatliefdetehem waertsclaer/
es Van haer, /zy payten met trompen
vast? Leuv.BIjdy. 4, 343 qbeg. 16e e.q
(hic?
. of sub bet. 1)?); lc zalhem met
trompen betalen,Goemoete 221 Eeind 16e
e.?q;- tvompen coopen.11lck hopehy sal
ons trompen noch batcoopen,Antw.sp.
Ff ii
jv (1561j,
.- tvompen vevcoopen (vg.
KIL.: Trom pen Ver-koOpen , Dqy6
veyba,fallevej.//W a /so soudiu trompen welvercocht//hebben,Sp.d.31.654
gbeg.16e e.q.
Trompeerder,zn.Van tyompeven.
Bedrieger. 11Tis een trompeerder,en
een eedtbrekere,B.d.Scv.16 (1539q.
invl
oe
d va
yenVa
? n tvompe,onder
Tr
omp
enn t(v1o)mpe
,ww.
Verschalken, bedriegen (vg. KIL..
trompen/be-trompen. Falleve: alliceye,civcumueniye jallaciis). 1 Eij arme
huijlgaetheen en leerttrompen,Sotslach
92 (ca 1550q(hic?).
Trompen (11),ww.ZieMNW i.v.
Crepitare.1Diealtijtvol//gaensonder
rom ppen endetgatsoo volsteecken,datse
achtertrompen,Gv.Hel817 (ca1564).
Tromper,zn.Van tvompen.
Kwaadspreker? 1Vader ghy en sulles
alsoo nyetvinden A1m oghent u trom pers
in dooren steken,Sp.d.M .564gbeg.16ee.q.
Trom peren,ww .Ontleend aan ofr.,fr.

ar) wat cronckelen /
ment (t.w.vhettroha
nckelen //staen so net
1ck m erck
gheraemt/Oftghy van M echelen wten
quartierequaemt,zlofîf?.S/.iiijv (1561j.
Trongie, zn.Zie Tvoongie.
Troongie,TRONGIE,TROBIGNE, zn. Zie
M NMTi.v.Tvonie.

Gelaat (vg.KIL. Tronie. Jzrz
lfff'
l/,
s en
''
)zïç4:,vultusj.11Dat mach men welaen
syn trongie mercken,Grootjammerstaet
hem noch te verwervene, H .d.Am . D 5
gm . 16e e.q; Nu laet m y eerst we1 u
troongien aenschouwen, bi
j Hermans,
Redev.inN .-Bvab.290,56g1561q.
ln ongunstige toepassing.11Tvierde
aensichte es troeigne vanden duuele,
cAsT.,C.V.R.105 (15484.
Troostbaer, bn.,bw. Zie M NNV i.
v.
Helpend,troostend.11(M ayia ïs) den
m einsche een troostbaer aduocate, EvERAERT365(1527);1c,deheere,ben troostbaeren machtigh,GentseSp.107 (153% ;
Gideons vlies troostbaer draecht onser
aldervane,Dez).PV.B.291,5 (153% ;A1
zijnChristusooghen aen tcruysghebroken
Eenssietsyleuen in heerli
jckermaiesteyt
Minlijck reyn soet vrindelijck soot is
voorsproken Troostbaer claer van eeuwicheyt tot eeuwicheyt,Antw.sp.Tt iv
(1561).
Troostbaerheyt,zn.Van tvoostbaev.
Troost, opbeuring, bemoediging. 11
M yn herte verlicht noch Duer de troostbaerheyt /van uwe woorden zoet,BvsRASRT 40 g1512q.
Troostbarich,bn.Van tvoostbaev.
Helpend, opbeurend, bemoedigend. 11
PLANT.: trongnie, gelaet, tvongne ou

-

t'
yompey.
Bedriegen.11Oamp v.d.Doot982(1493),
Beyv.Bv. 140, 189 (ca 1520?q; Sp.d.h1'.
2361 gbeg.16e e.
q;A.BIJNS,N.Ref.106,
e,14;120,b,16 (1e kw.16e e.q;175,a,
2,
'187,a,12 (15254,
.194,a,2 (1ekw.16e
e.q; 214,e, 2,
' 224, g, 3 (15261; cAsT.,
C.V.R.151 (1548);H .d.Am.Aa 4,Bb 4 W at is m eerder vruecht inder ooren
(m. 16e e.); GHISTSLE,a4x/. 83 (15551; geclanck dan dm innelic w oortr troostzlntw.sp.o iiij(1561j;Haagsp.o i(1561); baerich ontfanc,Doesb.111 gv6or 1528),
.
Troostbarighe lessen m en daer ghenadich
Vevl.Z.1,834 (15831.
las Curerende elcks li
Tromperinge,zn.Van tvomperen.
jden,cAsT.,Pyv.A

Bedrog.1Och!tes alijdelheydt (t.w.
dewereldsezaken),nietdan tromperinge,
Een schi
jn zonder zi
jn,een crancke fonderinge,A.Bllxs,Y.Rej.41,b,14 g1ekw.
16ee.j.

iiij gca 1530) (zie ook ald.B vjv,C ij);
Dieduerm y ingaetDiewerdtbehauden'',

dits troostbarighe mare, Gentse S#. 31

(1539) (zie ook ald. 99); Balsemiere,
troostbarighe medecijne, A. BIJNS, 279
Tronc,zn.Zie M NAV i.v.
gca 15404(hic?ofgenezend?);Princhelyc
De toepassing in de aanh.bevreem dt. lieff...die dese woorden gesproken hebt
Hetverband schijnteen bet.,,maniervan troostbarich,Byuyne1,147 (15561.
rlcH,bn.,bw.ZieM NW
doen''of#;levenswijze''teveronderstellen; Troostich,TRosof staat mynen tyonc (als omschrijving) 1.5J.
voor ,,mij''?11Dien mynen troncgreyt, Van zaken. 1) Troost schenkend,
vry wel ontwecken magh (versta:want opbeurend,bemoedigend,helpend.11lont
anders wacht hem verderf?),Gentse Sp. m i...stont daer ic mach crigen troostige
235 (1539j.
gracie, Doesb. 41 gv6ör 1528) (versta:
Tronckel,zn. Oorspr.?
IJtroost''als genade,gunst,vg.ald.139 :
Lok,haarlok? 1
!Siet metditijsersal- tyoostigenlloet,versta:vloedvan,,troost'').
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W at indert my tghevecht of tstraffelic
nopen,Al
s mijn troostighe hope (versta:
m oed schenkende hoop ? Of hoop op
##troost''?) vast therte ancleift? Gentse

S/.12 (153% (zie ook ald.89,164,198,
229 (tvoostyghe ghevoelijnghe,versta:gevoelvan bemoediging,opbeuring),347).
2)Heilrijk.Hetstaatm.i.welvast,dat
wijdezebet.vandevorigemoeten onderscheiden,maarin concreto lijkt dit niet
doenlijk,vooraleerhetsynt.-stil.gebruik

m ach de ruyter wel gaen troten W ant
hem salde dore worden koor thooft ge-

sloten, GHISTELS, Eunuch. 102 (1555);
Als u quamen clagen goey patryotten,
die liet ghy gaen trotten //,met troost
ongemeent,Bvuyne2,59 (1583j. ln de
aanh.naar het schijnt verdwijnen,ontsnappen.11S'iszeggh'icgaen troten /A1
zouden verdroten /vrienden en maghen /
Tlaukiniswech,cAsT.,Pyv.D ivgca15304.

OPM. Vg. H eentvooten, Nagetvooten en
van tvoostich nader is onderzocht,in ver- N aevtvoten.
band van het alg.-rhet.gebruik van het
Trotte,zn.(?)Zie MNW i.v.Tvout en
adj.pro genosubsti,mijn onderscheiding Tvuut,FRANCK-VAN AVIJK i.v.Troetelen en
kan daarom slechts een voorlopig kalak- vg.Loquela i.v.Tvootnonhel.
Beminde7
.11Ghysytmynlieffstetrotte;
terdragen.IlTroostich Confoort,EVERAERT
186 (1526) (naam v.e.pevsonage);Troos- Ghy syt alleen d1e m yn hertte behaecht,
tighe victorye Verleene m y Godt,Gentse Ont
v.Rentm.1497 (1588?j.
Trotten,ww .Zie Tvoten.
Sp. 16 (153% (zie ook ald. 200, 202
(tvoostigh cos/ppr/lt 211 (tvoostigh ï'
zî,
s#ï- Trubbel,bn.Bijvorm vantuvbel,troebel.
veven,versta:heilrjkeinspiratieofinspi- Troebel. 1 Met dat ick trubbel doolratietot,,troost''),225(tvostygheghenade); dranck hadde ghedroncken, DE DENE,
M aria... schenct mi wt charitaten der bi
jDE Bo i.v.Tvubbel(ca 15604.
sielen troostighen dranck,DeV.PV.B.115,
Trubbelt, bn. Van tyubbel, tuvbel (zie

2 (1539);1ck hopehy za1zijn /onstroostich voetsele,Rott.sp.L viijv(1561)(hic?
ofyyvoetselvan troost''?); Laeftmy nu,
lieff,m et troostigen dranck,Bvuyne2,89
(2eh.16ee.j(hic?ofy,dranckvantroostJ').
Trooten,ww .Zie Tvoten.
Trossen,ww.Zie M NW i.v.

Trekken, slepen. (vg. KIL.: trossen
m is-daedighen . Sublimem ïs
cavcevem vapeve).11En dan v amoruese te
beddewert trost,St 1, 161 (vöör 15241
(vg.ald.2,147 devariant:yyterstontsonder omsien haerte bedde trostJ').
den

OPM.Vg. H enentvossen.
Trostich,bn.,bw .Zie Tvoostich.
Troten, TROOTEN, TROTTEN, WW . Zie
M NW i.V.

Stappen,treden,gaan (vg.Naembouch:
(l.trotten).Fland.j.drauen.Cuvveve,
cuvsave, discuvsare, succussave, gvadi). 1
Zijtroten alsmierkens,deesionge gesellen,A.BIJNS,N.Rej.99,a,6 (1ekw.16e
e.j (zie ook ald.228,e,12);Jcghelooue
jc hu welsaldoen troten bet,EVERAERT
204 (1528) (zie ook ald.278 (1530j;Sy
plach alleenezoo gheernetetrotene,cAsT.,
Pyv.B viijvrca15304;Den goedendranck
// de desen ganck // my troten fier,
Haagsp.h ij(1561j,Jcweetwe1jcmoet
terhellewaerttrooten,ReyneM .565 (ca
1575?4.
Gaen tyoten, heengaan, weggaan,
aftrekken. 1 Gryptse beyde gaeter nae
troten, GHISTELE, z4yz/. 49 (1555j; Soe
Troten :Couviv,tvotev en KIL.:trotteg
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MNW i.v.Tuvbel)metparagog./?Ofvan
trubbelen,tuvbelen (zie MNAV i.v.Tuvbelen)?
Eig.troebel,verward en v.v.dwaas? 1
Die sulcxs (t.w. Schijn van duechden)
weygert /achtmen een trubbelt //bloet
diemen dickwilsgecrubbelt//doet//nae
veelgescil // stygen,Deenv.M ensck 196
(2eh.16ee.q.
*
Truden, ww . Het grondwoord van
(hetfrequentatief)tvuielen (zieSCHUERM.
i.v.,DsBoi.v.Tvuwelen)?
Knoeien, de boel bederven, de zaak
verbroddelen? 1D.:Mijn verwe is ghestort, Dus schuert mijn vruechd als
swerte sleteren.1zr.:Dijesrampe U ghenaecke.D . 1ck en condetnietghebeteren:
Om mij te spoeden zoo liep iclt snel,
Twelck mi
jnu heeldoed truden,BoevteJz
ycàSin159(eind16ee.)?
Trueringhe,zn.Van tvueven,treuren.
Droefheid.11Ke,lieffquant,laetdoch
Vaeren trueringhe, Ontv. Rentm . 140
(1588?1.
Trufatorye,zn.Van ofr.tyufeoftyufey
(zie MNW i.v.Tvuffe,Tvujjen,TF'
?
zI/#F:S
envg.ald.Tvujantie,Tvujfevie,Tr'
?4/#rA3ï:).
Zotterni
j ofbedriegerij.1Adieu an al
dat edel boucxken bugiender knie A1-

barib dim gotfano ,/en de ghuene die De
m yfeldose der trufatoryen gheerne lesen,

DE DENE,Langhen Adieu 236 (15601.
Truffersche,zn.Van tvufjev (zie MNW
i.v.).
Bedriegster. 1 Meyndy my verleyden

? Neen,valsche truffersche,vo1 alder
Aarzelen?Twijfelen?Beuzelen?11Hier
onsegen,geen tyt en vindy m y daer toe behoord ghy ionghers wel te m akene,
genegen, Bvuyne 3, 151 (2e h.16e e.). Zondertetsakene,in dijn prolatie,cAsT.,

Truggeler,zn.Van tvuggelen (vg.MNW C.V.
R .70 (1548).
OPM. Vg.Tsaechdicht.
i.
v. Tvoggelaev en Tvoggelen).
Bedelaar,landloper(vg.Teuth.:bede- Tsam ensam melen, ww . Uit tsamen en
laer,ghijlve,frzfjz/z:r,bvoitbiddev,mendi- sammelen (zie ald.4.
cus enz.,KIL.:truggheler.A evuscatov:
Bij elkaar rammelen.11Een pijperken
quimendaciisfallaciisquecaptatquaestum, teender bruloft ramm elde Op een cleyn
& malis avtibus covvadit pecuniam en fluytken leelic en leep,Tw as wonder wat

PLANT.:truggeler,bedeler,mendicus, hi altsam ensamm elde, Doesb.245 rvösr

mendiant). liGhi sultse (t.
w .de gelukbrengende bedevaartsouvenirs)welquyt
werden Onder truggelers, pelgrom s en
truwanten, M enichf.d.bedyochs 228 (1e
h.16ee.
q.
Truyt,zn.Vervorm ing van Tvudo?
Trudo?11B.:Siedysnietgaenstrycken?
L.:ls dat den schoonen truyt? B.:laet,
dus wilt doch wycken, Tvudo 605 (ca
15501;L. Sou icken (t.w.deabee)truyt
gheven? B. Ja ghy, naer d'oude see,
ald.1699.
Trullemansgheck,zn.Uittvulleman (te
verg.metpieleman en hetdoorK11-.vermelde totel-mannehenï)en ghech.
Sukkel,lummel? Of dwaas,idioot? 11

1528q.
Tsam ensm oren, ww. Uit tsam en en
smoven (vg.volcovens gesmoeyt,propvol

*tyutten,tvotten (vg.tvutselen naasttvuttelen, zie DE Bo i.v.).De bet.in de aanh.,
t.
w .gaan,treden (andersdan bijDE Bo:
treuzelen),maakt samenhang mettvoten,
tvotten wrsch.
Gaan, treden. 1 Coemt, coemt, pijnt
hier wat naerder te trutsene,ghy de so
tijelijck begint te mutsene,Ckavon 452
(15511.
Trtlwijnzele,zn.Hetwoord veronderstelt een ww. *tvuwijnen, dat aan het
franskan zijn ontleend.
? 11(De goede moordenaar) Heift de
verblentheyt zijns zins truwijnzele (x
sckijnzelej,Bekent,hem toe brijnghende
een rauwlgh propoost, Gentse Sp. 299
(153% .
Tsaeckdicht,zn.Uit tsahen (zie ald.?)
en dicht.
Blijkenshetverband in de aanh.waardeloos gedicht;in welke bet.hier hetww.
tsahen (= sahenî) is toegepast, is niet
duidelijk.11Vuer een tsaeckdichtwillicse
(t.w.vicquevachen en baguenauden)hauwen,cAsT.,C.V.R.228 (1548q.
Tsaken,ww. ldentiek met sahen (zie
MNW i.v.2eart.)7
.Ofbi
jvorm (rijmvervorming?)van tsagen7
.

Sompe.

van koren, Rinclus 656, in M NMT i.v.

Smoven,bet.ll,1;niettemin blijft men
geneigd ondanks het ri
jm tsamensnoeventelezen).
Opeenproppen? 1 lc en kan mi niet
-

.

Verporren, also ic ben tsam engesm oert

(x voeyt,voort),Elchevlyc363 (ca 1490?J.
Tsamenspeten, ww. Uit tsamen en

speten.

Aaneenrijgen, aaneensnoeren. 1 Laet

ons hertkens tsam en zonder vergheten
speten,Als die hem in trouwen onversle-

ten queten,A.BIJNS,hT.Rej.315,b, 1.3

Hebt ghy v grim-m uts op ghesat? Oft (15281.
hout ghy m y voor een Trullemans gheck,
Tsegenstrijcken,
Zie Teghenstvlj'chen.
Veeld.G8C4.D.27 (16e e.q.
Trutsene, ww. M et s-suffix naast
Tsom pe, zn. Zie M NW en W NT

Zotskolf(Vï.K1L..SOm Pe.j.m afOtte.
Sceptvum zzltl
rïpoïs).11Biderzotter tsompen, hier vuer ooghen Zweere ick, enz.
cAsT.,C.V.R.240 (1548);Datbelouickalle
tsom pen,ende alle m arroten,ald.241.

Tsomplecken,bw.Uitte,som enpleche.

Hieren daar?
.Ofsoms? 1SijgauderenBvouweysg.348 (ca 15601.
OpM.Vg.totsom plechhen in Tcooven
690 (1565): ,,Tot som pleckken heb ick
(t.w.
Tc
o'o
dr
iejae
r.
'ven) welgeleegen. twee off
der tsom plecken off,diet souden verbien,

Tuc,Tucx,zn.Zie M NW i.v.
D uw , stoot, slag (vg. KIL.: Tuck..
Ictus en DE Bo i.v. Tuh: ,yllarde stoot''

metaanh.uitA.DE Bucx (m.17e e.j).11
Hebt v alst behoort oft ghijcrijcht van
mijnen handen eenen tuck,Bevv.Bv.88
(ca 1520?1 Ofjunsticheyt hu / eenen
grooten tucgheift,EVERAERT 412 (1530q.
Tuchten,ww.Van tucht.
1) (Behoorli
jk) regelen, besturen? 11
Nv wilick (t.w.de Huisvader)vertreckken... En bevelent haer verstant (t.w.
van de bouwlieden),dietwelsullentuchten,Saeyeve252 (2eh.16ee.
q.
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2) Onderrichten, terechtwijzen, verbeteren.11Laatonsdaartoevluchten (t.w.
tot de y,godlijke boom'')... Ende ons
onder hem laten beteren en tuchten, Zo
mag zijn wijsheid ons zielen genezen,
Jezuso.d.leraevs 1090 (vöör15801.
Tuck,zn.ZieTvc.
Tuckebollen,ww.Uit tuchen en bolllet
met-t:lw.
M et de (
voorlhoofden tegen elkaar
bonzen(vg.KIL.:tu ck en-bollen ..4vie-

// tui
jte? Bijstiev 321 (eind 16e e.?q.
OPM.Vg.ijdeltuit,eerti
jdsi
jdeletuit(8)t
o.a.in F.Vvoede659en bijDUVILLERS,biJ
r-)s Bo i.v.Tuite.
2) Spoel (vg. KIL.: tuyte. Panus,
tvam ae ïsuofz
fcrlfvl,jilovum congevies en
PLANT .:tuyte ofte sp oeldesw evers,
panus), in de aanh.in verkleinvorm .11
Belitgen,a1sdittuijtgenisaffgedaen,Van
stonden aen ,,sal ick dan m ostaert haelen,Lijs en Jan Sul 50 geind 16e e.?q.

uevsis covnibus ïsc'
?49'slr8).11lck zaechse
my liever doot tuckebollen,H .d.Am .1 4
(m.16ee.q.
OPM.ln fig.verband nog bi
j DE HARDU Y N, aang.bi
j DE Bo i.v.Tuhhebollen.
Tuyl,zn.Van t
uylen(zieald.)inwoordspeling metTuil(
alsplaatsnaam)?
Sijnen tuyl, sijn tuylhen tuylen, zie
Tuylen.
Fls tuyl(vg.HARREB.:H ijis van
Tuil,hij is gehj.11Peerken van Tuyl,
Antw.sp. X iiij (1561) (naam van een
##zot''# vg. ald. X iiijv:,,peerken van
Thuyl'');Twordtuvankeyaertzeerheerlijck gheloont / En van myn Heer van
tuyldie te zotteghem woont,Dvyd.Ref.
F ijv(M
1561
j.
etten mel6 van tuyl bestoven .
sïJ'
yz,
metten meelsach van tuylen ghesmeten sijn,
zot,gek zijn. 1 Ghisi
jt metten mele /
van tuylbestouen Swijchtofticclop v op
uwen bachouen,Nyeuvont168 (ca 15004;
Men vindt he
ensdaechs / veel esels, in
secreten . Die m etten m eelsack Van
tuylen zyn ghesmeten:Theeten wyse /
en tsyn verborghen dooren,Leuv.
Bijdv.
4,329 (beg.16ee.
q.
OPM. Vg. Thuylaevt en Tkuylsgesint.

aanh.vurigverlangen?1
1Sij(t.w.Ruckeloos) doetse alnae vruecht tuten, Vevs.
M aelt.141 (2eh.16e e.q.
2) Raaskallen? 11Tpiperken sey:hola,

taye capite: coniscave: capite quateve: Tuyten, TUTEN, ww . Zie M NNV i.v.
capita intev se collideve move avietum : Tuten.
aduevsis jvontibusconcuvyeve,intev sead- 1) Loeien, brullen, schreeuwen ; in de

-

Tuylen,zn.Zie M NW i.v.Tulen.

Sijnen tuyl, si
jn tuylhen tuylen, ZiJ'n
eigen zin doen,zi
jn lustvolgen (vg.KIL.:
tuylen si
jnen tuy1.Fuveve suum /uvovem).11Cryters,byters,die haren tuyl
willen tuylen, Leuv.Bijdv.4, 214 (beg.
16ee.q;Deesquade quene...Moetharen
tuyltuylen,oftsijgaetmuylen,A.BIJNS,
hT.ReI.113,c,2 (beg.16e e.q;Meest elc
ongehoorsaem si
jnen tuyl wil tuylen,
A.BIJNS 10 (1528j;Haren sinlijcken tuyl
laten sij elck tuylen,ald.410 (ca 1540q;
Sytuylenhaertuylken,R0tt.Sp.P i(1561j.
Tuijte,zn.Zie MNW i.v.Tute.
1) Scheldnaam voor een vrouw (vg.
scuusRM., os Bo en Joos i.v.). 11W at

wa trouwen ghi tuyt, Twaer beter dat-

menderniet en pepe.1st qualic gepepen
V OOf een

1528j.

mate bruyt,Doesb.246 gvo
'ör

Tuythoern,zn.Uittuyten koevn,hoorn.
Membrum virile. 1
1 Gaet sy gersen

(versta ,ygrazen'', in fig. zin?) om sulc

gedooch daersy den tuyt hoern heym elic
sooch Esse sulc soe esse soe ses,St 1,64

(vöör1524j.

Tullen, ww.Bi
jvorm van tulen,tuilen
. Tuylenj.
(zie MNW i.
v. Tulen enKIvg
L.: tuylen .
Slempen, brassen (vg. Lae
Lasciuive,lasciuèviueve).11 t ons m et
die beste wijn ons vervullen sm etsen en
tullen,Vevs.M aelt.890 E2eh.16ee.q.
TurbatietTURBACYE,zn.Ontleend aan
ofr. tuvbacIon of lat.tuvbatio.
1)Beroering (in eig. zin, in de aanh.
door wind,storm ofonweer).1
1Hy duerseylt de zee:die winden / turbati
en (1.
dev w. t.? Of (
liever) te verstaan alsî&.

èn f.?) Niet ontsiende, GHISTBLB, Hsf.
31 (1555),So haest als cesseerde / dese
turbacie So quam daer,enz.ald.36.
2)Beroering,verwarring,verstoring.1
W ie sach in kerstenrijcke dus veelturbatien?A.BIJNS,N .ReI.89,b,9 (1ekw.
16ee.
j;Mijn herteisin smerteen in verseeren ztls ick ouerm ercke dees groote
turbatie,BeheevingePauli378 (ca 1550?j,
Gae wy ter tafelen en ter salen m aecken

recreatie;Gheen turbatie // en sallhier
vernechten,Tvauwe 1414 (1595?q.
Sondev tuvbatie, ongehinderd,ongestoord, rustig. 1 Verleentmivoersienich
eyt /tijt /en spacie.In mijn lestewre/
sonder turbacie, v.D. DALB, JIJr: 1532
(ca 1516j;Arbiters... Die dees questie
beslissen zonder turbatie, H .d.Am . P 7
hebtghidaer m ede te doene?hou lussche (m.16ee.
q (hic?ofsub bet.3)?);Op dat
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die hoorders uit (l.int)hert mogen bewaren tegen (l.tgeen) dat geseyt wordt
sonder turbacie,Bvuyne2,36 (2e h.16e
e-q,Zonder turbatie // moet ghy syn
goetheyt erven, Rott.sp. B iij (15611
(zieook ald.K viijv);(God)gheveu lanck
leven kindt zonder turbatie,IQrf.Z.1,
757(1583q.
ln de aanhh. bep. verwarring in
zonden. 1 (G0#) Die tqwets van alder
aerdtscherturbacyeGheneest,GentseSp.
296 (153% ;Als hy (t.w mtjn lieff,d.i.
Christus) sach dat ick, duer sulcken

turbatie vol dubitacie, Bvuyne 1, 163

volcht in corter spatie, Bvuyne 1, 166

genade wt der eeuwiger verdoemder

---

(15561(zieook ald.2,31en 3t49 (2eh.
16e e.j);Dm dathy (t.
w .Chrlstus)voor
onscranckem enschelickenatie duszware
turbatie. beancxt gheleden heeft, H .

Sacv.511(15714.

ln de aanh.naar het schi
jnt krenking, vermi
ndering. 11 Zal ick derven
##naoeteny,v conversatie, 'tGhezichte za1
krencken, 'tghehoor zal turbatie Ghe-

krijghen,H.d.Am.E lvgm .16ee.q.
7)Ellende.1Deerlijk zij (t.w.de mens
en)
strandden Door Oorlogswreedheid
turbacie, irl m yn quaet soude hebben i
n
a
l
l
e turbatie, M eest .4J 189 (155% ;
ïeïaen verloren, SOO heeft hy m y ge- H oe Godt ons, erm ballingen, neemt in
(1556q.
turbacie,Bvuyne 3,164 g2e h.16e e.
q.
3) Twist, onenigheid. 1 Maect gheen
Turberinghe, zn. Van tuybeven.
turbacie in u congregacie, Chavon 13
lnnerlijke onrust,beroering,ontstelte(1551q;Daerliefdelogijsheeft/isselden nis
.11So hoordick met turberinghe Een
turbacie,A1%tw.sp.D ijv(1561q;Deshee- onghewoonli
gherucht van vogelen
ren gauen en goede gratien Ghy m et tur- tieren H aerjcsel
uen verscuerende m et
b
atien //verachtende sijt,ald.T i;Ghy wreede m anieren Met haren clauwen,
m aect den m ensch en ons in turbatie, GHISTELE,Hsf.72 (1555);Myn bloeyende
ald.Bb i(hic?).
euchtversch endegroene/In veeltur4)Bekoring,temptatie.1Drievianden j
b
eringhe daghelijcx verslijte / Deur 't
syn onsbeneuen volturbacienTvleysch / di
coort der ghedachten, enz., Rott.sp.
de werelt tsviants aencleuen, St 2, 71 G s
v
ij(1561j.
gvöör 1524j;De helsche gheest met een
Tutebijer,zn.Uittute:kan,schenkkan
duyster turbacie Heeft sulcke gracie / (zi
eMNW i.v.,bet.1)(ï
.)en bijev.
seer saen doen verdwinen, G HISTELE,
Snui
t
e
r?
Of
o
nno
z
e
l
e
kerel,sukkel? 1
x4s/
Ach vleesch vleesch
.50 (1555q(hic?@)
@,
tvrijertutebijerisSimpelmijn knape
onverdraeghelllck is uwe turbacie, àvaHi
jwilhondertnobelshebben,istnjet
Smenscken gheest182 (ca 1560?q.
vr
i
j
,
Va
nderreijnder magetMarije.W ije
5)lnnerlijke beroering,doorgaans on- hoorde o
jt meerdersotternije? Cvimpevt
gunstig en dan ontsteltenis of verdriet Oom 160i
geind 16ee.?j.
(zie ook bet.6).11Haer derven maeckt Tutebuke
n,ww.Grappige gelegenheidsmij dicwils turbatie En therte bange, form atie? Analogie naar vorm ingen a1s
A.Bllxs,N.Rej.206,a,10(1ekw.16ee.); tuytmuylen (KRuL, Pamp. HQF. 1, 40)
U lamentatije maeckt turbatie In mijn lijktminderwrsch.
maechdelijck herte reijnne,Piv.en Th. Minnekozen?11Daertweghelieven tsa306 (1e kw.16e e.
j;Doer de turbacien,
dukenondereen deckselbijghelijcke
dwingt m i desolacien,Ter murm uracien, men
Ende soe vriendelic ligghen tutebuken ist
en arguacien,B.d.Scv.11 (153% ;Alsiet niet op derde een hemelrijke,St2,151
g
hy thoofd vanden Seraphinnen Ghelijck
druuen perssen... En m aeckt int herte gvöör1524).
'

dies gheen turbatie, cAsT., C.V.R . 143

Tutele, zn. Ontleend aan ofr. tutele,

tutelle,lat.tutela.
(1548);Turbatie / ghier Duer donrecht fr.Be
scherming, patronaat. 11De duuen
handelen soomen siet ghebueren W ilm y
yn onder haer tutele (t.w.van Venus),
eensdeelstot murmuratie /schier Trec- z
cAsT.,C.V.R.203 (1548j.
ken,Antw.sp.X IV (1561q.
en,ww.Zie Tuyten.
6)Kwelling,smart,lijden,inz.doorde Tut
liefde.11Canace,die ook door turbatien, Tuterluere,zn.Zie M NW i.v.
N aam van een niet nader te bepalen
En Thisbe haer im flam m atien ,,al zelve
blusten,H .d.Am.F 1 (m .16e e.q;(Des- kledingstuk of tooisel. 1 Ziet men dat
pevatie)Die Hero heeft aenghedaen zul- gaut we1van mijn tuterluere (hs. tuteycken turbatie,Dat sy van zinnen gheheel lut
en, x dueve),Van mijn gorderieme en
wasverdraeyt,ald.Ee 7 (zie ook ald.Ff van mijnetuiten alomme,#r.Vvoede 138
3); Op den dageraet // laet // lydick geind 15ee.!.
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Tutersse - Universallck
Tutersse,zn.Gevormd naarofr.tuteyes- ghebracht en lustich ghetwacht, A Al/î&.

seofvan *tutev(ontleend aan ofr.tuteve).
Beschermvrouw,leidsvrouw.1lck (t.w.
Redene)benututersse/voormymoetghy
duycken Alsvooruwen piloot/oftuwen
stierman,Antw.sp.Ee ijV (1561j.
Twachten, ww. Oorspr.?
Blijkens het verband - althans in de

Sp.Hh iiij (1561j.

Tweebreeking, zn. Uit twee en byeehen
m et-ing.

Gebrokenheid? 1 Al ween (l. wen,
uwen?) tweebreeking / oick hoese sijn
ghesciet werden in mi
jn (t.w.Christus)
geheelt,M .Bedy.Havt938 (15771.

eerste aanh.- planten;de tweede aanh.
Twisticheyt,zn.Van twistich of rechtlaatook een bet.koesteren,verzorgen toe. streeks van twist.
Dits nt1 een plante 111 Gods boghaert
Onenigheid.1Om te verzeeren (l.vevghetwacht, Tvudo 363 gca 1550), Mri
e heeven?) // vrede in groote twisticheyt

heeft v (t.w.Ghemeen Welvaert)ùier // (t.w.oorlog),Judich80(15771.

U
Uit-,uyT-,zie ook Huut-,Uut-, Uuyt-, hal
en)tot iets kwaads? 1Tot uwer beUwt-,'
Uyzff-,'
Uzff-,Vt-,< f-.
gheere //kondtghy haer (t.
w .Adam en
Uythessen, ww .Zie M NW i.v. Utehis- Eva)uytristen /En waertniette vreden
sen .

voordatsy goetenquaetwisten,Rott.sp.

'
W egjagen (vg.xlL.:W t-hissen ie- A ij(1561q.
m anden . Exsibilave,sibilationeexpelleve
Uytstellen,ww.ZieM NVTi.v.Utestellen.
en Teutk.: uythissen, exsibilavej. 1 Bevrijden, vrijlaten? 1 Deur Cyrum
Datm en dit gedrocht m oet uythessen en wertghy (t.
w.'t Joodse volk)weeruytversmyten,Vlaevd.Red.114(1617q.
gestelt Ja hy gaf u om den Tempelte
Uytplienen,ww.Bijvorm van (ofcor- timmeren ghelt,Rott.Sp.F ij(1561j.
rupt voor) uytpleinen (zie MNW i.v. stviUi
jtstrijcken,prw.Zie MNW i.v.Utehen.
Utepleinent?
Eig.uitwissen;- uytgheplient,
sï
J'
lz,afAfranselen.11Met cneuckels wert ghij
gedaan hebben? 1En ben ick dan hier uijtgestreecken. Houdt dat en dat!
uytgheplient met allen, H .d.Am . V 2v GoossenTaei
jaevt182(2eh.16ee.?q
OPM.Ook bij COORNHERT,Boccat.15
(m.16ee.q.
Uitportelen,ww.Uituiten povtelen.
(1564q,aang.doorv.d.Laan,Pellicanisten,
Uittrekken.11Tis(t.w.hetonkruid)alte blz.37.
diep ingewortelt om te werden uitgeUytwendichlijck, bn. Zie MNW
Utewendichlihe.
portelt,Saeyeve819 (2e h.16e e.q.
Uytquelen,wTQUELEN,ww.Uit uyten
W ereldstgezind)? 1 D'een is hem te
quelen.
hooghe van gheslachte,D'ander is t'uytW egkwijnen (van verdriet)? 11 Hoe wendichlijck van state, H.d.Am. V 3v
bleexkens zijn nu de coleuren zoet! gm.16ee.q.
Unieren, ww. Ontleend aan ofr., fr.
Tschijnt dat Pyramus half wtghequolen
is, cAsT., Pyv. B viij (ca 1530); Men NTl1F.
m
ht
ktuyt
'toScc
hiidr
ntuc
da
hy sayn
lree
visagie scheppen.// A.BEDR. Verenigen (vg.xIL.866:
uyt-ghequolen is, vniéren. In vnum conduceve, congvegaH.d.Am.D 2V(m .16ee.q.
r:).11DatChristuszijn zoets bloedts reUytrichten,ww.ZieM NW i.v.Utevech- vieren Aen di
jn natuerli
jck bloedt can
f64z.
unieren,DE RoovsRB 204 (3ekw.15ee.);
Uitleggen?1Duswiltmyverstandelijck W y hebben veel Ghelieven ghevnieert,
de Schriftuytrichten /Dan za1ick myn En gheavanceert ,,in feyten van m innen,
hert een weynich schicken te vreen,Rott. H.
d.Am.Aa4(m.16ee.q.
B.ONz.- Zich verenigen.1D'ongheSp.1viijv (1561q.
Uytristen, vrw. Contam inatie van uyt- bonden H erte moeste vnieren Zonder
stviken,beetnemen,bedriegen (zie MNW failjieren MetderHerten diejammerlijck
i@v. Utestvihen) en opvisten, ophitsen zate ghevanghen, H.d.Am. M 7V (m.
16ee.q.
(ziBe
e WetNT
i.v.Opvitsen)?
nem en, bedriegen, misleiden? Of
Universalick, bw. Van univevsael.
aanzetten,aansporen (en dan ook over- Volledig,in elk opzicht? (Vg.PLANT.:
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universael, gem eyn,overal,ulzïppl'- hof ga voorts fineren,Als op m y zelven

sel, univeysalis, univeysus, geneyalisj. 1
Duerdy (t.w.Maria)hebwy vrede,Ende
bliuen vniuersalick ongheplaeghd,cAsT.,
C.V.R.159(15481.

staende vruecht uzeren,Gentse Sp. 311
(153% ;Dezotheyten warenietom somm eren Diemen ter werelt nu ziet vzeren,

GentseRej.19(153% ;Sysa1vdenrinck//

van trouwen presenteren D ie haer liefde
Up-,zieook 0/-.
Uprechtzinnich,bn.Uitupyechten zin vseren,Antw.sp.K i(1561q.

3)Genieten,smaken.11Alle die met
gm.16e e.q;Met u (t.w.Venlls)heb ick
vruechtgeuseert,Ont
v.Rentm.704 (1588?q.
4)Zijnhopeuzevenop,zijnhoopstellen,
vestigen op.1Niemantenheiftzijnhope
op hem (t.w;God) gheuzeirt Die van
hem eenighslns schiet gheconfondeirt,
Gentse S#.251 (153% .
Useringe, VUSERINGE, zn.Van useyen.
Handelwijze, verrichting,bezigheid.1
Ghi siet valsche useringe tallen steden,
Dals.wedevh.96Eeind15ee.?q;Vrolijcke
neringheEn alleuseringe//datvreucht
mach geven,Well.M ensch 96 (2e kw.16e
e.
q; Mrereltsche hanteringhe / W elck
nieten isdanquadevseringhe,R0tt.Sp.A
iiijv(15611.
gentelicken upghestreeckt, M aeckt dat
ln deaanh.beoefening.11Ghijsult
ghy vruecht verreeckt, JQrJ.Z. l1, 255 verjol
ijsen // in deugchts vuseringe,
(15831.
PvoetusAbantus58 gvöo
'r 1589q.

met -ich? Of contaminatievorm (uitupveckten vechtzinnich)?
Oprecht, eerlijk; waar,echt?11Adieu
alle goe uprechtzinneghe ruters,DE DENE
443 a (ca 1560q.
Upstellijnghe,zn.Van upstellen.
Plan,voornemen.11Maerctqwaetupstellijnghe: Hoemen Susanna valsch
ghijngh ghewroughen, Ter doodt toe,
GentseSp.14 (15391:
Upstinatich,bn.Z1eObstinaetick.
Upstreecken,ww.Uitup,op en stveechen,bijvorm (metzwakkestamvocaal)
van styijchen (vg.MNW en W NT i.v.
StvehelentMNNV i.v.Stveken).
Optoolen,mooimaken (vg.W NT i.
v.
Opstvijhen,bet.IV,2).11Vergheet oock
nietuwecansen,Ghyjonghedochterkins/

Lieve liefde vseren ##willen,H .d.Am .R 4

Usurperen, ww.Ontleend aan ofr., fr.
Urgent, bn. Ontleend aan ofr., fr. usuvpev.
uvgent.
Eig. zich m eester maken van en v.v.
Dringend. W aer deure coenlt toch gebrui
ken, toepassen? 1 Siet dat ghy

Upwelven,ww.ZieOpwelven.

dese nootsake vrgent? H ntw.Sp.Ccc ij sulcketermen wijselick usurpeerd,cAsT.,
C.V.R.41(1548q.
(1561).
Uuyten,ww.ZieM NW i.v.Uten.
Useerder,zn.Van useven.
Diemisbruikt?Useven isoverigensnooit
Aflopen, ten einde lopen. 11 Joncker
ongunstig. De zin is trouwens corrupt; Joseph Goenmoet,di
e,als sommige wijhet rijmwoord van desen ontbr. 11 lc ven,Hem drymaelontcleet eer den dach
wensch die lieden van diergeli
jcke Of can uuyten,Leenhoj138 gna1531j.
arger,die de conste van Retorike BlameUutbellen,ww.Uit uuten bellen.
ren ofte useerders van desen,M eev GheUitbazuinen. De zelcke geesteli
jke
luch 487 Eeind 16ee.?q.
naenschen onteeren, W at sij doen, dat
Useren, USEEREN, UZEREN, WW. Zie moet schiere uut gebeldt si
jn,A.BIJNS,
M NW i.v.
N .ReI.5,b,10 E1ekw.16ee.q.
1)Beoefenen,inz.m.betr.t.dekunst.l Uutbraecken,ww.Uit uuten bvaechen.
Liefde ionstich vseert ,// dwelck twist
Uitbreken. 1 Van vreese beghint mij
destrueert, Antw.Sp. Oo iiijv (1561q; tsweet uut te braeckene,Tcaljv.< .80
My daer veelaen leyt //om haer (t.w. Eeind 16ee.?j.
de kunst) te vseren, ald. Qq iijv; Die Uutbroetsele, zn. Van uutbvoeden.
Onl schandel
i
jck ghewin conste vseert, W atiemand uitbroedt,bedenkt.11Daald.Nnn iiijv (zie oo
k ald.g i);Die uyt ghelicxs in haer zayende//naerzyn berecreatie / maer konste useeren, Rott. vroetsele zyn eeghen quaet zaet / ende
snoode uutbroetsele, Tavuwegvaen 139
Sp.I vj(15611.
2) Zich toeleggen op,nastreven,naja- (15811.
gen, koesteren,voeden.1 (Judithj vsee- Uutcleeren,ww.Uit uuten cleeven.
rende mit liefde reijn conuersacie,St 1, Schoon leegdrinken.11Beit,ic moeste
78 Evö6r15241(hic?);Vseertghenuechte, dit cruijcxen biers uutcleeren, Goemoete
si
jtvrolic en blije,Doesb.14 gvö6r1528); 370 geind 16e e.?q.
Best ic mynen ti
jt. Inden eyghen lust- Uutm anen,ww.Uituuten manen.
28
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Met betr.tot een boze geest of duivel'
. aanh.uitgal
men? 11Van dese dry blaesbalken de duyvel blaeser is:dbli
jct an
de registers wercken, die sententien die

uitbannen (vg.PI-ANT.:wtm anen.commandev de sovtiv #Jr conjuvation,demandevhovs,exovcizave,adjuvavelfexeat,cosjuvationecompelleve utexeat;vg.ook DE
B O 1.5J. Uit
manen, m et een aanh. uit
MALLANTS (2e h.17e e.
q).11Haelt den
meestertotonsgerijf,Die onsdatdinck
uut mane /,en besweere,Goemoete 353
Eeind 16ee.?
.j(zieook ald.373).
@

Uutplumelick,bn.Van *uutplumenîOf
contaminatievan plumen en een samenst.
m etsuf-?

Uitroeiend? 1Verwerpende uutplume-

lick alle quade gheneghentheyt des
vleeschs vereenen, Vadey Onze 1159

zy uut snercken,Pol.Ball.177 (1581?j.
Uutvannen, ww. Uit uut en
Vanen (
van vaan,hoeveelheid,t.w.bier
ofwijn).
llitdrinken ? 1
1 Ghy bendenaers //
schuerbiers / ende hurte // kannen diet
bier ende wyn //uut meteenen sturte
vannen,Judich 1214 (1577j.
Uwescat, zn. Uit uwe (zie MNW i.v.
Huwe,2eart.)en scat.
Bruidsschat. 1Hy mach den uwescat
ghaeren Jnden spaerspot,EVERAERT 380
g1512j.

Uwtsteecken, VUIJTSTEBKEN,ww.Zie
(1577j.
Uutpuergeeren,ww.Uit uuten puev- MNRV i.v.Utestehen.
De ooghen zfîz/f.
sfy:c/r:Aâ
J'
88F811.
,omkopen (van
Uitzuiveren.11Puergeertuutden ouden rechters).11Die meeste dieven laet men
gist, u vaetkens wilt reenen, A. BIJNS, loepen Om dat sy den rechter syn ooghen
uwtsteecken, Bv.W illehen 528 (1565?j;
N.
ReI.90,d,1 (1ekw.16ee.q.
Uutsnercken, ww.Uit uut en sneychen Datsy metgelthun li
eten d'oogen vuijtsteeken,Sckadt-histe238 (1621q.
(zieald.4.
.

Uzeren, ww . Zie Useven.

Eig. y,snerkend'' doen horen,

V
Vaceleren, ww. Ontleend aan ofr.,fr. Daer bleef hi, hi en m ochte niet wech
arm vaddaert,Does
vacillev.
b.247 Evôör 15281.

Heen en weer bewegen.11Vacelerende
Em.16ee.q.
Vacht,zn.ZieV-NT i.v.Vacht(11).
Gevecht, stri
jd (vg. KIL.: Vocht.
vetus.j. qhe-vecht.Pugna). 1 Tooght
vroom dpn vacht, Ende opent tsleeus
bannieren, cAsT., Lied. 10 (ca 1530);
Eneas (wan)Italien met vromer vacht,
cAsT.,C.V.R.236 (1548j;(Dithart)langt
zoo 't rietdoetin den wint,H .d.Am .1-sv

m et gantser crachten ... Om m e uwe genade te dienen m et bloedigen vachten,

Geuzenliedb.1,296 (1577q.

Vadates,zn.Gelegenheids-,(rijmlvorAfscheid?11Mensalsebarbieren,connen
pylieren, M et ruden hantieren ... Ende
daer mede gheuen haren vadates(x laet,
es, Pontificatest,Dwevch d.Apost. 1110
(1e h.16e e.j.
Vaddaert,zn.Van vadde(zieW NT i.v.
Vadde (11);vg.MNW i.v. Vaddaevt.
ming,van lat.vadeve?

In de le aanh.schimpnaam voor een
duivel,teverg.m .ons,,beest''#''bliksem ''

Vadde,wADDE (?),zn.Zie MNM!i.v.,
2eart.,W NT i.v.Vadde(1).
Eig.slordige,onzindelijke,luie vrouw
(vg.KIL. vadde.Iqnaua muliev),v.v.
schim pnaam voor een vrouw in het algemeen.1Hijhietrobyn en sijlaudateen
wadde (1.vadde?),St1,104 (vö6r1524);
Eshijniet welgeplaecht...die een jong
vaddeken heeft, Hs. TM B, G, fol. 66v
geind 16ee.?).
OPM. Als schim pnaam VOOr een raan
(niet bep. ')dronkelap''# zoals W NT i.v.
Vadde (l) bet.6 wi
l)ook in Hs.TM B,
G,fol.41k Eeind 16e e. ?q ,,Dese vuijlle
vadden //wadtsijgaen beginnen a1s sij
een vrouwe hebben dien sijbeminnen so
clappen sij moij terstont''
Vaerheyt,zn.Van vaev.
Vrees.1Lofgodliketempel(t.w.Maria)
desviantsvaerheyt,St2,40 gv66r1524);
O Schriftuerlijck bewijs aenhoort myn
swaerheyt / Vaerheyt // myn hert in
druck nu ten stonden wast,Rott.Sp.D
iv(1561).
Vagant,zn.Zie W NT i.v.
Zwervende lichte vrouw. 1
1Nv Sidi.

e.d.,in de2eaanh.sukkel,drommel.1IJ,
luij vaddaert, Dair liegdij an, bij den
bloede,Sacv.v.d.N.1301 g3e kw.15e e.
q; Een gebroken potken,een vandervagan434

ten,Eenversloonstroosken derverdrooch-

der planten, Doesb. 156 gvô6r 15282.

Vallhandicheyt, zn. Zie Vaillandicheit.
Vailiandich, bn.,bw.Zie Vailliandich.

Vaxliandicheyt,zn.Zie Vaillandicheit.
Vallliant, bn. Zie Vaillant.
Vaillandelijc,bw.Van vaillant.
Dapper, stoutmoedig. 11 Vaillandelijc
pijndehy my te fastene,Camp v.d.Doot
614 (1493q.
OPM.V4. Valjantelich.
Vaillandlcheit, VAILHANDICHEVT,vAv-

LIANDICHEYT, VALIANDICHEYT, Zn. Van

dich Soo cloeck Soobehandich I/en soo
scherp van sinnen Dat ickse al begrepe
(t.w.dekunsten),Antw.sp.Kkk ij(1561q.
3)Heerlijk,enz.11Soo wie dat dese
conste vailliandich (t.w. Ayithmeticaj
Nietencost/dedehy (t.w.Plato)wtsijnder scholen sluyten, Antw.sp. P iiijv
(1561); (Christus) verrees valliandich,
Spvingh-AdevP i(1613).
Vaylliant, bn.Zie Vaillant.
Vay schaers,bw .Zie Schaevs.
Valant,zn.Zie M NW i.v.

Duivel,boze geest. 1W aer zijdi alle,
vaillandich (zie Vailliandichj of recht- ghiquade valanten? F.Vvoede4j7 geind
streeksvan vaillant(zieald.).
15ee.
q.
1) Dapperheid. 11 Sijn vaillandicheit Valedixi,zn.Ontleend aan lat.valedixi.
was daer smal, Camp v.d. Doot 1414
Afscheid.11lck moet hem eerst aen
(1493j;MTatbaetallevayliandicheyt,die deesboeyen sluyten /Dan gheefick hem
getrouwelic m int m oet dicwil droeuen, daer me syn valedi
xi, Rott.SA.C vijv
D oesb.65 g
vö6r15281(hic?ofstandvastig- (1561).
heid?); Dese wapenen moetij aendoen, Valiance, Z11. Ontleend aan ofr., fr.
Dese dient tot mijnder vailhandicheyt, vaillance.
Redevijkevsged.9,113 (m.16ee.?q.
Dapperheid.1Mijn Heerevan grooter
2)Bekwaamheid,knapheid.11(De8x- valiance Augustijn Duechniet,een man
positie)Die welcke Ouidius /door zijn vo1 ontrouwen, Leenhof 250 (na 1531J.
valiandicheytOnstoteenderleere/heuet Valiandich, VALJANDICH, bn., bw . Zie
Vailliandick.
gheschreuen,Antw.sp.G iv(1561).
Vaillant, VAYLLIANT, VAIJLIANT, VALIANT, als zn. gebr. bn. Zie M NW i.v.

Valiandicheyt, zn. Zie Vaillandicheit.
Valiant,bn.Zie Vaillant.
Valyantheyt,zn.Vanvalyant(
zieVail-

Valiant,le art.,W NT i.v.Valiant(11).
Dapper,flink,voortreffelijk.1GHlsTE- lant).
Dapperheid. Die Valyantheyt van
Ov
(1
55%16e
;R0
t?
tq
.S
i
LE,
(1561
)id.Sendtby.3a(e
ind
e.
;p.
VeQ
vl.
ZjV. der
Carthagen vanen,Dals.wedevk.156
;B'
t
jstiev385
1,859 (1583).
(eind 15e e.?q (vg. fr.: ,,Les vaillances
Als de vaillande,enz.llB.
d.Scv.17 cartayiennes'').
(153% ;Gentse Sp.49 (153% ;Dweych d. Vallantelick, bw. Van valjant (zie
Apost.730 (1eh.16ee.q;GHISTELE,Vivg. Flïfflsf).
Aen. 5a (1556q; Antw.Sp.D iv(15611; Standvastig.11BetrauwendevaljanteVAERNEwIJCK,'
UJ.Audtvv.3(15622,
.Vevs. lick Hoptup debarmherticheyt/zonder
M aelt.,prol.36,spel525 (2e h.16e e:q; eenich versaghen, V6vl.Z.1,257 (1583).
V6yl.Z.l1,1104 (1583q;HOUw-AERT,Fz8r
OPM.In debet.dapper,enz.(zieW NT
Vzf8rçf: 43 (15831.
i.v.Valiant(1),Afl;en vg.b-aillandelijcj
Vaillantietzn.Van vaillantof gevormd ook in Rott.
sp.C vlijv (15611,Judich 184
naarofr.va%llance.
(1577q en Tavuwegraen 1639 (1581q.
Strijd?11Deborgers(wien geen vaillan- Vallen,ww.Ovey boovtvallen,zie Boovt.
tie en verdroot) V eirden hun vast tot Valliandich, bn., bw . Zie Vaillandick.
dat den nootdruft failieerde, NUMAN,
Vam en, ww . Zie M NW en W NT i.v.
Vadem en.
Sp.d.M .Cviijvged.1595).
Vailliandich, VAILIANDICH, VALLIA Nln deaanh.in verzwaktebet.:kri
jgen,
DICH,VALIANDICH,VALJANDICH, bn.,bw. verwerven? 1
1 Die daer versamen als
beesten stuere Alleen om te blusschen
Van vailliant(zie FJïffJs/).
1)Dapper,moedig.1Neemtdeesecon- haer vleesch en natuere,Over dese heeft
fectie valiandich ter confortacien van m acht den duyvelgevaemt,v.o.BEROHE,
laxeringhe, Smenschen gheest 791 gca Ref.54,6 (m.16ee.q.
1560?q (hic? of bijconfectie - deugde- Vanck,zn.Corruptvoorwanck?
lijk?); Lchvistus heejt)willen wercken // Onstandvastigheid, onbetrouwbaarstout en valjandich Totter doot,Vevl.
Z. heid? 11Aen ons en vindy bedroch noch
vanck,N iet dan de waerheyt wy en lee1l,917(1583j.
2)Flink,knap.11Jawaericksoovalian- ren,Dwevck d.Apost.130 (1e h.16e e.).
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Vechten

Vangaen? Van gaen? ww. Uit van en
gaen.

Doorlopen,opschieten,voortmaken.11

Daersi
j(zï:)ickhem ,gaetvanJantwadt
moochtghijbedrijven;A1sout ghljverstijven l,waer bli
jft ghij soo lang? Lijs
enJan Sul12Eeind 16ee.?q.
Variabelheyt,zn.Van vayiabel.
Veranderlijkheid, wispelturigheid. !
1
W aerdeurick zeerjent//mochtop hem
bouwen/Metvastbetrouwen/Enbidden
dathy in my nieten prent/Eenighe variabelheytzeeronbekent,Rott.sp.A iiijv
(1561q.
Variatie,zn.ZieW NT i.v.
1)Verandering van gezindheid.11Tis

niet duerbaerder inder werelt ront dan
eenen liefliken roden m ont die liefs herte
duecht en vrientschap iont sonder vari-

lancx so meere,Sp.d.M .1985 gbeg.16e
e.q.
Avch vaten in, kwalijk nemen. 11
En vaet daer gheen arch in dat ict vertelde,Sp.d.M .983 (beg.16e e.
q.
2)Overwegen,terharte nemen.Doorgaans nog slechts a1s stoplap gebruikt,
a.in m in of m eer incidentele verbindingen,zoalsvaetvï-jw ghebviejt
e.11EVERAERT

322 (1531?j; - vaet ons ontbinden. jl
Bevv. Bv.344 gca 1520?j; vaetmi
jn
&w/cw//##:w, vayt vlys onthnoopen. 1
EVERAERT 138 (1528?q, 322 (1531?j,
Tvudo 2781 gca 15501; vaet-'
S
J'S oyconden.1Appelboom 304 g1ekw.16ee.?q,
Bvuyne 1,133 (1556); vaetm%jn vevclaven.11Eevste Bl.1901 gca 1440?q,A.
BIJNS,N.Ref.93,b,6 (1e kw.16e e.j,
Katm.390(vöör1578);- vaetmI
j'
n vevhalen. 1) Chavon 588 (15511;
vaet
tvevsieven. 11 Doesb. 213 gv66r 1528).

acien, Doesb. 102 gvöör 15281 (sondey
vaviacien,standvastig);De Rampzalighe
Fortuyne vol variatie, H .d.Am . Ee 7
Daarnaast ook vaet ditof wiltditwel
(m .16ee.q(zieook ald.Ff2);Sa1sy niet vaten.11A.BIJNS 28 (1528q, Gentse Sp.
corts mijnen inwendighen brant Met d' 215 (1539q,Souteyl.36b (1540) (aang.in
water van consolatie blusschen? Eer W NT i.
v. I/-J//:1'
l, sub bet. A, V, 23),
daer com e variatie tusschen,HOUwAERT, Bvuyne1,143(1556q.
Lusth.1,27 (1582-'
b.in min of m eer vaste verbindin83q.
2) Onzekerheid, wankelm oedigheid, gen, inz. 10 m et bediet in vaet tbediet,
twijfel,tweestri
jd.11Bedriegheli
jck sam- begrijp (dit) goed, 11 Piv. en Th. 538
blant. Quam metonghevalen variatie, g1e kw.16e e.?),Doesb.185 (véör 1528j,
HOUwAERT,Lusth.2,253(1582-'83)(hic?). X .Esels19,23 (1530); vaetweltbediet.1
Inî/t
zrïl/ï:stellen,doenvertwijfelen.l Chvistenh.223 gca 1540q; vaet vïJ'
s
Goddeloose desperatie //Diehaerzinnen bediet.11Doesb.182 lv66r 1528q,Goossen
(t.w.van Dido)zoo stellen zalin despe- Taeijaevt109 g2e h.16ee.?q,Li
jsen Jan
ratie // Dat syse tot zulcken raserije Slff302 (eind 16e e.?q;--vaetPZïJ'S bebringhen zal (t.w.dat zij een eind aan dien.1Doesb.230 gvö6r115281,3Gv.Hel104
vaet (sïk bediet. 11 < ::#.
haar leven zal maken), H .d.Am. Ff 3 (ca 15641;
(m .16ee.q.
Gheleevde261 (1558); vaetdebedieten.11
In vaviat
ien staen,wankelen.11Sal Reyne M 129, gca 1575?1, 20 met
ick daer op vastelijck moghen bouwenJ vevstant in tvevstant wilt vaten, begrijp
Sa1 mi
jn hope niet staen in variatien? (dit)goed.liHeywlelicL%jden 349 (15571,
HOUwAERT,Lusth.1,38(1582-'83j.
Rott.sp.M iv(1561q; willetvevstantvaVastenspel, zn. Uit vasten en spel. ten, id.11EVERAERT 11 (1509q; wilt
Speldatbetrekking heeftop devasten- dit vevst
andtvaten,id.11Rott.sp.D iiijv
tijd. 11Een vasten spelvan sinnen hue (1565J; ditveystantvaettid.11BVERAERT
sm enschen gheest van tvleescb,die werlt 272 (15301.
en dieduvelverleytword,enz.,Smenschen
3)Antentvaten,eindigen,uit zijn.11
gheest,titelEca 1560?q.
Mijnen tijt salhaest ant ent vaten,S.
Vat,zn.ZieM NW i.v.,le art.,W NT i.v. St
adt43 (ca1535q.
Vechten, ww. Bi
Vat(f)Tvatsluyten,despijkerop dekop
jvorm (rijmvervorslaan.11B.:lck wilteDordrechtwesen in ming?)van vochten (vg.KIL.:voghten.
tstadt.J.: By Dierick den hollandere? vetus.Gubevnave,tuevi, cuvave en M NW
B..Ghy sluytetvat,Sp.d.M .2623 gbeg. i.v. Vogeden;vg.ook Vevvoochten),wel16ee.q.
lichtbeïnvloeddoorvochtnaastvecht(zie
Vaten, ww. Zie M NW i.v., le art., W NT i.
v. Vacht (11) en Vecht (1)? Of
W NT i.v.Vatten.
(met wisseling van v en wt*weckten,als
1) Avch vaten, argwaan koesteren. 11 bijvorm ofrijmvervorming van wachten?
Die sulcke m ochte hem besondighen
Beschermen,helpen?11De Zonne stont
seere/Arch vatende/daerduechtvloeyt drie dagen stille om hem (t.
w .Karelde
-

-
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Grote)tevechteneEnde syn vyanden te ghepeysen,cAsT.,Lied.B vj Eca 15304.
slechtene,cAsT.,Bal.A 8v (15211.
2) Hem veysen vooy, zich onbetuigd
Vechtsake,zn.Zie MN W i.v.
laten jegens? 11 lck (t:w. Consteq die
Aanlegger van een vechtparti
j? Of hemels ben en sa1 m y nlet veysen Voor
3:vechtsack'' (
vechtjas)? 1 W aer siedi de creatueren die m y bem innen, Antw.
nu vechtsaken di
e hebben geuochten off Sp.Ppp i
j (15611.
oude queenen coppelen drai
Vellen,ww.ZieM NW i.v.
jen,St1,77
1)Oxz.en wEDERK.Zich richten,be(v66r15241.
Veeren, ww. Bi
jvorm van vaven i.d. geven. 11Versche memorie.. Seide dat
bet. Toeyen (
,,hanteren, in beoefening icmy te godewertssou vellen,Camp v.d.
brengen,
2eom
artga
.)an
? me ,zie MNW #
1.RJ. Doot 2090 (14931 (hic? of zich verlaten
Jor:s,
0P,toevertrouw en aan ?),TOt goede ruStellen, Poneren .7 1
1Dus bli
jfick ghe- terszoudicmy /alsdeghevrienstevellen,
truerich in drucx verwaten /Omdat ick EVERAERT 286 (152% ;Nu wouden wij(u)
hoorde dusdanighen rapoort veeren (x wel bidden, dat ghijt bestelden En u
sweeven) W ie den meesten troost oyt daerwaerts velden sonder eenich Vefn,Tcooyen 789 (1565j.
quam te baten /En schenen te zi
jn van ste-ecke
x4'
;
'
i enes boprf vel
Godtverlaten,Rott.sp.C iijv(1561j.
len,iemandszijde
Veyaert,zn.Vanvey(zieW NT i.v.Izr:ï)? kiezen. 1Dan sietmense vellen /an hu
Eig.gesneden (mestldier,in de aanh. boort, EVERAERT 54 (1511q; Twee gheoverdr. voor een gecastreerde of im po- lieuers/dietsaemen /accoortrell
en Siet
tente man. 1J Dusmoetghy hu /tje- men an m yn boort vellen,ald.56.
ghens der luxurien val Heer conync be2)NVEDERK.Zich neerlaten, plaatsnesnyden. B. Jc ghelooue hy en zal.H y men (vg. mnl. bem nedeyvel
lenj. 11 Na
mochtehem seluen/jntsnydenmyncken. sinen staet ghinck hem elck vellen Ter
Of hy een wyf creghe / wat mochtse tafelen stellen /sonder quellen,SMEKEN,
dyncken Dat hy een cappoen wa,
ere / Gulden Vlies 291 (1516j; Hier op dees
wolcke daer wil ic my vellen, CRUL,
ofte veyaert? EVERAERT 456 (15301.
Veyllen, ww . Zie M NW i.v. Veilen, Dvonchaevt92 g
2e kw.16e e.q;Siet hoe
W NT i.v. Veilen (11).
Eergiericheijt haer by hem gevelt //
Openbaren, bekend maken. 11 Elcxs heeft,Well.M ensck 562 (2e kw.16e e.q;
herte zalverdrooghen alswy onspooghen g
Nv
aenma
vec
ll
henhy
,An
ht
ew.
msp
ne
.k
uein
iijv
//zijn consten
// dese redene te veyllen,Judick 1292
(1561q.
(15774.
3
)
l
n
de
a
a
n
h.
i
n
z
e
e
r
v
e
r
v
aagdebet.1
Veyn, VBVNT, vsvxs'
r, zn. Zie M NW
Sy droich een doixken gelijc een scotteli.v.Joïlzen Jowf.
sladde ende daer bi een pelsken vol
1)Vent,kerel(vg.KIL.:Veyn/veynt. slycksgheuelt,St1,104 gv6(5r1524q.
Fris.Rusticus,opevavius,agvicol
a).11W at Veltpape,zn.Uitvelten pape.
veynst es dat m et zynen zweerde? H y
Aalmoezenier (vg:KIL.: veld-pape.
zw eltvan houeerde/alwaerteen cafzack, Sacvifieus (1. sacvihcus) cast
vensisj? Of
EV ERAERT 92 (1525);Hel
pewatvreimder plattelandsgeestelijke (Van Dis)? 11 Sy
veynt/zo staetdaer.Tonsenten sacbic/ zijn Balams knechten vo1Afgoderijen,
noynt sulc man tjan, ald. 199 (1528); HinckendealsVeltpapen aen beydesi
jen,
Doen sprack,halffgram,desen veyn:Ja Om eenen Peperkoecpropheterendetegen
seker,enz.,Bvuyne 1,104 (2e h.16ee.). God,Pvochiaen 1188gca15402:
2) Gezel (vg. KIL.' Veyn/veynt.. Vendicheyt,zn.Van *vendIch of rechtAdolescens, iuuenis caelebsj? 11 Arbeyt streeks van venden,vinden? In dit geval
leert menlghen slechten veyn Die voor wordt emendatie (bi
jv. in wendicheyt:
m eester coemtinderconsten pleyn,H sfzf?. Kruyskamp)overbodig.
Sondige vendicheyt, het bedenken van
S#.Mm iij(1561).
3) Maat (vg. KIL.: Veyn/veynt... zonden? 11 Tfi Pompeus breus (versta
socius,sodalisj? 1 En alst dan qualijck pveus?)leuen,tfisondigevendicheyt(x
gaet,veyn? Schuyjman 23 gvdör 15041; behendickeyt),Doesb.193(vöör1528j.
Hou veijn!ick vind en sie ginder een
Vene,zn.Ontleend aan ofr.vene (fr.
scha
epskoi
je,ald.55.
veinej,lat.vena.
Veysen, ww. Zie M NW i.v. Vensen,
Ader.1Datlichame. Es van diueersche leden ...Te wetene,venen,arterien,
W NT i.v.Veinzen (1).
1)Hem veysen van,verbergen. 1Een neeruen,Lacerten,ende m usculen,cAsT.,
WiJ
-s m an naoet hem Veysen Van veel C.
V.R.217(1548q.

Venereren, ww. Ontleend aan ofr., fr.
ven evey.

bett.(reedsbij A.BIJNS 164 (1548q),zie

N .Taalg.47, b1.328 e.v.en 48,b1.99 e.v.

D aarnaast in dez.bet.ook Poslf,
sEren,vereren.11Hy wildeanelckezijde
/ Dimperie gheheert hebben ende ghe- jonchevlhenj.1Veeld.Gen.D.18,20g16ee.q;
uenereert,cAsT.,Bal.B 4/(1521j.
Bvuyne3,41E2eh.16ee.
q.
- --

Veneris evelinghe,zie Evelinghe.
Veneris kameriere, zie Venuscameyieve

'
Posv.
çham enieve,zieF4w'
l
/scamevéeve.
Venushint,a.dartel, minziek per-

(i.v.F:s1fs).
Venijnsele,zn.Van venijnen.
Vergiftiging,bederf. 1Noyt swaerder
venijnsele / als tsonne ontfinck, cAsT.,
Bal.A 6v(1521q.

soon.11EVERAERT 22 (150% ;H.d.Am.T
8v(m.16ee.
q; b.lichtekooi.1H .d.A -.
H 7v (m. 16e e.j; Bvouwevsg. 584 (ca
15601.
Venusknape.11R0tt.Sp.H v (15611.
Venushnijpey. 1! Veeld.Gen.D.20
(16ee.q.
Z8sv:lacqltaeie11cAsT.,C.
V.R.102
(15481.
'
Z8SV.
snickte.1
1A.BIJNS,N.Rej.191,
b, 11 g1525q,220,h,12 (15264;A.BIJNS
41.(15284, k32 gca 1540); ook rg'
pzf
Venusnichte.11P0l.Ball.131 (1581?q.
Venuspachteve. 1H.d.Am.L 7 (m.
16ee.q.
Venuspaesbeydehen (voor het 2e lid
zie M NW i.v. Paesbevt,W N T i.v.Paas,
Samenst.). lloesb.253 gv6ör 1528q.
Venuspagie. 11 H.d.Am. E 7 (m.
16ee.q;Onty.Rentm.672 (1588?q.
Venusquacheynellehen (voor het 2e
lid zie QuacheLvjnellehenj. 1Sp.d.M .151
gbeg.16ee.q.
Venusscholiev. 1 R. Roos (opgave
Brands,Chvistenk.bl.118)geind 16ee.?J.
Venussmoutevhen. 11Hs.TM B,C,
fol.68(eind 16ee.?q.
Venussoudaet.11Consted..
M .4 (ca
1560j.
'
U'
8w1f.
sstudent.11Rott.sp.H iiijg1561q.

Venus,zn.Zie M NW i.v.
llet woord wordt veelvuldig gebruikt

a1s benaming voor de zinnelijke liefde.
Voornamelijk bij rederijkers vindt men
de volgende samenstellingen en genitiefverbindingen (waarin enkele malen ook
devorm Veneyiswordtaangetroffen),die
m etuitzondering van Venuscaybeelhen een persoon aanduiden,t.w.een verliefde
of minzieke of zedeloze m an of vrouw .
Joslf.
s camevieve, F:sss ham enieye,
Venevis hameyieve. 1
1Nyeuvont 134,281,
407 (ca 15004;A.BIJNS,N.ReI. 228,e,10
-

g1ekw.16ee.
q;cAsT.,Lied.15 gca 15304;
H.d.Am.H 7v,Ee 5 (m.16ee.
J.
OPM.Nog bijOGIER,Seven H oofts.129
(aang.inW NT i.v.Kameniev,subbet.3).
Venuscavbeelhen (zie voor het 2e
1id M NW i.v.Covbeel, le art.,W NT i.v.
Kavbeel(1)),cunnus? 1F.:Sy licht haer
achterste vierendeelken.J Syhoud wel/
hoort F. Jawatte7.:W eltintelteelken.
Haer Venus carbeelken // gaet op en
nedere,Sp.d.M .4617 gbeg.16ee.
q.
Venusclevch. 1 Chvistenh.1369 Eca
1540q.
Venusdievlhen) (vg. KIL.: venus
dierken.Lepidapuella: & Scoytillum).1
Sf 1, 144 Evt
sör 1524q; BVERAERT 479
g1e h.16ee.
q;H .d.Am.H 4v gm .16e e.q;
Bvuyne 3, 105 (1556); Con. Balth. 8
(1591).- ln de aanh.gunstig:vleinaam
voor een jonge vrouw. 11Cvijsman 48
(eind 16ee.?j(in dez.bet.ook bi
jvlsscHER,Bvabb.,uitg.V.d.Laan bl.20).
Venusdveethen (zievoorhet 2e1id
Dveetj, lichtekooi. 11DB RoovsRE 404
E3e kw.15ee.q.
Venusjanckevlhent,verliefdeofminzieke(jonge)manof(hopeloze)minnaar.l
Limboych(Volksb.,uitg.Schellartb1.43)
(1516);St2,151 gvö6r 1524q;Doesb.31
Evöör15281;EVERAERT266 (1530q,cAsT.,
Pyv.A iij gca 1530q; cAsT.,Sevmoen v.
SenteReinhuut(in HetBoeh 20,bl.220)
(2e kw.16e e.q;H.d.Am.H 7v,H 8 (m.
16e e.q.- Voor de latere, ongunstige
-

-
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OPM. Voor TQw,
1f.
ç evelinghe, zie Evelingke,voor F8Al'
l<.
çghetvevel,zie Ghetvevel,

voVe
orrFy
Alzf.
çsope,zie Vischsoplpeq.
abuseren,ww.Zie M NW i.v.
A.BEDR.- 1) Misleiden,in de war
brengen?11Mijn sprake (t.w.van Vevsche
M
emovietmocht v verabuseren Dies sa1
ic v m itten ooghen laten sien Aldat icker
af versta en weet van dien,Camp v.d.
Doot1206 (1493) (vg.fr.:,,De parler ie
tabuseroieetc.'').
Hierbij veyabuseevt, verdwaasd,
dom ? 1Die de Mraerzegghers ghelooven
zi
jn zeer verabuseert,Altijt worden de
-

menschen in dit kas ghetrompeert,H .d.

HAn.Bb4 gm.16ee.
q.
1S.:Hy werdt
2)ln ellende stort
en? j
haestverabuzert!Q.@Com m endein zwaer
berauwen,Vevl.Z.1,1153(15832.

B. W EDERK. - Zich vergalopperen
sstap begaan.11Hetsai
een fout,een mi
worden vergeten, hebdy u verabuseert.

Staet weder OP, uwen val sa1 niemant

vermanen,Byuyne2,61 (15831.
Veraccuseren,WW .Van GCC1AS6ye1$.
Aanklagen,beschuldigen.(1Sy hebben
valsselyck hem (t.w.Christus)veraccuseert voer den rechter Pontio Pilato verblint,Bvuyne3,198 g2eh.16ee.
q.
Verachm enteringe,zn.Oorspr.?
Vernedering?Ondergang?11Ten tijen /
metvreemde fantasijen /ick sporende /
was Smenschen leringe / myn verachmenteringe /versx ht /vry,R0tt.Sp
..Q
iiij(15611.
Verachtt zn.Van vevachten.
Verachtlng,geripgschatting (vg.KIL.
Ver-acht.Conte*ptuq, despectus,spvefl.
s).11Eedelheyt / corayghe / wysheyt
endemacht//groot.Buuten alleveracht
//stoot,Veyl.Z.1,679 (1583).
Verachtenis, zn. Van vevachten.
Verachting.11Ghy soutmy garen brengen tot verachtenis, M ocht ghy begaen
met u tieren,Lett
ev en G::4 159 geind
16ee.?q.
Verachtich,bn.Van veyachten.
Verachtelijk,afschuwelijk.)@W esende
doch ghedachtich zyn blasphemie verachtich, Judich 905 (15771; De crocke
verachtich dat is svyants kercke / die
werdt gheworpen met schanden jnden
ouenedesviers,Tavuwegvaen 1555 (1581q.
OPM.St1,63 gv6ôr 1524):,,Aliseen
man quaetende:verachtich''is bli
jkens
hetrijm swaevachtich corrupt.
Verackebacken,ww.Naar het schijnt
van achebachen (zie Ds Bo i.v.Hahhebakhen)en dan in de aanh.beïnvloed door
de bet.van Vevhassebassen (zie Loquela
i.v.).
Slechtbehandelen,kleineren?1Ghy en
sult my niet langhe (l.langhevkj / met
uwervoere quellen.Jc sa1lieueraltghebuerscip /jn roere stellen Dan ghy my
meer / verackebacken zout, BVERAERT
539(1538?1.
Veraken,ww.Van ahen,haken?
Heftig verlangen? 11lck lig int ver-

stranghen wat zal ik veraken M et groot
verlanghen, in slapen en waken, Om

troost te gesmaken altijt zeer vuerich,
Redevijheysged.55,17 (m.16ee.?q.
Verassijsen, ww. Zie MNW i.v. JQ1'assisen.
In de aanh.in fig.toepassing:aanne-

men,aanhangen?11(EevetotJonchheyt)
W ederstaetdesledicheytsqua/eghijsen/
Mijn leerverassijsen //wilt en haer (t.w.
Ledicheyt) verspouwen, Antw.sp. k iijv
(1561q.

Verbabsacken,ww.Van babsachen (in

de bet. ,,drinken, zuipen'' - wellicht
eerder:er op los leven?- in Loquela i.v.

Babbezakhenj.

Overbluffen,overdonderen,OP de kop

zitten (vg.KIL. V er-bab-sacken/verhab-sacken.jverb offen en V er14ab-sacken/ver-bab-sacken.Ingenti latyatu pevteyyefaceye & pvotelave; vg.
ook DE Bo i.
v. Veybabbezahhent. 1Laet
zijen,ofzij mij meer zalverbabsacken,
Goemoete365 (eind 16e e.?1.
Verbael?bn.Ontleend aan ofr.,fç.vevbal.
Mondellng. 11Ghy hebt veruult met
leeringheverbaelHeelJerusalem,Dwerch
d.Apost.1333(1eh.16ee.).
Verbaers, zn. Bijvorm van uevbave,
oovbave(vg.kueybaveinM NW i.v.Ovbave)?
Vg.Izryràt
?l'
ys.
Vevbaevs mahen, zijn nut, voordeel
doen?11Men vintmenighewijsedieonder
diehuerperden maken verbaers (x aevsj
St2,132 gv66r15241.
Verbalic,bw.ZieM NW i.v.Vevbaellihe.
Eig.woordeli
jk ofmondeling (vg.KIL.
865: verbaelick. F8rl
/tlt0F8),in de le
aanh.naar het schijnt ultdrukkelijk,in
de 2e in woorden, wat de woordkeuze

betreft.1Daerhy (t.w.de duivel)Christum leedtin derwostinen holEshy viere
werfuen ghenoem d verbalic,cAsT.,C.V.R.

39 g1548q;Ontga ic my ieuers,ind dicht
principalic Ofte ooc verbalic,ald.248.
Verbagen,ww.Zie M NW i.v.

Zichverbazen.11God(heelttvercorenv

maechdelick wesen net a1s opperste
priester voeralghem eene Die van v leer-

de/die worden reene soe soete dat dies
elckssin verbaecht,St2,8 Ev66r15241.
Verballen, ww. Van ballen of rechtstreeksvan bal(zie MNW i.
v.,W NT i.v.
Bal(1).
Vereelten (vg.Ds Bo i.v.vevballen).11
Al caetsende werdt die handt verbalt,
Sp.d..
M .1407 gbeg.16e e.q.
Verbalt (1),bn.Zie Veyball
en.
Verbalt (11),bn.Van *vevbal
len (van
bal,boos,driftig,onrustig,zie W NT i.v.
Bal(1V).
Buiten zichzelf? Of in tweestrijd? 1
Och hoe staeick lacen beraest verbalt /
W-eer ick hem dit gordel wil stelen oft
niet,S#.#.M .3556 gbeg.16e e.q.
Verbanghen,ww.Van banghe.
Nietom vevbanghen,allerbangst.11A1s
u m innende herte,niet om verbanghen,
Tegen die bitter doot began te strijene,
A.BIJNS222gca15401.
Verbannen,ww.Zie AINNV i.v.
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In de aanh.naarhetschi
jntverbieden.1 lijkt gelijkstelling met vevblouwen (zie
Laet ons dan vertrecken, Te lantwert DE Boi.
v.en MNW i.v.Vevbloden)minder
gaen deckken, eerment verbanne al, En wrsch.
doen voircoop op tcoren, datm en noch
Verslaan, vernietigen, doen vergaan ?
dorschen en wannen sal, Tcooyen 346 Ofy,
verbloden''(vreesofschrikaanjagen)?

(1565q.
Verbant,zn.Zie M NW I.V.
Bevel,opdracht,lastgeving?11O heere
valjande naer uwen verbande // zonder
eenighequereelen //coen vp tarwe/ende
crocke / gaen jck v beueelen // doen,
Tavuwegvaen 1238 (15811.
Verbasen, ww .Zie M NW i.v.
Schrik aanjagen,op de vlucht jagen
(vg.xIL.:Ver-baesen.Stupejaceve,obstupefaceve,attonitum veddeve,exanimave:
constevnaye).11Och mocht icse verbasen
gelijc dehasen,lcjaechdesemetten honden ouertveldt,A.BIJNS,N.ReI.113,b,6
E1e kw.16ee.q.

11Leeft welwantminen strael(t.w.van
de Dood)is boos Die sin ende moetint
leste verblauwe, Dvie bl. danssen 12
(1482q.
Verbleeuwen, ww. Van bleeuwen (zie
W NT i.v.).
Overbluffen,overdonderen? 1 lck sal

my ock nietlaten verbleeuwen,H s.TM B,

G,fol.24v*geind 16ee.?j.
Verblendich, bn. Van vevblent of vevblenden (vg.DoovfchaLhtich en Vevsadick).
Blind,verblind.11M .:Noynten dedic
moort.S.:Ey aermeverblendich (versta:
datdenktgijmaar,in feitedeedtgijhet
wel),SVERAERT66(1511q.
Verbieren, ww. Van bieven of rechtVerblydenesse, zn. Van vevblyden.
streeks van biev.
Verblijding, bli
jdschap. 1 Hy es ons
In bier omzetten,aan bierverdoen.11 leven, doddt en verryzenesse. Tonzer
Laet ons den dos ter stond verpieren, verblydenesse Christus ghewrocht heift,
ntseS#.19 (1539J.
En vrolijc verbieren den bucht, M eey GeVe
rbline le,zn.Van vevblinden.
Gheluch 329 geind 16e e.?q.
rblinding.1Cupido isblint,en door
Verbyttachtich,bn.Van veybytten (zie veVe
rblintsele Doethy d'Amoureusen dolen
MNW i.v.JQrbï/8s).
Verbyttachtich s%jn, in de aanh. naar vroech en late,H.d.Am.Gg 2V(m.16ee.q.
hetschijnthetz.alsvevbytticksïJ'
s,= vey- Verblooten,ww.Van vevbloot (= veybytten, verderven, te gronde richten. 11 blodetj,mogelijk medeonderinvloed van
Listende Bedroch /die my zyn verbytt- vevblooten,ontbloten.
A.BEDR.- Hem laten vevblooten,zich
achtich,BVERAERT65E1511q.
Verblasen,ww.Zie M NW i.v.
bang laten maken,laten intimideren.11
A. ONz.- Uitblazen, adem scheppen Soudge E
huqlaten verblooten /van qen
(vg. Voc. Cop.: verblasen, vespivave wijfue? EVERAERT 67 (1511q.
w .de
enTeuth.:verblasen,verposen (verw. B. ONz.- MTijken. 1 Tsyn (t.
naar vevademen), KIL.: Ver-blaesen. priesters)de bewaerdersvan sm einschens
Respivave). 11Men siet daer (t.w.onder siele Die svyantsstoutheyt / doen verdedrinkebroers)grootebacken hantieren blooten,EVERAERT 432 (1eh.16ee.q;ln
zondereenigh verblasen,cAsT.,C.V.R.189 audentyden van Antiochusden grooten /
Sachmen deught verblooten,cAsT., Bal.
(1548
4.
B. W BDERK. - Zich uit de voeten B 4v(1521).
maken?Ofereen nachtje overslapen? 1 Verboffen,ww.Van boflen.
M .:Neve, ic neme uutstel, dach ende
Verjagen, verdrijven (vg. KIL.: Verraet,ende mijn ghenachtetotopen ti
jde. boffen.j.ver-poffen en Ver-pochen/
N .: W i willen ons verblasen, Elcheylyc ver-poffen.j.ver-snorcken. Pvotela329 Eca 1490?q.
F:).1Noytontroostdezen troost en ver*
Verblauwen (1), ww. Zie MNW 1.5r. bofte,GentseS#.171 (153% .
Blauw worden (vg.DB Bo i.v.).1De Verboomen,ww.Vanboomen (zieW NT
mont verbleecte / tghesichte verblaude, i.v.Boomen (Vl1)en vg.ald.Boomig(11).
Stomp maken, bi
jten 1 Een goey
GHISTSLE,Hwf.85 (1555q.
In de aanh.blauw worden tengevol- melckpappe,die es goet om byten;Daer
ge van dekoude;verkleumen.11Swinters en salhy syn tanden nyet op verboom en,
o2107 (ca 1550q.
wreetheyt / die ons dede verblauwen, Tvud
Verboren, VERBOOREN, ww . De vorm
Antw.Sp.Rrriiijg1561q.
jvorm van
Verblauwen (11), ww. Van blauwes, isop.te vatten alsuevboven,bi
blouwen (zieMNV/enW NT i.v.Blouwen)? oovboven (vg. uvbeven en huevbueven in
Op grond van het verband in de aanh. MNW i.
v.Ovbaven).Vg.Vevbaevs.
-
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Volgen,aanwenden,toepassen. 1 Mer g2eh.16ee.q;Red.en Nat.243 (2eh.16e
:Lijsgenen Lichthavt407(2eh.16ee.q;
wantse(t.
w.deinclinacienjtverstantniet e.q'
altyt en verboert doer den wille wiens L'
t
jsenJan Sul331 Eeind 16ee.?q;+87kuer es menigerhande Soe segic... enz., chen d. Baymh.,in H s.TM B,C,fol.27,
St1,168 gvöör15244;Datgod zijn tooren 32 (15961.
Verbrieven,ww.ZieM NW i.v.
// vanden hemelheeft willen verbooren
overallebooseonrechtuerdighem enschen,
Mededelen,tekennen geven.11Hycomt
VadevOnse954(1577).
hier,twaergoedtdaticmijn sin verbriefVe
bo(
s
jck, bn.
Van
de, COORNHERT, Rl
jcheman 161 (1550);
bov
stern
zt
ie
eli
MNW
i.v.)
. veybosten, T6y- Mi
ddelertijdtza1ick u Joden gherieven /
Kwaad, nijdig, woedend, razend. 1 En brenghen u eenen die u zalverbrieven
rbostelijck Des troosts Prophecijen,Rott.sp. E vj
Swijcht en m act nlij niet ve
ratlbaut / boeue en nai
jns ontdraegere, (15611.
Beyv.Bv.266 gca 1520?q.
OPM.NogbijHooFT,IJJJF8SJI',aang.in
OUDBMANSi.v.Veybyieven.
Verboudenesse,zn.Van veybouden.
(Vertrouwenslgrond?11Ghy (t.w.Maria) Verbroeiën, ww. Zie M NW i.v. 1'Q1.zyt den oorspronc / ende tfondament bvoeyen.
Van ons wynghaerts / ghelooue de ver- 1)Eig.branden,v.v.in fig.toepassing
boudenesse,EVERAERT 519 (15332.
vurig worden? 11Middelmate,laett alle
Verbrassen,ww .Zie M NW i.v.
dijn redenen vloeiën Den gheest salverOndermijnen,verzwakken,uitputten?11 broeiëen om langh zo m eer,cAsT.,C.V.R.
Deur weelde m en 'tlichaem verbrassen 29 (1548);Al
s nu peinsic om dyn wan/ ziet /Daer qualen uyt wassen / ziet, ghen,nu om dyn sprakeNu,om dyn ghestichticheit die m i doet verbroeiën,ald.
Rott.sp.H vj(15614.
OPM.Vg.Veybvast.
200.
Verbrasseren, ww.Van bvasseven (zi
e 2)Eig.verbranden,verteren,v.v.met
MNW i.v.).
consecutief aspect verdwijnen, te nietH em veybvasseven,eig. zich y,vereten'' gaan? 1
1D'aude en d'nieuwe can qualick
v.v.ook (pejor.-consecutief) zich in het tzamen paren,Als d'een opcom t zietm en
ongeluk storten,zich ruïneren,zich ver- d'ander verbroeiën, cAsT., C.V.R. 38
doen? 1Tjacop!ick salmy alverbrasse- (15484.
ren,want dese vreem dtheit is te horrible,

Chavon 215 (15511;Nuttendedespyse...

Verbruyen,ww.Van bvuyen.
Bederven.11Deriviereissulfferich,ber-

Dewelcke ghenam pt was: Dootzondich nendeheet.diessi
jn u oghen verbruytin
voetsele,W aer m ede hy hem zelven was dien,Chayon 130 (
1551q(vg.ald.122e.v.:
verbrasserene (l. vevbvassevende?), Vevl. '#Ick ben schier blent ende arm ertiere,

Z.1,1289 (15834.
Van Acheronte,die barnende riviere'').
Verbrast, bn.Van vevbvassen.
Verbuffen,ww.Zie MNMTi.v.Vevbujt.
1)ATerm oeid,uitgeput? 1Esmen ver- Aanpakken, parten spelen ; blijkens
brast geweest, ghetraveilliert, verflaeft het verband in de aanh. suf maken? 1
!
(l. vevslaejt, door arbeid uitgeput) A1 G. D e houdtheyt beghunt hem te verwaerder spyse en gheselscap noch so fyn, buffene. Izr.: W aer om m e7
. M .: H y beTherte des menschen blyft onghelaeft, ghunt te suffene,EVBRAERT 526 (1534q.
Esser gheenen dranck,tsy bier oft wyn,
Verbuijsen,ww.Van buijsen (zieMNW
i.v. Busen, W NT i.v. Buizen (l); vg.
Leuv.Bijdv.4,254 (beg.16ee.q.
M
NW
i.v. Vevbuyst.
2) Verslagen, verbi
jsterd? 11(Vpvecht,
na Scvijtuev's opwekking tot bekering:) Verdrinken, verdoen, er door lappen
W ee mi
j, dus verbrast,Ckristenh. 1518 (vg.DE Bo i.v.Vevbuischen:,,verkwisten
(ca 1540q.
in drinken en rinkinken'') 1W ij zullen
Verbreggen,ww.Van bveggen ofrecht- vlus om llet beste loten.Of wi
j willent
streeks van bvegge,brug.
zame verbuijsen, verpoelen, .
,1lit 8A7
A.BBDR.- W egjagen,wegsturen.11 Lqjsbith603geind 16ee.?j.
Deenv. Alensck 289 (2e h.16e e.q;Hs. Verbursteld,bn. Van vevbuvstelen (afgeleid van buvstelen,bovstelen of van veyTM B,G,fol.76v*geind 16ee.?q.
B. ONz. Vertrekken, weggaan, er buvsten, veybovsten, zie M NM/ i.v. Veyvan doorgaan, verdwijnen.11Rott.sp.G bovst).
vij (1561q;Roevende v.M eesi,
z
1l181 (ca Verward overeind staand (vg.DB so
1564?j;Tcooven 172(15651;Geb.loh.Bapt. i.v. Vevbovsteld, Vevbuvsteld: ,,verstreu9 (1578); Deenv.Nlensclt 172 en pass. veld. VTordt gezeid van haar, pluim en,

enz.,die verwarreld overeinde staan'').
11Als en washy (t.w.mijn baard)nooit
ghewasschen m et looghen, Verwerrend,
verbursteld, gheli
jc een clesse. Ghy en
saeght noit schoonder baert m et ooghen,
cAsT.,C.V.R .208 (1548).
Verbust, bn. Hetzi
j van *vevbussen,
*veybuvssent veybyussen (zie OUDEMANS
i.v.), hetzt van *veybussen, *veybutsen,
t'
crl
?z
l4f/ys (zie DE Bo i.v.); tegen andere
opvattingen (bi
jv. van *vevbussen, vevbossen (zie KIL.i.v.)ofgelijkstelling met
vevbuvst,vevbovst (zie MNW i.v.) schijnt
zich de bet.in de aanhh.te verzetten.
Bedorven?11B.:Can iczebemaercken,
Zy werden verbust;Tbl
ijct an m ynen

seluen zoo groote scoffiericheyt. Ghy
wort van Godt zo deerlic vercaert (x

plaevt),EVERAERT224(1528?q.
Vercallen, ww.Zie Vevhallen.
Vercarkereren,ww.Van cavheveven (zie
MNMTi.v.Keyheveven).
Hem vevcavkeveven, zich uit gierigheid
hetnoodzakelijkstelevensonderhoud ontzeggen,zich tekortdoen (vg.SCHUERM.
i.v. Vevhavheveeyen,DE Bo i.v. Vevhevhe9.
:'
z;).1Zy die hem zeluen vercarkereren,
Tgheld oplegghen ende den buuck frauderen,Zulcke zotheit en esgheen zotheits

gheliicke,cAsT.,C.V.R.154 (15484.

Vercaudelick,bn.Van vevcauden,verkouden.
name. Z .*
. D ats Vieryghen Lust, Gode
Koud,koel,lauw,t.w.in de dienstvan
m enyghe ziele ontreckende, Gentse S#. of liefde voorGod.1
1O m y,vercaudelick
235 (153% ;Desen stoop biers siet,Van Zondare,ic wil inden H eere betrauwen,

viercannen,Daerza1icmijn selven mede GentseSp.13(1539q.
vermannen.Vergate ic dijen,zoe waert Vercaven, ww. Zie Veyhaven.
al verbust,Goemoete 296 geind 16e e.?q. Verceysen (1),ww.Zie Veycheinsen.
Verbuterthieren,ww.Van buteythievlen) Verceysen (11),ww. Zie Veyseijsen.
Vercheinsen,vBRcuEyxsEx,vERscHslx(ziel?utevtievj.
Cfï:f okn vevbutevthieven,allerafschuwe- SEN , VERCEYSEN, VERCHIJSEN, VERCIJlijkst. 11Niet om verbuterthieren en es SE N, VERSCYSEN, VERSYSEN, WW . Zie
dyn spelquaed,cAsT.,C.V.
R .164 (1548q. M NW i@v. Vevsensen en Vevsisen.
OPM.De opgave van KIL.: V er-buy1)Ontvangen,verkrijgen,verwerven.!1
ter-tieren.Fland.Pvotevuè,petulantev& Trect batane om troostte vercijsen,St
imm odeyatè ageve,berust wel op een ver- 2, 216 g
v66r 1524q; Jc moet by hu zo
gissing.
menich / goet gheselscip laten Daer jc
Verbuucken, ww. Van buuch, buik.
voorspoet plochte te vercheynsene by,
Overladen,
(vgt..w .maagofbuik metspiis EVERAERT 285 (152% ;Nietvald hem te
of drank
KIL. Ver-buycken / costelic mueghzijd vercheinsen, cAsT.,
ouer-buy cken * Onevave ventvem nimio C.
V.R.245 (15481;G.:Sy moethaerveycibo aut///14:sabuvvaye en PLANT. sich sen I. Van 'tghene dat krevelt ,,in VeV erb uycken. Se vempliv le ventve de neris forneysen, Dat zou gheerne Verviandes, Favcive ventvem cib'
u vel potu), ceysen ##vreucht met zacken, H .d.Am .
v.v.ook yyzich beu eten ofdrinken,zoodat R 2v (m.16e e.
q(zieook ald.Ee6);Dese
men niets meernemen kan''(DE Bo i.v. groote heeren a1s Cresus en Cyrus,diet al

Vevbuihen).1Jcenscheppegheenvruecht
bryne // drinckick by cruulclken licht
jnt
verbuucken,ReyneM .447(ca 1575?1.
Vercaelen,ww .Van caelof caelen.
tot gheenen term yne nAaer druckighe

A.BEDR.- K aalm aken,plukken,in

fig.zin.1Zijheeft haercleeren metbi
jslaepen gecregen Van onsen heerD ekene,
dien zijheeftvercaelt,Aliten Lijsbith324
geind 16ee.?1.
B. ONz.
K aal,arm worden?1Die
baes IS schier al heel vercaelt, H uis v.
Idelk.591 (m.16ee.?1.
Vercaerden? Vercatelren? ww. Van
caevden,doorhalen,deleslezen (zieMNSV
i.v.,bet.2)? Luidt het ww.veycaleqyen,
dan van calejven,vriendschappelijk omgaan (zieW NT i.v.Kaav (1),Afl.)?
Straffen? Verwerpen? 11Ghy doet hu
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verscheinsen, Chavon 404 (15511; Duer

u duecht, lieff,ist dat ick vruecht ver-

syse, Bvuyne 2, 47 (2e h. 16e e.
q;W ij
moeten practijck soecken om tcoren bet
te doen rijsen; Soo moogen wij tghelt
verchi
jsen en elck onscaecken, Tcooyen
276 (15651;Dies maeck ick my bereet
Derwaerts te gaene om vruechts verchysen, Tvauwe 1005 (1595?1 (zie ook
cJ#.564).
Wi
2ll
)e Aa
crn
ab
cht
ieden
me
,mo
off
reir
een,
/ schenken.
verstannesse
ghepeynsen Moet jc huer vercheynsen,
EVERABRT 70 E1511q; Tofficie / dat zy
(t.w.de priesters) vercheynsen Den almuechghende Godt,ald.432 (1e h.16e
e.q.
3)Van zich afzetten,wegdoentonderdrukken.1Dese ghepeynsen //d1e wilic

vercheynsen /W antsibrengen my uut
hovaerdijensulckeonruste/Dattetherte
bederven waent van luste,Sp.d.M .849
gbeg.16e e.
q.
Verchierhede,Zn.Van vevckieven.
Sieraad.1
1By dese verchierhede (t.w.
deugden)//Esdebalckevanverstannesse
/inMariagheplant,EVERAERT333(15301.
Verchierich, bn., bw . Van veychieven.
Aangenaam,heerlijk,luisterrijk.1(M JFïJ) verchierich ten tinnen overgledich
(versta:glijdend,zwevend?Ofgeleidend?),
DERoovERs 210 (3ekw.15ee.q;Jchebbe
hem ghesien /dus willic bestierich Een
groeten verchierich /hem gheuen wysse-

Verclaring,zn.ZieM NNV i.
v.Veyclaying8.

Verschi
jning (vg. kem veyclaven, zich
vertonen,verschi
jnen). 1 Als oorlog geblakerd en gebrand heeftop alle palen ...
Dan is mijn verklaring bij zulken scha,
W antop staandevoetvolgik,Dieretijd,
daarna, Roevende v. M eest Al 439 gca
1564?q.
Vercleden,ww.ZieM NW i.v.
Aan kleding besteden, uitgeven.

Brynghense jn ghelde twaelfpondt ghereedt fyn De achte m oeten ter stondt
vercleedt zyn Om te onderhoudene der
pompuesheyt staet nV, EVERAERT 139

lic, EVERAERT 68 (1511q; Met rechten (1528?j.
mach elcken thuwen loue verchierich
Vercleente),zn.Van vevcleleqnen.
Dit woort we1 segghen, ald.195 (15261 H oon? Ofgeveinsdheid,bedrog?1Men
(hic? ofverheerlijkend?);W eistmy een mochtse lieuer steenen Ter doodt / die
voedereJn duechden /totuwen louever- dus (t.w.met ,,woorden spreken sonder
chierich,ald.230 (1528?q (hic?of-even- meenen'')doen veel vercleens,DE Rooals ald.195,zie de vorige aanh.- in de VERE 313 (3ekw.15ee.
q.
bijz.verbinding vevchievich tot,verheer- Vercleender,zn.Van veyclelejnen.
lijkend ofbevorderend,vermeerderend?); Die smaadt, hoont, minacht. 1 Jc
(Dit hoedeken) Die de siele voor Gods scaenAs nAy /voor dese verstandelen al
ooghen/maectverchierich,ald.418(15304. Dat jc henAtnayNvaerts /een vercleender
laete, EVERAERT 534 (1538?q.
Vercijsen,ww.Zie Veycheinsen.
Verckensm essele, zn. Uit vevcken en
Vercleenen, WW. Zie Veyhleenen.
Vercleenighen, ww . Zie Vevcleynighen.
messele,bijvorm van messene (zie MNAV
Vercleeninghe,zn.Van vevcleenen.
i.v.)?
Varkensmest? 1Dan moetick de klee- 1) Vermindering (vg. PLANT.: verren indepissesteken //Oftin 'tVerckens kleyninge, amoindvissement,appetissemessele,H .d.Am.Y 8gm.16ee.q.
ment, attenuatio, extenuatio, Azlïszffï/). 11
Verckensm oocke, zn. Uit vevchen en Ziet binnen,tzal zi
jn 11 sdrucx vercleemooche.
nijnghe,GentseSp.174 (1539q.
Pens,buik van een varken.11Truijckt 2) Beperking, restrictie. - Sondev
hier gelijck een verckensmoocke, Dove (eenich,veycleeninghe,ten volle,volledig;
ronduit. 1
Bitstev203 (ca 1600).
1Zo dat wy hier nu al zonder
Verclaer,zn.Zie M NW i.
v.
ve
r
c
l
e
e
ni
j
ng
heDen meesten troostnopen
Gebod, bevel; heerschappi
j? !
1 Vele by u vereeni
jnghe,GentseSp.198 (1539q;
sijnder diese m isprisen Die ym mer niet 1ck kentick 1yt //sondereenich vercleeen staen onder hoer verclaer, Dvie bl. ninge,Red.en Nat.375 g2e h. 16e e.
q;
Zonder vercleeninghe zeght vry v m eedanssen 91 (1.482q.
Verclaerichede, zn. Van z'
evclaevick of ninghe
V , Tayuwegvaen 32 (1581q.
rechtstreeks van vevclalejven.
ercleent,bn.Van vevclelelnen.
Verklaring, uitspraak, m ededeling.
Bedroefd, verslagen. 1 Mochtse dit
doc
h
SiJ
'n / diet m y alverleent Soo sou
Achtmynwoortwel/derverclaerichede,
BVBRAERT 17 (150% ;Vaet myn verclae- thertvercleent//van bli
jschap oueruloeyrichede,ald. 143 (1528?q;Naer Genesis en En hem conste moeyen,Antw.Sp.
verclaerichede,ald.425 (1e h.16e e.q. liiij(15611.
Verclaerte, zn. Zie M NW i.v.
Vercleente,zn.Zie Vevhleente.
Vevclaeytedoen,mededelen,berichten.Ij Vercleynighen, VERCLEENIGHBN, ww.
Doetmijverclaerte,Hoe staen de saken, Gevorm d naast vevcleynen onder invloed
CvimpevtOom 236 (eind 16ee.?1.
van cleynicheit?
Verclarich,bn.Van vevclaven.

A .BEDR.- Kleineren,beledigen,ho-

ln de aanh:epith.ornans:heerlijk? jl nen.11Noyt en schreef Luther met alle
Gebraden in llefden,teer paeschlam ver- zi
jn convent So onbevreest,als ghy ons
clarich, gemest calff shem els vaders, vercleenicht ras, Pvochiaen 1436 (
ca
Bvuyne1,147(1556).
1540q.

B.W BDERK. 1) Zich vernederen.1 Pol.Ball.54,79 E1581?q;Hs.TAfB,C,
.73b geind 16ee.?q.
(
C
h
ristus) Die hem tot inder doot heift folVe
vercleynight,Gentse S#.211 (153% .
rconforteren,ww .Contam inatie van
D us u selven nem- confovt
2
)
Z
i
c
h
v
e
r
l
a
g
e
n.
1
eyen en een vev- werkwoord (bijv.
merm eer en vercleenicht, Smenschen
vevstevhen of vevtvoosten).
gheest657(ca1560?q.
Vrolijk stemmen,opbeuren;vrolijk geVercleynte,zn.Zie Vevhleente.
stemd, opgebeurd worden. 11VerconforVerclercken, ww. Zie M NAV i.v. Vev- teert mi
jn doloruese sinnen,Doesb. 147
clevhen.
gv66r 1528); Mijn hert verconforteerde
Verklaren,leren,betogen.1
1Vriju hier ouermitds die locht, der wateren, ende
n,3soe
Esels3
(153
te01
n.rueck der cruyden, X.
zijn verclerckende. Dat die d'Arme vande
.

troosteloos veracht, sal Com en, enZ.,

Con
st-thoon.luw.165 g1607j.
Verclerte, zn.Van veycleven,vevclayen,
schijnen,lichten.
Het schijnen,lichten. 11Ghelijck die
zee welt,midts der sonnen verclerte,soe
isthertehebbende nv blijscap dan derte,
Ckvistenh.665 (ca 1540q.

Vercloecken, vsRcLoucKEx,
Veyhloechen.
Verclouckere,zn.Van veyclouchen.
Die steunt, stim uleert, bevordert of
zich naarstig toelegtop,i
jverigbeoefent.ll

MeesterEeustaes Leeuwercke /een doctuerverheuen Jndegoddelicketheologye/
als een verclouckere Vanden ghelooue /
een onders
ouckere,EVSRAERT 153 (1523j.
Vercnapen,VERCNAEPEN,ww .Zie IQr-

hnapen.

Vercnapijnghe,zn.Van vevcnapen.
Dienst, gerief.
7 11Een leere anneemd
vuer dijn vercnapijnghe,1nd spelschuud
slapijnghe,enz.,cAsT.,C.V.R.60 (15484.
Vercnesen,bn.Zie Vevhnesen.
Vercnysen, ww. Zie Vevhnysen.

Verconverseren,ww .Contaminatie van

convevseren en een vev-werkwoord (bijv.
7?8r,
ç:JJ:'
;
'
l).
ln de aanh.zelfst.gebruikt:omgang.1
1
V verconverseren //issoeterdanam andelen,Haagsp.p ijv (15614.
Vercorsten,ww .Zie M NW i.v.
Tot korst worden (vg.PLANT. V efkorsten,encvoustevou deveniv en cvouste,
incyustave, vel obduceve cvustam); in de
eerste aanh.naar het schi
jntverhoornen,
in de tweede in fig.toepassing:verdrogen.
1Draecx clouwen /infect /ghefenijnt /
vercorst,v.D.DALE, 1'
F1.8 312 (ca 1516);
Mijn magheisdrooch van grooten dorste.
Toefde ick langher,mijn keele vercorste,
Tcalfv.JF.161geind 16ee.?q.
Vercostelijcken,ww.Van costelijch.
Niet moghen vevcostelijchen, zich niet
kostbaarderkunnen denken.11Men mach
hoerhabijten noch hoerhackelingen niet
vercostelijcken,Chavon 323 (1551).
Vercoudenesse, zn. Van vevcouden.
Koude, in de aanh. m . betr. tot de

koudein dehel;bijuitbreiding (eeuwige)
rampzaligheid.11(ChvistustW iensmacht
den vyant /heiftghebonden Om ons te
wachtene/van deeuweghevercoudenesse,
EVSRAERT 519 (1533).
Vercregenheijt,zn.Van vevcvegen.
W inst, baat? Of mogelijkheid (ten
goede)?11Alheeftden mensch van goodtsVercom bienen,ww.Zie M NW i.v.
Passije de vercregenheijt,Datbloet der
M ededelen,verhalen,vertellen,verkon- erffsonde moeter i
n blijven,Piv.en Th.
E1ekw.16e e.?q.
digen (vg.KIL. Ver-kombeenen.Nay- 606
#Jr:, vefevye, explanayej; ook ten volle, Vercrempen, ww . Zie M NW i.v. Vevvolledig mededelen,enz.11Sev.Bl.1166 cvimpen.
(ca1450);Leuv.#ï
J'
#r.4,258(beg.16ee.
q; Te veel bekorten, te kort maken? 1
cAsT., Bal. A 2 (15211; SVERAERT 80 Een redene diend welvan passe gheslo(1526q,380 g1512q,545 (1538);GentseSp. ten, Dus en vercrem pt nogh en steld
179 (153% ;B.d.Scv.28 (153% ;Chyistenh. gheen verloren dijnghen,cAsT.,C.V.R.17
1094,2237gca,1540!,A.BlJNs177 (1548); (1548j.
cAsT.,C.V.R.104,116,213 (1548);H id. Vercrevelen,ww. Zie Veyhyevelen.
Hpz.R 4V Em.16e e.q;Antw.sp.Vv iiilv; Vercrevelsterten, ww. Zie M NM; i.v.
Stervenvanverlangen naarmingenot?11
Lll iiijv (15611;Jezus i.d.tempel 12 (ca
lsusters clarissen wilt van begheerten
1575?4;Judich 144 (1577); Vadev Onse Ce
1121 (1577q; Tavuwegvaen 421 (15811; riepen ... Ontbint ons ee1 paus of wy
Vercoenijnghe,zn.Van vevcoenen.
Bemoediging,bemoedigende,vertroostendeverzekering.11DenRomeynengheift
Paulusdevercoenijnghe:Hoe datChristus niet alleene es de verzoenijnghe,
Noch vuldoenijnghe onzer zonden alleene,M aer ooc voor de gheheele waerelt
ghemeene,GentseSp.351(1539!.
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vercreuelsterten, St 1, 112 g
vt
s6r 1524q.

Vercrsllen,ww.Van cyillen (zie AVNT

i.v.Kvil,Afl.).
1)Sterkter),krachtigter)worden (vg.
DE Bo i.v. Veyhvillen); zich verheffen,
opstaan.11Dequade vercrillen,Sijdoen
datsewillen,A.BTJNS40 (1528);DeGeest
wert verdruct,wanneert vleesch vercrilt,
ald.386 (ca 1540);Dwingtmijn vleesch,
dwelctegen den geest vercrilt,ald.393.
2) Levenslustig worden, bep.verlangennaarmingenot (vg.KIL.:Verkrillen
j ver-prillen.Lasciuive).11Dienu niet
en vercrilde (t.w.metde y,lustighemey'')
//waerwe1een door,Leuv.Bijdv.4,333
(beg.16ee.q.
Vercroyen,ww.Van cvoyev.(zieMNW
i.v.Cvodenj.
Terhartenemen,gedenken (vg.MNW
i.v.Cvoden,bet.11).11(Jonathast0tDJwï#:)
Als die heer vuytroyt u vianden mijns
gedachtich dit verbontmijn vercroyt op
datmijn naesaten verstroytnieten werden geheel,Saulen David 574 g2eh.16e
e.
J.
Vercroken,ww.Zie M NMFi.v.
Breken (vg.KIL.:Ver-kroken.Quassave,Iyangeve).11Desplackaertsbedinghe

wort niet om vercrullen,Judiclt 1140
(1577q.
Vercrupen,ww.Zie Vevhvuypen.

Vercuerelick, bn. Zie M NW i.v.
covenlihe.
Uitverkoren; voortreffeli
jk. 11 Daer

staetghescreven...by salomon //in zyn
proverbien vercuerelick, H . Sacv. 137
(1571), Dies achtick v vercuerelick,
Tavuwegvaen 1141 (1581q (zie ook ald.
1424:y,gods wyngaert vercuerelick'').
Vercuerich, bn., bw. Van vevcueven.
1)Uitgekozen.1Desemaeltytgheduert
noch // ten desen stonden en zal tot
swerels endinghe blyven gheduerich,niet
hondert tachtentich daghen. // alleene
vercuerich,maer tallen tyden,//zonder
eenighebeghevinghe,H.sacv.327 g1571j.
2) Uitgelezen, voortreffelijk. 11 Lof
helighen zaluere // wetende alle dinck
vercuerich, Vadev Onse 1106 (1577q,
Hebdy niet goet zaet ghezayt /met v
hant labuerich in uwen acker vercuerich,
Tavuwegvaen 801 (1581q.

Verdaghen, ww. Zie M NAV i.v. Veydagen.
Vevdaghen ()/ enen, iemand treffen,
overkomen,ten deelvallen.1lck m ach
dat miverbeentheeft Dicwils als ic haer 't v welhier vertellen in 't groene, Dat
dieleden waendevercroken,M lr.r.N .661 hi
nderli
jck grief op haer verdaecht,Sy

(ca1500q.
Vercroppen,ww.Van cvoppen.
Te veel of te gulzig eten of drinken;
zich overladen (vg.KIL.:Ver-kroppen.
Ingluuiem nimis sabuvvave: tuvundis obtuvave,tuvundis .
sv//pcJr:). 11MT willen
by moeten / drincken soppen // Tes
quaetvercroppen/jndenmeye,SVSRAERT
10 (150% ;F.:Hy heeftso grooten brocken gesloct / met gierigher spoet. P.:
Dat hyer aen vercropt is / den vuylen
catijf(versta:dathijeen overladen maag
heeft? Vg. ald.: ,,Ghy hebt v m aghe
verlaen''.Of ,,belem merd,verstopt in de

is gheplaecht yyjammerlijck vertzaecht,
H .d.Am.M 7v(m .16ee.
q.
Verdampen,ww.Van dampen.
A.BEDR.- Blussen,doen uitblussen.1
Den schilt des geloofs...waer op ghij
sult syn vieryghe pylen verdampen (x
scampen), Wevelt bevechten 696 (2e h.
16ee.q.
B.ONz.- Tegronde gaan,sterven.1
Duer eyghen goetdlzncken moest hy verdampen,Con.Balth.1399 (1591j.
Verdaremt,bn.Bijvorm van vevdaevnt,
ontsteld,verbijsterd (zie MNW i.v.Vevdaevt,?
?1
!Marsin Scorpiosijnhuysverwaremt
/ Bloedigher verdaremt / voorseyde dit
quaet,cAsT.
,Bal.A 4v(1521j.
Verdegale, zn. Ontleend aan ofr. vevtugale (naast vevtugade),vg.eng.javthingale,javdingale.
Hetz.als javdegadyn (zie ald.4. 11L.:
Mijn verdegale?< .:Noytradten stondt
rondere,Antw.sp.iiiijg1561j.

maagpijp''(vg.rns Bo i.v.Vevhvoppen)?),
Zeven Sp.Bevmh.O v (1591q.
In deaanh.schi
jnt hem vevsvoppen
zich volgieten (t.w.me
t drank)te betekenen. 1 Vuertiids nochtans wilden zy
hem anders vercroppen Dan zy doen a1s
heden,CAST.,C.V.R.189 (1548).
Vercruypen,ww.Zie Vevhvuypen.
Vercrullen,ww.Van cyullen.
Niet om vevcvullen,allerkronkeligst. 11 OPM. OUDEMANS 7, 269 geeft a1s bet.
Datghy treck. terfonteynen /hierupde ##de wrong m et hoep en rok''# m et vergheberchten gheleghen om bezoucken wi
jzigingnaarKIL.;daarkanikhetwoord
haer conduuten / en loopende weghen echter niet vinden.
up datghysedoetstoppen //en meteerde Verdempen, ww. Zie M NW i.v.
vervullen zoo dat haer loopen benom en
Uitwissen,tenietdoen (vg.KIL.:Ver--

dem pen . Sujjocave,extingueye: obteyeve; verdoem lycheyt en is dan in ons geresen,

vg.ook DE Boi.v.).11(Chvistusjdaerons
de genade duer verscheen,verdem pende
de sonde,Bvuyne 2:175 (1567q.
Verdicken,ww.Z1e M NW i.v.
Sterkter),hechtter) worden.1Sijontfingense als die haer jonste droeghen,
Om datm en trouwe daer sach verdicken,
BhjdeInh.1,31 (1497j;Och hoe doet 't
aensienIIWSPOI-SOOIISOnShefiVerotlicken,
Ons blijschap verdicken daer droefheid
was naest,Const-thoon.luw.,aang.d.v.
HASSELT op KIL.704 (1607q.
Verdienstlijcheyt,zn.Van veydienstlijc.
Schuld.11DatCaym Abelversloech by
m oorde Om duecht, niet om verdienstli
jcheyt(versta:nietomdathijhet,,verdiendr had), DE Roovslts 376 g3e kw.
15ee.q.
Verdiepen,ww.Zie M NW i.v.
W innen, verkri
jgen (vg.opdiepen).11

Bvuyne3,166 g2eh.16ee.
).

Verdoen,zn.Zie M NW i.v.

Te(fpf)mijnen,enz.,vevdoene,totmijn,
enz.,profijt,te mi
jnen,enz.,bate.11Nu

heb ic gheselscap te wille daer. Ic en
geerder niet m eer te minen verdoene,
Elchevlyc 652 g
ca 1490?q;Aldat hem by
cryghen m ach ghebueren . Sa1 elc be-

houden / vry vranc alleene Gheheel te
zynenverdoene/endeproffyte,EVBRABRT
211 (1528?q;lck de Liefde coene Blyve
hem eeuwich by tot zynen verdoene,
Vevl.
Z.1I,390 (1583q.
Verdoenynghe,zn.Zie M N W i.v. Vevdoeninge.

Baat,heil? Of beschikking? 11W ellecomme /Zutphen /die wysselic bedacht
Clergye zyt houdende / thuwer verdoenynghe,EVERAERT 163(15231.

Verdooten,ww.Zie Vevdoten.
H oe dat een huisvader syn saet wierp in
Verdoove? Verdoof? zn.Van vevdooven
der aert om vruchten vermaert daer uyt (zieMNMTi.
v.Vevdoven).
te verdiepen, Saeyeve 144 g
2e h.16e e.q. 1)Verdwazing,verstandsverduistering,
Verdieren,ww.Zie M NW i.v.
razernij. 11 O Vrancx conync.. Hoe
A. BEDR. 1)Duurder,kostbaarder muecht ghy gheuallen zyn in desen verm aken ; - niet om vevdieven,allerkost- dooue Dat ghy buten redene dus ver-

baarst.1Gaethaeltmyn costelickecleers/
met alle tghesnyde ( 1. tghesmydej als
riemen /ringen /cransen.. nietom verdieren,Judick 1588 (1577j.
2)(Te)duurmaken en v.v:karig zi
jn
met? 1!Hertekens die. venls rooskens
niet verdieren (niet vevdieven, royaal,
gu1zijn met?)die beminnen beleeftheijt
van allen saken,St2,209 gv6ör 1524j.
3)Op (hoge)prijsstellen,waarderen?1
1ck en plach den wynpot niet te vierene
Ick en plach dwercken niet te verdierene,

St2,192 gvö6r1524).
4)Nalaten,achterwegelaten?1Vooral
de Gheesten en Amoureuse Persoonen //
En
Wy
H.d.
zAm.
ullenDd
4(
ons
m .16
ko
ens
e.
t
qe
.nietverdieren,

5)Verbannen,wegdoen.11W at peysdi
sijt blije / wilt druck verdieren, v.D.
DALE, JFF: 77 (ca 1516q (vat men wilt
dvuch vevdieven - m ede op grond van r.
78:,,Fanteseerdiweestvrolijck van ghedochte'' op alsvoorw.bijz.,dan moet
vevdieven ,,(te)zwaarvallen''betekenen).
B.ONz.- Eig.te duur zijn en v.v.
ontgaan,niet ten deelvallen.1Hem en
m ach geen dinck ter werrelt verdieren,
Well.M ensch 271 g2ekw.16ee.q.
Verdoemlycheyt, zn.Van vevdoemlyc.

Doemwaardigheid.1Alswy metberou

aenm ercken ons sonden swaer,niet a1s in
ons, nler int lanl Godts gepresen, geen
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duustert zyt,EVERAERT 126 (1525j.
2)Vermindering,verzwakking;- zondev eenighen vevdoove, m etterdaad? Of
waarlijk,waarachtig? 1Compt terbaten
myheere//dienochverrebem vanuwen
g
heloove up datic dynen name //zonder
eenichen verdoove tot allen tyden m ach
eeren / looven ende prysen,Judich 966
(1577q;Zoo wordtzyn ziele dan /zonder
eenighen verdoove, Van God m et een
rinck...Als meteen singet /desvasten
gheloofs ondertraut, Vevl. Z. 11, 784
(1583).
Verdoover,zn.Van vevdooven (zieMNW
1
'.5J.Fevdovenb
Die #Jverdooft''#te niet doet,verderft,
doodt.11Hoese stupen nyghen /tvolczy
a1s verdoouers buusschen, EVBRAERT 28
(150% .
Verdossen,ww.Bi
jvorm van vevdosten,
verdoemen (zie SCHUERM.1.5?. Vevdostelijh en Loquela i.v.Vevdozen).Gelijkstelling met vevdossen,benauwen,ontstellen,
v
erbijsteren (zie SCHUERM.en DE Bo i.v.
Vevdossemd en KIL.. V er-duysem en.
vetus. Attonitum veddeve) of vevdossen
jn opperste
##aan iemand (als boete) zi
kleed ontnem en'' (
zie MNW i.v.) lijkt
m inderwrsch.
Vernietigen? 1 Hij (t.w. de Messias)
zal...m et groter trium fe lsrahelverlossen, Die Rom einen verdossen, die ons

brengen tot schanden,Jezus o.d.levaevs
512 gv6ör 1580);Souden sijalvantleven
werdengetrost(?)oftwerdenverdostso
hadm en we1 werck? M achabeen,in H s.
TM B,.4,fol.30vgvoö
'r1590q.
Ver
dot
ww.
Va
nen,
dotevsRoooTsx,
n (zie MNW 1*.VAJER
DUE
.Do
tenTEeN,
n
Vevdotelenj.
Razend worden (vg. KIL.. ver-dutten/ver-doten. Holl. Sicamb. Fland.
Delivave, desipeve, dementem esse).11Sy
gheraecken scamelvolc /weljnden hals
Sonder veilghescals /alzoude sulc verdueten (x nuetenj,EVERAERT 56 (1511);
Diefenijnigheschoten doen miverdoten,
Doesb.62 (vöör 15281;Een Triniteitvan
zotten ... Daer ick nem merm eer af en
zal scheen, Als sauden mi
jn vrienden
daer om me verdoten, cAsT., C.V.
R . 241
(15484;Alzoudenseverdooten elck neme
de reyse an //om derwaert tegane,Judich502 (1577j.
Verdrach,zn.Zie MNW i.v.
1) Veydvach nemen (c.gen.),afstand
doen (van),afzien (van).1O eerdtschen
troost,die ic te minnen plach,Ghi
j betaeldt u ghelach M et quader m unten;
ic naems we1verdrach,A.BIJNS,N .Rej.
167,c,3 (1525q.
2) Overeenkomst, accoord (AréI. Voc.

dvoten(metpraet.vocaal)naastvevdyieten,
zie Spvaecsele

dan leze men zoudens

voorzouden.
Verdueren, W W . Zie M NW
duven,3e art.

1)Vergeleken kunnen worden met? 1

Alle poyntratueren van vrouwen figueren
eedelvan natueren m ogen nietverdueren

mijnder princesse melodie, Doesb. 127
gvötsr 1528q.
2) Op kunnen tegen? 11Vrouwelijcke
creatueren die de m ans niet en connen
verdueren oft tot gheender vren / en
moghen wederstaen, GHISTELE, Hsf. 13

(1555).

Verdueten,ww .Zie Veydoten.

Verduijsteren,ww.Zie MNW i.v.#':#-

duusteven.

vevduIjsteyen, zich verschuilen,
zich verbergen.1Om die slaepende niet
te wrecken // gae wijons verduijsteren,
m aer nae verraeders aerde noch scharpelick luijsterenrS.stadt 1162 gca 1535j.
OPM.Nogb1jBREDERO,Roddy.8sAlph.
en St. Riddev, aang. d. OUDEMANS i.v.
Vevduisteven.
Verduldighen,ww .Van vevduldich.
H em vevduldighen fls,zich zachtmoedig

gedragen jegens? 11 Maerckt hoe hem
Cop.: een verdrach, pactum,
ver-dragh .Pactum, pactio, compositio, denverghevende,GentseS#.152(1539q.
Verdultheyt, zn. Van vevdult.
conuentio,conciliatio,decisio,concovdia en
Verdwazing,uitzi
nnigheid. 1Syn verPLANT.:verdrach,compact,composition dul
theyt is een verdriet M ynder minnenou convention avecaucun,conditio,pactum,
rten,H.d.Am.Q 5V(m.16ee.
q.
conventum,contvactus,#ycïsït
lycp-/p.
sïfït?l.l derhreduwen,
ww.Zie M NW i.v.
< Dus eerst u ghelach // maeckt.B.: Ve
m vevduwen, zich brengen, t.w. in
Ba,daer toe u verdrach //staeckt,Vevl. eenHeonguns
tige situatie; - hem ondev
Z.1,1103 (1583j.
Ro
yg
he
ms
v
e
duwen,zich ruïneren? 1 Jc
3)W i
jze,maniervan doen?11Hijmaak- ese a1s v
bevroeder Vercooppen vp
tezijn sermoen op een vreemde slag Met do
een aardig verdrag wel en behendig, de doot /van vader ofte moeder Suster
ofte broeder /daer zy of zouden deelen
Jez
uso.d.levaevs14 gv66r 1580q.
Verdraey, Van vevdvaeyen.
Ofvp de toecomste /van eeneghen parheelen Dies zy hem zeelen / onder
Verkeerdheid.11Deenescheengoetende c
dander vol verdraeys, DB RoovsRs 373 Royghemsverduwen,EVSRAERT55g15111.
Verdwaelich,bw .Van vevdwaelen.
(3ekw.15e e.q.
Verdrooghen,ww. Zie MNVT i.v. F81'Op dwalende, dolende wijze. ljHey,
siet doch,hoe desen verdwaelich streyt.
dvogen.
Int vevdyooghen stellen, te niet doen Mi
j dinct,hijverhalich // spreyt //sijn
tterlicfenijn,JF88r.Gheleeyde104(15581.
gaan,doen ophouden.11En istnietseere keVe
rdwasen,ww .Zie M NW i.v.
te deerne Dat scham elheytliefde steltint
lGhy en
verdrooghen,Sp.d.M .4997 (beg.16e e.
q. Overtreffen in dwaasheid. j
Verdroten, ww.V ellicht corrupt voor zyt dynctme /niet te verdwasene,EvERAERT 175 (1527q.
vevdoten (zie ald.j.
Verdwynen, ww. Zie M NW i.v.
Razend worden? 11Al zouden verdro- dwi
nen.
ten / vrienden en maghen / Tlaukin is
wech,cAsT.,Pyv.D iv(15481.
Verflauwen,verminderen (t.w.inijver)?
OPM. Indlen authentiek - voor vev- Of ophouden, aflaten? 1 Dootzondi
ch
K lL**
'

Christus an u heift verduldight,D e zon-
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zallick Opereren zondere verdwynen, nochonsevereente,S.
stadt187 (ca 15351;
Doe quam er een vereente tusschen den
ReyneM .694 (ca 1575?q.
Verdwijninghe,VBRDwININGE,zn.Van ouwe ende nuwen raeden,ald.733;H aer

vevdwijnen.
Tering.1Die Heersalonderv senden
verdwininge en ander gepijn, S.stadt
495 (ca 1535q; Sonder respijt //saldie
Heer verdwijninghe over u senden,
Heymelic.
J-ïl'
t&s 307 (1557q.
Verdwijnlijck, bn., bw. Van vevdwi
jnen.
1)Doendewegkwijnen,verteren.11Verdwi
jnlijck in een allendich verdwijnsele,
ls 'tgeduchtelijck gepeys, dat my hout
duchtich,H .d.Am.l 8 Em.16ee.
q.
2)W egkwijnend. 11Pynlic verdwynlic
moeticleuen,St1,12 Evo
'ör1524j.
Verdwijnsele,VOERDwIJNSEI-E,zn.Van
vevdwijnen.
Vertering,verkwijning.11Verdwijnlijck
in een allendich verdwi
jnsele, ls 'tgeduchtelijck gepeys, dat my hout duchtich,H .d.Am.I8 Em.16ee.q;Duscomen
seintgetruer//zietendeintvoerdwijnsele,Gv.Hel568 Eca 1564q.
Verdwininge,zn.Zie Vevdwi
jninghe.
Vere,zn.Zie W N T i.v.Veeve.
Viool(vg.DE Bo i.v.Veêv en Loquela
i.v.Veêve).1Ghenouchteeenvrauwelicke
personage aerdich ghecleet naer den aert
jn huerhandthebbendeeen jnstrument
tsy aerpe lute ofte vere, EVERAERT 477
(toneelaanw.j E1eh.16e e.q.
Vereenen,ww.Zie M NW i.v. Vevenen,
2eart.

wenschende / en al de ghenaeente ATet
goede vereente /een weluaren duechdelijck,Antw.sp.R iijv(15611.
Vereerbaren,WW.Van eeybGey.
Verheffen, veredelen? 1 Veel beter
waerteen bedelaer te si
jne Dan derconsten gaue en doctri
jne Te deruen / die
niet den mensch alleene Vereerbaert /
maer oock isvoortghemeene Profijtorboorlijcken /en seerbequame,Antw.sp.
P i(1561q.
Vereezelen, ww. Van eezel of eezelen.
Zo (
dom) a1s een ezel worden, verdwazen (vg.DE Boi.v.Vevezelent.1God
zoude vereezelen troude Hij een wi
jf,
A.BIJNS,N.ReI.1.02,e,11(1ekw.16ee.j.
Vereynschen,ww.Zie Vevenschen.
Vereninghe,zn.Zie Veyeenynghe.
Verenschen, VERHBNSCHEN, VEREVNscH>:x,ww. Zie M NW i.v. Veveensen en
vg.Eynsch.

1) Buiten zichzelf raken, ontbranden
in toorn,woeden,razen (vg.Eynsch).11
D atgod zyn tooren ,//vanden hemelheeft
willen verbooren over alle boose onrechtuerdighe m enschen grootelicxs int ver-

eynschen, Vadev Onse 954 (1577); Jn
sverdruckens ghescille laet god dies zyn
kercke commen // zondere verenschen
(versta: zonder op haar te vertoornen ?
M en verwacht eerder: zonder ophouden,
ge
staag, constant)... vp dat zou hare
zonden ...zoude anscauwen,Tavuwegvaen
254 (1581q;ln een nydich verenschen //
naer zyn oude pleghen om ons beede
leetdoen /eshy (t.w.de vyantdev-4Jzschen)nerstich gheneghen,ald.686.
2)Gruwen,huiveren,sidderen?11Elaes,

A. BEDR. Eig. schrik aanjagen,
benauwen en v.v.bekoren,verleiden? 11
Mijn sonden... Die ick teghen uwe
m aiesteyt crachtich M isdaen hebbe midts
tsviantsvereenen,Antw.sp.Kkiiijg1561q.
B.ONz.- Bezorgdzijn om ,medeleven
met?11Groeyendealskindersdiedeerli
jck m y dyncke dat ic nu verhensche; H y

vercleenen Siende den anderen suchten

leyt in desperacyen versm aght, Gentse

oft weenen Moet elck goet ionstich /
lieflijck/vereenenVandesandersstaet//
alst met hem qualijck gaet Toteenighen
tijen,Antw.sp.Oo iiijv(1561q.
Vereenynghe, VERBNINGHE, zn. Van
veveenen (zie ald.).
1)Angst,vrees.11M . Ghy en sulles
gheen dangier beseffen ... Ch.: lck hebs
vereninghe,Chavon 255 (1551j.
2) Vreselijkheid (causatief aspect van
vrees? 1 Myns quaetheyts vereenynghe
totelcken heltnu,EVBRAERT27E150%.
Vereente,zn.Van veveenen (zie MNW
i.v.Vevenen,leart.).
Overeenstem m ing,overeenkom st;eendracht,harmonie. 11Niet al te groot is

Sp.249 (15391;Mi
jn malicye Esmeerder
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D an dat ic gracye zoude ontfanghen ,
En de gheesselen Gods tot zondyghen
...

menschen Zijn menighvuldigh,diesmoet
ic verhenschen,ald.250.
OPM.Dez.bet.is mogeli
jk van toepassing in 806th. 214c, aang. in M NW i.v.
Veveensen, le art.: ,yN ature verscrict
ende vereynst van drucke ende begheirt

solaes''.In deleaanh.uitGentseSp.past

wellicht beter:buiten zichzelfraken,t.
w.
van ontzetting.
Vererringhe, zn. Zie M NW i.v. Vevevvinge.

Toorn.1Nemrot leuende sonder ghe-

nade,Die Babelstichte by dom m en rade,

Ende op hem haelde Gods vererringhe,

Ds RoovsRE 376 (3ekw.15ee.q.
Veretelijck,bn.Van veveten.
Verterend,verslindend.1Hoe mochtmen erger voortstellen /so onverstandelick So verradelijck / so mordadeli
jck /
so veretelijck,Zeven Sp. Bevmh.M ijv
(15911.
Verexcellenten,ww .Van excellent.
Heerlijkler)maken.11Zulcken mensche
en zalGod niet bezwijcken Maer zallen
verheffen en verexcellenten,Gentse Rej.
40 (153% ,Alwaren hierOrpheusEnghelen ghezonden, Sy en m ochten den

Verfyghen, ww. Van Iyghen, vygken
(zieMNW i.v.Fïg:s).
Er van doorgaan,zich wegpakken, de
benen nemen (vg. Teuth.: vijcken,
vijghen, vevw. naav henenlopen).ll
Ghy muecht we1 verfyghen,zynen m ont
es in tslot,Gentse S/.248 (153% ; Tes
beter verfyghen wy zonder trompet,ald.
Verfinen,ww.Vanjijn.
Uitsl. aangetroffen 1
*11 de verbinding
ni
tfe
ol
mijkvs
et
v.
jine
tref
11n,
De
allerheerlijkst,allervoorethymologie niet om
verfinen En can niet haest inder leecken

zanck nietverexcellenten,H .d.Am.Q 8V
(m.16ee.q.
ln de verbinding nietom vevexcellenten,allervoortreffeli
jkst,allervolmaaktst.11
Pvockiaen 18 (ca 1540q;H.d.Am.Cc 8v
(m .16ee.q.

eerswallen,cAsT.,C.V.R.33 (1548);Myne
ghetrouwe dienaren / niet om verfinen,
Tavuwegvaen 1112 (1581q.
Verfocken,ww.Vanjochen (zieald.).
W eglopen, weggaan, verdwijnen. 11
Droeffheijt wilvan mijn niet verfocken,
Hs.TM B,G,fol.38V(eind16ee.?).

(vg.DE Bo i.v.),uitsl.aangetroffen in de

1.5r.

verfellen, cAsT., C.V.R.249 (1548);Laet
m y Boream uytzenden niet om verfellen,
H.d.
A m. Ee 8v (m . 16ee.q.
ln dez.bet.nietvevjeltmoghen.
sïJ'
s.11

quam joedum,despueve,vilipendeve,contemneve:vespueyeen PLANT.:verfoeyen,

-

Verfellen, ww.Zie M NW i.v.
A.BEDR. Feller m aken,versterken

Verfoechden,ww.Zie Veyvoochten.
Verfoeyen, VERFOYEN, ww. Zie M NW

verbinding niet om vevjell
en, al1erfe1st, Versmaden,ook smadelijk behandelen
allerhevigst. 1 Dit es een vicie niet om (
vg.KIL. Ver-foeyen.Abominavitan-

-

Als een quaet dier dat niet en m ach ver-

feltsijn,v.D.DALE,Stove383 (15281.
B.ONz. Feller worden (vg.DE Bo
en Joosi.v.),in deaanh.zelfst.gebruikt:
felheid,woede,razernij.1Dusheifttgoddelic dier ieghens tverfellen D es vyants
hem ghegheuen den diere zeer cranck,

v.D.BBRGHE,Rej.50,46 (1539j.
C.W BDERK.- Hem vevjellen op,boos
worden op, vijandig gezind worden jegens.11Straffelick heeftfortune haerop
my verfeld,cAsT.,C.V.R.172 (1548j.
OPM.Nietgeheelduideli
jk isdetoepassing in Bvuyne1,159 (1556j:,nlchvistus)
heeftin vredengesteltdesvadersthoren//
i
n grooterglorie,tonsermemorie //doen
wy waren verfelt'''m en kan hier denken
aan vevjellen,onteren, al kent KIL.het
alleen m et betr. tot een vrouw (
Verfellen. vet. Stupvave. vulgö jeloniam
/Jc:r8)ofaan vevjelt,bezoedeld (zieMNW
i.v. Vevjellen).
Verfijen,ww.ZieMNW i.v.Vevjiën.
Verfoeien (vg. Teuth.: vertfien...
expompave en voor de bet. versmaden
Vevfoeyenj.1Alhaermonitien //gheheel
verfijt,HeymelicLijden264 (1557j;Sullen
wi
jt al sonder Godts woort moeten verfijen En drucen li
jen alleenlicaenvaren?
+::1..Gheleeyde 443 (1558).

vilipendev, desestimev, et vejectev comme
fiente,commequand t
?s dict:#,Ii,t'
ïJï#:sdeyekaestimave/Jlç1fJA>lstersus,î?ï/1f#8FJr8,
1W lltu spoeyen diewereltteverfoeyen,
DeV.PV.B.96,1 (vö6r 15394;Verfoyende
waerdy wellust, duyfken fiere, A. BIJNS
281(ca 1540);Doen kwam Oorlog,alhad
hij mi
jn willen doon,Barende fier ende
om mijn te verfoeien Met Force en Geweld,lbleestAl195 (1559!.
OPM.Vg.Veyfijen en Vevjouwen.
Verfoortseerder, zn. Van vevloovtseven
(zie Vevfovtseven) ? Ofcontaminatie van

vevfovtsen en *joovtseevdev?
Geweldenaar. 11 Verfoortseerders die
alle die weerelt grieuen, Gheestelijck,
weerlijck ishuergherieuen,DE RoovErts
378
(3ekw.15ee.q.
Verfoortsen, ww . Zie M NW i.v. Vevfovtsen.
Geweld bedrijven (vg. KIL.: Verfortsen.j.fortseren.Cogeve,f
pïplaqev-

ve,wï- injevve).11Nietdanbloedtstorten /
verfoortsen /kijuen Excessen onredelijck
bedrijuen Ditsnv den ghanck terwereldt
rondt,DB RoovsRs 333 (3e kw.15e e.q.
Verforser,zn.Van vevjovs6n,r8l'/oAfs8s
(zie Vevjoovtsen).
Geweldenaar? Rechtsverkrachter? 11
W at wildy veel kyven tegen Godt &
verforsers des weirels stercken? Bvuyne

3,175 (2eh.16ee.j.
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Verfortseren,ww.Van joytseven ofcontaminatievan vevjoytsen (zie Veyfoovtsen)
enfovtseven.
Geweldbedrijven.11VerkeertalsDavid,
die verfortseerde, Leuv. Bijdv.4, 308
(beg.16ee.
q.
In de aanh.m .betr.tot een vrouw :
verkrachten.11En wilt sy haer nietabandonneren, 1ck zalse... met fortsen verfortseren En violeren,H .
d.Am.K 2 gm .
16ee.
q.
Verfouwen,ww.Bijvorm van vevjoyen,
t,:1'/04ï:s?
1)Verfoeien.11Datse cloostersabdijen
voortijtsbegaefden oyt,Daer afsi
j hen
selven verfouwen? A. BIJNS 107 (15481;
A1benicudoorml
jnboosheytvererrende,
Des ic we1 weerdich ben te verfouwene,
ald.406 Eca 1540);Ons boose wercken,
weert om verfouwen,ald.416.
2) Vrezen? 11lck gheloove ten soude
soonietvergout/zyn.Mijn leedtensoude
niet meer verfouwt / zyn, V.D.DALB,
Stove485,var.(1528q(tekstred.:veruwt,
zieF:g'
?
x:&:1z).
-

@

Verfraeyen,VBRFRAIJEN,ww.ZieM NW

1.%r.

Sterk ofsterker(ook gezond?)worden.l
Haer ketterije sij al omme saeyen;De
cleyn correctie doetse verfraeyen, A.
BIJNS61(1528);Ghijsultu gaen maecken
seer sieck.. En seggen uwen bui
jck is
alvolsteecken,En dat ghij moet eeten
om u verfraijen Pasteijkens, taerkens,
roffioelen en vlaijen,Lecheyt.250 (1541q.
Verfrischen,ww.Van fvisch.
Herstellen,vernieuwen (vg.KIL.:Verfrisschen / ver-verschen. Reliceve,
venouave,vedintegvavet? 11W at baten de
grootehovaerdicheijtvan Nero diesijnen
staet verfrischte om dat hijmetgulden
netten vischte ten eijndemostetalbegeven // sijn, Pvoetus Abantus 842 gvo
'ör
1589q.
Verfuycken,ww.Van juychen,drijven,
jagen, stoten, duwen, enz. (vg. KIL.:
Fuycken. Pelleve, tvudeve, pvotvudeve,
quateye,pulsaye en W NT i.v.Fuihen en
Fohhenj? Vg.MNW i.v. Vevjohevdenî
(Verlstoren,(verlhinderen,invloed of
geweld oefenen?1Zijnssinsghebruycken
Salmenappetijtich hem laten ontluycken/
En sonder verfuycken //aenmercken al
stille N atuere deur dingheuen werwaert
sy wille,Antw.sp.b iiij(15611.

ter eenre alst spel qual
ijck danst, Ter
tweederopscrijven oftborgen spelen,Ten
derden als de borse heelis verganst Niet
willen betalen m aer liever daer toe noch

stelen,Leenhof219 (na 15314.

Vergecken,ww.Zie M NW i.v.
Doorhalen, voor gek zetten? 1'
M'illen
zy (t.
w .Uw echtgenoten)haer liefde ooc
buten huus ontdecken,Of tooghen zy u
gheen m inninghe,Vrauwe lsigrine zalse

welvergecken,cAsT.,C.V.R.135 (15484.
Vergecksel,zn.Van vevgecken.
Verdwazing? 1 Alle wellust verwint
der minnen trecselen dan wordet dafkeren somtijts te spae Dus coomter vele
inder liefden vergecksel,St 1,95 gvôör
15241.
Vergenten, VERIENTEN, VERJENTEN,
ww . Van gent (zi
e AIXW i.
v., 2e art.,
AVNT i.v.Jentt.
Verfraaien, Veraangenam en, verbeteren.1cAsT.,Pyv.B vv (ca 15301')Antw.
S/.N iiij,Dddiijv(15611.
Enen,ietnietm oghen vevgenten,vevjenten, iemand, iets niet schoner, liefelijker,beter,enz.kunnen denken.!
1Piv.
en Th.269 (1e kw.16ee.q;GentseSp.241
(153% ;H .d.Am.X 5v(m .16ee.).
Niettevevgenten,vevjenten sï<'
w,niet
schoner, liefelijker, beter, enz. Vunnen
zijn.1EVERABRT 237 (15261;Vevs.M aelt.
920 g2eh.16ee.).
Niet om vevgent
en,vevjenten,allerschoonst, al
l
e
r
l
i
e
f
s
t
,
al
lervoortreffelijkst,
enz.11StOup 190 Ev66r 15244 (y,met omuergenten',1.nietom vevgenten);H.d.Am.
Aa2(m.16ee.);Antw.sp.Pi,V iij(15611;
Rott.sp.H iiij (1561);Red.en Nat.921
E2e h.16e e.
q;Jezus i.d.tempel230 (ca
1575?1;Tavuwegvaen 1441 (1581);Vevl.
Z.
1,105;1l,972,1253 (1583);Con.Balth.
1086 (15911.
Verghere,zn.Zie M NRV i.v.Feygey.
Onderzoeker. 1 Die overglori
euse a1moghende Godt,Die een verghere es van
alle zonden, Es hu naeckend in curten

stonden, trVvoede 369 geind 15e e.q.
Verghissen, ww . Van ghissen, gissen.
Falen? 1 Ons toch niet en blaemt //
al waert dat wy verghisten, Rott. Sp.
L viij (1561).
Verghistigh, bn. Van *vevghist, verzuurd,bedorven (doorte veelgist)?
Verzuurd,bedorven? 11Mijn waercken
acht ic als verghistigh broot,GentseSp.
Verganst, bn. Van *vevgansen, ,,on- 189 (153% .
Vergooren,ww.ZieM NNV i.
v.Vevgoven.

gans'' m aken of worden,bederven?
Eig. bedorven, in de aanh.fig.m et

Verachten,versm aden of veracht,ver-

betr.toteen beurs:leeg?11Boeverijedoen smaadworden?11Och datmennu Trauwe
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dus siet Vergooren, Dat m ach m y wel vergrouw elen , avoiv hovveuv,s'espouquellen.Och,waer sa1 ick nu herberghe vant
ev,abhoyyeve,expaveye,#:rf:gr8rï). 11
Therte vergruweltalsm en yem antsterven
bespoeren,Tvauwe 424 (1595?j.

Vergoort(1),bn.Van vevgoyen.
Bevlekttbezoedeld.1Blive ic dusvergoortinmjnsondenversmoort,soismi
jn
vruechtghedaen,DeV.PV.B.172,1 (vö6r
153% (hic? of ,,belast, beladen'' zie
Vevgovtt?).
Vergoort(11),bn.ZieVeygovtt.
Vergortt,VERGOORT,bn.Van vevgovden
(zieMNW i.v.).
Belast,beladen (vg.Ghegoyten r)s Bo
i.v. Vevgooven,die vevgooyd ztj'
n ofzitten
met dit ww. verbindt en niet m et vevgovden).11Volialosyenmynhertevergortt
wort,St1,120 gvoör 15241;Met drucke
vergoort SO roep IC m oort, lloesb. 99
gvötsr15281.
'
UJ'
n dvanch vevgooyt,volvan (sterke)
drank; dronken. 1 Trouwen daer wert
geen chiergemaectnamijn ramen Ten zy
dataldie Gasten /van dranck zijn vergoort,Zeven Sp.#:rpîA.E ig1591q.
Vergrijsen,ww.Vangvijsen.
Afgrijzen ofdoen afgrijzen (vg.MNW
i.v.Gyisen,le art.en Veygyesen,W NT i.v.
Gvijzen (l)7
.Of-minderwrsch. grijnzen
(vg.MNW i.v.Gyisen,2e art.,W NT i.v.
Gviézen (11)? 1 Hoe zoudy konnen verheffen oftprijsen Die ruyten onabeleis,
en diein 'tvergrijsen Brenghtdruck ten
loone?H .d.Am.T 5v(m.16ee.
q.
Vergrouffinghe, Zn. Van vevgvoujjen,
vergroven ?
Verzwaring,verergering?1Hetslydens
vergrouffinghe es hemlieden nakende /
Van IaIICXS zOO meere in grooten Verzeere,
Judich 1191 (1577q.

siet, Dql s.Wedevh.370 c
keind 15e e.?q.
Veygvuwelt, sidderend van angst
(vg. KIL.: ver-grouwelt. Attonitus,
pevtevyitus). 1Noijt so vergruwelt!Ave,
credo,salus,mach ick wel callen.Mijn
hert sal mij inden brouck ontvallen,
Appelboom 408 (1ekw.16e e.?q.
-

Vergruwen,ww.Zie M NAV i.v.
ln de aanh.zelfst.gebruiktm etcausatiefaspect:reden,grond tot afschuw,af-

schuwelijkheid.11Dat wy dus ghestolen
m oeten com m en ter sprake Esmy zwaer
vergruwen,cAsT.,C.V.R.169 (1548j.
Vergussen,ww.Van gussen (zieald.).
1)Verjagen?11Nviltethen ijemantaffpraeten Diesullen wijvergussen (x blussen),W evchen d.Bavmh.159 (1596j.
2) Eig. ophitsen, aansporen en v.v.
verlokken,verleiden? 11Dan roeptmen:
versche m osschelen,nae tbetam en,Daer
zy ons tot drincken we1 me vergust //

hebben,Leuv.BI
jdv.4,355 (beg.16ee.1.
OPM.Vg. vevgust,buiten zichzelf (?)
in COORNHERT,Odyss.2,180 (ed.16051:
M et dit heeft hem tot gaen, Deli soon
opgherust: En clim m end op de banck,
sach hy dienietverafSo dathy haestich
keerde, tot Ulyssem a1s vergust En sey

alarm alarm,sy zi
jn by op den draf.''
Verguwen,ww.Van guwen (zieW NT
i.v.).
Eig.lelijk aankijken,wegkijken en v.
v.
minachten?1
1Och waerick noch tehuwen
lieue heere lck ghelooue en soude so niet
verguwtsi
jn.Mijnleetensoudenietmeer
veruwtsijn.1ck en huwdenv noch nem-

Vergroven,ww .Zie M NW i.v.
m erm eere, V.D . DALE, Stove484 (15285.
Vergroten ; niet om vevgvoven,allerVerhabelen,w w.Zie M NW i.v.Vevabegrootst,allerhevigst.11Ales mi
jn droef- 18,1.
heyt niet om vergroven, Ten es geen
Eig.verbeteren,verfraaien,in de aanh.

wondere,A.BIJNS,N.Rej.213,d,3(15261. overtreffen.1Hy wasmy te rootom te
OPM.Onduidelijk is de toepassing in verhabelen, Smenschen gheest 555 Eca
Bvuyne2,40 (2eh.16e e.q;,,Ghy,eercle, 1560?j.
m oet oock open syn gecloven om dat
Niet om vevhabelen, allerschoonst,
onse salicheyt,groot van vergroven,op- all
erheerlijkst,allervoortreffelijkst,enz.1
wasse'';is debet.hiertoenem en,groeien? M usike vand Amphion niet om verhabeVergrllut,bn.Van Teygy%tulen.
len,cAsT.,C.V.R.108(1548q.
Angstig, bevreesd. 1 Disrahelsche be- OPM.Vg.nietmoghen veyabelen,(zich)
naut,vergruutm esmoedigh,ln anxte ver- niet schoner,enz.kunnen denken,Onzen
volght van Pharao bloedigh,Gentse Sp. HeeveJoncheit1,aang.in MNW i.v.V6v207 (153% .
ab6l6n (metcorrectiein Bouwstojfen b1.
Vergruwelen,
Van gvuwelen of 388a).
Verhaeyen, VERHAVEN,ww.Van haeyt76FjV'
l4îf
J8/.
llzen, rillen van angst en afschuw en (ziea1d.).
(Vg. KIL.: V er-grouw elen / ver- A.BEDR.- Verlangen naar(vg.KIL.:
A bhovveve,cokovyeveen PLANT.
grO11W en .

Ver-haeyten. Fland.j. ver-langen.

Auevetoptave,exoptaye,ïsdesidevioesse).lj
Tes dlnckelyc hoese die coninck verhayde:Tallen havenen waren sijn ambassadeurs,Blijde Inh.6,17 (1497);Mueghen
wy god zoo dienen dat wy van herten
mueghen zijn verhayende het lieuelick
woordt,VadeyOnse1120 (1577j.
B. ONz. Verlangen. 1 Mijn herte
naer troost verhaeyt, Gentse Ref. 131
(1539j,
. Myn ziele verclanckt (l. vevlancht) jmet een vierich verhayen naer
den tyt van m ayen, Tayuwegvaen 1053
(15
81).
Verhaent,bn.Zie M NM Ti.v.
Opgeblazen?Ofbedorven,verdorven?11

welke handeling,hoe?) sydy geraect off
gecomen in dit gedrocht,Geb.
loh.Bapt.

603(15784.
Verhalen,ww .Zie M NW i.v.7
.
W rijven, wringen? 11Myn oghen in
deerde myn hert niet blije myn handen
dicwils verhalende m et och, St 2, 114
(vöör1524j.

Verhalich, bn., bw.Van vevhalen.
In woorden uitgedrukt, door m iddel

van woorden,v.v.ook uitdrukkelijk? 1
Hoort nu wel daer af den zin verhaligh
fijn: Die ghelooft en ghedoopt es,zal
zaligh zijn,Gentse Sp.162 (153% ;Hey,
siet doch, hoe desen verdwaelich streyt.
Augustyns,lollaerts,bollaerts,verhaende Mi
j dinct,hij verhalich //spreyt // sijn
clercken, Aptekers, taelsprekers, enz... ketterl
icfenijn,Weev.Gheleevde105(15581.
Hier m achmen Luthers discipulen aen
Verhalicheyt, zn. Van vevhalich of
mercken,Leuv.Bijdv.4,212 (beg.16ee.). rechtstreeksvan vevhalen.
OPM.In deDelftseB%jbel(1477j,Jes. W oordten),gezegde, mededeling,ver22,17za1veyhaentin een vevhaendecapoen haal. 1 Hoort mi
jn verhalicheyt, svs(lat.gallusgallinaceusjwe1nietmeerzijn RAERT69(1511j(zieook ald.136(15284en
dan een ongelukkige vert.van gallinaceus pass.
); Den meester der sentencyen
en niet ,,bedorven''of y,gesneden'')zoals Schri
jftvan my met zoeterverhalighheM NW i.v.Vevhaentoppert.
den, Gentse Sp. 11 (153% (zie ook ald.
63);Verstaet dees verhalicheijt,Pvoetus
Verhaeren (1),ww.Zie Vevhaven.
Verhaeren (11),ww.Bijvorm (rijmver- A bantus996 gvöör1589j.
Naev devevhalicheyt,zoalsgezegd.1
vorming?)van veykavden?
Volharden (vg.KIL.: Ver-herden... DE RoovEltE,Quicunque 297 (3e kw.15e
Duvave,pevseuevaveen Havl.Gloss.:ver- e.q; naev AzlïJ'
w vevhalicheyt,naar mijn
herden, pevsevevavej? 11 Laet ons int woord.11EVERAERT 417 (15301; ylaev
werck verhaeren en besien hoet salvaren schvips vevhalicheyt,naar hetwoord,het
methem,Con.Balth.1126 (15911.
getuigenis der H.schrift. 11 Bvuyne 2,
Verhaerlyck, bn. Van vevhaven (zie 166 (2eh.16ee.1;Vevl.Z.1l,727 (15831;
naev spels vevhalicheyt,zoalshetspel
ald.4?
Verdwijnend en v.v.uithetoog,in het laat(liet)zien.1Vevl.Z.1,1268 (1583q.
M etcovtev vevhalicheyt,vevhalichede,
donker?11F Laetvaerendeesboecken //
om draeghen swaerlyck.0.: lck soudtse kort gezegd in korte woorden. 11Bvsselffs, siet, wel vervloecken; Laetse RAERT 19 Ef509g,48 E1512q,125 (1525q,
iewers die hoecken //bewaeren verhaer- 310 (152% ;GentseSp.184 (15391;Dweych
lyck,Ontv.Rentm.149 (1588?q.
d.Apost.128 (1e h.16e e.q; om covte
Verhayen,ww.Zie Vevhaeyen.
vevhalicheyt,id. 11BVERABRT 407 (1511j.
Verhayt,bn.Van vevhaten?
Vevhalichelltdoen, zeggen, mededeZ.
ln de aanh.naarhetschijntvertoornd, len,verhalen.1H .sacv.24 (1571);Vevl.
(15831.
verbeten,woedend. 11lck ben op dat 1l,779Ve
vhalicheit fz'
:fcs,kunnen zeggen,
hoerekint, siet, heel verhayt; Dat ick
m ochte,ick soudthulpen krincken,Tvudo noemen.11N aerdere en weet ick gheen
verhalicheit,Chavon 582 (1551j.
760 gca1550q.
Verhalinghe, Zn. Zie M NW i.v.
OPM.Vevhayt = veyhaet,gehaat (z*1i
e
M NW i.v. Ve
Ecvahaten, sub bet.3) o-a. I1 halinge.
Tvudo 465
)Mededeling (in de 2eaanh.mogelijk
1550) en Tvauwe 406 he1
toverbrengen,doorgeven,t.w.van een
(1595?q.
Verhal,zn.Van vevhalen;
bericht ofbevel).11Hoort mijn verhalinBedrijf? 11Ons boerdelljck verhal // ghe // van desen relase //vry,Antw.sp.
doet menich vruecht bedrijuen,Sotslack Mm iijv (1561q;Eerwerdich coninck en
291 Eca 1550);Tkonstich verhal(versta god //dynswoordtsverhalinghehebbick
hetbedrijven,beoefenenvan dekunst?)// dyneheeren ghedaen,Judick 177 (1577j.
dat streckt tot deucht,Rott.sp.*+* vijv
2)Gepraat.1W y zien den heere com(1561j; Doer wat verhal (versta: door men Met Duechdelic Vermaen. / Laet
-

-
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sulckeverhalynghe,EVERAERT514(15331. stemming.11Sotslach 386 gca 15501;H .d.
Verhanssen, VERHENSSEN, ww. Zie .4pz.D 5V,E 6V g
m.16ee.
q;Antw.sp.Vv
M NW i.v.VERHANSEN en vg.W NT i.v. iijv(1561);ROt
t.Sp.N iiijv(15611;Blinden
H anzen.
390 (2e h.16e e.q.
lnwijden (vg. KIL. Ver-hansen.j. c)V'eggaan,enz.meteen bepaald doel
hansen. Satisfaceve ï'
l/g'ï societatis: ï'
n- ofbepaaldebestemming.11Appelboom 355
auguvavisocietavi (l.societatijautcollegio (1e kw.16e e.) (De bet.nadert hier tot
begeven (tot)'');Haagsp.cij(1561q.
en hansen/verhanse14 iem aIAden.fyz ,,zichTe
n gvavevevhaven,ten grave dalen,
numevum civium autsocioyum vecipeve,ut
civitatisautsocietatispvivilegiisjyuatuv).11 sterven.11Anders zalhy van droefheyt
Om onsse getal//te vermeren //fier so ten grave verharen,Const.-thoon.Juw.20
moetick uverhenssenvoeraldeesheren// (1607) (vg.veyhayen,sterven bijA.BIJNS
hier,Sotslack 193 (ca 1550);Nu sijdiver- 244 (ca 15401 ,,Hoe edel, hoe rijcke,
hanst tot deser vuyren,ald.222;(Boel? tmoetalverharen'').
Vevhaven van,afwijken van.1Ghij,
totde mavot:) Eij laet ons gaen danssen died)
van goedsweghen wilt,siet,verharen,
ickzaluoeckopeennieuhijerverhanssen,
ald.253.
Chvistenh.j.539 (ca 1540).
OPM.lk acht het niet uitgesloten,dat
Hierbi
j wellicht sondev vevhaven,
wijin delaatsteaanh.meteen anderww. zonderafwijken,mankeren en v.v.-6f?te doen hebben m et de bet.,,herstellen, zonder treuzel
en, talmen, prompt? 1
wyse m eesters excelent... op
opknappen,in behoorlijke conditie bren- Soect my
reenr dee
s duys
teCo
rhyt
gen''.M en zou dan daarm ee kunnen ver- dat Sy sonder verhahi
openba
ren,
n.
gelijken Hist.d'Oudenb.2,300:,,Van te present coem en m y
verbodem ene, te verhansene ende te Balt
h.632 (1591).
vernayene xx lederne soylen'' aang. in
2)Van zaken.W ijken,verdwijnen,vergaan.11St1,198 gvö6r1524);S.Stadt620
MNW i.v.Veybodelnen,sub bet.1).
Verhappen,ww.Van happen.
(ca 1535),A.BIJNS 304,318 gca 1540);
Hem vevhappen,zich vergalopperen. 1 Chvistenh. 297 (hic?), 1606, 2353 (ca
Paulus en Bavnabas,in H s.TM B,B,fol. 1540); M enichf.d.bedvochs 274 g1e h.
59 gm. 16e e.?1;Jezus o.d. levaevs 686 16e e.1; cAsT.,C.V.
R .38 (1548q (hic?);
gvö6r 15801 .
M innevaev 360 (1583q;Al'
a- M eest.dl 922 (155% ;Antw.sp. Pp iijvt
chabeen, in H s. TM B, ,
z
1, fol.32v(vö6r Mmm i,Qqq iii
jv (15611;Rott.sp.R iiil
1590);Hs.TM B,G,fol.43Vgeind 16ee.?j. (1561.
q,M .Bedv.Havt 1117 (1577j;Leeyl.
Verharen,VERHAEREN,ww.Zie M NW
taejel-sp.191(beg.17ee.q.
I.V . Vevhaevden,2e art.
D oen vevhaven,te niet doen,vernie* ONz
.--1)Van personen.W eggaan, tigen.11O.L.H.M innevaev667 Eca 1550j;
vertrekken,verdwi
jnen tvg.ltlL.'Verhae- Bvuyne1,120 (2eh.16ee.q.
ren.j.verhaerden,.1
.b'
iveenV erhaer- B. BEDR.- Verdrijven, wegdoen. 11
den.vetus.Abive,#l
'
.
îcptï:A'
:) a)gedwon- Godts troost, waer doer sweirels vreese
gen en zonder bestemming weggaan. 11 wasverhaert,Bvuyne3,199(2eh.16ee.q;
Leuv.Bi)'dv.4, 268 (beg.16e e.
q;St 2, O W eelde ghy kondtmelodi
je voort ba201 gv6ör 15241 (hic?);Doesb.24 gvöör ren / En druck verharen, Rott.sp. H
1528) TVell.M ensch 921 g2e kw.16e e.1; iiijv (1561q,Mynen boeck der conscienCRUL,Heynhen 5 (ca 1540?q;Tvudo 2842 tiën moest ick van (?) my verharen,
(ca 1550); H.d.
A m. E 5v (m . 16e e.qt Ontv.Rentm.1178(1588?q.
M eest,4J322,970 (1559);Antw.Sp.n iiil OPM. ln de aanh. (het werk van een
(15611;Rott.sp.Q iijv (15614;M .Bedv. knoeidichterl)naarhetschijntvermelden,
Havt245 (1577);Pveechev 249 (2e h.16e noemen.1WS.:Dan warenderdeAterterie. F. De Aquarij moet ick verharen.
e.q; Katm. 389 (vöör 1578j;Jezus o.d. t
levaevs 639 (vö6r 1580q;Deenv.M ensch VZ.:Dan de Zeveriani.T Die verwarden
846 g2e h.16e e.q; Weveltbevechten 710 kloen storen ende 'tgaren,Rott.Sp.P iv
g2e h.16e e.q,Ontv.Rentm.767 (1588?j; (15611.W ellicht staat vevhaven hier corBel.
v.sam. 394 (eind 16e e.?); Rychen ruptvoorvevclayen,zoalsStoettin N .Taa1Wveche598(1596?q.--Zienogeendrietal g.29,180aanneemt,zijhetin een andere
plaatsen bijv.HASSELT op KIL.709. bet., voor Gv.Hel278 (ca 1564q:,yDiet
Als gebod: vevhaevt3 verdwijn! 1 bier tertap brengteerthalliffvterlhaert
Cltvistenh.1470(ca1540j;Katm.366,393, //is'' ofvoorvevhalen.
406(vöt
sr15781.
Verhasaerden, ww. Van hasaevt (zie
b)Vri
jwilligWeggaan,enz.zonderbe- MNW i.v.,W NT i.v.Hazayd)ofhasaev-
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den (zie W NT i.v.Hazavd,Afl.,alwaar
ook vekhazaavden i.d.bet.wagen).
Eig.doorkansspelwinnen en v.v.winnen in het alg.? 1 lck zou wel up den
buut //leven die ic verhasaerden zou //
ten ebreuschen legher //binnen,Judich
1641 (1577).
Verheerlick, bn. Van vevhleteven,verwoesten? Of bijvorm van vevheeydelich?
Omkoopbaar,corrupt? 1Justicie ommentom isverheerlick //gestelt,wantal
datter leeftbegheert het gelt,S.stadt908
Eca1535q.
Verhenschen,ww.Zie Vevenschen.
Verhenssen, ww. Zie Vevhanssen.

Verherdicht, bn.Van veyheydigen (zie
MNW i.v. Vevhavdigenj.
Verhard.1Hiesverherdicht alin een
Ende ruect mijns lutter,Eevste Bl.895
(ca1440?j.
Verhessen,ww.Van hessen (zieMNW
i.
v.H issen,W NT i.v.H essen en vg. Uyt-

kessent.
Verstrooien;vernietigen.11W atcanick
veelseggen tmoet sijn verhest (t.w.het
goede zaad) off bescheeten est nest,
Saeyeye533 g2eh.16ee.q.
Verheugentheijt,zn.Bijvorm van *veyheugthe%j'
t (vg. Veymoeientheit en Vevnoeientkeitt? Of analogieformatie (bijv.
naar Vevmogentheitt?
Overdenking? Of herinnering, Verm aning? 11Siet oock we1 in desen spiegele
Van Vreese OD2 uW e ver
heugenthei
jt,
Pyoetus Abantus 862 Evöör 15892.
Verhevenisse,zn.Van vevheven.

tue verhoecht, Smenschen gheest 693

(ca1560?q.
Verhoedich, bn.Van veyhoeden.
Listig? 11ln haer quaetheyt men hun
sietverblyen En settenbesyen//sconincx
wet m et sinnen verhoedich,Ontv.Rentm .
261 (1588?q.
Verhoedt,bn.Zie Veyhoyen.
Verhoen,ww.Zie Vevhoyen.
Verhoereren,ww .Van hoeveven.

(Geldofgoed)methoeren doorbrengen
(vg. KJL.: Ver-hoeréren. M evetyicio
fdAnt
?rïimpendevet.1Dietsalvertri
jumpheren //
'oft verhoereren Dwelck ghij int
suer sweetich laboereren M ost conquisteren, Well.M ensck 454 g2e kw. 16e e.q.
Verhoyen, VERHOEN, m'W. Van hoyen
(zieMNW i.v.Hooyen,MTNT i.v.Hooienj?
1)ln de war,in wanorde brengen (vg.
xIL.: Ver-hoyen. Dispevgeve foenum :
Dissipave: & Confundeveen ver-hoyen
ende ver-stroyen. Dispeygeve, ct?w,fundeve,dissipayeen PLANT.:verhoyen,
cueillivetmeslev le dessusdessoubs,comme
OK f
aictJ% /oïs,confundeve,#cl'fAï.
scy1':;
m ijn dingen zijn verhoyt,conlusae
velinvevsae suntyes-:J:).1Hetdecksel
(versta: de dekens) leyt ter aerden al
verhoyt,H .d.Am,.Cc8vgm.16ee.q.
OPM. Nog bij HuvGsxst Kovenbl. 1
(2e dr.1672)b1.592,aang.ln OUDEMANS
i.v.Vevhoyt.
2) Buiten zichzelfraken,uit zijn vel
springen.11Alszoen daudste zotten daerinne verhoen Ende a1s zoen zy alle in
haersnotteversm ueren,cAsT.,C.V.R .240

Verheffing.11Huegreytu nu dedwaese (15484;Dats om te verhoene ten desen
naetich,Smenschen gheest524 (ca 1560?q. Judich 613 (1577q.

verhevenisse daer ghy om sttldeerde opi- saysoene//zoowerdi
cbuuten zinne//al,
Verhinderen,ww .Zie MNW i.
v.
Hierbi
j vevhoedt,razend? 1(IQf
4.
1Js)
Enen ietvevhindeven,iem and iets ont- Dieelcszin zoo vertsuffen can,perssen en
houden. 1W aerom salmen ons dan be- niJ'Pen,Verduueld,verhoedt, en verzott
aken,cAsT.,C.V.R.128 (1548).
sparen,verhinderen De Godlijcke Schrif- canVemrhoog
hen, ww. Zie M NAV i.v. Vevtuere, dwelc dbroot is der sielen? Pvohogen,le art.?Of- bl
ijkensdebet.in de
chiaen 1473 gca 15401.
aanh.veeleer corrupt voor vevthooghen?
Verhittere,Zn.Van vevhitten.
Aantonen, bewijzen? 1
! Paulus, de
Die verhit. 11De zunne doet vloeyen
o
s
t
e
l
e
,
c
a
n
d
i
t
(
t
.
w.
,
,
Al
es de poorte
(t.w.uitde olijfboom)zonder beswycken Ap
Soetsmaeckende olye / als sbooms ver- des levens nauwe, MTy hebben thooft

hitVe
ter
e,BVBRAERT 195 (1526q.
rhittynghe,zn.Van vevhitten.
Verhitting,hitte.11Om een vercoelen /
der begheerten verhittynghe...Mrilt m y
berechten, enz., EVBRAERT 364 (15271.

due
re'') verhooghen, M'ant hy als wtvercoren dat claer ghelooft,D at Christus

van alle menschen es thooft,Gentse Sp.
352(153% .

Verhueghenesse, zn. Van vevhtteghen.
Verhoecht, bn. Van veyhoeghen, VerBlijdschap, vreugde. IjDolye es den
helyghen gheest warachtigh, Olye der
heugen.

Veyhoeckttot,geneigd,genegen tot? !1 verheughenessen behoudigh, Gentse Sp.
209(1539q.

So en volbrengt tvleesch weldaet noch
doecht sonder behulp des gheests daer
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Verhuegllentheit, zn.Van vevhueghent.

Vreugde. l
,lJ
nt beghinsels alst jaer
elc gheift verhueghentheit So was hy

gheboren,EVERAERT 95 (15251 (zie ook
ald.302 (15291,335 (15301);U Kersten
Kaercke, mi
jns zins verhueghentheyt,
Met rechten ghy zijtelcx menschen verblydi
jnghe,Gentse S#.52 (153% ,O wat
sie ick /noyt sulcken verhueghentheyt,
Antw.sp.Ciijv(1561q.
Verhuijsen,VERHUSEN,ww.Zie MNW
i.v.Vevhusen.
Zich verwijderen, heengaan; verdwijnen.11Nu,elcverhuseUten templemetter
spoet,Eevste Bl. 1447 (ca 1440?); Een
widt bliecxken, doet druk verhuijsen,
Blinden 9 (2e h.16e e.q;Alshij compt,
hi
jleijtsi
jn hantop een ijdelestee,'
W ant
sij (t.
w .de geldstukken)sullen altemael
verhuijst//sijn,ald.162.
Verhuppelen,ww.Van huppelen.
W egspringen.111ck en canverhuppelen
noch verharen van desen boom,Appelboom 415 (1ekw.16ee.?q.
Verhusen,ww.Zie Vevhui
jsen.
Veriagere,zn.Van veyiagen.
Diewegjaagt.11Houtu backui
jsoftjc
salsijn hansde veriagere van voermijn
clooster totjn v celle,Beyv.Bv.268 gca
1520?q.
Verienten,ww.Zie Vevgenten.

Verijsinge, VERISINGE, zn. Van vevlets waarvan men l
**st,afschuwelijke
zaak. 11W ildil'Van stromen Bevrijd en
verlost zi
jn van dieverijzinge,Zo luistert
na mijn,hhest..
1l85 (155% (zieook ald.
829);1ck begeert niet te vercoopen bij
desen prijs;Datsmijn advijs,alschi
jntet
verisinge,Tcooven 468 (1565).
ï).
Sen.

V riolijsen,ww.Zie Vev
Ve
Fiol
.i*
ise.n.
Ve
riioollills
in
geVERI
,zn.
Zi
e 1,evww.
loliysi
ngke.
er
te
n,
OLI
TBN,
Van
iolijt.
Hem vevioll
jten,zich verheugen. 11lc
salder mij bi veriolijten (x quijten),
Nyeuvont554 (ca 1500);W iltv verioliten
(x spitentDoesb.14 gvötsr15281.
OPM.ln Tvudo 2260 gca 1550q y,Dies
myn hertte duer syn we1leeren veriolyt''
lezemen veviolyst(>z
.vyst,begvyst).
Veriolyzen,ww.Zie Vevjoli
jsen.
Veriolyzijngbe,zn.Zie Vevjolijsinghe.
Veriollselick, bn., bw. Zie VevjoliiseJ'
Ucà.
Veriolisen,zieVevioliisen.
Verioliten,ww.Zie Veyiolilten.
Verisinge,zn.Zie Vevijsinge.
Veriubileren,ww.Zie Vevjubileven.
Verjenten,ww.Zie Vergenten.

Verjolijselijck,vsRloLlsELlcx,bn.,bw.
Van vevjolijsen.
1) Bevallig? 11Const leerdse (t.w. de
vrouwen)gaen,zeer verioliselick,cAsT.,
C.V.R.195 (15481.
2)Heerlijk?1tLofspijsederzielen (versta:Christus) verjolpselijck, Rott.sp.D
vijv(1561).
Verjolijsen,VERIOLIJSEN, VERIOLISEN,
VERIOLYZEN,WW. Zie MNW i.V. V8yj0l,
1
'
,
Sen.
A. BEDR. Verheugen (Vg. KIL.:
V er-iolijen /ver-iolijsen. Fland. i.
ver-blijden.Recveqvej.1Sev.Bl.1176
(ca 14504jcAsT.,C.V.R.69 (15481 (,,om
elcks verlolisen''; hic?) Redevijhevsged.
49,18 (m .16e e.q,Bvuyne1,117 (1556q
(,,om mijn verjolijsen'',versta om mijte
verheugen?) Con.Baltk.983 (1591q.
B.ONz. Zichverheugen (vg.PLANT.:
verjolijsen, s'esgayev, se vesjouiv, se
pxz
lïjtzrrrry, exultavej. 11Sev.Bl. 1545 (ca
/
1450);DE RoovsRE 249 g3e kw.15e e.q;
Leuv.Bijdv.4,259 gbeg.16e y.
q;Bevv.
Bv.105 (ca 1520?q;St1,35 gvo6r1524);
Doesb.52,223(vöör1528q;BVERAERT334
(15301,345 (15311,376 (1527q;GentseS#.
88,128,218,288 (153% ,Pvochiaen 2587
gca 15401;H.d.Am.P 1,S 6,Aa IM (m .
16ee.q Paulusen Bavnabas,inHs.TM B,
B,fol.60v (m.16e e.?q;Tvudo2260 gca
1550)(veviolyt,1.veviolyst,x yyst,begvystj;
M eestHl765(155% ;Antw.sp.O ij(1561);
Haagsp. c ijV (1561q; Rott.sp. D vij
(15611; Vevs.M aelt.866 g2e h.16e e.
q;
Red.en N at.822 g2eh.16ee.
q;Jezuso.d.
levaevs 190 g
vötsr 1580),PvoetusAbantus
58 gvö6r 158% ; Tyauwe 561 (1595?q.
OPM.Ook in Tyoyen Volhsb. 29b, 36a
geind 15e e.q,aang.in MNW i.v.Vevjolisen,sub l1,Soutevl.,Psalm 32 (èn 106?)
(15401,aang.in OUDEMANSi.v.Vevjoli
jsen
en VISSCH ER, Bvabb.(
uitg.V.d.taaan bl.
46)EcZe
a16
001.
lfst.ïebr.:eenvevjol
ijsen,vreugde,
blijdschap.11GentseSp.347 (1539),Reyne
J'
f.15 (ca 1575?). N.B.Mogelijk behoren hiertoe ooltcAsT.,C.V.
R .69 (1548)
(,,om elcksveriolisen'')en Bvuyne1,117
(15561(,,om myn verjolysen''),zieboven,
subbet.A.).
C.W BDERK. Zichverheugen.11Camp
v.d.Doot2478 (1493)(,,om u teveriolijsene'',
'hic? of sub A)7
.); M enickj.d.bedvoclts308 (1eh.16e e.q(,,om my teveriolysen'' hic of sub A)));cAsT.,C.V.R.
5 (15481,1I.d.An?.K 1 (m.16e e.
q,Rott.
Sp.M iijv (1561q.
Verjolijsenis,zn.Vanvevjolijsen.
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Vreugde,in de aanh.eeuwige,hem else, ordeelvercaefft onghefaelt zyn,in H and.
v.d.Z.N ed.M aatsch. v.Taal-,f-p//pk
z/?.en

vreugde.1Daer en is gheen Godt /daer
en isgheen verrijsenis/Daer en isgheen
leven /noch gheen verjolijsenis,Rott.sp.
CvjvE1561q.
Verjolijsinghe, vsRloLllslxGs, vsRloLYZIJNGHE?zn.Vanvevjohjsen.
Verheuglng,vreugde(vg.PLANT.:verjolijsinge,vesjouissance,exhilavatio,/lïlavitast. 11BVERAERT 299 (152% ; cAsT.,
Pyv.A vv (ca 1530);S.Stadt1218 (ca
1535j;GentseSp.17 (153% ;h.
l'
eest.
z
1J87
(155% ;Saulen David 432 (2e h.16e e.).
Verjubilacien,ww.Van jubilacie.
Hem vevjubilacien, zich verheugen. 1
1
V zel
ve
n
v
e
r
j
u
b
i
l
a
c
i
j
t
,
H
.
d
.
Am.
K
5
v
r
16ee.q.
um .
Ve
rjubileren, VERIUBILBREN, ww. Zie
M NW i.v.
A .BEDR.- Verheugen,vreugdeschen-

ken.l1
,Ghy zoutmymeughen verjubileren
zaen,cAsT.,Pyv.B vij(ca 1530);lupiter
wil ons verjubileren, H .d.Am.G 2 (m.
16ee.J(zieookald.V 8:,ywiltvjonstich
herte verjubileren'' (vg.ben.sub B) en
ald.Z7v).
Zelfst.gebruikt: die (of dat) Verheugt,vreugdeschenkt.1Ghegroetweest
reyn minlijck verjtlbileren //Cupido en
Venus vereenicht t'zam en,H .d.Am .G 2v
gm. 16e e.q;Een veriubileren Es my v
comste,Haagsp.m i(15611.
B.ONz.en w EDERK. Zich verheugen.
11Eevste Bl.1857 (ca 1440?q;Camp v.d.
D oot 885 (1493);Sp.
d.M .916 gbeg.16e
e.q;St1,78 gvöör 1524);Doesb.200gvöör
1528);Leenhoj64 (na 15311;Gentse Sp.
155 (1539j; cAsT., C.V.R. 113 (1548q;
H .d.Am.C 5,Aa 8 gm .16ee.q;Bvuyne1,
122 (1556q,33 (2eh.16ee.
q;Antw.sp.D
ij,M lv en pass.(1561);Haagsp.b ijv
en pass.(1561q;Rott.sp.L i(1561q.

Gesch.X1 (1957),b1.168(ca 1565j.

Verkeerelen,ww.Zie Vevhevelen.
Verkeerelt, bn. Zie Vevhevelt.
Verkeerfven,ww .Zie Vevheyven.
*verkeynsen.Corruptvoor vevhneynsen

(bijvorm van vevhneysen,vevhnijsen?)?
Verkniezen.1Hoe sidt den ouderdom
hem selven en verkeynst. Veracht de
jonckheyt, ende prijst zijn oversaten,
Const-thoon.Juw.367,aang.d.DeJager,
Fveq.1,285 (1607j.
Verkeijsermarten,ww.Van heijsevmavten (zie MNMTi.v.Keisevmavctj.
Verdobbelen? 1 Goe vrijent, daer
plachter altem et te wesen,M aer ick verkeijsermarts: tegen bloo ,,Teeu,M eestev
Hoon399 gca1600?q.
Verkerelen,VERKEERSLEN,VBRKERLBN,
ww . Zie M NM,i.v. H et onderscheiden
van ww.en bn.houdt iets willekeurigs,
zie daarom ook Vevhevelt.
A.Metbetr.tot personen. 1)Nadeel
berokkenen,ram pzaligm aken,verderven,

vernietigen (vg.DE Boi.v.).11Doordesen
hoornen salblijven verkerlt die valsche
pharazeeusche generatie, Abv.0//.,in
Hs. TM B, .4, fol. 64 (eind 16e e?q;
Hy droech geen wapen /hy wasniemant
verkeerelijck, Zeven Sp. Bevmh. C vj
(15914.
2)Verachten.11Soo orboorlijck alsden
landtman labuerich 1nt bouwen volduerich //isop deweerelt/Alworthy somtijtsnochtansverkeereft,An.
tw.sp.R iij
(15611;lc (t.w.Houevdyejdoet dat den
eenen broeder /den anderen isverkeerelijck,Zeven Sp.Bevmh.H iiij(1591j.
B. M et betr.tot zaken.Verstoren,bederven. 11Verkeerelt / wordt redene, /
de schoonste bepeerelt,Leuv. f#'
#F.4,
Verkallen,VERCALLBN,ww.Zie M NW
305(beg.16ee.q.
1
@.5r.Vevcallen.
OPM. Onduidelijk is Leuv. Aï
J'
#r. 4,
Doorpraten bederven.11Susmetgaeget, 305 (beg.16e e.
q;,,Blamelyc/eest/met
dietharevercallen,Dwevch d.Apost.521 voglene (= coire.
)) tsyne verkeerelt''.
Verkerelt, VERKEERELT, VERKERRELT,
g1e h.16ee.q,Hola Couzijn ghy zoudtu
deelverkallen//wel,Rott.sp.G vjV(1561q. VERKERLT bn.Van Teyheyelen.
Verkaven? vERcAvEN, ww. Van haven
1) Verstoord,ontsteld,onthutst,ver(zie MNW 1.v.Caven,2e art.,W NT i.v. bijsterd.11Noyntzo verkeerelt.W aerommeMarote?/lc zyedatdeweereltVerKaj(1),Afl.?).
Eig. wannen en v.v. nauwkeurig be- keert ghaet van Vooren tot achtere,
kijken,onderzoeken?11Die (t.w.depalts- EVSRAERT423(1eh.16ee.q.
gvave)com pt oeck die cappe antrecken, 2)Verdwaasd,onwijs,gek. 1L.:Hoe
hoe ick verkave (
l.ichtvevhaveen versta: staendeesmoukens?E.:Tis/segick /een
hoe ik het (ook) beki
jk,in e1k geval, werelt?Hy waerwelverkerelt//bouenen
zonder enige twijfel?), Tvudo 2903 (ca ondere / Diet misprese, Antw.sp.i iiij
1550j;V ghepeys,v woordt;alen hebdij (1561j;1ck staen en sien alwaerick verm aer eens ghedacht, Tsal voer goods kerelt,Bv.Will
ehen 186 (1565?q.
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3) Rampzalig, ellendig. 11Och sulck
vermaen / Begeerte van hoocheden /
hout m y verkerelt, Sp.
d.1j1.2989 gbeg.
16ee.q;Wy (l.pzylwondert wat dat is v
intentie Die soo grooten credenti
e/
hebt Op de weerelt Door uwen grooten
rijckdom bepeerelt D at ghy soo slecht
verkeerelt /v noch wilt houwen? Hwfzf?.
S/.R iv (15611 (hic? ofm inderwaardig?
Het verband wijst echter op geestelijke
onvoldaanheid); Die t' ghebruyck der
wellusten hebben wtghesperelt Die treen
geen suervoetstappen /metmoedeleden
Diewillen hierblyuen peyselijck /en niet
verkerelt,Zeven Sp.Bevmh.G iijv(15911;
Noyt tot gheenen daghen / was hy so
verkerelt,ald.K iij.
4) Veracht. 1'Wie es met charitaten
bepeereld? Minne ende vriendscap
ZiJ'n alverkereld.W aeresnu bekentheit?

nu

waerestrauwe?cAsT.,C.V.R.151 (1548)
(hic? ofverdwenen,vergaan?);Van alle
zijen ,yblinct ,yde hoocheyt bepeerelt,
Dies ghy de kleyn H anskens houdt verkeerelt Nu ter weerelt, H .d.z4-,.E 5

rm .16ee.
q.
5)Van vevhevelen in onz.gebrtlik:verkeerd,slecht,verdorven.11Nemmermeer

langen (vg.Loquelai.v.Veyheveyen).I
.1J.:
Sy siten crevelt.F.:H aerherteverkevelt.
J.Haerherteknevelt,Sp.d.M .3300 (beg.
16ee.q.
Verkiken, ww. Van hihen.
Verwaarlozen, veronachtzamen (vg.
Loquela i.
v. Vevhijhen)? 11Alle andere
sanghers helpt hier trecken den plouch
Siet dat ghy dijn eere zonder verkiken
claerd,cAsT.,C.V.
R .123 (1.5481.

Verkleenen, VERCLEENEN, ww.
M NNV i.v. Vevcleinen.
A.BEDR. Kleineren,honen,sm aden

(vg.KTL.:Ver-kleynen. Devogave,detvahel'
e,detvactave,contemneye).11Elcander
verkleenende,cAsT.,Pyv.B vijv(ca1530);
Keert eenen anderen wech nade landen
dijn...oft ghiwortvercleent,DeV.PV.B.
146,5 (153% .
ln deaanh.zelfst.gebruikt:smaad.ll
Ramphebdy/diezulckenverkleenen (t.w
op de kaak staan als misdadiger)wacht,
cAsT.,Pyv.C i(ca 15301.
B. ONz.
Zich bedroeven, smart
gevoelen; ineenkrimpen. 11 Kinders die
deerlijck vercleenen Siende den anderen
suchten oft weenen, Antw.sp. Oo iiij
(15611;Mijn hert vercleent, als ick het
srnaecke, Tcooven 707 (15651.

en wordicalso verkereltD ateenich ander
Verkleente,VBRCLEENTE,VERCLEYNTE,
sal comen in mijn gedacht, D oesb. 146
gvö6r 1528); Dese H oere bedriecht de zn.Van vevhleenen.
ghehele werelt,Doer die beeste verkerelt,
1) Vermindering; sondev vevcleynte,
Dwevch d. Apost. 1169 (1e h. 16e e.1; vevcleente, zonder beperking, zonder re-

De vremde weereltDie seer verkeerelt//
alommedomineert,Antw.sp.SSiiij(15611,
.
Vredeverdrijftalletweedracht/en twist
verkeerelt,ald.Ggg iv;Eijsiettoch eens
sitten die werlt Noyt soo verkerrelt /

strictie;ten volle,volledig;volstrekt.11
(Christus)Diezondervercleentebemindt
en beraedt,GentseSp.352 (15391;Dies

304 (2eh.16e e.q.

ald.Lllij (hic?);Hoe coemt dan datse
(t.w. de onrechtvaardige kooplieden)
tghemeyn volck nochtans / Cooplien
noem t en daer voor houdt sonder vercleynte,ald.Llli
ijv;Datwenschen wy v
te saem en sonder eenich vercleente,M .
Bedv.Havt 158 (1577); Een nieu ghebooren herte Zoo werdy nv bekent //
zonder eenighe vercleente, Vadev Onse
1220 (15771.
ln de aanh. schi
jnt geen vevcleente

wy groeyende Goubloem kens haer int

sluyten Moet onsionste uyten /,
/sonder

van vooren van bachhen, Vevs.M aelt. vercleente,Ant
w.sp.R iijv(15611;Sonder
353 (2e h.16e e.1;W ie wildij dus doot vercleynte /Ter nootbewarende /haers
slaen wie is dus verkerlt,W eveltbevechten coopgoets masse /ls dat niet wi
jsheyt?
OPM.Vg.Onvevhevelt.
Verkerven, VERKEERFVEN, WW . Zie
M NW i.v.
A .BEDR.- W egnem en,doen ophou-

den. 1Vvild minen druck minderen en
verkeerfuen, cAsT., C.V.R. 116 r15481;
Mijnen druck meugdij,schoon lief,verkerven, Redevijhevsged.46, 22 (m. 16e
e.?q.
B.ONz. Zich misdragentmisdoen?1
Men salu leeren tegensu wtffteverker- doen te betekenen au serieux nem en ;
ven,LijsgenenLichthavt382geind16ee.?q men zou vevcleente dan ook kunnen weergeven met geringschatting. 11Hoort toe
(hic?of1.'Jtegens...vevherven?).

Verkevelen,ww.Bijvorm van vevheve- ende doetonsgeen vercleente,Gv.H el185
ven (vg.hevelnaastheveven hevelen naast gca 1564q.
heveven).
2)Smaad,schande.11lck pryse vlieAlerteren,verkwijnen Van liefdesver- ghendeliefdeom m ynverkleenteyf-f.#.d -.

M 4V (m.16e e.
q(versta:totmijn schande?);Tiseen grootvercleente /alle dese
feijten,Gv.Hel591rca15641.
ln deaanhh.smadelijkebejegening,
schandelijke daad. 1 G.: Dwelck eerst

CKEN,ww.Zie MNW i.v. Vevcloehen.

A.BBDR.- 1)Versterken (vg.DE Bo,
coRx.-vsRvL.,Joos).1O edelCalliope...
Verkloect m y mynen gheest en rechte
hant,H.d.Am,.Q 2 (m .16ee.q.
gheschiede 0.. Door die vercleynte R.:
2) Kracht geven, bijstaan, helpen. 11
Van Florus den Tyran, Antw.sp. H i Sy wilt v noch meer vercloecken,A ntw.

(15611;Diehaerlieten duncken /dathaer
gheschiedevercleynte,ald.H ij.
3) Ongeluk,rampspoed,narigheid,ellende. 11 Ja dats voor ghemeente, en
groote vercleente,M en soudse tghebeente,

stooten ontsticken, Dwevch d. Apost.
294 (1eh.16ee.q;Ofhem geschietisenige
vercleente van dees putertieren,die hem

seer haeten? S.stadt 852 (ca 15351; Si
j
sullen noch soo rijen ons scaemele gemeente, Jae ons plockken en teesen al
totten gebeente, M et groot vercleente,
Tcooven 1080 (15654(hic?ofsub bet.2?);
Dieshy nu te Bethulien //metalletghemeente //daer esin vercleente //zwaer,
Judiclt 1244 (1577j; Zynder kercken //
ofte helich ghem eente weder ghebooren
zynde //buuten allevercleenteduertonvergangheleck woordt gods,Tavuwegvaen
1359(1581).
Verkleynicheit, VBRKLEVNICHEDE, zn.
Van vevhleynighen (zie Vevcleynighen) of
contam inatie van vevcleynen en cleynicheit.

1)Schade,verlies?Ofoneer,schande?1

Aveestreyn,ten is u geen verkleynicheit
V'ant m eer is te schouwen onreynicheyt
Dersonden dan allegrootheytderpynen,

Bv.îvillehen 239 (1565?1.
2) Minachting, versmading. 11 Uw
deugds verkleinigheid, uw werken tem peestelijk,M eest-.
d
1l131 (1559) (c= Roevendet'.M eestAl71gca1564?j).
3)Ontering.11lckspreyemyn netteken
Van m innelycker groeten, zonder verkleynicheden (zondev vevhleynickeden,op
voorname,hoofse wijze?),H.d.
A m.H 4
gm.16ee.
j;lck belovev metherten met
zinnen Ghestadich te bli
jvene zonder
verkleynichede (zondev vevhleynichede,
zondermijzelfteonteren,te verlagen?),
En tehoudenealtijtmyn reynichede,ald.
G 1V;Zoo dede sy haer zelven groote verldeynicheyt (t.w.indien haar liefde niet
beantwoordwerd),ald.G 8.

Sp.Bb iij(1561)(hic?),Dieghy gheschapen hebt/wilttoch verkloecken,Rott.sp.
C iv(1561),Hy wordtzomtijdtsmetaenvechtinghebeproeft/Daerom moetenwy
hem een weynich verkloecken,ald.L ijv;
Lydt geenen noot,ick salu vercloecken,
Bvuyne 3,71 (1562);Sijdijbeswaert off
belaen / ick sal v vercloecken, Deenv.
slensch557g2eh.16ee.q.
ln de aanh.zelfst. gebruikt: hulp,

b
ijstand. 1 Midts Godts genadich vercloecken,m ach sulcke seggen m et Paulo
serteyn :ick verm acht al,Bvuyne 3, 185

(155% .
3) Bekrachtigen; getuigen? 1 Deur
Ezechielspreeckthy onstot eenen troost
zeere/Endemeeranderehet zelfdeverkloecken /Den dootdeszondaersick niet
enB.
beONz
ghee.re
,Rott.sp.B iij(15611.
- Zich verstouten,m oed vatten (vg.KIL.:Ver-kloecken.azlsï-'
l/pz
sumeve, audere). 1 Van schaem ten verandert mi
jn ghesichte yDatick in twerck
vercloeckeduslichte,Sp.d.M .1976 gbeg.
16e e.q; 1A'
vilt vercloecken //en neemt
orlofmetjolijt,Antw.sp.oiiij(1561q.
C. RVEDERK. - 1) Zich verstouten,
moed vatten (vg.PLANT. h em selv en
verkloecken ! s'enhavdiv, animum F6tl1peve,confidentIam ç'
zfAy
?
z
lpr:l;wagen,1a'Skeren.11En wilt u nietteseervercloecken,
alsuvyantwi1crancken di,Sp.d.long.12,
241 (1488J;Ooc hebbic my seluen /gheweist verclouckende W ederversouckende
/plaetsen en steden Van Houder Ghewuente,EVERAERT 20 (150% ;Alsouwent
benyen Die helsghe pryen , ick sals m y
vercloecken,Tvudo 3115 gca 1550j;Die
hem terZeebegheeften wiltverkloecken,
Onbekende hoeclcen ,ym oet hy dickwils

aenschouwen,H .d.Am.A 6v (m .16e e.j;
Vriltv vry vercloecken //trecktnaerden
strijt,Haagsp.C i(1561q;Moetick mijn
vercloecken,1ck sal u desen vleugel ol'
n
d'ooren dorschen, Goossen Taeyaevt 178

Verklicken,ww .Zie MNV Ti.v. Vevclic- (2eh.16ee.
q.
/?c0.
2)Zich inspannen,zijn bestdoen.1Om
ve
r
ho
or
t
t
e
zyne u zelven verclouckt,
Snappen,verschalken?11Hy is alver-

klickt//wiltditvitten /1ck svyantstemtatie dedehem in twijffelzitten,Rott.sp.
Cv (15611.
Verkloetclken,vsltct-oyccKEx,vEltct-ov458

GentseSp.10 (153% ;Bruerlollaertmoet
hem int werck vercloecken,A.BIJNS 156
(1548);Vriltu getrouwelijck metmijvercloecken Om te persequeren dees secte

onbekent, Beheevinge Pauli 265 (ca
1550?1,Hy en verlaetniemandendiehem
issoekendeDoorconste /dussijtv vercloekende,Antw.sp.Gg ij(15611(zieook
ald.Hh i) Mriltet eens besoecken En u
vercloecken,Tcooven 799 (15651 Sy sijn
teNajothin Ramathaenheurvercloecken
in der propheten boecken,Saulen David
502 g2eh.16e e.q.
3) Zich amuseren? 11M et sulcke damoyselle//muechdy u vercloecken,Ontv.
Rentm.145 (1588?1.
4)Hem vevcloechen tot,tegen,(vi
jandig)
o
p
t
r
e
de
n
(
t
e
g
e
n
)
,
a
a
n
v
a
l
l
e
n,
b
e
l
a
gen. lt
Gruwelic de viandt hem zalvercloucken
Totten stervende mensche, Gentse Sp.
7 (
153% ;Deursoecktde Pelagianihaer
boecken / Daer hem Augustinus tegen
verkloecken /ginc,Rott.sp.P vjv (1561).
5) Zich haasten, zich spoeden. ills
Petrushier?zijtu totantwoordtverkloeckende, Rott.sp. F viijv (15611 (hic? of
zich verwaardigen?);Soosa1ick my verclotlcken om by hem tecom en,Onlytsaemheyt ende Bvoedevlicl
te OndevwIj'
s 169
qeind 1.6ee.?q.
OPM.Vg.hem vevhloechen na,zich spoeden naar,bij NoozEMAx,aang.d.ouos-

Verknapen,VERCNAPEN, VERCNAEPEN,

ww.ZieMNW i.v.Veycnapen.

h.BEDR.- 1)Eig.dienen (zie MNW
Vevhnapen,2e art.(!)en SVBRAERT 430
(1eh.16ee.)(hic?),Rott.sp.H ijv(15611,
Hs.T.
&fl,,4,fol
.105 qeind16ee.q(,,son:1

i.v. Veycnapen, bet. 1, OUDEMANS i.v.
dich Vercnapen

versta: dienen der

zonde?),v.v.ook hoeden,behoeden,helpen.1God wilsevercnapen,os Roovslts
398 (3ekw.15ee.
q;Moetghy noch by de
verckenen slapen En die verknapen //
oueralop velt,Antw.sp.Ffijv (1561q.
2)Volgen,vergezellen.1Van uutgeloopen moncken wert hij vercnaept, A.
BIJNS 73 (1528) Malchusgheslachte,die
Jesabelverknapen Om Gods propheten
tebrenghen tondere,ald.146 (15481;Bedrieghelicwaen vraechtFraudelicschijn,
Oft sy Pyramus en Thisbe verknapen
willen zo sy naer de poorte van Babylo-

nien gaen,cAsT.,Pyv.C viijv gca 15301$'
Of wy verknapen ghinghen dees twee.
ald.D i,W eet dat ludas discipulen niet
en slapen,Dieden minnaerstallen steden
verknapen Om oneer te doene, hadden

zijts macht,X.Esels40,25 (1530),5Va,

neve,hy compt hier,die thoerekint dus
hayt, Laeyt ons hem verknapen van

MANSi.v.Vevhloehen.
ln de aanh.zich bewegen,vooruit- achtere,Tvudo 1824 (ca 15501;Ouervloekomen. !1Och!wat's myns nu? ick en dicheyt, V ercnaept van ouerdaet, en

kan my nietverkloecken,W antickblijve
staende,H .d.Am.K 2Vgm.16ee.;.
Verknaept,bn.Van vevhnapen.
1)Eig.verbonden,zedelijk verplichtof
gehecht(vg.CAMPHUYZBN,Ps.22,14:,,haer
hert verknaept aen Godt en deuchdt'',
aang.in W NT i.v.Knaap,Afl.)en v.v.
genegen,gezind? 11ln 'tschijn quam hy
alvan schaeps cleeren,Gheli
jc den wulf

leckernije, HOUAVAERT, Lusth. 2, 250
(1582-'83q.
OPM.Nogbijv.D.Noo'
r57,v.MANDER,
Bethl.38 (hic?),aang.inW NT i.v.Knaap
Afl.en SPIEGHEL,Hevtsp.6,22en 261.
ln de aanh.schijnt ons vevcnapen
(gezegd van Christus)te betekenen:ons
1otdelen,onsgelijk worden (t.
w .doorde
menswording).11Alwaert algedaen dat

menich vileyn,Pol.Ball.200 (1581?q.
2) Ellendig, rampzalig? 11 Ja hadde
ick (t.w.de geest) van btlyten moghen
zijn werckende /Als ghy (t.w.de mens)
doet /ghy en waert dus niet verknaept,
Rott.sp.C viijg1561q.
OPM.Zie ook Vevhnapen.

ln deaanh.schijntcomen vevcnapen
tebetekenen:erbijkomen,zich mengen
in,meegaan doen.11lcen hebbevry altoosniet gheslapen,lc com me vercnapen
eeric verdoove,GentseSp.170 (15391.
3) Overmannen, beheersen; v.v.ook
kwellen?11Suchten ende swaerghepeys/
waren m i vercnapende,Ds RoovsRs 365
q3ekw.15ee.q;Ducht,ancxt & sorgesyn
wy (l.vy) vercnapende,CRUL,AB,in
Bvuyne1,175 g2e kw.16ee.q;Duswerd
ick verknaept van vreesen en sorghen,
HOUwAERT, Lusth. 3, 122 (1582-'83)
(hic?);Sonder woeckergeleent/als niet

naerde prooye gaept,Om teverlossen die
edel heeren, Die binnen Ghendt waren
betraept.Hy sprack :. @'t Gemeente niet
en slaept Certeyn, By haer te com m en
ben IC verknaept, H et lossen let m y

Verknaghen,ww.Van hnaghen.

Hem vevhnaghen, zich yyopeten'' (t.w.
van ergernis)? 11(fh wens è7) Cerberus
snotte voordijn maelveseye /AlsZoilus
U-lien zelven te verknaghene, cAsT.,
Bal.P ij (achterC.v.R.,ed.Rotterdam
1616)(1521j.

sm enschen hert mocht gronden,geen victorie & m ochtm en hier duerbetrapen, &
had onsditlam niet com en vercnapen &
11I ons vlees gesm aeckt den dootlycken
keest,Bvuyne 3,83 (1562q.
-
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van giericheyt verknaept, Zeven

Beymh.C ij(15911.
4)Verschalken,bedriegen.11Tvleesch
totsonden geneycht,mijaltijtverknaept,
A.BIJNS 370 (ca 1540)?
'L.:Siedy dyen
quant niet? E.: AVil lcken vercnapen,

Antw.sp.iiij(1561);LaetonsMeestalde
wereltgaen verknapen,Zeven Sp.Bevmk.
H viijl'(15911.
OPM.Vg.sMvTsRs,Fab.no 74 (beg.
17e e.q ,,Derhalven hy (t.w.de herder)
hem (t.
w . de wolf) deed' behendichlijc
verknapen, En stracx aen eenen boom
oochanghen op de plaen'
'(aang.in W NT
i.v.Knaap,Afl.).
5) Verkrijgen, verwerven. 11Dieselck
aenveerde sonder lange te slapene.
Hope l ghelove / om sal
icheytteverCnapene,Dals.wedevh.808 (
eind 15ee.?q.
6)Verklappen? 11lck zoude u schier
Broer (ick zal'tu verknapen)Eenen besloten brief hebben ghezonden,Rott.sp.
A i(15611.
OPM.Onduidelijk isdebet.in St1,115
(vöör1524);,,suetvan Suesnee (?)moet
vleys eten doer cloic vercnapen''.
B.W BDERK.- Dienen?11Mijnhertein
Venus strick betraept Hem verknaept //
twelck honich raept Alseen die laept //
van Venus drancke,Sp.d.M .1664 (beg.
16e e.q; B.:W e1 eten,lang slapen,L.:

drucsverknesen,B.d.Scv.11(1539q,
.Therte
es in ghetruere //tlydtpyne verknesen,
Judich 1302 (1577j;Elck mach welversaecht zyn // int lyden verknesen,ald;
1415 (hic? of behoort vevhnesen biJ
Elch?).
In de aanh.veralgemeend totbw.v.
graad? IjAl waerd dat een m ensche...
ware,Verstui
jckt,vercrompen van sieckten,vercnesen //cleijn,Metdese oliewil
ic hem ghenesen // reijn, Bkistiev 134
(eind 16ee.?j.
Verknijselic,bn.Van vevhnijsen.
Kwellend? 11O hittighe wreetheyt...
Vol injurien elcken verknijselic, cAsT.,
Pyv.B iijv rca 15301.
Verknysen,vERcxvssx,ww.Zie M NMJ
i.v. Vevcnisen.

1) Kwellen,benauwen.111nt oordeels
verclaren //hoe wy worden verknesen,
DERoovERs240(3ekw.15ee.
q;Comtghy
hierom ons te verknysen,Dboech d.Hpz.,
aang.in Kluchtsp.1,74 (1e h.16e e.q;
Alledatleeft.. verblytnv elck voghelkin
m et zynen zanghe vut zwaerheyts ver-

cnysen,ReyneM .13(ca1575?j;Och noyt
wreeder vercnysen,ald.1104;Alle rechtveerdighe heeftsy (t.w.de wereld)oynt
verknesen,Pol.Ball.166 (1581?) (hic?).
Voor l7de-eeuwse plaatsen (t.w.
Spvingh-Adev 209 g1613j,Schadt-histefol.
Dats nu die m aniere.1
. B.:Dueght hem 27 (1621) en Vliss. Redens-Lusth. 256
verknapen L.: Dats waer, perderiere, (1642j) zieDeJager,Fveq.1,285.
Tvudo235 (ca 15504.
2)Verachten,verwerpen.11lcbem een
OPM.Vg.Knapen en P-evhnaept.
worem / en gheen mensche int wesen,
Verknesen, vERcNssEN, bn. Van Tey- Eenen spotder l
ieden //van elcken verhnysen.
knesen,Jezusi.d.tempel263 (ca 1575?j;
1)Van personen:ellendig,rampzalig.11 Hebben zy Christum verknesen ... zoo
Nochtans haudt my verknezen byzon- zullen zy haer oock vervolghende benydere, De zonde in m y den gheest haudt den,Tavuwegvaen 113 (1581);Den gheest
tondere, Gent
se Sp. 45 (1539j; lc ben gods // vul alder ghenaden die by de
verknezen in allende aervelict ald. 47; werelt ghel
astert wort /ende verknesen
W ie duer coopi
om ztn gracye maer by godskercke ghepresen,ald.360;
jnghe
* Hi
vraeght, Hy bl
ijft verknezen, ald. 53,
j heeft geweest verknesen voort menDen brief OS bezeghelt en jc blyue ver- schelyck geslacht,H s.TM B, C,fol. 78*
knesen. llenlnAernleer en zallick verlost (ei
nd 16e e.?j (hic?),Ghy en wort niet
wesen!Reyne M .719 gca 1575?);W at verknesen,ald.106v* (hic?);Die pluymverstaen ick by desen,1ck aerem zondaer stri
jcker / is die waerheyt verknysende,
verknesen //ten troostealgaders?Vevl.Z. Zeven Sp.Bevmk.K iijv (1591q (hic? Of
1,533 (1583);Ten speele ten danse,A1s geweld aandoen?Verloochenen?),Leert
zoudenzynaecktgaen /alseen verknesen my,dat wreedigheyt behoortte zijn verknesen, Ned.H el. 256 (1610q;Sy zull
en
//puut!ald.11,67.
Vevcnesen houden,onderzijn macht kinderlijck hem doch niet trots verknybrengen. 11Zoo zout ghyse mueghen // zen, Vlaevd.Red. 88 (1617), Den Heer
-

-

van stonden an naer desen honden ver- pryzen en loven,die ons noyt heeft vercnesen // ende oock tondere bringhen, knezen,ald.149.

3)Verjagen,verdrijven.11Elc dier nu
Judick921(1577j.
2) Van zaken:ellendig, afschuwelijk, druck / om verknysen spoet,EVERAERT
ondraaglijk.1W ilt slaken de pese Mijns 345 (1531),De ghewillighe van Ghendt
460

en sullen oock niet cesseren, Die met Bl
eiftghy by Elckerlyc /methu verlack
haer witte boordekens den vyandt ver- quaet?EVERAERT 291 (1529j.
knesen Voor M eenen, Pol.Ball. 146
Verlacken(1),ww.ZieMNW i.v.
(1581?q (hic? of sub bet. 1:kwellen, Eig.verstrikken oflokken,V.V.Vangen

benauwen?);Geeftaudientie/laetonrust of(vastlhouden? 11Soe salmen hem int
verknesen // si
jn, Pvoetus Abantus 65 brouweram bacht verlacken ;Daer salhy
sitten van den besten bier packen,D aer
(vt
sör15891.
OPM.Vg. Vevhnesen,Onvevhnesen.
salhyhem hauwen,Tvauwe1064 (1595?j.
Verkrevelen, VERCREVBLEN, ww. Van
Den bliech(ofsijn bliechen)vevlachen,
Kvevelen.
zieBliech.
1)Vergaan van verlangen naarminge- Verlacken (11),ww.Van lachen.
not? 11Hy salnoch wepelen /Dan salse Lakken? 11Sy .. blincten ghelyc enen
vercrevelen in Venus forneys, Sp.d.M . swerten naol of rechte egiptuers doen
bruyn intverlacken,St1,105 (v(
5531 (beg.16e e.1.
56r1524j.
Verlackere,zn.Van vevlachen.
2)Kreperen?1Godtgeeff die paep het
vallendt evele dathi
jvercrevele, W evelt
Bedrieger. 11Hy (t.w.de ,yvyant der
bevechten 333 (2eh.16e e.q;W at,Magere menschen'') heeft tmynen ondancke //
Ti
jt, verkrevelen moetje, Hoe menigen als loos verlackere zyn crockezaet ghemaecktgijachternat!Voovleden Tijt251 zaeyt/in m ynen ackere,Tavuwegvaen 836
geind 16ee.?q.
(15811.
Verkruypen,VERCRUYPEN,VERCRUPEN,
Verlaetheit,zn.Zie M N'
W i-v.
ww.ZieMNW i.v.Veycyupen.
S
t
i
l
s
t
a
n
d
,
r
u
s
t
.1
1
And
e
rs (t.w.indien
A. BEDR.
(Kruipende) ontgaan, de duivels de m ensen niet mogen J,Ca.Sontvluchten.11Avijmogent hiervercruij- tien'') en crijchdiis (t.w.God)nemmerpen alm et ons drien,Deenv.M ensch 617 meer verlaetheit Vander veruaertheit,
g2e h.16e e.q;W i
j moeten verstranden die siplien,M av.v.N.828 gca 1500q.
En vercruijpentsubbijtmetscaeen met
Zondevle) vevlaetkeyt,10zonderopscanden, ald. 993.
houden.11Qlxts (l.quets?)taruwegraentB.ONz. 1)Van personen.Eig.krui- kin /vry zondereverlaetheytrechtsmyne
pende vluchten? wegkruipen (vg. KIL.: quaetheyt//zonderveelmeerbassen //
ver-kruypen.Pyosevpeve siuepvovepeve vrijzallick anderspassen //dy,Tayuwealio:veptando evadeve en PLANT. ver- gyaen 974 (15811 (hic? of zonder mankruypen,eschappeven vampantou en se keren?); Drynckende den wyn zondere
tvainant,veptandoevadeveveljugere),v.v. verlaetheyt,ln puere onachtsaemheyt /
ook vluchten in het alg,m aken dat men ghezeyt: Gods versmaetheyt, Vevl.Z.1,
wegkom t, de benen nem en. IF. Dat 1291 (15831;-- 20 zonder mankeren.1
1
-

dede m y verkruypen.T :D at deedt my

vlien,Rott.sp.Q ijV (1561);W ildy dus
preken,//icksalvercruypen,Ontv.Rentm.
247(1588?q.
2) Van zaken.- a)Verdwi
jnen.1Alle
beduchten /wis/verkruypen / snellijck,
R(
1tt.sp.P iij(15611.
lnz.van bloed,als gevolg van een
hevige aandoening (vg.DE Bo i.
v. Vevhvuipen).1M av.v.N.905gca1500):Doesb.
74 (vöör 15281;cAsT.,C.V.R.236 (15481.
N.b.Ook bijBoEriusoE Booo'
r,aang.
d.Ds Bo t.a.p.
b)Van yzaderen enpesen''#alssynoniem
van cvimpen.11Ghy doetmy vercruypen
aderen en pesen (versta:schrilcken,ontstellen en vg.DESPARS bijDE Bo:,,Dat
-

Sonder verlaetheydt Alle dinghen begheren hueren ti
jdt, DE RoovsRB 306

g3ekw.
15ee.q.
ww.Van vevlagen,eig.belagVer
enlagel
(zieen,
MNW
1.5J., le art.
) en v.v.
foppen,beetnemen,verleiden (vg.Joos)?
Foppen, verleiden, bedriegen? 1 Hoe
sidtick dus,noch noijtso verlagelt.W at,
ben ick aen desen boom genagelt?Appelboom 247(1ekw.16ee.?j.
Verlasschen, ww. Van lasschen (zie
MN'
W i.v.Lasscen,le art.).
Afbreken,critiseren.1W atghy teverlasschen //caltSwychtdoch vantperdt//
en tzelve te verscoonen //gerdt,Judich
1631(15771.

alle kerstene herten verschricken ende

Verlastynghe, zn. Zie M NW i.v. Veylasténge.

vercrupen moeten diet hooren''), Tvudo
1479 Eca 1550j.
Verlack,zn.Van vevlachen ?
Verstrikking,misleiding? 1Hoe zoude
Elckerlyc alle dynghen jn staten houden

Bezwaring, druk (vg. PLANT.: verlastinge,ckavgementpesant,aggvavatéo).
1 Daerse verlastynghe / van kyndren
m ercken Behoorense compassye toe te
dwynghene,EVERAERT 223 (1528?q.
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Verlech,zn.ZieM NW i.v.
looft dat vrij, Eercorten tij,sondereeUitvlucht, verontschuldiging, beden- nich verl
ettinge,Tcooyen 1060 (1565j.
king,tegenwerping.11EVBRAERT61(1511q, Verleuren,ww.Van leuven.

Smenschen gheest 176 gca 1560?q; Vevs. Verspelen?11Swijchtnoch booswijchten
M aelt.679 (2eh.16ee.q;CvimpevtOom 331 eer ghijmijn verder versteurt Den cans
(eind 16ee.?q.
hebt gi
j verleurt,Saulen Dltpïtf374 g2e
OPM. Vg. Con. 5/- .2 312, 166 var., h.16ee.
1.
Verlichtheyt,zn.Van vevlichten.
aang.in MNM/i.v.,sub bet.2).
Verleckeren,svw.Zie MNW i.v.
Vertroosting. 11 Die zeght dat ghy
Zich verlekkeren,verzot raken op.11 troost brijnght en medicyne,W aer duer
Dit m eysken verleckerde vast aen die verl
ichtheyt in mijn herte prame,Gentse
brocken,Doesb.238 rvöör 15284.
Sp.319(153% .
Verleelicken, ww. Zie M N W i.v. VevVerlichticheyt,zn.Zie M NNV i.v. Iz
Qrlelihen.
lichticheit.

Lelijker, slechter maken (vg. KIL.:

Geestelijke verlichting,onderrichting?

RoovERs 314 (3ekw.15e e.q.
Verleetschap,zn.Van veyleet(zieMNW
i.v.)?Ofcontaminatievan vevleeten leet,î
c/lJ#?
Afkeer,tegenzin (vg.DE Bo i.v. IQrleeschap).11Verleetschap rijster oock met
ghewelde, Sp.d.M . 978 gbeg. 16e e.q;
Quamer verleetschap ten labuere, Dit
zoude 'tprisoen van m innen breken, H .
d.Am.L 2v Em.16e e.q(zie ook ald.L 3
enV vv).

schier,Antw.sp.1ijg1561j.
Verlicken,ww .Van lichen,beetnem en,
bedriegen (zie W NT i.
v.Lihhen (1),bet.
7).Ofrijmvervormingvan vevlachen?
Verschalken,verstrikken,bedriegen? 1
W y sullen den hoop noch soverlicken (x
ontstichenj,lck salderop micken //recht
als een draet,Dwevch d.Apost.296 g1e
h.16ee.q.
Verlinck,zn.Vanvevlingen.
Verlangen. 11 Een wijndruue Dair
dorstige,hongyrige na hebben verlinck,
Doesb.222Evöo'r1528q.
Verloostelijck,bw:Van vevloosten.
Verlossend, bevrildend. 1 Mocht ick
(
-y
s hevte)verloostelijck y,loosten,H.d.
a4A
n.K 8 (rn.16ee.
).
Verloren,bn.Zie (
M NSV i.v.
1)Dats,datis,het is,t'is vevloven,dat
staat vast.11Eevste Bl.384 Eca 1440?q;
Sacv.v.d.N.486 en pass.g3e kw.15e e.q;
Elchevlyc195 ('ca 1490?q,M an en wl
jj89
Eeind 15e e.?q,M av.v.hT.162 (ca 1500j;
Sp.d.M .443(beg.16ee.q;DvieM innevs10
gbeg.16e e.?j;A.BIJNS,N.ReI.136,a,10
(1525j;A.BIJNS 49 (1528);Lechevt.508
(1541j;Tielebuijs69(15411;H.d.Am.O 27
gm .16e e.);Chavon 644 (15511,Bv.Willeken 23 (1565?1;Vleveltbevechten 10,554
g2e h.16e e.q;Lanshnecht166 (16e e.
q;
Zeven Sp.Bevmh.H ijvg15911.
OPM.Vg.'J was al vevloven,het stond
vast(?),uitK.CALLBBBRTaang.doorDE
Bo i.v.Vevliezen.
2)Vevloven laten,laten voorwathetis,
geen aandacht besteden aan.11Dat zalmen voorbijgaen en latentverloren,oE
RoovERs 348 (3e kw.15e e.
q.

V er-leelick en. Foedave, detuvpaye en Of hulp,bi
jstand;troost? 11M .:Sydy
PLANT.: verleelicken, leelick m a- maer dienerssen Van haer / di
e v sendt
ken, enlaidiv, foedave,detuvpave, . de- tot mijnder verlichticheyt / V'ie sijdy
honestaye, .
çtlg'
#t#lry, spuvcave). 1 Sulck ghy dan? F.'1ck ben die voorsichticheyt
waentverschoonen m aer hiverleelict,DE tot sticti
cheyt/comen wy v bestieren //

Verleghen,ww .Zie M NW i.v.Vevledi<6W.

Hem vevlegken te,tot,eig. ,,zich vri
jmake
n voor''(vg.
KIL.: Ver-ledighen
. .. Sich ver-l
edighen tot b idden .
Vacave ovationi),v.v.zich wenden,richten tot? 11W y Goubloemkens OnS Cendrachtelijck verleghen Tuwaerts m et een
minlijcke presentatie, Antw.Sp.N iij
(1561).
Verlet,zn.Zie M NAV i.v.
1) Vertraging, uitstel (vg. Voc.cop.:
verlet,pevmovatus en KIL.:Ver-let...
Dilatio,pyocvastinatio). 11W ist ick noch
aen sulcken koe te geraecken, lck liep
terstont derwaert sonder verlet,Goossen

Taeijaevt250 g2eh.16ee.?q.
2)Verzuim,nalatigheid (vg.KIL.:V erlet. Omissio, pvaet
evmissio); sondey
vevlet, prompt,zonder mankeren. 1 Altenlet jaerl
ix,soet hoert, Sonder verlet
ende sonder discoert, Soe m einen wier
vort.. noch.
vj.te speelne,EevsteBl.42
gca1440?).
Verlettinge,zn.Zie M NW i.v.
Vertraging, uitstel (vg. Teuth.: verlettinge, vertuevynghe, mova, tavdatiot.1Daerom sullenserin versien,ge462

Verlucken,ww.ZieM NW i.v.Vevluhen.

Eig.afsluiten, in de aanh. fig. ver- vermall
en //'tspel/oft'twaerverlooren //
bergen ofachterhouden.11Hopendetzelue werck,Rott.sp.G vjv(15611.
by zyndermildergratieteonthoudene// 2) Dol,verzot maken. 1 W ij moeten
zonder eenighe slakatieende talderspatie hem op aertschen schadt (een ,
,schoon
tot m yns euen vrouwe'
')sovermallen dathi
jmetallen //
// dies te ghebruckene
stichtinghe //zondere verluckene, Vadev sijn crachten sal thaerwaerts spoen,
Onse1231 g15771.
Hs.TM B,C,fol.69 geind 16ee.?q.
Verluwen,WW.Bi
jvorm van vevluden. Verm ancken,WW.Van m anchen.
Verklaren,zeggen.11God esheere van
Bederven,verknoeien? 11Op dat dees
a1
o.ic cl
(1,
53z91
aer verluwe,Gentse Sp.251 dingen nietwerden gecgrqanqcqtnoch ten
quaesten vermanct /Soo gaeickketaenVermaeckeghe, zn.Van veymaechen.
vaerden en saij dit oncrui
jt hier inder
Die vernieuwt, herschept. 1 Mijns aerden,Saeyeve584 (2eh.16e e.
).
vleesch verm aeckeghevoedigheghepresen
Verm anich, bw .Van vevmanen.
zijt ghy (t.
w . Maria) eerst weerende 1) Vermanend (vg. KIL.: ver-m aetsvyandtsgrou,DE RoovsRE 197 g3ekw. nigh.Paveneticus,adhovtatoviusj.1Redene natuere verm anich ,,tuyghen, Dat 't
15ee.).
Verm aente,zn.Zie M NV'
-i.v.
Kindt de M oeder m oet onderdanich
1)Uiting,mededeling;- metsnoovey- ))buyghen ln alle zaken, H .d.A m. B 5v
maente,metsmadelijkewoorden.11ln hem gm.16ee.
1.
werdtschoonheyt/nochteoock ghedaen. 2)Vermeldend,gewagend.11ln Babyte, Maer zal van elcken veracht zyn / lonien dijns ghelijcke qualic / Zoo alle
metsnoovermaente,Jezusi.d.tempel259 voysen zoet verm anich tuyghen, cAsT.,
(ca 1575?2.
Pyv.B vjgca15301.
2)Aansporing.11Den leenhouderpoor- Verm anicheyt,VERMANIGHBDE,zn.Van
terende rentiervolghen die den crych by vevm anich of rechtstreeks van vevm anen.
uwervermaente?EVERABRT 220 (1528?). Tot mijnen (tmi
jndev) enz. vevmanicVermaerlijck,VERMEERLIJCK,bn.,bw. heyt (vevmanighede), naar,volgensmijnJ
Van vevm aven.
enz.Vermaning,opwekking,aansporing?
Heerlijk? 1Figueren,prophecyen ende 1(1czal)hem radennietterustenvoorhy
wet eenpaerlick Zijn tooghende claerlic heeftghecreghen //in de gheheelewerelt
tot elcx vermeerijnghe: Christum den // tot zynder onderdanighede tmynder
behouder duer dwoort verm aerlic,Gentse vermanighede,Judich 75 (15771,Luude
Sp.74 (153% ;Alsoo sal openbaerlyc u endestillegheschiedeuwen wille/oheere
woort niet ydel weer keeren oft alleene, god al
machtich in hemele / in eerde...
m aer sal al doen dat ghy gewilt hebt endedattezeercrachtich //totuwen ververmaerlyc? Bvuyne 1,115 (15541; Soo manicheyt,Tavuwegvaen 835 (15811.
Verm ast, bn. Van vevm assen of veyist doirbolrlyckste Handtwerck / en
deerlijcksteNaerv bewijsen /iaen 'tver- masten (zieW NT i.v.M ast(111).
meerlijckste,Haagsp.d i(1561),Zietdan
1) In een benarde,ellendige toestand
op dees figuere vermaerlijck (t.w. een verkerend.1Komt,Gratie Goods,hijzit
crucifix),Rott.sp.D vj(15611.
zo vermast,Laat wi
j dees boeiens hem
Verm aert,bn.ZieM NM i.v.
toch ontsluiten, M eest Al 808 (155% ;
Roemwaardig? 1 Gheen lof vermaert Doen Warense VoorWaer in een grooie
En is/sohderduecht/voorwijsesinnen, last En heelvermast,Rott.sp.1ij(15611.
DE RoovsRs 270 g3ekw.15ee.q.
2)Bezwaard.11O hemelsche vaderhoe
Verm ayen,VERMAIJEN,WW .Van made. was ick m et blintheyt verm ast, W evelt
D OOr m aden,Wormen gegeten worden. bevecht
en 751 (2eh.16ee.q.
Slechts aangetroffen a1skrachtterm in de
OPM. In de aanh.schijntvevmasthet
verbinding al,
solf#>? (st?'
?
z
f hi)') vevmayen volt.deelw.te zijn Van vevmassen,in bet.

(pzt?:f:'
n).11Arrius,die hereti
jte,diesoe
veelscriftuersverkeert ghecropt//heeft,
a1s dat hijt poortgat bijna ghestopt //
heeftvan derhellen,alsou hijvermaijen
/
/moeten,Chvistenh.1964Eca15401;Daer
liechdy aen, al soudy verm ayen, Onty.

overeenkom end metHooy'
a-,N ed.H i%
.t.517

(aang.inW NT i.v.5'
1ast(111),t.w.mach11Tis verlooren geharnast ghijwert vermastalcondijalseen valck vliegen,WQvelt!?:7?8c/lJ8w,77 (2eh.16ee.
q.- Voorjongere bett.(beladen,overladen,ontdaan)
teloosm aken,overweldigen,overm annen.

Rentm.987 (1588?1.
Verm allen,ww .Van mallen.
zie OUDEMANS i.v. Veymasten en BoE1) Bederven,verknoeien.11W ilt niet Ksxooosx i.v.Ovevmasten Vevm ast.
*3

Verm atten,ww.Van m atten.
Eig.m atworden,uitgeput raken,in de

eens wathier comptOnsen hoop Verm ee-

Sen van OnSjongheweesen,ReyneM .349
aanh. vergaan? 11 Oick ben ick (t.w. (ca 1575?4.
OPM.Ook in O FJ.Lied.en Ged.396,11
Tcooven)seervergaen doortvermijten En
oick doert pissen en scijten van muijsen (aang.in MNW i.v.Vevmeevsen).
en ratten, Die mijn heel onteerden en
2)Overtreffen,teboven gaan.1Boven
dit es noch een confortacye Zeer troostedeên vermatten,Tcooven 696 (15654.
Verm eerdich, bn. Van vevm eevt, raf
z- lic, die andere troosten verm eest,Gentse
m aevt.
Sp.203 (153% .
Lofwaardig? 11Dlieflyck nederdalen /. B . ONz.-- Toenemen (vg.DE Bo i.v.
mynsvrientsvermeerdich (t.w.Christus), Vevmeevzen).1Myts datse zaghen //dat
Pvesent267 (155% ;Assenathsvlaye van- uwevolcken vermeesden daer,Judich 822
den Biekens verm eerdich int paradys (1577j.
gewrocht, ald. 355,
.Dat naer tswoordts
Vermeil, bn. Ontleend aan ofr., fr.
vermaen //de conste vermeerdich.. tot vevmeil.
vianden heeft onweerdich Diese soetRood. 1 Myn wangheskins bluesden,
gheerdich t
Ijnieten connen,Antw.Sp.T i verm eilwas den m ond,cAsT.,C.V.R.175
(15611.
(1548).
Vermeerteltzn.Van vevmeeven.
Vermelodijen,ww.Van melodi
j.
Vermeerderlng. 1 Tot sduechts ver- Verheugen. 1 Laet ons rusten, dat's
nleere W eest ghy vulm aeckt,Veyl.Z.1I, mynen raet,In de bloem kens die onsver1067(1583q.
melodi
jen,H.d.Am.G 6v(m.1.6ee.
q.
ln de aanh.bep.verm eerdering,verVermenighen,ww .Zie M NNV i.v. Vevgroting van eer,aanzien.Ofisvevmeevle) m enigen.
hier een afl.van vevmelelven,vevmaven? Overvleugelen.1S.:W y worden verDan roem.11Zoo muechdy vercryghen / menicht.0.: Ons conste versnoot, Evstot uwen verm eere Reverentie en eere, RAERT 172 (
15274.
Vermercken, ww. Zie M NW i.v. VevVevl.Z.1,676 (1583j.
m evhen.
Vermeerijnghe,zn.Vanvevmeeven?
Verheffing?M en verwachtvertroosting
Opmaken,concluderen. 1Mrij hebben
ofverlossing.1Figueren,prophecyenende gehoord bei die aanspraken En uit diewet eenpaerlick Zijn tooghende claerlic zelfde welkonen verm erken,M/ien minst
tot elcx vermeerijnghe: Christum den te beschuldigen is en m eest te laken,
behouder duer dwoort verm aerlic, N u M eestAl594 (1559).
troost OnS tevangelye openbaerlick, In
Vermetelachtich,bn.Rijmformatievoor
zi
jn leven stervende tonzer Verm eerjJ*I1- vevmetelic.
ghe,GentseSp.74 (1539).
Hem vevmetelachtich x
sïJ'w (c.gen.),hetz.
Vermeerlijck,bn.,bw.Zie Iz
revmaevli
jch. a1s hem vevmetelic .
S
ï
J
'
)Z (c. gen.),d.w.z.
'
Verm eerteyZn.Van Teymeeyen?
hetz.als hem 7
p:rA1
48f8yz, staande houden,
Overdrijving? 11Daersoo staetgescre- beweren.1Myn nichte/jc beinsmy verven die mijne (t.w.mijn naam)fraijint m etelachtich Eszeerlodderlic,BVBRAERT
(1538?q.
aenschijne sonder eenich vermeerte (x 534
begeevte),Red.en Nat.441 (2eh.16e e.q. Vermeten,ww.Zie M NW i.v.
Vermees(e),zn.Bi
jvorm van vevmeevs A.BEDR.- 1)Achten.1Dewille gods
dalderhoochstevermeten wort,Doesb.284
(zie MNW i.v.).
Vermeerdering.11ln myn consientie // (vöör1528j.
bevoelick als weese D es zondighen ver2)Getuigen?1Daertcrockezaet...ghenleese (versta:het in toenenAende naate bonden zynde werdt ghesm eten inden
zondigen ofdevermeerdering derzonde), vierighen ouene naer Christus verm eten,
Vevl.Z.1,215 (1583j;Gaen wy totuwen Tayuwegvaen 583 (1581j.
vadere / in sduechs vermeese Tsamen
B.W EDERK. 1) Hem vevmeten als,
tendersneese,Vevl.Z.1l,379 (1583j.
zich houden voor,zich beschouwen als.1
OPM.Zie nogeen plaats(ten vevmeesse) D . Sy die hem alsm eestersverm eten.D .:
uit Invent. v. Bvugge, Gloss. i.v. Vev- Sy schi
jnen rechtueerdich tallen hueren,
meevsing, aang. in M NW i.v. Veymeev- Dwevch d.Apost.457 g1e h.16e e.1;Die
-

singe.

dese genade sa1 verwerven...m oet hem

Vermeesen,ww.Bijvorm van veymeey- selven verm eten als broosche scherven,
sen (zie MNW i.v.).
Bvuyne3,180(1559q.
A.BBDR.- 1)Vermeerderen.11Ziet 2)Hem vevmeten met,zich rekenentot?11
464

(Ghy)moedt wel weten ... D at ick m y moeientheit Desverghefsind lijf...Eedt
m etten auders wille verm eten, cAsT., zu der lieden ouervloeientheit, cAsT.,
C.V.R.220(1548J.

Vermeter,zn.Zie M NW i.v.

C.V.R.88(1548j.

Verm olen,ww.Zie M NW i.v.

Bluffer,grootspreker,pocher(vg.Teuth-: Vernietigen? 1 Citeyt // die thelsche
v erb ager, hopooker, sw etzer be- cracht cunt vermolen, Ds RoovsRs 202
roem er, verm eter, jactatov). 11W ie (3e kw.15e e.q.
mach onssenden //hierdesen vermeter? Verm om men,ww.ZieM NW i.v.,le art.
Tschijnt dat hijt alweet,Antw.sp.a iij lndeaanh.schijntvevmomtblijkenshet
verband bezeten,beheersttebetekenen.11
g1561q.
Verm etynghe, zn. Zie M NVT
IQ r- Ghy helsche heyr...W ilt alt'zam en aenmetinge.
tastenuverkorenvrient/Diedeurquade
Twist,tweedracht?Ofliever (metde begheerteheelisvermomt,Rott.sp.B ij
bekendeconstructie van hetbn.i.p.v.het (1561q.
zn.in de gen.)toestand (onvyedegke vev- Verm ondelic, bn.Van vevmonden.
metynghe,toestand van onvrede)? 11My
Prijzenswaardig?Ofgeprezen?1Gheen
(t.w.Maria) heift ghedeert //Tusschen duechden /hoegrootvermondelicSy en
Godt ende den meinsche / donvredeghe worden m etde veste van odm oet bevryt,
vermetynghe,EVERAERT 337 (15301.
SVERAERT 369 (15271.
Verm yden,ww. Zie M NW i.v. JQ1'-ïVermondich, bn. Van veym onden.
den.
Vermanend?
.Ofgesproken? 1Duerhu
W egnemen? Verlichten? 11Comt die woorden verm ondich Consciencie duerzijt beladen,Ic wilu vertroosten,uwen grondich /my jnwendich wroucghqt Dat
lastvermyden(x belyden),GentseSp.283 jc my m esghaen hebbe, EVERAERT 71
(15391.
(1511q.
Vermondighen,ww .Zie M NW i.v.VeyVermydijnghe,VERMIDINGHE,zn.Van
vevm yden.
m ondigen,2eart.
1)Vevmidinghedoen(c.gen.),nalaten.1 Spreken,gewagen van.11Syn woordt
W y ontbeerdens wel en dadens verm i- zal vermondighen // barmherti
chede,
dinghe,cAsT.,Bal.A 7(1521q.
Rott.sp.F iiijv(1561q(zieook ald.M viijv);
2) Behoud, redding? 11lc bringhe u Paulus dies vermondicht//ten romynen
bodtschap en nieuwe tydijnghe,Tot u al vooren dat god zijn tooren //vanden
vermydijnghe,nietom bedaerven,Gentse hem el heeft willen verbooren overalle
Sp.58(15392.
boose,VadevOnse951 (15772.
Verm ine, Zn. Ontleend aan ofr., fr.
OPM.ReedsbijIAN v.HULST,SalveRevevmine.
gina 261,in O Iz
rf.Lied.en Ged.38,aang.
Ongedierte.11Nu ishy ten fine,spyse in M NW i.v. Vevmondigen.
van verm ine, Onder desen steyn, vAN
Verm onsele,Zn.Van Teym onden.
HAUWEGHEN,achter cAsT.,Bal.(m.16e
Verklaring,mededeling.1Neentvoore.q.
waerhoort /myn vermonsele,De diepte
Ver7mint,bn.Rijmvervorming van vev- deser beke /eszonder hendt,EVBRAERT
m %',0cf'.
383E1512q.
Bedorven, verduisterd? 1
Verm onthede, zn. Zie M NW i.v. Vev1Lumen der
iusticien is verstopt,vermint (x vint, m onthdt.
vevVe
blirnt
)Leuv.BIjdv.4,278 (beg.16ee.
q. Verklaring, mededeling. 11 Ten zyn
m oderen,ww. Het woord wekt de gheen fabelen m yn verm onthede, BvEindruk met préfix-substitutie (of prefi- RABRT92(1525q.
gering)gevormd tezijn naareen ofr.ww. Verm ooyen,ww. Zie M NW i.v.
dat echter in de wdbb.niet opgetekend
H 6m veymooyen 0#,zich verhovaardischijnttezijn.
gen, zich laten voorstaan op ? Zich verVragen,smeken? 1lck salse met sul- laten op? 11Daer duer syn sy van Godt
cken dreyghen aengaen D atse wel saen, verdreven, om dat sy huerop swetswergraciesullenvermoderen(x examineyen), cken hebben verm ooyt, Bvuyne 3, 189
Dwevch d.Apost.614 (1eh.16ee.
j.
(2eh.16ee.q.
Vermoeientheit,zn.Bijvorm van vev- Vermortelen, ww. Van moytelen (zie
moeitheit (vg.Veykeugentheijten Vevnoei- W NT i.v.).
entheit).
Vernietigen.11En dattet oncruijt soo
Hinder,last,kwelling? 1W anneer zu opquam en zayden sijn zaetdoen hadden
(t.w.de Panthéve) besefd eenighe ver- syt te quaet / en liepen seer straxs nae
-
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Verm ostelic, bn., bw. Zie M NRV
haer meesters wooning /om hem ascax
diesaeck tondeckken hoet(t.w.hetgoede Vevmostelijc.
zaad)wasvermortelt,Saeyeve817 g2e h. 1)Beschimmeld;duf,muf.1Tsmaec16ee.q.
teme (t.
w . het bier) voortyts bekaent
Verm ossen,ww.ZieM NW i.v.
vermostelic, EVERABRT 90 (15251; Et
1)Beschimmelen (vg.KIL.:Ver-mos- dynctmer riecken zo verm ostelic Daerse
sen. Fvaceye, situm cont
vaheve). 1 Dees licht jc zoude voor tbederuen duchten,
ruters en laten tgheld niet verm ossen, ald.215 (15301.
cAsT.,C.V.R.245 (15481;Ons penningen
2)Bedorven?W aardeloos? 11De man
en sullen nijet vermossen,M eestevHoon en verchthu /ïheen waere vermostelic,
BVERAERT469(1eh.16ee.q.
393 gca 1600?q.
2)Verschalen?11Hernvmynflesken / 3)Gespaard,gepot. 1Beter waere by
myn flesken wantsy vermost//al,Bel.v. hu /eenen pennync vermostelic Dan te
ghaenebouen /uwen staetcostelic,EvESam.19geind16ee.?j.
253 (15301.
3)Bederven?11lck hebbenochtansge- RAERT
4)Akelig,afschuwelijk? 1Doen mocht
hoort vander weken dwonderlickste ay wyn dryncken /byden buuckeOm te
buijs doer swercks vermossen Dat den h
ecte vermostelic,BvElesv geregeert wort... vanden fransche verdryuen / de si
RAERT 525 (15342.
woluen,St1,136 gv66r 1524).
rm otten,ww .Van mot.
Vermosttbn.,bw.t?).Van vevmossen. Ve
A. BEDR. Door m otten aantasten,
1)Beschlmmeld;vervuild.11Haerscoen bede
rven,vernielen.11Een mottich cleet
dorgaet,haer cousen vermost,Eevste Bl.
cleerenvermot,A.BIJNS63(1528j.
950 (ca 1440?q;lck (t.w.Tgoetj legghe dander
Vevmotteig.door m otten bedorven
hier in muten, Versockelt, verm ost, als
(en dan mogelijk van een onz.vevmotten,
ghimisiet,Elchevlijc361 (ca 1490?j;Hy doo
r de m ot verteerd worden,vg.KIL.:
naach oock verm ost, vervuylt 11I Syn
sonden sterven,Ontv.Rentm.802 (1588?j. Ver-m otten.Sentive tineas,patitineas,
is exedi),v.v.ook bedorven in het
OPM. Dez. bet. (indi
en niet yywegge- # tinevg.
KlL.:Ver-m otten...c01
+'
?
:A;
1stopt, weggeborgen''# welke betekenis alg. (
Ref.234,b,16 (1e kw.
steun zou kunnen vinden in M av.v.N .633 #ï).1A.Bllxs,N.
6e e.q, 302, b, 14 (1528); Tvudo 1677
(ca 1500):,,lc weeshem daereenen scat, 1
llic.
?),
' Wevelt bevechten 923
lach quansuysverm ost Ondereenen post, gca 1550) (
q;Hs.TM B,B,fol.128geind
daer den peertstal al geheele op stont''# (2eh.16ee.
e.?j.
waar ,ybeschimm eld; vervuild'' door het 16e
OPM. Voor een l7de-eeuwse toepasverband niet noodzakelijk wordt opge- sing (in de
.,,vervloekt''?),zie W NT
drongen),mogelijk ook inPelgyimage93b, i.v..M ot,Aflbet
.
aang. in M NW i.v. Vevmossen :,,Op anB.ONz.- 1)Zieboven onder Z:rppt/f.
deren tiden can sioocin dekerkewe1gaen
2)Luieren,niets uitvoeren,werkeloos
ende nemen som mige vermoste beelden
ijven.11Seer naer een jaer hebdy hier
ende draechtse thuus,offer niet aen be- bl
liggen vermotten,Bvuyne2,59 (1583j.
lancenwaer''.Vg.ookbet.2).
rmuyen,ww. (Hollandse?) bijvorm
ln deaanhh.fig.:geestelijk ofzede- vaVe
n vevmoeien.Vg.de vorm vevm ueyt in
lijk ontredderd (alsgevolgvan dezondel.f
l .M oll 8,fol.62 (zie MNW i.v. JQrCom pt ter bruyloft,die liggen in sonden Hs
eyt).
vermosttA.BIJNS 308 (ca 1540);Tgroot muKwe
llen #in zelfst.gebruik :narigheid,
Getal d1e lange heeft vermost gelegen, ellende.1
1Mijnnaam isMeestAl,Diehier
Ontv.Rentm.1249 (1588?).
zitterpalgelijk den bangenDoorOorlogs
2)Gespaard,gepot.1Heerheerontbint bedrijf en houdt mi
jn gevangen ln dit
onsdoerditgeltvermost,St1,112 (v66r verstrangen.Hoezoud'ikmijnvermooien?
1524q.
(hs. p:rv,lfy:w),M eestAl92(155% (N.B.
3) Blijkens het verband in de aanh. De tekst moet welcorrupt zijn,vg.de
naar het schijnt:volop,naar hartelust; overeenkom stige passage in Roevende v.
mogelijk behoort veymost hier tot een M eest Al 632 (ca 1564?j: ,yoorlog met
ander ww.Lvevmoysen?).11E.:Hy moet Forceen Geweld,Diehebben mijn geveld
een leyden vreet sm acken G.: m its den in dit vermoeien. Ziet eens, hoe zit ik
wyn die sy hebben gebrost. E.: Die hierl
'');Tis al te vergheefs dat ghy u
droncken sy en a1lverm ost,Con. Baltk. zelven vermuyt,Rot
t.Sp.* (1561j;Thart
728(1591q.
blyfter (t.w.in opijnien en dvoomen) (in
-

-

466

ve
rmuyt (x veyfuyt, vloytt nacht ende
dach,M .Bedv.Havt119 (1577q.
Vermuijten,ww. Zie Jorpzzffps.
Vermuijtsels, zn.Van vevmuiiten.
Obscure plaats? 1 Men steeltse (l.
steltse, t.
w . arme brave mensen) int
wout deswerlts verwaetheit alsofgesette
santen in sulcvermuijtsels,St2,51 (vötsr
15241.
Verm useleren, ww. Van *museleven
(ontleend aan ofr.,fr.muselev).
Overdonderen? 11Martiael desen Oppiaen induceerd, Die wijs waende zyn
midszyn bleeck beschot,Ghelijcghylien,
diede lieden verm useleerd :M aeralzulcke
wijsheit maeckt eenen zot,cAsT.,C.V.R.
86 (1548q.
*

Verm uten,VBRMUIJTEN,ww.Zie M NW

1.5J.

Secveet :8F%J6F8%,in de aanh.naar

het schijnt geheim houden. 1O jonghelinck fier//die liefsdangier Secreetvernaeyt/Daerisdevrientschapdunneghesaeyt /Diescranck betrouwen devruchten maeyt,SP.d.M .1755 gbeg.16ee.q.
Vernaemelic, bn.Van vevnaemen (zie
MNW i.v.I'
QrsJAz;:'
n).
Eig. roem waardig en v.v. bedreven,
uitblinkend? 1A1en zyn wy jn consten
nietvernaemelicEerweerdeghegheleerde/
onsslichticheytghedoocht,EVERABRT 165
(15231.
Vernecken ww.Van nech. (zie W NT
i.v.Neh (11)en vg.mhd.nechenj.
Naarhetschijntvi
jandig bejegenen of
bespotten.11Daerhooren wy tvolck deerlyck m etonsgecken,Bespotten,becryten,
verstooten, vernecken, Schim pende be-

Vevm uten in,zich ,,verlieven''op,zich spouwen,Tvauwe943 (1595?1.
aangetrokken voelen tot of zich m et
Verneerte,Zn.Van Tey1%eyen.

liefdetoeleggen op?11Ghy ionghersdiein

Blijkenshetverband in de aanh.naar
het schi
jntverdriet,narigheid.11lck begeer te volgen 111st en begeerte want al
C.V.R.100 (1548q.
Vevmuijt,verliefd.I
,1Dus bli
jffick myn verneerte /werthier duergeblust,
q.
vermuijtop u schoon visagie,Piv.en Th. Red.en Nat.1002 (2eh.16ee.
Vernemen,ww.Zie M NW i.v.
385 g1ekw.16e e.?1.
Verm uteore,zn.Van vevmuten.
1)(Terug)winnen?11(Christus)die ons
Die VCV asgy)verdrijft.11Tes sdrucxs syns Vaders rycke heeft vernomen duer
syn bloet,Bvuyne2:173 (1567q.
vermutere,EVERAERT 8 (1509q.
Vevmuteve syn (c.gen.),verjagen, 2)(Teruglkrijgen? 1C.:Geeftmijmi
jn
verdri
jven.11S.:Laet varen swaerheyt, nobels.S.:Gij sult ni
jet vernemen.Van
P.: Syt dies vermutere, EVERABRT 58 desr nobelen meuchdi
j we1 swijgen,
CvimpevtOom 281 geind 16ee.q?.
g1511
q
.
Verm utsen,ww .Van m utsen of rechtVernepen,bn.Van vevnijpen.
streeksvan muts.
1) Krachteloos,uitgeput? Ofbedrukt,
Verliefd worden (
vg.KIL.:Ver-mut- bezwaard? 11Eylaes ira heeft soo lang
sen. Caecum amovem ct
?scï#:r:). 1 Dye laten sien Haertanden midtsdien //ben
m eeskens hebben veel vrem de m anieren ick heelvernepen,Antw.
sp.Ppiij(1561q.
D ie OP dees knechtkens vernautsen ver2)Bekrompen,armetierig,nietroyaal.
doren, Tghevecht van M innen 728, in (
vg. KIL.: Ver-nepen. Valde exelis,
nimis contvactus: pavcusj. 1 Niet een
Leuv.Bijdv.46,bl.116 (1516q.
OPM. Vg. Bemutst, M uts, M utsen, stuck en isser (t.
w. van Carthago's
M utsaevt,M utsenbveyevhen,M utsghespeve. vestingwerken in aanbouw) 'twelck my
Voorhet nog in de 17e eeuw gebezigde dunct vernepen zi
jn,H .d.Am.D 3v gm.
e.).
vol
t.
deelw.vevmutstalsbn.(o.a.ook bij 16e
SM EKE N, Dwonde
Ve
r
ne
s
t
e
l
e
n,
ww.
V an nestelen.
v 251), zie MNW 1
@.5J.
Veymutst.
Coile (vg.voor de eig.bet.Ds Bo i.v.
Vernachtich, bn.Zie M NW i.v.
Vevnestelen, 2e art.). 1W el kynckelen /
Standvastig,volhardend? 1!ln duech- ghem eenelic doet wel vernestelen Twelc
den en wasick nye vernachtich,St1,249 de vrauwen blytscepe doet gheuoelen,
Evöör15241.
SVERABRT 108 (1513j.
dees nieuwe const vermuudt, cAsT.,

-

-

Vernaeyen,ww.Zie M NW i.v.
Naaien;
den dvuchigen naedt vev-

naeyen,verdriet lijden (vg.sijnen naet
naeyen,W NT i.v.Naad).11Diesmoetick
den druckigen naedt vernaeyen / Tot
datick mijnleetweetteverwinnen,Sp.d.
M .991 (beg.16ee.q.

OPM. Vg. Vevnistelen.
Vernetten ww.Van netten ofnet.

Mooier maken; verbeteren. 1 Men
gvöör 15281; Stelt u om preken den
blinden cadetten, Om swercx vernetten,
Tvudo 2672 Eca 1550j.
m acht m i niet vernetten, Doesb. 135
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lqiet0,/ vevnetten,allerfraaist,aller- hael
tse (t.
w .degevangenen)hierbuyten,
hoe stady en ghebaert, M en salse den
staert,noch m orghen vernistelen,D wevck

schoonst.11Jc vant /niet om vernetten
D ebei
ldevan Marie,EVERAERT 25 (150%
(zie ook ald.154 (1523j en 400 g1511q);
D atghi
jsecretelijckMetfraeyendierkens,
niet om vernetten, Houdt u bancketten,
A.BIJNS,N.Rej.149,f,7 (1525) Doen
seyde dat vrouken niet om vernetten :
W ay soonken, enz., Doesb. 267 Evöör
1.528q; Die maeghdelycke suyverheyt,
nyet om vernetten,Tvudo 162 (ca 1550)
(zieookald.1131).
Indez.bet.ook nietom tevevnetten.1
Tes(t.
w .debonet)nietom tevernetten //
dat soudick meenen,S.Stadt1014 Eca
1535).
Vernielen,ww .Zie M NW i.v.
A. ONz. - Bezwijken, ondergaan. 11
Onder de schaduwe, ach of ic verniele,
Uwer ghenadyghe waerken (1.vlaevhen?)
za1ic hopen,Gentse Sp.7 (153% ;Lichtt
op,die wylien in zonden vernielen,cAsT.,
C.V.R.160 (1548j.
B.W EDBRK.- 1)Bezwi
jken,vergaan.ll
Door mistroosticheyt ic mij zelven verniele,A.BIJNS,N.Rel.133,a,8 g1e kw.
16ee.q;Tusschen vleesch en gheesticmy
nu verniele,GentseSp.314 (1539q.
2)Zich (oplofferen?1Nochheifthem de
heere willen vernielen ln crancheyt, en
ghelevert zeerootmoedelic Zijn ziele ter
doot,GentseSp.153 (1539q.
3)Zich doden.1Metdien hortedatick
miverniele,M av.v.N.431 Eca 1500q.
i.
l
pen.
Ve
rnijpen,ww.Van n'
Onderdrukken, te niet doen. 11Elck
looptnaemijn spel(t.
w .van Covte W eelde
op deluit Vevgancheliichevveucht)/alist
rgaan VOOrhaest vernepen (versta:7Ve
2ellw.16e
bijgegaan),W ell.M ensck 41 (
e.q;W a Redene en wilt tpropoost niet
vernijpen Laetmy de derde soorte oock
versoecken, Antw.S#. Ddd iij
v (1561)
(hic? ofte kort doen? Vg.KIL.:Vernijpen.M inueve,contvaheve: & Pavuipendeyej;Dezinnelickheytwiltvernypen,
Vevl.
Z.1,622(1583q.
2)Benauwen,kwellen?11W y en willen
den gheest/nietmeerverni
jpen...Dbeschijnen desvreedts/doetdevrolijcheyt
Rijpen,Antw.sp.Rr iiij (1561q.
OPM.Vg.Veynepen.
Vernistelen,ww.Bijvorm van veynestelen (zieald.j.
Eig.z,verknopen''(vg.DE Bo i.v.F:rnestelen,2e art.);- enen den staevtvevnistelen,iemand pijnigen,kwellen,martelen (vg.,,iemand den staartopknopen''
in W NT i.v.Staavt,sub bet.A,3).11Nv
-

.
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d.Apost.1010(1eh.16ee.q.
Vernisten,ww.Bi
jvorm van vevnesten.
Uit het nest jagen (vg. KIT-.: Vernestelenpver-nesten...Nido :v#:ff:r:); wegjagen. 1 Clapheylighen, twaer
nootdatmenu verniste(x histej,A.Bllxs
147(1548j.
Vernoeyen ww.ZieM N'
W i.
v.Vevnooy-

8K .

Bezwaren.11Myn herte vernoeyt met
sorghen zeere,Tvudo 528 (ca 15504.
Vernoeientheit,zn.Bijvorm van *vevnoeitheit(zie voor dit veronderstelde zn.
M NW i.
v. Vevnooyten vg.voor de vor-

ming Vevheltgentheiiten Vevmoeientkeitj?
Ofvan vevnoeient(vg.Onvevnoeyent)?
Verdrietelijkheid,last,narigheid.1De
drake vul zoods,walghende om spuwen
(Dwelck om haer es een quellende vernoeientheit)Medicineerd haermetwilder
lactuwen,cAsT.,C.V.R.88 (1548q.
Vernoeysele, zn.Zie Vevnoysele.
Vernoeyte,zn.Van vevnoeyen.

Verdriet;- zondev veynoeyte,heerlijk,
zalig. 1W ilt ghy ontsleghen zyn /vut
tswaetheyts gheboeyte Ende zonder vernoeyte /rusten jn vreden Oorboort my
(t.w.Pvactycheghe List) allomme / met
behendicheden,EVERAERT 59 (15114.
Vernoeytsele,zn.Zie Veynoysele.
Vernoyeerder, zn.Van vevnoyeven.
Afvallige.I
.1Al
le verraderssyn hierwt
gebannen m eyneedege vernoyeerders en

tyrannen die eet belofte /noch segelen
achten,DE ROOVERE 352 (3e kw.15ee.q.
Vernoysele, vsRxoEvssl-s,V ERN OEY TSELE,zn.Zie M NW i.v.Vevnooysel.
Leed, verdriet.1
1Eevste Bl. 1486 Eca

@
Rott.sp.M vjV g1561q.
1440?q,
Sondev vevnoysele,vol vreugde;een
enkele maal (als rijmlap) veralgemeend
totheerlijk.11St2,29 (vo
'6r15241,cAsT.,
Pyv. A vv Eca 1530); Antw.sp. Pp
iijv (1561q;Reyne M . 1265 (ca 1575?j;
Tavuwegyaen 674 (1581).
Vernosen,w w. Zie M NW i.v.
A.BEDR. Kwellen. 11Denckt ter
noot/a1sghy om u Liefschijntte zi
jn
vernoost /ln Liefs by-zijn /schept 'tam oureus hert den m eesten troost,Dvyd.
Rej.D iiijv (1561q.
B. W EDERK. en ONPERS. - D eernis
hebben met.11Misschien wie hem mijn
arm e oude m an vernoost, Const-thoon.
Juw.64 (1607);lndien mi
jn van desen
-

m an vernoost,ald.79.

Vernouwen (1),ww.Bijvorm van vevColuey vevnouwen, een kleur krijgen
(vg.sijn blie vevnieuwen in dez.bet.,in
MNW i.v.Vevnieuwen,subbet.1,A,2).1
Daer sachm en vriendelick coluer vernouwen,Sp.d.M .4056 gbeg.16ee.1.
Vernouwen (11),ww.Bijvorm van 1)
e1'nieuwen.

W'JI/C,//:K .

Verminderen,slinken. 1Och,had ick

sulck geluck van vrouwen, Schoon
int aenschouwen, Druck soude vernoueens

wen,therte triumpheren,Redeyijhevsged.
5,63 gm.16e e.?q.
Vernt, bw. Contaminatie van veyn en
vevt?

Veraf,verin detoeltomst?11lc blijuer
nochbyofverntoftiaeres,St2,77(v(56r
1524q.
Vernuetelen, ww . Van nuet
elen (zie
W NT i.v.Neutelen).
Verpieteren? (vg.KIL.:Verneutelt/
ver-nutelt.Vietus,languidus,flaccidus,
/1'ïvt?î'
?
z
Iç:contvactus.& Pumilus en verneutelt m anneken .H omuncio,nanus,
pumilio,exilis,contyactus & yugosus;vg.
ook SCHUERM.en DB Bo i.
v. Veyneuteld;
twee plaatsen m et vevneuteld uit DE

BRUNE bijOUDEMANSi.v.).11Ditmuechge
ghevroen al zoudge vernuetelen, EvERAERT67(1511q.
Vernuftheyt,zn.Van vevnuft.
Menselijk verstand, inzicht. 11Gentse
Sp.37,309(153% ;Pvesent422,423(15594.
Veroccuperen,ww.Van occupeven.
Vevoccupeven op, zich te veel bezighouden met,bekommeren om ? 11W iltu

opt goet der werrelt dus niet fonderen,
Noch veroccuperen noch vertravileeren,

W ell.M ensck452(2ekw.16ee.q.

Veronijcke,zn.ZieMNW i.
v.Vevonihe.
ln de aanh. vleinaam VOOr een beminde vrouw. 11Myn liefste Veronijcke
(t.
w .Thisbe),cAsT.,Pyv.D vjgca 1530q.
Veronneren,WW.Van Onnteyen, O+l8F87l.
Teschandemaken?I
jM .:Gy hebthem
veronneert. U.: H y heeft m y verheven,
COORNHERT,BvuydtCkvisti 593 (3e kw.
16ee.q.
Verpachten,ww. Zie M NW i.v.
1) Gevoelen, ondervinden, sm aken.
a) M et betr. tot vreugde of verdriet. 11
lloesb.92 g
vöör 1528);DeV.PV.B.163,5
(153% ;H .d.Am.Q 3V,T 4,Z 3V,Dd 3,
Ee 4V (m .16e e.q;Haagsp.k iij (1561);
Rott.sp.M vijv (1561);Pveechev 87 g2eh.
16ee.q;W evchend.Bavmk.5,inHs.TM B,
C,fol.26(1596q,
.Veeld.Gen.D.71(16ee.q.
OPM.Nog bij vlsscusR,Byabb.(uitg.

N.v.d.Laan 1,bl.14)(ca1600)enBREUGEL,Boeyt.Cl.1,17 (ca 1610q.
Ook in omschreven vorm en,10.vevpachtich sl
jn.11Antw.Sp.Ee ij (15611;
Li
jsgen en Lichthavt450 g2e h. 16ee.);
20.een dvucx ç?:J'#Jc/îf81
'wevden,verdriet
gaan ondervinden, snAart gaan li
jden.
Rott.sp.A vij(15611.
b) Met betr.totandere zaken.11Onty.
Rentm . 1018 (1588?) (
pynej,1197 (4787p)hevtichyt);Con.Balth.516 (15911(J-pvueshyt).
Ook in de omschreven vorm vevpachfïc/zsijn.1Ontv.Rentm.1449 (1588?q(stevvende).
2)Genieten,gebruiken.11Daersullen v
borstkens van mij werden verpacht,
Chvistenh.836 (ca 1540);Laetons tgoet
ghebruycken en verpachten,ald.1357.
3)Trachten tesmaken,tegenieten ofte
bezitten,te verwerven:najagen,nastreven.1Begeerdij,o Konink,vredeteverpachten En 't leed van uw gemeente
verzachten, Zo moet gij David slachten, M eest Al 301 (1559 ; Trouwe en
m lnne... Dwelck Van alle naenschen
moetsijn verpacht,Antw.sp.S ijg1561q.
-

-

--

M et perf.aspect ontw .zich hieruit
de volgende betekenissen.

a) Verwerven, verkrijgen,bezitten. 11
verpachten,Doesb.10 gvö6r 1528j;Aen
verdroochdecijsternen engedolvengrachten socht hij secours.. om soo te verpachten vercoeling en baet, M .Bedv.
H avt 1101 (15771.- Ook in omschreven
vorm. 11 Oock schijnt blijckelijck, dat
schenck is staten verpachtigh, cooRNHERT,T'voevspel557 (3e kw.16e e.q.
Almochtic bouen Absolom schoonheyt

Vevpacht kebben, in de aanh. z,te

pakken hebben''# '!beet hebben'' in de

zin van gevangen zjn door?11Den moet
is mi vo1 melancolien want mijns liefs
liefde heb ic verpacht,Doesb.20 Evöör
15284.
In de aanh.heeft zich uit de bet.
verkrijgen,verwerven naarhetschijntdie
van aannemen,aanvaardenontwikkeld.11
Siet sul
cken beekermoet ghijnV wac
hten en Van mi
J
-ll verpachten /ick hebt
SOO Opgenoom en, Red. en N at. 812 E
2e
h.16ee.1.
b) Bedrijven?uitvoeren,verrichten. 11
--

W el,wat sal hler toch werden verpacht,
D attet volck dus wacht? Tcooven 16

(15654; Neerstighen arbeyt moet men
(1565?j;Genuchte in Dwaeshyt van sul-

oyck syn verpachtende,By.W illehen 362
cken altroy was dat ghy den m enschen

469

herezeye doet verpachten, Con. Balth. doch seggen en liegen niet W ant ick
747 (1591);Nv ist (t.w.het kind) van peyns ghy en wilt het niet verholen Dat
Syn eygen m oeder Verm oort! Aen geen soudtmi
jn ook wesen een grootverdriet
Oordt//en isOytSulckx verpacht,Bel.v. En ick soudt u ook dan welhouwen ver-

Sam.1528geind16ee.q(hic?ofgebeuren?)
ln de aanh. met betr. tot leven :
leiden.1Hoe hem God meer geeft /hoe
hy hem drinct versm oordere Eell ondancbaer orboordere /geen ander leven
ver
htende
Den
swyne
n slachtende,
Ze
vpa
encSp.
Bevmh.
D vj
(1591
q(hic?ofnajagen,nastreven ofbegeren?).
4) Schenken, geven, brengen, in de
aanh.m et betr. tot gesproken woorden:

polen (verb.uitveyholenj''
Verpeperen ww.Van pepeven ofpepev.
Bederven? 1DB DENB 83* (vermeld in
Stoett,DvieKluchten bl.132).
Verperckeny VERPAERCKEN, WW. Van
peychb.
Mreggaan,verdwijnen.11Siedy discretie
alom me verpercken Ende elck volghen
zijnen quaden wille, DE RoovsRs 317
(3e kw. 15e e.
q (hic? of verjagen, verbannen?);Tghedyncken /en can vutmy
niet verpercken, BVBRAERT 58 g1511j
(zie ook ald. 200 (15281, 285 (1529j);
Thertemy nu verwectesöm tevraghene

doen horen,doen klinken, (inlblazen.11
Ick ben hier wat anders / in d'ooren
verpachtende... Quets dat hoordy we1
Meestere / en doedy rliet, Zeven S#.
ulieden voor tverpaercken, Of een menBevmh.S viijg1591q.
Verpachter zn., Verpachtich bn. Zie sche hopen magh up zi
jn ghewaercken,
Vevpachten.
GentseS/.11 (15394.(hic?);Zou zalverpercken vut slusthofs verstercken,Reyne
Verpaercken,ww.Zie Vevpevchen.
Verpaerelt,bn.Van paevelen,parelen? M .329 gca1575?) Daerliefdeghebreect/
Of (naar gkepaeveltj van paeyel, parel? moetet t'gheloue verpercken,Zeven Sp.
Of corrupt voor vevhaevelt?
Bevmh.A vj (15911 (zie ook ald.B vjv;
Slechts eenm aal aangetroffen, in on- lii
ijv)ltiij).
gunstige zin: afschuweli
jk? 1 Duer de Verpeuteren,ww.Van peuteven.
nydigheyt des serpens verpaerelt, Es de
Bederven, verbruien (vg. KIL.: Verdoot ghecom men inder gantscher wae- peuteren.Delinqueve,ojjendeve,scuvEgu.
relt,GentseSp.90 (15394.
i.v. Vevpeuteyen, mispeuteven: ,ymispikkelen,bederven,verbrodden''en BoEVerpalen,ww. Zie M NW i.v.
Verhuizen, vertrekken, opkrassen. 11 KENOOGEN 1*.5r. vevpeuteven: het VerTes tijt dat ic verpale, Gentse Sp. 133 Pe
uieren,hetverbruien).1Diehem hier
(1539);De baerke salzonder faulte dan Voorm aels deen een ander verm aen van
verpalen,cAsT.,C.V.R.133 (1548q.
derliefden paen //hebbentmithen verpeutert, seggende, dat haer thooft seer
Verpassen,ww.Van passen.
1)Ruilen (vg.KIL.:ver.passen/ver- leutert,S.stadt304 Eca 15354.
manghelen.Comml6tave,pevmutave)? 1 Verpicken,zn.Van pichen.
Dickwilszijn lantversetten en verpassen, Eig.m et de snavelpikkend aanvallen
Leenkof196 gna 1531).
(vg.KIL.:Ver-picken.Impeteve vostvo
2)Verkopen.11Op borghe innecoopen en vg.Loquela i.v.Vevpehkelen en IQren met gereeden verpastt Leenhol 230 pehhenltin deaanhh.uitsl.fig.in versch.
Ena 1531);Soudij dijen nilet willen ver- toepasslngen:1e.schaden,benadelen (of
passen,Ofwij den coop maeckten hijer benevelen?). 11 Sijn die sinnen verdict
met ons beijen? M eestev Hoon 402 gca Met turbatien a1s most / dwelck den
m ensch verpict Alaect Van seden 0n1600?q.
Verpeenen,ww .ZieM NW i.v.
schict //geacht met den dwasen,Antw.
Hem vevpeenen, eig. zich tals boete) S#.Rrij(1561);- 2e.overtroeven,overopleggen,v.
'v.zich zetten,keren (tot)? 1 treffen.11F. Doet haer bescheijt.W ilt
Ditisu Heylandtwiltnietmeerweenen/ dat inslicken.IF Den dronck iste groot.
Maeruverpeenen //teloven te dancken, Q.:Laetu niet verpicken Van vrouwen,
dat waer u groote schande,W ell.wV :ssc/l
Rott.sp.L vijv (1561q.
Verpellen,ww.Van pellen (zie MNW 672(2ekw.16ee.q.
Vevpict, verslagen? 11Dus ben ic
i.v.Pelen,2e art.?).
Verbloemen,verbergen?11Ditsblykelic verlaen in droufheytyverpict,Gentse Sp.
sy en connensniet verpellen (x bellen), 346 (153% .
Verpieren, ww. Van pieven, spelen
St2,62 gvö6r15244.
OPM. Mogelijk behoort hiertoe ook (zie W NT i.v.Pieyen (Vl)?
Nevingç 426 (m.16e e.q:,,
M ri1t het mijn
Verkopen (eig.verspelen en v.v.kwijt-
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raken, verliezen,vg. MOORMANN, Bvonnenb. 351? Voor de bet. verkopen, zie
ald.242).11Laet ons den dos ter stond

verpieren,Envrolijcverbieren denbucht,
M eevGheluch 328 geind 16ee.?).
Verpynlickheyt, zn. Van *vevpynlich
(van vevpynen,zie MNW i.v.IQA'
/?fw8'
z;).
ln deaanh.naarhetschi
jnteen vrijwel
onmogelijke taak of afschuwelijke opdracht.1O godtalmachtich watwoorden,
tes m yn een verpynlickheyt ten is m yn
niet moghelick, Huis v. Idel
h. 91 (m.
16ee.q.
Ver
De
npid
jpe
ann,
s vww.
evptjVa
pen #ï?'
#:Al.
(vg.Nyeuvont247
Eca 1500):,,Alsou die piperdaerom bederuen den dans''),de boelbederven.11
Sy
zijn vroech ghelopen over schreve /
Van ancxste oft yemant den dans verpepe,Sp.d.M .3599 (beg.16ee.1.
Verpisen,VBRPYZEN,ww.Van pise of
pisen,waarvoorindewdbb.geenpassende
bet. wordt aangetroffen.
Verachten,versmaden? 11Den durstyghen lavent niemant verpyzen, Ziecken

viziteren,d1e helpende wezen,GentseSp.

199 (153% ;Daerzijnderveledood niette
verpiseneNoch voorby tewijzene,cAsT.,
C.V.R.5(15481.
Verpisijnghe, zn.Van veypisen.
Afkeuring? 1Dan comtere des arems
ophefenrisijnghe.Principalicltop eenighs
persoons verpisijnghe:Stampijnghe van
voeten,cAsT.,C.V.R.59 (15481.
Verplaisanten, VE RPLAY ZAN TEN , W W .

Van plaisant.
N iet om vevplaisanten, aller aangenaamst.1Pvochiaen 157Eca1540);Haagsp
iiij(15611,Bel.v.sam.1460geind 16ee.?q.
OPM.Nog bij v.D.Noo'
r 23,aang.in
W NT i.v.Pleizant,Afl.
Verpletten,ww.Zie M NW i.v.

1) Te schande maken of schandelijk
behandelen. 11Quae Belij die tot haer
gerijven Doorboossheijtsverstijven ,yhaer
man ginck verpletten,Lijs en Jan Sul,
prol.6 (eind 16ee.?q.
2)Verdoen,verknoeien.tlZozijn wijal
ons arbeid en verdiensten kwi
jt, En
hebben tevergeefsonsti
jd verplet,Jezus
o.d.leyaeys713 (vö6r15804.
3)Hetvevpletten,schandelijk handelen,
zich misdragen.11O Sulck Veel,hoe hebdijt doch dus verplet? S.stadt 789 gca
15351.
Verpoelen,ww.Van poelen.

Verpolen,bn.Zie Vevpellen.
Verprillen,ww.Van pyil.
A.BEDR.- verdwazen.1!HeerConinck

laet v soe haest doch niet verprillen,

Bel.v.sam.1410(eind 16ee.?q.
Vevpvilt,overgegeven (aan),gevangen, verstrikt. 11 Meyskens wilt... In
vreucht verprilt. wacht v voor Venus
speere,Antw.sp.m iiijv (1561q;A1s sy
(t.w.Eva)wasverpriltin genuchte dwaesselyck gaff Sy Adam den appel, Con.
Balth. 101 (15911
B.ONz. liVrolijk worden (vg.
KIL.:V er-prillen Hilavesceye,oblectayi.
& Lasciuiye); zich verheugen,behagen
scheppen (in). 1 Duer sulcken cout ick
lustich verprille,Ontv.Rentm.420 (1588?q;
N
vaert mij ghenoomen (t.w.het goud),
dat waere een plaghe. N ochtans, int
aenschouwen ic verprille, Goemoete 164

geind16ee.?q.
2)Zich overgeven ofverstriktraken.1
W anneerhy verprilt//in quadewellusten
/Somoetghybenemensijnlangherusten,
Antw.sp.e iiijv g1561q.
3) Jong,fris,sterk worden? j
lDoude
m ans verprillen, Dat m erckt, hier int
perck,Goemoete39geind 16ee.?).
OPM.ln de bet.mooi,fris worden bi
j
V.D . N OOT 70, aang. i
n VTNT i.v. Pvil,
Afl.: ,,Als IC aensi den Vrueghti
jdt
schoone So sien ic d'water,bergh en dal
Jeughdigh verprillen claerten toone''.
C.W EDBRK.- 1)Vrolijk,levenslustig,
dartelworden.1Mrel,lieff,suldy nu die
lieffde laeten verkillen? W ilt u lustich
verprillen,//sonder eenich dilaye,Ontv.
Rentm.1321 (1588?q.
2)Zich vermannen.11Nv op swaergat!
ghy en muecht hier niet langer stillen
ghy moet v verprillen // Onl voerts te
springhen!Bel.v.Sam .68 Eei
nd 16e e.?q.
Verpruelen,ww.Hetgrondwoord *pvuel
(naast#rïJ?)of*pvuelen isnergensopgetekend.
Verkwikken; opknappen, verbeteren

(vg.KIL..Ver-preulen.Fland.j.verquicken en Ver-pruelen /ver-pruetelen . Fland. Reualesceve, conualesceye;

vg.ook SCHUERA:.en DB Bo i.v.Vevpveu-

len),in de aanh.wederk.gebruiktin de
bet.moed vatten,zich verstouten?11D.:
Verpruelt u;Af..lc zal, B.:Twerdt tuwaerts gheneghen. D .. Somt nu,Gentse

Sp.245 (153% .
Verpruetelen,ww.Van pvuetelen,preuVerdrinken, m et drinken verteren.
telen.
Avij willent zame verbuijsen,verpoelen, 1) Herstellen, verkwiltken;opgewekt,
A liten f-ï
.j
sàïf/l603 geind 16e e.?).
q
bli
j,levenslustig worden (vg.KIL.:Ver-
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Verprullen - Versadich

Pruelen /ver-pruetelen.Fland.Reual6sc6y6, 60w14JJ6sc6r8; vg. ook DE Bo
i.v.Vevpveutelen).11W iltnu verpruetelen
/
ghy oude pitten,Die swinters moeten
sitten //spinnen metheynen,Leuv.Aï
l'
#pz.
4,332gbeg.16ee.q.
2)Verteren,vergaan (van verlangen).1
My dynckedatjcvan lusteverpruetele.
Myn ossemuulken / waere gheerne ghewreuen,BVERAERT169 (15271.
Verprullen,ww.Van pvullen
len ofpyollen?).
Kw aad, razend worden? 1
1Eerst so
wilick wadt sots ontbindenalsoudemi
jn
man doortwerck verprullen,H s.TM B,G.
fol.67 geind 16ee.?j.
Verpueren, ww. Van pueven.
Niet om vevpueven,allerztliverst.11Ogbasamus...wyengsqtorren zondercluchtenwarenhondertellenhooghe/nedtniet
Om verpueren,Judick 92 (1577j.
Verquisten, vyrRow lsTsx, ww. Zie
M NW i.v.

Te niet doen,vernietigen (vg.Teutk..

verdeligen,verstoeren,verderven,
verw uestent vernyelen, verherden, verqwlsten, to schande m a-

ken,destvueye,coyyumpeye,evevteveenz.).
1Eendracht can stichten macht die den
twistverquist,Antw.Sp.Kk i(1561q.
Met betr.tot de tijd:verdrijven.11
Schoutniet,maerontfanghtonstijtsverqwisten,GentseSp.307(15391.
-

Verralinghe, bw. Van de stam van
vevyaden.

Verraderlijk (vg. SCHUERM. i.v. Vev-

overtreffelijk.11Hercules,die zoo kloeck
was,niet om verrasschen, H .d.Am . 1 4v
Em.16ee.q.
B. ONz.
Vergaan, verdwi
jnen? 11
Compt wijsullen u tsaemen aendoen dit
cleetalv leetsa1hier duerverrassen,Red.
en Nat.486 g2eh.16ee.q.
C.W SDERK.- Zich te zwaarbelasten,
te veelop zich nemen? 1Niet goed eist
nochtansdat hem iemend verrast...N aer
steerckte dijnder zinnen moedty nemen
dlast,Den soldere faeilgierd diemen ouertast,cAsT.,C.V.R.24 (1548j.
Verreenen,WW.Van y6e1%,FdiTl Of 766nen,veinen.
N iet om f
7:FF881:1,1e.all
erheerlijkst.
Om dat den Pays niet om verreenen
Eeuwich te vaster zoude hebben ghebleuen,EVERABRT 551 (15384;- 2e.On-

overtreffeli
jk.11Haer,die ick soe scoon,
niet Onl Verreenen, had vui
jtghestelt,
Chvistenh.1927 Eca1540j.
Verremptybn.vanvevvempen,vevvimpen.
Gerimpeld.11Lanck /magher/hetve1
verrempt/ghescorst,v.D.DALE,J'
J@:313
(ca1516q.
Verryckenesse, zn.Van vevvychen.
(Hemelse) heerlijkheid.11De euwighe
zalicheyt/ende verryckenesse,Jezusi.d.
tempel342 Eca 1575?j.
Verroesteren, ww. Bijvorm van veyvosteven (zie MNW i.v.,DB Bo i.v. PQrvosten) of van voesteven (zie MNW en
W NT i.v.) met accentverlegging (t.w.v.
hetrijm)naar deuitgang -even.
Verroesten.11Za
chtlevensdiemetVrouEn hun

vaavlings, vevvaavlinge, DB Bo i.v. Vev- wen boeleren,
wapenen inden
vaaylings, vevvadelinge, vevvadelings en hoeck laten verroesteren, H .d.Am . Y 3

Joos i.v. Vevvaldellings). 11W el snottemuijle,zouwt ghibijstier met voeten //
zi
jn scrans (l.scans)//recht?Bijstiev71
geind 16ee.?j.
Verram m elen,ww. Zie M NW i.v.
Rammelend doorde vingerslaten glijden.11Hy ging daerlegghen tellen /ende
samm elen Alle deese penninghen verklincken / ende verrammelen, Veeld.
Gen.D.202 (16e e.
q.
Verrasent,bn.Van veyyasen (zieMNW
i.Ar.).
Razend, dol. 1 A1 syn die vroukens

Em .16ee.q.
Verromm elen,ww.Van vom melen.
Onder handen nemen (bij het minnespel).1Ofsijmalcanderen alsoe verrommelen dat sijtdecselvanden hoofde totten voiten Rverpen ende vanden bedde
stommelen,Sf2,150 gvöör 1524q.

kens,St1,89 Evöör1524q.

Sp.Bevmh.M iiijv(1591j.

trappen? Verralinghe eer dat histaet in

Verroocken, bn. Volt. deelw.van vevviechen.

Geurend,riekend.11Hier leet Mets int

velt,soo guerich verroocken,Tvudo 1515

(ca1550q.

Vecsadere, Z11. Van T8ySGd81%.
Die verzadigt, vervult, voldoening

scoon als goddinnekens tsyn duuelinne- schenkt.1
1Die daer zijtin die Hemele /
kens a1s syder X X payen m itenen m on- t'm enschen versadere En die hier benede Verrasende m aken die ionghe sinne- den / t'
smenschen herte duersiet,Zeven

Verrasschen, VBRRASSEN,
Zie
Versadich, VERZADICH, bn. Van vevM NW i.v.
saet of vevsaden (vg. Doovsckachtich en
A .BEDR. - Niet om vevvasschen, on- Vevbl
endick).

472

Verzadigd, bevredigd, voldaan. 11 O

sm eênhuys moet Trouwe oock verschaeren, W ant dout yser versm eden sy en

begheerich / nummermeer versadich,
BVERAERT 130 (1525q;Jnthooren en can
jcx / niet worden versadich, ald. 402
g1511j;Thertewordtverzadich...Alsick
uwe gloorie / o Heere,zalanschauwen,
Veyl.Z.11,1344 (15834.

dnieu sy sparen, Tvauwe 1139 (1595?4.

abym eghe begheerte zonder gront Altyts

Versaemte,Zn.Van TeysGm ekt.
Gezelschap,groep,troep ?1
1W atvreemder versaemte pnoijt sulcke horden, Gv.

Hel607 gca 15641.
Versam eyVERZAME, Zn.Van Teysqme'
n.
1) Vereniging.11W aer om en es niet
ontbonden dlicham e,Op datm et Christo
m oght zi
jn mijn verzame?GentseSp.324
(153% .
2) Bijeenkomst.11Huetse vor blame,
Die...hiersijn comen totonsenverzame,
EevsteBl.2063 (ca1440?J.
3)Gezelschap,groep,troep.11Het sijn

Verschalen, VERSCHAELEN, ww. Zie
MNW iv.
V an wi
jn ofbier:geur en krachtver-

liezen (vg.KIL.: Ver-schaelen. Iz
Qsfo
covvumpi,vappam /ï:1'ï,ïs vappam vevti,
sapovem & odovem genuinum peydeve en
ver-schaelden wijn. J'
Tïsv- euanidum,mavcidum :mucidum :vappa:rïw'
l:pz
quod odovem sapoyemquegenuinum exuit:
vinum vento covvuptum q.d. ï'
n pateya
diutiusvelictum).11Ditverschaeltbierken
//gietick in m ynen croppe,Ontv.Rentm .
235 (1588?q;Eert soude verschaelen,//
ick dronckt sonder snoeven,Tvauwe 247
(1595?1.
OPM.Vg.Vevschaelten Onvevschaelt.
Verschaven, ww .Zie M NW i.v.

Bijschaven,rechtschaven?1V cromme

de kerstene, dat merkic wel,Die ginder li
nie//moetwatverschaeft//zi
jn,azlwff
z/.
dus Com en tenen versam e Al singende, Sp.k iii
jv (15611.
endebringen den dooden lichame Vanden
Verscheinsen, ww .Zie Veyckeinsen.
wive, die Jhesuna droech,Sev.
Verschelden,bn.Oorspr.?
Bl.1416
D its vevsckelden al,dat staat vast? Of
(ca1.450j.
Verscael,zn.Van vevscalen,verschalen? dat is afgesproken? Of het is een schan-

Het verschalen? 11IS Hy dranck wel
eene sdaechs?M .:Jae ofbin zesweken
eene.Noch scootter Wyn Ouere /jntverscael,BVERAERT 526 (15344.
Verscaelt, bn. Zie Vevschaelt.
Verscattinghe, zn.Van veyscatten (zie
MNW i.v.Vevschattenj.
Gewelddadigeschatting,afpersing (vg.
PLANT.: verschattinge, exaction ou
taille,exactio,censio,vectigalj.11Ghisiet
valsche useringe tallen steden,Tollen /
rapijnen / verscattinghe, last, Dal s.

de?1Sy (t.w.decovenbyteys)willens(t.w.
hetkoren)niet vercoopen,dits verschelden al, Tot dat elck vat een pattecon
gelden sal,By.Willehen 571 (1565?q.
Verschelt, zn. Van vevschel (met paragog.f)?Ofvan *vevschelden,veyschellen,

Verschaelen,ww.Zie Vevsckalen.
Verschaelt, v>rRscAsLT, bn. Zie M NW

Verschenen,ww. Gelegenheidsvorm ing

wedevh.258 (eind 15ee.?q.

i.v.(De ald.vragenderwijs voorgestelde
afl.past in geen gevalvoor hetwoord in
de bet.2),datwellicht van andere oorsprongis,zie Vevschalen).
1)Geplunderd,leeg.1Dan vinthy syn
tessche som wylen verscaelt soe dat daer
crpi
jsnoch munten is bleuen,St1,117
(voö
'r 1524).
2) Vergaan? 11 Soo is syn huys,als
donvaste landouwen, als dryfsant wech

verschillen?
Verschil, t.w.in recht, rechtsverschil
of in bezit, ri
jkdom ? 11Dus wordt die
arm e haest geswolgen dan, W ant hy
den rycken niet gevolghen can;Soem oet
s
yn T
sae
r(s1ul
ck?1verschelt Sneven,
Bv.
J
fïlc
f8ke
à:xdue
499
565
.

t.w.v.het rijm (?) van vevscheen (volt.
deelw.v.vevscheeden,vevscheiden,vg.DE
Bo i.v.Vevscheeden,vevschee'n)?
Gescheiden zijn en v.v.mogelijk treuren? 11't Verschenen ,,duchten y,stenen
zuchten ,,m oet ic beginnen, Om dat
tgriefs ,,verstranck ,ytaiefs bevanck
y

makentempeest,H.d.Am.T 8gm.16ee.q.
Verschocken,ww .Van schochen.
Verrekken (Vg.KIL.*
.V er-schocken.
n
c
ut
e
v
e
,l
u
x
a
v
e
j
e
n
v
.v.breken?11Den
gedreven & verschaelt, Bvuyne 3, 99 Co
hals m oet ghy verschocken, onnuttich
(15564.
slabbaert,Hs.TM B,..
1,fol.112V geind
Verschaeren, ww. Zie M NW i.v. JQ,
1
.- 16ee.?q.
schavenî Of (liever) corrupt voor vev- Verschonen, VERSCHOONEN, WW. Zie
M NW i.V.
kaeven (zie Veyhaven)?
Zich verwi
jderen,verdwijnen (vg.KIL.: A.BEDR.- 1)Schenken.11W atdede
Ver-schaeren...Segyegave). 11Tot der ick dan dat ick wat drough tmi
jnen be,,

derve? W ant mij anders gheen erve en DE HARDUYN, aang.door OUDEMANS i.v.
werdeverschoond,Bijb.Tafelsp.11 gbeg. Veyschvommen.
17ee.?q.
Zelfst.gebr.(metcaus.aspect)ver2) Toelichten;bewijzen? 11Avellustic- schrikking.11Ditsdeersteconste (t.w.de
heyt cortet leven van veel personen.Dit l
andbouw) teghen snoots verscromen,
wil ic ons met scriftueren verschoonen, Ant
w.sp.Ddd iijv(1561q.
Verschuyven, vsRscuvvsx, ww. Zie
A.BIJNS,N.Rej.70,b,2 (1e kw.16e e.q; M NW
i.v. Vevschuven.
1ck en cans m et Schriftuere niet badt
verschoonen :aen de wercken m en broeOntsnappen, ontvluchten, de benen
derlycke liefde kent,Bvuyne3,208 (
2eh. llemen (Vg.KIL.:Ver-Schuyuen.Rece-

16ee.q.

deve,commutavelocum.& Elabi,ejfugeve).l
CRUL,Heynhen 8 (ca 1540?j;Ghy duetse
Verscuyven meteen hoorne//blas,Smenschen gheest631 (ca 1560?j.
Verscietere,zn.Van vevscieten.
Die bang is, schrikt (van) of terugdeinst (voor)? Of die loochent (vg. de

B.W EDERK.- H 6m t76FS6/lO()1I:11 C
JJTI, Dien pol is ons al langhe verschoven,

verloochenen. 1 VTildij u nu van uwen
kinde verschoonen?Tielebui
js453(1541q.
Verschoonte, zn. Van vevschonen.
Verering, t.w. het ,,brengen''van een

dronk of het z,bescheyt doen'' (beantwoorden)?11lck salv bescheytdoen dus
drinctet voor vuyt twert van mijn gepreesen natuer is niet soo sij plach te
weesen meendi
jdatick gaevreesen voor
sulcken verschoonte neen ick ben alverandert / doer die gewoonte dus laetet
coomen ken salmijn niet scaemen,Red.
en Nat.889 g2eh.16ee.q.

bet. y,afstand doen van, afzien van'',in
MNW i.v. Vevschieten echter uitsl. bebekend uit oostm nl. bronnen, zie ald.

bet. l en ll, 6)? 1 Den priester heift
macht /vuttsondich ghebrec Elc meinschetonbyndene/weistgheenverscietere,
EVERAERT434 (1eh.16ee.q.

Verscysen, ww. Zie Vevcheinsen.
Verscoten, ww . Zie MNAV i.v.? Of
Bevreesd,benauwd? 1My vertroosten- van
scot, schot, afgeschoten ruim te? Of

Verschoten, bn.Van vevsckieten.

deinnootalsverschoten//gast,Bvuyne1, (met praet. vocaal, zie Spvaecsele) van
163(15561.
vevscietenï
Verschoven,bn.Zie M NM?i.v.
Vervallen?Ofbelanden,terechtkom en?
1)Vevschovenw,
J(:1'),belustop.1Jonghe 11lndesdootsheerschappyemoestalverluyden zijnder zeer na verschouen Om scoten,Bvuyne 1,146 (1556q.
eere tecrigen en waerdichede,Camp v.d. VerscreetlWen,WW.Van SCy661Yu)6Ft.
Doot716 (1493)t
'Deze natuerlijcke aeng.overschreeuwen (vg.HooF'r,N ed.
gheboren Melodje, Daer den geest in H iEi
s
t
.
ng.d.OUDEMANSi.v. Vevschveeuverheucht en naer is verschoven, HoU- wen:,zaa
,
or
nje wordtvan oproerigestemW AERT, aang. in Gloss.OP A. BIJNS 81 men versa
c
hreeuwt'')J in de aanh.overgca 1580q.
bluffen, intimideren? W y en zyn jnt
2) Vevschoven op,verkleefd aan.11So lappen / niet te V erscreeuW ene, W ient
sijnseopteketterije verschoven,A.BIJNS c
jeghen ofmede /ghaetjn scaden ofba189 (1548);En bli
jftoptecreatueren niet t
ten,EVERAERT 156 (15231.
verschoven,ald.439gca15401.
Verscrictheyt, zn. Van vevscvict.
Verschroem t, bn. Van vevschvomen.
Schrik,ontsteltenis,verslagenheid (vg.
Bang, bevreesd (vg. PLANT.: ver- KIL.: ver-schricktheyd.j.verbaestschrom t voor de doodt,ejjvayédela heyd. Stupov, ecstasis, constevnatio en
movt,timensmovtem,exhovvens).11W ie in PLANT.:verschricktheyt,fvayeuv,tevmy gelooft, seyt hy,en derffniet wesen 1
't?r)?11Laethem noch watrusten hoesout
verschroemt,Bvuyne2,179(1567q.
hij doer verscricthei
jt siek alrede lusten
Verschrom en, vERscRoMEx,
optestaen,slslenDavid293g2eh.16ee.).
scHRooMEx,ww.Zie MNW i.v.
Beangst, bevreesd, worden, huiveren,

sidderen (vg. KIL. Ver-schroomen.

Verscrom en,ww .Zie Vevsckvomen.
*verscuycken, ww. Corrupt voor veystuychen?

4bhovveve, abhovyesceve, exhoyvere, abomiTe niet doen? 11l-uttel ioncheyt nv
'
zlflrï en PLANT.: verschrom en , avoiv ruyct Die haistelic wort verscuyct Alor-

y7ct?zf'zde quelque chose, timeve,f:rr8r:).ll ghenoftheden,Dviebl.danssen 31(14824.
M av.v.N. 174 var. (ca 1500);Antw.sp. Verscuyven,ww .Zie Vevschuyven.
Verscutten,ww .ZieM NW i.v.VeyschutC iijv (15611;Ontv.Rentm.671 (1588?q.
OPM.In de vorm vevschvommen nog bij ten.
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Aarzelen,talmen,toeven? 1Nv mijn
heeren sonder lang te verscutten hebdij
wat inden sinne thoont v beleet, Pog'
s.
M aelt.745 g2eh.16e e.
q.
Versecoureren,ww. Contaminatie van
secouveven en een vev-ww.(bijv.vevhel/8*).
Genezen? --- Vevsecouveyen '
PJ'
;?
l,afhelpen Van.11lcwilde u versecoureren Van
dier mestroostigheyt, die ghy waert

ons m et groot verzeer hem gaen slepen
buyten die stadt, Paulus en Bavnabas,

in Hs.TM B, B, fol. 57 (m. 16e e.?q;
Dan. suldy tvyants verseer // vlien,
Bvuyne2,187 (2eh.16ee.q.(
.N.B.Debet.
schijnt gespecialiseerd tot aanvechting,
verleiding,temptatie).
3) Broosheid, teerheid, krachteloosheid.1Achtghy elck een mierc,cranck
intversere,Chavon 514 (1551q.
4)Vergankeli
jklleid,zondigheid.11Dlichaem .. moet.. dit cleet (t.w. onsterfelijkheid) aendoen, dwelck hem van
allen verseere ontslaen sal,Bvuyne 3,59
(15611;W-etende by zondere zoo langhe
zou thuus es/in slichgamsverzeere dat
zou hier pilgrim ayghe gaetvanden heere,
Tavuwegvaen 314 (15811.

verhalic,GentseSp.220 (15391.
Verseer,VBRZEER,zn.Van veyseyen (1).
1)Lijden,ellende,rampspoed.11Ziende
tverseer Syns zuens (t.
w .van de Verloren Zoon)/vuteen ontfaermich deerren
Ghync hy hem tjeghen,EVERAERT 483
(1e h.16e e.q;Maerhebben wy dan van
als paert en deelMries Christus ghedaen
Verseeren,ww.Zie Vevseven.
heift? stelpt ons verzeer, GentseSp.34
Verseeringhe,zn.Zie Vevsevinge.
(
1
5
3
9
q
(
hi
c
?
o
f
t
wi
j
f
e
l
,
o
n
z
e
ke
r
h
e
i
d
?
)
;
Of
u de heere noch wilde borghen, U verVerseerlick,bw .Van vevseven.
lossende Van dezen verzeere (
t.w. de Pijnlijk,smarteli
jk.11Dit ist dat mijn
dood ofdoodsnood)fi
jn En zoudi
jsniet ter herten heeft verseerlick // gequelt,
beghaeren? ald. 182 (
hic? of benauwd- S.stadt911 (ca 1535q.
heid, verschrikking7
.)
, Staervende Alen- Verseerte,Zn.Van Teyseyeyt.
sche. Comt nu in Payze? Vry Van VerLijden,ellende,narigheid.1Tkomt al
Zeere,ald.232; Spreect nlet Onl haer te i
n 't verseerte//dieghy (t.w.blinde behelpen wt haer verseere, GHISTELE,Hsf. geerte) moecht hoeden, Rot
t.Sp.G vjv
60 (15551;(Paulus)wtliefden begeerden, (15611;Mrijhebben u gesochtin soomenbuyten keere,hem in sbans verseere // nich quartier,Doerveeldangier en groot
van Christum den heere, Byuyne 3, 1.65 verseerte,Tcooven 672(15654(
zieook ald.
(2e h.16e e.q;Doen hy (t.
w .Stephanus) 780) VTat can toch v leven sijn sonder
werde ghesteent met groot beswaren / 111st offbegeerte dan een weijnich verSchynende heel troosteloos daer in't seerte,Red.en Nat.443 g
2eh.16ee.q(zie
verseer,Rott.Sp.O ijV (15611;Es ditte ook ald.1000).
Gods Zoone in dusdanighen verzeere
Verseeu, zn. Van vevseeuwen.
(t.5v.aan het kruis?),ReyneM .1033 (ca
Katterigheid (vg. vevseeuwt, katterig
1575?q;Ghy en hebt my niet gehulpen / bi
jxlL.(zieook MNV-i.v.),Haagsp.d vj
in sulckdanige verseere, Zeven Sp. (1561q,Zeven Sp.Bevmh.E iijv (15911;
Bevmh.A vij (1591q;Zo ga ick spoeden zie voorts OUDEMANS i.v., scuusRM. en
my om . hetLanttebrengen intverseer, DE BO i.V. Veyzeeuu)d en BOEKENOOGEN
Vlaevd. Red., aang. in KIL.724 (1617) i.v.Beseeuwenj.1Dan hoorick:salaetlie,
(N.B.ln de2eaanh.uitVlaevd.Red.ald.' salaetlie, wat dats, wat beeus (l.dats
##Een goetMedecijn gheeftraattotsieckt watbeeuws),Nvanttghelyct my welduer
noch wonden Ten Zy hem wert vertoont vele verseeus, Leuv.Bi
jdv. 4,355 gbeg.
de reden van 't verseer'' past wellicht 16ee.
q.
KILIAEN'S bet.(Ver-seer.vetus.Fland. Verseijsen vsRssllsssx, vERcsvssx,
Dolovj,tenzijde alg.bet.lijden hier ge- ww.Zie M NW i.v.Vevseisen.
specialiseerdmochtzijntotziekte,kwaal). W eggaan, vertrekken. 11Houtse couOPM.Nogbijv.D.VEEN,Zinneb.b1.450 tende, ick sal daer binnen verseijsen,
(1642q,aang.d.OUDEMANSi.v.Vevseey. Schuyfman 74 gvöör1504);LaetonsverLos van vevzeeve, N
soçz
l#:l vevseeve, sei
jssen,ald.453;Aldeesvrouwen stelden
zalig;heerlijk-,luisterrijk.1Dalmueghen- hem om Verceysen,V.D. DALE, JFAz 192
de Heere,Es oeck bescouwelyck,losvan (
ca 1516);Compt gheringhe /want ghi
verzeere, ln coninghent princhen groot moetverceysen All
eene /naect /goedevan machte, Leuv. #ïJ#r. 4, 240 gbeg. loes,ald.708;VTildiju niette mijwaerts
16ee.1(= St1,94),Eeuwich suldyleven veysen,Ghijmoetverceysen en verstansonderverseere,Byuyne 1,141 (1556j. dich handelen (versta:de boze weg ver2)Pijniging,kwelling,marteling.1Laet laten,vg.ald.8,94:,,haestich u spoeyen
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vanden boosen weghe''), Redevijhevsged.
In vevsevinge liggen,verkwijnen. j
l
7,90 (m .16ee.?q;Ghijsultselfverseysen Nu leit ze heel in verzering Benaast in
met alu knapen$Hs.TM B,C,fol.23* tering met lijen vervuld, Roevende
M eestAl249 (ca 1564?q.
(eind 16ee.?j(hic.).
OPM. Vg.Seysen.
Verset, zn. Zie M NW i.v., le art.
Verselder,zn.Van vevsellen.
ln de aanh.naar het schi
jnt een bijz.
D ie vergezelt of wenst te vergezellen ; toepassing van afwisseli
ng of beurt (zie
gezel.1Dwinctv wtallen quaden versel- MNW i.v.,leart.,bet.2),t.w.afwisseling
ders,Doesb.225 gvöör15281.
in dedansofdezang.11Hocostick danssen so waer mi
j te bet,ick en kan geen
Ve
r
s
e
r
e
n
(
1
)
,
V
E
R
S
BE
R
S
N,
M NW i.v.,le art.
verset //wie sou mijn voor //gaen,SotNaast de reeds m nl. bet.,,
h 264 (ca 15501.
lijden'' in slac
Versetten,w w.Zie M NW i.v.
rederijkersteksten veelvuldig aangetroffen, inz.zelfst.gebruikt,veronderstellen
Hem versetten,vertrekken,verhuizen.1
deaanhh.een bet.,,tenietdoen''(bedr.), Icksounoch fijn //mijnmachtopenbaren
##vergaan''(onz.).Aangezien ook sondev fel/Alaer want onwetelijck van v wort
vevseeven, zeker, beslist (zie è:w,.) en verachtsnel/Soo ben ick bedachtwe1//
rsetten,Antw.sp.b i (1561q.
onvevzeevt(zieald.)in dez.betekenissfeer myVetresive
en, vsl
tzlsx, ww. Zie M NW i.v.
liggen,zal corruptie (bijv.voor vevteven
of vevheven) of foutief gebruik we1uit- A.BEDR. Belonen, vergelden (vg.
gesloten zijn.11Allachendehi
jsi
jn vrou- Teuth.:verdienen,verschulden,vsRwe eerde,Nviens vruecht dat allen druck gelden,versyen..vemunevavej,i
n de
verseerde,BlijdeInh.13?58geind 15ee.
q, aanh. in de verbinding iet vevsien aen
Elcriddermetsdootsptldoorschachtich enen, iemand VOOr iets belonen. 11 lck
was,Doet dat m enich lichaem in deerde salt aen u versien so ick best can,K ostev
verseerde,Dals.wedevh.87(eind 15ee.?j. Joh.178 (m .16ee.?q.
Sondev vevseeven,eig.onverminderd
B. W EDERK. M aken dat men weg(?),v.v.zeker,beslist(vg.Onvevzeevt,bet. komt,ophoepelen,de benen nemen (vg.
2).1Myn heer,blyvetby ons,want,son- PLANT.: hem versien ende w eCh
der verseeren, Tis altyt goet metten m aken, S#671 aller, gaignev aux pieds,
goeden verkeeren,Tvauwe319 (1595?j. discedeye,aujugeve,davesein pedes,/vgJ
Verseren (11), VERSEBREN, ww. Zie consuleve saluti suae en versiet u, va
M NW i.v.t2e art.
t'en,gaigne J1#pied,discede,auluge,da te
1) Gedilen,vooruitgaan,sterker wor- in pedes).1Dusverzieicmy platln een
den? 11A1s liefs herten met herten in anderstadt,Gentse Sp.141 (1539j;Verherten bliuen A1s liefs wille (l.willen?) siet v van hier en dat gheringhe,A ntw.
door wille in wille verseeren soe m ach ic Sp.Ooo i
v (1561);Versietv van hierghy
htighe fame,ald.ooo iiij.
we1deseconclusiescrijuen..Conuersacie clapac
Versierenisse, zn. Zie M NW i.v. I,
Q rdoet ionst en vruecht vermeeren, St 1,
. W at sal hy (t.
83 Ev6ör 1.5244; 19.*
w. sievnisse,le art.
Sieraad? Eens m ans versierenisse,
Trudo) verseren? L.: D ie galghe om
synen hals! B .: Can hy profiteren? L.: een Aertsche weelde,//Zoo is een reyn
Qualyck ghenoech van als! Tvudo 319 vrouwelijcke beelde, H.d.Am.H 3 (m.
(ca 15504.
16ee.q.
2) Verharden,volharden (t.w.in het Versierte,zn.Van vevsieven.
kwaad)? A1hebben W jJ* misdaen, laet
Bedenksel, verdichtsel, vond? 1 1ck
ons niet verseeren,M aer seggen hem tee- verbie niem ant eenich cooren te haelen;
ren,tisnoch tetije:Lofalti
jtJhesu ende Men darffopmijn nietsmaelen,'tismaer
Marije,A.BIJNS 1 (1528j.
eenversierte,Tcooven 899(15651.
Verseringe, VERSEERINGHE, VERZEEVersiertheijt, zn.Zie MNW i.v. VevRINGHE,zn.Van vevseven.
sievtkeit? Ofvan vevsieven,bedenken,ver1)Verdriet,smart,leed.1DE ROOVERE zinnen?
371 (3e kw. 15e e.
q; CRUL, Ps.77, 59
;#Eigengerechtigheid'' (Erné)? Of (eiE2e kw.16e e.q;GentseSA.74,247,284 gen) vernuft, wijsheid? 1 Dese scalck
(153% ;B.d.Scv.21 (153% ;Rott.sp.D iV, (t.w. Schljn van Geestelichheijt) ginck
K ijv, L iv, R vij (1561j;Roevende v. hem indoe
sijn versiertheijtbewelvenende...
M eest Al 406,730 gca 1564?q;Tcooven wilde r sijn eijgen verdiensten ten
162 (1565q,
.VadevOnse1111(15771;Zeven hemelraeken,Gv.Hel839 (ca 1564q.
Sp.Bevmh.R vijv (1591q.
Versijck,zn.ZieMNW i.v.Vevsijc.
-

-

--
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Doorgaans in de bet. verdriet, narig-

heid,ellende (niet y,gevaarJ',zoals Verdam in deban van KIL.opgeeft)en dan
i
n de 16e eeuw,ook bij de rederijkers,
zeer productief. In de éénm aal aangetroffen verbinding vevsijch stallen naar
hetschijntechtereerdervernedering,belediginy,zie onderStallen (1).
Versljckelijck,vERzllcxsLlc,bn.,bw .
Vanvevsijchen ofvevsijch.
1) (Verlzuchtend.11Zyne hongherighe
ziele /in pyne verzyckelick,Jorf.Z.11,
594 (1583).
2)Smartelijk,ellendig.6
4Sy (t.
w .Eva)
brocht spreken nayen screyen alteenen
dus moeten si
jsomtijtleuen versijkelick,
St1,40gvö6r1524q;Deeuwyghedootvu1
pynen verzijckelic,GentseSp.274 (1539j;
De uutstortinghe dyns bloets (t.
w .van
Christus) // int lyden verzyckelick, H .
Sacv.592 (15711, Och Knaghende conscientie /vollydensversijckelijck,Zeven
Sp.Beymh.Sijv(15911.
3)Ellendig,armelijk,schamel.11Dese
maeltyt (t.w.van ChristusmetZijn jongeren)blyckelick en schintnietghelyckelick, // maer heel verzyckelick byder
maeltytryckelick //assueri//int anzien
//bloot,H.sacv.342(15714.
4) Ellendig, afschuweli
jk. 11 Zijn ze
(t.w.Tyrus,Sidon en Capharnaûm)niet
totschandendoor'tmisbruikverzijkelijk?
Roevendev.M eestAl753 (ca 1564?J.
Versijgcqkelijcheyt,zn.Van vevslj
,'chelijc.
Droefheid.j
lMyds dat lijden met sijnder practi
jckeli
jcheyt mij tonder hielt /
soe bleef versijgcjkelijcheyt yn mijn verSam en, oE RoovERE 354 (
3e kw.15ee.q.
Versijckenisse, VERZIJCKENISSE, Zn.
Vanvevsi
jchen.
Verdriet,smart.1W aertdatmijn vader
wiste/Datick dusgaein mansghelijckenisse/Twarezijnderherteneen verzi
jckenisse, Sp.d.M . 3175 Ebeg. 16e e.q:
' Hy
heeft Alcumena met synder practjckenisseVerkracht 'thaerderversijckenisse,
H.d.Am.Q 6VEm .16ee.q.
Versijgcqker,zn.Van vevsia.
cken.
Sukkel,tobber,sloeber.11Sij gaent al
opcoopen,En sm ackkent m et hoopen op
scueren,op spijckers,En jaegentdan op
a1s loose practijckers,En wij,arme versijgcqlters,moetentontgelden,Tcooven787
(1565).
Versijen,ww.Zie MNW i.v.Veysiè'
n@
Hem vevst
jen,uitdrogen,vergaan?l
jAls
een desolaetick mijn schierversije,omdat ick tmaeger moet eeten en hij het
vet,S.stadt446 Eca15351.

Versysen, ww. Zie Vevckeinsen.

Versimpelen,ww.Van simpel.

1)Stemmig,zedig,ingetogen maken.11

X .*
. lck ben begheerte Van hoocheden
Z.*
.Ende ick vreese voor schande /Di
e

alle reyn maechdekens versimpelt,S/.#.

M .149 gbeg.16ee.
q.
2)ln ,,simpelheit''(grofheid)overtreffen.1Hue sydy dusruyt,lieve Charon;
wiesa1u versimpelen!Ckavon 394 g1551q.
Versinghelen,ww.Van vevsinghen (zie
MNW i.v.Veysingen,le art.).
Verzengen, verschroeien, verbranden

(vg. KIL.: Ver-singhelen.j.ver-sengen.H#'
l
4Azr:).11Daer zaluwen coniam
noch om versinghelen, CRUL,D vonchaevt
239E2ekw.16ee.
j.
Versinlijck, bn., bw. Zie MNW 1@.AJ.
Vevsinnelihe.
1)Verstandigt weloverdacht,weloverwogen? Of duldelijlt? 11 Opent uwen
druck /weestdiesbeghinli
jck Metwoordenversinlijck //wilten ontdecken,Hofîf?.
S#.Nn iij (15611.
2)Minnelijk,uitliefde.11Minlick //versinlick // verstaetden aert Haeltmet //
be
Roovsr
taeltme
ts 401
t //g3eghedout ghehoopt, DB
ltw.15ee.q:
'Gaenwytot
mijnen broedere seer versinlljck,Haagsp.
liiijv (15611.
OPM. De bet. zorgvuldig in de vert.

(door een rederijker?) van Olivier de la
M arche, L'estat de la maison du duc de
Bouvgogne,dictle H avdy,aang.in M NW
i.v. Veysinnelihe uit M atth.Anal. 1, 308

geind 15ee.?),ookbijA.Bllxs,N .Rej.98,
d,6 (15251:,,1c biddeu lief,hierop versinlijcsint''
Versinnen,w w .Zie M N W i.v.
A. BEDR. 1) Leiden,besturen, regeren? 1Bouen dominacien eerlicx winnen Bouen Potestaten
elc lant versinnen,
'
Sf 2, 21 woör 1524q,
schepper,eeuwige
wysheyt die alwat wesen heeft versint,
Bvuyneé,173(15671.
2)Scheppen?11A1smennen in oetmoedegerwise Ter erden saldragen,suvergem inde,Salmen u vor gaen m et desen rise

Na sijn bevel,diet alversinde,Sev.Bl.
429 (ca14501.
3)lndien in deaanh.nietcorrupt,dan
blijkenshetverband bedriegen.11Troylus
die dickwils is gheweest versonnen van

bresed/ ende ghebrocht in sneuen,Sf1,

232 Evo6
'r1524).
B.ONz.- Totinkeerkomen (van),
berouw hebben (over),afzweren? 11Jont
m y genade & tyt om versinnen van alle
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Verslnnlnge - Versllnghen
myn m isdaden groot & sm al,Bvuyne 3, genamen so byden siecken blyuen. 0.:

9 E2eh.16ee.q.

Jae waer om doch? P.:Jgo van vare /

sulcke namen spellen,Alssi
jhebben,om
claere versinninge, Voovleden Ti
jt 500
(eind 16ee.?q.
H ebt dies vevsinnynghe,denk daaraan,weetdatwel.11Denryckendientvry
eenen pennyncmin.Daerlichtbate jn /
hebt dies versinnynghe Meer dan jn de
aerme,BVERAERT60(1511j.
2) Mening, bedoeling. 1 Dies willic
nv /met goeder verzinnynghe Om een
beghinnynghe/vutsteken tepuenteMyn
banniere van H ouder Ghewuente, EvERAERT 8 (150% ; Suuel melc by goeder
verzinnynghe Om scrychs jnnynghe /zy
tecranckene bestaen,ald.219 (1528?q.
3)Bedoeling,betekenis,zin.11Sytlydt-

ln deaanh.naarhetschijntvermijden,
nalaten.1Te vele vocabelen,moedtghy
oock verslapen, cAsT.?C.V.R.36 (1548).
OPM.Vy. Vevslapiynghe.
Verslapilnghe,zn.Van vevslapen (zie
ald.4.
Slordigheid, onvolkomenheid? 1 En

Versinninge, VERZINNVNGHE, zn. Zie oft daer yemant speel
de Jan verslach,
M NW i.v.,le art.
ZevenSp.Bevmh.N vij(15911.
1)lnzicht,begrip.11Gijenhoordenoijt Verslapen,w w. Zie M NW i.v.,2e art.

saem ich. Dits de verzinnyllghe Vander

steld niet vergheefs in u doctrine, Vald
oock niet te curt,schuud zulcke versla-

pijnghe,cAsT.,C.V.R.17 (15484.
Verslijnghen, ww. Zie Vevslinghen.
Verslijten,ww.ZieMNW i.v.Vevsliten.
#)Gebruiken'', beslapen. 11Noch heift
hy hem /vermeten heere Jn een jaeren
wordic/van hem versletenzeereNochtan
dathy van nathueren /vierich es,EvERAERT 45 (1512j.
Ve
rslijter,VERSLVTTERS,zn.Van vevsf'
?
;
J.
/:s.
1)Dieverzwelgt,verteert.11Die grote
corenbijters, Die niet en si
jn dan verslijters Van tvleijs en bloet van die scamele gemeent,Tcooven 704 (1565q.
2)Een vevslyttevezyn (c.gen.),omschr.
van vevslytten,in debet.haten (?).11W el
ghesellen die m yns zyt een verslyttere.
W atshu verzieren?BVERAERT269 (1530q.

hellejn dhandteen lettere,EVERAERT279
(1530q.
Versinnisse, zn. Van vevsinnen.
Kennis, inzicht, verstand, begrip. 11
Jaechtse met soete woorden voorts duereom tecrijgen menschelijckeversinnisse,
PyoetusAbantus720(vöör1589j.
Vevsinnisse gkeven (c.gen.),inlichten over.11W atisu?gheeftmy dies versinnisse,Sp.d.M .2718 gbeg.16e e.q.
Verslinden, ww. Zie M NW i.v.? Of
Versinsele,vERzIN(s)sELE,v yrRzlN TsELE,zn.Van vevsinnen.
wisselvorm van vevslingen, eig. wegslin1)Bezinning,verstand,inzicht? 11Cu- geren en v.v.verwerpen ?
pido is blint, en door verblintsele Doet
Afbreken, critiseren? Afkeuren, verhy d'Am oureusen dolen vroech en late, werpen? 1Nochtansweet ic wel. DatGodt jon v 'tverzintsele ,,voor d'onder- mer sal vinden .. Die minen aerbeid
wintsele,Zoo datghy in liefden alHoudt sullen verslinden Segghende:wat wild hy
middelmate,H.d.Am.Gg 2v (m.16e e.
q. hem onderwinden? H y en heeft niet al
ghe
s
dat(15
de
es
2) Overlegging; vevsinsele mahen, C.
V.
Rei.d249
48
j.const ancleeft, CAST.,
7181F1811, OverWegen, bedenken, ter harte
nemen.11God aldergoetheytsbeghinsele, Verslinderen,ww.RijmvariatievanvevVader der troostijnghen,neimtverzinse- slinden ?
1e,Endealderbermhertigheyt,GentseSp. Verslinden. 1Doesb.233 (vöör 1528j;
171 (1539q;Soewaert tijt,datic maecte Gentse Sp.111 (153% ;A.Bllxs 440 (ca
goet versinsele, ln wat m anieren dat ic 1540j.
zou aenleggen,Goemoete281geind16ee.?q. OPM.Nog bijwoLsscHAe
rEN,DeDoodt
3)(Gunstige)beschikking?11O lupiter vevmashevt265 (1654j,aang.d.DeJager,
. /
/My onghestelde gheeft ghewinssele Fveq. 2, 543.
e
n
v
ersinssele // Dat Narcissus krijghe Verslinghen VERSLIJNGHEN, * B1*J@d'om rinssele en 't bem inssele, H .d.Am . vorm van vevslinden (
vg.voor de wisseling van nd en ng M NW i.v.Slinden,
K 8 (m .16ee.
q.
Verslach,zn.Zie M NW i.v.
2e art.,W NT i.v.Slindeven (1).- N.B.
Jan vevslach spelen, verstoppen, ver- Aan de echtheid van het freq.vevslingeBl.lV,289,aang.in M NVYi.v.
duisteren tvg.PLANT.: verslach spe- ven in hTat..
len,pvendveon cachette,suvvipeve.occulte *Vevslingen,behoeftniet m eer te worden

aliquid condeve,.
slz//lffzll'ï,intevvevteve).11 getwjfeld.
P.: Bevroeydy niet.. waer om d'erfVerslinden.11Ende heeft haer liever
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van die vreeselicke golven der zee laten
Versm adich,bn.,bw .Zie M NW i.
v.
verslinghen dan dat haer licham e soude
A. In actieve zin. - Versm adend,
Ontsuyvert werden,VAERNEWIJCK,aang. honend, m inachtend, in de aanh. verdo-orOIJDEMANSi.v.Veyslinghen (ca15681. achtend,hatend?11Voorweldaet reene..
In de aanh.naar het schijnt toe- verachtzy (t.w.dewereld)haer(t.w.Gods
takelen (Of verstrikken, verschalken? Kerk) // ter doot versm adich, Tavuwe-

Dan welniethetz.ww.).1Alsicvan den
vyantbecuertzijnde,Diealseen leeumy
ommerijnghen can, My hebbe daerlic
laten verslijnghen dan Duervulbrijnghen
van Zynen heessche boos,GentseSp.282
(15391.
Verslissen,ww .Van slissen.
(Overdadig)verbruiken.1!W athebdy
spi
js verslist en onnuttelijck verslonnen,
Rott.sp.H vij(15611.
Verslueren,ww. Corrupt voor vevstue-

1'611,verstoren7.

Slap, krachteloos worden7
. Of te niet

gaan?11Mijn zenuwen diecrimpen /mijn
bloetvercout.Mijn oogen verduysteren /
mi
jntonghevout.Mijn lijfversluert/mijn
hertejaecht,Sp.d.M .5394 gbeg.16ee.1.

gyaen 204 (1581q.
B.ln passieve zin. 1)Verachteli
jk,
afschuwelijk.1O Lucifer,nijdich helsch
geest,versmadich,Venijnichserpent,loos
en verradich,A.BIJNS,N.Rej.243,a,5
(1.
526), De zondare... 1I1 zonden hebbende oyt versmadigh Gheleift onghestadigh,GentseSp.297 (1539q,Sathan //
m et alle zyneboose subdyten Christum /
ende de zyne noch jnde versenen bijten
dat es / veellyden andoen versmadich,
Tavuwegvaen 96 (1581)(zieook ald.1095,
1382,1588).
2)Verwerpelijk.1Och,icben versmadigh, God en verboort gheen zondaers,
Gentse Sp.147 (1539j.

OPM.Dez.bet.wrsch.ook in O Fl.Lied.
en Ged.29,81 Datic alseen versm adich
niet ne vare inthelsche vier''#door Ver1)Verstrikt,gevangen raken?11Om de dam opgevat a1shalsstarrig (in actieve
openbaerheyt / van uwe meshusen Te zi
n dus).
Versluysen,VERSLtTSEN,ww.Zie M NW
i.v.Vevslusen.

kennen te gheuen /daer ghy by abusen
3)Ellendig,miserabel.1S.:W a noyt
jnne zoudt verslusen / by onwetender so bescbytich S.:W a noytso versm adich,
daet,EVERAERT 69 (1511q.
ZevenSA.Beymh.L iiijN'(15911.
2)Verstopt,volworden? Ofophouden, Versm adicheyt, VERSMAEDICHEIJT, Zn .
onderbreken?1Silenustvoesterkind van- Zie M NW i.v. Vevsm adickeit.
den Musen, Ter eeren de ix. Nym phen
Verachting (vg. Teutk.: versm adicen dedriegratien,Dranck xij.croesen in, heit, speynacitas). 11Aensiet ons menzonderverslusen,cAsr.tC.V.R.186(15481. schegn) sonder versmaedicheijt, Appel3)Ophouden,verdwljnen.11Lieten wy boom 186 (1e kw.16e e.?j;Van puerder
dees questie solueren iet Naer haerlieder wreetheyt gheregiert vol alder versmabediet // ons vruecht sou versluysen, dicheyt,Doesb.78gv66r15282.
Antw.sp.S iijv (15611.
Invevsmadicheytkouden,verachten.j
l
Versm achtere, zn.Van vevsm achten.
Alle diem yn ghebooden houden inne verDie ,yversmacht'' (versmoort, onder- sm adicheyt u ooghe en zalse niet sparen
drukt,doodt).1Natueren versmachtere / in eenighen vrede,Judich 304 (1577j.
wie sou hem halen? W ant hy wilt verVersm aet,zn.Van vevsmaden.
F8yszvJ8f hebben t?Js, verworpen worsmalen //tgebruyck der Natueren / En
metzijnderfortsendaerteghenslabueren, den door.1Hy en heeftvan Gode gheen
Antw.sp.bi(1561q.
versmaet,DB RoovERs 256 g3ekw.15ee.j.
Versmachtigh,bn.Van vevsmachten.
Dev hellen vevsmaet,de (afschuweln hetverderfstortend? 1Dathy den lijke)hel.1ln eeuwyghen mortorye Ghegoeden d'H em elwil gheven,En de qua- woont hadde bin der hellen versm ade
den inteeuwigh vuyrverdoemtversmach- Mi
jn ziele, ha u grondelooze ghenade
tigh,COORNHERT,T'voevspel1749 (3ekw. My nietgheholpen,GentseSp.296 (153% .
Versm ayen, ww. Zie M NW i.v. Vev16ee.q.
-

-

-

*versm acken, ww . Corrupt voor vev- smaden?
smachten?
Verminderen?Vergaan?Oftegenstaan?

Sterven?1Rampmoetghijhebbenvan 1En dede gesontheyt!vruecht sou verboven totonder,Alsoutghijversmacken smayen,Doesb.87 gvo
'6r 1528).
(1. vevsmachten, vg. ald. 173: ,,al sout Versmalen, VERSMALLEN, ww. Zie
ghij versmachten''), segt vuijle loeten, MNW i.v.,le art.
A.ONz.- verminderen,achteruitgaan.
Goossen TJ:ïJ'
J4r/453 E2eh.16ee.?j.
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11Onze inlandige stedentdie in weelden
plagen terijzen,Dienu m 'tverijzen heel
versm allen, Roevende v. M eest Al 765
(ca 1564?j;V machten v ryck /sa1doer
haernoch versm allen,D eenv.M ensch 603
g2eh.16ee.q;Godtsalock genesen //oft
laten versmalen pest / dieren tyt / en
orlochse qualen,Bel.v.Sam.1637 geind
16ee.?1.
B.W EDERK.- K leinm oedig,mismoedigworden?1Overslagen herten /v toch
niet en versm aelt v schult wert betaelt,
D eenv.M ensch555E2eh.16ee.
q.

isverschout!E.:Dats duerv assistentie!
G.:Ghy hebt hem versnout!Con.Balth.

Verbrassen (vg.KlL.:Ver-sm eren...
Abliguvive).11Hierom moetmentQualick
vergaren /ditzijn die saken Om dat nu
ghewoonteis/dusqualijck teversmeren,
ZevenSp.Bevmh.E iijv(15911.
OPM.Nog bi
j vlsscHsR,Bvabb.,aang.

pasticzalnoch mijn curen doen blijcken,
GentseSp.172 (153% ;Meentghyu leven
also bi
j mijn te verslijten En met een
quaet hooft (meent)mij te versnercken
Dooru quaedewercken,Lijsgen en Lichthavt97(2eh.16ee.
q.
OPM. Vg. de bet. ,,afsnauwen'' in
Schyn-heyligh bl.20 (beg.17e e.
q,aang.

735(1591q.
OPM.Vg.Snouwen (1).

Versneercken, ww. Zie Vevsnevcken.
Versnelscap, zn.Van vevsnellen.

Spoed.11Scycktu/endezidt//nedere
An desetafele /endedatgherynghe met
versnelscap,Veyl.Z.1,959 (1583!.
Versnercken, VBRSNAERCKEN, vsRSNEERCKEN, VERSNURCKEN, ww. Van
sneychen.

A.BEDR.- 1)Overdonderen(vg.KIL.:

OPM. Vg. BRBDERO, Sf. Riddev 221: V er-snorcken .Pvotelave,obvueyeminis,
Kom t af, kom t af, ay lieve daalt! Eer iactantia, &c.), van Zi
J
-n stuk brengen ;
mijn hartje zich versmaalt,En na wat verslaan, doen MQ*
J
*jqen. 11 W ats hier,
anderstaalt''@
Schriftuerlic,wilt m y versnaercken,Met
Versm eren,ww.ZieM NW i.v.
derwaerheyt?almoeticnu wi
jcken,A1st

d.OUDEMANS i.V. Veysm eeyen.
Versm etsen,ww.Van smetsen.

Verbrassen. 11 Die vier guldens die door OUDEMANS i.v.Veysnevhen.
zijn voor mijn ghelach En den eenen
2) Overtroeven. 1 Hoe gaan nu deze
schenck ick u om drincken,Die restsullen vri
jersStroken en pronken...Elk wilnu
wy versmetsen vanden daghe, CRUL, den ander versnerken,Roovende v.M eest
Al 238 Eca 1564?q;Den duvelwil hier
Heynhen 15(ca 1540?j.
Versm yten,ww.Zie *Vevsnyten.
den nicker versnercken,Saeyeve 505 g2e
Versm ooken,ww.Van smoohen.
h.16ee.
q.
Eig.roken,in de rook hangen,zetten?
3) Overweldigen, overmannen,buiten
In deaanh.naarhetschijntfig.toegepast gevechtstellen.11Op den vechtenden Vain de bet. te pakken nemen. 11Soudy lerius hoofd, Een raue sat, vul abuselir weercken. Die Gallum sinen viand
dusken ruvel(versta:sukkel)//groen // ccke
oeste versneercken Vechtende partiëlic
niet derven versmooken // oick,Deenv. al
sdiehaercrachtich pynde,cAsT.,C.V.R.
M ensck120 (2eh.16ee.q.
Versmuucken,ww.Van smuuchen (zie 238(1548j.
Smuychen (11)?).
4) Te pakken kri
jgen, verschalken.11
W y (t.w.dezinnekens)sullen demensche
Ve
r
dui
s
t
e
r
e
n,
ve
r
be
r
g
en
?1
1
Zoo
z
i
j
n
z
y
ooc den zin van my versm uuckende,Die noch wel versnurcken, Antw.sp. Ll iv
Godsghenadevan my (t.w.deW et)niet (1561J.
wten scheyden,GentseSp.149 (1539j.
B. ONz. --- Verbranden, vergaan. 11
Versnaercken,WW.Zie Vevsnevchen.
Leyt(corrupt?)datghy inthelsghevier
Versnaren, WW. Van SWJF:K, drinken moegtversnercken,Tvudo 339 (
ca 15504.
*versnyten,w w.Corrupt voor vevsmy(zieSnaven)?
Verbrassen? 11Den bucht verhaert // f8s?
tisalversnaert,Antw.sp.Fffiijv (1561j. Doden (vg.KIL.:Versm ijten.j.verVersnauwen, VERSNOUw EN, ww. Van slaen)? 1
1Hiermede wy strycken schusnauwen (vg.Snouwen (1).
wendetverzycken //van desen lsraelyten
Verhappen'' ophappen, opeten en dieonszoucken teversnyten,Judick 199
v.v.fig.in het verderf storten? 1 Ons (157
72.
Versnoden,ww .Zie MNW i.v.
machsghedincken /datonsMarsin sijn
clauwen Haddegheschorst /die ons wel A.BSDR.- 1)Zedelijk verlagen.11Doer
m eynde versnauwen Goet en m oet ver- goet onderwi
js sietmen versterven alderslinden / iae tvleesch totten beenen, 1ey godtloosheyt / die die mensch verAntw.sp. Rrr iiij (1561q;G.:Thaenken snoon,Geb.loh.Bapt.308(1578j.
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2) Niet om veysnoden, allerverachte- H em vevsonnen van , een einde m aken
lijkst, allerafschuweli
jkst. 11Duechdelijc aan?11Nu sullen wijonsvan rouweverberoem en en is niet om versnoden,B .d. sonnen //bli
j,Sotslack311gca1550q.
Scy.30(1539q.
Versopen ww.Van sopen (bijvorm of
OPM.Vg.Hooy'r,aang.doorOUDEMANS ri
jmvervormingvansoppen?)?Ofcorrupt
i.v. Vevsnooden, le art.: ,,Mijn quaedt, voorveydopenî
niet om versnooden,W achtop een ander
In een vloeistof drenken? Opnieuw
OyKcli''
dopen? 1Hij stont alversch men dorst
B.ONz.- Verm inderen,achteruitgaan hem ni
etversopen (x dvopen),St2,152
sr1524q.
waardeloosworden (vg.KIL.'*V er-sn oo- gvöt
den. Vilesceve,euilesceye).1Ons conste Versouten,ww.Zie M NW i.v.
versnoot.Mrantcleenendegroot/dieons Verachten, verwerpen, vervloeken? 11
hadden begheerrynghe W ysen ons voor V'
ildijmijnblameerenicksaltop eenent//
by,EVERAERT 172 (15271,So zeere esde staeken en soowen legentraeken //dat
neerrynghe /nv versnoot,ald.465 (1eh. elck v wel versouten // mach, Deenv.
16ee.q.
M ensch 128g2eh.16ee.q.
OPM.Nog bij COORNHERT 1,527,531, Verspachieren,ww.Zie M NW i.v.
aang.doorOUDEMANSi.v.Vevsnooden.
Hem vevspachieyen,wandelen.11W illen
Versnotten, ww. Van snot.
wiionsnietgaenverspachieren,V.vvoede
Belust ,verzot -,verliefd raken.1
1A. 213(eind15ee.q.
BIJNS,N.ReI.170,b,1.
2 (1525);Leenhoj * Verspaden,VERSPAEDEN,ww.ZieM NW
601 (na 1531q;H.d.Am.Dd lv (m.16ee.q. 1.5:.
Vevsnot,belust,verzot,verliefd (vg. 1)Aarzelen;- sondevvevspaeden,voorKIL.: ver-snot zijn op sijn boel. zeker,waarlijk.1lck,Coren,ben tvoetsel
Pevditè am avè, Anïs8râ amaye: depevive sonder verspaeden,D aer sm enschen geamoye).1A.BIJNS,N.ReI.137,b,15(1525q, slacht meest moet bij leven,Tcooyen 99
217,d,2 (15262,234,b,14(1ekw.16ee.
); (1565).
A.BIJNS 242 (ca 1540);H .d.Am.Ee 5
2) Vertragen, uitstellen; - sondev
(m.16ee.1;Bvuyne3,141(15561.
vevspaeden,terstond,onmiddellijk.1Laet
Versnouwen,ww .Zie Vevsnauwen.
OnS gaen binnen sonder verspaeden,
Versnurcken,ww.Zie Vevsnevchen.
Tcooven 251 (1565q (zie ook ald.1027);
Versockelen, VERSOBCKELEN, ww. Zie Daer m ost een goe raet tegen si
jn verM NVTi.v.Vevsuchelen.
wrect secreet en bedect //sonder eenich
M et minachting behandelen;achteruit- verspaeden,Red.en N lf.338 g2eh.16ee.
).
zetten.111ck legghe hierin muten,Ver- 3)W egdoen,uitbannen.11Och hoochsockelt,vermost,als ghimisiet,Vertast, werdighe Coninck wilt druck verspaden!
vervuylt,Elcheylyc 361 (ca 1490?q;(Der Con.Baltk.535(15911.
steden Hoofden) De welcke dicwils... Verspaken,ww.Zie M NW i.v.
Van dwanckelbaer volck versoeckelt
Uitdrogen,doen verdorren.1Den Hooseere/(Sonderachtheurderdeucht)sijn ghen W ynt/by droochten verspaect De
tondergheresen/Verstooten /verworpen, eerde / ende neimpt / huer zoete vucbAntw.sp.Bbb iiij E1561q.
ticheyt,EVERAERT 96 (15251;Dijn VlamVersoeten?ww.Zie Vevzoeten.
mich ghebroey myn jeucht verspaect,
Versoetenisse, zn. Zie Vevzoetenesse.
cAs
T.,Pyv.B iijv(ca 1530j.
Versoetsele, zn.Zie Vevzoetsele.
Verspien,ww.ZieM NW i.v.
Versolaceren, VERSOLAZEREN,ww .Zie
1) Overvallen? 11Doe Oorlog hem zo
M NAV i.v.Vevsolaseven.
forceli
jk gink bereien Metstarkearmeien
Zich vermaken,ontspannen; zich ver- om mi
jn (t.w.Pais)teverspien,Doemost
heugen. 1 cAsT., Pyv. B vij (ca 1530q; ik vlien,M eest Al 538 (155% ;Daarom
H .d.Am.C5,G 2,Ee4v(m.16ee.q;Antw. zullen u nOg Overvallen m enigen kwaan,
Dieu zullen beschaan en haastig verspien,
Sp.1i (1561q.
Zelfst.gebruiltt:vreugde.1H.d.Am. Roevende v.M eestHJ 781 (ca 1564?).
Aa8 qm.16ee.q.
2)Boeien,bekoren,vangen? 11Menich
OPM.Het wederk.gebruik (in MNW droevich hert wordt van ons (t.w.Leui.v. Vevsolaseven,sub bet.11 opgetekend ghen en Vevheevde l
eevinghet verspiet,
uit enkele laat-lse-eeuwse prozateksten) Rott.Sp.K v (15611;O schijn van deuchden doer v valsch onthiet vertet al verook in H.d.Am.Z 7vgm.16ee.q.
Versonnen, ww. Zie M NW - i.v. JQr- spiet //592
en
VrouW
Daanne
E2eh.
n16
ee.
j. en , Deenv.
SO6n6n .
-

-

slensck

31
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Versplnnen - Versteenen
Verspinnen,ww .ZieM NW i.v.

Andersspinnen.11Houtop datwerck /
tware goet versponnen (versta:het zou
goed zijn het anders te spinnen, d.v-.z.
het anders te zeggen,m en behoorde het
omgekeerdestaandetehouden?)Sp.d.M .
4446 gbeg.16e e.q.
Verspringen,ww.Zie MNW i.v.
A.BEDR.- 'fVevspvingen,aan lagerwalraken, ondergaan? 11W ilt dus verquaen, wij moetent verspringen; Ons
winningistecleijn,alsmeroplet,Tcooven
380(1565).
B.SVEDERK. Zi
jn boekje te buiten
gaan?11Dan salhysynengelen/daerselfs
toe bringen die tgoe saet vuijt het oncruyt dan sullen sceyden niem and anders
est belast off hy sou hem verspringen

sulksaen tevaerden,Saeyeve 1064 (2eh.
16e
e.q.
Verstallen,m-w.Van stallen.
Uitstellen; - sondev eenich veystallen,

onverwijld.11Dusbidden wy vriendelick,

den persoon Van Christus Gods zuene,

EVERAERT 315 (152% ; Ghy moet verthooghen Den conync / de Condicien /
tverstant Van onsen presente, ald. 455
(15304.
Ten vevstande slaen,uitleggen, toepassen.11Dit (t.w.de wvanghen)zyn wy
ten verstande slaende Vande m enichfuldeghe / gracien van duechden Die
M aria ...hebben verchiert,EVERAERT 332
(1530).
OPM.Vg. de date slaen ten veystande,
aang.i.v.D ate (
1),OPm .
he
ble
3e)Z
m,aa
kk
wewa
stia
er
.1
1 t om gaat,(kernlproMaect de quittancie /
pyntverstant (l.tvevstant?)tebussene //
Vander quytscildynghe, BVERAERT 112
(15134;Hy can emmersyn eygen kindren
nietmissaecken alshijtverstantvan mij
begrepen //heeft,O.L.H.M innevaev 107
(ca 15501;Laet ons 'tverstandthier zijn
ontbonden //ras,Rott.sp.N lv (1561q.
4) Bepaalde zaak, zo juist gesproken
woord of gedane ui
tspraak.11Anden ry-

Sonder eenich verstallen, Brenct ons by
H em om te hooren ons besluyt, M inne- ckenlichtdemeestewinnynghe.Sverstants

vaey394 (15832.
Verstandelijnghe,bw.Vanvevstant.
Verstandig. 11Beseft verstandelijnghe
Hieran mijn handelijnghe,cAsT.,C.V.
R.
50Ve
(1548
2
.
rstant,zn.Zie M NW i.v.
1) Juiste opvatting, begrip, inzicht;
portée, strekking. 1 Coopman kyct dat
brieuekin ende leist.Tverstant van dien
pynt(1
113
/513
jnwe
);ndi
Opda
chtespeeckene,BVBRAERT
ïhisoutsmakendesijn
tverstant van dyen,GHISTELE,Z wf.* .?
(1555j(vg.ald.,ztverstantvan mijn profeteringhe''); Ghy en hebt noch 'tverstant van onse meening /niettRott.sp.
N vjv (1561);Tverstant als d1e vroede
intherte prent,W eveltbeveckten 922 (2e
h.16ee.q.
ln de aanhh. nadert de bet. tot
reden, grond.11lk ga't ook overpeizen
(t.w.waarom men e1kjaarnaarJeruzalem
trekt) Maar 'tverstand, eilaas, wil in
mijn niet rijzen, Jezus o.d. levaeys 134
(vöör 1580);Ontsluyt het verstant van
desen keest! Lettev 6n Geest 158 (eind
16ee.?(
).
ln deaanh.wjs,verstandigmens.1
Oorconde alle wyse gheestighe verstanden,H.sacv.69 (1571q.
2) Geestelijke zin, (geestelijke) uitl
e
g
ging,toepassing (vg.de met anagoge
en allegovia weergegeven bett. in Teuth.
i.v.F:l'
sflsf).11Salomon...datsjn onse
talegoetConyncvan payse/jntverstant
-

- -
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jnnynghe/esgoetom bevaten,EVERABRT
61(1511q;Nimmermeerenhebdy genoch,
gryptwe1tverstant,Tvauwe 174 (1595?)
(zieookald.1042).
OPM.Vg.tvevstantwiltvaten,enz.,aang.
i.v.Iz
u f8yz,sub bet.2).
5)ln deaanh.wilsbeschikking,bedoeling,gedachte? 11Datm en in alle landen
mach weten uwe (
t.w.Gods)verstanden
dat ghyse te nieten brinckt.. die u hebbenmespresen,Judich1570(15774.
6) ln de aanh.naar het schijnt nog
slechts dienend ter omschrijving:abeets
v
evstant,abc,alfabet.11LKavelde Gvotet
Die alsoo vele solemne kloosters stichte
/Alsserletters sijn in d'abeets verstant,
cAsT.,Bal.A 8v(15212.

Verstecken,ww.Zie M NW i.v. Vevstehen.
Achteruitzetten? Beroven van (het

rechtvan)voorrang?Debaaszijn?11L.:
Neen,ghy m oet voor spreken.B .:Neen,
ghy, dies hem versteet. L.: Sou ick u
verstecken? B.: Salt aen u ghebreken?

Tvudo567 (ca 1550q.
Verstect, bn. Van *vevstechen (van
stechen,in iets steken of vastzitten, zie
MNW 1
'.v.))
. Of (liever) corrupt VOOr
vevgect?
Verzot.lThedeus (l.thedens,het heidens)volck doenop debeeldenverstect//
was,Pvochiaen 2033Eca1540q.
Versteenen ww. Zie M NW
stenen.

Vev-

Versteente - Verstyvellc

1)Zich verharden. 1En laet u herte Verstelt,bn.Van vevstellen (zie MNW
soonietversteenen,Sev.Bl.523 (ca 14501; i.v.).
Meer dan te voren dat si versteenen ln
Vevsteltlsil'
nt,blijventde) steken (vg.
onbetamelike sonden horribile,51av.v.N . xIL.:V erstelt zi
jn int s1ijck.Haeveve
ideve luto,inhaeyeye coeno:ï- 774 (ca 15004;Doetaen den niewen men- in luto,ins
sche, wilt niet versteenen, A. BIJNS, N . plicavi; haesitave, neque possepvogvedi;
Ref.91,d,6 (1ekw.16ee.q.
vg.ookSCHUERM.enDEBoi.v.Vevstellen).
2)Duurzaam worden?11Daerman en 11W aghenaers die dickent maken haer
wyf in liefden vereent sijn.. En alle badt ln diepe straten m et laste verstelt,
ghenuechteinhen versteentsijn,St1,183 DE RoovsltE 403 g3e kw.15e e.q;Hetis
niet goed versteld te syne, Ofte langhe
gvö6r15241.
Versteente,zn.Van vevsteenen.
blijfuen op een doctrine,cAsT.,C.V.R.75
Versteendheid,hardvochtigheid? 11Hi
j (1548q.
*.V..
) Of
vreestniettwathijduet,dierisintver- Verstercken, WW. Zie M NW I
steente, nlet peisende dat den quae- (i
n b en/ofc,zie ben.)bijvorm van vevdoender sal werden verwaeten, S.stadt stvechen?
Het ww.kom t enkele m alen in St in
855 Eca 1535).
het riim voor in van elders nietbekende
Versteynich,bn.Van vevsteynen.
Hard (als steen); ruw, ongevoelig. 1 bett., t.w . - a.winnen,verwerven.11De
V ghepeys is zoo onreynich, Dorper, sondaeren sa1gheen salicheitverstercken,
tuxurieus, versteynich, H .d.Am . K 2 St2,56 g
vt
sör1524),- b.maken,spelen.1

(m.
16ee.1.
Verstekelic,bn.Van vevstehen.
Verachtelijk,afschuwelijk? 1Die (t.w.
deharde steen ,,van mynen onbrekelic'')
ghelyct dese hardtneckeghe /verstekelic
W iensopynie van quaederm alicie...Niet
ghebreken en can,EVERAERT 514 (1533j.
Versteken,ww.Zie MNW i.v.
Metbetr.tottijd:verloren laten gaan.l
Den tijt present en wilt niet versteken,
Vad.
M us.4,120 (2e h.15e e.
q.
Verstekerte),zn.Van vevstehen.
In de aanh.blijkenshetverband:die
dwaeltofdie (God Zijn eer)onthoudt.1

Sy en dragense (t.w. bellen) niet allen

die den sot verstercken, ald.2,61;- c.
sondev vevsteychen, zonder mankeren,be-

slist,zeker.11Estdatghinieten ghelooft
leeck ofclercken ghiseltin sonden vallen
sonder verstercken, ald.1, 108.

Verstercklijck,bn.Van veystevchen.
Versterkend. 11 Ons verstercklijck /
stercken /zalu noch een lust /wesen,
Rott.sp.G viij (1561q.
Verstieven,ww.Bijvorm van vevstuiven.
Verstuivent
'vergaan.1!Mijn liefde en
salnietverstleven (x clievenj,A.BIJNS,
N .ReI.122,a,6 (1ekw.16ee.q.
So en m ogen Wy dan ons herte nieuwers
Verstijf,zn.ZieMNV'i.v.
nastueren Dan tot God, oft wy sullen
Versterking,hulp,steun,nut,voordeel.
als Goddeloose verstekers debben, Pvo- 1
1lck bendersoinneberoertdaticmisaen
chiaen 756 (
Ouergheuen soude, met siele,m et liue,
ca 1540).
O PM .Ook in de volgende om schreven E nde roepen alle duuels te mi
jnen vervormen:-a.(Een4vevsteheyezijn (c.gen.), stiue,M av.v.N . 416 (ca 1500);Ditwaren
10 een afkeerhebben van.11Ghy sulthu aldoctueren /jnt goddelicwerc Pylaren
wachten /vanrampenenvloucken nauwe sterc / grootelic ten verstyue Vanden
- ghel
ooue,BVERAERT 154 (15234 (zie ook
Vp dathu man /niet en zy huwesV er20
stekere zeere,EVERAERT49 (15121;
ald.281 (1530j,382 E1512j,551 (1538q);
verstoten. 1
1Sou hi u alleene laten,de W ild nae mij spooren //twerd...accorschoonste der wyven, So langhe? M y dabeli
jcxt // tot uwen verstijve,Smenn gheest242 (ca 1560?j.
twijfelthy is uws verstekere,B.d.Scv.16 scke
(1539);- 30dieverdrijft,doetverdwijnen. Verstyfsele,zn.Van vevstyven.
1Merct doch wie hier ,,is,Die der ghe- Versterking,stut,steunsel.1Vrienden
nuechten is een verstekere,H .d.Am .G IM bemindt/wi
ltmy bewyssen De zeuenste
(m .16e e.q.- b.E6n vevsteheve wevden, balcke m et huer verstyfsele, EVERAERT
gaan bestrijden ofverwerpen,uitbannen, 334 g1530!.
Verstyvelic,bn.Van vevstyven.
wegdoen.11Ghy weitwat hem jntleven
noost.Doetdathytworde een verstekere,
Volhardend.11Jnstrangheghewercken/
EVERAERT 252 (1530J.- c.Een vevsteheve bouen andren verstyuelic Gheduerich enblyuen,blijven verstoten.!1Ofjchu om- devast,BVSRAERT30711529j.
den coste diende Sout ghy my blyuen / OPM. Yoorvel
'stIjvel%
jch sIjn,zie Veveen verstekerevast?BVERAERT289(15291, stijren.
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Versti
jven - Verstorberijnghe
Verstijven,prw.ZieMNW i.v.Vevstiven.
A.BEDR.- 1)Sterken,bemoedigen.1
Elc bidde den H ere met weerdicheyen,
Datonssijngraciewilleverstiven,Sev.Bl.
1685 (ca 1450);A1mach hy somtytsom
tsyns (lees of versta tsins?) verstiuen
temelyckenclaghen,St1,131(v6ör1524);
U leeringismijeen grootverstijven,Piv.
en Th.610 (1e kw.16e e.?q;A1 quame
Cristusselue,om v (1.hun?)verstyuen.
W y souden hem lieuer verm oorden,
Dwevch d.Apost.1503 (1eh.16e e.q;Dit
hopick van verren tziene om m e m yn
verstyuen,Reyne M 1072 gca 1575?q.
Ook in omschreven vorm :vevstijuefïycàsijn.1W aereuverstijuen //onsniet
verstijuelijck hMy bleuen in rouwen, DE
RoovsRs 179 E3e kw. 15e e.
q.- Een
-

ffl8c/l#ïc/l vevstyuen in Vadey Onse 917

(1577q versta men (met adj.pro gen.
subst.)als ,,het versterken van deugd''.
OPM.1.De bet.helpen,steunen,baten,
inz.in materiëlebehoeften en noden (zie
de aanhh.Invent.v. Bvugge 4, 462 en
W ap.Rogiev1390 in M NW i.v.Vevstiven,

sub bet.1,2)wordtin de16eeeuw voorn.
(o.a.S.stadt 321 (ca 1535q, B.d.Scv.16
(15391, M .Bedv.Havt 10 (1577j, Red.
en
Nat.60 g2eh.16ee.
).
OPM.11.Onduidelijk isde bet.in Sev.
Bl.980 (ca 1450q',,Hisalmitherte wel

nog in Noordned. teksten aangetroffen

Op
datsijhaerdwalingemochten verstijven,A.BIJNS 10 (1528q;A1soudemennoch
in onsen daghen Geerne verjagen,die de
waerheit versti
jven, Ten is niet nieu,
ald.27;W itenswertsciltveleen eewelijc
sal; Noch verder is Luther van God, ic
wilt verstijven,ald.81,Heb ik wat gedaan, ik mag 't verstijven Met mijn
Koninksgebod,M eestAl563(1559j(N.B.
De bet. nadert hier tot ,,verontschuldiïCX3').
-

ln de aanh.zelfst.gebruiktnaar het

schijnt in de bet.juistheid. 1 Hûe we1
mach hij cleyn betrouwen heten Syn
woorden betuygen / syns n aem s V erstijven,O.L.H .M innevaev 95 (ca 1550q.
5)Verklaren,zeggen.11ln der eewicheyt Gods woort staende blijft. Joheli
verstijft dit int tweede cort: Op alle
vleesch heb ic mijnen geestgestort,B.d.
Scv.35 (153% ;Blyckendedaerby /ende
dat crachtich jnt verstyven datse (t.w.
de kerk)van god ghemaecktes,Tavuwegvaen 553 (15811;Houtdaer,den eersten
wyn/Eisthierdatmentscryft?Deredene
verstyft (versta:zeg dat eensl), Vevl.Z.
1,991 (1583q.
B.ONz.- Volharden,blijven.11Schikt
u vri
j tevreen,ik (t.w.Dieve T#'
#)moet
hierblijven En biju verstijven metdees
geschille Ter tijd ende wijl, dat Goods
wille Datandersop u za1verzien,Roevendev.M eestAl451(ca1564?q;Dietharnas

verfrayen,Dat ic tot hem , om een verstiven$ ln allen saken volstentich sal goodts aentrect / en daer in verstyft...
bliven , W ellicht m oeten we uitgaan salvansijnvianden nietwerdenverdooftt
van ,zvergroten, verm eerderen'', zoals Deenv.
M ensck1008 g2eh.16ee.
q;W iltgiJ

in Sp.d.sonden 10137 (zieMNW i.v.Vevstiven,sub bet.1,2),EevsteBl.1679 (ca
1440?j (hic? of versterken),Sev.Bl.376
(ca 1450q (,,om haer lof verstiven''),A.
BIJNS,N.ReI.78,a, 8 (1e kw. 16e e.q,
EVERAERT 219 (1528?q, Gentse Sp. 199
(1539q,Lechevt.,prol.9 (1541)en nog in
Bartas' Weyhen b1. 13 (zie OUDEMANS
i.v. Vevstijvenjen Vlaevd.Red.,bijVan
Hasseltop KIL.g1617q,i.c.vergroten,verm eerderen van Gods1of.
2) Verbeteren. Nietom r4#J/ï
J'r8wp,
onverbeterlijk,allervoortreffelijkst.11W ilt
hooren,niet om verstijvene,W at zotte
boerde gicq za1brijnghen voort,in Leendertz,M nl.Dvam.P.b1.444 (eind 15e
e.?(
).
3) Bevestigen,vast doen staan. 1lk,
Paise,zalook uw land ln rusten en vrede
alzo verstijven,Datu nietzalontbreken,
M eestAl821 (1559q.
4) Staande houden, verdedigen. 1 So
si
jnnu dermenschentongenontbonden...
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versti
jven met die Schrift te moeien,
Jezuso.d.levaevs844 gvöör1580j;W iltin
dees deucht verstyven,Const-tkoon.luw.
bl.20(16071.
C.'
W BDERK.--Versterken.11Metdezen
drye dueghden zi
jtu verstyvende,Gentse
Sp.71(1539q.
Verstooren,ww.Zie Vevstoven.
Verstooricheit, zn. Van *vevstoovick of
rechtstreeks van vevstooven.

Verstoordheid.l
IAlsroerickt,endraeghd
mx gheene inuidie,W ie u dit antreckt

ztt zonder verstooricheit, CAST.,C.V.R.
86 (1548q.
Verstoorte,zn.Van veystoven.
Verstoordheid.1Als lob dezen troost
van verren anzagh Daer hy te vooren
was in zi
jn verstoorte, Vervlouckende
den dagh van zijnder gheboorte, Hy
zeyde,enz.,GentseSp.206 (1539q.
Ve
rstorberijnghe,zn.Van vevstovbeven.
Verwarring, verstoring, beroering? 1
Ghy waertweerdich eeuwigherverstorbe-

rijnghen,cAsT.,Bal.P i (achter C.v.
R ., tvolc te verstrangen,in Leendertz,M nl.
e.d.R'dam 1616) (1521q.
Dvam.p. bl. 468 (3e kw. 15e e.q;Ghy
Verstoren,vERsTooREx,ww.Zie M NSV (
t.w. de Dood) beromdet u zeere in
i.v.,leart.
twreedt verstranghen, Gentse Sp. 111
1)Storen,hinderen.11W el,wiecompt (15391 (hic? of sub bet. B, 2: razen,
mij daer verstooren? W adt, Goossen woeden?).- lnz.in zelfst.gebruik:
Taeijaert,wie heeft u nu uijtgejaecht? a)Kommer,druk,verdriet,zwarigheid,
Goossen Taei
jaeyt285 (2e h.16e e.?j.
ellende.11v.D.DALE,1z
lr1.:1136 Eca 1516);
Sondev enich vevstoven,Op volmaakt Bevv.Bv.55 g
ca 1520);St2,122 Ev66r
vreedzame, rustige! ordelljke wijze? 11 1524q Doesb.36 gvöör 15281 (= Rede(God totGabyiël)D1e (t.w.Maria)seldi, vijhevsged.55,17);CRUL,Dvonchaeyt165
sonder enich verstoren, Vor my hier g2e kw.16ee.
q;GentseSp.126,159 (hic?
halen,Sev.Bl.362 (ca1450j.
ofovertreding,zonde?),181(153% ;cAsT.,
2)Verjagen,verdrijven,verbannen? jl C.V.
R .121 (1548j;Tyudo 15 (ca 15504,
En hebben wy niet de meeste kaelge // H .d.Am.D 8v,F 7v,H 7 en pass.(m.16e
geuanghen,Ende dander sullen wy wten e.
q;Rott.sp.l viijv,R vij (1561j;M eest
lande verstoren, Dwevch d. Apost. 563 Al 92, 363 (155% ; Tcooven 619 (1565);
(1eh.16ee.q.
Bvuyne2,185(1567j,3,174 E2eh.16ee.q;
Verstotelick,bn.Van vevstoten.
Vevl.Z.1,357 (1583j;W eyeltbevechten 219
Verwerpeli
jk, nietswaardig. 11Ach V g2e h.16ee.q;Ontv.Rentm.1051 (1588?q;
selven verworpen verstotelick gansniet Con.
Balth. 964 (1591q;Tcalj v.JF 380
dan dootteli
ck soo suldij godt behagen, (eind16ee.?q.
M et Teyst
Weyeltbeveckten 671 E2e h.16ee.q.
yângen, OP Smartelijke
Verstouten,ww.Zie M NW .
wi
ijze? 11 (Chvistus ïs) onder de Mredt
ln boosheid overtreffen.11Niemant v g edaen //vp dat hij metverstranghen
verstouten //mach //eijlelycke dieff // v zoude verlossen vut dese zware bequaet,Deenv.M ensch 1j0 (2e h.16e e.q. dwanghen, Reyne M . 946 (ca 1575?q;
Verstratelven, WW. Van styalelven, Alsaerme jnpe (l.jupe)//noope za1hy
straffen.
m et verstranghen noch dickmael ontStraffen ; onder handen nem en. Oft fanghen,Tavuwegvaen 1032 (1581q.
OPM. Nog in Bartas' W eyhen bl. 269
m yn man wiste I hoe zoude hy in vare
wesen //Tjeghensmoorgben /zo hy zal (aang.door OUDEMANS i.v.Veystvangenj:
#'Dat hy met verstrangen, Schuyft in
verstraeftzyn,EVERAERT46 (1512j.
Verstranck,zn.Van vevstrangen.
een doncker graf'' en bij J.v.D.Noo'
r,
Kwelling. 11 't Verschenen ,,duchten Olymp.230(uitg.Zaalberg,OlympiaS/ïcs
stenen z,zuchten ,,m oetic beginnen,Om p.162):,,
Die noyt het suer en proefde
dat 'tgriefs ,yverstranck ,,Liefs bevanck m ed ver-stranghen''@
#>maken tempeest, H.d.4-.T 8 gm.
Sondev veystvangen,rustig,vrijmoe16ee.q.
di
g,
vr
ijelijk? 11Segt sonder verstrangen
Thuwen vevstvange,tot Uw verdriet, eens met gem oe, Hoe veel legdy ons
spijt.11W y hopen eerlanc /thuwen ver- jaerlicx van dees kinderen toe? M innestrange dat ons blyde tydynghe sal... vaev287 (
1583j;1ck ben daerwelbekent/
dus sonder verstrangen boodschapt van
commen,EVERAERT 186 (1526j.
Verstranden,ww.Van stvanden.
mijn /men salu willecom hieten,pro:fs.
s
Elders heengaan. 1 Ons sauecondui
j
t
Ab
ant
us
1
69
l
v66
r
1
58
9
j
;
So
moo
c
ht
g
hi
j
heeft langer geen geluyt // wi
j moeten daer m ede heen gaen dreggen,Aenhoort
verstranden, Deenv. M ensck 992 (2e mi
jn seggen ,ysonderverstrangen,Li
js6n
h.16ee.q;W y...soudenmoeten verstran- JanSul311geind16ee.?q.
den op ander enden (versta:een andere b)Kwelling;- 10door liefdesverlanoplossing moeten zoeken),M innevaey391 gen.1Therteleydtghevanghen tusschen
(1583q.
wee mueren.. Duer(l.dueyt?)verstranVerstrangen,w w.ZieM NW i.v.- Voor t
ghen /ghevangen /verhanghen,Aen eene
de bett.A,1 en 2,vg.Veystyingen,bet.A, diet al nem pt in spele, Leuv. #ïJ'#r. 4,
3 en 4.
285 gbeg.16e e.
q;Ten es gheen wonder
A.BSDR.- 1) Benauwen,beangsti- claer Datghy naermy /metgrootvergen.11Gheen vrouwevoorv dwingttsvy- stranghen haect.Jc weet weldat lust /
ants verstrangen, os RoovERs 214 (3e m enich verlanghen m aect,BVERAERT 42
kw.15e e.1(hic?ofsub bet.B,2:razen, (15121 (hic, dus liefdesverlangen, bewoeden?); Een dalderbooste weer om geerte?Ofvurigheid,hevigheid?),Comt,
-
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blust mijn verstranghen, Chvistenh.559
Eca 1540q.- 20doorverdrietinhetalg.1
(Danes) In sdrucxs verstranghen sliep
dicwilonsachte,A.BIJNS,N.ReI.295,a,
4 g1e kw.16ee.q;Alzouw ick cousen en

misdadige,boze, afschuwelijke wijze? 1
Ghijen sultgiftennochgavenontfanghen,
mei groot verstranghen /Ken wilt niet
gedoogen,Gv.Hel 1031 (ca 15644; Och

164 Eeind 16e e.?q.

fol.26v gv6(5r 15901;Herodes doodde de

terecht mach men m aecken grooteclacht
m ouwen vertaeren, Zoe en za1 ick niet daer sulcks werdt gewracht m et groot
zijn in sdrucx verstrangen,AlitenLijsbith verstrangen,M achabeen,in H s.TM B,.4,

OPM. Vg. de variant, naderend tot kinderen in groot verstrangen, Voovleden
drang, aandrang'' in Odyss. 1, fol. 82*- Ti
jt595 (eind 16e e.?j (hic? of woede,

(aang.doorOUDEMANS i.v.Vevstvangen): razernij?).
Daer wies ick mijn handen, en badt 3)ln deverbindingnietom vevstvangen,
Godt door noodlick verstranghen, Die
a) Allerhevigstt -wreedst, -verschriksont my een zoete rust''
kelijkst.11Leuv.Bfdy.4,330 gbeg.16ee.J;
c)Binding,knelling,druk.11Den bant A. BIJNS,N .Ref. 234, c, 3,
' 327,d, 11
des cloosters maect onstherte verert W y (1e kw.16e e.
q;A.BIJNS 84 (15281,307,
bringhen v gelts by m it hopen ghescert 387,458 (ca1540);EVERABRT457 (1530);
seyde veel lollaerts doer sbants ver- Pvochiaen 984 gca 1540);Reyne M .879
stranghen,St1,112 gvôör15241,Dusen (ca1575?4.
H iertoe behoort ook BVBRAERT 67
zijn wy niet meer onder des wets verstrangen,Pvochiaen 734 Eca 1540q;(Chvis- (1511q: ,,W ye zoudse verstranghen?''
tus /l::/f) W ech ghenomen / de wedt / (versta:ze isallerfelst,allerverschrikkemetalleharenheeschs//zwaer,Zooverre lijkst). De constructie wie machse of
de zelve / met scriftelick verstranghen zoudse + inf.schijntzich tehebben ontW aren bevanghen,Vevl.Z.ll,693 (15831. wikkeld uitofnaast de verwante die men
OPM.Vg.de neutrale bet.binding i.c. nieten mach + inf.di
e vrijvaak voorvan de eed,in Belg.
M us.3,16 (aang.d. komtnaastnietom + inf.
OUDEMANS i.v. Vevstvanghen): ,,by eets b)In dehoogstegraad,hoogstemate.1
Verstrangen''.
Eylacen,dat sietmen dagelijcx welblijcken, Dat u wercken geheel Phariseeus
2) Geweld aandoen, krenken ; izl
ongeluk storten,verderven,verdoemen.1 zi
jn niet om verstrangen,Pvochiaen 958
Sy vreest die cleynicheyt:Daer nijders (ca15404.
Hiertoe behoort wellicht sondev
reyn hertekens mede verstrangen,S/.#.
eenich vevstvangen, onovertroffen. 11 In
M
.
17
6
g
be
g.
1
6e
e.
q
;
Vi
l
e
yns
/
be
r
o
e
me
r
s
/
ergher dan dieve Die eerbaerheit conste goodts oogen si
jnse (t.w. Zacharias en
ende vruecht verstrangen / W ensche Elizabeth) vroom sonder eenich verI
'k
C ...Den minnaerstereeren /aen N
OO- strangen volcoomen rechtveerdich oick
m en gehangen,ald.1131;Ic hope hy en bei
jtesaemen,Geb.Joh.Bapt.378 (1578j.
zalonsniet verstranghen,GentseSp.251
c)Onovertreffelijk,allerschoonst,aller(1539q; Faelgyvouwers die thuycxken heerlijkst.11Aen eenen boom so sijn ghe,,

--

na den wint hanghen ...Dese sullen die hanghen ...Die schilden vanden ridders.
W erelt noch verstranghen, Tvauwe 462 niet om verstrangen,D als.W edevh.498

(1595?q.
OPM.Vg.de bet.verschalken,vangen
in Bartas'W evhen bl.33 (aang.d.OUDEMANS i.v.Veystyangent:,,om vogel,wilt
of visch met listen te verstrangen''.
ln zelfst.gebruik :overtreding,m is-

daad, zonde, boosheid. 11 Hadde den
conync tjeghen den keyser/niet ghesteken Tonrechte twelc een groot verstranghen was, BVBRABRT 551 (15381; Duer
Sverkeerts Zins crayen,die my hilt ghevanghen, Gheleyt in tverstranghen in

verkeerde ganghen,GentseSp.159 (1539q
(bic? of ellende? of (betrokken op ,yin
verkeerde ganghen'') ijver, volharding,
ve-rharding?).

M 6t(somsïw)gyootvevstvangen,op
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geind 15ee.?q;Methem (t.
w .Christus)int
paradijs heift (de goede mooydenaayj
vruecht ontfanghen, Niet om verstranghen,GentseSp.346 (1539q.
4)ln de aanh.naar het schijnt doorstaan,uithouden.1Hoe salictverstranghen,hoe sa1ict m aken,so groot verlanghenhebicom smaken dijn suetewoordekensonuersuerlic,Doesb.60 gv6ör 15284.
B.ONz. 1)Moeite doen,zich 1nspannen,pveren.Zelfst.gebruikt.1Vreest
gheen verstranghen,aerbeid noch pijne,
cAsT.,C.V.R.8 (1548j.
M et(::s)nevstick vevstvangen,ijverig,vurig.1Spyse. daernaerdatmyn
ziele // heeft een groot verlanghen met
nerstich verstranghen,H.sacv.14 (1571);
-

D aermen doch haerall
eene/dewaerheyt A .BEDR. 1) Bewerken,bedrijven.
zietanhanghen i
n liefde/endeeenicheyt/ (vg.deaanh.uitRincl.780 in MNM/i.v.
m et nerstich verstranghen, Tavuwegvaen Izevst
vengen, sub bet. 1).11W y moeten

211 (15811;Ghietvu1uwelancken //met inden hoop // zijn stoken /blasen /om

een nerstich verstranghen, ald. 1137; drucx verstri
nghen // al,Sp.d.5I. 1735
Dies ick gheneghen bem m eteen nerstich (beg.16e e.q;lck hoorde haer lievelick
verstranghen . .te Zeggene heden:H eere, keelken cli
nghen / Solaes verstringllen,
enz.,Veyl.Z.l1,1303 (1583j.
ald.4108; lck (moet);. des menscens

OPM.1.Vg.metbevispelijchvevstyangen,
metnadrukltelijke (eig.hevige,vurige of
strenge) berisping,in Odyss. 2, bl. 60
(aang.doorOUDEMANSi.v.Vevstyangken),
de bet.hevigheid, vurigheid, hartstocht
mogelijk ook in EVERAERT 41 (1512)(zie
de aanh.sub bet.A,1,b,10).

figueren Van quaethelt pueren // om

duechts verstringen,ald.5735,Laet ons
ghenuechte verstringhen ln desen zoeten

dagheraet,H.d.Am.G 6 Em .16ee.1;Laet

ons ghenuechte verstringhen, ald. K 2.
Oolt in de om schreven vorm een

vevstvingheve sïJ';
z
l (c. gen.). 11Goliam ...

OPM.l1.(
Naast de verbinding nket'
z2
,
pz
r- den grooten dwinghere Die der quaetheit
stick vevstvangen gebruikt Lawet 11l H . waseenverstringhere,Camp v.d.Dopf508
Sacv.ook neystick intvevstvangen.11lczal- (1493j.

deru toe helpen //nerstich intverstranghen,H.Sacv.210 (15714;daarnaast in
Reyne M .gebruikt hij ook nedtintvevstvangen en toymentelich intt'prsfA'f
zAig:'
/;.11
Hebbende heerscappie / zeer nedt jnt
verstranghen over al dat leeft,Reyne M
253 (ca 1575?1,
.Allemynepassietormentelick jnt verstranghen es in solaes verganghen,ald.1221.Men krijgtde indruk
dat int vevstvangen hier nog slechts fungeert a1s bijw.v.graad:zeer,bijzonder
ofbtlitengewoon.
ln de aanhh.schijnt bep.de bet.
(gelstrengheid van toepassing te zijn.11
Des Conincx hertm oedich verstrangen
Tot medelijden is geneycht, Pvochiaen
2514 (ca 1540j;Zoo onsVader crachtich
zeyde warachtich //eer hy van ons met
verstranghen nam zyne ganghen, Reyne
M .404 gca 1575?);Veelgheeselen...behoor
en allede boose zondaren //toeyEn
dat naer Gods groote gherechticheyts
verstranghen, Vevl.Z.11, 853 (15831.
2)Razen,woeden.1ln aercheden was
hi verstrangende die helsce hondt, Ds
RoovsRs 120 g3e kw.15e e.q.
OPM.Hiertoe behoren wellicht ook DE
RoovBRs 214 en Gentse Sp.111 (zie de
aanhh.sub bet.A,1).
Zelfst. gebruikt: woede, razernij.
Mogeli
jk behoort hiertoe Voovl.FïJ'
/595
geind 16ee.?q(ziedeaanh.sub bet.A,2).
Verstrangenesse,zn.Van vevstvangen.
Benauwenis,kwelling.11Ontsluutt ons
die zitten in tscaerkers verstrangenesse,
cAsT.,C.V.
R .96 (1548j.
-

-

2) Bedenken? 1Looft heln ...Met al
BIJNS 438 (ca 1540q.
3) Benauwen;in de aanh.zelfst. geden lof, diem en m ach verstringhen, A.
bruikt in dez.bet.als Vevstvangen,A,1,

a (zie ald.4.11Voor alle verstringhen...
W il u de Heer behoen, JC:8F. Gheleevde
485(1558q:
4)Te nletdoen (Vg.Veystvangen,bet.
A,2).11'Tis een solaceren, Des leuchts
confoort die druck verstringht,H .d.A m.
V 5V(m.16ee.j;Iclczalverdraghen ,,dat
grief verstringht, Om den troost daer

t
hertenaerverlinght,ald.X 3V (N.b.Indien - wat minder wrsch.is- vevdvaghen
hier##verdrijven''zoubetekenen,dan non
hic,maar sub A,1:bewerken).
B.ONz. Strekken, duren (vg.de
aanh.uit Bvab.F.VI,2099 in M NW i.v.
Vevstvengen,sub bet.2).11Den dach verlingt // die sonne blingt Langher dan
haren loop verstringt,Sp.d.M 2249 gbeg.
16ee.1.

OPM. Onduideli
jk blijft de bet.in de
corrupte aanh.1Doer v (t.
w .dronkenschap) was Amon gheworpen int
sant ende van Absolon ter doot doen
bringhen Sijns selfs broeder by redene
wantHij (enqmisdoende mit sijn suster
vantdieshijin druc desdroefheijts vers
tringhenn,dvSt
2, 128 (vö6r 1524) (N.B.
l.p.v. ï'
uc verwacht m en een verb.
fin.).
Verstringhere,zn.Zie Veystyingen.

Verstrobeert, VERSTROBERT, bn. Bijvorm van veystoybeeyt (van veystoybeyen,

Verstranghen ww. Zie Vevstvangen.
zie MNMTi.v.).
Verstringen, ww. Zie M N'
W i.v. JQrBeroerd,in beroering gebracht.11W at
styengen. Vg. voor de bett. A, 3 en 4 es de zake dat uwe zinnen verstrobeert
Vevstvangen, bet. A, 1 en 2. - Uitsl. duszynroyende,ReyneM .826(ca1575?);

in hetrijm aangetroffen.

Ach herte ende zinnen //zyn my lastich
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verstrobert, Tavuwegvaen 1109 (15831.
Verstroven, VERSTROOVEN, ww. Van

OPM.Reeds in Playeywateyl220,aang.
in M NW i.v.Vevstuhen.

2)Verdwi
jnen.11Damoreus ontpluken
styoven (zieald.4.
r ronder borstkens, der armkens om A.BEDR.- Tenietdoen,vernietigen.11 de
1ck ben tot een troost gecoom en van luken dede druck verstuken, Doesb. 56
boven om die sonden te verstroven, M . gvöör1528q.
rsturberinge, zn. Van veystuvbeven
Bedv.H avt941 (1577);Aluw ontwi
nden (ziVe
e MNMTi.v.Vevstoybeven en vg.aldaar
. .. Esom W eten pr
of
e
t
e
n
t
e
br
e
nge
n
t
o
t
ovbevinge).
nl
et)
. 't W aar inlnlers verdriet, zoud' St
Verwarring,beroering of ontstem m ing.
men die verstroven, Jezus o.d.levaevs 11F.:DaerishoveringheQ.:Entriumphe852 (vöôr 15801;Hoe datment(t.w.het ringhe Iz'.:GheenversturberingeQ.:Maer
onkruid)verstrooft/ditrijstaltytweder, vrolijcke neringhe, Well.M ensck 95 (2e
Saeyeve564 (2eh.16ee.q.
16ee.q.
B.ONz. 1) Verdwijnen, vergaan; kw.
Verstuucken,w w.Zie Vevstui
n.
verloren gaan,omkomen.11Noyt iemant Versubtylen, prw. Zie MNW jcik.e
v. Vevsoo sondich /dien hijheeftverschooven subtilen.
offdoen verstrooven / hoe vol'ghebree- h .BEDR.- Nietom vevsubtylen,allerken, M .Bedy.H ayt 1142 (1577)) Salmen fi
nst,allerzuiverst.11(Degoedemoovdedan dees gedulden die dit bedroven . wj
JJ1') was gheinstrueirt Duer sgheest
intlanthebben gebrocht die neering ver- ro
erijnghe niet om versubtylen, Gentse
jaecht /welvaert doen verstrooven oick Sp.
211(153% .
vuijtallehooven,Saeyeve112(2eh.16ee.q; B.ONz.- Fijner,subtieler worden.11
Onderalle pertyen...gaethetoncruyt/ Dees edel conste versubtijld dagheliks,
tgoesaet /verdeteboven en doetetver- cAsT.,C.V.R.49 (15481.
stroven /meer danmen oijt saghen,ald. Versuchten,ww.ZieM NW i.v.
714;Com pt ryst hier vuyt sonder eenich
Berouw hebben.11Versuchtictenlesten
vertoven soo mach tquaet verstroven / eens, Dontfermhertige God wert mijns
en tgoet v bedowen,Red.en Nat.982 g
2e ontfermende,M av.v.N.804 (ca 1500q.
h.16ee.q.
Versueren,ww.Van sueven (zieSeuvenj.
2) In de War raken, vertroebeld
Bedriegen? 1 Duer pine, ic verwinne
worden,inz.van de menselijke geest.!1 (l.veydwinej...Alsicksesieghecken,ende
Volchthi
jhaersoocompthijintbedroven my versueren,cAsT.,C.V.R.148 (1548j.
die sinnen sullen verstroven /doer haer Versussen,ww.Zie MNW i.v.
onthiet,M .Bedv.Havt113(1577);Valsche
1)Tot zwijgen brengen;wegnemen.11
perswasij en eygen vernuft die myn Goet onderwijs / den twi
jfel versust,
m aecten versuft en soo verdooft dat ick Rott.
sp.
M
vi
i
j
v
g
1
561
q
.
al haer aenslaegen hebbe gelooft waer
2)Veranderen,verkeren?11Dekinderen
doer ick dus verstrooftmijn selfsbevin: des rijcx verblent Zullen verworpen
ald.577;Mijn zinnen van binnen zijn miJ worden / midts dat sy versusten De
verstroofd,Bijnaastverdoofd,Jezus o.d. waerheyt in duysternis / en swaer torlevaevs 3 gvöör 15804;Zijn afwezen doet ment,Rott.sp.R iv g1561q.
mijn zo bedroeven,Dat die zinnen ver- Versusten,ww.Bijvorm van vevsussen?
stroeven (in het hs.zalgestaan hebben of corruptvoorvevcusten?
vevstvolotven) door't groot ontbarmen, Totzwijgen brengen.1Svyantstemtaald.419;Mijnisgeseijt...datdeenvoudige tie komt oock behendich My bespringhen
m ensch .. heeft hem gans begeven onder van al
len zijen / ick en kans versusten
goodtsgoetheyt //soo dat geen verstro- (x vustent,Rott.S#.C iiij(15611.
Verswayen,ww.Van swayen.
ven hem voorts mach verdoven / noch
geensins doen beven,D eenv.M ensch 700
Verkeren; vergaan? 11 Terwencoren
moet eerst tot nietverswayen versterven
E2eh.16e e.!.
Verstuijcken, VBRSTUKEN, vsRsTuuc- verrotten ende heel ontdrayen selt si
jn
KBN,ww .Zie M NW i.v.Vevstuhen.
meester we1 payen, Saeyeye 184 E2e h.
1)Breken,inz.m.betr.tothalsofnek.l 16ee.q.
Sacr.v.d.N . 807, 1249 (3e kw. 15e e.q; Verswaren,ww. Zie MNMT i.v.
Te zwaarvallen.11Den wech van HeM av.v.N.680,917 Eca 1500j;EVBRAERT
204 (1528q;v.D.DALB,Stove367 (15284,
. melrijc en mach niemant verswaren,
Goossen TJ:#'J:rf222 (2e h.16e e.?j;FJ- CRUL,Dvonchaevt25 (2e kw.16ee.q.
Verswarm en,ww.Van swavmen.
vuwegyaen 699 (1581q.
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Eig. verdwalen en v.v.in de war, in siet,Vertast,vervuyl
t,Elchevlyc362 gca
deknoeiraken?1Men sietdeesebortdrae- 1490?q.
Verte,zn.Zie M NW i.v.F:1,/.
gers selden verswarmen dat sij van
Eig.crepitus ventris v.v.ook schim parmoet achterui
jt // varen,Gv.He1 267
naam of naam voor een ongunstig, ver(ca 1564q.
Verswecken, ww.
Bijvor
chtelijk persoon.1Nu voortsergeverte,
.m Van Tey- a
swichen (
naast vevswihen)7
M enschwevdingeChvisti362* (m.16ee.?q,
Bezwi
jmen? 11lc verkeerde dit siende Creimers, speellieden & lichte verten
als die verswecte Van vergruwen /ende begeiren altyt kermisse oft jaermerten,
van grootevare,Dal wedevh.151 (eind Bvuyne 1,65 g2e h.16e e.q;Geacht syn
15ee.?q (hetfransevoorb.heefttyessuant, als een qua verte,H s.TM B,GtfO1.66*
geind 16e e.?q (hic?ofeig.:crepltusventrans
pirerend).
Verswellighen, zn.Zie M NW i.v. JQr- trisof,rm ulier pedens siue crepitum venswelgen.
tris emlttens frequenter''(KIL.i.v. VevOpnemen? 1 Met oorlof myn Heeren te4?).
en wilt u niet bellighen / Mr
Verteenen, ww. Van t
een,twijg,rijs?
ilt lieflijck
Slap worden? 1
verswellighen 11datwy stooren u reden,
1Ghy hebtuwen besten
py1 verscoten V booch is crepel ende v
Rott.sp.N v (15614.
Versweren,ww.Zie M NW i.v., le art. windaes craect V pyl is verteent si valt
Vevsweven tot, door een vervloeking wternoeten,St1,16 g
vöör15244.
Verteesen, ww. Zie Vevtesen.
veranderen in.11Uyt desen zoo heeftse
Verteet, bn. Van vevteeten (
m y versworen Tot eenen H erte,H .d.Am .
van teet,
K 3v(m.16ee.q.
zieMNW i.v.)?Vg.Vevteets.
Verswijck(e),zn.Van vevswijchen.
ln de aanh.naarhetschijntovermoeSondev vevswijche, zonder nalaten,
digofverdwaasd.1Ghijsijtso broodronprompt? 1 ln elcken wijcke Al sonder cken en so verteet, Dat ghij segt, die
verswijcke // Segt my toch onbevreest (t.w.de yyheylighe doctooren'') hebbent
Dwelck den m ensche tot conste verwect alquali
jck verstaen En Luter heeft den
rechten gheest ontfaen, A. BIJNS 183
aldermeest,Antw.sp.e iij (1561q.
OPM.Alsvar.van vevsijchle)en in dez. (1548q.
Verteets,bn.Van vevteet(zieald.4?
bet.(en wrsch.daarvoor corrupt)bij Ds
RoovERs 290,lezing Stg3e kw.15e e.q. ln deaanh.naarhetschijntongenaakVertaeyt,bn.Van *vevtaeyen (van taey, baar. 11Men vynt van dese pverteetse
vrauwen De welckedeprecieuse maecken
taai).
Oud geworden7
. D'een gebrect dat cunnen.Soudemen hemlieden /een ghed'anderoverschiet/alseen vertaeytbier, naecken junnen Van amoureushede..
Tscynt dat mense groote /onruste doet,
Zev
en Sp.Bevmh.B vjv (15911.
Vertalen,VERTAELEN,ww.ZieM NW i.v. EVERAERT 536 (1538?q.
1) Spreken, zeggen, mededelen (vg. Vertenen, ww .Van tenen,plagen.
KIL.: Ver-taelen... Eloqui, ô//8'
r'
r').1
Beetnemen, foppen. 11 Tvaere alst
B.d.Scv.27 (1539);A.BIJNS288(ca15404; mach,hy wert verteent Van mij,C1'
ïpzBvuyne 1, 161 (1556); M innevaev 179, pevtOom 1.67 geind 16ee.?q.
Verterden, ww. Gevormd van ofr.,fr.
315,
1583) Pvoetus ,
4bantus 195
' 500 (
gvöor 1589)', Wevelt beveckten 145, 911 tavd;vg.W NT i.v.Tavdeeyen.
g2e h.16e e.q, Hs.TM B, B,fol.128v
Dralen,talmen,toeven.11Rott.sp.H iv
geind 16e e.?j;- zie voorjongere plaat- (15611; M .Bedv.Havt 967 (1577q; Jezus
Sell OUDEMANS i.V. Veylqle'
lt.
o.d.levaevs313 gv(
56r1580q;M innevaev93
ln de aanh.bep.het woord doen.1 (1583q.
OPM. Vg. vevtavden in dez. bet. in
Zoe zullen wijbedecken aluwe gebreecimb.oovl.1, 1360 var., aang.in MNW
ken,En zullen beleeflijck vooru vertae- Gy
i.v. Vevtavden, Aanm .
len,x
.
lliten lijsbith276 geind 16ee.?q.
Vertesen, VERTEESEN, ww. Zie MNW
2)Uitleggen.11Dienae dieletteralleen
myn (t.w.deH.Schrift)wi1vertalen die i-Ar.
moet falen / in veeljammers en elent, Doen verdwijnen,in de eerste aanh.
naarhetschi
M .Bedy.Havt845 (1577j.
jntidentiekmetvevsmachten,
Vertast,bn.Van vevtassen (zie MNVT dat aldaar in hetzelfde verband wordt
i.AJ.).
gebruikt.11Mijn glorie salu li
jden verOpgetast,opgehoopt?11lck legghehier sachten MTilthierop dachten //alsv die
in m uten,ACersockelt,vermost,alsghimi weerelt wil
t vertreesen (l.veyteesenj,in
-
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Ned.Avckiejv.Kevhgesck.AT.S.21 (1928)
b1.198 gca 1540)(vg.in dez.strofe:,,A1
wilt u die werelt versmachten'');Al v
vianden sa1hij vernijelen tot stof/ dat
die wint verteest, Deenv. M ensch 892
(2e h.16ee.q.
OPM.Mogelijk hetzelfde als vevteesen,
er door brengen, verdoen in Wap.Rog.
1244,aang.in M NAV i.v.Vevtesen.
Vertieren,VERTHIERBN,ww .Zie M NRV
1.AJ.

1) Geslachtelijke omgang hebben? Of
verliefd doen? 11Zu (t.
w .Venus) vertierd gheerne,gelijc een duue die beckt,
cAsT.,C.V.R.203 (1548).
2)Met betr.tot (gesproken)woorden:
spreken (eig.slijten,verkopen,vg.y,praatjesverkopen'').11Seghtby watmanniere
Eerjc verthiere/veilwoorden tequiste,
BVERAERT 22 (1509q.
Vertoeven,vsRTotolvsx,ww.ZieMNRV
1.5r.

1)Verwachten,te (verlwachten hebben.1Ginck datsoovoort/twaereen eewich beclaegen Men sout ons verachten
in allelaegen mijtoteen mishaegen /wat
salm er off vertoeven,D eenv.M ensck 696
g2e h.16e e.q;Soo mach ons meester /
goe vruchten vertoeven, Saeyeve 235
(2eh.16ee.q.
2) Verdragen. 11H . Hoe sullen wijt
m aecken 7
. ,4.: W i
j moetent vertoeven
En hebben pacienci
j, dats den besten
raet!Tcooven 361 (1565q.
?1
toc
3h
lBe
wa
we
erom
ken,sveroorzaken
ijdij
1Segt mijn
mijn alree dus moe
issereenijgeonspoe //doermi
jn vertooft,
Deenv.M ensck533(2eh.16ee.q.
OPM.In Deenv.M ensck 535 (2e h.16e
e.q:,,Dusismijn hart vertooft /en heel
neerslachtich'' staat vevtoojt (naar het
schijnt onder invloed van r.533 zie de

peve,alliceveblandiciis;vg.ook DB Bo i.v.

Vevtyeejelen).1Den lust vertrevelt,H.d.
Hpî.R 2 gm.16ee.q.
Vertribuleren, ww. Van tyibuleven of
contaminatie van tvibuleven en een vey-

ww. (bijv. vevweyven).
ln verwarring brengen, beroeren. 11
Een herte in m innen tonderstreden Vertribuleert,Sp.d.M .913gbeg.16ee.qt
'Vertribulerende in haer verstant en zlnnen
'#swaer,H .d.Am .I 1 (
rI1.16ee.q.
Vertrijumpheren,v .Vantvijumpheven
(zie Tviumpheven).
Metfuiven erdoorbrengen.I
iEenander
salderin succi
jdeeren,Dietsalvertrijumpheren //oftverhoereren Dwelck ghijint
suer sweetich laboereren M ost conquisteren,W ell.M ensch 454 E2e kw.16ee.q.
Vertroostere, zn. Zie M NW i.v. I.
Q A'-

tvoostev.

Dietroost,bemoedigt,helpt (vg.KIL.:
Ver-trooster.Consolatoy).1Tiseentrapken dat Godt selve gem aect heeft,Die in
allen arbeyt is een vertroostere,Bv.Wrïf-

lehen 374 (1565?4.
Vertueuijsselijck,bw.Zie Vivtuhueselic.
Vertulpen, ww. Van tulpen, drinken
(vg. KIL.: Tulpen. Fland. Comessavi,
pévgyaecavi,bacchayi,insaniveen Tulper.
Fland.Ebviosus,potov,potatov,bacchans,
zieook MNW i.v.Tulpen,Aanm.).
Verdrinken,verbrassen.11Men vindter
ooc diett vertulpen zullen zonder ruste,
W ant m en heeft ghedroncken van auden

tiden,cAsT.,C.V.R.188 (1548q.

Verturberen,ww.Zie M NW i.v.
œ
X. BEDR. Verstoren,beroeren (vg.

Voc.cop.: verturberen, distuvbave). 11

H .d.Am .C 4V, D 3, F 6, K 6 en pass.

(m. 16e e.q; Beheeringe Pauli 682 (ca
1550?q; GHISTELE, a4sf. 33, 83 (1555);
Antw.sp.fiiij(1561q. raken,verstoord
aanh.sub bet.3)corruptvoorvevdoojt(of B.ONz.- ln de war
ofbedorven worden.1Piv.en Th.83 (1e
bedvooftj.
Vertoevere,zn.Van vevtoeven.
kw.16e e.?q;A.BIJNS,in Bvuyne 2,144
Diewacht,geduldoefent.11Ghijsijteen gca 1540);Antw.sp.G iiijv (1561j.
lancm oedich vertoevere, Den sondaer
OPM.Ook in Tvoyen Volhsb.23c,aang.
spaerende Onl dien te behouwene, A. in M NW i.v. Vevtuvbeven,sub bet.11,a.
Veytuvbeevt, van personen : ontsteld,
BIJNS 404 Eca 15404.

beroerdin Pelgyimaqy 15c(aang.in MNW
t.a.p.sub bet.l1, b), ook in St2,170
(v(
5or
' 15241.
Veruwen ww.Oorspr.7
.
Blijkens het verband in de aanh.vrezen.11Een dinck isser daer ick voor gae
gruwen!Sonder dat te veruwen wist ick
we1raet,Tcooven335(15651.
OPM. Dez.bet.is wrsch. van toepasver-treeffelen . Pelliceve, lactave, deci- sing i
n v.D.DALE,Stove485 (1528):,,Och
Verto(olven,ww.Zie Vevtoeven.
Vertrecksele,zn.Van vevtyechen.
(letalna,uitstel? 11Steltdeerste beghin
bi
j deerste verweckseleSondervertrecltsele,Antw.Sp.C iv(1561).
Vertrevelen, ww. Van tvevelen, vleien,
lokken (vg.KIL..Treyffelen.Blandivi,
pelliceve: nugavi, ineptivej.
Verlokken (vg.KIL.:Ver-treyfelen/
490

waer ick noch te huwen lieue heere lck

uijnghen,Bewaren haer dijnghen ghecoghelooue en soude so niet verguwt sijn. ferd,ghestopt,ald.101 (hic?ofsub bet.
Mijn leeten soudenietmeerveruwtsijn'' 3?).
(var.veyjouwt,zie Veyfouwenq,ofschoon
3)Volbrengen.11Mijn begheerte moet
gelet o.a.op DvieDagheHeve4:,,Si
jn ghy veruanghen,cAsT.,C.V.R.8 (1548j.
doghen esser met vernuut'' hier ook
4)Boeten,lijden voor;dragen,op zich
vevnuwt gelezen zou kunnen worden.Dit nemen.1(
ChvistustDiealle des waerelts
laatste is o.
i.niet mogelijk in Belg.nlus. zonden vervanghen heift,Gentse Sp.192
1,114:J#lc ben u vrient,M inieten scuut, (153% .
U nieten veruwt,lchebsverdient''(aang. Vervaten, ww.Zie M NW i.v.
Sondev vevvaten, indien niet corrupt,
d.OUDEMANSi.v.I,
Qr'
lff
,
f?:'
)z),zoalsVerdam
in MNW i.v. *Vevuwt wil (vg. echter dan in de aanh.naar het schijnt onverMNW i.v. Veynieuwen, sub bet. l1, 3, wi
jld ofonomwonden.11Nu wi1ick onbewaar Verdam zich m inder positief uit- scheydelick m etu praeten,Salick sonder
drukt);hem veyuwen zalhierwel,,vrezen'' vervaten hierop bringen Dat optplerste
moeten betekenen.
uwsgelooffsvooruwen ooghen opdringen,
Vervaerlick,bn.Zie M NW i.v.Veyvaev- Onl
ytsaemheytendeBvoedevlickeondevwijs
lijc.
172(eind16ee.?q.
Verveelen,ww .Zie M NAV i.v.Vevvelen.
Bevreesd.1O doot...V strengepassie
maect ons veruaerlick,Doesb.194 (vöôr
Vergroten,vermeerderen (vg.PLANT.
1528j.
ve
rvelen.. augmentave).11B.:Salick
Vervaertheit, zn. Zie M NW i.
v.
da
n
een cap hebben S.:iaghijin trouwen
ln de aanh.m et caus.(
as
pect:gruwel, eenen pelsmetmouwen //om dwaeshei
t.w.
jts
gruweldaden. 1 Anders
indien de verueelen,Sotslach 284 (ca 1550).
duivels de mensen niet mogen ,,
castien'') OPM. Onduidelijk is de bet. in DE
en crijchdijs nemm ermeer verlaetheit RoovBRB 137 (3ekw.15ee.
1:,,Hoegroot
Vander veruaertheit,diesi(t.
w.demen- figuere dat noyt verueilde Der iuedscher
wet.datsalgheleden''
sen)plien,M av.v.N.829 gca 1500q.
Vervelicheyt,zn.Van vevvelich ofrechtVervaljanten,VERVALJANDEN,ww.Van
valjant(zie Vaillant).Uitsl.aangetroffen streeks van vervelen.
bijLawet.
Zwaarheid, druk,narigheid, moeilijkA.BEDR. Nietom veyvaljanten,vev- heid.11W ye zoude hebben des tyts vervaljanden,onovertreffelijk,allervoortref- uelicheyt Dan die allendich /jn drucke
felijkst.11H .Sacv.70 (1571J;Judich 262, wroeten Ende grootelyc lyden / by on1473 (1577);Vadev Onse903 (1577);TJ- ghelucke moeten? EVERAERT 131 (1525q.
yuwegyaen 152 (15811, IQ9'J.Z.11,771, Ververschen,ww .Zie M NW i.v.
Eig. opfrissen en v.v. zorg besteden
1322 (1583).
B.ONz.- '
Voortreffelijker worden,in aan,zichijverigbezighoudenmet?11Duerde aanh.naar het schi
jnt toenemen in muusterd,veruerscht,besouckt dees eesmacht of heerlijkheid. 1 (Een hamevling terswijd,cxsT.,C.V.R.218 (15481.
Vervlercken, ww.Van vlevch.
tot de honing:) By zynder vroomicheyt
(t.w. van ,ydyn alder vroomsten capi- Beschermen.11Sterckt /werckt /verteyn'')/zuldy noch vervaljanden //fyn, ulerct (var. bevlevcht) ( mit gracien
reene myn leeke weeke,DB RoovsRE,in
Judi
ch 254 (15774.
Vervallen,ww.Zie M NW i.v.
St2,172 (3ekw.15ee.q.
Vervleten,bn.ZieM NW i.v.
Opdrinken?$11ck en magh gheen stoop
soete melcx vervallen,Zij en waere met
1)Vevvleten op,gesteld,verzotop,bewitte broot we1 stijve gebrockt,Aliten zeten van. jjM av.v.N .306 gca 1500j;
Li
jsbith 55 (eind 16ee.?j.
Doesb.99 gvöör 1528j;cAsT.,Pyv.A ijv
Vervanghen, ww. Zie M NNV
gca 1530j;cAsT.,C.V.R.7, 54,110,170
Tqeyt.
(15484;H.d.Am.Ee4 en pass.(m .16ee.
q;
1)Grijpen,aangrijpen (vg.DE Bo i.v. Dboechd.a4-,.D ij(1eh.16ee.j.
Vevvangen).1Vreesevervi
jngh my,cAsT., OPM. Ook in Tvojen Volhsb. 8a ged.
C.V.R.8(1548q.
14794,aang.in MNW i.v.
2)Omvatten,beheersen,kennen? 1O
Naar het schijnt in dez.bet.in de
wijsheid (t.w.Christus)...Veruanghende aanh.vevvleten naev.11lupiteren lo.. en
alle zaken van hende thende, cAsT., waren naer d'een d'ander noyt zoo verC.V.R.95 (1548j (hic? of sub bet.3?); vleten ...Als dees twee op d'een d'ander
M eesters die dees const eens deels ver- zi
jn ghebeten,H .d.Am.Bb 6 (m.16ee.
q.
-
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2)Vevvleten in,verstriktin?1JaPhilo-

Vervrimpt, bn. Van vevvvimpen (van

3)'
Vevvleten uit,gedreven door?11Dese
PiramusChristus,ditsiende vuijtlieffde
vervleten, Heeft onblusschelijcke liefde
verworven,Piv.en Th.645 (1e kw.16e
e.?q (hic? of te betrekken op liejjde en
dan innig,vurig,brandend?).
4)Jonstigh vevvleten,gunstig,vriendelijk gezind? 11 Rasch, zonder sparen,
Groet dit lieve gheselschip,jonstigh vervleten,M an en :&ïJ'
/ 141 geind 15e e.?j.
5) Van liefde ofvriendschap:levend,
brandend?11Vuijt goeder vrintschap jn
mij vervleten heb jc gesonden spijse,
Bevv.Bv.176 gca 1520?q;My soeckende.
U (l. uit?) vierige liefde, te mywaerts
vervleten,Bvuyne1,145 (1556).

Verzuurd, ,,verpieterd''? 11 Modestus
die vervrimptwas//Doorsyn gierichede
en vervaerthede, // Naer dat liefde in
hem harenaertdede//Mrashyzoosterck,
zoo kloeck,zoo vailjant,//Dat hy twee
Leeuwen alleene bant, H .d.x4- .S iv
(m .16ee.
q.

sophen en poeten Avaeren selve inde vvimpen, vvempen, gri
jnzen, een zuur
m inne vervleten, Piv.en Th.98 (1e kw. gezichtzetten,zieMNW i.v.Vvempen en
16e e.?(1.
W vempen).

Vervlieghen, ww . Zie M NM' i.v. Veyvliegen.

Vervrom en,ww.ZieM NW i.v.
A.BEDR.- Verbeteren en v.v.behar-

tigen?11lck gae mijn saken vervromen /
En tghenedatvoortstotmijnderconsten
dient,Antw.sp.aiij(1561q.
B.ONz.- 1)Verbeteren,vooruitgaan
(vg.KIL.:Ver-vrom en.a4ugevi vigoye,
vivtute,t
zoïpzp). 11Sietmen niet hoe haer
saken vervromen,xdntw.Sp.a iiij(1561j
(zieook ald.cijv).
2)Moed vatten,gerustzijn.liW iltvervrom en M et dezen trooste,in des doodts
Verm aeny Gent
seSp.94 (153% .
C.NVEDERK.
Moed vatten, gerust
zijn.1A1seen menschebeghintterdoodt
te weeckene,Vervroom them m ethopen,
Ge
ntseSp.7 (153% ;Zijthierop ghedachtigh ende weist vervromt, ald. 88; Soo

Verdwi
jnen, heen-, weggaan. 1 Sacv.
v.d.N.1325,1328 E3e kw.15ee.j;Appelboom 444 (1ekw.16ee.?q;EVERAERT250
(1530q;cAsT.,C.V.R.8 (1548);H.d.Am.
O 5V gm.16e e.
q;Haagsp.o iij (15614;
Tcooven 322 (1565j,
.Pveechey 290 (2e h.
16ee.j;Voovleden Tijt488(eind 16ee.?q.
Vervlijen,ww.Zie MNW i.v.Vevvlien. wie u m ynt,end gracy vynt,him ach hem
W egvluchten (vg.Voc.cop.vervlien, welvervromen,DeV.PV.B.216,5 (v66r
pevfugeye). 11ln geckerni
jen sullense v. 153% .
Gemeente,noch duen vervlijen,S.stadt Vervuerlic, bn. Van vevvueven, vervoeren .
105(ca1535).
Vervoochten, w w . Zie M N W i.v. JzrcrVevvueylicsi
jn verleiden,op eendwaalvogeden en vg.Vechten.
spoor brengen (vg.KIL.:Ver-voeren...
eve,seduceveen PLANT.:vervoeren
Helpen, bijstaan? 11 lck (t.w. Quade Aofbtduc
Vervueren, seduive,m enev de costé
Begkeevte)zalhem (t.
w .deM ensck)verça et J#,seduceve,decipeve).1O heere,es
voochten,Rott.sp.A viij(15611.
OPM. Mlellicht behoort hiertoe ook my de vyandt vervuerlic, H oudt m y
vevfoechdentdatin deaanh.onz.gebruikt stantvastelic.. By dordonnancye der
schijnttezljn in debet.profiteren.11Door helygherkaercken,GentseSp;186 (1539j.
myn presentie (t.w.van î'veemde Fan- Verwaente, zn. Zie M NW 1.v.
tasyen) zullen menich mensch verfoech- Ve- atenheid.11O hooghe verwaente
Van Machare!Sacv.v.d.N. 536 g3e kw.
den,Rott.sp.P iiijv (1561q.
Vervoorden, ww. Van voovden (zie 15ee.q.
Verwaerxnich,bn.Van vevwaeymen,verMNW i.v.Iz
rtpr#:sl.
A.BSDR.- Bevorderen.1El
ck alsden W arm en .
Koesterend. 11Tracterelicxste // Verghestoorden //zy om zulcxs te vervoorden,Judick 1011 (1577j.
waermichste //Xcusatie (t.w.Maria),DB
B.W EDERK. - Zich verstouten, wa- RoovERB 205 g3e kw.15e e.
).
gen.11(Caym)Dieom den crych hem vut Verwaerm icheyt, zn. Van vevwaevmick
nyde vervoorde Dat hy Abelzynen broe- of rechtstreeks van vevwaevmen,verwardervermoorde,EVERAERT 225 (1528?q. m en .
Vervoorderen,ww. Zie M NW i.v. 1zQrW armte,gloed,vtlur.iSeyndtin my
vovdeven.
sulck verwaermicheyt D at ick versm ade
Bijstaan,helpen.1Jneen /compassietls ditcorte leuen,DB RoovElzE 227 (3ekw.
anscauwen Thuwen vervoorderen /staet 15e
e.q.
Verwaert,bn.Zie Vevweevt.
Godtby hu,EVERAERT 130 (1525q.
-
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Verwaet - Verweeren
Verwaet,zn.Zie M NW i.v.

die sonne vertrect die lucifer heet aen

1) Rampspoed,ellende; verderf. 1T' tchirkels graet Ghelyc die donckerhede
presumtsieuste geblaet, m aect haer op- haer voer tlichgtl verwect ghelyc die
stinaet,H eel disperaet,t'bringt de siele knape Synen Coninck voer gaet... sOe
int verwaet,B.d.Scv.6 (153% .- M avs hebicgeuonden,enz.,St1,246Evö6r15241.
rweckynghe,zn.Zie M NW i.v. IQrvevwaet,in deaanh.omschrijving v.oor- weVe
chinge.
log.11O wortelvan lesse weerende Mars
verwaet quaet,cAsT., C.V.R.75 (1548q. Lust,neiging,begeerte.1So ghy ghis2)Afschuwelijkeplaats.1lc ligghe int teren hadt ter vigelien verweckynghe So
felverwaetquaet,cAsT.,C.V.R.66 (1548); hebbic nv Om mestdach te houdene,
Den eenen verdoemt ghy ten helschen EVERAERT 84 (15264.
verwate,den anderen verheft ghy vroech
Verweckselte),vERwEcsEl-E,zn.Van
vevwechen.
& late,Bvuyne2,92 (2eh.16ee.q.
3) Verwerpeli
jkheid; - int vevwaet 1)Ontwaking?11Tussen deslaeplaeckeliggen,verwerpelijk zijn.11W elcvan dien nen /? neen,ic wedde Dat moeste dan
(t.w.lédigh,AJfïjZA,bésigh)int verwaet onderdecksel//zijn.Neen /helpe /dat
licht?cAsT.,C.V.R.47 (1548q.
waer voor tverwecksel //pijn,Goemoete
4) Verwerpelijke, afkeurenswaardige 287 Eeind 16ee.?j.
toestand? 11Hoeweldat mijn Ouwers... 2)Opwekking,aansporing,prikkel(vg.
My noyt en lieten in dledich verwaet / KIL.:ver-w ecksel.Incitabulum ,incitaM aer leerden m y Gram m aticam etc., //18/1, incitamentum, suscitabulum, jomes,
Antw.sp. iig1561j.
stimulus). 11Dushebick mijnen smehamer
Verwarighe,zn.Van vevwaven.
met ghebracht Die een groot verwecksel
Zij die aanwezig is (bi
j), getuige is der constigher sinnen //is Hy heet Be(van)?11Lofdessoonspassiehoochstever- nautheyt, Antw.sp.Xx iv (1561);Stelt
warighe(t.w.Maria),St2,12 gv6ör1524j. deerste beghin by deerste verwecksele
Verwarren,ww . Zie Vevwevven.
Sonder vertrecksele //claerder dan den
Verwatelijck,bn.Van vevwaten.
Sonschijn / En cander gheen naerder
Afschuweli
jk, verfoeilijk. 1 1ck (t.
w . verweckselghezijn Om te moghen comen
Venus) heb den leelijcksten, den hate- tot eenigher Consten / Dan Natuerlijck
lijcksten, Den onbezeffelijcksten, den ingheuen, ald. C iV.
verwatelijcksten,Ruydaris van alle den
ln deaanh.ophitsing.11MettenvleesGodenghemeene,H.d.Am.Q 7V(m.16ee.) sche ghemeenlijck alieneerendedoerdyVerwaten,ww.Zie M NW i.v.
delheit des werrelts en tverwecsele des
Te gronde gaan,Vergaan. (
Judith) viants,Smenschen gkeest437 (ca 1560?q.
doet den maghtyghen Olofernesverwaten,
3)Aandrang,verlangen,lust.11Juecht
Gentse Ref.25 (153% ;lk wilschier ver- is vruecht wellust claghende duer welc
waten door onverduld,Roeyende v.M eest thertcrychtsterck verweetsel(l.vevwechH l571 (ca 1564?q.
s
el x dechsel),St1,95 (vöt
sr 1524j;Dat
Verweck,zn.Zie M NW i.v. Vevwec.
straelder m innen heft liefden verwecsele
i
s
t
pr
i
nc
i
Prikkel.1Ledich ghedachte
Midoengewinnen,Doesb.142gv6t)r1528j;
paelverweck Om onder venus te gaen ter Sonder my (
t.w.Kennisse) en is gheen
scolen,Dviebl.danssen 81 (14821;Jcweet verwecksele / Donbekende en heeft tot
wel dat hy / jnt bekueren ghierich es gheen dinck trecksele,Antw.sp.Ee iiijv
Dies hy dickents / tjeghens slusts ver- (1561q.
weck stryt,EVERAERT 45 (1512) (zieook
4)Begin,oorsprong?11Hoemach tverald.156(15234).
weckseldoch betervervromen /Da
n alst
OPM.Onduidelijkisdebet.inGentseSp. wortghenomen //wtzijn eyghen wesen?
252 (153% :,,zijn eyghen esden mensche Antw.sp.c ijv (1561q.
te sparene;En Christus die ons heift te
Verweeren,ww.Bijvorm van v6yv66yen,
bewarene, K ent OnS m izeryen en ons vervaren? Vg. echter wvl.veyweeyd,ontghebreck,En daer om , a1s hy vergram t stel
d (DE BO i.v.,leart.).
es#neimt zijn verweck, Simulerende de
Schrikken,bevreesdworden?11Daerick
zonden vanden mensche Duer peniten- mi
jn selfs bedocht / en ginck im magecye'' (bet.zijn vevwech nemen hier ,,zijn neeren die m eenichte mijnder sonden
neiging volgen''?Vg.ook Vevweckynghe). diemijnbeheerenbegostickteverweeren/
Verwecken,ww.ZieM NW i.v.
daer affsootbehoort Dussynde bedroeft
Htone
em nv?
ey1
we
chen,
ver
1Ghe
lycopstaan en v.v. zich socht ick confoort, M .Bedv.H avt 571
die sterre haer voer (1577q.
-
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Verweert,VERwAERT, bn.Van veywer- Voor ons weleen sm art in die binnenste
F6W,.

Int vevweevde stellen,verwarring stichten, beroering, opschudding verwekken;

ellende,rampspoed bewerken.1Alserwat
schuylt,in die weere sijn,Om int verwaerde te stellen hier ende daer,M av.v.
N .574 (
ca 1500);A1omme sijt (t.
w .de
ketters) in tverweerde stellen, A. BIJNS
66 (1528q.
OPM.Vg.J'
1Qrr8.
Verweest,bn.Zie* M NW i.v.
Eig. ouderloos, 1I1 de aanh.naar het

gront,M innevaev405 (15831.
Verwijft,bn.Zie MNW i.v.
Ongelukkig gehuwd zi
jn,opderdeplak
van zijn vrouw zitten (vg. KIL. Verwijft. Vxovius:qui#mulievesupevatuv:
quiab vxoveïzn/lprïpq
s:vegituv en PLANT.:
hy is verwijft...il:sfmaistvié d'une
femme. a jemina yegituv).1Verwyft te
zyne gaet boven alle plaghen, Leuv.
Bijdv.4,319 (beg.16e e.q;Zo wie verwyfd ziit m en sa1 u ontfanghen, cAsT.,
C.V.
R .155 (15481,Mach een man oock

schijntrampzalig,ellendig.11A1svruecht niet wel met eeren clagen ...die so deerin saijsoeneesvolende m eestende onbe- lijck isverwijft,Lijsen Jan Sul31 geind
ureest w aent vruecht hantieren Steltse 16ee.?j.
haer ghem elicheit dan opten leest soe
Verwijgen,ww.Oorspr.?
blijfthijverweest,St2,141 gvö6r 15244. Blijkenshet verband in de aanh.naar
Verweghen, w w. Zie M NW i.v. Vev- het schi
jntbesteden.11l-eggtet(t.
w.het
wegen,le art.
geld) stilwat acht ick dat men moetet
Het overwicht hebben. 11 Tswaerste profijtelijck verwijgen,Hs.TM B,G,fol.
verweecht, Sev.Bl. 289 gca 1450q; Het 103 geind 16ee.?q.
m eeste m oet het minste verweghen,v.D.
Verwijtachtich, bn., bw. Van klevwijDALE, JFgz 532 Eca 1516); Hij vergat ten.
Mirro,hij hadde haersgenoegh;Nieuwe acht
Ve
rwij/te
nd.1Twelck Godthu verwytich ,
zal zyn verwyttelic,BVERABRT
vrueght verwoegh,A.BIJNS,N.ReI.251,
65g1511).
b,8
(15261.
Verwellen,w w. Zie M NV Ti.v., le art.
Vevwi
jtachtick ,
s#'
w,verwi
jten,kwaEig. heet worden, gaan koken, in de l
ijk nemen.11Ghy en moechtmyn rijden
aanh.naarhetschijntfig.toegepastvoor nietsynvelwijtachtich,Ckavon 36 (1551j.
kwaad worden.11Sulc schynt ghedoech- Verwytelyck,vsrR&vvTTELl
cl
<,bn.,bw.
'
Saenl di
e licht verwelt, St 1, 33 Ev6ör Zie M NAV 1.v. Veywiteli)c en Veywitelihe.
15241.
1)Laakbaar,schandelijk (vg.PLks'
ï.:
Verwercken, ww. Zie M NW
Vev- verwi
jtelick,vepvocltable,expvobvabilis,
wevhen.
vitupevabilis,impyopevabilist.11Leuen zy
Overtreden.11Duerzondighezwercken// sondich dit som tyts keert D en kynders
zalicxse doen verwercken huer svaders tot verwyttelicke blaem te, EVERAERT
ghebodt,ReyneM .328 Eca 1575?1.
314 (1529).
VerWercsele,zn.Van Teyweychen.
Vevwytelyck wovden, tot schande
rden.ll
.Hoert openbaer Naer ons,of
Verwerving,bezit,beschiklting (over)?11 wo
Duer tgelt crijcht menighe svruechts twordt u verwytelyck, Bv. Hiïllyà:s 126
verwercsele,St2,52gvöör1524q.
(1565?1.
Verwerffenisse,zn.Van vevwevven.
2) Afschuwelijk? Of tot beschaming,
Verwerving.1Die (t.w.M eev twyfelent schande (van de mensen)? j
lAnziet hoe
isimmersverjaecht,Deswy van vreuch- verwytelick De zone Gods hi
jngh gheden hebben verw-erffenisse,H .d.Am .V 6v diffameirt te schanden, Gent
se .
S/. 152
(153% .
(m.16ee.
q.
Verwerpen,ww .Zie M NW i.v.
Verwyven,ww.Van wyf.
Hem vevwevpen,de moed opgeven.1O
Krachteloosmaken? Onteren? 11Doen
-

-

M ensche, en verwerpt u niet in tlyen, den vyantdeweireltm etluegenen croonM aer bidt den heere,hy za1 u ghenezen, de & heeft den m ensch duer des serpents

Gentse Sp.318 (15394.

verwerren,vsRwaRREx,ww .zie M NW
i.v.

Veri
jdelen,doen mislukken (vg.KIL.:

vaepedive,ïpl/:#ïr: en
Ver-werren....#
.
PLAxT.,id.). 11Si
lt dies te vreden, dat
salic verwerren,Sev.Bl. 276 Eca 14504;

Och wijff,nu blijft al ons spelverwart,
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raetverwyft,Bvuyne3,57 (15611.
Verwinlick,bn.Zie M NW i.v. IQroïslijc.
Overwinnend, zegevierend (vg. Voc.
Cop.: verwinleke, gloviosus). 1 Ziet
Christum zitten in zijnder gloryen A1s
verwinlick conijngh grootvan victoryen,
Gentse Sp.231 (1539q.

Verwinnich,bn.Van vevwinnen.

tot verwoedicheyt,Red.en Nat.771 (2e
Schuldig?1Rvanneerdathy yemanden h.16ee.q.
vint verwinnich ...die sa1hy aenbrengen
Verworgen,ww .Zie M NW i.v.
voort,Leenhof762 gna 15314.
1)Sterven.1Camp v.d.Doot519(14934;
Verwinsel,VERw INTSELE, zn.Van vev- EVERABRT15 (
150% ;St2,115Ev6ör1524);
winnen.
A.BIJNS154(1548);Tvudo3513gca1550);
1)N'
Vat;#overwint'',vernietigt,te niet Byuyne1,110 g2eh.16ee.1.
doet. Scheyden is alder vruechts verOpM.Reeds in 't Hultk.hs.(ca 1410q,
zie de aanh. uit Vad.Alus. 2, 407 in
winsel,Doesb.220 gv(56r1528q.
2) Beheersing? lnzicht,begrip? 1 Te M NW i.v.,sub bet.11.
kennen ghy wel gheeft... H oe Natuerlnz.in krachtterm en a1s al zoz: hy
li
jck ingheuen met Skennis aduijs Ghe- vevwovgen (vg. ook de boven aangeh.
wint den prijs //en verwect meest den plaats bij EVERAERT). 1 Doesb. 12,264
mensche Tot Consten /daer wt dat hy gvöör 1528q;Tvudo 295 (ca 1550J;Antw.
voort te wensche Van tghene dat Const S/.Ffi
j,oiv(15611.
eyscht / crijght een verwintsele,Antw. 2)Verdwijnen.11Alle pi
jnlyck gequel
sa1nu haesi verworgen,M innevaev 150
Sp.civ(15611.
Verwinsterigge,zn.Van vevwinstev.
g1583).
Verwoucken, ww .Bi
Overwinnares. 11lck sa1 noch verbrejvorm van vevwe-

ken haren fieren moed,M ids pacientien ken? Of corrupt voor veyvlouchenè
.
verwinsterigge der swaerheid,cAsT.,C.v.
W eek m aken,verm urw en 7
. Ofvervl
oe-

R.209(15481.

Verwintsele,zn.Zie Vevwinsel.
Verwispelen,ww.Zie AINW i.
v.

(Afetfluiten)verdoen.11Dees (t.w.de
meesen sotten) verwispelen al haer bate
ende m aken den sothier en daerint velt,
St.2,63 gv66r 15241.
Verwoeden,ww.Zie MNMTi.v.
A.BEDR. Te yronde richten,vernietigen.1Denctijnlet eens,als 't eene
lidt het andere verwoet.Dattet lichaem
dan m oet vervallen als m ot,Tcooven 869

(15654.
B. ONz. -- Een verkeerde wending
nemen,mislopen.11Laetons versnellen,
eertspelverwoet,Tcooven 325(1565j.
Verwoedich,bn.ZieM NNV i.v.
Afschuwelijk? 1ls'tdat ghy wiltverlaten u m isdaden verwoedich . Zoo za1
ick zeerspoedich //syn zonden uytwryven, Rott.sp. L vv (1561); (De vyede)
Drijuende van hier benautheyt verwoedicù,Haagsp.h ijv (1561);Heelonspoedich jae genoch verwoedich bevin ick
nv haer raet,M .Bedv.Havt 581 (1577);

ken? 11Soo darfmen my nietzoucken al
zulck verwotlcken //achte ick niet twee
vortedoucken,Tavuwegvaen 1046 g1581q.
Verwranghen, ww . Van wyanc of
*wvanghen.
Jrïaf ovq vevwvanghen, allerbitterst;al-

lermeedogenloost. 11O felle Fortuyne /
niet om verwranghen, cAsT.
, Pyv. C ij
rca15301.
Verxacile, zn.Hypercorrecte (7
.) wvl.
bijvorm van vexacije (zie Vexatiej.
Verzadich, bn.Zie Veysadich.
Verzam e, zn. Zie Vevsam e.
Verzeer zn. Zie Vevseev.
Verzeennghe,zn.Zie Vevsevinge.
Verzenderkensdach, zn. Uit vevzendev/
?8ç
4en dach.
Dag,t.w .de eerste April,waarop m en
m inder snuggere personen een poets
tracht te bakken door hen weg te zenden

met een onuitvoerbare opdracht (vg.
scHusrtM.en Ds Bo i.v.).11Refereyn up
verzenderkensdach Twelck den eersten
april te zyne plach,DE DENE,in Gulden

Passev25,332 (2eh.16ee.q(zie nog een

Ick ben draegende het pack der ontel- plaatsJf#.
).
baere sonden Seer verwoedich, Pvoetus
Verzien,ww .Zie î'evsien.

Abantus955 Evöör 158% .

Verwoedicheyt, zn. Van vevwoedick of
rechtstreeks van vevwoeden.

Razernij,uitzinnigheid? 11Niet siende
dat ick tuijch op alle ootmoedicheyt op
simpelheyt desherten /vuytwendich te
aencleuen en niet op hooge wetenheyt /
off sulcke verwoedicheyt, M .Bedv.H avt
683(1577);Avatghi
jmeerhebt(t.w.dan
Uw nooddruft)/behoordi
j v naesten te
geven opdatdiedoertsneeven nietcom pt

Verzijckelic,bn.,bw.Zie Vevsijchelijch.
Verzijckenisse, zn. Zie Vevsijshenisse.
Verzycken,ww.ZieM NW i.
v.Veysihen.
Bedreigen, belagen? 11 Hiermede wy
strycken schuwende tverzycken // van
desen Israelyten die ons zoucken te versnyten (1.vevsmyten?),Judich 799 (1577);
In afgoderie/mysghelooue/endevalsche
leeringhe ja in alle goddeloosheyt ende
ydelheyts verzycken, Tavuwegyaen 192
(1581)(hic?oftoegevenaan?).
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Verzintne), zn.Van vevzinnen.
Hetnajagen,nastreven,verwerven? 1
En wilt niet langher hayen,M aer u nadekin naeyen // tot svruechts verzinne
Ten grooten ghewinne, Vevl.Z. 1, 91.3
(1583j.
Verzinnynghe,zn.Zie Vevsinninge.

Verzins(slele, VERZINTSELE, zn.

Vevsinsele.
Verzoedsele,zn. Zie Vevzoetsele.

Verzoenlijck,bn.Van vevzoenen.
Verzoenend;- een jaev pd
lrzt
?cwfïg.
cà,
een zoenjaar.1Predikendezalhy werden
ghevonden /Synen volcke/dat'su /een
jaer verzoenlijck,Rott.sp.E viijv (15611.
Verzoeten,vsRsos'
rsx,ww.Zie M NW
i.
v.veysoeten.

h.BEDR.- 1)W egdoen,doenophouden.11Moeye,Cristus wilal v leet versoeten,M av.v.N .62 (ca 1500q.
2)Ontheffen,bevrijden.l
,
1lcza1u verzoeten van tlasten smerte,GentseS#.17
(15391.
B.W BDERK.- Zich verheugen.11Ghy
vermuecht/vruecht/duecht /diesversoeticmy,DB RoovsRB 219 (3e kw.15e
e.J.
Verzoetenesse,vBRsoErsNlssE,zn.Van

veyzoeten.

1)Vreugde.11Zou (t.w.Maria)es als

claerheyt / smeinschens verzoetenesse,
BVERAERT 407 (1511j;Et wort een sconyncx feeste Zo m y den zin thuucht om
een versoetenesse,ald.490 (1eh.16ee.q;
D ien gheest wil u... crachtigh dryven,
W ienslicht lichte totuwer verzoetenesse,

(ca 16261,aang.doorOUDEMANSi.v.Veysoetsel.
lnz.m et betr.tot honger,het stel-

pen,stillen,boeten.11Ofhu nyementen
brochte / eenich voedsele Ghy en zout
niet cunnen / tot een verzoedsele Hu
nathuere voeden, BVERAERT 404 g1511)
(hic? of onderhouding,t.w.van hetlichaam ?);Ghy (t.w.God)dietotverzoetselewaertgheuendevoetselejndewostyne //breethetvolck van jsrael,Tavuwegvaen 788 (15814;Voortweede zoo brochte ick tot verzoetsele Ylet costelick gherechte / Der zonden voetsele, Vevl.Z.1,
1124(1583)(hic?oftotvevzoetsele,om U te
gerieven,tot Uw gerief?);Sowijt(t.
w.
lichamelfchehave/totsl/zf:vfï.
jcàvoetsele)
om niet ontfangen hebben nae onsen
staetSo sullen wijt den armen behoeftigen /tot zijn versoetsele Om niet weer
deelen,Zeven Sp.Bevmh.E 8V(15911;Soe
quaem en wy vieren tot een versoetsele
voer thongers boetsele, Bel.v.sam. 1369

geind16ee.q.
OPM.Ook bijCOORNHERT,Liej6n Leedt
66 (1567) D esen isbroot,dien goetheyt
hongers versoetsele''*
2) lets aangenaams, wat vreugde
schenkt; blijdschap, zaligheid, heerlijkheid. 11 Nijdeghen aerdt met Amants
groetsele, verslaen tversoetsele,daerwij
nu staen bij,in Vad.M us.4,128 g2e h.
15ee.
q,Sintelortstedienen /esrechteen
versoetsele,Nyeuvont316 (ca 1500),Sy
moetet prieelzijn dermelodijen Mijnder
sielen versoetsele,Sp.d.M .599 (beg.16e
e.q;Dijnoogenslaet. .Totgodsraetinder
duecht versoetsele, Doesb. 150 (vötsr
1528q (= X.Esels 24,5); Dmaken van
den spelen om ons behoodsele Vuer een

GentseSp.61 (1539q.
2)Vleierij/
' meteen vevsoetenisse,op
strelende wtze.11Biet ghij hem groetenisse.Meteen versoetenisse //si
jn hoocheijt vercleert, Well.M ensch 40 (2e kw. verzoedsele op ons ghedaut, H ebben wy
oock vanden poêetschen broedsele,cAsT.,
16e
e.
q.
Verzoeticheyt,zn.Van vevzoeten.
C.V.R.56 (15481;Ghy sultgheuoelen alVerzachting,in de aanh.troost of ge- sulcken versoetsele / Dat ghyt sel
uer
nezing?11Magdaleene/desalueghootVp nletter hertten sult betuyghen, A ntw.
Jhesus hooft /omdat by dien ter noot Sp.K iiijv (1561).
ln de aanh.verheugende ti
jding,
Verzoeticheyt zouden / ghecryghen de
heerlijk woord. 11Dats een verzoetsele
leden,EVERAERT458g1530j.
Verzoetsele,vltRzoEosELB,VERSOETSE- van u ghesprooken,Judich 320 (1577q.
In de aanh.beleefdheid, heusheid,
LE,Zn.Zie M NW i.v.Veysoetsel.
v
r
i
e
n
d
elijltheid.1L.:Eerstom een ver1
)
Le
n
i
g
i
n
g
,
s
t
e
l
p
i
n
g
(
v
g.
soetinghe/ver-soetsel. LKIL.*
@ Verenim entum , zoetzele E.: En om een accoort. L.:
Bieden wy groetzele, E.:Saluut en confoort,Gentse S#.180 (15391.
Verzuchtich,bn.Van vevzuchten.

delinimentum,mitigatio);opheffingybevri
jding,verlichting.11Mocht wt den hoye
trecken twaer groot versoetsele, A ntw.
S/. F iiij (1561j;Tot ons twijffels versoetsele //en troostelijck graen /Hopen
wy /komdyhiergaen,Rott.sp.M i(1561q.
OPM.Nog bij CAMPHUYZSN,Ps.6 :8
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Zuchtend?Of(alsbep.bijlamentatien)
naar,akelig? 1Dat...grijnsele //Maect
my zuchtelijck in lamentatien verzuchtich,H .d.Am.l8 Em.16e e.j.

Vetbuuckich,bw .Uit veten buuch m et
Verzwa
telen, ww.Van zwaetelen (zie
@ e
ich.
1)()1.%r.Swatelenîj.
. 1 TpruetelVerbrassen, verdrinken 7
Meteen zyvette''buik,luien lekker.11

DE

-

wyf praetelt Van hueren man Dat hy al Adieu sym oniacquen metten foenanchiers
verzwaetelt Dat hy crygen can,DE DENE Die vetbuuckich up tzweet en bloedt
van m enich leeft, DE DENE, Langhen
bij I'
)B Bo i.v.Vevswatelen (ca 1560q.

Ves,bw.W vl.bijvorm van veys,fris?
Flink? 1 H.:W el waer blyft dooven
loen //dan dieten rechten ghestoffert//
van waghen ende perdt //esen hem nu
ghenerdt //ves S.:Hy es emmers altyt
beerdtp/nes,Judich 1
.629 (1577q.

4#z
':y4271(1560q.
Vetel,zn.Ontleend aanlat.vetula (vg.
mhd.vêtel,nhd.Vettelj.
(Oud) wijf. 11Avat toefdy? zegt ghy
oude vetelen? m oet die Coning naer u
clapstoel toeven? COORNHERT, Egypsche
*vescye,zn.Zie Viseye.
Vvoeyvvouwen 415 g3e kw.16e e.).
Vese,zn.ZieM NW i.v.Vaesche,2e art.
Veterte),zn.ZieAINW i.v.
en Vesche,2e art.,W NT i.v. Vasche (l).
Eig.ketting, keten, boei, in de aanh.
Band. 1
1Dander (vvaagt) hoe, sonder fig.voorknellende band,narigheid,ellenkinneknop oftvesen,Die mutse zoe vaste de (vg.het gebruik in fi
g. verband in
mach aen gheknocht /Zyn,Leuv.Bi
l.v.Sam. 1642 (eind 16e e.?j:,,Sal
jdv. Be
Godt eens ontsluyten des orlochs vete4, 343 g
beg.16e e.1.
Vesen (1),ww.Zie MNW i.v.Veschen ren'').11lck moet beschreyen deesswaer
en Vesen,2e art..
vetere,H .d.Am.Z 1 (m.16ee.q(een oude
ln doeken ofluierswikkelen.1Omdat man hlaagtovevzijn /l'
?
,
ff
,
f
?yfï
l'
àmeteen jonge
ons banden souden werden ontbonden, rrt
?1#:&).
H eeft hem deeuwich woort laten binden
Veteren, ww. Corrupt voor beteyenî
en vesen,A.Bllxs 311 qca 15404 Twee
ln deaanh.naarhetschijntbezuren.11
a

Vrauwen wtSam arien deen Vrau meteen B.: Ten bayt gheen queteren. L.: Soo
geueest kint, Bel.v.Sam ., Toneelaanw. neem ick hun dlyff. B.: Sy sullent veteren L .: 1nt gheloene wel styff, Tvudo
vöör584 (eind 16ee.?q.

Vesen (11),ww.Van vese(zieMNMTi.
v.) 251(ca1550q'
Vetm an,zn.Uitveten - Js .
zoals veselen (zie MNMTi.v.,2eart.)van
veselï
Eig.,,kok van de vette keuken'' (vg.
Eig. kittelen, in de aanh. iron. gebe- M agevmanLW NT i.
v.). 1 Oick en wilt
zigd voor ranselen? 11lck wou dat ghy vetman zljnen cock niet wesen, CRUL,
meteen sweepe//moestwordengheueest, Tweespvahe 1235 (2e kw.16e e.) (versta:
4ntw.sp.Fiij(1561).
schraalhansls er keukenmeester).
lnz.inverbindingen a1sdats-,tisal-,
Veserij,zn.Van vesen (zie MNVTi.v.,
tis '
z;'
?,
fal-ttessev -, twevtevAl'
?
xvetman,het
leart.).
Oorblazing, v.v. ook beuzelpraat of (
dat)is ultstekend,in orde,is (ofgaat)
boosaardig geklets? 1
1ComtJongeling,en naar wens.1Sp.d.M . 1034, 3835 gbeg.
acht niet op sijn veserij,Maerlaetu sin 16e e.);Dvie Afïsxars 65 Ebeg.1.
6ee.?);
en lustmetmijvastsijn betuegelt,JQF-. Doesb.250 gvöör 15281;Blénden 164 (2e
Bvuylofts-sp.407(beg.17ee.q.
h. 16e e.); Hs. TM B, G,fol.68v (eind
Vessemen,ww.Zie MNW i.v.7
.Ofbij- 16ee.?(
).
Vorm Van - ZO niet Corrtlpi VOOr - T6S8Vexatie,vsRxAcllE, zn.Ontleend aan
me
n,inwikkelen (vg.PLANT. v esem en ofr.,fr.vexation.
oft VaSem en, emmaillottev, fasciaye,
Kwelling.11DE RoovERs 359 (3e kw.
enz.)?
15e e.q(vevxacije);Bvuyne 1,163 (1556);
Indeaanh.naarhetschijntvastmaken, ReyneM .218(ca15759q.
Vexeren,w w.Zie M NW i.v.
vasthechten,bevestigen.11W ilt my tooghen een teecken oft figuere,W elc in m y
Kwellen (vg.Voc.cop.:v ex eren , vexvessem en zalu structuere,Op dat zy m y are en PLAN T.: v ex eren , quellen,
niethaesten werde ontwaert,GentseSp. vexev, tovmenter, vexave, exagitaveb
). 1
H .d.A m.P 6,Bb 3 (m.16ee.
323(1539q.
!
;
ânt
w.
sp.
Vestigen,ww.ZieM NW i.v.
Eeeiij(1561).
.

Vycheroy, zn. Ontleend aan ofr., fr.
Hem vestigen op,bouwen,vertrouwen
op.l1
.W y en mogen op geen goede wer- vice-voi.
cken betrouwen,Maeronsalleenevestigen
Onderkoning.1
.Levycheroy de Napels
vast op Christus genade, Pvockiaen 592 cloucvan daden,EVERAERT 98 (1525q.
Vicie, zn. Zie Vitie.
gca1540j.

32
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Victaelgier- Vi
jfzeskin
Victaelgier, zn. Ontleend aan ofr. rï- sinte Andries M etten vierstale, SMEKEN,

taillieyonderinvloedvanvictalie(Salverda
de Grave,Fv.
W oovden 382).
Die voor defouragezorgt(
vg.KIL.865
victalier. M acel
lavius).1Sduckdaluens
victaelgiers...Verziese van u vette bier,
Judich1619(1577).

Victorieus, VICTORYUES, VICTORIOES,
bn.#bw.Ontleend aan ofr.,fr.victovieux.

Overwinnend, triomfantelijk, heerli
jk
(vg.KIL.865:vlctorieus.Victov,compos
victoviaet.11Dals.wedeyh.561 Eeind 15e
e.?q;v.D.DALE,JFF: 338 gca 1516);A.
BIJNS, N.ReI. 246,e,15 (1526);Gentse
S#.279 (152% ;cptTL,,1B,in Bvuyne 1,
177 (2ekw.16ee.q;Smenschen gheest833
gca1560?q.
Victorieuselijck,VICTORYEUZELIC,vlcToRloEsELvcx,bn.,bw.Van victovieus.
Overwinnend,triumferend,heerlijk. 1
EVERAERT 99 (1525q; Gentse Sp. 350
(153% ;W ell.M ensch 394 E2e kw.16ee.q;
Smenschen gheest182 Eca 1560?q;Bvuyne
3,17 g2eh.16ee.q.
Victoryeuzigh,bw.Van victoyyeus.
Triomferend. 11De booze gheest vervaerlic,Es wt gheworpen,victoryeuzigh,
vroetN'erwonnen dtlerslam sbloet,Gentse

S#.303 (1539!.
Vieraer,zn.Van vieven.
Die ,,viert''# d.i. feestel
ijk verlicht,
illumineert.11Vanden vieraers,wietsanderdaeghs ten drien Si
nen prijsza1halen,
enz.,cxsT.,C.V.R .68 (15481.
Viercleet,zn.Uit vieven en cleet.
Feestkleed, feestgewaad (in de aanh.
naar Luthers vert.van 2 K on.5 22;de
Vulg. en de Statenvert. hebben wissel-

kleed, N.B.G.boz'enhleed). 11Geeft hem
twee viercleren,Eliseus,in H s.TM B,B,
fol.73 g2eh.16ee.q.
Vierynghe, Zn.Van
, vieyen.
Feestelijke verlichting, illuminatie? 1
Om verchierynghej
lvan vierynghe/doet
atenten, EVERAERT 131 (15251.
Vierspouwelijck,bn.Uitviey en spouwen,spuwen m et-li)'ch.
Vuurspuwend. 1 Chimera met drie
hoofden altoosvierspouwelijck,Bvouweysg.19Eca1560q.
Vierstale,zn.Uitvieven stale(zieMNW
i.v.Stael,le art.,W NT i.v.Staal(1).
Vuurslag (vg.KIL.:vierstael.)
'.vierslagh en vier-s1aghyvier stael.Igwïld vpz,ïssf
lt/vl8sflfpzè##gïacieattempevatum, quo ignis semina excuduntuv;
hetz.als vievijsev,vg.KIL.:vier-ijser/
vier-stael. Igniavium fevvum, zie ook
MNW i.v.Fzflrïs8r).1Tgulden cruysvan
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Gulden Vlies54 (1516).
Vigeren,ww .Ontleend aan lat.vigeve.
(Levenslkrachtig zijn, (krachtig)werken;floreren;leven.11Ghecreeert/heeftv
Godtnaesi
jnbeelt/endleuen Ghegheuen
/ der hoocheyt bouen al dat vigeert,
Antw.sp.Ee ijV r1561); Conste ghelijck
v liefde /in my meest vigeert En wort
g
hegenereert // door my menichfuldich
Soo bem in ick v,enz.,ald.H h iv;Scutters
/ Schermers / en Rhetorizienen vigeren
hier door den Coopman VoorWaery ald.

Iiijv.

Nrigeur, VJGHEUR, VIGUER, VYGUER,
VIGOOR, VIGOER, zn. Ontleend aan Ofr.
vigueuv,vigov,fr.vigueuv,lat.vigov.

Kracht.11(God)Dietalmach breken en
59,6 (m.16ee.);Hy (t.w.dewijngaard)
zalm issen 'tsreghenskrachtighevigeuren,
Rott.sp.F vijg1561!.
In (& s) vigeuye,levend,krachtig,
van kracht,geldig.,I1Mi
jn ghebodt ende
regnacie. Blijft also langhe inden vibben
guere Als cours ende loop sal he
natuere,Dyie bl.danssen 17 (14821'#Eenrande eloquentie vindt ghy in vigeure A1
deweereld deure,cAsT.,C.V.R.16 (1548q;
Ick bem tbroodtdes levens/eeuwich in
vyguere,Vevl.Z.ll,942 (1583J.
In vigeuvle) zi
jn!blijven,krachtig,
van kracht, geldig ztn, blijven. 1 Alle
opinien zijn doer Scrifttlerlijcke hoede
verblent//gheworden,diethansterwerlt
noch sterck in vigoor //zijn,Chvistenh.
2344 gca 1540q; Natuerli
jclt ingheuen /
dat metter jonsten Totkennissen strect
. da
t blijft in vigheur,Hs/t&.S/.c iv
(15611.
Iw.vigoeven staen, levenskrachtig
zijn,in dekracht,bloeivan zijnleven zi
jn.
maecken m et vl
'guere,v.D.BERGHE,Rej.

-

11A1sde menschestaetin vigoeren,ende

hy in sterckheden m ach ghedoeren,

Chayon 176 (15511.
OPM.VyguevebijEVBRAERT 32 (150% :
##O Maria maechdelicke/vyguere fluere''
za1welbegrepen nAoeten worden als /yg%t6y8, Iiguve.
Vigorues,bw.Ontleend aan ofr.viguel
zlx,-veus,fr.vigouveux.

Krachtig. 11 Met cleynen danck //
cranck // hieltse my vigorues in liefden
gratitles,Byuyne 1,162 (1556).
Viguer,VYGUER?zn.Zie Vigeuy.
ViJ'fzeskin,zn.Uitw#'
/enzeshin.
Ei
g.
hoo
gs
t
e
wor
p,
t
e
vergelijken met
sisinh? In de aanh. fig. gebruikt in de
verbinding sijn t,
ï//zcsàïxs slaen ()#,zijn

zetten op,zijn hart verpanden
aan? 1B.:U dochterkin heeft de mutse
ghekreghen Op Pyramus haer zinsjolijt.
F.:Heur vijfzeskins heeftser op ghesleghen?cAsT.,Pyv.B ï(ca 15301.
Vijsevasinghe,zn.Van vijsevasen (zie
MNW i.v.Visevasent.
Dwaasheid, onzin. 11H .: Mreij,wadt
brengtdoch dievoort?S.:Alvi
jsevasinghe!Piv.en Th.89 (1ekw.16e e.?q.
Vijstere,zn.ZieMNW i.v.Vjjstev.
1:Ommelette soufflée'' (W illems)
. of
pannekoek (Verdam)? 1Deschippersals
zij hebben den honger bijstere,Zo maecken zijvan eijerseenen vijstereMetbaken vleesch,ghebacken inde panne,M an
en wij#
i196 reind 15ee.?1.
Vijstpoorte,zn.Uit vlj
.*
sten en poovte.
Aarsopening. 1 De necker moet in u
vijstpoorte crupen,A.BIJNS,N .ReI.174,
c,13(15254.
Vijtte,VYTTE,Zn.Zie MNW i.v. Vite.
In de aanhhw althans de tweede,naar
hetschijntgezindheid,houding.11Ten sal
niet voortgaen ten zy dat ict make.Dat
hooric we1an dit volcx vytte (
hic?ofgeEVERAE RT 112 (
1513)(N.b.H et
p
r
a
a
t
?
)
,
woord vytte komt nog tweemaa'
l voor bi
j
EVERAERT (60en 135),maardan in deuit
##verhaal''ontw-,veralg.bet.v.,,zaa-k'');
Ons simpel spel... Om prijs ghespeilt
metionstighervijtteTuwen dienste,A1st
pastby apetijtte,GentseSp.96 (15391.
zinnen

'

*'
p'

'''

Vilagie,zn.Gevorm d naar ofr.,fr.village.
Eig. dorp, 11l de aanh. gebezigd als

schertsnaam vooreen verzonnenplaats.11
Een costelijcke salve,totelcx avantagie,
Uut een verm aerde plaetse,uut sinte vilagie,BI
jstiev195 (m .16ee.?j.
Vildtt bw . ldentiek met vilt, gemene
kerel,glerigaard (vg.KIL..Vilt,Sovdidus,
#vfrï#vw
s,vilis, auavus komoj dat in de
16e en 17e eeuw enige m alen is aangetroffen (zie bijv./1ntw.S/
..fiijv,k iven
ouoszfAxs i.v. '
;ZïD)? Het daarvan afgeleide bn.luidt overigens viltsch,viltz,î?ïl.
ç
of viltick (zie OUDEMANS i.v.);KIL.kent
ook viltachtigk.In de aanh.is vildt wellichtuitri
jmnood gebezigd.
lnhalig, vrekkig? 11 Het nloet eerst
wesen /wtghelesen Ontspaert /vergaert
ijn scherp en vildtEn dan naer desen /
's
onbegresen Verteert sijn vanden ghilden
mildt,Antw.sp.Mmm ivg1561q.
Vileijnlick,bn.Zie MNW i.v. JGJ8ï1z-

wi1icker mijn vp beraeden mitdie mi
jn
regieren,S.Stadt1357 (ca 15352.
Vilendich,bn.Bijvorm van *vileindich
juit vileinich)? Of ri
jmvervorming van
vileinich?
Boos,afschuwelijk.11Christus...beeft
verwonnen. alsyn (t.
w .sduivels)macht
vilendich (x behendickj,Rott.Sp.C viijv
g1561).
Vilm esse,zn.Uit villen en messe.
Mesom tevillen.!
1Packtu,segghe ic,
duermetuwen vilmesse,Tcaljv.< .434
geind 16ee.?q.
Vincke, zn. Zie M NW i.v. Vinhe, le
art.

Luis?11Alen hebbense nieteen cleedt
aen haer lijf ,
/ Ten es gheschuerdt,vol
neten,volvincken,A.BIJNS,N.ReI.170,
c,8 (15251;Zwert haer op een schorft
hooft heeft dit goddinneken,Vol neten,
volvincken,ald.309(15281.
VynckenaerTzn.Van vynchen.
Die ,,vinkt ,, vjuken vangt(
mogelijk

metbijgedachteaanvinh,luis(zieVincke)
ofanderongedierte).1Adieuvynckenaers
vyncken /enderutsepeeuwers,DE DENE,
Langhenzl#ï8'
?
,
#152(1560q.
OPM. lndien vutsepeeuwev (zie ald.4
hier een soort slagvink zou zijn,dan is
v
ynchenaevs t'
ywcà:mogelijk een determ.
sam enst., wellicht in ongeveer dez. bet.
gebezigd a1s slagvink, t.w.lokvink (in
fig.zin).
Vindicatijf,bn.Ontleend aan ofr.,fr.
vindicatif.
Mrraakzuchtig.11Ghy sult my vinden
vindicati
jfdiewraeck ghierichstein duyterste daeghen,Smenschen gheest450 (ca
1560
7
.q.
Vindictie, zn. Van de starn van lat.
vindicave.

Vergelding, wraakoefening? 1 Noyt

Turck alsulcke vindictie te gheven plach,

cAsT.,Bal.O viij(achterC.v.R.,ed.Rotterdam 1616)E1521).
Vinne,zn.Zie M NW i.v.,le art.
1)Afgesneden stuk (vg.KIL.:vinne.
Cae
suva, incisuva, ïs(
:ï.
çït? en vinne/
h acht. Pavs abscissa en vinne etens.
O//J).11Neimptdaerzieteenvinnevleesch
EVERAERT 82 (1526);Siet Onbescaemt /
eist niet een goede vinne dat? ald. 176
(1527)
2)deldstuk? 1Dan ontknoopt sisijn
borst (var.buyskenjdatsoeteminneken
(t.w.dewaardin)//Daerontscaect siwt
lihe.
tbeste vinneken,Doesb.210 (v66r15282.
Schandelijk, gemeen. 1 Laetet mijn
OPM.Voorde in rederijkersteltsten alg.
hooren,alwaert noch so vileijnlick soe toegepastebet.lid (inz.arm ofhand,o.a.
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nog bij COORNHERT, Rijckeman 98) zie
MNW i.v.JZ'
ï111z:,le art.,sub bet.2)en
OUDEMANS i.v. Fïw.
Vint,zn.?bn.?Spellingvariantvan (of
corrtlptvoor)wint?
Iets zonder waarde of betekenis (vg.
MNW i.v.G ïsf,leart.,bet.3)?à
lLumen
der broederlycker minnen esvint,I-umen
der charitaten esverblint,Leuv.Bijdv.4,
278gbeg.16ee.
q.
Vyolatie, zn. Ontleend aan ofr.,
violation.
Schending, geweldpl
eging. 11 Up dat
Wy ons landen beschermende bewaren /
tot
ie voor hare vyol
* deser spat
atie,Ju-

(hiergesteld t.o.JQw,ç4.
slibidineust//laet
veelvolcx nu varen,Haagsp.c ij (1561).
Virtuhueselic,VERTUEUIJSSELIJCK,bw.
Van vivtuhues,vivtgteus.

Moedig,flink ofdoeltreffend.1Tot u
gebodtsalickmijverneren,Enlaboereren
// vertueuijsselijck, Well. M ensch 882
(2e kw.16e e.q;Deuangelisten blinkende
a1s dlighd der zonnen Hebbene (t.w.de
wijn,d.i.Christus of Zijn bloed) virtuhueselic gheuoerd ten keldere,Vuer den
alder besten most, cAsT., C.V.R . 146

(15481.

Viriuhuesheid,zn.Van vivtuhues,viv-

tueus.

dich1050(1577q.
Flinkheid, voortreffelijkheid of (bezit
Violeenscap,zn.Blijkens het rijm (x van)bi
jzondere krachten, vermogens. 11
haetscap,waarvan de authenticiteit ge- Die vuertijds wat wonders hebben besteund wordtdoorr.364,1883 en 2319 en dreuenW orden godenverheuen,m idshaer
het franse enuie (zie ben.) wel corrupt virtuhtzesheid,cAsT., C.V.R.203 (1548q.
Virtuut,zn.ZieM NW i.v.
voor violaetscap,afgeleid van een ofandere vorm van lat.violave,fr.violev Svg.

tTitsl. m v.: benam ing voor een der

Vyolatiet. Laat men het rijmargument engelenkoren,t.w.de vijfde orde van de
buiten beschouwing, dan pleiten het hemel
se hierarchie. 1lolijtelijcsingt,infranse voorbeeld vilonnye en de bet. in ghelen en vi
rtuten,A.BIJNS,hT.Rej.332,
de aanh.voor corruptie van *vileenscap i,1g1ekw.16ee.q.
(van vileen,vilein, ofcontaminatie van
Visaert,zn.(Gelegenheidslbijvorm van
*vileenscap en violenclhte,violentie?
'afl.v. visev, schroef, dom mekracht, stam per
violenceofviolente(zieMNW i.v.'
Uzt?l8Alc8) (zieMNW i.v.)?
waarvan deechtheid bevestigd schijntte ln de aanh.stamper? 1 Een stegaert
worden doordie van scientc (zie Sciente- smeet een visaert op zijnen scrankaert,
Doesb.246 gvöör1528q.
hjch)blijft dan mede te overwegen.
Gemeenheid,laagheid.11Deen wasedel Visagie, zn. Gevorm d naar ofr., fr.
herte sonder haetscap Dander wairdic- visage (
zieMNNV i.v.).
heit teghen violeenscap,Camp v.d.Doot
1)
Ge
laa
t,kw.
gezi1
c6e
ht.e.
!
1A.
NS
N.Re
i.
18,
a,
4
g1e
q
PiBI
v.Je
n,Tk.
3é6
1984 (1493)(vg.fr.:,,Lun futnoble cuer
sansenuieEtdesdaing contrevilonnye''). (1ekw.16ee.?q;Pvochiaen 175 gca,1540);
Violeerder,zn.Van violeven.
H .d.Am. D 2v (m. 16e e.),Smenschen
Schender. 11 Die sulcke seggen zijn gheest567 (ca 1560?j,Ontv.Rentm.669
Gods woort violeerders Ende en houwen (1588?q;Tcal
j v. HS.137 geind 16e e.?q;
Godt niet voor onsen rechten verlichtere, Aliten f-ï
l'
sl
v
?ïfA 217 geind 16e e.?q.
Pvochiaen 767 (ca 15404.
2) Bedoeling, begeerte, verlangen,
Violent,bn.ZieM NW i.
v.
wens? 11Zoo wilick,na datde zake zoo
Schendend? Of geschonden, onteerd, steet, M yn m andaet baren, 'tis m yn

besmet?11Hoesal(ic)sondaersmontviolent lof spreken die al dat es heeft gheScepen,v.D.DALB,LofHostie13 (1ekw.
16ee.q.
Violentelijck,bw.Van violent.
Metkracht,metgeweld.1Reyn liefde
diedwinghtmy violenteli
jck //Datick v
m yn herte m oet openbaren,H .d.Am .Bb

3 Vi
(m.
16e e.
j.
olierich, bn. Van violiev.
Als(van)een violiert
'heerlijk.11O licht
dergratien /Bloemevlolierich Ltot,,f-ï6/de''4,Antw.sp.Zz ig1561).
Virtueus,bn.Zie M NW i.v.
Deugdzaara, kuis. Pallas virtueus
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visVl
aysi
e,H.d.Am.18Vgm.16ee.q.
chbankstreper, zn. Uit visckbanch
en stvepen met-ev.
Ongunstige benaming van een vismarktkoopman (zie voor de ongunstige
bet.van stvepev MTNT i.v.Stvepen,Afl.
en DE Bo i.v.Stviepen)? 11Men sal u
deecken vanden nieneriets (l.nieueyiets7
.)
maeckenvischbanck strepersjaoffstraetvagers winnebroijkens en deplateeldra:erstHs.TM B,C,fol.106 geind 16ee.?q.
Vlschsoptpe), vlssop, vlscHzop, vlszop,zn.zie M NVTi.v.
Eig. viswater (vg.KIL.: visch-sop.
Liquamen piscium)ofvuilwater (zie de

plaatsen uit Gest.Rom .en a4ss.E& .in opgehelderd.Buiten de discussie bleeftot
MNW i.v. Vissksopq,in fi
g. (obsceen?) dusverJuyjen,Jeuvhen (= Jovis,zieo.a.

verband inSt2,203gvöör1524):,,fdunct
hen (t.w.de meisjes)algoet alssijhaer
begheert hebben voertveijnsterken daer
sijtvissop wtghieten'',fig.(in de aanh.)
verliefdheid, geilheid? 1,! B .' Ey m utse
mutse'
U.:Eyvissopvissop,Sp.d.Lj,
1.1214,
1220 gbeg.16ee.q(zieook ::s.).
Sint Jovis 7?ï.
s(c/l).
çp# (soms alleen
vislchjsop)ofsintJoyis.
st
?# komtvoorin
versch.zegsww .,betr.hebbende op verliefdheid: met sint Jovis 7pïs(t;/l)sr)#(#:)
begotenzijn,verliefd zijn.11EVERAERT 266
(15301, H.d.Am. C 1 (m . 16e e.
j SN.'
f3
-.
Reeds in '
Urpuf,
t
?.e.M .Xl,131 (blz.98)
in de bet.een verliefde, am oureuze aard
hebben?),vg.St1,71 r
Lvöör 15241:,,Besprinctbegoten heeftsintiorissop veruerliken doerscoten m yn herschen cop'';

metten pï,
;c/l-.
st
?##:begoten zijn,(smoor)
verliefd zijn.l
.H.d.
I
A m.C 7v (m .16e e.
j,
vg.metIzos'
l:ssopebegkoten sijn.1Conste
d.Af.30 a (ca 1560),daarnaast metsint
Joyis vissop gieten, coire of gerieven? 11
W eerdinnen die haer ghasten gherief
doen Ende metSint Joris Vissop gieten,
Veeld.Gen.D.158 (16e e.J; metSenct
Ioovis visckzop bedvopen zijn, verliefd
zijn. 1 cAsT., C.V.R. 179 (1548jt
' in
sintjovisvissop doopen,gedooptstjn,verliefd (ofgeil?)maken,zijn.11Tgkevechtv.
minnen 4 (beg.16ee.q,in Leuv.Bijdv.46,
blz.100,Smenschen gheest97 (ca 1560?1;
natzijn t/ls sintJoyis soppe,verliefd
zijn.1Cltayon 455 (1551q,vg.sint Jooris
- -

bisschop m aecte hem nat, Antw.Lb., in

Hoy.Belg. X1, 295 gvöör 15441 (zieook
Bisschopj; sintJovis @?ïs'
.
s0# ghedvonchen kebben,(smoor)verliefd zi
jn.I
,1Sp.d.
M .1035 qbeg.16ee.q; ghesmaectkebben
van sint Jovis sope, verliefd (geweest)
zijn.11Doesb.80 (vö6r 1528q,vg.,,Sint
ioris vissop wert hem gesconken'' (ze
worden smoorverliefd, dol van verliefdheid of geilheid)
,lloesb.208 gvôör 15284
en ,,sint Joris vissop hout u verevelt''
(gij zijt smoorverliefd), Sp.d.M . 3299

AVNT i.v.Juryiën)alsnaam van een zot
ofnar (zie bi
jv.J.ter Gouw De Gilden
blz.59).
Viseye,zn.Zie M NW i.v.
1)ln hetmeervoud (ofisviseyen in de

aanh.het zelfst.gebruikte ww .,waarvan
M NW 1.AJ. Viseye het bestaan wrsch.

achtop grond v.M andev.z192,11,var.?)
vertrouwenr betrouwen. 11Op Christum
stelde hy zl
jn viseyen al,Gentse Sp.124
(15391.
2)he
lntdr
eil'm
aan(h.
x,waar vescyecoop
rrugr
ptond
of
Van
contyeyen)
verkeerd gelezen is voor veseye (vg.de
hypercorr.t?)vorm vevzeiebijDEBo),naar
het schijnt verstand,beleid (vg.DE Bo
i.v.Izrïzpï8).1Metgoedervescyen cryghen
wy noch voerspoet,Tvudo2125gca15504.
Visitacie, zn. Zie MNW i.v. Visitatie.
Levenswandel? 11Tis recht dat icse
begracie om haer schoonheyt, om haer
reynicheyt, om haer eerbaer m inlike

visitacie,Doesb.45Evö6r 1528q.
Vispaen,zn.Uitvisen paen,paander?
Vismand? 11Tvispaen sprack salmer
nietgaeneeten,Diem osselschulpensullen

al vercouwen, Doesb. 241 gvöor
' 1528q.
Vissop,vlszop,zn.Zie Vischsoplpe).
Vitie, vlcls, zn. Ontleend aan lat.
vitium of gevorm d naar ofr.,fr.1)%C6.
Gebrek, fout; ondeugd, zonde. 1 DE

Roovslts 341 g3e kw. 15e e.q (,ysonder

rasuere ofte vitie ls Godts registre'':
bedorven plaats,plaats waarin geknoeid

is?); Dvie bl.danssen 19 (14821 cAsT.,
Bal.A 4v (15211;Leenhoj876 (na 1531q;
GentseSp.184,276 (153% ;cAsT.,C.V.R.
19,20,24,32,enz.,101,192,249 (1548);
HeymelicLijden 228(1557q;x/
lsftf?.S#.G iv
(15611;Irevt.z.1,300 (1583q;Leevl.Taejelsp.1.2*
-'rbeg.17e e.q.
Vitieus,vl-rluss,bn.Ontleend aan ofr.,
fr.vtcteux.
1) Verkeerd, gebrekkig, zondig. 1 De
liefstegloriues.. heeftgemerktperfeckt//

almynlevenvitiues,Bvuyne1,162(1556j.
2) Afkeurenswaardig, afschuweli
jk? 11
OPM.1.Vg.y,een soppe m aken in sint In eere ende heere, schuud tvitieus
lorisvat''(coire?),Evang.v.d.Spinv.44, ettere,cAsT.,C.V.R.41(15482.
Vitten,ww.ZieAINW i.v.
aang.
inW NT i.v.Jovis.
OPM. 1I. Op zichzelf staat naar het
A.BEDR.- 1)Voegen,schikken (vg.
schijnt ,,sint Joris vissop is tbier ver- KIL.: Vitten Accomodavej,v.v.ook
cranckende''(versta:het staat er slecht stellen, plaatsen. 1 Den handtscoe bevoor,hetiseenbelabberdeboel),Sp.d.M . hoord hierden scietlap daervit,EVERAERT
449gbeg.16ee.q.
240 (15261;Duses zou (
.
t.w.Maria)/jnOPM. 111. Het verband van Joris den eeuweghen pays ghevit, ald. 375
(S.George)metde ,yzotheid''is nog niet (1527j.
gbeg.16ee.q.

OPM.In deze bet.nogbi
jDEHARouvx, Seghtwiesghy soect,ic wilm y tot dyn
aang.doorouosMAxsi.v.Vétten :zzvitten- ansicht vi
tten,in Belg.M us.6,329 gca

dezijnenpijlin 'tmiddenvandenboogh'' 1560q.
2) Blijkens het verband in de aanhh.
In de aanhh.zich toeleggen (op),
r
e
s
p.
v
e
r
s
p
r
e
i
d
e
n
e
n
(
n
e
e
r
l
d
a
l
e
n
.
l
n
d
i
e
n
s
t
r
e
v
e
n
(naar).11Eistsonde...datjcmy
m en deze m ag herleiden tot de algeme- vitte /naer swasdoms chanche? Evsnere bet.gunnen,verlenen,dan kan hier- RAERT 65 (1511q; W ierdense als hier
m ede vergeleken worden Boeth. 139a voortyts gestrect gherect Sen souden
(aang.in M NW i.v.Vitten,sub bet.1,2) hem niet zo lichte ter hoocheyt vitten,
c dan best den zotten vitten, al
,,W at zal i
d.225 (1528?q.
dan zij dat aerdsche goet bezitten'': 11 Vitupereren,svw.Ontleend aan ofr.,fr.
Een bloemken datdroefheyttondersplt/ vitupevev.
Twelck jonstich vit/Den guervan troost 1)Schenden.11DegeslachtendesHeren
in tdal van vreden,Sp.d.M .908 qbeg. Zachmen 'tGodtlijck woortvitupereren /
16e e.q;Jn sweerelspit vit Huwe gracie Twelck Godt alweenende haer dede wevpons,EVERAERT32(1509q.
ten,Rott.sp.B vjvg1561q.
3) Achten,houden voor. 1
!Dit niet 2)Laken,hekelen.!1lck gaen albersten en al fantaseren Als ick niem ant
cleenevit,EVBRAERT350 (1531j.
Vitten met,rekenen tot.1Ten ware blam eren,yvitupereren Noch accuseren
mynsgheuaersvutghelesen raet Dien jc ,,en mach,H.d.Am.Dd 5 gm.16ee.q.
noode zoude ,
/metden slichten vitten Jc Vlachten, ww. Corrupt (of verkeerd
haddehem laten /metdewichten sitten, gelezen) voor veyachten?
EVERAERT45 (1512q.
Verafschuwen?11Hy salnoch verpach4)Vatten,beetpakken?11Nu zye jct ten...Deewighe pyne //telken termyne!
ooc /mids dat hy daer vit Eene roode Syn quay gedachten // mach hy wel
roose,EVERAERT28 (150% (N.b.Mogeli
jk vlachten;Hy machwelvreesenten fyne//
heeft de bet. zich hier ontwikkeld tot myn vreedt aenschyne,Osfr.Rentm .1020
plukken;op grond van het vervolg komt (1588?q.
schikken (t.w.in de rozenkrans)minder Vlaesken, zn. Zie Vlage.
Vlage, zn. Zie MNW i.v.
in aanmerking).
5) Vatten,verstaan. 11Hy is al ver- Ogenblik,ti
jd.11Jolijtmaecktubi
jsijn;
klickt // wilt dit vitten, Rott.S#.C v zelden com en die vlaghen,A. BIJNS, N .
jdiewerlt
(1561q;VTilt den zin vitten,ald.D iijv. Ref.280,b,7 (1527)tHoesuldi
OPM.In dez.bet.schijntghevitten ge- kinnen om hem tevlnnen /behoefdi
jwel
bez
igd tezijn in Hild.125,1.24,zieMNVT een lange vlage, W evelt b8zp8c/lf8x 112
i.v. Gevitten.
g2eh.16ee.q.
In de aanh.in verkleinvorm vlaes6)ln de aanh.naar het schijnt (verldragen. 1I
,lk docht wel, dat 'et (t.
w . /?4Al (= vlaechshenîq. 11M .
H .:Maect v,
Neving en I'
JQlrlJ1'fl niet lang bij hem zegh ick, wech. M .T.: Beyt noch een
z
oud duren.Hij was al te derten, hi
j vlaesken (x Haeshenj,H.d.W1'
?z.V 2v
konst'et nietvitten,Roevende t?.AleestAl (m.16ee.
).
Vlagen,W W .Van vlage.
210 (ca 1564?q.
B . ONz. Voegen, schikken, passen
Storm en (
vg.DB Bo i.v. Vlagen: y,bui(vg. xIL.: Vitten. Fland.j. passen. en#bi
jpoozen regenen en waaien'').1Hy
eyden op den wech soo effen,dat
Conuenive,quadvayet,v.v.ook in veral- salm y l
gemeende en vervaagde bet. gaan. 11 ic niet en slippere,hoe seer dat vlaecht,
Koomt manneken hier binnen,gaat bi
j CR UL, ,4B,in Bvuyne1,184 (2e kw.16e
onszitten;'tZa1zobestvitten,zohoordi
j e.q.
respons,Jezuso.d.levaevs480(vöör1580); Vlasch,zn.Zie M NW i.v.Vlas.
Tsalwelvitten Datgaeick vuytkitten / Vlaschèv:tlàM ,bohen,vleien (vg.KIL.
sonder eenich vercleente,Vevs.
M aolt.952 vlasch-boken ... Blandiyi, demulceve
E2eh.16ee.q.
caput,palpavij.11Cost ick t'vlasch bueC.W EDERK.- Zich voegen,schikken, cken /pluymstrycken en nyghen,Zeven
richten,opmaken.11Tot hueren dienste Sp.Bevmh.E ij(1591);1ck can..Vlasch
yzoudicmyeeuwich vitten,EVERAERT108 boken/vleybaerden/pluymstrijcken /en
(1513q (zie ook ald. 281,291 en pass.); honich smeren,ald.1vij.
H ier vand ick my langhs des schoonder
Vlassaert, zn. Van vlassen.
Die vlast op (
landauwe Als die hem tot dichtene wilde
waarin yyvlast''de mod.
al versch vitten,cAsT.,C.V.R.2 (1548q; bet.schijnt te hebben,ofschoon die van
-

-
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eldersnietv66çde 17eeeuw bekendis).11
Vlassaerts,brassaerts,dieprysen delecker
beten,Le%tv.Bi)
'
dv.4,214 gbeg.16ee.1.
Vleckelijck,bn.Van vlechen.
Bevlekkend,bezoedelend;v.v.wellicht
ook vuil, afschuwelijk (vg. Vlechich). 11
lc hebt wel verdient door mi
jn sonden
vleckeli
jck,A.BIJNS399 (ca 1540j.
Vleckich,bn.Zie M NW i.
v.
Zedelijk onrein,gebrekkig (vg.Teuth.
.

zijn, vg. r. 1298-1299: yyGaet haeltse
(t.w.debewuste,,mesdadighe'')terstont
binnen dit beschouen, M aer niet met
craVl
chet
# enz.'').
gghen, ww . Grondwoord van het
freq.vleggheven (vg.KIL.: vleggheren.
Holl.j.vledderenyvlercken.Volitaye,
plaudeve alis en Loquela i.v. Vleggeren:

t'De vlerken bewegen,zoo azende vogeljongen, gram m e,getergde veugels doen;
#
vleckich . sm od dich,sub bich,on - vlederen zoo de vlederm uizen doen'''
reyn van w ercken ind logenach- vg.ook De Jager, Fveq.2:686).Afl.v.
tich v an w oirden , mendosust. 1 Al vl
egghe,gebrek,smet,enz.lljktop grond
n hetverband nietwrsch.
zyn zy (t.w.de vrouwen)vleckich,on- vaRus
teloos bewegen, ingespannen bezig
cuusch, onreene, M ids consten cuenen

zy dittallenhuerenSubijtbeletten,cAsT., zijn,werken?11Zoo men datintclare,//
C.V.R.196 (15481.
naer het sgheests virtuut // vlegghen,
Vleesachticheit, zn. Zie MNAV
Ten rechten zal tbesluut // zegghen,
Vleesckachticheit.
Vevl.Z.1,1225 (1583q.
eghelm ost, zn. Uit vleghel en m ost.
Vleselijkheid.11Houd ditin u memorie Vl
? Voor een grappige benam ing te verdat ghy...gheholpen si
jt van den crij
der snooder vleesachticheit stinckende, gel
ijken met rottingolie e.d. biedt het
Smenschen gkeest852 (ca1560?j.
verband naar het schijnt geen steun. 1
Vleeshuys, VLEESCHUYS, VLEESCHW ie in vastenauond ... werd ghesien...
Huys, VLEIJSHUIJS, zn. Zie X NW i.v. Om zi
nen prijs commen achter noene
Vleeschhuus.
ten drien, eenverdichst,vrem dst, zotst,
1)Achterste. 1Kijckt in mijn vlei
js- zulc als daer mach ancleuen Een half
huijs, Well.M ensck 249 (2e kw. 16e e.q vat vleghelm ost sal hy beleuen, cAsT.,

(vg.ald.245:,yBesietmijneneerseens''). C.VVl
.R.
103 (1548q.
eyaerden,ww.Zie M NNV i.v.W rsch.
2)Cunnus.11Dat dat vleeschuysvanden meyskens op ghinc,St2,155 (vt
'
)ôr corruptvoorvleybaevden (zieald.).
15241;Gaetse intvleeschuijsblindestom- Vleien. 11Metten mont can ic so we1
m e vanghen,ald. 167; Blinde die dicint vleyaerden, B.d.Scv.29 r15392.

vleeschuys weenen, ald. 169; 1ck ha
Vleybaerden, ww. Uit vleyen en baevt
gerne als blinde tvleeshuys besocht, m et-:s.
Doesb.254 gvöör1528q,Sy moetweten..
Vleien (vg. KIL.: vleyd-baerden.
hoem en den blinden in't vleesch-huys ,4dulavi,ïs oslaudavej.1Stondick nv a1
s
een vervaerde ri
tijte,emend.DejaeVl
cht
,
H.
d.
Am.
Cc
3
V
(
m.
1
6e
e
.
q
.
j
t
e
(
l
.
eete,zn.Zie MNSV i.v.Vlete,2e art.? groote).Gaen vl
eybaerden smeeken,v.D.
Eig.naam van een vis,t.w.een soort DALE,Stove324 (1528j(
zieook ald.413);
rog; in de aanh. gebezigd als schim p- Di
e met pluymstri
jcken en vleybaerden
naam.11Siendedatonsburgerssowerden hem aencleeft Die gheeft hy van als,
verbeeten, van de Spanssche vleeten, Zeven Sp.Beymh.H viij (1591)(zi
e ook

in Amst. Jaavboehje 1897, 59
(1578q.
Vlegelen,ww.Van vlegel? Ofbijvorm
van vleugelen (zie MNM?i.v.Vlogelen en
vg. Vlegelnaastvleugelj? Op grond van
de
bet.van hetwoord in de2eaanh.lijkt
hetlaatste hetm eestwrsch.
Knevelen,boeien? 11W at ou soudick
almoeten pleghelen VTai
jneenic datmen
v moet vleghelen,S/2,160 gvöör 1524q
(hic? of - indien van vlegel geselen,
ranselen? ); Hier comen dees dienaers,
dies ick verblye M et die mesdadighe,
ghebonden gheulegelt,Dwevch d.Apost.
1322 (1e h.16e e.q(N.
b.Van ,,geselen/',
REA EL,

ald.1vij).
Vl
eijshuijs,zn.Zie Vleeshuys.
Vleten,ww.Zie M NW i.v.en vg.Vletten.

Vleten ïs,baden in,zich overgeven aan.

11Dat (1.datsjrint vleesch /datsschaps
vlesch wilt jn vruechden vleten (x bedve
ten),Bevv.By.152 (ca 1520?j.
Vletten, ww. Zie M NMT i.v., Aanm .
en vg.Vleten.

Drijven (vg. KIL.: Vletten. vetus.
Fluctuave,jluctuayi);in deaanhh.schijnt
indiepoelvletten fig.gebruikttezijn voor
in ellende,ram pspoed geraken,tenondergaan.1Nu ruckeloose wasdom wilthem
zoals de uitgever wil, kan geen sprake syn stoelsetten soo mach hi
jin die poel
503

vletten / alst gaet an die knoop, Vevs.
M aelt.253g2eh.16ee.q;Doorv nochtans
wilden hij (t.w.Lucifer)boven godtsijn
stoel setten en most in die poel vletten,
Red.en Nat.187 (2eh.16ee.q.
Vlichen ? Vlichten? ww. Grondwoord
van het freq. Vlichelen (zie MNW i.v.)?
Ofbijvorm (rijmvervorming?)van vluch-

heenvliegen,wegijlen,vlieden,vluchten'').
1Neen /neen /t'geldeken /moetdan al
elders vlinderen,Zeven Sp.Bevmk.N vv
(15911.
OPM.Vg.D oovvlindeyen.
Vloedich,vcoolcH,bn.,bw.Zie M NW

1@Y @

1)Vloeiend,stromend (vg.KIL.:vloedigh. Fluidus,jluxusen PLANT.: vloedich oft vloeyich # jlot
tant, coulant,
jluidus).11EVBRAERT 347 (15311;Gentse
Sp.193 (153% ;cAsT.,C.V.R.179 (1548);
verlangen (naarh
,ofzich hechten (aan)? Tvudo986 (ca 15504.
11Dooru onderwijsen ben ick welgesticht 2) Overvloeiend. 1 Tyudo 2394,
want vuijt den donckeren nachtben ick (ca 1550j;Haagsp.n i(15611.
Ook in de verb.vloedick syn,m ogegecomen int licht dus mijn hert dat
ten ? Indien naev in de aanh.corrupt zou
ZJ
i'n voor aen, zou m en ook aan vleckten
kunnen denken.
Eig. vliegen of vluchten en v.
v. fig.

-

vlicht /,
/naer u seer sterck, Wevchen d.
Bavmh. 267, in Hs. TM B, C, fol. 29v
(1596).
Vlieghute,zn.Van utevlieghen.
W ildebras (vg. DE Bo i.v. Vlieguit:
W ilde jongen,onbezonnen jongeling''
volgens Loquela i.v. Vlieg-uit ook van
toepassing op vrouwen). 11Adieu an al
de brugsche brugghen Aexterooghen
vlieghuten hoornebeesten m ugghen, DE

DSNE,Langhen Adieu 280 (1560q.

Vlien, ww. Binnen booyde vlien,
Booyt.

-

li
jk alsomschr.van vloeden,overvloeien.1
U . dats veritas... D ie in hem vloedich
sa1 Syn en onghemeten, Tyudo 167 gca
1550).
Vl
yo
se
ed.
le, VLOYSEL, zn. Van vloeyen.
1)oe
Vl
11O edelm edicinaelbespoeysele / Rijfstroomich vloeysele, CAST.,
Pyv A vv gca 1530j.
2) Overstroming, watersnood? 11Die
Doot menich mensche tijt vercort seer
snel,Metdonder/blixem /storm /vloyse1/endewent,Dals.wedevh.192 geind
15ee.?q.
Vloerduyve,zn.Uit vloev en duyve.
Hoer (vg. KIL.: vloer-duyuen (l.
duyue).j.huys-duyue.Columba cicuy.
& metaphor. M eyetvix). 11Vloerduven
prachers ende lyse verslyters, DB DENB
Langhen Adieu 132 (1560);Huysesels /
vloerduyuen /en camercatten,Antw.sp.
kiij(15611.
Vloyen,ww .Van vlo.
Plunderen,beroven (vg.xIL.:vloyen.
Scvinium sïlf:mavsupium alicuiuscompilave,suppilave,manticulavi).11Sy hebben

Vlijen,ww.ZieMNW i.v.Vliën.
Vandev hant rîï
J'
p'
n, afwi
jzen,VerWerpen?1Datic u intallegeren /,
/cal,//niet
vanderhant//Vlijt(x lantj/si
jt),HeymelicVl
f-ï
J
'
#
8
s
365
(
15
57
j
.
incken,ww.Zie M NW i.v. Vlinhen.
Gaen vlinchen,a)er van doorgaan,de
benen nemen,een (goed)heenltomen zoeken. 11 T'is quaet steelen.. Daer die
waert een Dief is / dus laet ons gaen
vlincken,Zeven Sp.Bevmh.D vv (1591);
b)erop uit trekken,heengaan.11T'sa
watbedryuen wy /waer willen wy gaen van Gode auctoriteytOuer de schapen .
vlincken?Zeven Sp.Bevmh.O iv (15911. Om Scheeren Om Vloyen, DE ROOVERE
Vlinckooghen, ww. Uit vlinchen en 336 E3ekw.15ee.
q;Sijn goetontuoirtsi
jn
oogkem et-:w.
borsegheuloijt,St2,124 gvtsör1524q.
Lobben,lubben vloyen,zie Lobben.
Flonkeroogen.IlSyvlinckoogheninLiefs
Vloysel,zn.Zie Vloeysele.
beschouwen,H .d.Am.V 5gm.16ee.q.
Vlinderen,w w.Op grond v.mhd.vevVlot? Vloot? zn. Zie M NW i.v. Vlot.
vlindevn en hetreeds in Boëth.(2eh.1.5e
Sijn oov tez/
fpt?/leggen,zijn oorneigen,
e.qaangetroffen vliendevmuys (zie MNW luisteren.11lk leiden mijn oor te vloot
i.
v. Vledevmuus)eerder het grondwoord na't gehoor zonder lang dreggen, Jezus
van vlindev (datvoorheteerstdoor KIL. o.d.levaevs8gvö6r1580q.
wordtvermeld)dan hetdaarvanafgeleide OPM. Ook in Soutevl. 1584, Ps. 129
ww. H et m oet derhalve wel gescheiden (
aang.doorouoEMAxsi.v.IzrJt
?()f).
worden van het moderne, sedert de 19e
Vluchtelijck,bn.? bw.? Van vluchten.
eeuw (zie de voorbb.bijDe Jager,Fveq. Vluchtend. 11 Mocht ick vluchtelijck
worden vluchtich, Ick waer onklachte2,687-8)aangetroffen noordned.ww.
W egfladderen, wegvliegen, heengaan l
ijck ,,almynder,,klachten,H.d.Am.I8v
(vg.DE Bo i.v.Vlindeven:y,wegfladderen, gm.16ee.q.
-

504

Vluwe (1),zn.ZieMNW i.v.Vlouwe.
Duev de vluwe schieten, in de aanh.
bli
jkens het verband : maken dat men
wegkom t, zi
ch wegpakken, verdwijnen
(vg.DE Bo i.v. Vluwe, 2e art., die uitsl.
als bet.van deze zegsw. vermeldt ,ym et
moeite aan een gevaar ontsnappen'').11
Schiethierdtlerdevluwewantv doen jck
schuwe,Tavuwegvaen 935 (15811(vg.ald.
939: ,yRtlumpt ghy loosaert listich'' en
943:yyvertrecltten god bewarie,enz.'').
Vluwe (11), zn.? Bijvorm van vuwe
(zie ald.j? Dit lijkt waarschijnli
jker dan
ïelijkstetling van vluwen in deaanh.met
het door DE Bo i.
v.verm elde ww.in de

bet.zien,kijken,opmerken.
Gedaante,voorkom en,verschi
jning? 11
Es (1. en4 was geen weerdeger yuweel
noch die m eer prees edelheyts vluwen,
I:E RoovERs 355 g3ekw.15ee.
q.
Vocabel,zn. Zie M NAV i.v.
MToord (vg.Voc.cop.:vocabel,vocabuJsf-), rijmwoord. ll
,Te vele vocabelen

i.c.oplapper)en afleidt van vodden,OP-

lappen.
ln de aanh. deugniet of pretm aker,

fuifnummer? 1 Ghij fringeerderkens ardighe vodderkens ghi beeldekens van
quaet bestier Ghij rustigaerts lustighe
lodderkenq,St2,146 gvöo
'r 1524).
Vodts, bw. Zie Allevodts.
Voegen,ww.Zie AINW i.v.

Gerieven (vg.MNW i.v. Voegen,bet.
1, B,4)7
. ln de eerste aanh.in malam
partem :behandelen,mishandelen.jIck
en kan gheroeren niet een let, So hebdi
m ighevoechtm etuwen misdaden,Elchev-

lïk
y'
c454 gca 1490?q;Haddimivolcomelijc
ï evoecht, Ic sou u rekeninghe, die nu
onreyn is,Ghesuverthebben,ald.1.
66.
Voelinge,zn.Van voelen.
Aanraking, het geraakt, geroerd wor-

den (vg. Teuth.: roeringe(roerynge,
tastynge,voelynge)tactus,contactus).
1!Tgepeyns quelt mi
j door inwendijge
voelinge,Deur dat ick heden hoorde vermoedt ghy oock verslapen,Die in vocale monden,W ell.M ensch645(2ekw.16ee.
q.
fineren end daer m et beghinnen, cAsT.,
Voerdachtich, VOERDRACHTICH, bn.,
C.V.R.36 (1548j(zie ook ald.o.a.11,47, bw.Zie Voovdacktich.
Voerdrubbelen,ww.Uit voeven dvubbe49,57,242).
Vocacie,vocAcvE,zn.Zie Vocatie.
len,dribbelen.
Vocaelijck,bw.Van vocael.
Voordansen.11Setuslinckervoetvuer//
Afet stem m en; in de aanh.a capella? so spri
ngt ghij troij dllbbelt en achter
11Deesen tooch gheduerende salmen bin- twe simpelen àats voer gedrubbelt,Sotnen speelen m usycke ofte vocaelyck sin- slach273gca15501.
gen, Sm enschen gheest, toneelaanw. na
Voerdwi
jnsele,zn.Zie Veydwi
jnsele.
Voerreyerken!zn.Van *voevveyen.
498 gca1.
560?j.
Vocatie, vocAcvs, zn. Ontleend aan
Vöördanserttje). 11MTa Venus Kameofr.,fr.vocation.
nieren liefste voerreyerken,H d.a4- .H
1)Roep,uitroep?Ofstem ? 1Segton- 7v(m.16ee.q.
versteendt met luder vocatien : W eest
Voersienighen,ww .Van voevsienick.
zn.
org!
e
ghebenedijdtaltijdt,reyn vatvolgratien, beVoor
hoede
)n nemen ten aanzien V an ,
A.BIJNS,N .
ReI.330,k,14 (1ekw.16ee.q.
Voersienicht den ganck des
2) Roeping. 1 Gentse Sp. 124 (15391; leevens/eerdatnootsy vanden lyvemet
x.BIJNS 306 (ca 1540); Bvuyne 1, 10 snelle beteringe confortatyve,Smenschen
(2eh.16ee.q;A11tw.sp.V iij,X iv(1561); gheest861(ca 1560?q.
Voeten,ww.Zie M NMT i.v.
Haagsp.eiiijv,giij,niijv(1561).
ln de aanh.naar het schijnt zaak
Voortgaan,verdergaan,doorgaan (vg.
die iem and ter harte gaat?wens,verlan- Fvagm.
lex.: voeten, bitave j. pevgev:J
gen of ideaal. 11HovevdIch vooynemen: aang.in MNVri.v.Voeten,sub bet.1,1)?
Diesgaethy (t.w.Nabugodonosov)oopen 1Hoe hen successie voort en voort sal
oorlooghe stichten met turbatie jeghens voeten En in rechter linien versterven
elcke natie Swevelsbelusten:Datsjuuste moeten,Leenhoj 754 gna 15314.
Voetsletere,zn.U it voeten sleteve.
mynvocatie,Judick71(1577j.
Voceeren, ww .Gevormd naar ofr. voVoetveeg. 1
)Hy acht my rechs / als
shievoflat.vocave.
z
yn
vo
e
t
s
l
e
t
e
r
e,EVERAERT 536 (1538?q.
Uitroepen. 1
Voetvutsel,zn.Uitvoeten vutsel.
1Huecht v wel wat ick
eensghinck aduerteeren,seerluijtvocee- Voetveeg (vg. KIL. voet-voetsel/
ren //als die catten lollen?S.Stadt238 voet-vutsel/voet-futsel. Fomentaperca1135q.
dum, pedule,#:#'
?
z
rJïJ,). $1Peyst dat ghi
Vodderken, zn. Van voddev, dat KIL. tvoetvutsel sij
t vander straten, Doesb.
gelijksteltmetbyoddey(knoeier,beunhaas, 156 gvöt
sr 15281.
-
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OPM. De bi
Overvloedig,royaal,vol.11Zo werd u
jvorm (?) voetfutselle) in
X . Esels 10, 53 (1530), DE HARDUYN, schuere vulhandigh en versaedt, cAsT.,

Godd.Lofs.18 (aang.in W NT i.v.Futsel, C.V.R.94 (1548),Hy (t.w.God)salverSamenst.)en DB Bo i.v.Voetjutsel.
goeden // volhandighe mate, Antw.sp.
Voyage, vovAsbsE, zn. Ontleend aan Nn i
ijsr(1561J.
ofr.,fr.voyage.
Vollaert, FOLLAERT, zn. Oorspr.?
Reis (vg. KTL.: 866 Voyagie. Iter, Langwerpige (soms ook ronde) feestpevegvinatio).11Camp z/.#.Doot3 (14934; koek, Kerst- of Nieuwjaarskoek (vg.
GentseSp.102 (153% ;B.d.Scv.23 (153% ; KIL.: Volard/vollaerd Fland.Brug.
Genus libioblongi: & Louan.Brux.Genus
Chayon 40 (15511.
Voyagier,VOYAIDGIER,zn.Ontleend aan libiquod #.
ç/ï.
s natalitiis Cltyist donatuy:
ofr.voyagiev,voiagiev.
libum Satuynalitium :apophovetum adoye:libum c'
lfs:lflz;z
l; AJéI. ook SCH U ERM .
Reiziger. 1Pelgrimagie loopers Voya- um
*
Vollaavd,DE Bo i.v.Iz
rolaayd,'
Uollaavd
giers pRijders,DE RoovEltE 342 (3e kw. 1e.n5J.Loq
uela i.v. Vollaavdbotevam en Vol15ee.j;Naer twithuus dedaeghelicxsche
voyaidgiers, DE DENE, Langhen Adieu laaydhoehe). 1 Vvaer bl
ijft ghy schoon
265(1560q.
lief? kijct ute tcomd a1,lc ZO eenen
.m aer ick en sal,cAsT.,
Voye,zn.Oorspr.?
vollaerd gheuen'
Naam vaneen toon (zieSi)'
e)of,yvoys'', C.V.R.234 (1548j;Sietsemy staen kiken
leelicke clekere,Zu beghind haer naer
stem,wijs? 11D.:Laetter een factionael de
n m an te rasschene. M achzu niet wel
Liedeken affmaken /Mrant thout iuyst de
enen vollaert wachten? lazu sekere
reghele op de rije.F.:Ick en can gheen e
voyeD.:Singtdan een sije,Haagsp.o iv H aer schotelsstaen van Kersdag noch te
wasschene, ald.; Van wittebroodt ende
(1561).
follaertster veynster gereict,spreed m en
Vol-,zie ook J'
rzff-.
Volbaren,ww.Uit vol en bayen.
kynderstutçn, DB DENE, bij DE Bo i.v.
Ten volle tonen.1W ildijer meerheb- Volaavd,J'
rpJ?JJ,
1'#(ca 1560).
OPM. Daar de aanhh. uit CASTELEIN
ben v conste voort volbaert,Doesb.247
gvöor1528).
ontleendzijn aanzog.cocovullen (rijmpjes)
Volbesighen, ww. Uit vol en besighen. op All
e Kindeven dagh,lijkt hetniet onTen volle ofvolledig gebruiken.11Als mogeliik, dat vollaeyt daar gebruikt is
die roede volbezigd isdaarze toevoegde, i
n een fig.zin,misschien (doorbijgedachMraar is ze dan nut toe dan om te ver- te aan volen,fol
en,stoeien)voorde grapbranden?M eestAl578(1559q.
pige of erotische kastijding,het ,,kindVolbiedinghe, zn. Zie M NW i.v.
len''# #:bailler 1es innocents'' (zie mijn
biedinge.
HetKevstfeestbl.158)?
Aanbod. Twort u gheloont... lst
Volleestelick,bn.?bw.? Van volleesten.
dat m yn baet uyt dit convent / went /
Belijdend? Overtuigd? I
l(TA/pzJs)die
Och heer weert Van u volbiedinghe, m et sinnen volleestelick tgheloue ontfinck volm aect en keestelick, St 1, 262
Rott.sp.P v (1561q.
Volbrieven,ww .Uit volen bvieven.
gvö6r15241.
Volleesten,ww.Zie M NW i.v.
Voldoen, vervullen? 11 Eygen wille
Ronduit,eerlijk (often volle?)bekensa1hem andersgerieven (t.w.dan Begeevte
n? 11Sulck Violieren // alsment wilt
diealtijdzijneigenzinwildoordrijven)en ne
syn m eening volbrieven sonder eenich volleesten En groeyen niet in alle foreesgevecht,Red.enNat.608 (2eh.16ee.q. ten,Antw.sp.E iijg1561J.
Volbrouwen,ww .tT
.it volen bvouwen.
Volleesterte), VOLEESTERE, VULLEESVolledig, ten einde toe of m e'
t succes TER,zn.Zie MNW i.v.
'#brouwen'' (bewerken,in elkaar zetten, 1)Dietotstand brengt.1B.:Teseen
klaarspelen).1Tduncktmy schiertezijn / volleestere L.:Van alder m esdaet,Tvudo
om tevolbrouwendat,Roft..
Sp.G vj(15611
.
,. 2001 Eca 1550);Zijt der vruechden een
Volduerich,bn.Van voldueven.
voleestere, M eev Gheluch 323 rei
nd 1.6e
Standvastig (vg.KlL.:vol-duerigh. e.?(1.
Pevseuevans,J.
s.
ç1'
#1f'
?
,
f.
s,pevnix). 1 Fenijn
Indeaanh.bep.dieopjuisteofvoorweest gloedich en blijft volduerich, t
r
ef
f
e
lijke, volmaakte wijze tot stand
brengt of - indien men uitgaat van de
Doesb.57 gvöör 15281.
ook in bovenstaande aanhh. passende
Voleestere,zn.Zie Volleestevlej.
Volhandich, VULHANDIGH, bn. Zie
bet.beoefenaar - goede of volm aakte of
M NV/i*v.
ervaren beoefenaar, meester. il Eer sy
-
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waren der consten volleesters Doolden

dwaeslijck,.
ylAlfît?.S/.Ooo iv (15611.
ln de aanh.(van God als)Schepper.
ljMrant ghi (t.w.Adam) verhoert hebt
den volleestere Des hemels enter erden,
EeysteBl.480 (ca 1440?q.
2) Helqer (vg. mhd. volleister, mnd.
vulleistev ln dez. bet.), dienaar. 11Dus
willichem roupen /alseen vulleesterfier.
Cnaepewaerzytge?EVERAERT285(152% ;
1ck wet:n verlackt duer eenen volleestere,Tvudo1815 Eca1550).
Volscoone,bn.Uit v0len scoone.
Zeer schoon. 1 W ilt niet verscieten,
Vo
lscoone jueght,Jooyis 120 (2e h.15e
e..7(
).
Volsinnen,ww .Zie M NRV i.v.
Ten '
volle begri
jpen. 1 Nyemen en
mach u werc volsinnen,Sev.Bl.352 g
ca
1450q.
Volspellen,ww.Uit volen spellen.
Ten volle uiten, uitspreken, verkondigen. 1 Der Poeten 1of waer quaet om
voVol
lspe
llen,Antw.sp.Q ij(15611.
spinnen,ww.U it volen spinnen.
Teneinde toe spinnen,afspi
nnen.11.1.
-

ù
Quaeme myn lief, EVERAERT 477
.1
6ee.
q.

Voor-,zie ook Voey-en Jlzf:r-.
Voorassysekin, zn.Uit voov en assyse-

àïs (van assyse,assise,accijns?).
In de aanh.naarhetschijnteen grapp
ige benaming voor voorgerechttje). 11
Ghaen halen te kyncltelen Sallic hu ter
stondt waerm ende heet Een voor as-

sysekin aerdich bereet.Ghy en proufdet/
gheen beter spyse van daghe,EVERAERT
110(1.5131.
Voorbehoedynghe, zn. Van voovbehoeden.

Afoorbehoeding. 11Deen steue heeten
wyhuers(t.w.Maria/s)voorbehoedynghe,
EVERAERT
331 (15301.
Voorbyflyncken, ww . Uit voovby
flynchen (zieNVNT i.v.Flinhen (11).
Voorbijgaan,passeren.11Jcworde ooc
anghetrocken /duersulcx atentVan die
my voortyts lieten / voor by flyncken,
EVERAERT 271 (15301.
Voordachtich,vosRoAcurlcu,bn.,bw.
zie M NW i.v.Irovedachtich.

1)Van God:voorzienig.11Almachtich,
N.ReI.343,a,1 (1ekw.16e e.q;Ghy zyt
eenen God van allen we1wesende voordachtich,ReyneM .715 (ca 1575?);Ghij
volu.
ptueux.
dievutghetrauwigherliefden /wysVOOrW ellustig.11Venusheedteen voluptu- dachtich vut alle boom en ... een Wynhuese delectati
e,cAsT.,C.V.R.204 (15484. gaert /hebt vutghelesen,Tavuwegvaen 2
Voluum , zn. Ontleend aan ofr., fr. g1581).
volume.
OPM.De var.van de aanh.uit A.BIJNS
Boekdeel? 11Dies zuld ghy meer be- in Byuyne 3, 193 heeft voevdvacktick;
scheeds m uegben vinden In m enigh vo- merkwaardigerwi
jze komt dezelfde corluum van deserscientie,cAsT.,C.V.R.218 ruptiet?)voorbi
j GHISTELE,Hsf.(1555):
;#volle m acht te stellene m et sinnen voor(15481.
Volvrom en,ww.Uitvolen vvom en.
dracht rechten en w etten''
Ten volle of naar waarde pri
jzen? Of 2)Vooraf,van te voren,eerst?liSa1ic
indien volvvomen (corrupt) staat voor de ghemeente gaen vraghen voordachtich
vevvvom en
verbeteren, overtreffen? 1 V'atick doen /heeten /oft ghebi
eden //
Deur ons moeytsele (t.w.van Neptunus sal?GHISTBLE,Ant.58 (15554.
en Mercurius) // niet om volvromen / 3)Gedachtig;uitsl.aangetroffen in de
Sydy tot vier ampliatien ghecom en, verbb.zi
jtditvoovdacktigh,denk daaraan
Antw.sp.liiijg15611.
(
Ge
nt
s
e
Sp.
162(15391),weestdatoochvoovVondeloos,bn.Van vont.
dachtich, denk daar we1 aan (Pvochiaen
Stompzinnig?1!Sijn leeven stondeloos// 1627 gca,1540j)en zy/ wel voovdachtich,
m ach therte m ondeloos ydel en vonde- weetwelL
ReyneM .402 (ca 1575?j).
loos // niet verstaen doer mijn (t.w. 4) Duidelijk, kennelijk; waarachtig,
sduivels)listicheit,Smenschen gheest 106 zeker.Soms (o.a.in de aanhh.uit Sten
gca1560?q.
Bvuyne)nietveelmeerdan een rijmlap.11
Vont,zn.ZieM NMTi.v.
Nabugodonosor Coninck m achtich m oOnverwachtgenoegen,verrassing.1
,l
T' ghende voerdachtich seer cloick en valiOficse noode,en zaudse niet willen COm - ant,St1,209 g
vö6r 15244;Ic zalwonen
men smullen.R.:Godt weet,jaese,dat int huus des heeren voordachtigh,Gentse
waere haer eenen vondt, F. Vyoede 106 Sp.209 (153%;f
ckvistusjverreesweder,
qeind 15e e.q;Twaere voor my een vont doer syn cracht voerdachtich, Bvuyne 1,
. G.: la
Hebben wy't niet wel gheroct7
Wy)waer 't welvolsponnen,H .d.Am .Bb
5V(m.16ee.
q.
Voluptuhues,bn.Ontleend aan ofr.,fr.

crachtich en voordachtich God,A.BTJNS,
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117 (15564;Seerwanckelbare rieten zyn

alle vleesschelicke m innaers bevonden

Voorgheboorte,zn.Uit t,0o9'en ghebooyte.

warachtich zootbyderVleesschelickheyt// Eerstgeboorterecht (vg.mhd vûvgebuyt,
als vooren bleeck voordachtich, Reyne y,eerstgeboorte'
').1 Dat Esau zi
jn voorM .1314 gca 1575?q;W etende voordach- gheboorte om den bry //liet.Haagsp.civ
tich a1sdit huer eertschehuus/der wo- (1561j.
ninghe es ghebrooken dat zou een tim Voorghetal, zn.Uit voov en gketal.
m eringhe heeft... van god ghem aeckt,
Voorgaande opsomming? 11 Jn gheTavuulegvaen 481 (15814; Luude ende lyckenesseen zynse (t.w.debinnenvaartstille gheschiede uwen wille in hem ele schepen)een slee nietBy een scip /dat
/in eerde /totallen tyden voordachtich, jnde zee vlietSo by my ghenoemt esjn
ald.834;Alzoodecrocke/detarwedede/ tvoorghetal,EVERAERT 329 (15301.
zeer onzachtich zoo ghy dat zaecht voorVoorhaeyen,pAv.Uit voov en haeyen of
dachtich,ald.1381.
corruptvoor- ofbijvorm van (vg.Voev0PM. De bet.opzettelijk, met voor- dwijnsele en Voovset, Voovsteeken) - vevbedachten rade (zieMNMTi.v.Vovedach- haeyen(zieJf#.).
tick,bet.2)nog in Tavuwegraen 277 en
Volharden, standvastig blijven (vg.
322(1581q.
Haeyen,bet.2)?Ofkoesteren (vg.KIL..
Voordadich, bw. Uit voov en dadich? H aeyen. Faueve,col
eye)? 1 Lof sterre
Afl.van voovdaet(zieMNW i.
v.Vovedaet) voorhaeyende (x zaeyende) //puer onschi
Vjntde bet.in de aanh.uittesluiten. gheswicht, DE RoovERE 162 g3e kw.
lijkens het verband opzettelijk of 15ee.q.
duidelijk, kennelijk (en dan beïnvloed
Voorhaudijnghe,zn.Van voovhauden.
doorvoovdachtich,zieJJ#.).11Laetghimi Eig.voorstel,aanbieding (vg.PLANT.:
onberadich // al sonder ml v ionste te veurhoudinge, une pvoposition, #rpschincken voordadich //mijn crachten... posl'
tiot,in de aanh.eerder verantwoorsullen mi ontsincken, Doesb. 59 (vt
sör ding.1Hiervolghd CasteleinsConclusie,
1528q.
ooc mede zijn Excuse, ende generale
Voordeel, zn. Zie M NW i.v. Voyedeel. voorhaudi
jnghevan zinen gheheelenvoorBlijkenshetverband in de aanh.naar gaende waerke,in cAsT.,C.V.R.246 (m.
het schijnt: recht.11 Paulus gheift ons 16ee.q.
dusveilmeervoordeels Om dat (t.w.de Voorhoetsele, zn.Van vooyhoeden.
opstanding derdoden)te ghelooven na,
er Ernstig voornem en ofliever vooropgetghelaten Dat hy...De hope der verry- steld beginsel,waarnaargehandeld ofgezenesse der doden Vrijelic beleden heift, sproken moetworden.11lcklietmy liever
GentseSp.353(1539q.
vermaledijen... Dan de liefste op de
Voordeelen,ww .Van voovdeel.
tonghe soude rijen...ln ditvoorhoetsele
Helpen,steunen,begunstigen tvg.KIL.: //staetherteende sin,Sp.d.M .605 (beg.
veur-deelen.j.
voorderen.Pvomoueye). 16ee.q.
Voorprologhe, zn. Contam inatie van
1Bidtdatv nietenwilverlaten W ijsheyt
om den Coopman tevoordeelen,Antw.sp. vooyvedeen pvologheofsecundairgevormd
naarnapvologhe?
lii(15611.
Voordronck,zn.Uitvoov en dvonch.
Proloog.11Sy heeft daer ommers gheEerste dronk.1Den voordronck es v, daen de voorprologhe,Antw.sp.Tt iiijv
siet,//door ionst ghedreuen,Chvistenh. (1561q.
Voorquispel, zn. Uit voov en quispel.
1210 Eca 1540).
Voordsettere, zn. Van voovdsetten.
Grappige (?)benaming voorhet m anBeoefenaar. 1 Menich gheleerde esser nelijk lid? 11 Doe leydse mont aen ende
by ghefraudeerd (t.w. door bepaalde heeft hem ontscaect Sijnen voorquispel
woorden niet te gebruiken) Als dijnckt dieshem sijnlendenbesweken,Doesb.267
hy hem intdichteen schoon voordsettere, gvöör15281.
cAsT.,C.V.R.41(15481.
Voorschijnen, ww. Op grond van de
Voordstelder,zn.Van voovdstellen.
bet.in de aanh.eerderbijvorm van vevInsteller,inrichter (vg.KIL. Voord- schijnen (vg. Voevdwijnsele, Vooyhaeyen,
steller.M achinatov,auctovj,i.c.van een Voovset, Voovsteehen) dan identiek met
wedstrijd.11Huere,plaetse,prisen,naer het in Teuth. en door PLANT. verm elde
de im aginatie Van den voordstelder voovschiinen (
zieMNNV i.v. Voveschinenj.
noept met blyder kele, cAsT.,C.V.R .70
Tewachten staan,tebeurtvallen,over(1548q.
komen?11NVatcan mijn dan voorschi
jnen
.
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dan dootelijcke duijsternissen, D eenv.
M ensch 26 g2e h.16e e.q.
Voorset, zn.Bijvorm van vevset (vg.
voovsetten als bijvorm van vevsetten,in
M NW i.v.Vovesetten,Aanm.
).
Schadeloosstelling,vergoeding,herstel.
1Laet onstreen over 't veldt,vaerdich
en drae,Soo cri
jgen wy voorsetvan onse
scae,M innevaev456 (15831.
Voorsichticheyt, zn. Zie
Vovesichtichheit.
ln de aanh. naar het schi
jnt consideratie of aarzeling;- sondev eenighe z/otlrsichticheyt,onverhoeds. 1 Dan coempt

h
astelijcken die doot /ende werpt hem
sonder eenighe voorsichticheyt wt allen
synen grooten ontallijcken goeden, X.
Esels34,27(15304.
Voorsiechtelijck,
Zie MNW
Vovesichteli
jc.
Op verstandige wijze? Of met vooruitziende blik (vg.Teuth.: die toe- of

sels vertooghere //vulvoorspoetsele za1
u we1tooghen //verzadinghe en voetsele,
H .sacy.19g1571q.
Voorsteeken, ww. Bijvorm van veystoehen,veysteken(vg.Voevdwijnsele,I/bprhaeyen, I,
%t?#.
s8f)?
Verhinderen (vg.MNMTi.v. Vevstehen,
bet.B,1)? 11Laet onstoch spoen //yet
om te voorsteeken //scae,Red.en Nat.
16Voor
3 g2esh.
16e e.J.
tel, zn. Zie M NW i.v. Vovestelle.
Manier van doen? Of (uiterli
jk) voorkomen?1lk heb dieman,zomijn dunkt,
nooit gezien.Hij is mijn vreemd alaan
zijVoor
nvoor
stel,M eesta,
1l81(155% .
tclassen, ww .Uit voovt en classen
#:regelm atig opeen stapelen'')DE Bo i.v.
K las?
Zich ophopen? Of voortwoekeren7
.
M aar dan is het 2e lid nietduideli
j
k.
Oncruyt doet overal 'tgoede saet ver-

dwijnen.. tis seer milt int groyen /int

vorsichtlick is,vespectivus,pvospecti- wassen men sietet voortclassen /gelyck
vus,#r0wï.
sç#.
s;vg.MNMTi.
v.Vovesichtich alsstoff,Saeyeve548 r2eh.16ee.1.
Voortdoen,ww .Zie MNW i.v.Vovtdoen.
en COORNHERT, Egypsche Iz
rrpyyrr. 23

(voovsicktich,voortlitziend). 1 (De koop- Voortwerken (vg.KIL. Voord-doen.
lieden) hebben voorsiechtelijck menich Peygevein /#:r:,peygeye:jaceve,#:1
'/ïfl
81'8
w eruen ,/
Tghemeyn profi
jtghevoordert/ coeptum). 11Doet dan naerstelljc voort,
aduijselijck,Antw.sp.Llliv(15611.
mijn lieve vrient,Goemoete 157 geind 16e
Voorslaechs, vooRsl-AEGs, bw. Van e.7(
).
Voortstel,zn.Zie M NW i.v.Vovtstel.
voovslach (zi
e MNW 1.5J. Voveslachj.
Vooraf,van te voren (vg.KIL.:veur- Eig.list,kunstgreep (vg.KIL.:Voordslaghs.Anteictum,anteIactum,Veur- stel... machina, machinatio), v.v. ook
slaghs wel w eten .Pvaescive.q.d,scive bedri
jf,gedoe? 1Ghy weetdoch seerwel
ante ictum en DE Bo i.v. Voovslag, 1.
'pt
?r- . datsyaencleven //sweirelsboosvoortslagsq.1Maervoorslaechshoedatcoempt stel,Byujne3,70 (1562).
ofvliedt...ick doetsbediedtA1sbernende
Voortstleren, ww .Uit voovt en stiel'en.
keersselijdt hier onsglorie,DE ItoovsRE
Verdrijven,verjagen (vg.KIL.:Voord240 (3ekw.15e e.
1,En durfniet achter- stieren.Adigeve,pvopelleve,pvomoueye).
dincken waersijn sielesalvaren,wantSy 11Traecbeyt Voort Stiert van my,DE
w eet Van voorslaegs haren zetele, in RoovsRE 197(3ekw.1
.5ee.q.
Belg..
M us.6,330 (m.16e e.?q.
ln de aanh.wijsthet verband naar
Voorspoedinghe,zn.Van voovspoet.
hetschijnteerderop tonen ofvoorgeven
Voorspoed, goede voortgang, gtlnstige dan verdri
jven.1Ghij wiltdruck voortgang van zaken. ll
Alreede sien ick te stieren,Maer ghij moecht welvan veel
cl
ae
ge
ns
vi
eren, MTant den schoonsten
mijnen voorspoedingheDemensche/hier
diem en naach versieren Spreeckti
sitten,Antw.sp.Nnn ijv (15611.
j we1
Voorspoetheyt, zn.Van voovspoet.
hei
jmelijck in u secreetgen, Piv. en Th.
Goedevoortgang.!
1Houdtuwen troost 250(1ekw.16ee.?1.
Voortstoken, ww . Uit voovt en stohen.
Een vastbetrauwen tuwer voorspoetheyt,Dat u God Christum gafduerzijn Vg.M NMTi.v.Vovtstohev.
zoetheyt,GentseSp.329 (153% ;Schinkct
Opstoken,ophitsen.1Devijantstoockmy wysheyt om m yns staets onderhou- tesevastvoort,A.BIJNS 182 (1548j.
Voortzetsele,zn.Van voovtzetten.
wen wel, Soo crygh ick ter dueght inder
voerspoetheyt spoet, Tvudo 2377 gca
Bevordering, stimulans? 11Verstranghen wilt deucht der leuchtvoortzetsele,
15502.
Voorspoetsele,zn.Vanvooyspoet.
H.d.Am.S 7 (m .16e e.).
Voorspoed.11Godtjonne u voorspoet- Voorvercooper, zn.Van voovvevcoopen
sele,Rott.sp.L viijv (15611;lc a1ssvoet- (zie MNW i.v.Vorevevcopen).
.

-

509

Indeaanh.naarhetschijntin dez.bet. Gierig, vrekkig. 11 Tzy edel, onedel,
a1s mnl.vooycoopev en dan wrsch.in de vreckgierich of milde,DE DENE,bi
j DB
bekende pejoratieve zin van opkoper. 11 Bo i.v. Vvekgieviggca 1560);Blyfdy even
H .: Dees voorvercoopers bedervent al. wreckgierich,tis dwaesheyt; want sot is
B.:la,si
jslachten deduyvele,Heymelic hy,die hier erm leeft om ryc te stervene,

Lijden51(1557).

Voren, te voyen byengen, zie Te voyen
bvengen.
Vorreest,zn.Zie Foveest.
Votte,zn.Zie '
W NT i.
v.H ondsvot.

Eig.cunnus,in deaanh.meid,meisje.1
Dieswasser een marte,ein jonghe votte
(x pot,1.pottel?),Enhaddeghenodttegen eenen knecht ghemeene, Bievses 40
g2eh.16ee.1.
Vr-,ook 1Fg-.
Vramelijck,bn.Van vvamen c/vrame.
1) Nuttig,heilzaam. 11(Vrinden) die
my stichtende zullen leeren //ter zielen
vram elick waerom m e dat...gods helighe
kercke // veracht es, Tavuwegvaen 67
(1581);Hij (t.w.de derde ,,strick'') (is)
ons seervramelijck onder coeiien willen,
PvoetusAbantus683Evöôr1589j.
2)Deugdelijk? 111ck biddenijetmeer,
Dan datse mijwilverleenen schamelijck
Hondert rosenobels goet en vramelijck,
CvimpevtOom 92 geind 16e e.?q.
Vram inghe, zn. Van vvamen.
Nut,heil,geluk.l1Nochtansen beb ick
noyt dan tot vruecht en vram inghe Iemant ontboden,Haagsp.p i (1561).
Vrauwenclickerken, zn.Uit vvauwe en
clichevhen (zieW NT i.v.Klihhev).
,

Bvuyne2,205(15641.
Vreckigh,bn.V an vvec.
Geldgierig. 11 Alleenelic om deertsch
goed te crighen intschrine Zidy vreckigh
bedocht,cAsr.tC.V.R.162 (1548q.
Vrede, zn. Z1e M NAV i.
v.
1) Vvedegeven,ophouden metvechten
en v.v.zich kalm houden.1Hout,goei
j
vrou Veughe, geeft vrede? geeft vrede!
Lechevt. 550 (1541J;Hola!hola!gheeft
vrede!Tvudo 1885 (ca 1550j(zie ook ald.
3488,3495q.
2)Bevrediging,voldoening.11AVy hebben onderlinghe(var.:zondevlénghe)vrede
Den ba1 te slane in tswinters tijdt,DE
RoovsRs 278 (3e kw.15e e.q.
@

Vredinge, VREDIJNGHE, zn. Zie M NW

1.R;.

1) Vrede,rust;v.v.ook genoegen? 11

Prince der penseen, God geue u veel
vredijnghen:Paeys,minne,ruste, solaes
en deduut,cAsT.,C.V.R.187 (154% .
2)Vrede,verzoening,t-w .met God. 1

Ghelijck wy deur een mensch alwaren
verwesen /ln vresen...Zoo hebben wy
door een mensch /dat'sChristusvredinge,Rott.sp.D iv(15611,.

Vreetm ondich, bn. Uit vveet, wreed
en mont m et -ich.
Eig. m et ,,wrede'' m ond ; - als die
Vrouwenschoen.11S.:VTat goeyken es
dat? G.:Twee vrauwenclickerkens,EvE- vveetm ondighe, op ruwe of boosaardige

RAERT444(1eh.16ee.
q.
W auweprys,zn.@*Uitvvauwe en pvys.
Zeker soort Pr1
JS. 11 Daer zyn noch
andre /vrauwepryssen Seluer / die met
scieten / om winnen worden,EVBRAERT
237(15264.
Vreckaerttzn.Van vvec.
Vrek,gierlgaard (vg.KIL.:vreckaerd.
Homo auavus).11cAsT.,Bal.A 3 (1521q;
CRUL,M onttoe191 (2ekw.16ee.q;cAsT.,
C.V.R.184,188 (15484;Antw.sp.Qqq iiij,
d ijv (1561);Haagsp.fiijv,h iij (1561);
Bvuyne2,11 g2eh.16ee.q.
Vreckelick,bw.Van vvec.
Op een gierige,vrekkigewijze(vg.Voc.
Cop.:vreclec,avave,KIL.:vreckelick.
Auavè: sovdidè, #1'
J8#JFc? en PLANT.:

wiize.llW iesalonsvercondighen Twoort

vvec en gieyick.

secreten Doen,dat gheen vrenchtversm a-

Gods,en wantons heeren wederspannich
V verbieden, als die vreetm ondighe,

Dwevchd.Apost.697g1eh.16ee.1.

Vreuchdich,vRuscHolcu,VRU EGH DIGH ,
bn.#bw.Van vveuchtofvveuchdon.
Vreugdevol (AréI.KIL*@
' vreughdigh.
Laetus, zpucundus, hilayisb 1
1cAsT., Bal.
*
A 2 (1521),BVERAERT 179 (1527);Gentse
Sp.289,301(153% ;cAsT.,C.V.R.130,171

(1548);Antw.sp. Cc iij, b iiijv (1561);
Haagsp.b iiijv,d iiijv (na d viij)(1561).
Vreuchtghebruycker,zn.Uit vveuchten
ghebvuycken met -ev.

Vreugd genieter. 11Myn meeste blijkomen gheen vreuchtghebruyckere (1.
vreckelick . Chichement.Pavcè vestvictè, vyeucht
gkebvuycheys x zuycheys),H.d.
A m.
u alleene te gheryven En N 3gm.16ee.
J
ç
4
J
#
,
â
)
.
1
O
)
.
zallick niet ketyven // ofte vreckel
euchtversm ader, zn. Uit vveucht en
ick vevVr
smaden m et-ev.
sparen,Vevl.Z.1,901 (1583q.
Vreckgierich, w RECKGIERICH, bn. Uit
Hater van vreugde.11W y zullen 't in
510

schap is ziecte oft quale, Van my en

der (1.vveuchtveysmadevj,ynoch onsen be- blent hertnackighe gheesten, Chvistenk.
rader En zullen weten, H .d.Am . Aa lv 2153 g
ca 15401.
Vroedich,VRUEDICH,bn.,bw .ZieM NMT
Em .16ee.q.
Vri,bn.Zie JJ#ï7'.
1.5:.
1)Praedicatiefmetwerkww.verbonden
Vriendinnelijck,bn.Van vviendinne.
v.Vvoet,
Minzaam,vriendelijk. jlHaer lieflijck (vg.vvoetin dez.verbb.,MNW i.
aenschi
jn iszoo vriendinnelijck,H.d.Am. bet.4);-a)vvoedichmahen,inlichten,doen
weten.11Maectmy doch vruedich,wieis
Cc4vgm.16ee.).
Vrienthoudich,bn.Van vvientkout.

Vriendschappelijk,hartelijk.j
lW y rhethorisienen... Behooren jn hu comste
verblyt te zijne Ten fyne /'dat vrienthoudeghe jonste blyue ongheblaemt,
EVERAERT 147 (1523j (zie ook ald.162
(1523q,190(15261,299 (15291,523 (15341.
Vrij, vRl, bn.Zie MNW i.v., le art.
Dits (alte) vvij,datis(alte)vreemd,
wonderlijk (vg.istwï
7'
:fvvijt is het niet
vreemd,CyimpevtOom 163 (elnd16ee.?q).
11Sev. Bl.642 gca 1450j;EVERAERT 78
(1526)#
'KostevJoh.243 gm.16e e.?q.

doch salich hier upter eerden ? Chavon

559 g1551);-b)vyoedich,
ç#'
s,weten.11Dat
W aS V an gods generaci
e soe ic ben vroedich,GHISTELE,Hs/.65 (15554.
2) llverig, vurig, onvermoeid (vg.
PLANT.: vroedt, vroedich , ïwtftz
l.
sfl'
ïeux, diligent,industvius,diligens,gnavus,

ï-#ïg:r). 1Cryiert nu van blijschappen
vroedich /Tismisschelijck hoelangh dat
onsghebeuren //sal,Haagsp.h ijv(15611.
Vroedicheit,zn.Van vvoedich of rechtstreeksvan vvoet.

Verstand,wijsheid.11IVell.M ensch 1.1

q;cAsT.,C.V.R.17 (1548);
Vrydicheyt,zn.Volgens M NW i.v.F1'
ï- g2e kw.16e e.
oetus.4bantus831gvöör158% .
dicheit,yonorganischevorm vanvviickheit''#
. PvOP
blijkens het verband in de aanh. li
jkt beyt.M. Vg. Bevyoedicheyt en Onvvoedicc
orruptie(voornydickeiyt?)waarschijnlij- Vroedt, bn. Zie Vvoet.
ker.
Vroedtsele, zn. Zie Vvoetsele. *
lndien identiek met vrijheid,dan 1r1 Vr
oet,VROEDT,bn.Zie M NV/ 1.5r.
ongunstige zin :im m oraliteit;andersboos
Kar
ig,gierig (vg.KIL. V roed .. Pavheid,meedogenloosheid.1
1Alle de cooplieden,die onder hem haer geneerden,Si cus, attentus ad vem en PLANT.: vroed t

t scherp, escavs, ckiche, #c#cus). !j
wordenrijcke,doorteeken dervrydicheyt of
Die voortijdts zoo milde was,es nu soo
B.d.Scv.22(1539j.
ReI.1.01,c,4 (1ekw.
Vryghastich, bn.? Uit Tyy en ghast vroedt,A.BIJNs,N.
16e e.1;Ghy wortso fe1vroetGhemeene
m et-éch.
errynghe,EVERAERT 439 (1eh.16ee.q.
A1s een vrije (welkome.
?) gast of die NeVr
oetsamelijck,bw.Van vvoetsaem (vg.
vri
je toegang heeft? 11Dien (t.w.een zeoetsaemlijch naast Bevvoetsaemj.
kere weg) wandelt stantvastich Vindt BeWvyi
jsbedacht,metjuistinzicht.1Hier
hem vryghastich // salicheyt beneuen, aen s
uldy vl-oetsamelijck mercken Haer
Antw.sp.iijv (1561q.
excellentie,,
4ntw.sp.Kkk iv g1561q.
Vryhartich,bw. Zie MNAV i.v. Vvihevtich.

Vrijmoedig,onbevreesd (vg.KIL.:vrij-

hertigh...Animosus,audax,intvepidus

en PLANT.: vryhertich . havdytaudax,

ïwf1'c/ï#l.
çl.11Segtet vryhartich,1ck sal't
wel bewaeren En secretelick spaeren,
M innevaet 359 (1583).
Vryicheyt,zn.Zie M NNV i.v.Vviickheit.

(Rechtslgebied. 11W y bannense uyt
onse Vryicheyt,H.d.Am.Bb 7v (m.16e
e.1.
V
Vr
ijstregge,zn.Vanvvijstev.
rilster.1V'iltu houwen a1seen vri:re
toebehoord,En bringhtetdeesvrijstregge,
eens,Aliten Liisbitk 385 Eeind 16ee.?j.
Vrijwillich, bw.? Zie MNMTi.v. I&ïwillich.

Vroetsele,VROEDTSEL,zn.Van vvoeden.

Verstand.wijsheid,inzicht.j
lLeeringhe
vroedtsel/ onder de roe ontfae ick,DB
RoovERE 299 (3ekw.15ee.q;Hoemen dy
slaet/daerenkomtgeen vroetsele,cAsT.,
Bal.P ijv (achterC.v.R.,ed.Rotterdam
161
6)(15214.
Vrolickaert,zn.Van vvolick.
Die vrolijk,opgewekt is. 11Men vint
veel aerden : vrolickaert stueraert, enz.,

Doesb.247 Evô6r1528q.
Vromen,VROMMEN WW.Zie M NW i.v.
Sterk,moedig naaken (vg.KIL.:vrom en.Covvobovave en vrom en .Animave,
animum Jçfgt?1'
:),uitsl.aangetroffen in de
vorm van het volt. deelw.,gebruikt als
bn.llAlmaectu tghelooveghesticht,ghe-

vromdt,Gentse Sp.259 (153% (zie ook
Eigenwillig? ùIGhij, vrij willich ver- ald.271:,,Daerwy. in zijn ghevromt'').
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In de aanh.schi
jnt ghevvoomt tot
blijkens het verband y,in staat tot''te
betek-enen. 1 Ghy Jonsteghe Affexcie /
zytter wel toe gheneghen W aer jcker
Cleen Verm ueghen toe ghevroom t, EvERAERT 381 (1512q.
-

Vruechdelic, VRUEGDELIJC, bn.

MNW i.v.Vveuchdelijc.
Van personen: verheugd, bli
j. 11Elc
m ach int herte we1 wesen vruegdeli
jc,
Eevste Bl.1849 rca 1440?);Den heere es
by hu / zyt dies vruechdelic,EVERAERT
Vrouachtich,bn.Zie M NW i.v.Jsrp'
?4îp- 128 (1525q.- N.
b. ln de laatste aanh.
achtich.
he
bben
wi
j
we
l
l
i
c
ht eerder te doen met
Op vrouw en gesteld,vrouwziek (:r!I. vyuechdelic,s#''
)za1somschr.v.vyuechden).
PLANT.: vrouw achtich , adonné JNI
Vruechdich,VRUEGHDIGH,bn.,bw .Zie
'
iemmes,-'
?
xîï:rt?s1I,
s). 11f.: 1ck en kans Vveuchdich.
niet ghelijden Dat tupiter syn liefde Vruecht, zn. Vyuecht bvouwen,
plant buyten deuren .. P.: ls hy zoo

vrouachtich? H.d.
A m.Q 6v (m.16e e.1.
OPM. Ook in Tscep volW ondevs 10b
g1514q,aang.in MNW i.v.Vvouwachtich.
Vrouspersonage,zn.Uitvvou en pevsonage.
Vrouwspersoon,vrouw. 11Hoorde ick
daer niet een vrouspersonage Roepen en
spreecken? Tcooven 634 (1565).
Vrouwaerster, zn. Uit rrt?'
?
z
r en waven
met -stev ofvan vvouwaven (zie KIL.i.v.
@7'
l'
t)'
?
.
4îf?-u7J:r:s).
Baker (vg.KIL 'vrouw -w aerster.j.
verw aerster. Cuvatyix pueypevae). 1
1

Bvouwen.
Vruechtbaerheyt,zn.Van *vvuechtbaev?

Ofcorruptvoorvyuchtbaevlteyt(zieOpm.4?
De eigenschap van vreugde te schenken? 11W iltop u knechts woorden mercken, op dat ick m et Davidt swoorts

vluechtbaerheyt //leere:neemt wt mynen m ont niet dwoort der waerheyt ,/
/,
Heere,Byuyne2,74 (
15644.
OPM. H et li
jkt aantrekkelijk vvuchtbaevheyt te lezen, 111 de bet. #'kracht''#
#'Nverking'';vg.,,
Neemtu cruijsop,door
sgheests vruchtbaerlleijt,en vreestvier,
Memm en,VrotlWaersiers & Vfoevfo11Wen sweert,doot noch ghewelt''#in N ed.Avck.
,N.Serie 21 (19284,bl.220
dees Prysen alkinderen m aken & bruy- v.Kevhgesck.
1540?j.
lofthouwen,Bvuyne1,65 (2eh.16ee.q. gcaVr
uechtverm uytere,Zn.Uit vvuechten
Vrouwendecksele, zn. U it vvouwe en vevmuyten m et-eve.
dechsele.
Vretlgdverjager. I
,1Verradere // venijIn de aanh. obscene benaming V0Of
een man? 1 lst niet een soet vrouwen- nich vruecht vermuytere,Sp.d.M .2647

decksele.Hijvochtimmerstoedoerseven
dorpen,Tcalfv.JF 121 geind 16e e.?q.
Vrouwenman, zn.Uit vvouwe en man.
1)Vrouwengek (vg.KJL*@V
' rOunW
ensm an M ulievosus,mulievavius, Tzkz
pr8zç,
nimium Ioeminae appetens).1Een VrouW en -m an , een arm Am oureus,H .d.Am .
R 8gm.16ee.1.
2) Hartstochtelijke, vitale vent, in
gunstigezin .diede vrouwen kan voldoen.
!
s een Vrouwen-m an,H y waer
'1
' W a dat'
weert datm en hem in .,t gout besloeghe,
H .d.Am .0
,. 7E
m.16ee.1.
Vrouwenverlastere, zn. Uit vvouwe en
%'evlasten m et-eve.

Dievrouwen inongelegenheidbrengt.1

Tfy Vrouwen verlastere, Niet weert te
kom en ondereerbaerM annen,H .d.Am .Y

4 gm .16ee.q.

Vruchtent ww.? Van vyuchtî

gbeg.16ee.q.

Vruedich,bn.Zie Vvoedich.
Vtynghe, HUUTYNGHB, H UU TTY N GH E,
zn.Zie M NW i.v.Utinge.
Uitsl.aangetroffen biiEVERAE RT,n aar

hetschijntin de bet.verkoop,afzet,omzet.1Alhebbic soortevan werck Thuus
vul/wynckels camers of vloeren W illic
huutynghe / jc moetet voeren tAndworpen ofte te Berghe / onghespaert,
EVERAERT 137 (1528?q;Gheen huuttyngheen hebbic (t.
w .Volcvan Neevvynghetj
van wercke ofgoede By den Beroerlicken
Tyt,ald.184 (1526);A1stscaemelvolc...
gheen vtynghe en weten Van wercke of
goede,ald.218 (1528?q;Daer de munte
staet ter neirster valuwacie D aer m oet
de vtynghe / van coopmanscepe minderen,ald.247 (1530) (zie verder nog ald.
249 (15301,440,441 (1e h. 16e e.q;vente ende vtynghe, ald. 413 (1530q; vtyngheen vente,ald.418 (1530q.

lndien nlet corrupt,naar het schi
jnt
genieten.(Of staat in de aanh.lietcor- Vuerclause,zn.Uitvuev,vooren clause.
rupt voor bï8/? 11Als therte liefs samblantaensietDaervruecht in vlietSoeter
Voorgaande strofe.1
.Om datde vuerl
dan Venusoytvruchten lietMijn druck clausen ende tgheheelplein Totten stock
wordtvruecht,Sp.d.M .4815(beg.16ee.q. verhaeldwerdt,cAsT.,C.V.R.54 (1548q.
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Vuersyllabe, zn. U it vuev,
syllabe.
11DevuerVoortaflgaandelettergreep.
syllabe wild haer te sti
jf vut steken,
cAsT.,C.V.R .44 (1548q.

Enen vuytehanLhen, m et iem and aan

de hand zijn,aan iemand mankeren?Of
te doen staan? 11B.: lck schaem my
uws,tfy!L.:En wat hanckt my vuyte?
B.: Packt u wech! Tyt voerby! Tvudo

Vuesen, ww.Blijkens het verband in 3462 gca 1550q.
de aanh. eerder bijvorm van veunzen, Vuijtpoijen, ww. Uit vuijt# uit en
gloeien (zieDE Bo i.v.,alwaarook venzen poiien.
wordt opgegeven naast vunzen,vinzen en
(Uitldrinken.11H et gaet hier we1 dies
veinzen en vg.M NW i.v. Vensen,Aanm . jc van vreuchden dat bacxken salvui
jt
2)dan van veuvzen,zaad schieten (zie DE Poijent Bev1
).Bv.234 (ca 1520?q.
Bo i.v.Veuvzen en KIL.:V eusen. Fland.

Vuiltsteken,ww.Zie Uwtstehen.

Vuytstiering, zn. Van vuytstieven, uitGenevavepiscium vlt?r:)'
en v.v.coire.
Inwendig branden, gloeien. 1 Mynen sturen, uitzenden.

lust es tot alle jonghe vierighe joytlesen
Die zeer hittich vuesen, Vevl.Z.1,1095
(15831.
Vuijl,zn.ZieMNW i.v.Ule.
Sukkel.11Och,nu loop ick schuijl,1ck
armen vuijl,,waer blijffick gedoocken?
Li'
js6n JanS'
lff79 geind 16ee.?q.
Vuyllc bw. Zie MNW i.v. Vuullihe.
Drassig,modderig,in slijken modder.1

Uitzending.11Begeefthi
j(t.w.David)
hem ergenstoedan doorv (t.w.Sauls)
vuytstiering,Saul en David 148 g2e h.
16ee.q.

endenat,Sacv.v.d.N .1120 (3ekw.15ee.q.
Vuylken,zn.Van vuyl,vuil.
Ongunstige benaming voor een meisje
ofjongevrouw.11Om datvuylkenshouwen, kinder kinder dragen ... Hier om
gaetdewereltalsoo sijgaet,A.BIJNS152
(1548q; Ke swijcht toch daerofoprechtich vuylken /Oft ghy sult van mynen
vuystenontbijten,Antw.sp.m iijv(15614.

tf/rïî/
8w.

Dese plaetse... Es nu al vanden water
verwonnen, Des de kercke vuylic leyt

Vuystloock,vuusrLoocx,zn.Uitvuyst
en looch.

EdS
el
vaeag
pug
en
(vno
g.sKI
L.:vuyst-loock eten.
vuy st-loock t'eten

gheuen. adag. Infvingeye colaphas,ïsjvingevealapas,ingevevepugnos:ospulsave,
depalmave,pugnis fevive,contundeve;vg.
ook SARTORIUS, Adag. 11, 6,80 (aang.
in W NT i.v.Looh (1),Samenst.)en HALMA). 1 DE RoovEltE,Quicunque 147 q3e
kw.15e e.
q;Leuv.fïq'#r.4,321 (beg.16e
e.q; Leckeyt. 532 (1à41q; H .d.Am. Y 8
gm.1.6ee.q;Hs.TM B,G,fol.86,89,131
geind 16ee.?q.
OPM.ln de bet.(vuistlslag bijcooRx-

Vuyttouwen, ww. Uit vuyt,

touwen.
Kwellen, (
dood)martelen? 1Ghy most

hier uyter m ouwen spouwen,W iens kint
dat es,dat wy dus vuyttouwen souwen,

Tvudo 55 gca 1550).
Vuijtvrijven,ww.Zie MNW i.
v. Ute-

Uitroeien,tenieëdoen (vg.KIL.:W twrijuen.Exteveve,expungeve en PLANT.:
wtwrijven, fvottev ettovcheven jvottant,
exteveye, expungevej. 11Dat se (t.w. de
Overheden)... Sulck bedroch en quaet
mogen vui
jtvrijven,Alsdie corencoopers
nu dagelijxs bedrijven, Tcooven 1088
(15651.
Vuijtwi
jsen, ww. Zie MNW i.v. Utewisen.
Te paskomen,betamen.1T'
avont en
salmen oick speelen geen clui
jt,Vrantten
wijstnietvtlijtnu sulcxste plegen,Tcooven 33 (1565).

Vu1-,zie ook Vol-.
Vulcheinsen,ww.Uit vul,volen chein-

sen (van cheins,cijns).
Met betr.totde tijd:ten volle benutten,uitkopen of waarderen? 1Den tijd
die u gaf, God vanden throone Zonder
meer en nauwelic mueghdj vulcheinsen,
cAsT.,C.V.R.113 (15482.

Vulcom m enesse, zn. Van vulcomm en,
HSRT,O#yss.1l,bl.94,aang.door ouos- volcomen.

Hetbeoefenen,volbrengen?11Anroupt
Vuijtbollen,ww.Uitvuijt,uiten bollen. Maria /metdtlechdelicke vulcommenesse
Er uitflappen (vg.KIL.:W t-bollen (versta:methetbeoefenen van deugd?),
de woorden.Ejfundeve vevba,://'
?
z
ffu1z). BVERAERT 33 (1.509j.
1 W at hem int hoot compt, moet hij Vulhandigh,bn.Zie Volkandich.
uuijtbollen (hs. vuijtbollen), Tielebuys Vulleester,zn.Zie Volleestevle).
Vulleestich,bn.Van vulleesten,vollees383 (1541q.
MANS I.V.

Vuytehanghen, ww . Uit vuyte, uit en
hanghen.

33

ten.

Deelachtig?

Aud ghescrifte m aeckt
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ons goeds raeds vulleestich Met lesene troost niet om vulsom men, W ien alle
schoon m ateriec
nAsT.
de,
liC.
caV.
etR.
, Le
ert
107
(15e
48
lck
j. andere troosten m aer hulpe bieden!Gentgoed en quaet,
seSp.207 (1539j.
Vullivicheit,zn.Van vullivich,vollivich.
2)Geheelvervullen?illsraelsstaende/
Gezetheid,dikte (vg.KIL.:vol-lijuig- vast zondere afte scheene,Naer de ghe-

heyd.Covpulentia),in de aanh.alseen
aantrekkelijke eigenschap,dus:robuustheid,(mannelijke)kracht? 11Bemercken
zy (t.w.de vrouwen) an eenen anderen

rechticheyt des wedts /om die vulsomm en, En zyn totter gherechticheyt des
wedts niet ghecom men, Vevl.Z.1,334

(15831.

m eer vulliuicheit,Dan an haerlieder lief?
Vulveerdicheyt, VULVEERDICHEDE,
Greithem lien de conditie van eensanders Zie A/
INNV i.v. Volvaeydicheit.
bedriuicheit? Schuerd ghy uwen brief,
Bereidvaardigheid. 11Dat willic doen

cAsT.,C.V.R.194 (1548j.
blycken /metvulveerdichede,EVERAERT
Vulpen, zn. Bijvorm van (of corrupt 137 (1528?); (AfJ'
rïJ) Met grooter vulveerdicheyt Soorghende,ald.333 (1530j.
voor)wulpen (zie WQf#)?
Duiveltjong).11Nu,helsch vulpen,De Vuseringe,zn.Zie Usevinge.
ziele saltoebehoren ons beiden,Sacv.v.d.

Vutbullen, ww. Uit vut, uit en bullen

N .443 (3ekw.15ee.q(zieookald.917).

(vg.W NT i.v.Bollen (V1).
Vulponden,ww.Uit vulen ponden.
Mrerpen,verdri
jven uit?Of (onz.)rolTen volle waarderen,op volle waarde len ui
t? 11Vp dat de stoelen //Van sheschatten.11Christus liefde niet om vul- mels throon /zouden vervult zyn Daer
ponden dwijnght My hem te minnene, alledevyanden /vutghebultzyn Byder
sonde vander houeerdichede, EVERAERT
Gentse Sp.342 (1539j.
Vulsomm en, ww . Uit vul en somm en. 394 q15111.
Vutreessen,ww .Uit vut,uit en veessen
1) Volledig zeggen,noemen.11lc ben
int vulsom m en D en wegh des levens, (
van veese,zieAVNT i.v.Reeze7
.Ofcaus.
.Tegen geli
jkstelling metveesen
GentseSp.111 (153% (hic? of ten volle van visen7
overwegen, overdenken?); Zeght ons (zieMNW i.
v.Reisen,3eart.,MTNT i.v.
eerst al vooren // ona de waerheyt vul- Reesen)schijntzich debet.indeaanh.te
som m en hoe datghy in desen onspoetzyt

verzettenb.

ghecommen, Judich 859 (1577q (hic? of Uitblinken, uitmunten, uitsteken? 11
Van lachghene esse vutreessende Zeere,
volledigbeseffen,(leren)kennen?).
N iet om vulsom m en, niet ten volle SVSRASRT 534 (1538?).
uit te spreken ofte beseffen? Ofnietnaar
Vuwe,zn.Bi
jvorm van C?'
?
z
f(zie MNW
:l?
waardeteprijzen?11SouhaddeGodswys- i.v.J'zfen DB Boi.v.Izrzfzt/
heyt /binnen hueren bestiere Sachtmoe- Blik? 1Moetick dlijf laten duer dijns
dich van herten / niet om vulsommen, vaders qua vuwen (x huwen), cAsT.,
EVBRAERT 374 (1527j; O troostelicken C.V.R.169 (1548q.
-

W
W a,wAB,tw .ZieM NW i.v.

Tussenwerpsel?in debet.wel,hé,e.d.l
F.Vvoede723 relnd 15ee.q;M an :,zWijj
23 geind 15e e.?q;Schuyjman 198en pass.
Ev66r 15041;B.d.Scv.30(153% ;Chvistenh
164,309 (ca 15401;Tielebuijs500 (1541j;
H .d.Am.12en pass.(m.16ee.qGHISTELB
Ant.59 (1555q;Hsftt?.S#.X iiijv (15611;
W evelt'
bevechten 314,336 (2e h.16e e.q;
Zeven Sp. Bevmh.K vijv,N v en pass.
g1591
q.
W achten,ww. Zie M NW i.v.

237 Eeind 15e e.
q,EVERAERT 15 (150% ,
Bevv.Bv.217 gca 1520?j;H .
d.Am.Cc 7v
(m:16ee.q;Tcalfv.WS 105 geind 16ee.?q;
zll%tenLijsbithpass.geind 16ee.?j.
OPM.Ook reeds in (de vroege rederijkersklucht?)Playevw.214,aang.inMNW
i.
v. bet.1,12.
W ack,bn.Zie M NW i.v. I'
1Jlc,le art.

Zwak (vg.KIL.:wack/weeckpswack.
Debilis,imbecillis).1!Du biste seerwack,
haest die verteerde, Doesb. 182 (vöör
1528)(.Y.Esels 31,4),Geefthem geen
Dat wackt ic of ic wachts,formule ter geloove,haerfondam entiswack,A.BIJNS
beantwoordingvan eendronk.11F.Vvoede 67 (15281.

W ackerm akinghe - 'W andeleh

OpM.,
O,nduidelijk is de bet.in Gentse Vertellen,mededelen?'
,11W'aerom zil'dij
S#.124..g153.
9):.z
,'
fschoonderdan wijn zijn bedrouftz,maeckt,mijeen pafr //wàer,
uwe.
'ooghen '
w ack, O .luda'' vg. Geni Cvi
jsman 99 geind 16
.e e.7
.j.
49 12 F
-ve
rt.N B G):,,Hijzaldonkerder W aerschouwelijck,bn.,bw.Van waevvan.ogen ziJ
'n,dan wijn'',
' Vulg. noch schouwen.
Anchises
V aStateiwert.gëveh opheldering.M isschien der
Wsvi
aasris
chuwe
1
oe
n . .nd. !
m yns
'
m ogen we een bet.levendig aannem en,
My verm anende zietwaer-

te vergelijken met lenig bij Kiliaen met schouwelijck,Oft'ick ltalien mynen,
kitlde
betr. tot het'lichaam .
wilontwelghen,H .d.Am.E72 (m.16.
:e.);
W ackezm A inghezzn.vanolcàcr-làcs. Hoortna mi
jn woorden.
waerscouwd''
im
'k#
Opwekking, prikkel. 11 Soo wil daer GHISTELE,azlwf.,
91(15551.
wtvolghen.. Dat sulcx (t.
w .de ,,vreze W aggelpoorten, ww. Uit waggelen en
vt.
des Heren/')oock isder consten verwec- poo
Eig.m et de billen heen en weer bewekinghe De wackermakinghe / de rechte
gend lopen? ln de aanh;komischî.
gébetrecldnghe,Antw.sp.T iiijv (1561).
W adde,zn.Zie Vaddei
zigd voor 't (weglspringen van vlooien.ll
W ae,.tw .Zie )Z4.
Miehamieha/baetsietse(t.w,de7
vldoien)
Dr
ukt
ar
ke
r.
l.
w ae
rn waegebaevden. waggelpoorten ick salse mijn leeren so
sva
egeebnae
de
r; Iz
n.
Va
blijuen nu dese hatelijck steecken,Hs.TM B,G,fol.26v
16ee.?J.
offijcie jagers dese waegebaerders dese (ei*nd:
W aghen,WW.Corrupt voor vvagken?
pluijmme dragers,Hs.TM B,G,fol.103v
Niet waghen (1. vyagken?) naev, zich
q2eh.16ee?)t
W aey,wAY,w EIJ,NVAEYE,WAJEN,iW .
' niet bekom m eren om ? 1Doen nam'dedel
ZieMNAV i.v.J'
JQ .
Keyser niet meer raet / Nset waghende
Tussenwerpsel,in verschillende bett.: naerstéet/oftparl
amentenbroos,cAs'
T.,
wel,hé,o,'
och.1 '
UkVvoede162 (eind 15e Bal.A 4 (1521).
ay,wAJEN,tW .Zie W't
zpy.
e.q;M anenwijf38(eind15ee.?);Sckuyf- WW anc
kelbarich, bw. Van wanckelbarv.
man 137 gv(
5or
' 1504q; Piv.en Th. 160
r1e kw.16e e.1;St2,217 gvöör 1524q; W ankel, onvast. 1 So sydy maer'als
SVERASRT 212 (1.
528?q; Chyistenk. 281, een riet,in die wereltwydt,dat wanckelr
363, 1713 gca 1540);Pvochiaen 743 (ca barich staet sonder verm yen, Bvuyne 3,
15401; '
Tielebuijs 96 en pass. (1541q'; 125 (1556q.
zie M NW i'
.
v.
H.d.Am.C .
4,C 6v en pass.('
m .(16e ë.q; W anckelic, bn., bw. .
O.L.H..
M'
ïlzç4p7
Jlpr247 (ca 1550);cassls- îvankehjc.
Rs,
,Pvesent115,2743(155% ;Veys.M aelt. 1) W ankel,.onvast. tli staet seer
665 (2eh:16e e.q;W eyelt.bevechten 50 en wanckelijck, die rust op creatueren,
pass.g2eh.16ee.);Blinden 21,44 (2eh. Dev.Pv.B .226,1 lv6dr,153% ;Hola,tes
16e e.q,Luijstevvinck 309 g2e h.16e e.); tijdt datic na dat vischkin taste,W ant
M .Bedv-Hayt23 (15771;Katm.494 (v'
ö
.(
sr tstaet zeer wanckelic; verdraeyt.alleM e,
1578),Con.Balth.94 (1591).
Gentse Sp.219 (15394'
.
OpM.Reeds in (de vroege rederijkers- 2)Op onvolmaakte,gebrekkigewijze?jj
klucht?)Playevwatev'45,aang.in MNW Thoedekin metzinnen vroet/by my ghei.v.I?
ZJ.
lesenwanckelicHu biddicMaciay'laethu
W aensch'ijn,zn.Uitwaen en sckijn. wesen.danckelic,EVERABRT 29 (1509j.
Eig.gedaante,voorstelling,teken (vg. W anckelijckhede,zn.Van wanckeiijch.
KIL.: waen-schijn. vetus
..P-ïsls,spe- Onzekerheid ? lck docht,dat hijmij
cies,'specimen,sïjzsvzjg,t?l'y-'lt/;?d;')?/'1I);l%), 1-l.1 soude hebben gaen smijten;Hij stont,
de aanh. naar het st1l!l1t gellngeel e docht mi
j, recht in 'wanckelijckhede,
voorstelling (van zakell),scllijllN'ertt
zllling. VoovledenTIjt528 geind 16ee.?q.
1Angeuende den keijser in eènen .
w a6n// W andanckelijcky,bn.Van wandancken.
schi
jn,dattermenichtevan lastencoerens Ondankbéar,onerkentelijk;afkeurend,
sbuwen sijn geveltbinnen mijnen murae- hypercritisch? 1W eest niet'wandanckege gesollert,S.stadt954 (ca 1535q.
lijck //dieom tehooren quaemt,Rott.sp.
OPM. W ellicht behoort hiertoe ook G i
iij (1561).
Waenschijns zpow,personage in coolkx- W andelen,ww.Zie M NW i.v.
HsRT's Ri
jcheman, gewoonlijk opgevat H em wandelen,zich ophouden,afm weOO1%.
alsHJJ:S,SckijnsZWW.
zigzijn?(Devert.,yzichom-ofafwendeh''
Zie M NW
W aerm aecken,
in M NW ,
i.v.,bet.1.
11,3 of,,zich verandeW aeymaken.
ren,zijn gedrag verbeteren'' in s
uitg.d.
.

.

,
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svanhaghe - svederkeerynghe
7ksselbergs en H uysmans,vinden in het
W apenschouw? 1 Daer en w as tente
verband en de alg.sfeer weinig of geen noch pauilloen gerecht Om dwapenschout

steun).11Noytwonderli
jckerteeken icen
sach ;Bescaem t poogic mihier te wandelen,Sacv.v.d.N.118 g3ekw.15ee.
1.
W anhaghe,zn.Van wanhaghen.
Mishagen,spijt,verdriet.11lc claghe,
met wanhaghe, dat men dihaet,M av.v.
N.525 gca 15002.
W anhaghelijck,bn.Van wanhaghen.
Onbehaagli
jk.1Mranneerv wanhaghelijck porren //naeckt Laet Godt v loon
zijn a1s van dyen,DB RoovERs 342 (3e
kw.15ee.q.

te doen in desen strijt,Camp v.d.Doot
1866(14934.
W arlichten, ww. Bijvorm van wevl'
ickten,weevlichten (zieMNW i.v.W edevlichten,le art.).
Van personen : glinsterende, schitterende ogen hebben,ook verwilderd staren

(vg.DE Bo i.
v.Weêvlichten).1Ghij waren :&#'
/81 geind 15ee.?q.
W arrich,bn.Van wavven.
Avanordelijk;kinderlijk,schadelijk? 1
W anhaghen,ww.Zie M NW i-v. )ZJs- A1dat warrich esende van quaeder zeden
hagen.
W ortmetVreessich Duchten (een allegoAfkerig zijn van,verachten,verfoeien.ll risch mes)/ofghesneden,EVERAERT 506
W anhaeghd dit eerdsch tenneel, cAsT., (1533j.
W aterverwich,bn. Uit watev en vevwe
C.V.R.Schaeckberd t.o.b1.224 (15481.
W anheugen, ww.Zie M NW i.v. I?
FJs- m et-%'ch.
hogen.
W aterkleurig. 1 O waterverwighen
Snaart ïevoelen7
. Of wanhopen (vg. Thriton helpt ghy m y bevri
jen,H.d.
A m.
KIL.:w an -heu ghen.vetus.Despevave). Ff4vrm.16ee.
q.
W ech,zn.Zie M NW i.v.,le art.
11Hijjaecht hem selven inden sack.Int
endestaethem tewanheugen (x Leugen), ISJ';Z u'eghe mahen, zich uit de voeten
VoovledenTïl'
f516 Eeind 16ee.?j.
maken.11Doet u pantoffels ute,Omdat
W anlust,zn.Zie M NW i.v.
ghi u rasscher van wege m aeckt, M eev
Onvrede,ellende?11Hadtick diewaer- Gheluch 299 (eind 16e e.?j.
W echdrabben,ww .Uitwech en dvabben.
heyt.. ick most in rusten // leven en
sonderdie soo hijdocht,
/sou hijin wan- Ervan doorgaan.11WS.:Loopthaeltde
lusten // sneven,Deenv.M ensck 102 g2e doot. D .: Dit's wech ghedrapt yversta:
h.16ee.).
daargaik),H .d.Am.N 5v(m.16ee.
j.
W annelic, bw.Van wan, gebrek (zie W echleyden,ww .Zie M NW i.v. W echM NW i.
v.,2e art.en vg.KIL.:w an .vetus. leiden.
Defectus:indigentia,inopia).
Vregdoen, te niet doen. 1 O Jhesus
Gebrekkig en v.v. karig? II
.Lichtelic Kerst...Diemetuwerdoot/hebtwech
nemen /maergheuenwannelic,EVERABRT gheleyt Onser alder doot, DB RoovERs,
59(1511q.
Qui
cunque867 (3ekw.15ee.q.
W echsettere,zn.U it wech en setten m et
licht veel claerder dan een ti
jncke,slan

W annen, ww.Van wan,wen,kropgezwelaan de hals?Voor de fig.bet.in de -eye.
aanh. vg. men dan opzwellen, zick o#W egwijzer?11Tis(t.w.de F)Pythagoblazen e.d.
rasvercoren lettere/Tsionckheytswech-

Opscheppen,opsnijden? 1Alsick doot settere//intverkiesen snel,Antw.sp.iijv
(1561j (vg.ald.:,,Sij wi
jst twee weghen
(x gespannen), Con.Balth.1391 g1591q. contrarie int spe1'').
W ant? zn. H:s den (of eenen) want W echstieren,ww.Uitweck en stieven.
tasten,z1eTasten.
Verwi
jderen.1Dusdoedialleongeloue
W antrauwich,bn.Zie M NW i.v.JFJs- wech sti
eren,DE RoovsltE 122 (3e kw.
tvouwick.
15ee.).
Onbetrouwbaar of(eerder)trouweloos, W echwijcken,ww.Uitwechen wijchen.
harteloos.11Tfy wantrauwich der a,
uen- W eggaan,heengaan.11W ilt noch niet
tueren rat: H oe spitelick ontdraeidy mi wech wi
jcken.. Maerstaet een weijnich
a1sdonbekende?cAsT.,C.V.R.171(1548j, stil,Lechevt.,prol.38g1541j.
O wantrauwigh rat! vul quader pitsen,
W ederjonste,zn.Uitwedeven jonste.
Eergher dan een stijfmoederop eensan- W edergunst. Hu biddic dat ghy /
derskind,ald.
m ynen aerbeyt behoocht W ederjonste
W apenschout,zn.Bijvorm van wapen- bethoocht /scoon blom m e eerbael,BvE62 (1511q.
schouw? Of dittografie:wapenschouf (l. RAERT
W ederkeerynghe, zn.Van wedevheeven.
wapenschoukjte doen?
waer! hoort desen stoffen en wannen
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Terugkeer (vg. Voc.co#.: w ederkeringhe, vegvessltsj. l
,Dus wiilic nemen
myn wederkeeryngie Met Duechdelic
Vermaen,EVERAERT 511 (1533j.
Avederkeren,ww.llit wedev en keven.
W eigeren.1En wiltse (t.w.mijn 0//:yande) mi niet blamelijc wederkeren!
Eeyste Bl.1419 gca 1440?q.
W ederlegghen, ww . Zie M NW
îvedeyleggen.

wederstootlicst Verdriuende foortse ende

quade rede,Doesb.188 gvô6r 15281;De
bouwerije / grootelijck Avesende nootelijck Hoe wederstootelijck //mensemach
verachten,Antw.sp.liiiijvg1561q.
W eech, zn. a
4w#:('
p,) weeck tastenazke
Tasten.
Aveeckschoe, wEEscoE, bn.,
weech en schoe.
N at aan den voet of aan de voeten''

1)Mreigeren? IjMcnichte van Volcke (DE Bo i.v.W eehschoej. 1Seghd weeckschoe vuer weescoe, cAsT., C.V.R. 40
wederlegghen niet,EVERAERT246 (1530q. (15481.
2) Verbieden? 1!Doen hy (t.w. God) W eedinghe,zn.ZieM NW i.v.W eidinge.
tgbebodt was zegghende van tnutten des
Voedsel.11Drafen eekels/datwasder
fruuts vlien wederlegghende, Reyne M . zwynenweedi
nghe,Vevl.Z.ll,599 (1583q.
W eel,zn.ZieM NW i.v.
381 (ca 1575?j.
W ederpalen, WW. Uit wedev tegen en
(Grondeloze) diepte (vg. MNW i.v.
palen,streven (vg.MNMTi.v.Palen,bet. Wiel,3e art.,bet. 1),in de aanhh.fig.
1,2,Aanm.)?Ofvan wedeypael(zie lZ::r- gebruikt, In Z. voor (oerlbron,oorsprong
paelt?
(van genadegaven).11Ditisden gheest/
MTederspannig zijn,opstaan (tegen).11 voorallenacienDen grondeloosenweel/
Tegens die vader wilt tkint nu wederpa- alder graci
en,Antw.sp.H iiij(1561);Sy
len,St1,26 gv6ör 15244.
vloeytwten weel/,
/volvan virtuyte,ald.
W ederpalich, wEERPALIGH, bn. Van K i;1ck (t.
w.de W l
jsheyt)ben. Den
grondeloosen weel,ald.L iv.
wedeypalen.
W ederspannig, ongehoorzaam. 1 De
W eeldeke(n),zn.Van weelde.
verdoolde menschen zeer wederpalich / 1)Die weelderig leeft,gewoonlijk 0nAverden zalich,Rott.sp.B vjv (1561);'T gunstig:genotzoeker,fuifnummer.llV'eelquaatmaactellendigh en tegen God weer- dekens die aten hoerwittenbroodt voren,
paligh,COORNHERT,Comediev.Isvael174 DE RoovsRs 405 g3ekw.15ee.
q;Zijn ey(1575J.
ghen boel ende lief vercoopt hy / ende
W ederpalicheyt, zn. Van wedevpalich leuertse/endecoempttottencooplieden /
ofrechtstreeksvan wedevpalen.
ende tot andere rijcke weeldekens, X.
W ederspannigheid,ongehoorzaam heid. Esels44,17(15301;Coopli
eden,ambachts1Laetsulckewederpalicheyt,endewiltde lieden, broodroncken weeldekens,quistbiet m y de hant.By ons te comm en wilt

'

scriftuer te recht anm ercken, Chyistenh. goeykens,dietgoet achten a1s den slycke,

220gca15401.

Bvuyne3,41 (2eh.16ee.q.

352 geind 15e e.1.

ghe
presen si
jn,Doesb.32gv6(
5r15284.
W eeldigaert,zn.Van weeldick.

W ederslaen,ww. Zie M NW i.v.
2) ln de aanh.gebezigd voor een beH em wedevslaen, zich beangstigen,be- gerenswaardige (aantrekkeli
jke?)vrouwil
Al
saechdialle der wereltweeldekens,d1e
zorgd maken,de moed verliezen.11Mijn
lieve zusteren,hebt goeden m oet,Ende bloemen der vrouwen ... die schoonste
en wederslaethu dus zeere niet,F.Vvoede beeldekens,ten m ach m er een int herte
W ederstoorich, bn. Aran wedeystooyen

(zie MNW i.v.îVedevstoven)? Ofcorrupt D ie weelderig leeft of genotzuchtig is
voorwedevspoovich?
(vg.I
z)rf
d:J#:/?:('
p,)).11Die wellustighe menAvederspannig, ongehoorzaam. 11 lck sche,Een jonck weeldigaert,van harten
bekent,noyten waertghy my wederstoo- milde,W ell.M ensch268 g2ekw.16ee.q.
W een,zn.Zie M NW i.v.
rich,H .d.Am.O 8 gm .16ee.
).
W ederstootelijck,wsoERsTooTLlc,bn., Nvreedheid. 1Xpristum /der Jeuden
bw.Van wedevstoten.
conijnc Reene Dien hebtghijghecruust/
Gekant tegent zich verzettend tegen, met grooten weene, DE RoovERE,Quivijandig.11lckstlchtecloostersenkercken cunque158 q3e kw.15ee.).
deuootelijclt.Ende ghy met crachte we- W eenich, bn. Zie M NW i.v. W enich,
derstootelijck Pijnt v steden,sloten,en leart.
mueren te vellene,DE Roovsus 377 (3e
Smarteli
jk, pijnigend; weenich viey,
kw.15ee.q;Rechte iusticieop tlantende omschr.van hel.1De rijcke man...Es
111 een stede Es den m alefactuers doch gestorven,in dweenich (ui
tg.Gent 1886:
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' sm eten,A.BIJNS,,
N,.Rei.
deewickt.
'
vier.ge
gti
tg.'
Grön'
.
:1880)'73,c'
)3 g
-lekw.16e'e.).
y.
I
' eer#7Zn'
.'I
'
déhtièkinetweey,(gesneden)
ram '(zieMNW i'
.v.
t'J'
Fà>,4eart.)?C
D'eBo
1.v. VPCC:;C
ê3e &t.gtelt.hetWoord gelijk
m et gott ubaiyn,lat..viy, maar dit wofdt,
naar het schi
jnt, uitsl. aangetroffen',in
samenstt.xzollsweevœol
j.
Schimpnaam vooreen man (vg.Ds Bo
i.v'
.
'J<8:r,',3e:art.
).
,)
1
,1ck seg'duer de/uer
//.
:lspytC
allencde Spaensché'weeren,duer
sl ehàchen scnden crycht elck lant veel
heeren,Bvuyne2,98 (2eh.16ee.
1.
W eerbèom y*.
11,
.
'K it weev en boom i
He zelfd'
e alp)!
weevpaet'.tzie ald.4?'
'
U'
.M .':Ntf,duett
fde i
kiste.pop'en '1'
S.:heeroom hiermeucht ghi
j''
tï,
''
gh
''
étijderfleéten
dus rhoétF.ghijzu verneereni'.//hoe staet
desen'l
*eerbdom '(x 'hetyopzzll,Hs.FAfB,
,
G,'
:
fol.42,
4 geiud,'1'
6ee.?)'(metweevboom is
blij,
kbaart
de y.
,heroom)!'b.edoeld).
W eergheluc;rznl
.'Uit weyen en gheluc.
Dié hét gel
'uk (iflweekt,in.de aanhalihgen.gebezigd alg.naan'
i.van eenhond.i
l
MTàbrt niet goef'./dàt''
wy '
m ede'leeden
Mreergheluc/onsfbeedeè'h.ont,BVERAERT
272 (1530);lW v
eergheluc?(Tm ach'kêker
wel wesentcrW altt'Sgber:W'asdom lhet
Groö
.tenLabuergSiet.nîen'ter'weerelt/te

l1P,
RAMMELEERE 117 (ke h.15e'e-j.
.

Het.verband.lazt'qde'j'
uiste betekenis#J/8y$zou i
kttxinen wijzen'op .
wederspannige,ongehoorz>me;vg.'ook Weevboom.11
Duer een wech suldljtöt.'
hem vuijttreckeh,ich segt'oùj
':t
weerpael.//dijn'(x'caelj/
:#'
fz)maer'dtièrijeuen weegen suldijvan
haer,vlieni
.'
(vp.D.é
'sf.,28'f25.
),SiStadt506
gca'''15351.

W elbetamen'
.:t
l U Zy'een m indelick

'

'

2)Streek?11Jck zalvbehulpich ép'
l.:
..
opdatwy zonderminderen //onsproyet'
e
gader//legghenjck
' enweetgheem quader
wegghen,Tayuwegyatn 907 (1581)t
W eghelic,,b=..'Van weghen.
(Goed) leidend? !)Ons sondaers ontweicht / weist jnt beweghen weghelic,
svERAER'
r'32'(1'
.509j.
W eij,tw.Zie I'
Fl:y.
W eynschenj ww. Identiek met weinsthen,wensen?

Bli
jkenshetverband'in deaanh.schuldig zijn. 1Ct:Sytgb my gjculdichq niet
der ponden vyfué.,.., 1z
F.: Van dieu '
en
weynschichunieteengruus...C:'
.W eynscht

ghy my niet?JF :Neen jcnieteen zwartè
korte,'
EVERABRT1,14r1513j..
W eijten'
,zn.?Zie.'
MX W i.v.W eiten.
Eig.vogelnaam ,in de aanh.ibenam ing

,

vooreenzinneken (!,drommel'''''sukkel''7
.
MTel niet j,dwaz-erlk'
'y
..zoals nog in het
wv1.,zie Dl r
so i.v.
' Hz
rpïflw). 11Eer wij
voortt gaen, So''moeten wij tsaemen,
hoort alzme;weijten#Mzadt vreenlts bedrijven,Piv.en Tk.362 (1e kw.16e e.?j.
i
W eytghesellej zn. Uit weyt of weyden
en ghesellei

Jager? 1De'
weytghesellen'/en derven

menegherhtTém t'Eer hem lieden hietcom t nu niet claghen,Zy 'vanghen'weloroybartoe ghevloghéh Vaù g
'helucke, ald.'276. den met dosynen, Leltv. Bi
jdv. 4, 336
W eerpael;gn:'
UitumAvi?te'
gen en pael? gbeg. 16e e.q.
W ele h'
oorte, zn. U it.wtl en behoovte.
Ofvanweenpn.
lasl,(zieW edevp'
alenj?'

bepaling.niet,toci.sam ehhang m et wedev'
- groeten,/gheluck en:ghezonde1en euwi-

. èerpaligh,:bn'
W
..
zie'',
W edeypalith.
W eee oby't
z
b,nt,bîv.'
Zie'W eechschoe.

ghen stonde // naer de wel ,
G hoorte
Jud
i
c
h
2
84
(
1
57
7
j
(
z
i
e
o
ok
al
d.
7
421.
W elbehouffinghe, zn. Uit wel en behoujfinghe,behoévinge.
W elbetamen.
'1
!Haestelicken an doende
... wapenèn 'ende harnascwhs
'//'w
vry
zondere.touffihghe naer de .
elbehouffinghe,Judich .1014 (1577).
W elbetam e,zn.U it welen betam e.
W elbetamen. (! Naer 'den '
welbetame
zoo zallick dat '
vulcommen,Judick 846
(1577q; Zit hier tuwer vrame naer den
we1betame // an '
dese myne taïele,'
FJyuwegvaen'1093 (1.
581).

W eevlaghù'
ïzn,
;Uit wee en vlaghei
Ohaangènulo )''
verdtidig'ogenblik? 11
D eh hoùd:J'cf
lighM :te draeghen, tis seeckètlùeghent
/?
''
JwijfjfG'h'
igheeftmij'sjaers
menighe;
'
w>'f//
'Vlag
'he.
(x zèel/l'
aghe),.
î?*.
W elgem aniertj'bw . U it'w6l en gemastiev19 geind 16e #.?F.l'
/11pr/.
W d ersR',zne
r'val'wêgen.
'Zijl.
die'
leid'
,tji
?
bitf
tr
furttr
/icht? 11Oorloff, Op duidelijke,overtuigende of fraaie
gedienstelycke,edel princersse . mynen wi
jze (vg.Gemaniert, bet. 2). 11 Oseas
xvttersten troostt.
'fder'/sinnen'
'wegerue, tuygetwel
'gemaniert?rBvuynt3,59(1561).
fvt/ywà.
'3,.
,13 g
.2e'.
h.16è e.r
).
W elghecustkbn..U1twelenghecust(van
W egghe,zn.ZieM NW i.v.W egge?
custen).
1) Prikkel? lI.?Onlancx a1f,tslapende, Ten vollebevredigd.liW elghecusten //
zo mij'dochtéy,,'
dreèchd: mij Fantazije bùel//'ghedenct.dijnsliefs //wat,,Smenmettccxrp'ea'wegjhen; roepende'
..staet sc/lp'z3gheest180,gca 1560?q.
'

--

.
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W elghemaectheyt,zn.Van welghemaect. welven,1o iets op zich nemen.1
1Zoo den
W elgeschapenheid,schoonheid.1Door man betaelt de schult vander VrauWe,
de welghem aectheyt van uwen persoone Zoo wilde hy tlast der zielen op hem welZuldy synen persoon zoo behaghen,Dat ven,GentseSp.334 (153% ,- 20ietsaan-

hy 'tuwaertsjonstigheliefdezaldraghen,
H.d.Am.Aa 8(m.16ee.).
W ellustich,bn.Zie M NM Ti.
v.
Levenslustig,naarzingenothakend(vg.
KIL.: wel-lustigh. Voluptaviustvoluptuosus, delitiosus, libidinosus en PLANT.

nemen.1Dietschynvan duechdendusop
hem weluen istnieteen helleop aertri
jke,
St2,149 qvöôr 1524) - b)iet()/7kem
Jl/t
ckz wolven,iets over zich faten komen

en v.v.iets (i.c.zotheid)bedrijven? 1Als
laedt zom igh zot zotheid op hem weluen

wellustich, voluptueux, delicieux, vo- . . . Niem end en doen zy eenigh quaed dan
luptuosus, #:Jïcït
?.
s1fs, libédinosus, delica- hem zeluen, cAsT., C.V.R. 154 (1548);
tus; vg. ook Teuth.' w allustich off
c) ietovey Item welven,iets over zich
lecker, spatulosusj. 11 Jc bem noch / halen? !
1Siet toe,oftplagen ghijoveru
-

een wellustich wyf Die eenen ruter vry

welzoude payen,EVERAERT 169 (15271;
W ell.M ensch,titelen personage (2e kw.
16ee.
q.
W elp,wul-la,wULPBN,zn.ZieM NW i.v.
ln deverbindi
ngJA'
A)z(:)welp,enz.,arme
kerel, drommel, stakker. 1 Gentse Sp.
316(153% ;Tielebui
js159 (15411;Rott.sp.
C vjv (15611;Jezus o.d.levaevs702 gvöt
sr
1580j.
ln de aanh.wellicht monster (eig.
duiveljong,vg.Vulpen?).1L. Maerdat
-

welven selt,A.BIJNS 296 gca 15401 - d)
1e/i
w
'
lwe
ml
iv
jn
en UJ'
VJ,ietsafwenden van.11lc
tornyghe gram jchap van hem
welven,GentseSp.224 (1539q.
2)Richten,m.betr.tothethartofde
geest, 1l1de verbindingen welven op en
welventot.11Nochtansben ick dieick gister
was x
&ls ick er m ynen sin op welve,Bv.
Iz
JJïJJ8/
?:'
)z 102 (1565?1,Aldie haer herte
'

tot Godts woort welven, Voor sulcke
menschen en heb ick niet voorm y selven,

Pvochiaen 2563qca 15401.

leelyck wulpen,B.:Daer hy met om m eln dez.bet.ook hem welven tot,zich
gaet!L.:W ie?dien onverlaet?Tyauwe45 richtenunaar,we
1Da
lvet
n,
syPv
uocge
hibi
aee
nde92
n,2da
(c
ea
r
suldy toe
(1595?).

OPM.ln debet.(jonge,vitale,levenslustige?)kerelnog bij vlsscHslt,Bvabb.
(uitg.V.d.taaan 2,55); ,yAertige Meyskens,en jongewulpen''
W erveloeringhe, zn. Van wevveloeven
(zie W eyvelueyen).
Beroering? 1 lck (t.
w . Vleesch) sal
hem die foncke gaen blaesen inne tcapruenken vullendemetbecoeringhe so dat

hij doer tsvleesch werveloeringhe subyt
elijck valle van temptacijs spectionem
doer credo, in carnis resurrectionem ,
Smenschen gheest93 rca 1560?j.
svervelueren,ww .Zie M NM?i.v. J'
JJ:rveleuven.
Op grond van de nevenschikking m et

bt?rffzx:Ae
yg'
/cqin deaanh.mogelijk een overeenkomstig vrouwelijk handwerk. Verband m et KIL.: W erueleuren . Fland.
Tevgivevsavikan bezwaarlijk gelegd worden, evenmin met W eyveloeyinghe (zie
ald.4, tenzij men uit ,,zich draaien en
wenden''tot een bet.,,onhandig te werk
gaan,knoeien'' zou mogen besluiten. 11
Sy bordueregnqendeweruclueren (l.weyuelueven?)in vreemde figueren haercousen mitruyten,St1,27 lv66r15241.
W elven,ww.Zie M NNV i.v.
1)W enden,wentelen,fig.toegepastin
de volgende verbindingen: a)ietop hem

15401.

OPM. ln de aanh. laat het onduide-

lijke verband geen nauwkeurige betekenisomschrijving toe;mogelijk is tvevstant
welven hier hetz. als tvevstant vaten, de
zaak begrijpen,verstaan.11lc zouwt u
wel l
eeren zoo ickt verstant // welve.
Bijstiev 426 geind 16e e.?1.
W em elen,ww .Zie M NW i.v.
1) Draaien,woelen (vg.KIL.:Wem e
len . Civcumageve, obuevsave, civcumuev
save). 1Siwemelden,sicreuelden en si
hieuen, Elc anderen helsende met soete
snaukens,Doesb.267 gvt
s6r 15281.
2) Trillen, t.w.van angst (vg.KIL.
wem elen.. Palpitave: fvequentev &
leuitevArlt
nzf8gz8).11Duer der varen bedryf
stae jc noch en wemele,EVERAERT 29
g1509j.
W enden, ww. Ovev booyt wenden, zie
Boovt.
W ennissey Z11.Van zL)ette
kte%t,Wenden.

W ennissenemen (f/f),zich keren (tot).1
Nu beghin ick tekrijghen eenighekennisse/Om tenemen wennisse//totsHeeren
propoosten,Rott.sp.B iiijv(1561j (zieook
ald.L viij).
W enschen,ww.Zie M NMTi.v.
Wenschen op,afgeven,schimpen op.11
Goetwillige, onnoosel m enschen, Die op
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ons religie en crijsschen noch en wen- Vrouwen....Die uwen mans / gaetgarschen,Pyochiaen 1704 gca 15404.
dijnmissen lesen /Datse de wespen int
W epel, bn.Zie M NW i.v.?
hoot cri
jghen deur desen / En loopen
De nevenschikking in de aanh. m et Dulcoppich wt den huyse verstoort,ald.
M ancke en cvepele suggereert als bet.
W estcanter,zn.Van westcant.
iemand die sl
echtloopt (dieeen onzekere Iemand van de ,,westkant'' van het
of slingerende gang heeft t.g.v. een be- westen. 1
1 Menich Vlami
jnc / menich
paaldeziekteofbepaald gebrek?).11Man- Avestcanter/menich gantoos,cAsT.,Bal.
cke. crepele,wepele gheeft medici
jne,A. A 4 (1521j.
BIJNS,N .ReI.326,b,12 (1e kw.16e e.j. W estel,zn.Van west.
W epelinghe,zn.Van wepel.
Die uithetwestenafkomstig is.1Een
Bijzitter.11Deen xiij (souden)datiaer goet boes Crychter elc of zynt zuwersche
. . . Sc
hepenen sijn, dander xiij Raden, ofwestelen,BVERAERT 108 (1513j.
ende dederde xiijwepelinghen,VAERNE- W etentigh,bw .Contaminatie van wetent en wetigk?
wllcx,Hist.v.Belg.fol.131b (1566q.
W erffenisse, zn.Van wevven.
Bewust,opzettelijlt? 1Een cnape die
Verwerving.11Betroutenhooptsynder niet smeesters wille doet, W etentigh
ghenaden werffenisse, Sm enschen gheest daer teghen in gheschille wroet,W erdt

831 gca.1560?j.

W ergaren, zn.Zie M NAV i.v. W evvega-

F8Tl.

Twistzoeker(vg.KIL.:wer-gaeren...
i.v. J#'JFjrJ1
'8s). 11W ergarens, muytmakers,die selden geki
jfscouwen,A.BIJNS
H om o litigosus;vg.ook os Bo en RUTTBN

158 (15484;Ghy syteen wergaren,diealtytsmaecktkrakeel,Tvudo153 rca1550q.
W erpooghen,ww.Uitweypen enooghe.
Lonken? 110.:Dan komter een werpooghen.HS.:Ia en dehandekenshandelen,
H .d.Am.M 1 gm.16e e.q.
W erre,zn.ZieM NW i.v.,leart.
Intwevvestellen,twist zoeken.11Heet
ict Pieter, die stellent flux int werre,
Katm.334 gvöör1578).
OPM.Vg.intvevweevdestellen (zie VevweWevt
).
erselen,ww.Zie MNW i.v.
In de aanh.naarhet schijntzwoegen,
ploeteren.11Soudy hem verneren Om dat
hy hem op v liensfantaseren Nieten wilt
fonderen // en sonder versoeten Altijt
laboreren werselen en wroeten,Antw.sp.
Ggg iiij (1561).
W espachticheyt, zn.Van *wespachtich
ofrechtstreeks van zf
?8s#(:).
Korzeligheid,toornigheid(vg.wespe).1
W ilt v wespachticheyt ,
/ aen ons niet
thoonen,Haagsp.d vjVg1561q.
W espe,zn.Zie M NW i.v.
W oede, razerni
j (vg. KIL.: w espe.
M etaphor. Oestyum , insania, juyoy);
çïJ'n, de
mettev wespen int Appf ghequelt .
wespen int APOJ cyIjghen, (vlug) kwaad,
woedend,razend worden (vg.HARREB.1,
437:Hij /l88/fwespen in den à/#).11Alle
die ghequelt wordt /metter wespen int
hootEn deurwswijfssermoon /terstont
op v peert /zi
jt,Haagsp.d vj (15611;
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zee
r ghesleghen,GentseSp.9 (153% .
h'ets, zn.Zie MNW i.v.W edde.
TewetszIjn,treurig gesteld zijn.1W ie
zou dan bevri
jen Onsarm peupelezonder
Overhoot? 't Zou zeerte wetszijn,S .#.
a4y
w.G 5V(m .16ee.
j.
Enen te tt/:f,
s zijn,iemand te veel
zijn of hem tegenzin inboezemen? 1 Sy
(t.
w .vrouwen)en moghen hem nietverblijen,Hem is te wets dat by aenziet
EeWnil
yche
Vrouwe,H.d.Am.G 5(m.16ee.
q.
ken,ww.Zie M NW i.v.,2e art.?
Blijkens het verband in de aanh.neigen.11Te dien sticke (t.w.tot ,,esbatementene'')wicken Meestuwe condicien /
dan om scieten ziet. Rethorycke en can
hu verdrieten niet,EVSRAERT 238 (1526j.
-

W iedewinde, zn. Uit wiet,onkruid en
winde?
Zeker soort winde? 1 De beeren...
Onlustich zynde ind zwaer ghequel,
Ghenesen haer sieckte m et wiede-winde,

cAsT.,C.V.R.88 (1548q.

W ieghen, ww . Zie M NW i.v. W iegen.

1) Sussen.1Met sulcke nieuwicheyt /
viijv(15911(zieook ald.L iiijv). m et
2) Onderzoeken? 1 W y moeten
is hy altewieghen,Zeven Sp.Bevmk.R

sinnen die scriften wieghen :W ant goede
ghescriften en moghen nyet lieghen,FF'
?
z
f-

do 2231 gca 1550)(hic?ofbijvorm -rijmvervorming?-vanweghen?).
W ieghere,zn.Van wieghen.
Diewiegt(vg.PLANT.:ghy zijt m ijne
w ieger gew eest, tu as este m on bevceuv, cunavum fuevas motov Arl8J1
''
?
,
fpz). il
W a, Lucifers wieghere, Tvudo 426 (ca
1550).
W
ielken,zn.Van wiel(zieMNSV i.v.?).
Naam voor een m ann.zinneken:zeur(kous)7
.(Vg.Loquelai.v.Izï:f:,,zage,rik-

zager,vervelend zegger'').11'
U. W aer om
truertnvtwielken?H.:jenesay de quoy
//tout,Chvistenh.291(ca1540j.
W ieren (1),ww.Zie AINW i.v.,le art.
ln deaanh.aan de hand zijn?Moeite,
narigheid, sm art of PJ
i-rl veroorzaken? 11
Zeght doedy iet sm erten ?1/,
/Esser wat
wierende dat ghy dus zyt thierende?

ReyneM .681 (ca 1575?q.
W ieren (11)tww.ZieMNW i.v.,2eart.
Zoekend kilken,rondzien,uitziet (vg.
KIL. wieren .vetus.Videve,lustvave:ciycum spiceve:civcum quaque aspiceve,oculisambiye).11Daermen nietveeleen heeft
gesmeten Mer somtijts welvan hongher
heeft ghecreten en deen opten anderen
heeftsitten wieren,St1,179 qv6ör15241;
Tsolaes dateedelic can verchieren,hoochlic creyeren,steken,tornieren,daerVenus
camenieren na staen en wieren, Doesb.

85 Evöör15281.
OPM.Nogbi
jos HARDUYN,Godd.Lofs',
in Belz
g.
M us
.10
,b1
13 (16204.
aan
*W
g.ij
n.
Zie
Zwi
jh.e.
cke,
W yckenesse,zn.Van wychen.

Wychenessenemen (c.dat.),onderdoen
(voor).11Den priesterlickenstaetmoetnemen wyckenesseDernathuerescriftuere/
van
pri
te
rliE
cke
n
staete
/xv
cu
ell
d
ee
nc
rir
ee
nuerBy
enc
di
eenn Va
nesn
v,
vsRAERT 425 g1eh.16e e.).
W ijderen,ww.Zie MNW i.v.Wideven,
2eart.
Beëindigen (vg.K1L.866:widéren het
proces. Finem liti imponeve, deceyneve
contyovevsiam,t
fïrïpocr:litem).l
iGhy zout
ons zoo stercken argum ent bybringhen,
Datmen qualijck zou beslissen dees
dinghen,En dat wy de zaeck met recht

zouden moeten wijderen,H .d.Am. P 7
(m.16ee.q.
W il
-ghen,ww .Zie (
M N'
:V i.v. Vigen en
W igen.

W ijken,vluchten? (Vg.Teuth.:hyn-

lopen , wi
jcken, w i
jghen, doirstek en, aujugeve,discurveve).1
1Swijchtlaet

lamentacie van verre (versta:verweg?)
wijghen (x swI
jghent,Sp.d.M .860 gbeg.
16ee.q.
W ijnebroyken,zn.ZieMNW i.v.WVsnebyoot.
Lichtekooi(A,!I.lat.mevetvix). Ghelyck dewijnebroykensmeteen wincxken
sijt ghy te lockene nae gheselle // prijs,
Smenschen gheest581gca 1560?j.
W ijngraet,zn.Oorspr?
Blijkenshetverband in deaanh.naam
van een goede soort wi
jn.1N.:Dat es
wijn graet.Q.:Datesghernate.0.:Dats

muscadelle, Redeyijhevsged. 21,357 (m.
16ee.?).
W ijnouwt, zn. Bijvorm van veynout,
vennoot(vg.Tl
jdschv.73,126)?
Vriend, kameraad? 1 W ae,wijnouwt
Steven!Com therwaert,Schoovsteenvaghev
84 (eind 16e e.?J.
W ijsselijcheijt,zn.Van wijsselt
jc.
W ijsheid.11Den pharaseeus//soehem
docht ha wijsselijcheijt gewracht en hy
wordt van god voer soot geoordeelt,Dvie
Sotten 328 (1ekw.16ee.q.
W ijssheyt,zn.ZieMNW i.
v.Wijsheit.
De wijssheyt besoygen, laten weten,
aankondigen,t.w.het overli
jden.11Dus
wilick de wijssheyt gaen besorgen Aen
onssen prochiaen tegen m orgen, D at
duijtvaert eerlijcke werde volbracht,
Schuyjman 306 gvöör1504).
WlJt, zn. Zie MNW i.v. J'
Zïf:, 3e art.
Verwijt,beschuldiging (vg.KIL..W i*
1
'te. Incusatio, r:/pr:/l8zlx
sïp. Den ZC/ïJ./
geven,deschuldgeven.1W iensalmen den
wijtgeven?ln allestaten sietmen abuys
bloot,A.BIJNS 335 gca 1540);- den wyt
hebben,beschuldigd,betichtworden (van
iets) (vg.coRx.-vsRvL.1445).11Menichte
van Volcke heift nochtans den wyt Dat
hy de munte /als princepaelDusonghelyc doet ghaen jnt generael,EVERAERT
255 (1530);,
4.:Es dat m yn scult? E .
Ghyhebtden wytommers,ald.289(1529q,
.
in den wq'tstaen,de schuld krijgen.11
MTaen Munte al moet ghy jnden wyt
staen Et doet al syngulier proffyt waen,
EVBRAERT 251 (15301.
W ijtbeenende,bw.Uitwtjten beenende.
W ijdbeens (vg.wvl.wijdbeendebijDE
Bo),fig.in goede doen,welvarend? 11Al
was ic (t.w.Gemeynen Staet)u somtijts
pennyngen leenende ghi
j (t.w.Kavelde
Stoutejmaecte dat wijalwaren wijtbeenende syttende bleuen,DE RoovsRs 357
(3ekw.15ee.q.
W ijvenghespin,zn.Uitwijfen ghespin.
Beuzeling.11Loghen voor waerheyt /
ismeerzijnen zin En dromen en fabulen
jsulck ander wyuen ghespin,Zeven Sp.
Bevmh.S i(15911.
-

W ildtachtich,bn.Zie M NW k.v.îviltachtick.

Tamelijk wild,ruw (vg.PLANT.:wildtachtich, subagvestis)? Of geneigd tot
wildheid, ruwheid? 11ls men ionck en
ieughdich . Soo moetmen wildtachtich
zijn zeer ongestadich, Haagsp. k iij
(1561q.
W impelachtich?bn.Van wimpel.
IetwimpelachtIch mahen van,iets om521

W insch - W outerloot

hullen, omsluieren met? 11lck ben al Vï.ook Teuth.: bry, PaP , W ytm oiss,
wat simpelachtich, 1ck derf u de saeck pulmentum, enz. en Voc.cop.: wittenijet maken wimpelachtich Van lange m oes,lactatumtciblts qui:;rlacte #f).11
popelinge of groote weeninge, Cvimpevt Sacv.v.d.N 819 (3e kw.15e e.q;hl'
an en
Ot?An 183reind 16ee.?1.
f.
&ïj/176 geind 15ee.7
.q;Sp.d..
M .5372rbeg.
W insch,bn.Zie M NAV i.v.,le art.
16ee.q.
Ontsteld,in de war.11lc stae welsoe
W itteken,zn.ZieAINV i.v.(verwijzing
spijtelijcken en winsch,lcen weetnauwe naar îVitheyej.
oficopmijnhootstaofmijn voeten,lblav. Grootmoeder (vg.KIL.: witteken.j.
V.N.120 (ca1500q.
witeken. z
4z
?,
fïll.11Dat sweer ick v op
W ispelen, ww . Zie M NAV i.v., 2e art. m yn 'twittekens ziele, H .d..4- .Y 6v
1)Heen en weerdraaien?Ofslenteren, gm.16ee.;.
leeglopen (vg.MTNT i.v.Kwispelen,bet. W ittem oes,zn.Zie W itmoes.
B,2)? 11Ghij (t.w.YdelGlovie)hebtmij W oel,bn. Zie A/INAV i.v.
(t.w. Lucijev) ghedient ter meenigher ln de weer,bezig,erop uit(vg.DB Bo
somme,Alsghijghinctglorieuslic alwis- i.v. l
,
JJt?:JI. 11Ambochtslieden sittende /
pelen ende waijende,1S.Vvoede725 geind vp huerlieder stoelDaghelicx woel (met
verstant en zinnen W at nyeuwicheyt
15ee.q.
2)ln deaanh.bli
jkenshetverband er jntwerc/zy stlllen beghinnen,EVERAERT
aan toezijn;op een bepaalde,i.c.onaan- 216 (1528?1.
genamewijze,iemand vergaan.Nietdui- W oestelijc,bw.Zie MN'
W i.v.W oestedeli
jk ishet,op welk wispelen deze bet. lihe.
teruggaat. 1 Die de waerheyt noyt en
Onstuimig (vg.Bey.
n.Gl.woesteleke,
sweghen,Ghemeenlick sipleghen,dus te impetuose,aang.i
n MNW t.a.p.). 11Tis
wispelen, Dwevch d.Apost. 1376 g1e h. alverreboven u verstantSowoestelijcin
schriftuere te dravene, Pvochiaen 340
16ee.J.
W ispelfluijten,
Uit wispelen en gca15401.
W onder, zn. Zie M NNV i.
v., 2e art.
jluijten.
Betoverend,verlokkend fluiten.1Ghij Vrl'
?zwondve,wonderbaarlijk (vg. Voc.
southondertCathuijsersgoetvan virtuij- Cop.:van wondere,pvodigialisj.11Hou
ten Met u wispelfluijten // locken tot zouden hu louen. wij aerme crancke
sonden,W ell.M ensch 236 (2e kw.16ee.q. W iens m inne. uan wondre alle zinnen
W ispeltuytken,zn.Zie M NV'i.v.IJJïs- scuert,DE RoovEl
lE 138 g3e kw.15e e.).
W ondigen,ww.Van wondich.
peltute.
Die veranderlijk, wispelturig is (vg. W onden. 11Siet wel toe eer gij wort
xIL.: w ispel-tuyte.H om o mobilis,ïAz- gewondicht Dat gi
j v verweren we1 te
aanhh. met betr. passe gordt,Camp v.d.Doot62 (1493j.
c
o
ns
t
a
ns
,
t
/
t
K'
?
z
f
S
l
,
i
n
de
tot de llefde; wufte minnaar.11NvispelW orchpere,zn.Zie M NNV i.v.
tuytkens loopen na slingerm innekens,A.
Eig.wrange peer (vg. KIL. worchBIJNS, N.ReI. 172, e, 10 g15254 Mist- peyren . Pyva stvangulantia, stvingentia
m akerkens,nachtbrakerkens,wispeltuyt- gulam en PLANT.. Wurchperen, pyya
kens,Leuv.Bijdv.4,214 gbeg.16ee.).
anginavia vel stvangulavia), fig.blijkens
W it,bn.Zie M NVTi.v.,le art.?
het verband in de aanhh. twistziek,reBlijkens hetverband in de aanhh.be- calcitrant persoon. W orchpeeren die
nard,kritiek.1Alsdieromeynen intwit- gheeren altytargueren,Leuv.BI
jdv.4,215
q;Men vintgeen quaderfruyt
ste stonden teghen die honden /van tar- (beg.16e e.
tarijen Sy hadden teghenspoet aen allen dan worchperen,Leenhof820 gna 15311.
sijen,St1,173 gvö6r 15241;Oecmoethij W orchstaert, zn.Uit wovgen en staevt.
bouwen Venusacker/twortdan vry wit Zinloze,kom ische vorm ing?
Uitsl. aangetroffen in de bastaardJshy daerflou in,ald.2,160.
W lthuus,zn.Uitwit,wet (?)en huus. vloek Gans (versta.Gods)wovchstaevt. 1
Gemeentehuis, raadhuis (vg. DB Bo Gansworchstaert!ick heb daerso gebrast,
i.v.I
zl
Q f/
l'
pfïsl? 1Adieu .Naertwithuus KostevJoh.4 (m.16e e.q.
de daeghelicxsche voyaidgiers,DB DENE
W orpooghen?ww.Uitwovpen en ooghe.
Lankhen Adieu 265 (15601.
Verliefde bllkken werpen. ljF. Ziet
W ltm oes,wITTEMOES,zn.Zie M NAV i.v. dit worp-ooghen nu,f.: Ziet dit kussen
Pap (van tarwemeel) (vg.KIL;: wit- en lecken,H.d.Am.B 6v (m .16e e.q.
W outerloot,zn.Zie M NRV i.v.
m oes.,4theva.puls ex tviticiIavlna lacti
Ap1'A?
z
3ï.
sfl: leucophagum ' cibus lactavius; Naam van een vogel.Vlaam se gaai of
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W raesten - W rinckaerts

meerkol.1Eenaecxster/ofteeen wouter- (vt
s6r 1528q; Mrreetsinnich / beroert /
loot Sallic vermanghelen /licht als een my thertedruckich bijt,cAsT.,Pyv.B vjv
plume,EVERAERT 469 (1e h.16ee.q.
(ca15301.
W r-, zie ook 1Sr-.
W reeuwynghe, zn.Van wveeuwen (zie
W raesten? W rasen? ww. Grondwoord MNRV i.
v.).
van het freq.wvastelen of wvasselen,worGeschreeuw,geschimp,gescheld.11P.
stelen.Ofstaetwvaestin de aanh.corrupt Twyf es huer ghanghen S.'M et al huer
voordvaejt(x slaejt?)?
wreeuwynghe.P :Mrye zoudse verstranAvorstelen,zwoegen? 1Alslaefthij,al ghen?BVERAERT 67 g1511q.
wraest hijhem mat ende moede,Hij en
W rempe,zn.Zie M NRV i.v.
can niet comen tot sulcken voorspoede
rgezicht,grijns (vg.KIL..W rem Dathijvoerzijn doot een vettestament peZ.uu
Fland.Holl.Depvauatio 0rïsl.11Als
mocht maken, CRUL, Tweesprahe 173 hebbi
c den ionghersditwillen ghelanden,
(2ekw.16ee.q.
ln dien m inen bouc vald in crusselighe
W rakelijck,bw.Zie MNNV i.v.Wvahe- handen, Vrillen dien blidelick zonder
fïJ'
c,2eart.
ontfaen,cAsT.,C.V.R.247 (15481.
Afkeurenswaardig, strafwaardig; af- wrWempe
riessen, ww .Oorspr.?
schuwelijk.1't Feytluytzoo wrakelijck, ? 1 Ghij sijt veel bracker dan pekel
elck machs vereenen,H.d.Am.O iv gm. sout
Doer twriessen ende theffen aenden
16ee.q.
s
ac
k,
St2,194 qvöör 1524).(N.b.voor
W rancheyttzn.Van wranc.
h
k
e
i
f
e
n
aen (= wellustig betasten?) vg.
Onvriendelljkheid,barsheid.1Alwortse
e
l
l
.
M
e
nsch 611 (2e kw.16e e.q:,,1ck
begheeut /zou eist welweert.Om huer heeffe (l
. kefje) veel te geern aen die
wrancheyt / en esse niet te claghene, cleuterme
erse'').
EVERAERT 177 (1527j.
W rijnaerdsch,zn.Oorspr.?
svranghen,ww .Van wvanghe? Of van
Blijkenshetverband in deaanh.grapwyinghen (vg. Dachtent?
ge benaming voor baard. 1 Charons
Draaien,wringen,(zich)verwikkelen?11 pi
heetenbaerd,was van audden versleten.
Ghy beghuntmy /jn abusen tewranghe- g
Op Vlixes wrijnaerdsch en quam noit
ne,EVERAERT 236 (15261.
W rans,zn.Oorspr.?Corruptvoorcvans? scheers,cAsT.,C.V.R.207 (15481.
W rijngen,ww.ZieMNAV i.v.I
zFrïsjz'
iz.
Baard.
)11Neemd op deghestruuctheid
W rangzijn (vg.SCHUERM.en DE Boi.v.
(
t.
w.
va
n
de
baa
r
d)
we
l
r
e
ga
e
r
d,
Ghy
e
n
zlneïz
)zjzpwl. 1 Dijn Ouders aten druyven
saeghd nooit bet ghestoffeerder wrans, I
jp diewri
jngen (vg.Jev.31 :29),
Alzulckebaerden vulmaken schoon m ans, alsonri
cAsT.,Bal.P iv (achter C.v.R.,ed.RotcAsT.,C.V.R.205 (15481.
terdam 1616)(15211.
W reckgierich,bn.Zie Vvechgieyich.
Avryterken, zn.Van wvyten (zi
e MNW
W reden,ww.Zie MNW i.v.
I
.
A
J
.I
/l
frïfp'
lz).
svoeden,razen (vg. JSt?t7.Cop.. wreden, sevive,ook in H aavl.en Bevn.Gl.,
Blijkenshetverband in de aanh.snel
aaiend voorwerp (
bepaald gereedaang.in MNMTtap.).1:Hoe si (t.w.de dr
mensen) meer geplaecht sijn, hoe si schap?).11lck merck dat u tonghe als
meer wreden,M av.z'.N.802 (ca 1500). een wryterken /gaet,Rott.sp.R v (15614.
;z.
W reedertieren,bw.Uitwveeten tievle). W rimpelen,ww. Zie l4J9'ïp';4/p'
Op wrede wijze.11Dese (t.w.de ware W rimpen,ww.ZieMNW i.v.W vempen.
Het gezicht vertrekken;zuur kijken;
kerk) hebdy (t.w. God) ghegheuen.
jnde handen /haerder vyanden // diese grijnzen (vg. KIL.: w rem pen/wrim en. Holl.Fland.j. grijsen.Os distovbenyden ja. wederstryden metwatere/ p
vier /ende zwerdt//zeerwreedertieren, queve;vg.ook Teuth.:w rim p en ...contvaheve s.pevvevteve tpzflfzxvl. 11M av.v.hï.
Tayuwegraen 20 (1581).
W reedich,bn.,bw.Van wveet.
995 rca 1500q;Doesb. 112 (v6ör 1528q;
A m.N 7 (m .
Avreed.1
1Phalarisoverdadich en wree- EVERAERT 536 (1538?J;H.d.
dich? cAsT., Bal.A 8 (1521);Diesse de 16e e.)(:wrimpelen,1.wyimpen x àrï-contngh wreedich al ter dood brochte, pen) CvimpevtO0m 41(eind 16ee.?q.
W rinckaerts,zn. Uit wvingen en aevts
GentseSp.17 (15391.
W reetsinnich, bn., bw .
(corruptvoor?)aevs,aars.Ofvan wyinchsin met-ich.
J,
8r(f).
s:'
l
z (zie Ivvincheevsen).
VTreedaardig. 11 (Scorpio) Afgriselic, D ie m et de aars, de billen draait,
wreetsinnich, seer onghier, D oesb. 205 draai-,wrikbil.1
1Ghijmaecktdenwrinck.

-

523

aertsgelijck eenen gans,JF8JJ.M ensch353 zee... Die tzant m et hoopen, en m et
grooterkrachtW tguyste,GHISTELE,Vivg.
(2ekw.16ee.q.
W rinckeersen,
Zie MNW
-/
1:A;.108 (15561.
W vinchevsen.
OPM.Vg.Afguijsen.
M etde aars,debillen draai
en (vg.KIL.: W thoosen, ww.Uit wt, uit en hoosen.
w ring-aersen . Vibvave c.
In de aanh. fig.: wegnem en, te niet
?
z
f&pîl. j
lW y
gaen critse critse / snap snap achter doen.11(Christus) Die des moordenaers
straten alwrinckeersende/alwaerwout- drucoocheiftghehoostwt,GentseSp.138
keganchier,St1,212 (vtsör1524).
(153% .
OPM. Vg. vvinch-gaten in dez. bet. in
W tmennen,ww.Uit wt,uiten mennenè
Eig. uitleiden, naar buiten brengen,
De Feeste v.d.Lichtmissen 206 rbeg.17e
e.J.
v.v.vertonen? 1Mercktoftsy metJesaW roeghe,zn.Zie M NSV i.v.
be1niet eten & drincken,diehaer devote
W roeging (vg.Teuth.:der conscien- soberheyt tvolk wt mennen,Bvuyne 3,53
ciën wroeghe, vemovsus,sindevesis).11 (2eh.16e e.q.

Och,welcke wroeghen heb ick ontfanghen
W tpreecken,ww. Uitwt,uit en pveedaer lnt hooren dier woerden,M av.v.N . chen.

860 (ca 1500q.
Ten volleverkondigen.11Eenpredicant
OPM.Nog bijDE DECKBR 1,118,aang. en derf niet m eynen Dat hy dwoort des

d.OUDEMANS i.v.W voege.
W roetaert,zn.Van wvoeten.

Heeren wtgepreect heeft oprecht, Als
hem de boose werelt niet m eer aen en

Die wroet.1Mitsanxtwasproperaert vecht,Pvochiaen 1991 Eca 1540).
intslijck een wroetaert,Doesb.247 gv6ör W tquelen,ww.Zie Uytquelen.
W treycken,ww.Zie M NW i.v. Utevei1528q.
W ronck,zn.Zie M NW i.v.JFrt
?stl?
hen.
Bli
jkenshetverband in de aanh.naar Eig. verschaffen (vg.KIL. W t-reyhet schijnt slag,klap,stoot.11Accident cken.. Evogave, suppeditaye,pvaebeve,
die we1 conste eenen quaden swonck Gaf pvaestave, suggeveve, subministvave: pvohenl daer lacen sulcken SW aren wronck meveen PLANT.'wtreycken,jouvniyou
Dat hi hem dleuens roofde m it groter eslavgiv avgentou autve chose,evogave,elamacht,Camp v.d.Doot2164 (14934.
givi,suppeditave,povvifeve,subm inistyave,
W roughghelic, wRuEcHLvcx, bn.,bw . dist
vibueve,pvaebeye),ln deaanh.medeVan wvoughen (zie MNW i.v.lz
l,
rrt
p8g4sl. delen.11My den zin wtreyct(versta:deel
Verraderlijk?!1Niemantwroughghelic/ miWjdi
tmee),H.d.Am.E 4 gm.16ee.q.
troieren,ww.Uit wt,uit en voieven.
en sloechsgade (t.
w .de omgang van Pyramusen Thisbe)Om datkinderswaren, Uitroeien.1Ten gronde en was sonde
cAsT.,Pyv.A iiijgca 1530) Ghy saegt. noijt gheextirpeert en wt gheroieert,St
trium phe des vleesch m aer onghenuech- 2,250 g
vöör1524).
lyck up die helsche draecke als wecker
W truter,zn.Van wtruten (vg.,zRui
jtet
wruechlyck, Smenschen gheest 667 (ca uit''# naam v.e.personage in Luevijevs,
1560?q.
versta: die (er alles)uitflapt,niet y,die
W ruechlyck,bn.Zie W vougkghelic.
grof beledigt''# zoals MBIJLING aant.op
W tcorselen, ww. Uit wt en covselen bl
z.158 meent),uitroepen (vg.MNW i.v.
(in debet.,,korzelig maken''bijTUBRL.). Ruten,le art.,W NT i.v.Ruiten (111).
Uitrazen.11HeynCorsel/en heeftnoch
Uitroeper, verkondiger. 11Herpers en
nietwtghecorselt,Haagsp.d vj(15611. luters E1c trium pheerde als vruechden
W tdro(olsen,ww.Uitwt,uiten#rt?(p)- wtruters,Camp v.d.Doot1966 (14934.
sen,drotolten (vg.MNW i.v.Utedvoten)? W tschum en, ww. Zie M NW i.v. UteUitsluiten? 11Byder hope gheconfor- schumen.
Als schuim afscheiden. 1W ilde golven
teirt, Alle schriftueren (men verwacht

werken,verdiensten.Of toch geschriften, wt schum ende eyghen schande, Gentse
t.w.stichtelijke of derg.boeken, die af- S#.109 (1539q.
wijken van deH .schrift?)daerwte ghe- W tsperelen,ww.Uitwt,uiten spevelen
droost, Neim t zi
jn confort en zynen (zie MNW i.v.en vg.Bespevelen).
meesten troost Op dontferm hertigheyt
Eig. uitspreiden of uitgieten? ln de

Godszondersneven,GentseSp.253(1539q.
W tguysen, ww .U it wt, uit en guysen
(zie W NT i.v.Guizenj.
Uitgieten,uitstorten.1Een verstoorde
524

aanh. fig.: ten volle genieten (vg.vevspevelen in MNW i.v.Spevelenq? 1Die 't
ghebruyck der wellusten hebben wt ghespereltDietreen geen suervoetstappen /

metmoedeleden,ZevenSp.Bevmh.G iijv
(1591j.
W ulp,wULPEN,zn.Zie Welp.
W ulpselyck,bw.Zie MNW i.v.HS'
l
4f#-

mevê, inconsideyatè,petulantev,moveïç4:-

szfvlen PLANT.:w ulpschlick, ludibun-

#c,lascéve,petulanteyq.11Gelyck eenpeert,
alst wten stalcoemt,datonbereden ,
//is
schelihe.
Datlichtinttreden //is,seerwulpselyck
Dartel(vg.KIL.:wulpschelick.Te- springende, Onty.Rentm. 471 (1588?q.

Y
Ylpot,zn.Uitylofylenen pot.
richsteYsraelite (t.w.Maria),DE RoovsBlaaskaak? 11 Meester Ylpot, Con. RE 194(3ekw.15ee.q.
Ynvestinghe, zn. Van investen.
Balth. 1046 (15911 Lbenaming tlpo: een
Veste, schuilplaats, toevlucht. 1 Ynzinnehen).
Ym age,zn.Zie fm age.
vestinghe//Zedelicxste//Con Forterende
Ym aginacie,zn.Zie Imaginatie.
(tot M ayia), DE RoovERs 205 (3e kw.
Ymagineirlic,bn.Van ymagineven (zie 15ee.q.
fmagineven,.
Ypocrijtelijc, bn.,bw. Zie HipocvijteNadenkend? 11 Ymagineirlic Gheest fï-jcà.
Ystorieus,bn.ZieIstovieus.
(naam.van een pevsonage),EVERAERT 389
Yverlyck,bn.Van ylteyofyveven.
g1511q.
Ymflammerich,bn.Van ymjlammeven, llverig, vurig,verlangend. 1 De geinflam m eren.
roepene, die Godt heeft aengenom en,
Die doet ontbranden,t.w.in liefde? Of slaen huer yverlycke oogen op des lams

gloeiend,t.w.van liefde? 1Ymflamme- doot,Bvuyne2,29 g2eh.16ee.q.

Z
(zieook bijS)
Zaeyen,ww.ZieZayen.
cesseren //deeswoorden te Zayene,Vevl.
Zaeynkin,zn.Van Zaelytn (zie MNW Z.1,785(1583j.
ln dez.bet.wellichtook veden ZJJ6W.
i.
v.Sane,2eart.).
Eig.roompje,in deaanh.toegepastop 1
1Zulck reden moetick stranck //zayen,
wijn.1M .:Laet nu zijncken,zeck,dat Veyl.Z.1,968(15831.
edeltraeynkin.D . Het comt u!M .:lc
2) Doen, handelen. 11 Alle kerstene
m aerct, -4 .: D at lecker zaeynkin,Gentse priesters.hoe zondich zi
j zayen Maken
Sp.245(15394.
di
j god. en mensche, Ds RoovsRs 145
Zaeytsel,zn.Van zaeyen.
(3e kw.15ee.q.
Eig.hetgezaaide,in deaanh.toegepast
Zeborie,zn.ZieCibovie.
op het geschreven ofte vertonen spel.11 Zedebarigh,bw.Vanzedebaev(zieMNW
W yhopendat'tzaeytselzoozalbeklijven, i.v.Sedebaev).
Datd'Amoureusen hun natueredwinghen
Zedig,ingetogen.11Mids dat zu haer
zoo zedebarigh tierd, cAsT., C.V.R. 209
,,z
ullen,H.d.Am.Z 4 (m .16ee.
q.
Zaet,zn. Amoveuslijczaet,zieAmo- (1548).
l'yzf,
slïl'
c en vg.Sayhen.
OPM. ln de vorm zeebavich nog bi
j
Zaetvinc,zn.Uitzaeten rïzlc.
vlsscHElt, Bvabb., uitg.V.d.
Laan 47).
Gekooide vink.1Men sluytse nauwer
Zeelich,bw.Van zeelofzeelen.
dan een zaetvinc,cAsT.,Pyv.B viijv (ca
Als (met)een zeel,touw ? Of vastkno1530j.
pend,vastbindend en v.v.vast,stevig? 1
Zayen, ZAEVEN, ww. Zie M NW i.v. Verlanghen zal m y den zin gorreelich
Saeyen.
Aen spannen zeelich, cAs'
r,Pyv. A vjv
1)W oovden zayen,woorden spreken.11 (ca1530j.
Doen wy duswaren ...menich ghenoecheZeem aet,zn.Uit zee en maet.
lijck woordeken zaeyende,DE RoovERs
Visser? 1Laedt den zeemaet visschen
367 (3e kw. 15e e.j; Dus vader, wilt vaenmethoopen,cAsT.,C.V.
R .188(1548j.
--

Zeerbaerhede,zn.Van *zeevbaev.

Smart.11Deze doot moet onsbaerzen
hetverryzen Metzeerbaerhede,ghelijcde
vrauwe tkindt,GentseSp.91 (15391.
Zeeringhe,zn.Van zeeven (zie MNMT
i.v.Seven)?
W at zeer doet,pijn veroorzaakt? l
'
iO
tijthoehebbickv ghequistghestortCostelijck tijt / die minv wort ghegort Zeeringhe / och teghen minen danck,v.o.
DALE,J'
I''':636 gca 1516j.
Zeerpich,bw.ZieMNAV i.v.Seypich.
Scherp, onaangenaam . 1 Jc moet nv
danssen alzoo ghy zeerpich pypt, EvsRABRT249(1530q.
Zeeteve,zn.Zie M NW i.v.Seeteve.
Eig.vrouwelijke zeehond,in de aanh.
gebezigd alsscheldnaam vooreen duivel.l
B..Eestdaeromme7
.L..Jaet,ghy va
,lsghezeeteve,Tvudo2102 (ca 1550).
Zeyckpot,zn.ZieMNAV i.v.Seicpçt..
Pispot (vg. KIL.: seyck-pot.j.pe
isP ot. M atula;vg.ook Teuth.i.v.,Tvom pet).11Ghijsi
jtuuijtsdui
jvelszeyckpotgqsprooten,Well.M ensch176(2ekw.16ee.j.
Zeylinghe,zn.Van zeylen.
Vaart.11ZekersteZeylinghe(totXfavia),
ortRoovEltE 194,var.q3e kw.15e e.q.
Zele,SELE,zn.Uitzedele(zieMNNV i.v.
Sedel).
KIL.: Sele/sedele.
Zetel,stoel (vg.
en m acher niet rusten
S
e
d
i
l
e
,
s
e
d
e
s
)
.
1
1
l
c
op banck noch sele,Doesb.24 (
voor1528q.
/
1
c
h
t
e
v
d
z
e
l
ewe
v
pe
n,
ve
r
s
ma
den (vg.
achtel' de banh wevpen)? I
,IDie myn liefde
worpt achter dzele, Leuv. Aï
J'
##.,
4, 285
gbeg.16ee.1.
Zeloos, bn. Bijvorm van zeloelv4s
(PLANT.i.v.),jaloers?Ofrechtstreeksontleend aan (ofgevormd naar) ofr.zeleux
of lat.zelosus?
Twijfelmoedig, achterdochtig? 1Voor
een zelose vrouwe dit gem aeckt esy.
W aerduerzijaen haersmanspeysgeraecktes,
A.BIJNS,N .ReI.92,a,Opschr.gle.kw.
16ee.1.
Zeloosheyt,zn.Van zeloos(zie ald.4.
Twijfelmoedigheid,vertwijfeling?11Een
t
r
oos
teli
jcke antwoorde, hier bp gegeven, Opdat zeloosheyt zoude werden
verdreven,A.BIJNS,N.RèI.141,b,opschr.(1ekw.16ee.q.
Zelozie,'
zn.Van k
zeloos (zie aId.4? Of
rechtstreeks ontleend aan ofr. gelosie?
Twiifelmoedigheid, achterdocht? j
l
W ildt doch mijn trouwe zonder verwinnen kinnen;Alle zelozie wildt van mij
buten'sluten,A.BIJNS,N.ReI.316,d,8
(1528j,
.
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Ze
raphinlijck, bn.Zie Sevaphinnelysk.
Zeuren,ZUEREN,SEUREN,SUEREN,':0REN,ww.ZieM NNV i.v.Soven,lear
. t;

Bedriegem knuoeien (vg.klL'
.:,jr
op'
en/
AzîïwïsfrlAz;sore'
n/be-soren.Fâllev6,
.decipeyeensoren/seuren.vetus,sujjuvavi,
seuren.Pvaeuavicavi,m alêquidquam ad-

sublegeye en plant.:seuren oft soren,
tvompev, usev devusesf)plaidovev,ïAn#t?neye, vitilitigave, .
$/rp#/
îïs ageve vg. ook

DE Bo i.v.Zeuven.11Nochtanssalic alti
jt
bliuen in troulqn vast ghejtadich,soqder
eenich sgqren, Doesb. 14 gvöör 1528a
1;
ln u (t.w.,
de wereld)is,bedrbcli'
;tiegen!
lortsen en sueren,A.BIJNS429 gqa15404.
Zeuyen (:s,noch)J
yzfl'cs.11svs
.:a.yR'
r
276 (1530:
7,2
.89.(,
1.519j;cltuu Tweqjspyv
ahe
56(2ekw,
e.1;,
Ax
,.tw.
,
Sp..
M nkiiij(15611.
116,e,k'
OlaM
bi'Leuven en vg.Bqsueykenb
.

- -

,

z e oo J
Ontsueyen,',
vells'
ue1'en.
Zexie,zn,,zie S.ectie.
Zielgat,'
zn.Uitzéelen gat.
Uitslr.aap.getroffen in .
deXrachtkri
m en
.

helpezielgaten (in Dyie3fi3l1l6l's1,
93 rbeg.
16e e.?)) qn aymy zielgaten tin CRUL,
Dvonchqf
ertS3g2ekw.16ee.
)).
OPM.Vg.billegaten,lljjgaten,longevgaten, schijLt?gaten, sweetgaten, tantgaten
(zieboven lnl.blz.V1l1n.1).
w

Zienen,ww.Zie M NW i.v.Sienen.
Eig.baten,totnut,tot voordeelstrek-

ken (vg.PRAET 3676 in MNW i.v.Sienen,
sub bet. 1I, 1 en Judich 1044 (1577):
,,W a
t te rade /met vrame //willetVer-

contbienen u:
p datonsmach ziehen'.
t),in
de aanh.verzwakt tot komen,vallen.11
Jc zoudelhu gheerne zyn de ghevrienste
Mochte vp.,
.
al1* dync proffyt /naer mynenzinzieneni,
EvsRAEltr440(1eh.16ee.q.
OPM.ln deJaanh.naar het schi
jnt gebezigd in de bet.van zinnen (vg.MNW
i.v.Sinnen,2e art.,bet.1,2)..lW y
.,hûbben ledich fghestaen . tonsen proffytte
nietzienende'onsen naesten nietl
w lpende
/ Godt hiet d,ienende..EVERAERT 516

753
3).
Zifte,zn-,Zie
W i.v.
.Sifte.
Zeef (vg.,SKIL.: Sif/si'fte/seue,
.
,.!Cd??rz<Az;,incevniculum en PLANT.:een s
'ifte,
tem pS, zeves' '
l4,z cvible ou..sasj) t
l'.
'
lc
(ti
w kdeW et,
)'
ben'denm enschenietanders
dan een zifte,Tqwaetwttgoe scheydeade
duer mijn eerschappye,Gentse S#. 142
(1539).
Zijdsmete,zn.Uitzt
jd en smete.
Slag r
yan terzijde toegebracht. 1 Al
soudem en 'bànnen seuen werf H y,m oet
versoenenalledezijdsmeten,os Roovslu
334(3ekwk15ee.q.

Zyper,zn.Van zypen (zie MNAV i.v. diepzinnig?)om te begri
jpen,Camp v.d.
Sipen).
Doot 1231 (14931 (N.b. een onbeholpen
Sukkel,drommel,stakker.11Doormy vertaling van yysauoir le nombre ie ne
zuldy veel volcx inden arbeydt houwen, PosParart.parsens.ou retentiue''
).
Die anders broodt bidden zouwen als
Sinnelijch spel,zinnespel.11Daerom
arm e zypers, COORNHERT,T'voeyspel593 wi
jhier comen vrijmoedich omtrent Om
r3e kw.16e e.).
een sinnelijck spelu tepresenteren,WQJJ.
Zin,sIN,zn.Zie MNW i.
v.Sin.
Ilensch,prol.12 r2ekw.16ee.
l
u.
1) Mens (vg.voor het gebruik als 2)Tastbaar,werkelijk?lI
,lmaginerende
pars pro toto geest, veynujt, enz.). 11 dinct my zinnelic / Dat wy elcandren
Gheen lofvermaertEn is/sonderduecht ommehelsen minnelic,cAsT.,Pyv.D vjv
/ voor wijse sinnen, DE RoovERs 270 (ca 1530) (hic? Of zinnende,zich voorg3e kw.15e e.
q;Tfy,alle botte,plompe, stellende?M aar dit is reeds uitgedruktin
slechte sinnen,M av.v.N 542 (ca 1500j; Imaginevende).
Hoort edel sinnen: Pvochiaen 1718 (ca
3) Gevoelig voor zingenot? Of aan1540j; Hebben wiJ ons ontgaen... Als trekkelijk? j1Ghy (t.w.Venus) zijt de
plompe zinnen, Katm.580 (vöör 1578). joyeuste // Ghy zijt de zinnelijcltste //
OPM.Zie ook bijZénnehen.
Deexcellentste.//En deminneli
jckste //
2)Spelt/t
zwzïw,
s:('
n),,
sï'
n'
p,
:('
n),zinnespel, Van allen den Goden en Goddinnen,H
allegoriscla spel van ernstige inhoud, zie d.
Am.S 8 (m.16e e.q.
Zi
qui
ste:
r9
ki
mijn DeRedevijhevs blz.58 e.v. Titel qui
stnne
en me
t
'(àn,
ïw,
).zn.
zinne
van vele spelen (voorbb.in mi
jn a.w.
blz.167e.v.);indeteksto.a.in Pvochiaen
ln deaanh.van een verliefde:diezijn
15(ca1540q,cAsT.,C.V.R.69en220(1548q. geestkracht ijdellijk verbruikt, zi
jn ge3)Zingeven,trachten,zichinspannen.1 moedsrust bederft? 11Zi
jdy worden een
Gheiftzin om vaten/vrienden allegadere, Venus janckerkin. Een lytentijt /een
DE RoovERs,Quicunque 426 (3e kw.15e zinne quisterkin zoo naect u swaer
e.
q.
Alenighe onruste, cAsT., Pyv.A iij Eca
Zinderen, slxoyzREx,ww .Van onom a- 15301.
top.oorsprong (
vg.singelen,sintelen,/ï'
z;- Zinnespel,zn.Zie Zin.
Zinninghe,zn.Zie M NW i.
v.Sinninge,
telen)?
1)Zeer doen (vg.SCHUERM.en DE Bo 3eart.?
ln de aanh.gebezigd alsM arianaam in
i.v.).11Daer esser by uwen / toedoene
vermindertMriendesmartenoch zindert/ onduidelijke bet.: verontschuldiging en
jnsielein lyfue,EVERAERT54 g1511j;Ghy v.v.die verontschuldigt,excuseert,vrijroupt dat een de hooren zindert,ald.390 stelt,ontslaat?1
1ZuyuerZantinne/Zoethertichste Zinninghe, DE RoovERE 194
(1511j.
2)Benaming voor het rollende geluid (3ekw.15ee.1.
der tortelduiven,koeren.11Dorre,dorre, Zode,zn.Zie MNAV iov.Sode,2e art.
dorre, dat is tsinderen Der tortelduyf1)Oprispinguitdemaag,hetzuur (vg.
kens,in haergheluyt,Leuv.Bijdv.4,348 Teuth.: soide, opbrecken der spysen ; soide hebn , vuctave en KIL.
(beg.16ee.1.
-

Zinneken,SINNEKSN ook uitsl.m v.:
zinnen, sinnen, zn. ZieM NW i.
v.Sinneàzgs.
Allegorisch personage in een zinnespel,
inz.personificatievaneenfatalehartstocht

van de held,zie verdermijn De.
J?:#:y'
ïJ'hevs blz.60 e.
v. en W .M .H . Hum m elen
De Sinnehens 1W het Redeyi
jheysdvama
Gron. 1958). Van de talloze plaatsen
noemen wi
j slechts Antw.sp. Ee i en
Kkijv(15611.
OPM.Kiliaen steltsinnehen intspelgeli
jk met boetsen-maechev.
Zinnelijck, SINNELIJCK,
ZieMNW i.v.Sinlijc.
1)Zinrijk.11Tgetalom begrijpen was
my te grootTeconstich tesinlic (versta:

Sode. Avdov stomachi: & Ructus rJA-

cidus:sapov acvis ventviculi:& Ebullitio
jlauebilisciycaosventvisuli:vulgojeyuoy;
vg.ook SCHUERM.i.v.Zode en os Bo i.
v.

Zo).1Dedrake vulzoods,walghende om
spuwen M edicineerd haer met wilder
laetuwen,cAsT.,C.V.R.88(15481.
2)Heilri
jk vocht? 11Den gheest daer
allen druck by smeltHeiftonsbespoeyt/
met heuren zode,EVERAERT 473 (1e h.
16ee.q.
Zoetaerdicheyt, zn. Van *zoetaeydich.
Aangenaamheid.11Myn herteverblyt/
jnde zoetaerdicheyt Der materien,EvERAE
RT 308 (152% (zieook ald.394 (1511q).
Zoetdom ,zn.Van zoet.
ln de aanh. naam , waarm ede God
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Zoetgeurich - Zueren

wordtaangesproken.llTroosteliczoetdom, boven eenighzoetzele,Gentsesp.ôk(15391.
in uwe handen vaet Ziele, lichame, en
Zoken (1),ww.Oorspr.?
wilt doch bewaren my, Gentse Sp. 138
Slapen, sluimeren (vg.DE Bo i.v. en
(1539).
Loq
uelai.v.,2eart.)?11Eerick in deeerde
Zoetgeurich, ZOETGHUERICH, SOET- zoke,DE DENE,bi
j DB Bo i.v.Zohen (ca
GH EU RICH , SOETGHUERICH, bn. Uitzoet 1560q
en geuvl
zoken (11),ww.Oorspr.?
en) met -ich.
Zoet, aangenaam van geur (A
ré;.KIL.: Zacht koken, sudderen, gaar worden
soet-gheu righ . Fvagvans, bene olens, (
vg.DE Bo i.v.Sohen)? 1MTy zullen noch
suaueolens:iucundusodove).11EVERAERT zulc een bruwetken koken / Ter werelt
32 (1509), 189 (1526q, 341 (1530j, 353 zoken / en mach gheen quader, cAsT.,
(15311;cAsT.,Pyv.A v gca 1530),H'
#l/ît/. Pyv.B iijv(ca 1530q.
S#.K ijv,L iV,Dd iiij en pass.(1561j. Zoldermeerytelken, zn. Uit zoldev en
OPM.Nog bijc.vRANcx,aang.bijDE meevylejhen (van meevyle),merrie).
Boi.v.Zoetgeuriggeind16ee.q.
Lichte of publieke vrouw. j
l NachtZoetgheruchtich, bn. Uit zoet en ghe- hulen,overvlieghers,die gheerneprouven
vuchtm et-ick.
omme jonge zoldermeeryekens besprynAangenaam klinkend.1Allegheluyden/ ghen, os DBNE 283V gca 1560); Adieu
die zoetgheruchtich zijn, cAsT.,Pyv.B zoldermeerykens / spaenssche jhennetvjv (ca 15301.
jens,DE DENE,Langhen Adieu 134 (1560J.
Zoetghuerich, bn. Zie Zoetgeuvich.
Zole,zn.Oorspr.?
Zoetheunich, ZOETHUENICH, SOyzTHUE?11Alheb ick hem tgordelverholen //
NlcH,bn.Uit zoeten keunich (zie voor gestolen ln troostighe zolen //bevolen //
heunich alsbn.,W NT i.v.Honig,Aanm.). duerquolen Sijn sinnen sinnelijck /lck en
Honingzoet.1D.:Den crych en cunnen can nietin de roemige molen //scholen,
zy niet ghelaeten.G.:Dat doen de zoet- Sp.
d.M .4536 gbeg.16e e.q.
hueneghe baeten,EVERAERT 213 (1528?q Zommen,ww.ZieSommen (1).
(zie ook ald.524 (1534j,549 (1538j);IJ Zoogheghe, zn. Van zooghen.
woorden zoetheunich schynen, cAsT.,
Voedster. 1 Zoogheghe tsbehouders
Pyv.B vj(ca 15304.
diet alregiert (totM avia),DE RoovsRE
Zoethulpich,bn.Uitzoetenhulpen met 197(3ekw.15eer
j.
ich.
Zoope, zn. Z1e MNW i.v. Sope? Of
Vriendelijk helpend? 1 Den staet der corrupt voor noope (zie Nope)?
lndien authentiek,dan eig.teug,in de
weduwen /endedejnnocentenVerblyden
a1sjongheaderenten Jnhu zoethulpeghe/ aanh.fig.:woord.11W aerwaertlicht de
claerheytghepresen,BVBRAERT396(1511q. reyse willet my ontcnoopen met corte
Zoetluchtich,bn.U it zoeten lucktmet zoopen,Tavuwegvaen 886 (
1581q.
'
-1
ch.
Zoorghich, bn. Van zoovgken, zorgen.
Zoet, aangenaam van ,,lucht'' (sfeer, Zorgvol,kommervol? 11Jnt Huus van
atmosfeer)?11O Tijtvanweelden /termijn Neersticheyt / eshy (t.w. Eyghen JFJ,
szoetluchtich Vrolic der voghelen zanc domt wuenachti
c
h
Dae
r
Domna
c
i
e
hue
r
gheruchtich Hoortmen nu ruyten, cAsT., houtpvulzoorgheghevl
egghen,BVERAERT
Pyv.D ij (ca 1530);Hoe schoone /hoe 59(1511q.
lievelic / ende hoe jeuchdelick. Zoet- Zoringhe, ZUERIJNGHE, zn. Zie M NW
luchtich deuchdelic is desen nacht, ald. *
1.5J.Sovinge.
1)iiijv.
Bedrog. 1Men hoorter gheen zuerijnZoetmondich,SOETMONDICH,SUETMON- ghe /Jndeboll
e baene Specialicken /op
olcu,bn.,bw .Uit zoeten montm et -ich. de mesdaghen niet Se zi
jn alzo helich /
Eig.aangenaam sm akend ofklinkend, alzo men ziet, DE Roovsl
tE,Quicunque
luidend (vg.KIL.:soet-m ondigh.Dul- 593 (3e kw.15e e.
q;Tes alzoringhe en
cis gustu, dulcis prï.& Dulcis siueblan- bedrogh,El
chevlijc348 (ca 1490?q.
dus (77:,blandiloquus,suauiloquus,suauiZouckachtich,bn.Van zouchen,zoeken.
loquens), v.v.in veralgemeendebet.?inz. Gezochtmoetende worden,moeilijk te
a1s epith.ornans:aangenaam,heerljk.11 vinden? l
jAlwaertdatse jn winnynghe /
GentseSp.107,134,161(153% ;Smenschen of verlies torden Jnt vuthende moetic /
gheest 311 (ca 1560?j;Antw.sp.T ij,Ll huerlieder verkies worden. M y seluen
iij,Yyij(1561q;Haagsp.k iiijv(1561q.
(t.w.Aevm in deBuevsejen maeckicniet
Zoetzele, zn.Van zoeten.
zouckachtich vryt EVERAERT 287 (1529).
-

lets zoets. H oe zoet CS ZiJ'n woordt
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Zueren, ww. Z1e Zeuven.

Zuerich,bw .Van zuev.
Bedrukt:11Hoemach mitherte wesen
Met zware arbei
d? 1 (Den W arachti- soo swaerljc (var.swaev),M ay.v.N. 34

j om hem menegen
ghen Lansman)vergadertzeerzuerich // gca 1500q;W athebdi
zyn goede tartlwe eedelick in zynen oest, traen ghecreten En bi
jvrolijck geselscap
ReyneM .1345 (ca 15757
.1.
z
wa
e
r
l
i
j
c
k
g
es
e
t
e
n,
A.
B1JNs,N .ReI.217,
Zuericheyt,zn.ZieM NAV i.v.Suvickeit. d,10 (1526q.
Zuurheid (vg. KlL. suerigheyd. Zwaghersche, zn.Van zwagkey.
A cov, aceybitas en PLANT.: suericheit,
Schoonmoeder (vg.Swagev).11Zwagersuerheit),in de aanh.in fig.verband.11 schecomtdoch by ons eeten fijn,M oovvel37(m.16ee.
q.
Tu
sschen HemelendeEerde/staethu te hens
Prouuene O Vrancxsche landauwe een
Zwaken, SwAKBN,ww. Zie MNW i.v.
am pereghe, zuericheyt, EVERAERT 129

Swachen.

(15251.
Zuerijnghe,zn.Zie Zovinghe.
Zughelic,bn.?bw.?Van zughen.
Eig.zuigend en v.v.in de aanh.(adv.
bijgbesoghenjgretig?Of(adj.bijleevyng/2:) aantrekkelijk, verleidelijk? 11Huer
leerynghe zughelic /hebtghy jnwendich
ghesoghen,EVERAERT 70 g1511q.

1) Schudden, schokken (vg. KIL..
swackenpswicken. Jz
rïbrt
zrcl. !1 1nt
rechtegnq de cruce een zwaken zwaecte
zoe dat v tbluet te dusent steden ute
spranck,DE RoovERE 119 (3ekw.15ee.q
Ten mach niet scaen // als zwakende
craken styfjntghenaken,Reyne M .522
(ca 1575?) (hic?).
2)Verzwakken,verminderen:v.v.vergaan?OfVerlaten?11O Godtvan lsrahel
wat is my nakende!Allen myn vruechtis
m y swakende,Bel.
v.sam.525 geind 16e
e.?q.
Zwancheyt,zn.Van ZW GR'C.
Ellende?11Ditismijn zwancheyt,Daer
is veranderinghe in des H oochsten hant,
CRUL,Ps.77,108(2ekw.16ee.q.
Zwansen,ww.Zie M NW i.v.Swantsen.
Coire? 1Sulck een als wasmijn eerste
m an Sorgh ick sal ick niet raken an ...
W anneerick zi
jnderghedenck /soomoet
ick weenen /Alseen krijghsman sooging
hy zwansen,M oovhensvel22 gm.16e e.q.
Zwatelpot,zn.Uitzwatelen en pot.
Brabbelaar.11Stamercatte grielebottecroes zwatelpot,Ds DENB,bi
jDy:Bo i.
v.
Swatelen (ca1560q.
Zweymen,ww.Zie M NW i.v.Sweim en
Zweven (vg. Teuth.. swym en (l
sw eym en),sw even in der lucht,
volitave).1Hier wert so over grote gee-

Zuylooren,stTvLooltsx,ww .Van zuyl-

oove(vg.KIL..suyl-oorephangh-oore.
Pendula auvicula,enz.)of uit zuylen en
oovemet-(8).
z;.
Eiq.deoren laten hangen,fig.mismoedig zljn (vg.KIL.:suyl-ooren.Demitteve auviculas,deiecto esse J'
p,
ïpz
lt?). 1 De
Klickstijven als verveerde Katers Gaen
al zuylooren,H .d.Am .V 5V g
m.16e e.q,
0.:Siet hem suylooren S.:Hy en heues
nietvaste /Hy isser om ontstucken /erm
pijpere,Antw.sp.Gg i(15611.
OPM.Nog bijcA'
rs (zie OUDEMANS i.v.
Suylooven en De Jager,Fveq.1,741)in
debet.piekeren (?).
Zwadde, zn.Oorspr.?
Ongunstige benam ing voor een vrouw.

ljW aeric ghelyc een / verloren zwadde
Ledich /vuul/zoo mervele vynt,BvERAERT 294 (1538?q;Vander leelicke Ve-

tustina eS bescreuen DaiWaS een SChOOn
Leelicke vuyle zwadde, DE DENE 273b

gca 1560j.

Zwaerdigh, swssRolcu, bn.,bw.Van

zwaevt.

1)(Scherp)alseen zwaard.1Datwoordt
duersnijdt mijn ziele zwaerdigh, Gentse
S#.220 (15391;Sijn sentencie salscherp
en sweerdich sijn,A.BIJNS233 gca 1540);
N iet vreesende Godts oordeel snydende
sweerdich,Bvuyne2,91g2eh.16ee.1.
2) Met het zwaard; gewelddadig. 11
M ars bataillen m enich bloeder sweerdich
Doen ter Plutonigher speloncken dalent

ringe V:anden sielen, die hier zweym en,
W ien selense waer weten heym en,Eevste

Bl.742 gca 1440?q.

Zwichten, sw lcHTsw,WW. Zie M NW
1.v.Swichten.
'

Stichten,grondvesten en/ofscheppen?
11Lof die daerdsce schat ewelic zwichte,
DE RoovsRs 120 (3e kw.15e e.1;Doen
trechtrustelijck gheswichtwas1nthoochsterijcke,ald.374;(M JrïJ)alsconinginne
vanden hoochsten throne van aenbeghinne ghe/eerst (1. ofverstagheeeyt?)/
ghe/ewicht (l. gheswichtL?) x ghesticht)
euwelyketSt1,297 gvö6r15244.

cAsT.,Pyv. B vij (ca 15301; Na dat sl
brachthebben,GHISTELE,Hsf.19 (1555q.
Zwlchtlnghe, SwICHTINGHE, zn. Van
Zwaerlijck,swAsRLllc,bn.Zie MNW
zwichten.
i.v.Swaevlijc.
m alcanderen sweerdich Ter doot ghe-

34
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1)Zondevezwichtinghe,zondervoorbe- swycke, Bvuyne 3, 41 g2e h. 16e e.q.
houd? 1Ulien heetick wellecommen zon- 3)Zwijhe slaen 1w,van,tekortkomen
dere zwichtinghe,Veyl.Z.1,352 (1583q. in,nietgenoegontvangen van.1Niement
2)Swichtinghedoen,laten varen?11Der en slaetdaervan troeste zwijke,DE RooBaguenauwen moet ghi ooc doen swich- VERE 290 g3e kw.15e e.
q; Euclides en
tinghe:W antteseen ontstichtinghe,zon- slaet hi
er in gheen swi
jcl
ce,Antw.sp.P
derpacofband,cAsT.,C.V.R.229 (15481. iiijv(1561).
Zwijke,zwllcKE, swllcxs,swlcKlsl, and
4)
er
Swi
sda
ck
ns
hi
lajen aen,twijfelen aan?jlV'ie
sw v cK ,zn.ZieM NW i.v.Swihe.
sow dorven hebben piepen
Zwi
jhe slaen,A.BEDR.- 1)Nalaten, dan deeseviant/dusslaetdaeraen gheen
achterwege laten. 1
1Te veel idel claps swick,Saeyeve895 (2eh.16ee.1.
moedt ghisl
aen wijcke (l.zwijchej,cAsT., OPM.De bet.,yin de steek faten''o.a.
C.V.R.28 (
1548)(zieook ald.11 (hic?)en no
g bij DE RoovERE 131, St 2, 18, A.
Bllxs,N .
ReI.125,f,3;160,e,17;249,c,
3
1
)
;
O
J
h
e
r
e
mi
a
s
we
e
n
e
n
d
e
s
l
a
e
t
d
o
c
h
nv
zwycke ouer my de vervallene vul van 3,<.Bllxs 270,378,389,424,CRUL,Ps.
77, 51,H.
verzycke,ReyneM .934 (ca 1575q.
d.Am.D 1, Antw.sp.Ffiiij,
OPM.M et een dat.ethicusin DeV.PV.B . Bvuyne2,84,3,15en l
aterbijvlsscHER,
286,1 (1539q,aang.in MNW i.
v.Swihe. Bvabb.(uitg.V.d.Laan blz.61).
2) Verwaarlozen, veronachtzamen. 11 Zwin,sw lx,zn.Zie M NW i.v.Swin.
D edel Poëtrie en slough Orpheus gheen
E1b*
o' (bronlader,in deaanhh.feitelijk
swijcke,cAsT.,C.V.R.108 (1548);Gena- nog slechts dienend ter omschrijving:
digeheere/slaetdoch datgeen swyckeal shemelszwin,de hemel.11Diessydi(t.
w.
roepense doet penitentie, Bel.v.sam .787 Maria)tslot van shemellsqzwi
nne,St2,
geind 16e e.?q.(N.b.Bli
jkenshetverband 31 (vöör 1524q; - tscvltcen zwin, het
is bedoeld slaetdoch dat swyche of liever kruis. 1 A1st (
t.
w . Christus' lichaam)
slaetdoch datgeen goom).
hijnc an tscrucen zwin,DE Roovslts 144
B. ONz.- 1)Nalatig zi
jn;v.v.ook (3e kw.15e e.
1; tsweveltsswin,de weverflauwen? 1
1Om bidden alssy /suldy reld. 11 De naghel voldoende dit reyn
nietslaen swijcke,Antw.sp.Pp ij(1561); aduijs Heedt ouerdencken in tswerelts
Arbeyt, syt neerstich, geen swyck en swinne,DE RoovERs 245 (3ekw.15e e.1.
slaet,Bvuyne3,24 (2eh.16ee.q.
OPM.De eig.bet.leeft mogelijk nog
2)Missen,falen,nietgedaan krijgen.11 geheeloften dele in de M arianaam zwin,
G. Jc zoudese cryghen eer ghy S.:Jae voorafgegaan doormaechdelic(Dev.Pv.B.
slouchge gheen swycke, BVERAERT 267 281, 9) of zedel
icste (DE RoovsltE 194,
(15301(zieook ald.539 (1538?1).
var.: zehevstej.
Enen zwtjheslaen,iemand ontgaan, Zwinninghe, zn.Gelegenheidstrijm ?)hem niettendeelvallen.1Denherderkens vormingvanzwin (zieald.4?
en sloec
h vr(
ue
301
cacht OOC' geen swi
jcke,A. (Barmhartige) ,yader''? 1 ZorchfulBIJNS
1540), H aren persoon dichste Zalue Zondaren Zwinninghe Ltot
slaet my alomme swi
jcke,cAsT.,C.V.R. M a
via),DB RoovsRE 194 g3e kw.15ee.q.
Zwonc,zn.Zie MNAV i.v.Swonc.
210 (1548) (hic?), Syn bermherticheyt
en salu slaen gheen swycke,v.D.BERGHE,
3A /8611611 Zf
,
floz
Flf,terstond,onm iddelRej. 58, 42 gm. 16e e.
q; Hebben sy lijk?1Om spreken willichuermeteenen
haer begeerte? Neense, dat slaet hen zwoncan,EVERAERT 205 (15281.
-
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A A N H A N G SE L 1
Voorlopige lijst van woorden,die als zodanig ofin één of meer betekenissen in de
literatuur voor het laatst in rederijkersteksten worden aangetroffen (voorzover de
betreffende letters reeds in W NT zijn behandeld).- N.b.De woorden zijn in dit
aanhangselgemakshalveveelalgespeld alsin MNW ;wijkt de authentieke spelling te
veel af,dan wordt die van M NW in elk gevaltevens verm eld.
Adversant,Deenv.M ensch 931.

adversarijs,Camp v.d.Doot634;Rott.Sp.
C vlllv.
aeldinger, EVERABRT 113.
afgodie,Tvudo 2646.
afgodier, EVERAERT 259.
aise,gem ak,enz.,cAsT.,Bal.A 2v.

beloken,zn.,zieW NT i.v.Belohen(I)en
EVERAERT29.
benen (op),zieW NT i.v.Beenen (111).
benoosen,Camp v.d.DPOJ996.

argueren,berispen,Dvyd.Rej.F iij.

berapen,Dals.wedevh.805,W NT i.
v.
beroem er, snoever,H .d.Am .S 7v.
besaten,voornemen,Tcooyen 1058.
beschaven,berooid,A.BIJNS 266.
bescheidich,cAsT.,Bal.A 8.

aviseren,hem -,Camp v.d.Doot2642.

besluten, baten, helpen, EVERAERT 228.
besoec doen, onderzoeken, nasporen, zie

altenen,zieW NT,Suppl.i.v.
armertiere,Chavon 122.
arnen,Eevste Bl.563.

baelgye, gebied, rechtsgebied, W N T i.v.

Balije,bet.1en Tvudo3340.
bay,roodbruin (paard),Judich 499.

bandoen,zieW NT i.
v.en ReyneM .7,809.
barteren,ruilen,EVERAERT 55,468,469.
beane, cAsT., C.V.R.245,
'Pvesent 403.
bebloedich,Doesb.31.
becnagen, belasteren,Tvudo 1485.
becondigen,zie W NT i.v.Behondigen en
EVERAERT 211.
becraken, cAsT., C.V.R. Schaecberd, t.o.
blz.224.
bedachticheit,M eestAl434.

beslaen,hem -met,Jezusi.d.tempel15.
W NT i.v.Bezoeh,bet.4).

bestierheit,Camp v.d.Doot1996.

bevangen, ontvangen,cAsT.,C.V.R. 122.

bevesten (= bewesten,zie MNW i.
v.Bewessen,bet.2)en Bevesten,Aanm.),
Sp.d.M .3199.

bevroet,inzicht,zie W NT iwv.Bevvoed en
EVERAERT 536.
bewanderen,VerWerven,Red.en N at.670.
bewanen, BVERAERT 224.
bewisen,onderwijzen,EVERAERT 299.
bewissen,Sotslack 235.
blaem te,zie W NT i.v.Blaamte en Eevste
Bl.1451;EVERAERT 151,158,314,381;
bed
e
,
o
p
a
l
l
e
(
b
e
e
)
,
a
l
s
he
t
u
be
l
i
e
f
t
,
i
n
's hem els naam , F .Vvoede 403; Leuv.
H .d.A m .T 6v,Y 1 en pass.;Bvuyne 3,
11 en 12; Gv.H el 605; Bv. W illehen
#ïJ'
#r.4, 176; Dvie M innevs 44; EvERAERT 84,178,394;Redevijhevsged.36, 415,. Pvoetus ,4bantus 459.

482;Antw.sp.Hhh i,Bv.Willehen 524; blivinghe,Antw.sp.T ij.
K atm .300;Goem oete438.
boerderen,w w.,D oesb.65.
bedracht,BVERAERT 185.
botseus,CRUL,Tweespvahe 10.
beduwen,M eestAl728;Jezuso.d.levaevs caritatich,Rott.sp. K vijv.
555,557.
chirografe,Gentse Sp.111.
begeerder,GentseSp.299.
ciceijn,kwart ons (MNW :Siseine),B%y@@-

begrijp, onderneming, Camp t?.d.Doot
1174 en pass.
begroeten,uitnodigen,EVERAERT 78.
beheet,zieW NT i.v.

stiev240.

clarificeren,verheerlijken,Rott.sp.A vj.

clergie,wetenschap,geleerdheid,zieW N'r
i.
v*n bet. 1.
cloosterier, DB RoovERs 326 ; VAERNEbehoedicheit,GentseS/.76.
behout,m acht,zieW NT i.v.Behoud,bet.
w llcx, Bev.T 1, 252.
4 en Tvudo 1290:behelt.
cockaert, D oesb. 246.
beleggen in,beschuldigen van,EVERAERT condemneren, Eevste Bl. 19; H eym elic

454;Rott.sp.K iij(vg.DE Boi.v.).

belemmertheit,GentseS#.331.

belof,Piv.6n Th.410,W NT i.v.

Lijden217.

confonderen, Gentse Sp. 251; Heymelic
f-ï
J'
t&s 5.

conforteerlijc,Pvesent15.
conjuratie,H .d.Am.O 4v.

gay,vrolijk,P-.Vvoede104;Kluchtsp.1,81.
gallke,snel,Cvijsman 248.
consolatie,GentseSp.89 enpass.
gast,vreemdeling,vijand,Doesb.
consorten, m edestanders, vrienden,enz., gebiedinge,Rott.sp.H iv.
cAsT., C.V.R. 215.
gebloet,verwant,cAsT.,Pyv.A ijv.
contersegel, Tcooven 587.
gebont,verbond,Tvudo 1084.
contritie,wroeging,v.D.DALE,J'
P''
: 1035; gecri
gelijc,GentseSp.203.
H .d.Am .Ff4.
gelauwen, genieten,verkrijgen,pakken,
controversie,St 2,249.
Doesb.126;cAsT.,C.V.R.121,
'H .d.Am .
O 6.
covine,zie W NT i.v.Kovijn.
croech,kruik,Rott.sp.H iiij.
gelieflic,behaaglijk,aangenaamtSev.Bl.
crooc,zie W NT i.v.K vooh.
127,690,856;cAsT.,Pyv.C viilv.
Cure,zorg,zieAVNT i.v.Kuuv (1h
,,bet.1. geluchte, lucht,hem el, uitspansel,cAsT.,
dangieren,ww.,EVERAERT 506.
Bal.A 5.
dasaert,Camp v.d.Doot1624;DvieM in- gem ac,aangenaam ,Antw.sp.biiij.
nevs 69,
.Chavon 317.
gerwen,Tyudo 2369.
deduut,zieW NT i.v.
gesticht,gesteld,(hd.beschajjen,lat.disdescenderen,A.BIJNS,N.Rej.119,b,15,
* #osï/1f.
s),EVERAERT 39.
Dvie Sotten,Naprol.7;H .d.Am .G 2v; gestichticheit,cAsT.,C.V.R .200.
Bvuyne 1,277?
'3,19;Antw.sp.SsijV; gewyst, Tvudo 2251.
Rott.sp. D viJ.
gijse,A.BIJNS,N.Re.
i.137,bt11.
destrueren, JF:89,.Gheleevde 212.
glosen,onderwijzen,onderrlchten,Antw.
deviseren, Tavuwegvaen 1128.
Sp.Rri.
dicteren,dichten,H .d.A m. Z 3.
goetgetal(zieeenmnl.plaatsinMNW i.v.
discipline,leer,cAsT.,C.V.R.3,75,
.SmenLiejgetal),Bruyne 1,177:meeste getal.
schen gheest638.

gooc,H s.TM B,G,fol.131.

acelicheit,Doesb.84.
discorderen,H.d.Am.P 5,
'Rott.sp.C iijv. gr
grieveren,cAsT.,Bal.A 2V.
dissoluut,St2,43.
dorebroeien, in vlam zetten, EVERAERT habi
tueren,kleden,(MNW ook Abitevenj,
EVERAERT 95,121 en pass.;DyieSotten
184.
69;B.d.Scv.13;Leenhoj577;Pvesent,
doreknocht,in fig.bet.,Jezuso.d.levaevs 1
toneelaanw.
905.
li
js;
tOnt
v.
pent
rsm.
onage
s;
f iij,11
h
1 ii
v.Re
207
dorem erken,Bvuyne 2,102.
Ilaagsp.
Katm .533.
dobet.
revlie
gen,zieW NT i.
v.Doovvliegen (11), harderen,
1en 2.
zie W NT i.v.H avdeeven.
drinten,zieW NT i.v.
helich,wederspannig,St1,33 heijl
ick.
herwerken, vernieuwen, Gentse Sp. 349.
drogachtich,Camp v.d.Doot1017.
druusch,lawaai,gedruis,Bvuyne 1,16.
hypocrijtscap,Bvuyne 3,118.
dureren,duren,D oesb.285.
hoonte,Rott.sp.H iv.
dusenterhande, (
ringe,Rott.sp.D i.
MNW 1.5J. Dusentich- ho
steylktande),v.D.MEULEN,Ketiuigh.11,
* hortinge,Con.Balth.559. 4608; Twee
cAsT.,C.V.R.109;Bvuyne 3,61.
hotten, ho*uden, Sp.d.M .
Sotten 55 Tvudo 8.
dutten,slaan,zieW NT i.v.Dutten (11).
eerbarich,Doesb.95.
elvinne,cAsT.,C.V.R.205.
erreren,cAsT.,C.V.R.151,
.Hoyr.Gheleevde
80.

'

hulpich,Z1e W NT.1.v.

huurcnape,GentseSp.17.
impetreren,Rott.sp.çw
)T:.
inlandt,zn.Gentse Sp.210.

exalteren, Camp v.d. Doot 1230, 1390; i
eken,Antw.sp.lijv.
-nl
W ell.M ensch 42;Tyudo 1425;Chavon

Joesteren,D oesb.102.

539;Redevijhevsged.53,21.

jorneyte),Dals.wedeyh.623,W NT i.v.
Jovnei.
justicieren,executeren,zie W NT i.v.en

excusatie, Ds RoovsRs 205,
. v.D. DALE,
< r8 307;BVERAERT 137,251,A.BIJNS,

Bvuyne 2,59.
N.ReI.121,e,5,
'288,a,5,
'H .d.Am.X kab
belen,kibbelen,zieW NT i.v.Kabbelen
6;Tyudo 2678;Chavon 106.
(1V)en H .d.Am.H 4.
exponeren,GentseSp.348;Antw.sp.T ijv. kivi
nge,EVERAERT412.
fellaert,D oesb.246.
krachten,verkrachten,D oesb.175.
fijn doen,sterven,cAsT.,C.V.R.145.
fosse,krocht,kuil,v.D.DALE,Hszz 992.
fum eie,EVERAERT 219.
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kreupelen,kreupel m aken,Doesb.79, DE
DENE 370a.

lampreel,Voovleden Tijt388.
largent,geld,A.BIJNS,hT.Rej.100,b,3.
laudatie,lof,A.BIJNS,N.ReI.84,e,18;
Antw.sp.Dd i;Haagsp.b ij;Rott.sp.
O v.
lecfrijt,Doesb.193 (ofcorrupt voor leefhvuyt?).

moraliseren, (geestelijk) verklaren,
leggen,Tvudo 142.
mosse,zieW NT i.v.M os(l)en Antw.sp.
m ijV.
moutvliege,DE DENE 335a,
.Antw.sp.Cc
iiijv.
m uskel, c-lsT., C.V.R. 217: musculen
(rechtstreeks uit het lat.?).

M atse)? Leenhof 51.
medicinalijc,Pvesent2
93.
267.

onachtsamich,yz
lwfît/.S#.Mm iijv.
onbeseffelijc,ongevoelig,H.d.Am,.O
.w 1M.

menirerhandlcheit, Antw.sp.Kk iiijv.
m entloen maken (MNW i.
v. slentie),
Gentse Sp.260.

onbekent,dom,dwaas,Elchevlijc3;M av.
V.N . 515,
. EVERAERT 13, 193, Gentse
S#.109;Dwevchd.Apost.359;Roevende
v.M eestAl51,
.Rott.sp.B ijv;M .Bedv.

leckaert,Doesb.247,DE DENE 354a.
lichtich,helder,klaar,enz.,EVERAERT393. m uteren,Doesb.202,
.cAsT.,C.V.
R .6.
livich,levenskrachtig,zieW N-fi.v.Lijvig, narratie,cAsT.,C.V.R.19;H .d.Am .B 8.
bet.A,1.
narreren, BVERAERT 372;Gentse Sp.263.
loyaert,Doesb.247.
nergerincks,Antw.Sb.
2 bi
ij.
en , w w ., JTezus ?'.d.tempel49.
loyalijc,bw.,Pvochiaen 255;Antw.sp.O nnies
eten,vernletigen,GentseSp.83,304.
iJ
-v.
loosm an,St1,142.
obedient,GentseSp.101.
octroyeren, toestaan, Tvudo 1110.
loosten,verlossen,H .d.Am .K 8.
losscaert,D oesb.246.
ommeluken,Antw.sp.Dd iiij.
om meslach, verandering van gezindheid,
luken,houwen (?),EevsteBl.620.
luuschen, loeren,zie W NT i.v.Luischen
C.V.R. 1kke
98.n,Dwevch d.Apost.
AS
omCv
alT.
le,
n, verstri
(11)en BVERAERT 28,56.
735.
m aey,oogst,Tavuwegvaen 1295:may.
massche,= mnl.mactche (zie MNW i.v. om nipotent, H .d.Am. C 4v.

onbate,zie'
W NT i.v.onbaaten EVERAERT
176,291,
.Doesb.101.

m einder, EVERAERT
m elancolieus,Doesb.110.
m enstrualich!Gentse S/.109.

.

m essagie,boodschap,W ell.M ensch 315.
mijne,aard,soort,A.BIJNS,N.Ref.27,e,

Hayt1093,
.COORNHERT,BvuydtChvisti
337;
donbehende, de onwetende,

Camp v.d. Doot 1121,
. Doesb. 222;
7 (vg.W NT i.v.M ijnelV).
minsamelijck,Antw.Sp.Ttiv,
GentseSp.1;Redevijhevsged.12,173.
minsam ich, EVERAERT 69, 255.
onderdragen,hem -,zich onthouden van,
EVERAERT 150.
mirakelijc,H .d.Am.K 4.
misbieden, Tavuwegvaen 111.
onderspreken,m et elkaar spreken,cAsT.,
miskief, misdaad (
zie STALLAERT i.v., C.V.R.166.
GHISTELE,Tev.Heaut.49.
b
e
t
.
4
)
,
ongebadicheit,H .d.Am.Ff3(in W NT i.v.
m islusten,Haagsp.g iii
Beiden, Af1:wel ten onrechte opgevat
j.
mispaeyen? MESPAEYEN, zie
a1songebeid%gheid).
ongecustet, EVERAERT 255.
M ispaaIen.
ongehoorzamigh,GentseSp.302.
mi
sprijs,zie W NT i.v.
mistroost,zieW NT i.v.

m istroosten,zieW N T i.v.

misuseringe, cAsT.,Bal.P i(achter
R.,ed.R'dam 1616),

m isvergen,zieW NT i.v.en M av.v.N .363,
.
clsT., C.V.R. 138.
mole, hoofd, hersens, geest, EVERAERT
539.
molen, vergaan,verteren,H uis v.Idelh.
658.
moor, helsche -, duivel, zie W NT i.v.

ongenam e,Bvuyne 1,60.

ongenoost,GentseSp.259.

ongelijckelijc, onvergelijkbaar, H.d.Am.
L 4v.
ongeraectheyt, verdorvenheid, boosheid,
DE RoovslkB 388.
ongrondeerlic,Bvuyne2,91.
onkenlic, onbekend, Tvudo
onthinlych.

onpuur,A.BIJNS,N.ReI.26tc,9.
onrechticheit,Antw.sp.R ljv.
M oov(1),bet.A,1en St1,98;A.BIJNS, onrustelijc,cAsT.,C.V.R.173.
N.Ref.190,e, 11,
.- mooyhin,naam onsachticheit,Doesb.274.
waarm ee een zinneken wordt aange- onstichticheit,A.BIJNS,N .Ref. 18, b, 7.
sproken, EVERAERT 511.
ontberen,nalaten,A.BIJNS,hT.Rej.312,c,
15.
moorddadelijc,bn.,H.d.
A m.N 8V.
.
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ontbliven - salade
*

ontbliven, ontgaan, zie W NT 1.5J.Ont- planen, uitwissen,
(I)en Doesb.63.
blijven,bet.1 en H .d.Am .G 4V.
ontdragen,hem -,in zijn levensonderhoucl plats,zieW N T i.v.
plavant, zie W NT i.v. en DB Roovslts
voorzien,v.D.DALE,JFF: 789.
ontferm ich,HOUwAERT,Izrï:r W terste 242.
400;Camp v.d.Dppf876;Leuv..
sïg'
#pz.
4,346;A.BIJNS 140.
onthogen,zie W NT i.
v.Ontheugen.
ontladere, verlosser,bevrijder, BIJNS, pleideren,H .d.Am .M 6.

N.Rej.278,c,16.

ontpecken,ontroven,EVERAERT 265.
ontregelen,zie W NT i.v.
ontreken,ontredderen,Doesb.267.
ontscheppen,m isvorm en,cAsT.,C.V.R .78.
ontsienesse, EVERAERT 178.
ontsparen,sparen,zie W NT i.
v.en cAsT.,
C.V.R.221;Bvuyne2,97;Bievses24.

pleinlike,zie VYNT i.v.Pleinelijh en Judick 1434.
pleit, kwelling, leed, zie MTNT

llleit

(11),bet.3.
ploechcoutere, Tvudo 1933.
prijgen,Hs.TM B,C,fol.22.
princ(hlier,zieW NT i.v.
profijten,ww.,zieW NT i.v.
ontstellen (van),beroven (van),St1,95. pusoen,zieMTNT i.v.
ontswigen,St2,115.
puurmentelike,Zeven Sp.Bevmh.T vv.
ontswim elen,insluimeren,v.D.DALB,J'
JSg':
30.
onttellen,zieW NT i.v.
onttuyeren, H .d.Am .V 2.
ontverren, zie W NT i.v.
ontvlouwen (
MNW :ontvlien,vg.ouDEMANS i.v.Ontvl
auwen),St2,250.
ontvreden,zie W NT i.v.;- ontvveet,verstoord, EVERAERT 71.
ontwecker, BVERAERT 545.
ontwinden, uiteenzetten, verhalen, A.
BIJNS 315,
.Paulus en Bavnabas,in H s.

quadye,cAsT.,C.V.R .151.

onvereent,St1,94.
onverswegen,BVERAERT 25.
onverweten,Doesb.155.
onvrom e,zn.,zie W NT i.v.

85.
rasschaert,D oesb.247.

qlletelsten,jagen,zieW NT i.v.Queesten
(11)enSt1,69;Tvudo2747
quistwater,Antw.sp.Lliv.
rabot,ruzie,enz.,GentseSp.238.

radinge,raad,Antw.sp.Xxiij.
ranckeur(MNMT'Rancoov),zieW NT i.v.
Ranheuv en Sm enschen gkeest 33, 172;
Bvuyne 2,98.
rans, RANSE, RANST, sluier, St 2, 116;
Tvudo, toneelaanw . na 737: vansgen ;

Rott.Sp.E iv,F viij.
W NT
i.
v.
TM B,B,fol.59;Rott.sp.Q v;Pvoetus rapas,zieLe
Bi
j
d
v. 305;Piv.en Th.
Abantus29.
rasinge, uv.

rasteren,zie W NT i.v.Rasteeven en S#.#.
M .115,Sf1,146;Haagsp.pi.
onwetelijc, verborgen, onbekend, H.d. recken,hem -,zich haasten,H .d.Am .O 6.
Hvl.L 3.
reep,doov'tveephen spvingen,naaranderopsetter,aanstoker,Camp v.d.Doot844,
' mans pijpen dansen, zie W NT i.v.
EVERABRT 157.

oratie,gebed,A.BIJNS,N.ReI.320,a,12.
orbaerheit,Antw.sp.L1li.
oreestte),EVERAERT 93,321.
orguilleusheit(MNW :ovgelieusheit),cAs'
r.
C.V.R.100.
orphaverie (MNMFi.
v.Ovjvoys),SMEKEN,
Gulden Vlies 69.
outragije,OULTRAGE, Well.M ensch 321,
*
GentseSp.100.
overgoeden (vg.STALLAERT 2,322),Tr'
?
xdo 1537.
overjagen, er door brengen, v.D.DALB,
J'
FF: 584.
Païane, heiden, B1JNs, N .
ReI. 329,

Reep (1),bet.4.
reininge,grens,Rott.Sp.F vijv.
reinmaker,Rott.sp.C iv.

rem edieren, Bvuyne 1# 109.
renuncieren,Tvudo 1919.

reposeren,Antw.S#.C iijv.

reproberen,cAsT.,C.V.R.31.
resigneren, afstaan, BVERAERT 56 : ves-

meevt(l.vesineevt = vesigneevt);Tvudo
1598;2817,
.- herstellen,Antw.Sp.P
iiijv.
*resnzeren,zie vesigneven.
respons,antwoord,Doesb.243,
.Jezuso.d.
levaevs480.
restoor,cAsT.,C.V.R.210.
reven,ww .,St2,198.

h.2.
payem ent,betaling?Goossen Taeyaevt458. riken,ri
jk worden,zie W NT i.v.Ri
jhen,
paiseren,zie W NT 1.v.Peizieven.
bet.1,1 en 2 en DE RoovsRs 319.
pareringe,H .d.Am .X 3.
rinnen,lopen,zieW NT i.v.,bet.B.
passien,zweren bijChristus'passie,M eest rudaris,zieW NT i.v.
salade,helm ,H .d.A m.S 4.
A l126.

534

salutatie,pass.,o.a.A.BIJNS,N.ReI.227, spin, vlees (MNW i.v.Spint,
v.o.DALE,Stove 118.
c,5.
saluteren (
.spende.
MN'
W i.v.salueyen geeftéén- spinde,uitdeling,cAsT.,C.V.R.131'
m aal salut
even) F1'tt#p 3121;Rott.sp. spoeder, bevorderaar,ijveraar,DE Roovsl
ts 1'59.
M ijv;Ontv.Rentm.125;Judich 281.
samblant,uiterliik,zie VYNT i.v.en St2, Sporen Jeghens, zich verzetten tegen,
74, 82,
. Geb.loh.Bapt. 99; valse Tavuwegvaen 1043.
schijn, DE Roovslks 317; v.D.DALE, stiët EVERAERT 330.
1Fr8517,720;A.BIJNS,N.ReI.30,c,2; stollnge,heimelijk,EVERAERT 217;Smenschen gheest353:stoolinghe.
H .d.Am .A 5V, C 4, Aa 3V,
.Bvuyne 1,
11;2,43;Haagsp.civ;Deenv.M ensch storicheit,EVERAERT 129.
401,
* deswevelts-,W ell.M ensch,prol. stouten, m oedig worclen,SVERAERT 538.
stranck,strand,D oesb.200.
22,Byuyne 3,89en PaSS.
Savtler,EVERAERT 151.
subdijt,cAsT.,C.V.
R .248,Antw.sp.Aaa

schalkernij,Rott.SP.K iiij.
schipgewant,Hwfzt
?.S/.Oo i.
schoeden (= schoeien),Hwf
zf?.Sp.Nn iijv.
schoppen,spotten,cAse
r.,C.V.R.189.
schorsen, optrekken (van de neus),
BIJNS,N.Ref.267,e,15.
s
e
c
o(ulreren,Antw.sp.S iiij.
secreet, vertrouwd vriend, Dwevch
Apost.1222.

ij;Rott.sp.M iiij.
subgijt,Doesb.56.
subtijlijc,op scherpzinllige,schrandereof
sluwewijze,A.BIJNS109;cAsTo,C.V.R.
10,27,192;a4ntw.sp.Ppp iij.
succoureren,GentseSp.204.
suchtich,bedrukt,cAsT.,C.V.R .19.

s
uurlijc,H .d.Am.
E 4v.
swelten,H .d.
A m.1 2V.

seedrake,diereiariem ,W eveltbevechten 388: swenken,rondzwerven,Roevende v.M eest
zedyac.
Al 347.
talwerdich, W evelt beveckten
seile,emmer,Judick 1294.
sepulture,graf,H .d.Am .E 4V.
Balth.655.
setting,verordening, Tcooven 1062,1070. tangerlic, kloekm oedig, EVERAERT 508.
sicken,ReyneM .599.
taperen,Appelboom 362.
tem pereren,Dyiebl.danssen 1.
s
i
d
e
l
e
,
Le
uv
.
B'
i
j
d
v
.
4,
2
68.
silentie, v.D. DALE, Stove 352;
tenen,W W .z zie W NT i.v.en Roevende v.
M ontt0e252.
M eestAl717.
sim oniake,DE DENE,Langhen Adieu 270: tergie(= tragie),Doesb.86.
symoniacque.
termijn, grens, tijdstip, zie W NT i.v.

sinlijc, bw.,verstandig, ernstig,Appel-

Tevmijn (1),resp.bet.1 en 3.
sissen,sussen,Antw.sp.Kk i.
tisane,cAsT.,Pyv.A vjv.
slaen, iet van monde -, iets achterwege toechsteen,Antw.
sp.Ttiiijv.
laten, niet (meer) over iets spreken, tom en,opsieren,EVERAERT 236,Consted.
M .15.
Leuv.Bi
jdv.4, 333;CRUL,Tweespvahe
boom 154.

tirannicheit,D oesb.65.

20;H .d.Am .E 8v;Tvudo 2998;w.
z
1w/tt?. traetse,weg,Camp v.d.Doot697 en pass.
traisoen, Camp v.d.Doot2235,
S#.Gggiii.
.H .d.Am.
slaken, verllauwen, minder worden,zie
N 3.
W NT i.v.,bet.B .
treeft,Tvudo3435.
sleuren,talm en,zie W N T i.v.,bet.B,1. troppen, cAsT., C.V.R. 101.
truwanten,ww.,D oesb.157.
smekelijcheit,Pvoetus .4bantus 242.
sm alicheit,Pvoetus.
4bantus993.
turbel,bn.,Antw.sp.k i.
turberen,Tvudo 1255.
smeltte),gesp,cAsT.,Pyy.C vij.
soethertich, Bvuyne 1, 114;.4ntw.sp.Tt tweedrachticheit,H .d.Am .Ff1v.
twistich, COORNHERL Ri
11JV.
jcheman 436;
Tavuwegvaen 939.
solemniseren,Jezusi.d.tempel5.
sondarige, EVERAERT 33.
unguent(MNNV:ongementt,cAsT.,C.V.R.
sottebol,Piy.en Th.381.
90.

spadich,Camp v.d.Doot 446;A.BIJNS, utelesschen,Rott.sp.B vv.
N.ReI. 166,a, 5,
' Doesb. 111,
.cAsT., uteplanen, A.BIJNS, N .R6i.165,e,13.
Lied.45,
*A.BIJNS 396.
spelthanetsprinkhaan,cAsT.,Bal.A 6.

spenne;zltbank (7
.),Doesb.263.
spiegelljc,Antw.sp.Ttij.

.

uterecken, kenbaar m aken, Tvudo 3146;
tonen,ald.3304.
utesetten,uitstellen,H .d.Am .E 3v.

uteteren,ruineren,Haagsp.lij.
535

utewijs,D0eSb.21.

Veraccorderen, CAST.,C.T.R .71.
veranderen,ontstellen,Chavon 225.
verbloden,bang m aken,M eestA l86.

verboost,Rott.sp.H viij.
verclaernisse,H .d.Am .E 2.
verclommen, gekweld, benauwd (MNMT
i.v.I,
QrclïAzîpzy'
p,l,ReyneM .704.

vercutsen,BVERAERT 137.
verdeluwen,cAsT.,C.V.R.113.
verdenken,overdenken,Eevste Bl.816.
verdervinge,Bvuyne 3,121.
verdestrueren,Bvuyne 2, 189.
verdoen,gebruik,consumptie,Fct?pr:s401.

verdossen,Jezuso.d.levaevs512.

verdoven,verderven,M eest,
1l 99.
verdult, geduld, M eest Al 704; Tcooven
508.
verduwen, vernietigen, EVERAERT 550.

zelfst. gebruikt, Bvy:90,94;D oesb.181,
.S.stadt831.,

Apost.293.
RAERT

1171,
.GentseSp.275,
.cAsT.,C.V.R.110,

168;H.d.Am.C 4v,E iv;Rott.sp.R vijv.
versierijnghe,vond,GentseS/.212.
verslapen,traag,EVERAERT 26.
versm adenisse, Bvuyne 3, 85.

versmalen,Jezuso.d.levaevs770.
versm eken, H .d.
A m. E 1v.
versmoringe,H .d.Am .M 8v.
versolasen, H .d.Am . H 4v.
versollen,H .d.Am .X 4.

verspaect, St 2,23; cAsT., Pyv.D vijv;
A.BIJNS 273,381,388.
verspien, uitspuwen, Bvuyne 3,121.
verspreken, berispen,Tcooven 751.

ver
steken, weggaan, verdwijnen, M eest
.4l142.
versuumtheit,Leuv.fïJ'
yr.4,242.

verenen,hem -,angstigzijn,EVERAERT13, verswim en, verzuim en, cAsT.,C.V.R.60.
vertarden,dralen,weigeren,M innevaev93.
verfoeyen,Leenhoj555.
vergallen,verderven,Antw.sp.Kk iijv. vertien,vertrekken,Tcooven 511.
vergectl lloesb. 146.
vertonen,bewijzen,M eestAl116.
vergloneren, Doesb. 217.

vertravileeren,W ell.m ensck 452.
vervaernisse,H .d.Am .E 2.
vervesten, versterken, cAsT., C.V.R.213.
Tyudo 100 (hic?).
VerWanen, in OIAZ. gebruik, Jezus o.d.
levaevs 1001.
verheelen,Rott.sp.O iiijv.
verwateren,onder water kom en ofstaan,
verhoedinge,Antw.sp.Zziiijv.
verhogen (op),vertrouwen (op),St1,60. Sacv.v.d.N .,prol.64.
verlanck,belang,H .d.A m.D d 6v.
verwoeder,Jezuso.d.levaevs984.

verglorifieren,Tavuwegvaen 730.
verhalen, herroepen, Chvistenh.

verlangelic,cAsT.,Pyv.C viijv.
verlecken,cAsT.,C.V.
R .135.
verleemt,verminkt,Jezuso.d levaevs699.
verliezijnghe,verderf,GentseS#.346.
verliken, Verzoenen, M eest Al 216, 326.
verlopen,verliezen,Rott.sp.R fiijv.
verluken, bedekken,Sotslack 212.
vermaken,zwartmaken,A.Bllxs,N.Rej.
226,b,5.
verm eten, plechtig of stellig verzekeren,

verwoedich, Bijb.tajelsp.130.
verwoet,in enen hetvevwoede aantiën,H .
d.H-.Q 3,Bb6.
vestich,EVERAERT 331.
vieliaert, BVERAERT 171.

viersaen, H.d.
A m. Y 7v: (spi
jzen) be-

strooid met vievzaeyhens.
vigen, VIJGEN, er van doorgaan, CRUL,

Heynken 7; Antw.sp. T ij'Cvimpevt

Oom 283.

GentseSp.73.
viletqi
jl,cAsT.,C.V.
R .87.
vilelnlcheit,.
M eest,
4l129.
v
er
me
t
e
n
(
t
l
he
yt
,
Ant
w.
sp.
S
i
i
j
v.
verm inderen,benadelen,Roevendev.M eest vileinlike,cAsT.,C.V.R.120;Ontv.Rentm .
Al159.
52;Judich 854.
verm ondigen,
verkondigen, Svnenschen
gheest636.
vernachten,nacht,donker worden,Saeyeve294.

violentie, Tvudo 1093.
violeren,verkrachten,M eestAl547.

vitaelgeren,Antw.sp.Ss ij.
vite,gebrek,Bvuyne 2,92.
verquaden,slechtter)maken,Tcooven 536, vlincken, zich (snel)bewegen,Zeven Sp.
slechterworden,ald.380.
Bevmh.D vv,O iv.
verradich,Camp v.d.Doot442;Rott.sp.M vlinckinge,H .d.Am .L 4.
-

111J.
verraetschap, cAsT.,C.V.R. 210.
verronselt,gerim peld,cAsT.,C.V.R.152.
versadenisse, Bvuyne 3,85.
verscheren,toedelen,Doesb.112.
verscouwen, verschroeien, Doesb. 242.

vlot, stroom ,vloed,EVERAERT 72.

vogelvaken,Leuv.Bijdv.4,355.
volbouwen,Rott.sp.G vj.
volgronden,GentseSp.329.
volherdicheit,Antw.sp.Cciij.
volkennen,Doesb.149.

verseren,lijden,GentseSp.53;Dwevch d. voresinnich, EVERAERT 72.
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voresichticheyt - ypocrijtich
voresichticheyt,Aroorzienigheid,Bvuyne3, weerl
ijcheit,Antw.sp.P iv.
176.
weigerlic, weelderig, dartel, Smenschen
vorevlien, wegvluchten, H .d.Am . C 2.
gheest728.

vredelicheit,Dwevch d.Apost.911:vyelic- welgespraect (vg.MNW i.v.Gespyaectq,
heyt.
HeymelicZz
è7'
#t
rç4194.
vreuchdelijc (van zaken en als bw.), wenen,wennen,africhten,EVERAERT 41:
EVERAERT 100, 189;cAsT.,Pyv. D iv;
CAST.,C.
V.R.121;-,
1.ntw.sp.ltiijv,Hh

iiij.

naev sï-j'
n hant-(zetten).
wepel,EVERAERT 156.
wepelen,H .d.Am .N 3v.
wiet,onkruid,Tavuwegvaen 776 en pass.

vroedich,Bvuyne 2,15.
vrouwencrachter, Tvudo 416.
wijngelt,os DENE,Langhen Adieu 199.
vruchtbarich, Eevste Bl. 730t
' Brttyne 3, winsel,winst,Doesb.58.
134;Haagsp.iiv,n iv,p lij;Tavuwe- wisinge, cAsT.,C.V.R .59.
gvaen 839.
woel,onrustig (niet = wuft,zoalsMNW
vruchtich, vruchtbaar,cAsT.,Pyv.
i.v., 2e art.,ten onrechte vermeldt),
H .d.Am.C 5v.
EVERAERT 38.
vruchticheit, vrtlchtbaarheid,EVERAERT wondich,St1,234;GentseSp.191.
96.
wrack, zedelijk verdorven,cAsT.,C.V.R.
waeyen, aan de galg bengelen, Alit en
203.
WCCCtSCRP, EVERAERT 350.
Lijsbith608,Bt
jstiev362.
wal,helsche -,A.BIJNS 35,81.
wroegen,zeggen,EVERAERT 552.

wederschriven, terugschrijven,
C.V.R.115.
wederspanner,Antw.sp.Lllijv.

ypocrijtich,A.BIJNS,N.Ref.281,d,16;
B .d.Scv.6;Pvochiaen 1040;Beheevinge
Pauli, personage en 190.
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A A N H A N G SE L 11

Voorlopige lijst van woorden,die alszodanig ofinéén ofmeerbetekenissenvoor het
eerstin rederijkersteksten zijn aangetroffen (onderhetvoorbehoud genoemd in->1lyzkangsel1).- N.b.Dewoorden zijn in ditaanhangselgemakshalveveelalgespeld als
inW NT;wijkt de authentieke spelling te veelaf,dan wordt die van W NT in elk
geval tevens vermeld.
Abominabel,cAsT.,C.V.R.198,225.
absenteren,hem -,H .d.Am .D 4v.
absentie,DE RoovERs 188,A.BIJNS 298.

compareren,verschijnen in rechte,Gentse
Sp.210.
concept,Tcooven 175,754,762.

abstinentie,zie W NT,Suppl.i.v.en St conduite, gedrag, Smenschen gheest 5.
1,173.
contrariè'ren,Camp v.d.Doot666,740.
absurd, cAsT.,C.V.R. 45.

cordiaal,H .d.Am .Aa 4.

accident,zie '
W NT,Suppl.i.v.,bet.1 en correct,GentseSp.13.

DE RoovsltE 144 (alstheol.term).
accumulatie,Antw.sp.Vv ijv.
achterdenken, achterdocht, Lijsgen en
accom pagneren, H .d.Am . Z 7v.

Lichthavt428.

decoratie,H .d.Am .Z 6v.
defect,D oesb.173.

dictator,Haagsp.di.

distilleren,Antw.sp.Llijv.
doorblaken,Piv.en Tk.264.

adopteren,totkind aannemen,GentseSp. duimkruid,geld,Doesb.224.
271.
effect uitvoering,uitwerking,GentseSp.
adoreren, Smenschen gheest 511.

2ôl.

advertentie,zie W-NT en Suppl.i.v.en eminent,Antw.sp.Gg iiij,Zz i.
H .d.
A m .Dd 7.
affectie, '
U.Vvoede 38.
aggregatie?cAsT.,C.V.R.53.
alliëren, zlch verbinden,cAsT., Bal.B 1.

employeren,cAsT.,C.V.R.94;Pvesent21.
enorm ,'cAsT.,C.V.R.152.
evangelie,zieW NT i.v.
exceptie, cAsT.,C.V.
R .160.
expeditie, afdoening,Sacv.v.d.N . 1192.
alskaks,Antw.sp.S iijv.
alteratie,schrik,verwarring,H .d.Am .P 2. fabriceren,H .d.Am .Bb 4v.
altereren,Dviebl.danssen 7.
familiariteit,GentseSp.268.
am bassade.B.d.Scv.16.
faselen, zie Vazelen.

amice,Rott.sp.P ij.

fijnaard,Doesb.246;GentseSp.310.

applicabel, cAsT., C.V.R. 144.
f
inancieren,Haagsp.d ij.
flauwhartig,H .d.Am .C 3V.
ascenderen, W ell.M ensck 43.
aspect, aanblik, voorkomen, Antw.sp. fui
k,grap,streek,(zieDE Boi.v.),Sotslack
Nnn iv.
117.
gekakel,Pvochiaen 862.
assigneren,toewijzen,GentseSp.264.
genoffel,H .d.Am ;Ee4.
baai,wijn,Doesb.264.
bedenken, uitdenken, verzinnen, Chavon geschetter,Pvoch%aen 524.
gesnor,EVERAERT 370.
686.
bedotten,Tvudo720:bedodden.
gewest,Zeven Sp.Bevmh.D i.
grielen,grabbelen,Doesb.195.
bedraaien,A.BIJNS,N .
ReI.32,e,15.
beeldig, Chavon 503.
gratis Haagsp.d v.
beslikt,Roevendev.M eestA l474.
griffièn,enten,Bvuyne 3,180.
bestel,beschikking,Chavon 194.
heeroom ,EVERAERT 224;Pvochiaen 1493,
2304,2498.
beweld,zieW NT i.v.
bloedgierig,H .d.Am .B 2v.
hel,bn.,Tvudo 1104.

bout, schat,lieveling,Antw.sp.Xx IJV.
. ijdeltuit,Tvudo 3465:yeltuyte(koppel.?
boutken.

buitenlander,Antw.sp.d ij.
burgerlijk,Antw.sp.V iv.

comm itteren, H .d.A m. Cc 1v.
comm unicatie,DE RoovERs 374.

538

oftwee woorden?).
inclinatie (astron. term .), Antw.sp. Gg
iiij.
inconvenient, cAsT., Bal. P iij (achter
C.v.R.,ed.R'dam 1616).

inductie,Gentse Sp.235.

infaam, Smenscken gkeest 60.
ingenieus,D oesb.211.
inham , Tcooven 204.
institueren;I&Q:r.Gkeleevde 316.
interpretatle,EVERAERT 347 en pass.
interpreteren, EVERAERT 370.
irriteren,H .d.Am .Ff 4v.

javelijn,Campv.d.Doot2009.
jool:sukkel,H .d.Am.D 5.
justlficatie,Weveltbevechten 898.

pletsen,bedr.,Smenscken gkeest12.
plompverloren,zie W N T i.v.

polk;hol,nest,Judich 783.

posslderen,Tyudo1112.
pratten,m opperen,zie W NT i.v.Pvatten,
bet.A,2.
predestinatie,zie W NT i.v.
predestineren, EVBRAERT 373; H .d.Am .
Bb 4.
prefereren,H .d.Am .Aa3.

presentabel,Blijde Inh.8,43.

kaapstander,EVERAERT 336:caepstande. preservatie,St1,204.
kans, goed geluk, voorspoed, welvaart, preserveren,Gentse Sp.66.
Camp v.d.Doot2256.
pretenderen,GentseSp.266.
kodde,klucht,D oesb.254.
kollebloem ,H .d.Am .Aa 2.
labbekak,Tvudo 132,H .d.
A m.S 7v.
lam entatie, CRUL, H eynhen 39.
lectuur, cAsT., C.V.R. 130; ald.133 ook
hindevlectueve.
loerogen,Doesb.254.
m alcontent,zieW N T i.v.,bet.1.
m andaat,lastgeving,H .d.Am .D 3v

profitabel,Antw.sp.P iiij.
prognosticatie,Antw.sp.Yy iiij.
Pronuncieren, voordragen, (
W NT:Pvononceeven), D oesb. 236; Smenschen

gheest:toog na 498.
pronuntlatie, uitspraak, zie W NT i.v.,
bet.1 en Bvuyne 2,36.
protectie,Bevv.Bv.296.
publiceren,zie W NT i.v.,bet.
publiek,cAsT.,Bal.B 2.
marmelade,Antw.sp.Lliij.
m ieren,weten waav hetmievt,weten waar ravotten, H .d.Am .D d 1.
de schoen wringt,D oesb.215.
reconsiliëren,Gentse Sp.263;Haagsp.l
m iserie,zieW NT i.v.
iijv@
mispickelen,zie AVNT i.v.Pihhelen (1), reeuwzweet, zie W NT i.v. Reeuw (1),
Sam enst. en Doesb. 177; tvaensweet, 1.
Samenst., DE Bo i.v. M ispihhelen en

cRuc,Tweespvahe48.
molest,Antw.sp.g ijv.

tveeusweet.

refuseren,Eevste Bl.1444 (in rederijkersm oni, geld in kas, H uis Idelh. 687 :
taal v.d.16e eeuw zeer productief, ik
m oney.
noteerde 16plaatsen).
m onsieur,zie MTNT i.v.,in H .d.Am .B 3 regard nemen,achtslaan op,cAsT.,C.V.R.
naam voor een zinnehen.
186,205,
.Antw.sp.N iv;Rott.sp.M iij
neven,neefnoemen,zie W NT i.v.Neef, M innevaev 25.
reke,regelschrift,lz
lrpé
?r.Gkel.,opschr.;DE
Afl.encAsT.,Bal.A iij.
omvlerken,GentseSp.250.
DENE
bi
j
Ds
Bo
i
.
v.
Reeh.
onbefaam d,Sev.Bl.37.
resideren,HQPF.Gheleevde 138.

onbenepen, Tcooven 139.
onderkruiping, Bvuyne 1, 18.

roem er,D oesb.212.

onverbaasd,Camp v.d.Doot2188.

334.
scheel, deksel, Conste d. M .26;Tcooven
200.

opletten,bedr.,Jezuso.d.levaevs325.
oudte,Rott.sp.M iiijv.
paralysie,Dals.wedevh.516.
passage,zieW NT i.v.,bet.111,1.

rullen,spinnen,(vankatten),Ds RoovsRE

schijtebroek, Zeven Sp.Bevmh. D iijvv
(ookbi
jKIL.).
perfect,Camp v.d.Doot1115,2258;Jezus schisma,Camp v.d.Doot1331.
o.d. levaevs 776.
separatie,cAsT.,Pyv.A iijv.
perfectie,Camp v.d.Doot331.
seul,Judich,toneelaanw.na 1253.
pericliteren,Dvie bl.danssen 27.
sieraad,Antw.Sp.Xx IJ.
perplex,zieW NT i.v.
slabakken,Antw.sp.c111JV
slavoen, VELDEMAN, achter CAST., Pyy.
perspectief,Antw.Sp.liiiij.
persuaderen,H .d.Am .F 6.
(
E iijv.
pertinent,bw.S.stadt35,
.HeymelicLt
jden sleur, I-cooven 178:sloer.
384.
sorterentrangschikken,Antw.sp.Dddiijv.
pervers, cAsT.,C.V.R.178.
speculatlef,bespiegelend,Antw.sp.liii.
petitie,M eestAl211.
spektakel,Smenschen gheest501.
pikkelbeen,koot,Ghew.Vvuecht30.
sprou (mondziekte),Tvudo 718.
stadhuis,Antw.sp.giv.
piloot,Antw.sp.Eeijv.
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stateren,hangende houden,H .d.Am .P 2, vazelen, kletsen, DE DENE, Langhen
P 3.
Adieu 300:jaselen.

stokken (op), zich verlaten
zie
SVNT i.v.Stohhen (11).
stuiten,deugen,zieW NT i.v.Stuiten (11),
bet.11 en H .d.Am .H 4v.
subiet,GentseSp.211;sobijt.
successievelijk,Antw.sp.liiiij.
sukkelen,GentseSp.225.
surceeren,REAELinAmst.laavboehje1897,

vehement,GentseSp.260.

vei,dartel,wulps,EVERAERT 16.
verbluysteren, zie M NSV i.v. Vevbluisteven, W NT i.v. Bluisteven, Afl. en DE
Bo i.v. Veybluien.
verdom ineren,Ontv.
R entm .651,1016.
vergruwen, vergrouwen, M av.v.N . 979;

Gentse Sp.143,208;DeV.PV.B.64,6;
v.D.BERGHE,Ref.50,56;H.d.Am.l1,
'
alszn.,GentseSp.92;H .d.Am.Ee5v.
tafelspel,(toneelstukje),zieMNW enW NT verove
ren, Bevv.Bv. 151: veyltuevevt (=
i.v.
veroverd7
.).
tateren, II.d.A zu. L 4.
vertureluren, verkwisten, zie OUDEMANS
52.

-

S.Vvoede 90.
temperen, beslag m aken, I,
teter,zie W NT i.v.

thema,A.BIJNS,N.ReI.285,b,4.
tintelen,peilen,Sev.Bl.603.
toeknik,Leenhoj863.

tolen, zeuren, zaniken, zie MTN T
Tolen (l),bet.1.
touter,schornrnel,D oesb.268.
traagaard,cAsT.,C.V.R .65.
transporteren, Tvudo 1603.

trantelen,Rijchen Wveche473.
vadde,M an en JF#'
/180.
variabel,EVERAERT 546.
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i.v.,SCHUERM.i.v. Vertivlieven en svERABRT483.
verwelkeren,cAsT.,Bal.A 3,C.V.R .177;
Rott.sp.R iiij.
vlim m e,vin,A.BIJNS434.
vlotgars, Sp.d.M .122.
voetzand,Doesb.263.
vuilpruim ,Sm enschen gheest411.
weger, binnenplank langs de rom p van
een schip,EVERAERT 332.

weveling,weeflijn,EVERAERT 341.
wrang,rondhout,EVERAERT 332.
zetbotolrd (mnl.settelbovt),EVERAERT337.

AANHANGSEL III
\Toorlopige lijst van woorden, die als zodanig of in een of meer betekenissen in de

literatuur uitsluitend gedurende de rederijkerstijd worden aangetroffen, maar niet
exelusief-rhetorieaal zijn (onder het voorbehoud genoemd in Aanhangsel I). - N.b.
vz = 15e-16e eeuw, z = 16e eeuw, zz = 16e-17e eeuw.

z
zz
z
vz
zz
zz
zz
zz
zz

zz
zz
z
zz
z
zz
zz

zz
zz

a.bsenteren, verwijderen, wegvoeren,
zie WNT, Suppl. i.v. Absenteeren, bet.
,,~, 1 en CAST., Pyr. B v V •
accoutrement, zie VVNT, Suppl. i.v.
en n.s.A,«. Aa 2.
accoutreren, zie \VNT, Suppl. i.v.
admiratie, zie \VNT, Suppl. i.v. en
DE ROOVERE 189, var.: amiracie.
aertsoen, aarcl, zie \iVNT, Suppl. i.v.
Aartsoen.
affectie, gezindheid, zie \VNT, Suppl.
i.v., bet. 1 en EVERAERT 21; Bruyne 1,
179.
affirmeren, zie \VNT, Suppl. i.v. en
Anti», Sp. Yy iijv.
afslach, aehteruitgang, zie \VNT i.v.,
bet. I, 3, b, ~ en Menichi.d.bedrochs
222.
ageren, Le vertonen, opvoeren, zie
VVNT Suppl. i.v. Ageeren, bet. 3 b, (J..
en Haagsp. d iiijv (na d viij); - 2e
handelen over, zie \VNT t.a.p. bet. 3,
b, ~ en CAST., C.v.R. 60; Rott.Sp. I{ iv:
] ezus o.d. leraers 73.
alsembier, zie \VNT en Suppl. i.v. en
A ntw.Sp. Vv iiijv.
alven, spotten, enz., zie vVNT en
Suppl. i.v. en Hs.TMB, G, fol. 67;
1\/[eester H 0011, 302.
angier (= dangier) , zie \tVNT, Suppl.
i.v. en Leuv ..Bijdr. 4, 284.
anmaerck, zie \VNT en Suppl. i.v.
Aanmerken, Afl. en Gentse Sp. 95.
apostatich, zie \tVNT, Suppl. i.v. Apostaat, Afl. en Smenschen gheest 278.
augmenteren, toenemen, zie vVN1',
Suppl. i.v. A ugmenteeren, bet. 2 en
CAST., PY1'. B i; Antw.Sp. Ii ijv.
avanceren, vooruithelpen, bevorderen, zie WNT, Suppl. i.v. Auanceeren,
bet. II, 6 en 8 (laatst aanh. uit 1709),
KIL. en H.d ..A1n . .Aa 4, Bb 6 v , 8.
babbaert, zie \VNT i.v. Babbaard en
Doesb. 247; Hs. T1V[ B, G, fol. 70 v .
baetsoecker, zie WNT i.v. B aatzoeker
en Antw.Sp. X ij.

zz balansen, zie \VNT i.v en CAST., Pyr .
A viij.
vz barderen, ww., zie lVIN\V i.v. en Camp
v.d. Doot 1841.
zz bat, tw., zie WNT i.v. Bat (III).
zz batelick, zie vVNT i.v. Batelijk en
CAST., C.v.R. 198.
zz beclicken, zie WNT i.v. Beklikken en
Reyne M. 342; Tarusoegraen 1324.
zz bedietsel, zie "'TNT i.v. Bediedsel en
EVERAERT 308; Gentse Sp. 148; Antw.
Sp. Kki.
zz bedrapen, zie WNT i.v. en COORNHERT,
T'roerspel1676; Zeven Sp. Ber1nh. D vj.
zz beduchtich, bedueht, zie \tVNT i.v.
Beduchtig, bet. 1 en Rott.Sp, N vij.
zz beelberouw, zie WNT i.v. Beel, Samenst.
zz behoudelyck, zie WNT i.v. Behoudelijk
en Trauwe 1576.
zz beieren, zaniken, zeuren, iemand vervelen, zie WNT i.v., bet. 4 en Sotslach
22.
zz belaten, zie \VNT i.v. en St 2, 232
(hie?); H.d.Am.I) -tv.
zz belenden, wech-, verdwijnen, zie \tVNT
i.v. Belanden, sub bet. 3, b en DE DENE
in Gulden Passer 25,332.
zz beminninge, zie WNT i.v. Beminnen,
Afl. en EVERAERT 268.
zz bendenaar, zie WNT i.v. Bende, Ail.
en J udicb 1214.
zz berijken, zie WNT i.v.
zz. besaten, (doen) bedaren, zie \VNT i.v.
Bezaten.
z beschaetheit, zie WNT i.v. Beschaden,
Afl. en EVERAERT 21.
z beschaemtheyt, aangedane schande,
zie WNT i.v. Beschaamdheid, bet. 2
en H.d.Am. Y 3v .
zz besettelijck, zie WNT i.v. Bezettelijk
en A ntw.Sp. Iii ij.
zz besichten, zie WNT i.v. Bezichten en
Hid.Am. G 3v . - N.b. tot V.HALMAEL
(beg. 18e e.), zie DE JAGER, Fi eq. 2,
1165).
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beslaven - fickfack
zz beslaven, zie l\1N\V en WNT i.v. (Zie
ook Rhet. Gloss. i.v.}.
zz besuchten, zie WNT i.v. Bezuchten en
] esus o.d. leraers 248, 815.
zz betegen (en) , zie \VNT i.v. en ] ezus
o.d. leraers 745.
zz betranen, bewenen, zie WNT i.v., bet.
4 en H.d.A1n. Y 2.
zz betreden, ter harte nemen, onderzoeken, zie WNT i.v., bet. 8 en St 1,
110.
zz betreuren, treurig maken, zie \\TNT
i.v. bet. 5 en Gentse Sp. 257.
zz beusel, zie WNT i.v. Beuzel en H.d.
A11'l. E 5 v .
vz bierkercke, kroeg, zie MN\V i.v. en DE
DENE 49 b; Antw.Sp. Ee ijv.
zz byttich, zie vVNT i.v. Bijtig en EVERAERT 513.
vz bisonderlinge, buitengewoon, zie WNT
i.v. Bijzonderlinge.
z blasphemateur, zie WNT i.v. Blasphemeeren en EVERAERT 430.
z blijter, bedelaar, deugniet, zie WNT
i.v. en EVERAERT 27, 490; Tcooren 424.
vz blindicheit, zie MN\V i.v. en Bruyne
3, 33.
zz bollement, zie \VNT i.v. en H.d.Am.

z
z
vz
zz
z
zz
zz
z
zz
zz
zz
zz
zz

B 7.
z
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
z
zz
zz
zz
zz
zz

bollen, praten, zie WNT i.v. Bollen
(VI) en Doesb. 269 (hie?); Haagsp, 0 tv.
bootscherye, zte \'TNT l.V. Bootserij
en Haagsb, a ijv.
brabbelaar, warhoofd of beuzelaar, zie
MNW i.v. Brabbelare, WNT i.v.
brocken, brouwen, bewerken, zie
\\TNT i.v. Brokken, Aanm. en Bruvne
3,97.
bucht, geld, zie WNT i.v. Bucht (III).
cadul, zie \VNT i.v. Kadul (I).
calaensch, zie WNT i.v. Calaansch.
cattenquaet, boosheid, zie \\TNT i. v.
Kattekwaad, bet. 1 en Smenschen
gheest 23.
cloekaert, zie \VNT i.v. Kloekaard en
Doesb.246.
clopspaen, zie vVNT i.v. Kloppen (I),
Samenst. enz.
commandement, zie WNT i.v. en
H.d.Am. Ee 8.
commercanse, zie WNT i.v. Kommerkans en S.Stadt 1197; Huis v. Idelh. 733
en pass.
compagnon, kameraad, zie WNT i.v.,
bet. 1 en Trudo 2008; H aagsp. m iij.
consuleren (met), zie \VNT i.v. Consulteeren, sub bet. B (de aanh. uit
ROCQUENBROCH) en Rott.Sp, N viij.
contentement, zie Tschr. 73, 113-114.
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zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
z
zz
zz
zz
z
zz
zz

coppeldrayere, zie \VNT i.v. Koppeldraaien, Afl. en Trudo 409.
coppen gawy, zie IVINW i.v. Coppe, sub
bet. 1 en ~4 ntw.Sp. Ee iiij.
crabbelare, soort bier, zie l\1N\\T i.v.,
WNT i.v. Krabbelaar (II).
crake, sleeht sehip, zie \VNT i.v.
Kraak (III), bet. 2 en St 1, 157.
cruiskese, zie WNT i.v. Kruis, Samenst. enz., en Doesb. 251.
crul, boos, fier, zie \\TNT i.v. Krul
(III).
deluw, zie \VNT i.v. en Charon 598:
delewe.
diepgrondich, diepzinnig, zie WNT i.v.
Diep (II), Samenst. enz. en H.d ..Awl.
C4v .
devotich, zie \\TNT i.v. Devoot, Afl. en
Bruyne 2, 59.
diepgrondich, zie WN1-- i.v. Diep (II).
Samenst. afl., enz. en Aniui.S]». Tt ij.
discanteren, zie \\TNT i.v. Discanteeren
en Antw.Sp. V ijv.
dominateur, heerser, zie \VNT i.v. en
Meest Al 226; Haagsp. e i (in de bet.
"heersehap" in ongunstige zin).
doorhackelt, van splitten voorzien, zie
\VNT i.v. Doorhakkelen, bet. 2 en A.
BIJNS, N.Ref. 312, e, 6; Roerende v.
Meest A1236.
drafsack, (sehimpnaam), zie V\TN'f i.v.
Drafzak, bet. 3 en Doesb. 247; Bruvne 1
94.
'
dreef, slag, stoat, zie \VNT i.v. Dree]
(II).
dril, wuft meisje, enz. \VNT i.v. Dril
(I), bet. 4 en Haagsp. m iij.
dringer, lomperd, zie \VNT i.v. Dringen, Afl.
drullen, DRUYLEN, gekheid, maken
zie IVINW i.v. Droelen, bet. 1, V\/NT
i.v. Druilen, bet. 1.
duerprenten, zie WNT i. v. Doorprenten en Bruyne 2,38.
dwelm, sukkel, zie \VNT i.v. en EVERAERT 135, 240.
eeuwen, \\TW., zie \VN1-- i.v. en EVERAERT 23.
eensamelijck, zie \VNT i. v. Eenzamentlijk en ~4 ntw.Sp. Ff iiij.
enkelen (t.o. (ver)dubbelen), zie \VNT
i.v. Enkel (II), Afl. en EVERAERT 110.
falinge, zie \\TNT i.v. Falen, Afl. en
Smenschen gheest 830.
fantaseren, tobben, zie \VNT i.v. Fantaseeren, bet..A., 3.
fatering, zie \\TNT i.v. Fateren, Afl.
en Smenschen gheest 406.
fickfack, nodeloze drukte, zie 'IVNT

finaal - nachttabbaert
i.v. Fikfakken, AJl. en Bel.e.Sam. 865.
zz finaal, zie \VNT i.v. Finaal (II) en
H.d.Am. A 4v .
zz fraudulueselic, zie WNT i.v. Frauduleus, Afl. en CAST., C.v.R. 248.
vz gabben, zie MNW i.v., WN1' i.v.
Gabberen, Etym. en CRUL, Dronckaert
221.
zz gardijnmis, zie WNT i.v. Gordijnmis.
zz geborst (en gebilt), zie 'VNT i.v. en
Bruyne 1, 172.
zz gecxkovel, zie \VNT i.v. Gekskeuuel
en Doesb. 266.
zz gehackelt, zie \:\TN1' i.v. Hakkelen, bet.
1,2, d,~.
zz gelievers, minnenden, zie 'VNT l. v.
en Gentse Sp. 230.
zz getuit, gekapt, zie WNT i.v., 2e art. en
Smenschen gheest 506.

zz gratieusheit, zie \VNT l.V. Gratieus,
Afl. en Doesb. 48.
zz grootwichtich, zie WNT i.v. en Antui.
Sp. i ijv.
zz grovaert, zie vVNT i.v. Grouaard en
Doesb. 246; Charon 377.
zz heitse, zie STALLAERT, KIL. en WNT
l.V.

zz herknauwen, zie \\TNT i.v. en Gentse
Sp. 151: herknoutoen ; Hs. TMB, A,
fol. 107 v.
zz hoerecater, zie WNT i.v. Hoer, Samenst. en H.d.A m. R 6.
zz hosen, zie WNT i.v. Hoozen, bet. III
en Dove Bitster 388.
z hubbelen, zie MNW en WNT i.v.
zz hudse, lap, vod, zie WNT i.v. Huts
(III) en Dove Bitster 112.
zz huenich, bn., zie WNT i.v. Honig,
Aanm. en St 1, 279.
z hueslijck, niet luid, niet hardop, zie
\VNT i.v. Heuschelijk, bet. II, 3 en
Aniui.S]». G i.
zz instel, inzetting, zie WNT i.v., bet.
C en Bekeeringe Pauli 697; A ntw.Sp.
Mm ij.
zz intenteren, zie WNT i.v. Tntenteeren
en CAST., C.v.R. 153.
zz jentaert, zie WNT i.v. j ent, AJl. en
Doesb.246.

zz juystich, zie WNT i.v. juistig.
zz kasboef, zie WNT i.v. en CRUL, Dronckaert 136.

zz kei, bn.: dwaas, zie WNT i.v. Kei (II),
bet. II en Hs. TMB, G, fol. 67, 125,
131 v.
zz keyaert, zie MN\V i.v., WNT i.v.
Keiaard.

z

ketterich, bn., zie 'VNT i.v. Ketter (I) ;
A.fl.

zz killen, doden, zie WNT i.v. Killen
(III) en Doesb. 158.
zz Koy, zie \VNT i.v. Kooi (IV) en H.d.
Am,.B3.

zz labsoete, zie 'VNT i.v. Labbezoet en
Trudo 1232.

zz lacken, foppen, zie WNT i.v. Lak (IV),
Afl. en ~Ters.Maelt. 808.
z lavuytgever, zie \\J~NT i.v. Lavuit, Samenst. afl. en DE DENE, Langhen
Adieu 139.

zz lecplateel, ZIe MNW i.v., "TNT i.v.
Lekken (II) Samenst. en Berv.Br. 285.
zz lens (ch ), niet een-, geen zier, zie WNT
i.v. Lens (IV).
zz levinge, zie WNT i.v. Leven (I), Afl.
en CAST., Bal. A 6.
vz lichtinge, schittering, glans, zie MNW
i.v., 2e art., en A ntin.Sp, 000 iij".
zz lijsdrijts, zie \\TNT i.v. Lijs (III), Samenst.
zz loen, knul, vent, zie WNT i.v. Loen (I).
zz log, leugen, zie 'VNT i.v. Log (I) en
Meest Al883.

z

loosaert, zie 'VNT i.v. Loos (II), Afl.
en Zeven Sp. Berm,h. E iijv
zz luerefaes, zie WNT i.v. Leur (I), Samenst. en Berv.Br. 188; Bruyne 1, 94.
zz magnificentie, zie WNT i.v. Magnifiek
en Gentse Sp. 256; Prochiaen 1554,
1653; CAST., C.v.R. 65.
z malfacteur, zie MNW i.v. en Doesb.
188; Gentse Sp. 209.

zz manslager, zie WNT i.v. M'anslag,
Afl. en Rott.Sp. H vij.
zz menroede, zie 'VNT l.V. Mennen,
Samenst.
z mentioneren, ZIe WNT l.V. Mentie,
Aanm. en Tcooren 424.
zz miraculeuslijck, zie WNT i.v. Mirakel,
Afl. en Rott.Sp. R iij.
z mispassen, (KIL.: male conuenires, zie
MN'V en WNT i.v.
zz mocke, zie MN~T i.v., WNT i.v. Mok
(11) en A. BI]NS, N.Ref. 310, e, 2; EVERAERT 443; Trudo 2190.
zz mommekans, zie WNT i.v.
zz monckefroyen, zie WNT i.v. Menken,
Afl. en H.d.An1. A 4 v.
zz monopolie, voorkoop, zie \\TNT i.v.,
bet. 4 en Tcooren 550.
zz muycken, zich verbergen, zie WNT i.v,
Muiken (II), bet. 3 en Antw.Sp. Eee
iiij.
z muylstooter, die met valse relieken
rondloopt, zie WNT i.v. Muilstooter,
bet. 2 en Bruyne 1,66.
zz nachttabbaert, zie WNT i.v. Nachi,
Samenst. en H.d.Am. Cc 7.
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naraet - rouffelen
zz naraet, zie WNT i.v. Naraad en GHISTELE, Ant. 87.
zz negligent, zie WNT i.v. Neglige, Aanm.
en Antw. Sp, g i.
vz nerloos, (MNW: Neerloos) , Bruyne
2,196.
zz neutelen, NOTELEN, zie -VVNT i.v.
en CRUL, Dronckaert 47.
vz nieten, vernietigen, zie MN\V i.v.,
2e art., vVNT i.v. Niet, Afl.
zz oerloeghseh, zie WNT i.v. Oorlogsch.
zz onbeswijekelijek, zie MNW i.v. Onbeswikelijc, \VNT LV. Onbezwijkelijk
en H.d.Am. L iv.
zz oneerlijeheit, onkuisheid, enz., zie
MN\V i.v., bet. 1, WNT i.v. Oneerlijkheid, bet. 1 en Gentse Sp. 280.
zz onkostelijek, kostbaar, zie WNT i.v.
Onkostelijk, 2e art. en Rott.Sp. *** iiijv.
zz onthippelen, zie WNT i.v. en Goossen
Taeijaert 197.
vz ontlenen, ontstelen, zie MNW i.v.,
bet. 1 in fine en St 2, 169 (hie?); Rott.
Sp. xv-.
zz ontpreeuwen, zie WNT i.v. en Smenschen gheest 541.
zz ontslapen, ontwaken, zie WNT i.v.
bet. Ben H.d.Am. Ff 6 v.
zz ontstiehten, do en sehokken, wankelen,
zie WNT i.v., bet. 1 en Antw.Sp. Kkk
iij : Pol. Ball. 19 (door Verdam, MNW
i.v., Aanm., ten onreehte onder "aanstoot geven" geplaatst).
zz onversadieheit, zie WNT i.v. Onuersadig, Afl. en Meest Al125.
zz onversoeht, zie MN\V i.v., -VVNT i.v.
Onuerzocht en Jezus o.d. leraers 789.
z opspuelen, opsieren, zie WNT i.v. Opspoelen, bet. II, 2 en Antw. Sp . i iij.
zz opvoetsel, zie WNT i.v. Opooeden,
Afl. en Antw.Sp. a ijv.
vz orsa, welaan, zie MNW i.v., WNT i.v.
Orcha.
zz overerijssehen, zie 'VNT i.v. Overkrijschen.
zz overhandelen, zie WNT i.v.
zz overstrijken, verstrijken, (van de tijd)
zie MNW i.v. Ouerstriken, bet. II, 2,
WNT i.v., bet. VII, B.
vz paeht, lot, deel, toestand, zie WNT i.v.
bet. 6 en DE ROOVERE 397; v. D.
BERGHE, Ret. 60, 59.
zz paekebier, zie WNT i.v. Pakken,
Koppel. enz. en Doesb. 265.
z pardoenbrief, aflaatbrief, zie VVNT
i.v. Pardon, Samenst.
zz paveersele, zie \VNT i. v. Paueeren, Afl.
zz perpetreren, zie WNT i.v. Perpetreeren
en Rott.Sp. M iiij.
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vz perplexiteit, zie "TNT LV. Perblex ,
.
Afl. en DE RAMMELEERE 117.
zz platteliek, zie \VNT i.v. Plattelijk en
CAST., C.v.R. 26.
vz pointrature, zie WNT i.v.
z pomposieheit, zie "TNT i.v. Pom.peus,
Afl.
zz ponsen, gesehenken zenden op S.
Pontiaan, zie 'VNT i.v. Ponsen (III)
en Sotslach 20.
vz popelare, huiehelaar, zie \VNT LV.
Popelaar (II).
z posses, zie \\TNT i.v. en Doesb. 218.
zz praehten, zie WNT i.v.
z pradde, trek, neiging, zie vVNT i.v.,
bet. 2.
z priexkensbroot, zie \VNT i.v. Prik (I),
Samenst. en H.d.A m, B 3v.
zz pruetel, PROTEL, zie Y·VNT i.v. Preutel
(II) en Doesb. 272.
vz putierieh, zie V\TNT i.v. Putier, Afl.
en Bekeeringe Pauli 137.
zz quelen, spreken, zie \VNT i.v. Ktoeelen, bet. 6.
vz quieke, kwant, gezel, zie MNW i.v.
en Bijstier 112.
z quytsehel, zie \VNT i.v. Kwijtschelden,
Afl. en EVERAERT 455.
zz ra(e)ysel, zie \VNT i.v. Raaien (I),
Afl. en Gentse Sp. 295.
zz randen (in randen en panden) , zie WNT
i.v. Randen (I), bet. 2 en Roerende v.
Meest A1510.
zz rassehen, zie WNT i.v. bet. 1-3.
zz ratelaar, opschepper, zie \VNT i.v.,
bet. 2.
zz reeompenseren, belonen, zie "TNT i.v.
Recompenseeren, bet. 2, en Antw.Sp.
Dd iij.
z reguleren, zieh gedragen, sehikken,
voegen, zie l\1N\V i.v. en Leenho] 641;
Heymelic Lijden 240, 442; Bruyne 3,
45.
vz reinieh, kuis, zie MNvV i.v. en H.d.
Am, G i-.
z remis, zie l\1N\V i.v. Remissie en V.D.
DALE,
Wre 1152; EVERAERT 528;
Gentse Sp. 122; Well. Mensch 1093;
CAST., C.v.R. 144.
z ris(eh), snel, zie MNW i.v., 2e art.,
WNT i.v. Risch (II) en Ontr. Rentm.
915; Bel.v.Sam. 171.
zz roehleer, oude knorrepot, zie WNT
i.v. Rochelaar en Doesb. 272.
z rommenyseh, zie WNT i.v. Romenijs
en Zeven Sp. Bermh. I viij.
YZ rouffelen,
kaarten, zie MNW i.v.
Rojjelen, WNT i.v. Ruijelen (IV) en
EVERAERT 16.

ruysschen - utehouden
zz ruysschen, te keer gaan, zie \VNT i.v.
Ruischen (I), bet. I, 1\., 11b; mogelijk
reeds eind 15e e., blijkens Man en
wu! 108.
vz rustich, sierlijk, kunstig, zie MNvV i.v.,
2e art., sub bet. 2, \\TNT i.v. Rustig
(II), bet. II, 4.
vz sauvegarde, zie J\IN\!\T i.v. en Anito.
Sp. 00 iij; Rott.Sp. H viijv.
zz schabbe, schimpnaam voor een vrouw,
zie MNV\T i.v., 1e art., bet. 3, vVNT i.v.
Schabbe (I), bet. 6.
zz schader, zie WNT i.v. Schaden, Afl.
en Zeven Sp. Bermh. Q ij.
zz schampen, de wijk nemen, zie \'TNT
i.v. Scham-pen (III), bet. 1.
vz schandalisatie, zie MNvV i.v., V\TNT
i.v. Schandaliseeren, Afl. en H.d.L4m.
K 3; ,Meest A l 818; Tcooren 656.
zz schendicheit, zie \VNT i.v. Schendig,
.Afl. en Rott.Sp. II vv.
.
zz schemel, lichtglans, schittering, zie
\\TNT i.v. Schemel (I) en EVERAERT 29.
zz scheuck(e), zie WNT i.v. Scheuk en
Hs. TMB, B, fol. 72; Hs. TMB, G,
fol. 40.
zz schommelcock, zie \\TNT i.v. Schommelkok en A. BIJNS, N.Ref. 169, a, 10.
zz schossen en brossen, zie MNW i.v.
Schossen, STALLAERT i.v. Brossen,WNT
i.v. Brassen (I), bet. 1, Brossen (I),
DE BO i.v. Schossebrokken en V. Vroede
752; Leuv.Bijdr. 4, 315; St 1, 22;
EVERAERT 535; Doesb. 260; X. Esels
22,10.
zz schoven, zie \VNT i.v. Schooven, bet.
1\.,4 en Br.vVilleken 484.
zz schrobbe, tovenaar, enz., zie \VNT i.v.
Schrobbe (I).
z schuyffelschappraeye, SCHUFELSCAPRA
zie WNT i.v. Schuifelen (II), Samenst.
en DE DENE, Langhen Adieu 189;
Haagsp. I i.
vz sedebaricheit, zie MNW i.v. en CAST.,
C.v.R.140.
zz se (e ) baerheit, zie Z ebaerheit.
zz semelkiste, zie WNT i.v. Kist (I),
Samenst. en Trudo 1837, 3283, 3483.
zz seuren, SOREN, kwellen, zie J\INV\T i.v.
Soren, 1e ai t., Aanm., OUDEMANS i.v,
Soren en DE ROOVERE 130; CAST.,
C.v.R.147.
z slackelijck, zie WNT i.v. Slak ('l), Afl.
en Prochiaen 2433.
z sleuren, dralen, talmen, zie l\1:NV\T i.v.
Sloren, bet. II, vVNT i.v., bet. B, 1.
zz sleuren, bep. wijze van caresseren, zie
\'/NT i.v. bet. A., 6 en H.d.Am. X 5.
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zz
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zz
zz
z
zz
zz
z
z
zz
vz
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slinckaert, zie \\TNT i. v. Slink, Afl.,
bet. 1 en Doesb. 246.
slurf, sukkel, zie \VNT i.v. Slur] (I),
bet. 1 en Ghetu. Vruecht 27.
smetsen, smullen, zie WNT i.v. bet. 2.
sneuvel, zie \!\TNT i.v. Sneuuelen, Afl.
en Sotslach 238.
snotgat, zie \VNT' i.v. Snot, Samenst.
afl. enz. en Doesb. 272.
snuystermert, zie WNT i.v. Snuisteren,
Samenst. en Bruyne 1, 103.
soetelen, zie OUDEMANS i.v., De Jager,
Freq. 1,947,8 en Zeven Sp. Bermh. D
viij.
solacieus, zie JVINW i.v. Solasioos en
Leuv. Bijdr. 4,253.
sommen, kussen, zie \\TNT i.v. S01'nmen (II) en Gentse Sp. 245.
spaerbecken, zie WN'I i.v. Sparen,
Samenst. afl. enz. en Hs. TMB, G,
fol. 133 .
specktas(s)eye, zie \!\TNT i.v. Tassei,
Samenst. en Haagsp. 1 ijv.
speculeren, overdenken, zie \VNT i.v.
Speouleeren, bet. B en Camp v.d. Doot,
prol. 12.
splijtemijt, zie \'TNT i.v. Splijten, Samenst. afll. en Bruyne 2, 53.
sporten,van sporten voorzien, zie V\TNT
i.v. Sport (I), Afl. en A. BIJNS 305.
statuut, instelling, inzetting, zie WNT
i.v., bet. 1 en Gentse Sp. 220.
steenwegen, plaveien, bestraten, zie
MNW i.v., WNT i.v. Steenweg, Afl.
stileren, zie \\TNT i.v. Stileeren (1),
en (voor bet. 1) EVERAERT 162; Gentse
Sp. 349; (voor bet. 2) CAST., C.v.R. 35.
sufflet, SOUFFLET, zie WNT i.v.
sumeren, nuttigen van brood of wijn
(in de communie), zie MN\V i.v. en
Hieer. Ghel. 321.
taeyaert, gierigaard, zie \\TNT i.v.
Taai (I), Afl. en Doesb. 247.
tatering, geklets, zie MNW i.v. Tateringe, WNT i.v. Tateren (II), Afl.
toef, verzorging, zie MNvV i.v., WNT
i.v., bet. 3.
trefter, zie OUDEMANS i.v. en H.d.Am.
Bb2.
truye, lichte vrouw, zie OUDEMANS i.v.
en Nyeuvont 145; Gr.Hel 943; Volkskunde 1946, blz. 18.
usantie, Exc.Cron, 248a (in MNW i.v.
Usance) en V.D. DALE, Lof hostie 183;
Prochiaen 4; H.d.L4m. !( 4, N 1, S tv,
V 3, enz.; Geb. ] oh. Bapt. 459.
utehouden, beweren, staande houden,
zie MN\!\T i.v., bet. 3 en Prochiaen
2201.
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utelander - zolffer-steck (e)
z
zz
z
z
zz
zz

zz
zz
z
zz

zz
zz

utelander, zie MNW i.v. en H.d.Am.
A5 v .
val, biersoort, zie WNT i.v. Val (V).
vandoose, zie WNT i.v. en St 1, 50:
vandoyse.
verabelen, zie MNW i.v. en CAST.,
C.v.R. 108; Smenschen gheest 555.
vercussen, zie OUDEMANS i.v. Verkussen en EVERAERT 116.
verheysteren, verhitten, zic OUDEMANS i.v. Verheytsteren, De Jager,
Freq. 2, 172, DE BO i.v. Verheisteren
en Leuv. Bijdr. 4, 254; A. BIJNS, N.
Ref. 328, g, 3.
verijsen, tot ijs worden, zie OUDEMANS i.v. en Geb. Joh. Bapt. 621.
vermijten, vergaan, zie MNW i.v.
Vermiten, WNT i.v. Mijt (I), Afl. en
Tcooren 694.
vermonderen, zie MNW i.v. en EVERAERT 194.
vermuylen, versmaden, zie MNW en
OUDEMANS, i.v. en St 2 60; A. BIJNS,
N.Ref. 310, e, 4; EVERAERT 176; CAST.,
C.v.R. 156; A. BIJNS 154; Zeven Sp.
Bermh. D ij.
vermutst, verliefd, zie MNW i.v.,
OUDEMANS i.v. Vermutsen en SMEKEN,
Dwonder 251.
verschoyen, zie MNW en OUDEMANS
i.v.
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vz versolaseren, zie MN\V i.v. en Gentse
Sp.203.
vz versollen, zie MN\V i.v. en H.d ..A m.
X4.
zz verspreken, overhalen, zie OUDEMANS
i.v., 2e art. en Haagsp, c iv .
zz versussen, kalmeren, zie MNW i.v.,
bet. 1, OUDEMANS i.v. en Sotslach 184.
zz vervaren, ervaren, zie MNW i.v., 3e
art., OUDEMANS i.v., 2e art., HUYDECOOPER, Proeve 3, 238, V. HASSELT op
KIL. 732 en Bruyne 2, 36; A ntw.Sp.
v l]v.
zz vuyser, flinke jonge vent, zie OUDEMANS i.v. Vuizer, en Sotslach 22.
z vuurschoppe, zie MN\V i.v. en Doesb.
242.
zz wouteren, gelukken, slagen, zie MNW
i.v., OUDEMANS i.v., De Jager, Freq. 2,
714 en Doesb. 254; Goossen Taeyaert
170 (N.B. Reeds eind 15e e. in Sacr.
v.d.N.307).
zz zebaerheit, ZEDEBAREIT, SE(E)BAERHEIT, zie OUDEMANS i.v. Seedbaerheyt,
DE BO i.v. Zeegbaar en CAST., C.v.R.
126, 162, 167, 200; Bruyne 2, 76.
zz zinlijckheit, genegenheid, zie OUDEMANS i.v. Zinlijkheit en Zinnelykheit
en COORNHERT, Bruydt Christi 560.
zz zolffer-steck (e), zie WNT i.v. Suiter,
Samenst. en H.d.Am. A 4 v .

